Ob koncu šolskega leta
Drage učenke in učenci, spoštovani starši, zaposleni in vsi, ki ste kakor koli sodelovali z nami in
doprinesli k dvigu kvalitete programa osnovnošolske vzgoje in izobraževanja!
V šolskem letu 2015/2016, ki smo ga skoraj privedli h koncu, smo bili, eni bolj, drugi manj uspešni. Čez
leto smo se ukvarjali z mnogimi stvarmi, ustvarjali, se učili, peli, igrali, tekmovali. Sodelovali smo na
številnih nagradnih natečajih, izvajali vrsto t. i. tradicionalnih in se lotili tudi novih projektov.
Strokovni delavci in vodstvo šole smo se trudili, da bi vam čim več dali, seveda pa ne moremo in ne
smemo pozabiti tistih, ki so kot mozaik sestavljali zgodbo našega varnega in dobrega počutja v šoli. To
so zagotovo kuharice, čistilke, hišnik, poslovna sekretarka in računovodkinja, katerih delo se nam včasih
zdi samoumevno, pa temu ni tako. Lahko rečem, da imamo srečo, da je na šoli Žetale tako izjemen
administrativno-tehnični kader. Zato se v imenu zaposlenih, učencev in staršev ob tej priložnosti vsem
iskreno zahvaljujem za trud in prizadevanja, da nam bi v vseh pogledih ustregli.
Posebna zahvala gre tudi Občini Žetale, saj se zavedamo, da brez njihove pomoči ne bi mogli toliko
nuditi učencem, ne bi toliko razbremenili staršev in nenazadnje ne bi imeli takšnih dosežkov.
V nadaljevanju vam, tokrat zgolj v e-obliki, predstavljamo delček utripa našega dela v tem šolskem letu,
v prihodnjem pa se bomo potrudili s pomočjo sponzorjev in donatorjev izdelati in izdati vsaj en tiskani
izvod našega časopisa.
Učencem želim prijetne, varne in brezskrbne počitnice, zaposlenim miren in sproščen letni dopust, vsem
ostalim pa v pričakovanju našega nadaljnjega sodelovanja kličem na snidenje v šolskem letu
2016/2017.
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V šolskem letu 2015/2016 so učenci OŠ Žetale sodelovali na številnih
tekmovanjih, natečajih in v projektih, kjer so dosegali zavidljive rezultate.

Tekmovanje v znanju zgodovine
Mentorica: Lidija Šešerko
Zlato priznanje:
Tina Černejšek
Srebrno priznanje:
Tina Černejšek
Bronasto priznanje:
Tina Černejšek
Žiga Polajžar
Maja Bele

Tekmovanje v znanju slovenščine

Tekmovanje v znanju matematike

Mentorica: Saša Peršoh

Mentorji: Polona Gojkošek, Anton
Butolen, Jasna Vigec

Zlato priznanje:
Tina Černejšek
Srebrno priznanje:
Tina Černejšek
Mentorice: Marjana Pernat, Marija
Skok, Jožica Prevolšek, Slavica
Konda, Polona Gojkošek, Saša
Peršoh
Bronasto priznanje:
Aleks Kröpfl
Polona Fideršek
Jakob Černejšek
Anja Kodrič
Ana Plajnšek
Jana Železnik
Luka Korez
Sebastijan Kos
Matija Peršak
Tjaša Polajžer
Uroš Ber
Anja Skledar
Amalija Skok
Matjaž Butolen
Tina Černejšek
Mateja Ros

Srebrno priznanje:
Ana Plajnšek
Tjaša Polajžer
Amalija Skok
Tina Černejšek
Mentorji: Marjana Pernat, Marija Skok,
Jožica Prevolšek, Slavica Konda, Polona
Gojkošek, Anton Butolen, Jasna Vigec
Bronasto priznanje:
Zala Halužan
Julija Šolman
Aleks Kröpfl
Žiga Skledar
Sara Krčar
Aleš Železnik
Ana Marija Gajšek
Jaka Korez
Ana Plajnšek
Jana Železnik
Filip Potočnik
Sebastijan Kos
Špela Fišer
Tjaša Polajžer
Matija Peršak
Amalija Skok
Tina Černejšek
David Bukšek
Mateja Ros
Mentorica: Jasna Vigec
Diamantni kenguru:
Tina Černejšek

Go-car-go
Mentor: Miran Železnik
učenke in učenci 8. razreda
1. mesto za estetski videz
2. mesto za izvirnost
3. mesto za nadgradnjo
3. mesto po oceni sotekmovalcev

Izjemno dekle
z mnogimi
priznanji
Na OŠ Žetale so se čez leta
številni učenci udeleževali
tekmovanj, najuspešnejša pa
je letošnja devetošolka Tina
Černejšek, ki se lahko pohvali s
številnimi dosežki, ki so zelo
pomembni za našo šolo.

Ali so bila tekmovanja zelo
težka?
Ja, nekatera bolj, druga manj …
Na katero priznanje si najbolj
ponosna in zakaj?
Razveselim se vsakič, ko mi
“rata”, in vsako priznanje mi
dosti pomeni … Vendar pa
nimam do nobenega nekega
posebnega odnosa … Ko sem
dobila prvo zlato, je bil to zame
najlepši dan … Tudi zdaj proti
koncu sem bila seveda srečna
za vsak uspeh, polepšal mi je
dan, vendar pa se priznanj ne
veselim več v tako veliki meri
kot prej … Mislim, da priznanja
še niso največ, kar lahko človek
v življenju doseže … Dosti pa mi
na primer pomeni medalja z
odbojkarskega tekmovanja, ker
vem, da s sošolkami in
osmošolkami tega ne bi mogle
doseči brez sodelovanja ...

Na kolikih tekmovanjih si že
bila in koliko priznanj si že
osvojila?
Ne vem, ne štejem več …
Sodelovala
sem
na
Cankarjevem,
Vegovem,
veselošolskem
tekmovanju,
tekmovanju iz znanja o
sladkorni bolezni, iz biologije,
zgodovine, logike, nemščine,
kemije, s sestro pa sem delala
Ali si se na tekmovanja
tudi raziskovalno nalogo.
pripravljala en dan prej ali
V katerem razredu si pa prvič kako drugače?
začela hoditi na tekmovanja in Haha, v šoli mi to znese, na
katero je bilo tvoje prvo tekmovanjih pa je malo
tekmovanje?
drugače, tam je potrebno
Prvič sem tekmovala v prvem vedeti malo več … Pripravljati
razredu na kengurujčku, na se začnem nekaj tednov prej,
državno tekmovanje pa sem po navadi skupaj z učiteljico
prvič šla v 4. razredu (Vesela mentorico, ki mi zadeve
šola). Večina tekmovanj iz dodatno razloži … Imam pa to
znanja v Sloveniji pa je srečo, da si večino stvari
namenjenih osmošolcem in zapomnim, ko jih slišim prvič ali
devetošolcem ...
drugič, zato v same priprave
nisem nikoli rabila vložiti toliko
Koliko zlatih in koliko srebrnih truda. Se je pa zgodilo, da sem
priznanj si že osvojila od si vso literaturo prebrala
takrat?
enkrat, pa sem imela tako
Dobila sem 7 zlatih in 8 srečo z vprašanji, da sem na
srebrnih na državnem nivoju, koncu dobila zlato … Ja, na
dobila sem pa tudi več tekmovanjih ima pomembno
bronastih, srebrnih in zlato na vlogo tudi sreča ...
regijskem nivoju.

Kakšna je bila tvoja motivacija
za toliko dosežkov?
Khm, če povem čisto po resnici,
sem se v 8. razredu na
tekmovanja prijavila zato, ker
sem videla, da imam možnosti za
Zoisovo štipendijo, za katero
štejejo dosežki zadnjih dveh let
… Potem pa sem videla, da mi
gre … In sem nadaljevala ...
Kaj je pozitivna lastnost vseh
teh tekmovanj, če odštejemo
priznanja?
Zdaj me skoraj nikoli ni strah ne
pred tekmovanji ne pred testi …
Naučila sem se namreč biti
prepričana v svoje znanje …
Naučila sem se znajti (vsaj malo)
v večjih šolah, kot je naša
žetalska, poleg tega pa sem tam
videla in spoznala dosti drugih
vrstnikov ...
Ali nameravaš tudi v srednji šoli
hoditi na tekmovanja ali boš to
pustila za sabo, v osnovni šoli?
Verjetno ja … Vseeno so občutki,
ki jih zaznaš, medtem ko se
opaziš na vrhu preglednice
tekmovalcev, nekaj posebnega …
Hvala za sodelovanje!
Anja Mikolič in Samanta Škrabl

Glasbeni vrtiljak
22. aprila 2016 je v dvorani občine Žetale potekal dobrodelni koncert z naslovom
Glasbeni vrtiljak. Koncert se je začel ob 19. uri v dvorani, kjer je nastopilo 80
nastopajočih. S petjem se je predstavil vrtec, otroški in mladinski pevski zbor, zbor
vzgojiteljic in učiteljic ter solisti. Koncert so s plesom z žogami popestrili učenci, ki so
obiskovali izbirni predmet ansambelska igra. Za spremljavo ob pesmih so poskrbeli
Brigita Luteršmit, Sanja in Kaja Zadravec ter Leon in Luka Lah. Koncert, ki je trajal uro in
pol, je bil dobrodelne narave, z njim smo zbirali prostovoljne prispevke za štirisedežni
otroški voziček za vrtec.
Anja Skledar

OŠ Žetale na Radiu Ptuj
V petek, 20. 5. 2016, so se štirje učenci, Mateja Ros, Tina Černejšek, Anej Stres in Žiga
Bukšek, odpravili na Ptuj, kjer so sodelovali v oddaji Šolski radio na Radiu Ptuj. Sami so si
izbrali teme in glasbo, ki je popestrila zanimiv pogovor z voditeljico.
Učenci so se predstavili, opisali svoj prosti čas, Žiga pa je zaigral na diatonično harmoniko.
Poslušalci radijske oddaje so tako lahko prisluhnili predstavitvi šole, opisu rekreativnega
odmora ter predstavitvi kratke ankete o šoli, kjer so vse učence šole povprašali o počutju v
šoli, kaj jim je v šoli najbolj všeč, kaj bi si želeli spremeniti in kaj bi lahko turistu pokazali v
Žetalah.
Anej je na vprašanje voditeljice: »Kaj je posebnost OŠ Žetale?« poudaril, da je naša
posebnost v čudoviti naravi okrog nas, da smo majhni, a imamo vse, kar imajo veliki in da
se med seboj dobro razumemo.
Ponosno so omenili vse uspehe učencev naše šole, kot so sodelovanje na varnostni
olimpijadi, predstavitev projekta »Žetalska gostija«, sodelovanje na najrazličnejših
tekmovanjih in projektih. Iz dobrodelne prireditve »Glasbeni vrtiljak« so na radiu predvajali
pesem mladinskega zbora »Če brez ljubezni bi …«
Mateja je povedala, da smo vsi ponosni in veseli, ko se vračamo z različnih tekmovanj
obogateni z novimi izkušnjami.
Učenci so tudi predstavili občino Žetale ter poudarili vse žetalske lepote, Žiga pa je
poslušalce nagovoril v domačem narečju in jih povabil z besedami: »Dragi lüdi, če bi se radi
nadihali svežega lufta, pa haloške lepote spoznali in pridne ludi vidli, prite k nam v Žetale.
Pokazal van bom gozdno učno pot, debelo bukvo, Vükovo in Püšnikovo domačijo … pa še
puno fsega. Pol se bomo pa dobro najeli, tak da bote še lehko plezali na Resenik, Maclj, al
pa kr na Haloški Triglaf. Prijite!«
Naši učenci so z otroško iskrenostjo, dobro voljo in pogumom sedli pred radijske mikrofone
in popestrili sklop oddaj Šolski radio.
Polona Gojkošek

Projekt Rastem s knjigo
V ponedeljek, 6. junija 2016, se je v Knjižnici Ivana Potrča Ptuj izvajal tradicionalni projekt
Rastem s knjigo, v katerem so sodelovali učenci 7. razreda. Učenci so se ob 8. uri zjutraj
odpravili na Ptuj. Po raznih postankih so se napotili proti knjižnici. Ob 10. uri se je začel
projekt. Učenci so se pogovorili s knjižničarko, ki jim je potem podelila tudi knjigo Damijana
Šinigoja Iskanje Eve. Nato so obiskali študijski oddelek. Končali so ob 11.30. Sedmošolci so se
nato odpravili po mestu in še na koncu proti avtobusni postaji, od koder so se odpeljali nazaj
v šolo.
Tjaša Polajžer

Zaključek bralne značke
V torek, 14. 6. 2016, smo imeli učenci OŠ Žetale prireditev ob zaključku bralne značke, ki jo
je opravilo kar 88 % učencev na šoli. S plesom z dežniki so se predstavili učenci prve triade,
pri gledališki umetnosti pa smo pripravili lutkovno igro. Nagovorila nas je tudi ravnateljica.
Nato so sledile podelitve priznanj za opravljeno bralno značko in knjižnih nagrad za zlate
bralce, ki so pridno brali vseh devet let osnovne šole. Za konec smo si ogledali še film.
Učenci od 5. do 9. razreda smo gledali Krive so zvezde, film, posnet po istoimenski knjižni
uspešnici.
Matija Peršak

Pohod na Donačko goro
V ponedeljek, 13. junija, smo se učenci 8. in 9. razreda odpravili na Donačko goro. Ob 7.50
smo se učenci in učitelja Saša Peršoh ter Miran Železnik zbrali pred šolo, kjer nas je že čakal
naš vodnik Franc Bukšek. Kljub temu da nas je večina mislila, da bo začelo deževati, smo se
odpravili proti »haloškemu Triglavu«. Kmalu se je pokazalo sonce in pohod smo brez
problema nadaljevali. Po dveh urah in pol vzpenjanja smo prispeli na vrh in uživali v pogledu
na pokrajino pod nami. Pod spomenikom smo pomalicali in se tudi podpisali v knjižico, kjer so
podpisani vsi, ki jim je uspelo osvojiti 884 metrov visok vrh. Po kratkem počitku smo se
odpravili nazaj k šoli. Pot nazaj je bila veliko lažja in kmalu smo že bili v šoli. Pojedli smo kosilo
in si malce odpočili.
Amalija Skok

1. RAZRED
JUNAKI PRVEGA RAZREDA
Od vrtca smo se poslovili,
da v šolo bi hodili.
Končno prišel je prvi šolski dan,
torbice prinesli smo na plan!
Vse smo od sebe dali,
da lepo smo pisali, risali in brali.
Ko težke račune smo dobili,
smo jih radi ponovili.
Zelenjavo in rožice smo posejali,
si med seboj pomagali.
Pri športu smo se zbrali,
da se igre smo igrali.
A najraje pojemo in plešemo,
da se iskre krešejo.
Prvošolci Julija, Zala, Žiga, Ožbej, Alen,
Tomaž in Anja

PRIČAKOVANJA PRVOŠOLCEV V PRVIH DOLGIH
POLETNIH POČITNICAH
ŽIGA: Pasel bom račke; šel bom na morje.
JULIJA: K babici bom šla na počitnice; ustvarjala bom iz plastelina; veselim
se morja in iskanja kamenčkov in školjk.
TOMAŽ: Na morju se bom vozil z vodnim pedalinom; šli bomo na sladoled.
ZALA: Želim si, da bi sestrica Eva hitro zrasla, da se bova skupaj igrali;
veselim se počitnic z atijem in kopanja v bazenu z mamico.
ALEN: Za nekaj dni bom šel na počitnice k babici, kjer se bom igral z zajčkom
Sivkom. Veselim se tudi morja, nabiral bom školjke.
OŽBEJ: Komaj čakam, da bomo šli na Debeli rtič, kjer se bomo zadevali z
vodnimi baloni.
ANJA: Več bom s svojim bratom.

2. RAZRED
NA IZLETU
V četrtek smo bili na izletu. Najprej smo si ogledali živalski vrt. Videli smo
geparda, ki je ležal. Kačo sem imel v naročju. Bila sta tudi dva morska leva.
Grlico sem imel na prstu. Videl sem tudi noja in bika. Potem smo šli na
ljubljanski grad. Peljali smo se z vzpenjačo. Bil je lep razgled. Nato smo šli v Mc
Donalds. Dobili smo hamburgerje in pomfri. Bilo mi je zelo všeč.
Aleks Kröpfl, 2. razred

VTISI FANTOV 2. RAZREDA O PLAVALNEM TEČAJU
Najbolj všeč mi je bilo, da smo šli na vodni tobogan. Ponosen sem, da znam
plavati. Plavalni tečaj je malo prekratek. Dobro plavam.
Teo
Z učiteljem smo skakali v vodo. V petek smo šli na sladoled. Najbolj všeč mi je
bilo, ko smo šli na tobogan.
Žiga
Bilo je zabavno. Všeč mi je bilo na toboganu. Najboljše pa je to, da znam
plavati.
Tomaž
Na plavalni tečaj smo se peljali z avtobusom. Na toboganu mi je bilo všeč, ko
sem se peljal po temi. V velikem bazenu sem plaval do pol bazena.
Patrik
V malem bazenu je bila topla voda. Učitelj je bil ponosen, da sem preplaval
veliki bazen. V petek so učitelji ocenjevali naše plavanje.
Martin
Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šli v olimpijski bazen in na tobogan. Preplaval
sem pol bazena.
Jan
Zelo mi je bilo všeč, ko smo bili na toboganu. Preplaval sem celi bazen. V
petek so nas testirali. Plavalni tečaj je bil prekratek.
Aleks
Na plavalnem tečaju me je bilo najprej strah. Naučil sem se plavati. Zdaj me
ni več strah. Super je bilo.
Žan

3. RAZRED
NAROBE PRAVLJICA
V neki vasi je bila Rdeča kapica. Ni pospravljala copatkov, zato je prišel lovec in ji
copatke vzel. Zjutraj se prebudi in išče svoje copate. Potem pokliče volka: »Kje so
moji copati?« Volk reče: »Mogoče ti jih je odnesel lovec.« Potem gre Rdeča
kapica obiskat lovca. Na vratih vidi napis Muca lovec in potrka na vrata. Lovec ji
odpre vrata. »Iščem svoje copate, mogoče jih imaš v hišici?« Lovec pa reče. »Kar
pojdi si jih vzet.« Rdeča Kapica prosi lovca, če ji lahko sešije še ene copate za
zimo. Lovec ji je obljubil, da ji sešije copate. Od zdaj naprej si Rdeča kapica
pospravlja copate.
Ajda Korez, 3. razred

SNEŽNI PLAZ
Nekega dne je močno snežilo. Tako da je v vodnjaku bil sam sneg. Naslednje jutro
sem zagledala, da se sneg kotali proti sosedovim hišam. Snežni plaz je zasul hiše.
Jaz pa sem poklicala reševalce. Reševalci so pritekli v hitrem času. Bilo me je zelo
strah, saj je v hiši, ki jo je zasul plaz, živela moja teta. Eden izmed reševalcev je
imel psa, ki je rešil mojo teto. Odpeljali so jo v bolnišnico, ker je imela hude
poškodbe. Ko je lahko odšla domov, sem obljubila, da bom jaz skrbela za teto.
Potem pa so prišli novinarji. Prišel je tudi župan in mi podelil zlato značko, ker
sem poklicala na pomoč. In postala sem uradna reševalka.
Polona Fideršek, 3. razred

TO SEM JAZ, ALEŠ
Sem Aleš. Rad igram nogomet in košarko. Sem najmanjši v razredu. Rad šilim.
Moja najljubša predmeta sta matematika in šport. Rad plezam po drevesu. Sem
tudi suh. Čeprav sem majhen, sem zelo hiter. Ker sem suh, z lahkoto pridem na
drevo. V tretjem razredu mi je bilo všeč. Igrali smo se razne igre. Želim si, da bi
vsak dan igrali nogomet. Enkrat sem dal gol z levico, kar je zelo težko. Enkrat sem
si dal avto gol, ker nisem vedel, da sem zraven njih. Na vseh izletih mi je bilo
všeč.
Aleš Železnik, 3. razred

MOJA PSIČKA LILI
Ko sem bila stara 4 leta, sem dobila psičko. Po njo smo šli v Rogaško Slatino.
Izbrala sem jo, ker je bila med vsemi psički edina bele barve. Ko smo se peljali
domov, smo ji izbrali ime Lili. Zdaj je Lili že odrasla, a še je vedno majhna.
Najraje teka, skače in se igra z menoj. Ima velik boks, v njem pa majhno hiško.
Vodo in hrano ji nosi ati. Lili obožuje, ko ji s tačko krtačim kožuh. Če nas ni
doma, odide k sosedovemu kužku Snupiju. Psička Lili je prvi domači ljubljenček.
Nekega dne je Lili odšla k Snupiju. Ko sem prišla domov, sem videla Lili debelo.
Poklicala sem atija in sem mu povedala, da je Lili debela. Nismo vedeli, kaj je z
Lili narobe. Prišla sem domov. Lili je začela jokati in sem šla gledat, kaj se dogaja
z Lili.

Ko sem jo pobožala, sem videla štiri majhne kužke. Stekla sem k mamici in jo
vprašala, če ji povem nekaj novega. Lili ima male kužke. Obe sva stekli do boksa.
Videli sva štiri majhne kužke in vse te kužke smo že oddali.
Sara Krčar, 3. razred

4. RAZRED
Čudovita mama
Čeprav me mama
ljubeče razvaja,

Pesem prijateljstva

hkrati dosledno
premišljeno vzgaja.

Midva sva prijatelja
pridruži se nama tudi ti

O sleherni temi

do širnega vesolja.

z mano premišljuje
in tankočutno
stvari pojasnjuje.

A kaj ko prijatelji odidejo,
potem je vse dolgočasno,
a potem spet pridejo

Celo, če ga kdaj

in je spet veselo.

totalno polomim,
se brez zadržkov lahko
nanjo naslonim.

Midva sva prijatelja
in za vedno bova ostala
do širnega vesolja.

Ljubljena mama,
ime ji je Andreja,
je kakor življenje –
nadvse čudovita!
Ana Marija Gajšek, 4. razred

Ana Marija Gajšek, 4. razred

VILA MALINA IN ŠKRAT TONČEK
Vila Malina je letela in prišla do gozda. Ob robu je bil napis: Škratov dom
Veseljak. Vila Malina je vstopila. Pred njo se je pojavil Škrat. Spogledala sta se
in vila Malina je rekla: »Jaz sem vila Malina, nekateri mi pravijo Packa. Kdo si
pa ti?« je vprašala. On ji je odgovoril: »Sem škrat Tonček, najbolj umazan škrat
v vsej deželi.« » No, potem pa sem našla škrata, ki sem ga iskala,« je rekla.
»Rada bi, da se mi pomagaš umazati.« »O, ni govora, niti slučajno.« Škrat je
tlesknil s prsti in že sta bila v Vilinski Dobravi. »No, to je kraj za vile, jaz pa
sem pravo nasprotje tega,« je rekla vila Malina. »Tukaj so same lepe vile, jaz pa
nisem,« je rekla. Škrat jo je zaprl v omaro in ko je prišla ven, je bila lepa in
prijazna. Škrat je odšel, ona pa je postala najlepša vila v deželi.
Ana Marija Gajšek, 4. razred

5. RAZRED
ŠOLA

ŠOLA

Jaz rad v šolo hodim
in včasih zaradi dežja v blatu blodim.
Najboljši je rekreativni odmor,
nikoli ga ni dovolj.

V šolo rad grem,
samo včasih sem pa len,
ob dveh se zbudim,
da v šolo slučajno ne zamudim.

Šport je tudi zanimiv,
enkrat sem ga že spustil,
najbolje je, ko po vrvi plezam,
doma pa vrvico kam zavežem.

V vrtec ne grem,
za v šolo sem pa len,
pouk sem zamudil,
doma sem rajši bil.

Računanje mi ne gre najbolje,
rad bi šel na morje,
ampak sem zdaj v šoli,
zato moj sošolec za konec šole moli.

Doma z letalom letim,
se v Majo zaletim,
Anja se pa smeji
in ima bonbone tri.

Komaj čakam na odmor,
po cesti se je pripeljal motor,
s slovensko zastavo
hitel je kot za stavo.

Doma letim z vesoljsko ladjo,
ki požrla mi je pravo ladjo,
doma sem brisal tablo,
zadel sem loto in nagrado.

Samo še pet minut
in če ne bo že konec ure, bom res hud,
»hura«, zazvonil je zvonec
in moje pesmice je konec.

Anže Bele, 5. razred

Nejc Prevolšek, 5. razred

KO SEM SE RODIL

KNJIGE

Prvi april je zabaven
in je ob njem vsak postaven,
prvi april je poseben dan,
ko Nejc pred leti je prišel na plan.

Domače branje super je,
bralna značka ekstra je.
Brali knjige bomo vsi
in bomo zelo veseli.
Eni knjige sovražijo,
imajo rajši televizijo
ter zunaj rajši so.
Knjige super so,
brali jih bomo vedno,
znali bomo gladko brat
in na šoli knjiga ne bo tat.

Atiju niso verjeli,
dokler za roko ga niso prijeli.
Dudo so dojenčku v usta dali
in sta Nejcu očesi že zaspali.
Zdaj je velik in močan
in še vedno kdaj zaspan.

Nejc Prevolšek, 5. razred
Nejc Prevolšek, 5. razred

MOJA DRUŽINA
Moja družina najboljša je,
vsak dan smejimo se,
ko jaz padem na tla,
zatresejo se tla prav vsa.
Ati, mami, Larisa, jaz,
dedi, babi, cela vas,
mačke, psi in kokoši
se podijo vsi v en glas.
Moja družina šest članov ima,
v naši hiši zabava je doma,
veseli smo doma,
ker naša hiša trdno streho ima.
Nejc Prevolšek, 5. razred

MOJA DRUŽINA
Zabavno v naši družini
na sprehode je hoditi,
zabavno v naši družini
je brata po dvorišču loviti.
Norčavo je v naši družini
se s sestro je skriti,
norčavo v naši družini
je pod masko odhiteti.
Sanjavo je v naši družini
v dnevni sobi knjigo brati.
Sanjavo v naši družini
se zvečer je družabne igre igrati.

ZDRAVO S PRELEPO
NARAVO
Narava ni zdrava,
če se ne nasmeje
skozi svoje gozdne veje.
Tam je polno lepih živali,
lepo je, kot da bi sanjali.

Zabavno je v naši družini
iglu narediti,
zabavno v naši družini
je žogo loviti.

Svoje barve jeseni pokaže,
rdečo, rumeno na liste namaže.

ZABAVA V NAŠI DRUŽINI
JE NAJBOLJŠA, KO SMO SI V
BLIŽINI.

Tam so srne, lisice ter ježi,
po lepih plodovih tam le seži.
Ko podrast se prebudi v dan,
je vsak, ki to vidi, nasmejan.

Ana Plajnšek, 5. razred

Kako lepo potok šumi,
v njem se vse lepo zastrmi
in si želi, da bi to trajalo vse dni.
Kdor na sprehod gre v naravo,
si je izbral misel pravo.
Ohranimo naravo zdravo!
Ana Plajnšek, 5. razred

USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI
Jutri še boljši dan naredimo
in kakšno knjigo preletimo,
skupaj se igrajmo
ter zaigrajmo na lajno.
Jutri boljši dan bo,
imejmo se radi zelo,
ne onesnažujmo okolja več tako,
eko svet naj bo.
Če bo jutri boljši dan,
ne bo nihče zaspan,
imeli se bomo zelo lepo
in svet bo zgledal kot zlato.
In če v šoli slaba ocena bo,
raje ne povej za njo.
Tako bo najbolje
ali pa odleti kar v vesolje.
V vesolju ni tako slabo,
samo kisika tam ne bo.
Zato bom raje ostal doma,
kjer je čudovita Zemlja vsa.

Nejc Prevolšek, 5. razred

KAJ JE ZAME DOMOVINA?
Domovina zame pomeni veliko stvari,
velikih in malih,
a vseeno najlepših,
da se človek kar ustavi
in pogleda ne umakne
od te lepote, ki je večinoma skrita stvarem,
ki so za mnoge samoumevne.
Taka domovina je moja Slovenija,
polna lepih planin, gorovja, rek,
košatih gozdov in kraškega sveta,
a skriva v sebi še polno lepih stvari,
kot smo mi, državljani.
Mi smo Slovenci,
ponosni na svoj rod
v tem prelepem svetu, imenovanem Slovenija.
Doživljamo veliko vzponov
in majhne padce,
vendar ne obupamo.
Slovenija je naša domovina,
ponosni smo nanjo
in tu bomo ostali za vedno.
Ana Plajnšek, 5. razred

Hvala združena domovina,
hvala ti za vse do zdaj,
cene imamo kot v Parizu,
plače 20 let nazaj.
Kdo bi lahko rekel,
da nam slabše gre kot prej,
a če primerjamo se z Grki,
potem res vse je OK.
Anej Stres, 5. razred

Domovina je pokrajina, v kateri živim. V moji domovini je veliko lepih krajev.
Čeprav si jih nisem vseh ogledala, vem zelo veliko. V naši domovini se dobro
je in pije, saj naša domovina je najlepša od vseh. 25. junija bo praznovala 25
let samostojnosti.
Jana Železnik, 5. razred

Zame je domovina dom, kjer je veliko rek, gora, gozdov in vseh drugih
naravnih lepot. V moji domovini smo prijazni ljudje. Res je, da je majhna, a
zame pomeni dom.
Špela Rebernišek, 5. razred

Domovina je zame država, v kateri živijo državljani. Moja domovina je
Slovenija. Je zelo zanimiva in znana po človeški ribici, o kateri govori že cel
svet. Ima tudi veliko lepih gora in razgledov.
Žiga Bukšek, 5. razred

6. RAZRED
REVŠČINA

ČE BIL BI …

Revščina je huda stvar,

Če človek zdrav je in močan,

saj vzame nam še zadnji denar.

ga nič na svetu ne ustavi,

Oblek, dobrin ni prav veliko,

da želi biti kot Martin Krpan,

a dobrih ljudi je še nekoliko.

si rad ustvari v svoji glavi.

Bogati valjajo se v denarju,

Če bil bi bister in krepak,

revni pa prosjačijo,

mar sol bi spet tovoril?

pod mostom družijo se v mlaju,

Ne, mišic ne bi porabil kot silak,

za hrano, vodo beračijo.

sol pa v pamet bi pretvoril.

Z mislijo na boljše življenje,

Moč porabil bi za ta namen,

se izgubljajo v nočeh,

da lačni bi imeli živež,

obsojeni na večno trpljenje,

soli natrosil pa bi tistim vsem,

s solzami v očeh.

ki ne vedo, kako je biti revež.

Daniela Plavčak, 6. razred

Nataša Butolen, 6. razred

7. RAZRED
KRALJ MATJAŽ
Bil nekoč je dober kralj,
najboljši, brez primere.
Same zlatnike je koval,
napravil kmete je vesele.
Toda drugim vladarjem ni bil všeč.
Z njimi moral je v boj,
izgubil celo vojsko je
in skoraj prestol svoj.

Ker pa bil je dober kralj,
se gora Peca je odprla.
Pred sovražniki ga skrila je
in več let ga živa duša ni uzrla.
Zdaj tam za mizo sam sedi
saj brada jo devetkrat mora oviti,
pa bo spet prišel med slovenski rod
in nas rešil vseh grozot.
Matija Peršak, 7. razred

BOJ NA DUNAJU
V petek, 15.6.1460, se je na Dunaju odvijal zgodovinski boj, kjer sta se za življenje in
smrt bojevala Pegam ter naš kranjski junak Krištof Lambergar. Boj je potekal na
Velikem polju vsem na očem. Po treh napadih je poražen na tla padel mrtev Pegam,
junak Lambergar pa je ponosno odnesel poraženčevo glavo pred cesarja, ki mu je za
nagrado podaril tri gradove na Kranjskem.
Po naših podatkih je bil razlog za boj celjska dediščina, ki jo je hotel pridobiti Pegam.
Na srečo se to ni in tudi nikoli ne bo zgodilo, saj jo bo vedno ščitil naš heroj Krištof
Lambergar.
Tjaša Polajžer, 7. razred

8. RAZRED
ZDRAVJE
Za zdravje skrbimo vsi,
ki bi radi zdravi bili.
Zatorej: zdrav način življenja
je polna mera potrpljenja.

ŽIVLJENJE
Keksi, bomboni, čokolade
to naše vsakdanje so razvade.
A naši starši želijo si,
da otroci zdravi bi bili.
Če dolgo tečem, hodim, telovadim,
svoj dragoceni čas zapravim.
Mi lažje v sobi je sedeti
in zvesto v računalnik zreti.
A vendar vsak pri sebi ve,
kaj se sme in kaj ne sme.
Zmerna mera vsega
je pot do zdravega ega.
Mojca Rebernišek, 8. razred

Življenje je kot drevo,
začne se s pomladjo,
ko vse zacveti in raste visoko v nebo,
se življenje povzpne na otroštva ladjo.
Iz pomladi pluje v poletje,
drevesa nas razveselijo s svojimi
sadovi.
Življenje se kaže v zrelosti, ki je
zavetje
pred nesrečo in podobnimi
življenjskimi plodovi.
Kmalu pride jesen,
čas, ko drevo izgubi liste,
takrat si star in resen,
saj veš, da te čaka konec življenjske
ceste.
Tista cesta je kot zimska belina,
zelenja že dolgo ni več,
tam vse je sivina,
misel na ta kraj je vsem odveč.
Amalija Skok, 8. razred

REKA

Gledam v zvezde, občudujem vesolje.
Vidim veliko pot naše male Zemlje.
Poslušam šum reke. Ne slišim
najbolje,
ali je žalostna ali dobre volje.

Svet smo si spravili v svoje tokove,
narode na nasprotne bregove.
V imenu zdaj reke marsikje teče,
tudi ljudje, ki so del svetovne nesreče.

Na poti zdaj njeni gradimo jezove,
bilo bi pa bolje, če bi mostove.
Reka pa vsaka želi si le tja,
kjer je le morje. Brez vojn in gorja.

Matjaž Butolen, 8. razred

9. RAZRED
PROTI SONCU
Še preden otrok se rodi,
se že delajo razlike.
Očka fantka si želi,
mama ženske bolj omike.
Potem pa pride, kar pač pride,
važno da je živ in zdrav.
A preden sonce vnovič vzide,
dojenček kup daril je zbral.
Zanjo copatki roza,
zanj pa moder bodi.
Vsega prevelika doza.
Grozno, da vse se le po spolu sodi.
Punčka zraste, da je ljubka.
Pridno zdaj že v kuh'no hodi.
Ob njej rozasta je pupka,
saj ta pač k punčkam sodi.
Fantek zraste, da je močen,
zdaj oče že v delavnico ga vodi.
Tam spoznava, kateri stroj je za kaj
določen,
saj orodje pač v moško roko sodi.
Nato zrasteta še bolj,
kmalu skupaj že živita.
Ko je tega jima že dovolj,
se še poročita.
Res hudo je, če (ne)utemeljeno
se mož znaša
nad svojo ženo.
Še huje je, če se s tem ponaša.

A tudi ženska moškega lahko udari,
pa ni to nikomur grešno.
Njena roka ogromno moč lahko
ustvari,
a v javnosti je to vsem smešno.
In še ena stvar,
ki me res moti:
moškim redkokdaj je mar,
če žena sama gospodinjskih del se
loti.
Moški rojeni da so vodje,
saj da ženske delajo same napake.
A pravi nam še pravosodje,
da pravice spola imata enake.
Da za isto delo ženske plačane so
manj,
res ni pošteno.
Da le zaradi spola jim uničijo pol
sanj,
tudi ni vseeno!
Da torej spola sta enaka,
naj v tvoji glavi v velikem bo okvirju.
Tudi ženske nas prihodnost čaka,
naj to ne ostane samo na papirju!
A ne glede na spol na koncu
skupaj odideta tja, proti soncu.
Tam ne šteje, če bil si mož ali bila si
žena,
tam šteje le, če oseba si bila poštena.
Tina Černejšek, 9. razred

NATEČAJ NARAVNE IN
DRUGE NESREČE
Na pomoč, mama!
Požar se je zanetil.
Zbogom, kmetija!
Tla se tresejo.
Ljudi panika zgrabi.
A le brez skrbi.
Po celi vasi,
voda bregove dere.
Mi pa bežimo.

Na zaključni prireditvi natečaja Evropa

Mateja Ros, 9. razred

VEDRINA, SMEH, VESELJE
GASILEC
Ga je res tako težko posnemati
Ali vsaj en dan kot on pogumen biti
Se tako kot on en dan vesti
In drugim tako kot on ob strani stati
Lahko se bi tako kot on borili
Enkrat se lahko nesreča vsakemu zgodi
Celotna druščina takrat na pomoč prihiti

Odprta usta,
hihitajoči se glas.
Smejalni napad.
Samanta Škrabl, 9. razred
Brez smeha ni nič.
Vedrina sedi v očeh.
Veselja na kub.
David Bukšek, 9. razred

David Bukšek, 9. razred
Ponedeljek je.
Grozno. Nasmeh na obraz.
Pa bo minilo.
Tina Černejšek, 9. razred

TABOR V RAKOVEM ŠKOCJANU
Učenci 8. in 9. razreda smo se skupaj z našima razredničarkama v začetku
meseca decembra odpravili na naravoslovni tabor v CŠOD Rak v Rakovem
Škocjanu. V tednu dni smo hranili medveda, streljali z lokom, kolesarili, hodili
na večerne pohode in opazovali zvezde, kurili ogenj v naravi, pekli buhteljne,
medenjake in hrenovke, naši vodiči so nas zadnjo noč hoteli prestrašiti, tako da
so nam postavili labirint, po katerem smo morali hoditi ponoči in z zavezanimi
očmi. Na poti domov smo se ustavili tudi v Ljubljani. To je bil naš zadnji skupni
tabor in tudi izlet, ki se ga bomo vsi za vedno spominjali.
David Bukšek, 9. razred

PREDAJA KLJUČA ŠOLSKIH VRAT
V torek, 14. junija, smo se učenci 8. razreda preizkusili v igrah, ki so jih
pripravili učenci 9. razreda. 7. šolsko uro so se igre začele kljub dežju.
Devetošolci so nas razdelili v dve skupini. Prvo skupino so sestavljali: Tjaša,
Mojca, Jernej in Matjaž, drugo pa: Valentina, Amalija, Niko in Nejc. Igre so
poskrbele za smeh gledalcev, mi pa bi se najraje pogreznili v zemljo ali pa
izginili kot kafre, saj nam nekatere igre niso bile prav nič všeč. O zmagovalcu
je odločal kviz iz znanja. Sledila je zaprisega in že tradicionalno polivanje z
vodo. Premočeni in premraženi smo končno dobili ključ.
Amalija Skok

DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAMO …
In prišel je dan slovesa. Dan, ko se mi devetošolci poslovimo od šole, učiteljev, ostalih
delavcev šole in drug od drugega. Skupaj smo preživeli čudovitih devet let. Ne moremo se
spomniti vsega, kar se nam je zgodilo, zagotovo pa se bomo spomnili tistih nagajivih
trenutkov, ki smo jih ustvarili skupaj. V teh devetih letih smo se naučili marsikaj novega,
kar nam bo zagotovo koristilo na naši nadaljni poti. Med nami so se spletle trdne vezi
prijateljstva. Upam, da jih ne bomo pretrgali, zdaj ko skoraj vsi nadaljujemo šolanje na
Ptuju, ena sošolka gre pa v Ruše. Zagotovimo pa vam lahko, da boste ŠE SLIŠALI ZA
NAS.

Samanta Škrabl

MALO ZA ŠALO …
Bogo pride utrujen iz šole.
"Kaj pa je danes s teboj?" ga zaskrbljeno vpraša mama.
"Ah, utrujen sem. Pri uri matematike smo celo uro iskali skupni imenovalec."
"Skupni imenovalec smo iskali že takrat, ko sem še jaz hodila v šolo. Ga tudi vi niste
našli?"
Nekaj časa je trajalo, da je učiteljica učencem razložila, kaj pomeni beseda
"anarhizem." Po razlagi vpraša, če kdo pozna kakšno organizacijo, katere namen je
vse porušiti. Oglasi se Miha: "Kegljaško društvo!"
"Mami, ali lahko danes pokažem očetu test iz matematike?"
"Ne, danes ne. Sem mu že jaz pokazala račun za telefon."
V šoli se učijo o naših prednikih. Učitelj vneto razlaga, da smo nastali iz Adama in
Eve.
Janezek pa dvigne roko in pojasni: "Moj oče je rekel, da smo nastali iz opic."
Učitelj pa: "Vaša družinska zgodovina me ne zanima ..."
V šoli pišejo spis z naslovom "Kaj bi naredil, če bi imel milijardo evrov".
Janezek odda prazen list, učiteljica vpraša: "Janezek, zakaj nisi naredil nič?"
"Ker če bi imel milijardo evrov, bi delal točno to."
Zbrala Vid Plajnšek in Špela Fišer.

