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POZDRAVLJENI, dragi bralci našega glasila!  

Po dolgih letih nas je zopet obiskala tista prava zima in smo lahko imeli zimske 
počitnice, ki so bile letos zaradi zimskih športnih dejavnosti v Sloveniji kar 
mesec prej. 

Tako smo si učitelji in učenci nabirali moči in energije en teden na snegu in bilo 
je super. 

Mnogi ste zadovoljni z ocenami ob konferenci, kdor ni, pa ima še čas, da 
popravi uspeh, zato kar pridno na delo. 

V glasilu je zajetih nekaj doživetij, občutenj, dogajanja na šoli, utrip našega dela in aktivnosti 
in bomo veseli, če boste zapise prebrali. 

Ob tem pa vas vabimo, da kaj napišete za  objavo v glasilu  za naslednjo številko. 

Šolski novinarji in mentorica Irena Blatnik 
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KRONIKA DOGODKOV V 1. POLOVICI  ŠOLSKEGA LETA 2022/23 

 8. 9. 2022 = TEHNIČNI DAN za učence 7.–9.– Festival poklicev v Kočevju 
 9. 9. 2022 = TEHNIČNI DAN za učence 1._6. razreda – Eko dan v Novem mestu 

 23. 9. 2022 = ŠPORTNI DAN za vse učence  na šoli – dan slovenskega športa 
 21. 9. 2022 =  Ekskurzija v Olimje, Podsreda za vse učence 
 3. 10.–7. 10. = Šola v naravi – dom Kurent na Ptuju za učence od 6. do 9.r.  
 28. 10. 2022 =   obeležitev   dneva reformacije in dneva spomina na mrtve 
 4. 10. 2022 = ŠPORTNI DAN za učence 6.–9. – CŠOD Kurent - lokostrelstvo, 
pohod 
 3. 10. 2022 = NARAVOSLOVNI DAN za učence 6.–9.   - CŠOD Kurent - Potovanje 
po vesolju, varstvo okolja 
 6. 10. 2022 = NARAVOSLOVNI DAN za učence 6.–9. -  CŠOD Kurent 
Tradicionalna ptujska peka,  mesto Ptuj 
 7. 10. 2022 = ŠPORTNI DAN za učence 6.–9. - CŠOD Kurent Orientacijski tek, 
športne igre, dargon boat 
 5. 10. 2022 = TEHNIČNI DAN za učence 6.–9. – CŠOD Kurent Kurentova 
delavnica 
 28. 10. 2022 = TEHNIŠKI DAN za  učence 4., 5. in 6. razreda – delavnica Cool 
Tool – ustvarjanje z lesom 
 18. 11. 2022 = NARAVOSLOVNI DAN - tradicionalni slovenski   zajtrk 
  24. 11. 2022 = TEHNIŠKI DAN za vse učence – adventni venčki in voščilnice 
 12. 12. 2022 =  obisk Dedka Mraza 
 22. 12. 2022 = kulturni dan – JELKOVANJE,  novoletna prireditev  
 24. 1. 2023 = ZIMSKI ŠPORTNI DAN za vse učence  
 7. 2. 2023 = prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku  
 16. 2. 2023 =  roditeljski sestanek in predavanje za starše 
 
 17. 2. 2023 = ogled gledališke predstave REFORMATORJI, obisk knjižnice 
Mirana Jarca za 7. razred – projekt Rastem s knjigo 
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Časa med božičem in novim letom se vsi veselimo, še zlasti pa otroci, ki brezskrbno  

in z nekim pričakovanjem doživljajo te praznike. Takole zanimivo so  ta čas doživljali 

učenci 3. razreda. 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNE POČITNICE 

Med počitnicami sem zelo užival. Veliko časa sem preživel z družino. Pekli smo piškote in 
druge dobrote. Na božični večer nas je po večerji obdaril Božiček. Prinesel mi je veliko lepih 
stvari, verjetno zato, ker sem bil med letom priden. Družil sem se z bratrancem in sestrično. 
Igrali smo košarko, nogomet in se spuščali po ziplinu. Obiskal sem tudi sošolca, ki živita na 
Smuki. Igrali smo se pleystation. Med prazniki sem z družino obiskal sorodnike. Tudi z 
vlakom smo se odpeljali na ogled lučk v Ljubljano. Novo leto smo dočakali v Seču pri 
bratrancu. Skupaj smo šli na pohod do Hinj, kjer smo si privoščili večerjo. Polnoč smo 
dočakali doma ob kurjenju ognja. Vaščani so pripravili velik ognjemet. Nazdravili smo s 
šampanjcem, potem pa kmalu odšli spat. Veselim se že naslednjih počitnic. 

Anže Hočevar 

Že v začetku počitnic mi je bilo lepo, saj sem bil povabljen na bratrančev rojstni dan. Najbolj 
zabavno mi je bilo, ko smo otroci po vasi iskali zaklad. Tudi jaz sem imel rojstni dan. Oči in 
mami sta mi spekla torto, jaz pa sem jo razrezal in z njo postregel goste. Jedli smo, pili in se 
zabavali. Na silvestrovo smo šli s sorodniki do Hinj. Od doma smo se odpeljali z avtomobili, 
približno 4 kilometre pred ciljem pa smo jih parkirali na robu jase, nato pa pešačili skozi gozd 
do Hinj, kjer smo imeli večerjo. Domov smo se vrnili z baklami. Pri sosedovih je bil na 
dvorišču že zakurjen ogenj. Nekaj časa smo sedeli ob njem, potem pa smo igrali nogomet. 
Pred polnočjo smo se pripravili na ognjemet. Sosed je odprl šampanjec, ura je odbila polnoč 
in drug drugemu smo zaželeli srečno in zdravo novo leto. Malo smo se še družili, potem pa 
odšli v posteljo.  

Mark Rozman 

 

Ko so se začele počitnice, smo doma najprej postavili smrečico. Božič smo preživeli z družino. 
Obiskal nas je Božiček in prinesel darila. Naslednji dan sem šel k prijatelju na rojstni dan. Igrali 
smo nogomet in se družili v naravi. Jedli smo torto iz palačink. Nato smo z družino za 5 dni 
odpotovali na počitnice v Kranjsko Goro. Tam smo pričakali novo leto. Priredili so velik 
ognjemet. Z očijem sva se udeležila nočne smuke. V Kranjski Gori smo se veliko sankali in 
uživali na snegu. En dan smo se odpeljali v Beljak v Avstriji. Tam smo si tudi ogledali tekmo v 
smučarskih skokih. Jedel sem zelo dober hot dog. Počitnice so mi bile všeč, zelo rad pa sem se 
vrnil v šolo. 

Filip Zobec 
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Med počitnicami sem se imela lepo. Začele so se s peko piškotov, mamica pa mi je spekla še 
torto za rojstni dan. Velikokrat sem bila na sprehodu. Ko so na obisk prišle sestrične, smo se 
skupaj igrale, ustvarjale in odpirale Božičkova darila. Božiček mi je prinesel kar dve družinski 
igri. Zelo sem bila vesela druženja s sorodnicama, ki živita v Franciji in sta bili z družino za 
praznike doma. Kadar smo skupaj, me naučita kakšno francosko besedo. Tudi v Novem mestu 
in Kočevju smo bili z družino. Na Dvoru pa smo obiskali knjižnico in si izposodili veliko knjig. 
Rada jih berem. Komaj čakam zimskih počitnic. 

Lana Novak 

 

Že prvi dan počitnic sva šla z očetom v gozd po smolo. Dobila sva jo iz poškodovanega debla 
smreke. Na sveti večer smo jo uporabili kot kadilo. Postavili smo božično drevo in jaslice. Z 
bratom sva smrečico postavila tudi pri starih starših. Na božično noč smo blagoslovili hišo in 
molili, Božiček pa je pod smrečico pustil darila. Zagledal sem jih naslednje jutro. Veselo smo 
jih odpirali. S stricem sem bil tudi v Ljubljani. Z ladjico sva se peljala po reki  Ljubljanici. Bilo je 
zelo zabavno. Stric je kupil ognjemet za novo leto. Na silvestrovo smo pospravili po hiši in se 
pripravili na novoletno zabavo. Skupaj smo večerjali, se zabavali in odštevali do polnoč. Ob 
polnoči smo nazdravili in si zaželeli srečno, zdravo in veselo novo leto. Imeli smo čudovit 
ognjemet. Med počitnicami sem se imel zelo lepo. Želim si jih ponoviti. 

Tibor Fabjan 

 

Najprej smo doma postavili smrekico in jaslice. Mamici sem pomagala pri peki potice in 
pripravi večerje. Med tednom smo bili z družino  v Ljubljani. Bila je lepo okrašena z lučkami. 
Na Kongresnem trgu je igrala skupina Sidarta. Z atijem sva bila v prvi vrsti. Bilo je zelo 
zabavno. V kinu smo si ogledali animirani risani film Lil – krokodil. Govoril je o fantku, ki je 
za prijatelja imel pojočega krokodila. Na zadnji dan v letu smo praznovali bratov rojstni dan. 
Prišlo je veliko prijateljev in sorodnikov. Imeli smo torto. Ati je zunaj v kotlu kuhal golaž. Bil 
je zelo dober. Za novo leto smo nazdravili z otroškim šampanjcem. Zaželeli smo si veliko 
zdravja in sreče v novem letu. Ker je bilo med počitnicami lepo vreme, sem se z bratcem in 
sestrico veliko igrala zunaj. Tudi brala sem, vadila poštevanko in reševala križanke. 

Ela Fabjan 

Med počitnicami sem bila pri teti na Visejcu. Z bratrancem in 
sestrično smo igrali košarko in pekli piškote. Tudi ustvarjala 
sem. Naredila sem veliko okraskov. Ko smo čakali polnoč, smo 
spuščali rakete. Pes se je bal pokanja, zato smo ga zaprli v hlev. 
Med odštevanjem smo odprli otroški šampanjec. Spat smo šli 
pozno.  

Sofia Škufca 

Med počitnicami sva s sestro najprej odšla k babici in dedku na Otočec. Peljala sta naju 
pogledat lučke na Paho. Pri jaslicah smo dali prostovoljne prispevke. Naslednji dan sva odšla 
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domov. Od Božička sem dobil karte jugice. Z družino smo bili v Volčjem potoku in se sprehodili 
med lučkami. Tudi v McDonaldsu smo bili. Sošolcu sem za rojstni dan narisal dirkalnika. Novo 
leto smo čakali doma, z atijem sva igrala igralno konzolo. Ker ni bilo veliko raket, je ati streljal 
s plašilko. Lepo je bilo. 

Samo Novak 

 

Vsako jutro je mami pripravila zajtrk, potem pa sem si 
dobro poščetkala zobe. Pomagala sem nahraniti zajčke 
in kokoši. Pobirala sem jajca. S sestrico sva vsak dan 
peljali kužka na sprehod in se igrali razne igre. Po kosilu 
sem malo počivala, potem pa brala in pisala povedi. 
Gledala sem risanke na televiziji. Nekaj dni sem bila pri 
babici. Peljala me je drsat na drsališče v Ribnico, kjer 
sem zelo uživala. Zadnji dan sem bila pri teti v 
Žužemberku in ji pomagala peči piškote. 

Nika Skebe 

 

Med počitnicami sva počela veliko stvari. Za začetek smo postavili smrečico. Božič smo 
pričakali ob dobri večerji. Zjutraj so nas čakala Božičkova darila. Z družino smo šli na ogled lučk 
v Novo mesto. V živo smo videli in poslušali skupino Kingston. Privoščili smo si hot dog in 
sladkorno peno. Nastopil je tudi repar Nipke. Zvečer sva hodila pozno spat, zjutraj pa sva lahko 
bila dolgo časa v postelji. Veliko časa sva presedela pred televizijo in bila na telefonu. Tudi učila 
sva se. Na silvestrovo smo bili sami doma. Za novo leto smo obiskali naše prijatelje in babico, 
kjer smo spuščali rakete. Med počitnicami sva zelo uživala.  

Črt in Jan Škufca 

 

 

 

 
 

 

Učenci na novoletni prireditvi 
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INTERVJUJI UČENCEV 8. RAZREDA 

Intervju z mojim bratom Boštjanom 

Zelo rada imam brata Boštjana, saj se dobro razumeva. Je prijazen, dober športnik in sem se 
odločila, da ga vam predstavim preko intervjuja. 

1. Kdaj in kje si se rodil? 

Rodil sem se 16. aprila 1997 v lepi vasici Visejec. 

2. Kako si preživljal otroštvo? 

Kot majhen otrok sem bil priden, a kdaj pa kdaj sem tudi kakšno bedarijo storil. Živeli smo bolj 
skromno in nismo imeli vsega na pretek,  zato tudi nisem imel telefona in drugih računalniških 
zadev. Vsak dan smo se z vrstniki igrali na vasi in domov prišli vsi umazani in popraskani. Svoje 
otroštvo sem lepo preživel in žal mi je, da se današnje generacije otrok ne družijo več, tako kot 
smo se mi.  

3. Kje si obiskoval osnovno šolo in kakšen si bil kot učenec? 

Osnovno šolo sem obiskoval na Prevolah. Bil sem odličen vseh 9 let in noben predmet mi ni 
delal težav, le spisi pri slovenščini so bili malo slabši. Knjige pa tudi nisem rad prijel v roke. 

4. Kakšno delo opravljaš? 

Sem monter prireditvenih šotorov - postavljam šotore in urejam okolico za različne prireditve. 

5. S čim se ukvarjaš  v prostem času? 

Sem strasten športnik. Včasih sem se ukvarjal s fitnesom, zdaj pa me je pot ponesla v 
kolesarstvo in tek. Kolesarim vsak dan, saj se vozim v službo in nazaj, če pa je slabo vreme, pa 
trening naredim kar notri na trenažerju. Vse čez teden nabrane težave in skrbi pa čez vikend 
pustim v naših prelepih gorah. Letos sem se tudi udeležil kar nekaj gorsko tekaških tekem. Med 
njimi tudi kraljevski vzpon na Kamniško sedlo. 

6. Kaj te motivira pred vsakdanjim treningom? 

Oba športa tek in kolesarstvo sta me tako zasvojila, da ne vidim dneva brez treninga in vikenda 
brez obiska gora. V prihodnosti bi se rad udeležil čim več tekem ter izboljševal svoje osebne 
rezultate in ko pomislim na to, se takoj spravim na trening. 

 

7. Kako pa po navadi poteka tvoj dan med tednom? 

Po navadi se zbudim okoli pete ure zjutraj. Naredim lahkotni trening, da se sprostim od 
včerajšnjega napornega dne. Nato pojem obilen zajtrk in se odpravim v službo. K sreči imam v 
službi zelo dinamično delo na terenu in mi zato čas hitreje mine. Popoldne pa me čaka še en 
malo bolj intenziven trening na kolesu. V večernih urah se rad sproščam v družbi svoje punce 
in ostale družine. 
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8. Kdo so tvoji vzorniki? 

V hribih me vedno ženejo modre misli Tomaža Humarja. V prostem času si rad zavrtim kakšen 
njegov star posnetek in uživam v tem, s kakšno strastjo pripoveduje svoje hribovske 
dogodivščine. Všeč pa mi je tudi razmišljanje njegovega sina, ki ima prav tak pogled na svet, kot 
njegov oče. 

Hvala za intervju. Želim ti veliko zadovoljstva ob teh tvojih športnih podvigih. 

Barbara Vidmar 

 

K intervjuju sem povabil mojo mami Mojco Obrstar. Zastavil sem ji  nekaj 
vprašanj glede njenega življenja. 

Kje in kako si preživela svoje otroštvo? 

Do mojega 14. leta smo z družino živeli na Hribu pri Hinjah, kasneje pa smo se preselili v Hinje, 
k stari mami. V družini smo bili štirje otroci, zato nam ni bilo nikoli dolgčas. Zelo radi smo se 
igrali zunaj, kjer smo se vedno imeli zelo dobro. Vsak dan smo odhajali k stari mami, kjer smo ji 
pomagali pri delu na kmetiji. 

Kje ti je bilo boljše na Hribu pri Hinjah ali v Hinjah? 

Na Hribu, ker sem tam živela od rojstva. Selitev v Hinje je bila zame zelo stresna. Verjetno je bila 
ta izkušnja še težja zato, ker se je zgodila v najstniških letih. 

Kateri predmet ti je bil najljubši v osnovni šoli in zakaj? 

Nisem imela le enega najljubšega predmeta. Nekatere predmete sem imela bolj, druge pa manj 
rada. Če bi mogla našteti nekaj ljubših predmetov, so bili to gotovo likovna in glasbena vzgoja. 
Rada sem imela tudi slovenski jezik. Zdi se mi, da so to predmeti, ki dopuščajo veliko ustvarjanja. 
Od malega sem namreč rada risala, prepevala in pisala pesmice. 

Po izobrazbi si vzgojiteljica. Zakaj si se tako odločila? 

Že kot otrok sem se veliko igrala z mlajšimi otroki. V družini imam mlajšo sestro in dva mlajša 
brata. Predvsem brata, ki sta precej mlajša, sem pogosto pazila. Poleg tega sem vedno rada 
ustvarjala. Rada sem risala, prepevala, tudi nastopala v dramskih uprizoritvah. Pri poklicu 
vzgojiteljice lahko vse to počneš, zato mislim, da sem si izbrala pravi poklic. 

Kje si obiskovala srednjo šolo in kako se spominjaš srednješolskih časov? 

Srednjo šolo sem obiskovala v Ljubljani, na Srednji vzgojiteljski šoli. V tem času sem živela v 
dijaškem domu, kjer sem imela veliko prijateljev iz različnih koncev Slovenije. Na ta čas imam 
zelo lepe spomine. V dijaškem domu sem se vključevala v različne krožke, sodelovala sem pri 
določenih prireditvah, s prijateljicami pa smo poskrbele tudi za kakšno lumparijo. Iz šole pa se 
najbolj spominjam dramske uprizoritve Ure kralja Mina, ki smo jo pripravili s skupino sošolcev 
in jo igrali po različnih ustanovah v Ljubljani. 
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Kaj najraje počneš v prostem času? 

Veliko je stvari, ki jih rada počnem. V prostem času rada rišem – največkrat narišem kaj, kar 
potrebujem za delo v vrtcu, kvačkam, berem in počnem še mnogo drugih reči. Če mi čas 
dopušča, rada sodelujem pri različnih prostovoljnih organizacijah v kraju. Žal imam premalo 
časa, da bi počela vse, kar bi si želela. 

Zakaj si mi dala ime Tim? 

Imena ti nisem izbrala sama, ampak sva ga izbrala skupaj z očijem. Tvoje ime je okrajšava najinih 
imen in (po najini razlagi) pomeni Tomaž In Mojca. 

Ali imaš kašnega vzornika in zakaj? 

Nimam in ne želim imeti enega vzornika. Ljudje smo zelo različni in vsak ima kakšno močno 
področje, po katerem se je vredno zgledovati. 

Tim Obrstar 
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Učenci 8. razreda so takole duhovito poustvarjali na 
Prešernove pesmi. 

Urška sreča Rozamundo 

Od nekdaj sta znani lepoti slovenski: 

obe sta deklici prevzetni, 

lepi, a ne preveč prijetni, 

saj obnašata se kot umetni. 

Bila je to Rozamunda  s Turjaka, 

in Urška, ki je padla v oči vsakega junaka. 

 

Na Starem so trgu pod lipo zeleno, 

trobente in gosli in cimbale pele, 

plesale lepote z dežele so cele 

v nedeljo popoldan z mladenči vesele. 

Bila je kraljica njih Urška brhka, 

a tukaj je tudi Rozi bila. 

 

Ob Rozamundi je stala visoka postava, 

to slaven Ojstrovrhar je bil, 

ki je veselje do plesa dobil 

in urno Rozi v ritmu vrtil. 

To hitro je Uršika zala opazila 

in rumenega junaka za roko zgrabila. 

 

Med plesom se k Rozamundi ozira, 

bolje in bolje je plesati želela, 

s plesalcem sta že skoraj poletela, 

ko se je deklica ponosna nerodno 
spotaknila. 

Ne vidi se kdaj da pod glava udar, 

zobje so leteli, ko bi jih nosil vihar. 

 

To videti drugi so vsi ostrmeli, 

od groze ljudem je dih zastal, 

a Rozi na obrazu je nasmešek nastal, 

na tleh pa ležal zob je krvav. 

Sama na tleh je Urška ležala, 

od bolečine in sramu glasno jokala. 

 

V pomoč ji skočil Ostrovrhar je, 

od presenečenja je Rozi proti Ljubljanci 
zavila, z objokanimi očmi ni kamna opazila, 

se nerodno spotaknila in se v Ljubljanci 
zmočila. 

Blatna in mokra vsa do ušes, 

obupano zaključila slavni je ples. 

 

To videti drugi so še tisoče let. 

Zdaj grši bili sta od spaka, 

ena razbita in grda Ljubljanka, 

druga mokra in blatna, ki je iz Turjaka. 

Bili sta užaljeni; to huda je reč, 

pomislil nanje nobeden ni več. 

 

                      Tim Obrstar
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Urška sreča Rozamundo 

Reka je Urško in Povodnega moža vzela, 
Naprej s tokom sta drvela, 

Srečnejša sta bila, 
Sav v belo Turčijo sta šla. 

 

Rozamunda pa vsa besna, 
Ojstrovrhal jo je zapustil, 

Lejlo je vzel, 
Raje na dvoru pesmi pel. 

 
Lačna je postala Urška zala, 

Ker toliko je plesala, 
Želela je v mestu postati, 
Kakšno knjigo prebrati. 

 
Tam si Urška je želela videt, 

Kakšno je mesto,  
Zagledala je svetišče lepo, 

Ob njem Rozamundo, jezna je topotala s 
peto. 

 
Stopila sta k njej, 

Ona videla ju še ni poprej,  
Urška je dejala »to je tista lepotica, 

ki morala biti bi kraljica.« 
 

Rozamunda v jok plane, 
To Urško nič ne gane, 

Povodni mož jo vpraša »zakaj žalostna?« 
Rozamunda pa mrmraje odgovori. 

 
Povabil jo je na kosilo, 
To Urško je zmotilo, 

A je do konca vztrajal, 
Privolila je, ker ji miru ni dajal. 

 
Rozamunda tam vsa umetna, 

Predstavi se možu, 
Da vidi se kot da je prijazna, 

Ampak ne preveč opazna. 
 

Urško to zmoti, 
Zateče k svojemu možu proti, 

In ga objame, 
Rozamunda od jeze se ne gane. 

 
Povodni mož je dejal, 
»sam te poti bi se bal, 

Brez nje bi potoval, 
Dolgočasne knjige bral.« 

 
 

Rozamunda se razjezi, 
Proti Urški steče, 

In jo z vrelo juho speče, 
To zelo jo zaboli. 

 
Povodni mož vidi kaj se dogaja, 

»Tole ni mojega srca kraja, 
To je spor grozen« 

Ukrepati bil bi prepozen. 
 

Odšel je tako da ga malo ljudi vidi, 
Urška pa za njim vpije »Daj nazaj pridi.« 

Rozamunda sama je ostala, 
Urške se je zbala. 

 
Urška se začne jokati, 

Oblačila zmogla bi oprati, 
 žal bilo je Rozamundi lepi, 

Dejala je »Nazaj bo šel prispeti.«  
 

Ona čaka ga, 
ko da bi neumna bla, 
zunaj valovi šumijo,  

ne ve, da on je šel sam v belo Turčijo.  
 

Anton Jakob Goričar 
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TEDEN PISANJA Z ROKO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pisanje z roko vpliva na številna področja: 

Več kot pišemo, bolj tekoče je pisanje. 

Zapiski, napisani z roko, vplivajo na boljši spomin. 

Pisanje povečuje in širi razvoj na področju jezika, spomina, besedne 
prepoznavnosti in čustev. 

Zgodnji napori v pisanju in razvoju finomotoričnih spretnosti so znak 
pripravljenosti na učenje in napovedujejo kasnejše dosežke v branju, 
pisanju in pri matematiki. 

Ko pišemo, možgani aktivirajo področja, ki vključujejo mišljenje, jezik in 
spomin. 

Povečuje se kakovost čustev in občutek za lepoto 

Spodbuja koordinacijo motoričnih in zaznavnih spretnosti. 

Razvoj kritičnega mišljenja. 
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                    TEHNIČKI DAN – 8. in 9. 9. 2022 

                                                 POKLICI 

                                                                                                   
8. 9. 2022 smo imeli učenci 7., 8. in 9. razreda tehniški dan in smo šli na festival poklicev v 
Kočevje. 

 Najprej smo se z učiteljico Mojco Podpadec pogovarjali o poklicni prihodnosti. Vsi smo 
povedali, kaj si želimo postati po poklicu. Nato pa smo še rešili vprašalnik o poklicih. 

 Potem  pa smo se odpravili v Kočevje. Prišli smo do športne dvorane in se razdelili v skupinice 
glede na poklice. Predstavljeni so bili po stojnicah in na vsaki so nam malo pokazali, kaj delajo. 
Bilo je zelo zanimivo. Predstavljenih je bilo zelo veliko poklicev. Ogledal sem si krovca, trgovca, 
strojnega tehnika, zobozdravnika.  Zelo mi je bilo zanimivo. Ogledali  smo si najpomembnejša 
orodja za določena opravila.  

Jaz sem se odločil za strojnega tehnika. Morda pa bom šolanje še potem nadaljeval. 

               Luka Zore,  9.r. 

 

Zjutraj smo se  v šoli pogovorili o vpisu v srednje šole in o tem, kako se lahko bolj potrudiš, da 
si sprejet. Potem smo šli v računalniško učilnico, kjer smo rešili anketo o poklicih, nato smo se 
odpravili na avtobus do Kočevja.   

Ko smo prispeli, so nas razdelili v 3 skupine, vsaka skupina je dobila določeno voditeljico, ki 
nas je popeljala na  ogled določenih poklicev. Z nami sta prišli učiteljici gospa Mojca Podpadec 
in gospa Andreja Šilc Mihelič. Bila sem v tretji skupini. Ogledali smo si zelo zanimive poklice, 
kot so farmacevt, policist, veterinar itd. Tam je bilo tudi veliko  učencev iz drugih šol.  

Mene je najbolj zanimal  poklic farmacevta, zato sem tam  zastavila kar  nekaj vprašanj o tem 
poklicu, izdelkih, šolanju in zdravilih, ki  so jih  predstavljali. Bilo se je zabavno in zanimivo učiti 
in spoznavati stvari o različnih šolah in poklicih. Pri policistu sem izvedela, koliko let je 
izobraževanja  in kaj počne, spoznali smo pripomočke ter orožja, ki jih  policist hrani pri sebi. 
Pri reševalcu sem videla, kako se pravilno oživlja, kljub temu da že vem, je bilo kar zabavno. 
Poklic patronažne medicinske sestre je bil tudi zelo zanimiv, saj skrbijo za vse od 
novorojenčkov do starejših ljudi.  Drugi poklici so bili zame manj zanimivi, na primer gozdar, 
veterinar ... 

 Ta dan mi je bil zanimiv in zelo poučen, saj sem se naučila veliko o različnih poklicih in šolah. 
Nisem še prepričana, na katero šolo grem, ampak mi je seveda pomagalo pri odločitvi. 

Viktorija Ana Muhič, 9.r. 
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V četrtek, 8. 9. 2022, smo odšli v Kočevje z učiteljico Mojca Podpadec. Najprej smo bili v šoli in 
smo reševali nekaj za v srednjo šolo. Nato  smo šli v Kočevje na predstavitev različnih poklicev. 
Ogledal sem si veliko poklicev in še posebej mi je bil všeč mizar,  ker obožujem delo z lesom, 
saj me je to učil Janez Boben. Izvedel sem, koliko časa se je treba šolati za mizarja.  Tudi 
predstavitev od SIDG-ja je bila zelo zanimiva. Predstavili so  delo računalničarja, električarja, 
veterinarja, naravovarstvenega  tehnika, policaja …   

 Marcel Škufca, 9.r. 

 

V četrtek zjutraj smo se 7., 8., in 9. razred odpravili v Kočevje. Tam smo se najprej razdelili v 
skupine, potem pa šli po različnih stojnicah, ki jih je imela napisana naša vodička. Najprej smo 
šli do inženirja elektronike, kjer smo spoznali nekaj o elektroniki ter programu na njihovi šoli. 
Ta program je bil letos prvič na festivalu poklicev. Nato smo šli do električarja, kjer smo 
spoznali nekaj naprav, vtičnic in najbolj priljubljenih stikal. Potem smo se napotili k  živilsko 
prehranski in naravovarstveni stojnici, kjer smo imeli tudi kviz, v katerem nisem bila ravno 
dobra. Dobili smo tudi obeske za ključe. Naslednje smo šli k policistom. Tam sem bila zelo 
navdušena, sploh, ko so nam pokazali, kako pri kakšnih ropih in vlomih dobijo prstne odtise. 
Policistka mi je dovolila, da sama odtisnem roko in si sama vzamem odtis. Ta stojnica mi je bila 
do takrat najbolj všeč. Nato smo šli do zobozdravnika. Tudi tam je bilo zelo zanimivo. Pokazal 
nam je, kako naredijo proteze in umetne zobe ter kako se znajdejo z raznimi kariesi in 
boleznimi zob. Pokazal pa nam je hkrati tudi vse orodje, ki ga pri delu uporabljajo. Potem smo 
odšli do vodnika policijskega psa, ki sem se ga sama najbolj veselila. Pri tej stojnici smo spoznali 
policijskega psa oziroma psico, saj psov ne uporabljajo zaradi nagona. Pokazali so nam opremo 
in povedali vse o delu. Nato smo odšli še do gozdarja in mizarja. Nazadnje pa še do kemijskega 
tehnika, pri kateremu je bilo zelo zabavno, saj so nam pokazali različne poskuse. Nato pa smo 
se vrnili v šolo. 

Sofia Suraci, 9. r. 

V četrtek, 8. 9. 2022, smo se 7., 8. in 9. razred odpravili na dan poklicev, ki je potekal v Kočevju. 
Bili smo v veliki telovadnici, ki  je bila razdeljena na 3 prostore. Razstavljenih je bilo veliko 
poklicev - npr. policist, gozdar, kemijski tehnik, tesar, mizar, zobozdravnik, vojaška policija, 
gasilci, reševalci, veterinar, računalničar, električar …  
Najbolj zanimiv poklic mi je bil gozdar, ker imamo veliko gozda in pomagam staršem 
pripravljati drva in mi je to delo blizu.  

Blaž Breceljnik, 8. r.  

V četrtek, 8. 9. 2022, smo učenci 7. do 9. razreda odšli v Kočevje, kjer smo si ogledali sejem 
poklicev. Najprej nas je učiteljica Podpadec odpeljala v računalniško učilnico, kjer smo reševali 
poklicni kviz. Jaz sem dobil kemijskega tehnika. Kasneje smo se odpravili na avtobus in potem 
v Kočevje. Najprej smo imeli vodeno predstavitev 5 poklicev, kasneje pa smo si ogledali nekaj 
poklicev, ki so bili zanimivi nam. Jaz sem si ogledal kemijskega tehnika, ker me zanima kemija 
in mi je to zanimivo. Tam mi je gospod razložil pot, po kateri prideš do kemijskega tehnika ali 
inženirja. Jaz sem se najbolj zanimal za delo v laboratoriju, kar dela laboratorijski 
tehnik/inženir. Potem nam je pomočnica pokazala eksperiment, kjer je bilo, kot da bi nam 
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tekla kri, v bistvu pa je snov reagirala z oljem in nastale ja umetna kri (imela je povsem enak 
vonj in izgled).  
Kasneje smo si ogledali poklic zobozdravnika, kar je obsegalo plombe, proteze, osnovne 
zobozdravniške pripomočke …, nato pa poklic gozdarja. Tam smo zvedeli o delu gozdarja od 
terena do risanja in načrtovanja poti, do upravljanja dronov.  
To, kar sem zvedel, mi bo koristilo pri vpisu v srednjo šolo.  
 

Gabrijel Črnila, 9.r. 

 

 

 
 
 
V petek, 9. septembra, smo šli učenci od 1. do 6. razred v Novo mesto na odlagališče odpadkov 
– zbirno reciklažni center. Tam smo videli luknjo, kjer so bili različni stroji in smeti. Potem nam 
je vodič povedal stvari o odlagališču. Najbolj mi je bilo všeč, ko je povedal, da čistijo tudi pline. 
Kasneje smo šli na stojnice na biološki dan. Na stojnicah so bile predstavljene šole s svojimi 
izdelki, ki so jih naredili iz odpadnega materiala. Lahko si se sprehajal, igral uganke, igre in če 
si zmagal, si dobil nagrado. Stojnice so pripravile druge šole z Dolenjske. Sodelovali smo tudi 
mi. Šli smo nazaj v šolo in se odpravili domov. 

Matic Konte, 5. r. 

V petek, 9. 9. 2022, smo šli s 1., 2., 3., 4. in 5. razredom na odlagališče 
odpadkov. Tam nam je gospod povedal o odpadkih, o prostoru, kjer 
so odpadki shranjeni in tudi o reciklaži. Naučila sem se, da je 
razvrščanje odpadkov zelo pomembno, kar pa sta mi povedala starša 
že prej. Nato smo šli na glavni trg Novega mesta. Tam je bilo veliko 
stojnic na temo EKO planeta. Na stojnicah je bilo veliko izdelkov iz 
recikliranega materiala. Ena od stojnic je bila naša, z OŠ Prevole. Na 

stojnici so bili: Manca, Gal, Tim, Sofija, Barbara, Polona, Tajda, Stefan in Maj. Otroci smo hodili 
po stojnicah in tam igrali različne igre ter reševali uganke. Če smo uspešno rešili igro, smo 
dobivali nagrade. Imeli smo se lepo. Naučili pa smo se tudi veliko koristnega. 

Nika Hočevar, 5. r. 

V petek, 9. 9. 2022, smo se z avtobusom odpeljali na odlagališče nevarnih in nenevarnih 
odpadkov Leskovec. Odšli smo na razgledno ploščo in videli večji del deponije. Ko smo se vrnili, 
smo se odpravili v center Novega mesta, kjer smo si ogledali različne stojnice šol. Pri nekaterih 
stojnicah smo lahko igrali različne igre in zadeli raznovrstne nagrade, npr. reciklirane robčke, 
bombone … Ogledali smo si, kako je sestavljen mobilni telefon (dele), različne telefone, ki so 
jih imeli včasih, kalkulator in različne stare televizije. Gledali smo nastop novomeških 
mažoretk, ki so nam tudi delile letake za vpis novih članic. Na koncu smo se vrnili v šolo. 

ANA NOVAK, 5.r. 

TEHNIČNI DAN– eko dan   
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V petek, 9. 9. 2022, smo imeli učenci OŠ Prevole tehniški dan. S kombijem smo se odpeljali v 
Novo mesto. Tam je potekalo srečanje različnih šol. Vsaka šola je imela svojo stojnico, na kateri 
so razstavljali različne izdelke iz odpadne embalaže. Nekateri  učenci so imeli različne igre, 
darila za tiste, ki so prišli na stojnice, peciva … Naša stojnica je imela lesene izdelke, japonsko 
predstavo, rože iz plastike, Ostržka in pletene kartonaste košarice. Na odru so tudi peli 
pesmice in igrali na harmoniko. Plesali so na različne  pesmi, ob koncu pa so prišle mažoretke. 
Na koncu smo pospravili svoje izdelke in odšli na kombi. Bilo mi je zelo všeč in tudi zanimivo. 

 Maj  Horvat, 6.r 

 

V petek, 9. 9. 2022, so učenci od 1. do 6. razreda in nekateri učenci, ki smo pri okoljski vzgoji, 
odšli v Novo mesto na eko dan. Dogajanje se je odvijalo že takoj zjutraj na Glavnem trgu, kjer 
je bilo postavljenih veliko stojnic in oder. Gospa, ki je bila zadolžena za red tisti dan, nas je 
pospremila do naše stojnice. Najprej smo na sprednji strani obesili tablico OŠ Prevole, nato pa 
smo vse izdelke, ki smo jih učenci naredili z reciklirane embalaže in papirja, razstavili po 
stojnici. Tam je bilo veliko različnih osnovnih šol in tudi podjetja, ki se ukvarjajo z reciklažo, 
naravo ... Skupaj smo si ogledovali druge stojnice in zelo sem bila presenečena, ko sem videla, 
kakšne izdelke se vse da narediti iz odpadnih materialov. Voditelj je hodil od šole do šole in 
vsaka je predstavila, kaj so naredili in iz česa so naredili izdelke. Kmalu pa so se na odru odvijale 
različne točke. Ena izmed prvih sta bila učenca z naše šole Tim in Sofia, ki sta recitirala pesmico 
Od vrta do kuhinjskega prta in povedala zgodbico v angleščini, ki je povezana z zdravo hrano. 
Druge šole so tudi pele, plesale in ko smo že pri plesu, so nas vse, plesalke povabile na oder. 
Tako smo vsi skupaj plesali tudi račke in šli smo se vlakca. Veliko sem se nasmejala in kar malo 
utrudila. Potem pa je vsak od nas dobil listek, na katerem so bila različna vprašanja v zvezi z 
naravo in recikliranjem. Rešene listke smo nesli k stojnici Komunala in bili smo v žrebanju za 
nagrado. Izžrebana sta bila Sofia in Tim, ki sta dobila zelo uporabna darilca. Dan se je tako 
odvijal naprej in kmalu smo se morali posloviti. Pospravili smo vse izdelke in se s kombijem 
vrnili nazaj v šolo.  

Ta dan mi je bil zelo všeč, saj mi je pomembno, da se pogovarjamo o teh stvareh in naredimo 
nekaj dobrega za naš planet. Upam, da se dan drugo leto ponovi in zagotovo bo še boljše. 

Barbara Vidmar, 8.r. 
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V petek, 9. 9. 2022, smo učenci od 1. do 6. razreda in 5 starejših učencev odšli v Novo mesto. 
Učenci od 1. do 6. razreda so se najprej napotili na komunalo. Tam so jim razložili o smeteh, 
ločevanju … Mi smo skupaj z učiteljico odšli na glavni trg v Novem mestu, kjer se je odvijala 
prireditev, ki se navezuje na dan Zemlje (22. april). Tam smo imeli svojo stojnico. Nanjo smo 
razstavili različne izdelke, ki smo jih čez leto naredili v šoli. Na prireditvi sem jaz predstavil 
zgodbo Keati grows a bean plant na kamišibaju in Sofija pesem o Zemlji. Dobili smo tudi 
vprašanja na listu, ki so se nanašala na ta dan, zato smo morali hoditi po stojnicah, da smo 
dobili odgovore. Ko je bil list poln, smo ga dali v škatlo za žreb. Potem se je odvijal žreb. 
Izžrebali so 10 srečnežev, med drugimi smo bili tudi mi. Za nagrado smo dobili zvezek, beležko, 
kemik, bidon, vrečko za športno opremo …  
Okoli 12.30 smo se vrnili v šolo, kjer smo pojedli kosilo in s kombijem odšli domov.  
Tam nam ni bilo dolgčas, saj se je dogajalo veliko zanimivih stvari. 

Tim Obrstar, 8 .r. 

 

 

 

 

 

 

 
V petek, 9. 9., smo se učenci 6. razreda in učiteljica odpravili s šolskim kombijem v Novo mesto. 
Z nami so šli še Sofija, Gal, Manca, Tim in Barbara. Ko smo prišli na Glavni trg, smo na našo 
stojnico obesili znak Prevole in razstavili izdelke. Voditelj nas je vse lepo pozdravil. Šel je po 
stojnicah in vprašal nekaj vprašanj o izdelkih. Dobili smo list, ki smo ga morali izpolniti. Če si bil 
izžreban, si dobil darilo. Šli smo po stojnicah in si jih ogledali ter kaj vprašali. Najbolj mi je bila 
všeč stojnica šole Grm. Igrala sem tudi veliko iger. Najbolj zabavna mi je bila igra odkleni 
steklenico. Če si jo odklenil, si se lahko vpisal na žrebanje za karto v igro soba pobega. Veliko je 
bilo tudi plesnih točk. Najljubša točka mi je bila, ko smo šli vlakca.  
Ob poldne smo se zbrali pri stojnici in začeli pospravljati izdelke. Dali smo jih v kombi in se 
odpravili domov. 
 Okoli enih smo prišli nazaj. Pojedli smo kosilo in se odpravili v učilnico. Ko je bilo konec, smo 
šli domov. 
 

Tajda Lucija Muhič, 6. r. 
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           TEHNIŠKI DAN – delavnice cool tool 

 

 

V petek, 28.10.2022, smo imeli učenci 4., 5. in 6. razreda tehniški dan. Izdelovali smo lastovke 
iz lesa. Vsak je naredil svojo. Na koncu smo lastovke še pobarvali. Ko smo jih končali, smo šli 
ven, za pol ure. Nazadnje smo še na računalnikih napisali nekaj o lastovkah. 

Ana Novak, 5.r.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V sredo, 21. 9. 2022, se je cela šola odpravila na ekskurzijo v Olimje in Podsredo.  
Najprej smo šli v Podsredo, od tam pa smo hodili vse do gradu nad mestom. Sprehodili smo se 
po gradu, gospa vodnica pa nam je pripovedovala o življenju na gradu, o prostorih v gradu in 
o srednjem veku.  
Ko smo pojedli malico, smo odšli na avtobus in se odpeljali do samostana v Olimjah. Tam smo 
si ogledali cerkev in gospod župnik nam je pripovedoval o cerkvi in o veri. Potem smo se 
sprehodili do lekarne, ki je med najstarejšimi v Evropi. Gospod župnik nam je povedal veliko 
zanimivega o zdravilih in zeliščih, ki jih pridelujejo sami.  
Nato smo šli na Jelenov greben. Tam smo hranili damjake in muflone. Izvedeli smo zanimivosti 
o rogovju in o damjakih. Potem smo jedli sladoled.  

Ekskurzija v Olimje, 
Podsredo 

 – 21. 9.2022 
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Odšli smo še v čokoladnico Olimje, kjer so nam povedali, kako se izdeluje čokolade in čokoladni 
izdelki. Čokolado smo lahko tudi poizkusili in kupili. Bila je zelo dobra. 

Nika Hočevar,  5.r. 

Zjutraj smo se z avtobusom odpravili v Podsredo in si ogledali grad. Nato smo se odpravili v 
samostan Olimje, na Jelenov greben in v čokoladnico Olimje, kjer mi je bilo najbolj všeč. Všeč 
pa mi je bilo tudi v gradu in na Jelenovem grebenu. Kupila sem si tudi nekaj čokolad. V 
čokoladnici mi je bilo všeč, ker je bilo veliko čokolade in smo videli kakavovec in kakavova 
semena. Na Jelenovem grebenu mi je bilo všeč, ker smo hranili jelene in videli muflone. V 
samostanu mi je bila všeč cerkev, ker je bila polna zlata.  

                                                Ana Novak, 5.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
V sredo, 21. 9. 2022, smo šli  na grad Podsreda. Do tja smo se peljali z dvema avtobusoma. Pot 
je bila dolga 2 uri. Ko smo prišli tja, smo se zbrali in počakali na vodnico. Odpravili smo se proti 
gradu. Na poti proti gradu so bile različne table z informacijam. Vsaka tabla je imela svojo temo. 
Najljubša mi je bila tista o hroščih. Ostale teme so bile o drevesih, rožah, pajkih ... Vodnica nam 
je razložila veliko zanimivih stvari. Lahko smo tudi ugibali stopinje različnih živali. Proti koncu 
smo se ustavili zraven ribnika. 
 Ko smo prišli do gradu, smo se ustavili za nekaj minut. Ko je prišla vodnica, smo si ogledali 
grad. Najljubši del mi je bila ječa. Naučili smo se, kaj so včasih jedli in česa ne. Ko smo končali, 
smo šli ven in pojedli malico. Avtobusa sta nas peljala do samostana. Pred samostanom smo 
se pogovarjali nekaj minut. Kasneje smo šli v cerkev. 
Menih nam je opisal zanimivosti cerkve. Cerkev je posebna zaradi črne barve. Nato smo se 
odpravili proti Jelenovem grebenu. Tam smo hranili srne in dva jelena. Po koncu smo šli v 
trgovino. Če si hotel, si šel po sladoled. Odpravili smo se proti čokoladnici. Tam smo poskusili 
čokolado. Lahko smo si jo tudi kupiti. Ko smo končali z nakupovanjem, smo šli nazaj do 
samostana. Tam si lahko jedel, če si hotel. Kasneje smo šli domov. 

Tajda Lucija Muhič, 6. r. 
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                                         . 
V sredo, 21. 9. 2022, smo imeli učenci OŠ Prevole 
ekskurzijo. 
Z avtobusom smo se peljali dve uri do Podsrede. 
Tam smo se pogovorili o sramotilnem stebru, nato 
smo se po hribu povzpeli do gradu. Na gradu smo si 
ogledali notranje prostore, vodička pa nam je 
razložila, kako je grad nastal. Po ogledu gradu smo 
se posedli na klopi in pojedli sendviče, lahko smo si 
kupili tudi spominke. Z avtobusom smo se peljali še 
do samostana. Tam smo poslušali meniha in si 
ogledali zanimivo in lepo notranjost. Pogledali smo 
si tudi eno najstarejših lekarn in samostanski zeliščni vrt. Potem smo se sprehodili do 
Jelenovega grebena in hranili srne ter jelene. Poklicali so tudi muflone. 
 Mufloni so bili zelo prestrašeni in se niso pustili hraniti z roke, zato so odšli nazaj na svoj 
travnik čez cesto. Po hranjenju smo si umili  in si pogledali njihove domače narejene izdelke in 
odšli na sladoled. Bil je zelo dober. Vrnili smo se do samostana in šli čez mostiček do 
čokoladnice. Tam smo si izbrali čokolade in poslušali  nekaj malega o proizvodu čokolade. Pred 
čokoladnico smo se posedli in pomalicali sendviče in banane. Potem smo šli nazaj na avtobus 
na dolgo vožnjo. Imel sem se lepo in bilo je poučno.  

Maj Horvat, 6.r. 

 

 

 

GRAD PODSREDA 
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ŠPORTNI DAN 

 

                                                          
                  

           OB SLOVENSKEM DNEVU ŠPORTA – 23. september 

 

V petek, 23 . 9. 2022, smo zajtrkovali in šli vsi v telovadnico, kjer smo se dobro razgibali. Od 1. 
do 4. razreda so šli hodit do Pleša in po gozdni poti nazaj. Od 5. do 9. razreda pa smo šli do 
Lazine, kjer smo imeli odmor. Po hribu smo šli navzdol skozi staro močino in prišli do Lopate. 
Pripovedoval sem, kje kdo živi in pokazal moj dom. Hodili smo do selskega križišča, kjer smo 
zavili levo. Ko smo hodili približno deset minut, smo prišli po gozdni poti do kapelice pri Ratju. 
Tam smo začeli nabirati marele (dežnikarice). Marel smo nabrali dve vreči. Prišli smo do ceste, 
ki je vodila do Ratja. Šli smo po hribu navzgor in prišli na Prevole. Šli smo v šolo, pojedli kosilo 
in odšli domov. 

Matic Konte, 5. r. 

V sredo, 21 septembra, smo se s šolo odpravili na zelo dolg pohod, kar 10 kilometrov. Ko nas 
je kombi vse pripeljal v šolo,  smo odšli na malico. Ko smo pomalicali, smo odšli na jutranjo 
telovadbo. Potem smo se preobuli in se odpravili učenci od 5. do 9. v Lazino, od 1. pa do 4. 
razreda pa na Pleš.  Starejši smo odšli proti Lazini. Ko smo prispeli, smo šli skozi Lazino po eni 
makadamski poti, ki nas je pripeljala do Lopate. Na Lopati smo šli samo mimo, potem pa smo 
se ustavili na enem travniku, kjer smo malo popili vode (soka) in se odpravili proti selškem 
križišču. Tam smo zavili proti Prevolam. Ko smo hodili, je ravnatelj vprašal Anžeta Dimica, kam 
se gre za h kapelici. Mi smo zavili s poti. Ko smo hodili, smo zadnji učenci v vrsti za učitelja 
nabrali marele - gobe. Pri kapelici smo malo počili in odšli naprej proti šoli. V šoli smo odšli na 
kosilo in na razvoz. 

Anže Tekavčič, 7.r. 

V petek ob 9.00 smo se odpravili do Lazine. Po gozdni poti smo hodili približno pol ure. Ko smo 
prišli do Lopate, smo videli veliko psov. Naredili smo približno 10 kilometrov. Ko smo hodili po 
cesti, smo iskal marele oz. dežnikarice. Ko smo prišli do gozdne poti, smo si šli ogledat kapelico, 
tam smo našli dve vreči marel, eno sem vzel jaz za domov. Potem smo prišli nazaj na cesto in 
se vrnili v šolo, tam nas je čakalo dobro kosilo . 

Leon Pelc, 7.r. 

Zjutraj smo prišli v šolo, pojedli zajtrk in se na to odpravili v telovadnico. Tam smo se z 
ravnateljem  pogovarjali o pohodništvu in se razgibali. Kasneje smo odšli učenci od 5. do 9. 
razreda na pohod. Z nami so odšli tudi trije učitelji -  Žiga , Mojca in ravnatelj. Obšli smo štiri 
vasi in naredili deset kilometrov. Po zaključka pohoda smo imeli kosilo in nato odhod domov. 

                                                                            Stefan Srndović, 6.r. 
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Zjutraj smo pojedli malico. Potem pa smo vsi razredi odšli v telovadnici. Pogovarjali smo se o 
pohodništvu in se razgibali. Kasneje smo odšli na pohod. Z nami so odšli tudi ravnatelj, učitelj 
Žiga in učiteljica Mojca. Med potjo smo se ustavili vsaj trikrat. Postojanka je bili na koncu 
Lopate, v Lazini in ob robu gozda. Prehodili smo več kot 10 kilometrov tako, da smo se tudi mi 
udeležili dneva  slovenskega športa.   
Ta dan je bil zelo naporen,  a vseeno zabaven. 

                                                                                            Polona Jaklič 6.r. 

 

 

ŽOGICA 

 

ŽOGICA MALA, KAM SI PA ŠLA? 

SI SE SKOTALILA  

ALI LE PRED MANO SKRILA ? 

 

ŽOGICA MALA, PAZI SE ME! 

KO TE POIŠČEM,  

MOJA BOŠ LE.  

 

HITRO PRIDI K MENI,  

SLADKO SE NASMEJ, 

DA BOŠ VEDNO MOJA  

TO MI LE POVEJ. 

NIKA HOČEVAR 
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DELAVNICA ZDRAVE ŠOLE – Skupaj se imamo dobro 

V petek, 14. oktobra 2022, smo 7. šolsko uro, v sklopu delavnic gibanja, prehrane in 
duševnega zdravja izpeljali prvo delavnico, ki smo jo  namenili svetovnemu dnevu hrane. Nato 
smo izvedli vajo evakuacije ob požaru, sledile so športne igre in peka kostanja pod sloganom  
Tedna otroka: Skupaj se imamo dobro.  

Sončen dan smo končali nasmejani in zadovoljni.   

 

   
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HITRI MUC 

HITRI MUC DIRJA,  

DOKLER NE VIDI PTIČA, POLNEGA 
PERJA, 

SE USTAVI IN KIHNE,  
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TAKO DA PTIČA V ZRAK ODPIHNE. 

PUHASTI OBLAKI 

MED OBLAKI PUHASTIMI SONCE ŽE 
ŽARI, 

KO DEŽEK ROSI. 

LE PRIKAŽI SE PISANA MAVRICA, 

TA PRELEPA PRAVLJICA. 

 

REFREN: PUHASTI OBLAKI, V SANJAH 
BEREM KNJIGO NA GLAS 

PUHASTI OBLAKI, TA PRELEPI ČAS 

 

KO DEŽEK VEČ NE ROSI, 

MED OBLAKI PUHASTIMI SONCE NE 
ŽARI, 

SAJ LUNA MED PUHASTIMI OBLAKI 
SE ŽE BLEŠČI, 

ZDAJ ČAS JE ZA SPANJE, OČKA ŽE 
SMRČI. 

 

REFREN: PUHASTI OBLAKI, V SANJAH 
BEREM KNJIGO NA GLAS 

PUHASTI OBLAKI, TA PRELEPI ČAS. 

 

PONAVLJANJE: OH TA PRELEPI ČAS. 

 

Nika Hočevar, 5. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk 

V petek, 18. 11. 2022, smo  na OŠ Prevole  v okviru tradicionalnega slovenskega zajtrka izvedli 
naravoslovni dan, ki je potekal pod sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«.  

Glavne sestavine zajtrka so maslo, mleko, kruh, med in jabolko ali drugo slovensko sadje.  
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Dan je bil namenjen pripravi jedi, ki vsebujejo mleko in mlečne izdelke in učenci so bili zelo 
ustvarjalni in domiselni ter tako pripravili vrsto dobrot, ki so jih ob koncu znesli na mize in jih 
vsi poskušali.  

 
 

 

 

 

 

    

Jabolčna pita s skuto 
SESTAVINE 

 marelična marmelada za premaz testa 
 maslo in moka za pekač 
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Jabolčni nadev: 

 800g jabolk 
 1 žlička mletega cimeta  
 limonin sok 
 50g sladkorja 

Skutin nadev: 

 300g skute 
 1 jajce 
 50g sladkorja 
 1 vrečka vanilijevega sladkorja 
 drobno naribana limonina lupinica 
 1-2 žlici kisle smetane 

 

POSTOPEK 
 Najprej pripravimo testo. V skledo presejemo moko, dodamo sol in pecilni prašek ter 

presejemo sladkor. Po suhih sestavinah potrosimo na kocke narezano maslo. S 
konicami prstov ga vgnetemo v suhe sestavine in mešanico pri tem dvigamo, da 
postane zračna in podobna drobtinam. Dodamo rumenjak in jajce ter sestavine na 
hitro zgnetemo v testo. Testo oblikujemo v kepo, ki jo blago sploščimo in ovijemo v 
prozorno folijo. Položimo jo v hladilnik vsaj za 60 minut.  

 Skuto z vilicami dobro pretlačimo. Zmešamo jo z jajcem, navadnim in vanilijevim 
sladkorjem, kislo smetano ter limonino lupinico.  

 Jabolka razrežemo na četrtine, katerim odstranimo pečke. Nato jih narežemo na tanke 
rezine, ki jih pokapamo z limoninim sokom in potrosimo z mletim cimetom ter 
sladkorjem. Jabolka nežno premešamo. 

 
 Okrogel model za pito namastimo z maslom in pomokamo (odvečno moko 

odstranimo). Približno 2/3 ohlajenega testa na rahlo pomokani delovni površini tanko 
razvaljamo v krog. Testa mora biti toliko, da z njim prekrijemo dno in obod modela za 
pito. S prsti ga nežno pritisnemo ob dno in obod, nato pa ga z vilicami na več mestih 
prepikamo.  

 Testo, ki je na dnu pekača, premažemo z marmelado, nato pa nanj nanesemo skutin 
nadev, ki ga enakomerno razmažemo po celotni površini. Po skutinem nadevu 
razporedimo jabolka, ki jih v primeru, da so zelo sočna, rahlo ožamemo.   

 Iz ostalega testa naredimo svaljke ali trakove in jih položimo čez jabolka, tako da 
nastane mreža. Pito pečemo v pečici, ogreti na 180C°, približno 40 minut.  

 Ko se pita nekoliko ohladi jo narežemo in postrežemo. 
 
 

Testo: 

 300g moke 
 1 žlička pecilnega praška 
 100g sladkorja v prahu 
 1 ščepec soli 
 200g hladnega masla 
 1 jajce 
 1 rumenjak 
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BRAZILIJA 

Dežela v Južni Ameriki, ki nam ni kaj dobro poznana, kjer  se odvija 
življenje po drugačnih tirnicah kot pri nas, in o tem nam je 
pripovedovala Brazilka gospa Cristina dos Santos Caserman, ki je 
prišla živet v Slovenijo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gospa Cristina je povedala veliko zanimivih stvari  o 
tej mogočni deželi.  Povedala je, da so tam bogate ali 
revne družine, več je revnih. Imajo ločene vrtce za 
revne in za bogate. Njihova narava je zelo drugačna 
od naše. Njihovi delfini so tudi rozasti. Poleti imajo 45 
°C, pozimi pa 25 °C.  

Matic Konte, 5.r. 

V četrtek, 16. 2. 2023, je učiteljica iz Brazilije predstavila svojo rodno državo. Brazilija leži v južni 
Ameriki, kjer govorijo brazilsko portugalščino. Tam si lahko reven ali bogat. Bogati imajo šole in 
vrtce lepo urejene in živijo v velikih hišah, revni pa nimajo urejenih šol in vrtcev in živijo v hiši 
brez vrta ali pa sploh nimajo hiše. V Braziliji imajo poleti temperature do 45 °C in pozimi do 25 
°C, zato tam ni nikoli snega. Imajo različne sadeže, nekatere od njih v Slovenijo uvažajo za 
prodajo. Glavno mesto Brazilije je Brasilia, med nami pa je najbolj poznano mesto Rio de 
Janeiro. Radi tudi plešejo sambo. 

Ana Novak, 5.r. 

Učiteljica Cristina nam je predstavila Brazilijo. Zastavo sestavljajo štiri barve: zelena, rumena, 
modra in bela. Povedala je, da je tam večina revnih ljudi in le nekaj bogatih.  Revni ljudje živijo 
v majhnih favelah. Otroci  hodijo v revne vrtce.  
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Za vsako večerjo in vsako kosilo  jedo fižol in riž. Brazilija ima lepo morje in lepe plaže med 
njimi je Copacabana. Tam imajo tudi roza delfine. Brazilija leži v Južni Ameriki.  
Brazilci govorijo brazilsko portugalščino.  

Nika Hočevar, 5.r. 

 

 

 

 

Rio de Janeiro 

                                                                     

Cristina nam je povedala, da so v Braziliji revne in bogate družine. Bogati imajo dobre šole, revni 
pa slabe. Za kosilo in večerjo jedo riž in fižol.  V Riu de Janeiru imajo karnevale. Plešejo sambo. 
Denarna enota se imenuje real. Revni otroci kradejo (telefone, denarnice, torbice …). Tam je 
vroče, ocean je mrzel. 

Pavel Škufca, 5.r. 

     Ples samba  

Vzgojiteljica Chris na nam je predstavila svojo družino in Brazilijo, od koder prihaja. Pokazala 
nam je brazilsko zastavo. Tam govorijo brazilsko portugalščino. Njihova denarna enota je real. 
V Braziliji imajo lepe, peščene obale, morje pa je zelo hladno. V Braziliji je ves čas poletje. Tam 
živi veliko zanimivih živali, na primer rožna  delfin. Tudi sadje in zelenjava se razlikujeta od 
naše. Tam raste mango, kavovec in druge rastline. 
V Braziliji so velike razlike med boga mi in revnimi. Revnejše družine otroke pošiljajo v »revne« 
vrtce, ki niso zelo urejeni. Otroci morajo s sabo prines  vodo,  hrano in tudi toaletni papir. 
Enako velja za šole. Povedala je, da pogosto jedo riž in fižol. Le bogatejši si lahko privoščijo tudi 
meso in zelenjavo. Otroci iz boga h družin obiskujejo zelo lepo urejene vrtce in šole. 
Na področju Brazilije so najprej živeli indijanci. V njihovi kulturi je zelo močno prisoten ples. 
Predstavitev učiteljice Chris ne mi je bila zelo všeč, predvsem zato, ker sem izvedel za rožnate 
delfine. 

Žiga Obrstar, 5. r. 
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V petek, 17. 2. 2023, smo se odpravili v Novo mesto. Ko smo prispeli, smo se odpravili 

proti knjižnici. Učenci 7. razreda so ostali v knjižnici, 8.in 6. pa  smo se z vodičko odpravili po 

mestu. Vodička nam je kazala in razlagala zanimivosti in zgodovino Novega mesta. 

Povsod smo se za trenutek ustavili in  poslušali vodičko. Po uro in pol dolgem ogledu smo se 

dobili pred v gledališče in čakali, da so prišli še sedmarji. Nato smo dobili vstopnice in se 

odpravili na ogled predstave. V gledališču je bilo zelo veliko gledalcev. Ogledali smo si 

predstavo z naslovom Reformatorji. Predstava je bila zelo dolga in smešna. V njej sta nastopala 

dva znana Slovenca – Pižama in Nik Škrlec, omenjala sta stare besede in tudi veliko pisateljev 

iz časa reformacije. Po proslavi smo se odpravili proti avtobusu in se odpeljali domov.  

Všeč mi je bilo, proslava je bila smešna in tudi pohod po mestu mi je  bil zelo všeč.  

Teja Turk, 6.r. 

 

Učenci 7. razreda so v okviru projekta Rastem s knjigo obiskali knjižnico in prejeli knjigo Boštjana 

Pižame  Reformatorji 

- 
 
 
V petek, 17. 2 .2023, smo se učenci od 6. do 9. razreda odpravili v Novo mesto. Tam smo si 

pogledali knjižnico, mesto in gledališko predstavo. Ko smo prišli, smo najprej obiskali knjižnico 

Mirana Jarca. Tam nam je vodička razkazala sobe, ki jih obiskovalci običajno ne vidijo. V sobah 

so bila razstavljena različna dela  slovenskih pisateljev in pesnikov in ko  nam je, to kazala je 

KULTURNI DAN 

- knjižnica, gledališka predstava 
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govorila o pisateljih in pri vsakem opisala njegova dela. Po eni uri smo se odpravili ven, kjer 

nam je pokazala stavbe, kjer so živeli ti književniki ali pa so pomembne zaradi drugih stvari. Šli 

smo še ob reki Krki, kjer nam je pokazala, kje je bil bivši most. Potem pa je bil čas, da si 

ogledamo še gledališko predstavo z naslovom Reformatorji na odru. Predstavo sta vodila Nik 

Škrlec in Boštjan Gorenc - Pižama, zato sta zaigrala tisti čas na humorističen način. Največ 

poudarka je bilo na delu in pomenu Adama Bohoriča in Jurija Dalmatina, ki sta veliko 

prispevala za slovenski jezik. Vse skupaj je trajalo malo več kot eno uro in nato smo se odpravili 

domov. Najljubši del dneva mi je bila predstava, saj sem se pošteno nasmejala in tudi veliko 

naučila. 

Barbara Vidmar, 8.r. 

 

 

 

 

Dne 17. 2. 2023 smo se odpravili z avtobusom v Novo mesto. Ko smo prispeli, smo odšli do 
knjižnice Mirjana Jarca. Najprej smo imeli predavanje v okviru projekta Rastem s knjigo o 
branju, knjižnih novostih in o knjigi Reformatorji, ki smo jo prejeli za darilo. Potem nas je 
vodička peljala po knjižnici in nam jo razkazala. Čez dobro uro in pol smo se napotili  do 
kulturnega doma Janeza Trdine,  dobili smo karte in odšli na zelo smešno predstavo ki sta igrala 
Pižama in Nik Škrbec, prav to, kot je v knjigi - Reformatorji. Zelo dobro sta odigrala. Potem smo 
počasi odšli domov. 

Anže Tekavčič, 7. r. 
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PUST, PUST, KRIVIH UST ……. 
 
Takole veselo so letos maškare na Prevolah odganjale zimo, Jim bo 
uspelo????? 
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          Šola v naravi - Ptuj 

       učenci od 6. do 9. razreda 

 

Učenci od 6. do 9. razreda so teden šolanja v naravi od 3. do 7. 
oktobra preživeli v domu Kurent na Ptuju. Takole so popisali svoje 
doživljanje drugačnega, a zanimivega in zabavnega učenja. 

 
VIKTORIJA ANA MUHIČ, 9. RAZRED 

V ponedeljek, 3. 10. 2022, smo se učenci  od 6. do 9. razreda odpravili v Ptuj. Po treh urah 
vožnje smo prispeli ter se  namestili v domu Kurent.  

Ob prihodu smo naprej razpakirali in se nato odpravili v jedilnico na predavanje o pravilih ter 
redu v domu. Po predavanju je bil kratek odmor, nato pa smo imeli skupaj  z OŠ Bovec ure 
astronomije »Potovanje po vesolju«. Pri tej aktivnosti smo se učili o sestavi vesolja in o 
velikostni različici planetov od sonca. Po polovici dejavnosti smo imeli pavzo in nadaljevali z 
delavnicami, kjer smo naredili maketo planetov. Zvečer po večerji smo se odpravili na večerni 
pohod po Ptuju, ki je bil zelo zanimiv. Sledilo je tuširanje po sobah in  priprava na spanje. 

V torek smo začeli dan z zajtrkom in dopoldansko dejavnostjo »Varstvo okolja«, kjer smo si šli 
ogledati mestno smetišče, bili smo pretreseni nad tem, kaj morajo v kakšnih pogojih morajo 
ljudje delati, da sortirajo naše smeti. Res grozno. Poleg tega pa smo  še obiskali  trgovino z 
različnimi predmeti, ki so jih ljudje odvrgli, ker jih več ne potrebujejo in za evro lahko kupiš 
igrače, knjige, kuhinjsko orodje in še ogromno drugih predmetov. Ob prihodu nazaj nas je 
pričakalo kosilo.  

Naslednja dejavnost je bila »Tradicionalna Ptujska peka«.  Pripravili smo se na peko 
ocvirkovke. Medtem ko se je potica pekla,   smo imeli tekmovanje »Male sive celice«, ki niso 
bile ravno lahke. Po tej aktivnosti smo imeli zadnjo aktivnost - pohod po Ptuju. 

V sredo je bila prva aktivnost »Orientacijski tek«. Jutro je bilo  hladno, a se je počasi seveda 
ogrelo. Imeli smo tekmovanje po skupinah. Moral smo s svojo ekipo čim hitreje odgovoriti na 
vprašanja, ki so bila napisana na listu. Da pa ni bilo  prelahko, si moral prehoditi  celo mesto 
Ptuja in iskati podatke. Po koncu teka  smo se vsi zbrali zopet v parku in razglasili so 
zmagovalce. Zmagali so najhitrejši. Nato smo  se odpravili v dom.  Popoldanska aktivnost je 
bilo »Lokostrelstvo«. Ker smo bili s sosednjo šolo, so bili oni prvi, torej smo mi medtem, ko so 
oni streljali, igrali razne igre, kot so košarka, nogomet, odbojka itd. Ko smo prišli na vrsto, smo 
se razdelili v 4 skupine in začeli manjše tekmovanje. Bilo je napeto, ampak zmagali so najboljši 
strelci. Po koncu smo se odpravili na zadnjo dejavnost v dnevu - družabne igre, kjer smo  igrali 
različne igre, kot so twister, lustik, monopoli itd. Po koncu večera smo se odpravili spat. 

V četrtek se je dan začel z »Dragon boat«, ki se glasi tako: 5 oseb gre na čoln, ki je na začetku 
in koncu enake oblike, zato ga  ni potrebno obračati. Spustili smo se po reki Dravi in bilo je 
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super. Po koncu te dejavnosti smo se odpravili nazaj v dom ter pričeli drugo dejavnost, ki je 
bila »Kurentova delavnica«. Pri tej dejavnosti smo spoznali kurenta, zgodovino kurentovanja, 
,njegova oblačila. Potem smo naredili papirnate makete Kurenta. Zadnja dejavnost je bila 
»Pokaži kaj znaš«, kjer smo se predstavili po sobah s posameznimi točkami. Bile so res 
zanimive ter raznolike. Bilo je zelo smešno ter zabavno. Po predstavi  smo imeli še zadnjo 
zabavo s plesom, ki je trajala več ur. 

Zadnji dan je bil zanimiv, saj se je začel s pakiranjem prtljaga. Po tem smo si šli ogledat Ptujski 
grad in Muzej oklepov, orožja, stanovanj ter mode in kurentov skozi čas. Bil je res zanimiv 
ogled in sem bila zelo navdušena nad pohištvom in izgledom grada. Po ogledu smo se odpravili 
v dom, da smo pojedli kosilo, se poslovili od sosednje šole in odšli  na avtobus. Prva destinacija 
na poti domov je bila »Dominkova domačija«, ki je pripadala simpatični gospe, ki je  umrla par 
let nazaj, a so njeno hišo ohranili kot muzej, saj je bila  tipična panonska hiša in  še popolnoma 
ohranjena iz tistih časov. 

 Po ogledu smo šli še na zadnjo destinacijo pred prihodom domov - v Trojanah, kjer smo kupili 
krofe. 

Zdelo se mi je zabavno in bi z veseljem še kdaj šla. 

 
TIM OBRSTAR, 8.r. 
Učenci od 6. do 9 razreda smo imeli od 3. 10. do 7. 10. 2022 šolo v naravi. Bili smo na Ptuju v 
domu Kurent.  

Ko smo prišli v dom, smo se razpakirali in počakali na kosilo. Po kosilu smo imeli približno eno 
uro prostega časa. Kasneje smo imeli delavnico Vesolje, kjer smo najprej izvedeli nekaj 
podatkov o vesolju, potem smo rešili kratek kviz, na koncu pa smo izdelali naše osončje. Zvečer 
smo šli na pohod po mestu do gradu. 

V torek smo dopoldne imeli osveščanje o odpadkih. Šli smo do Zbirnega centra Ptuj, kjer smo 
si ogledali smetišče predelavo. Na koncu smo si lahko kupili kakšno stvar. Potem smo šli nazaj 
v Ptuj na kosilo. Po kosilu smo imeli tradicionalno ptujsko peko. Spekli smo pogačo z ocvirki s 
temno ali svetlo moko ter pripravili namaz iz skute, drobnjaka, bučnega olja in semeni. 
Medtem ko se je pogača pekla, smo se igrali kviz o hrani. Ko so se pogače spekle, smo jih 
pojedli in so bile zelo dobre. Zvečer smo šli do mestnega parka. 

V sredo je bilo zelo zanimivo, saj smo imeli orientacijski tek. Skupine po trije ali štirje smo hodili 
po mestu in odgovarjali na vprašanja. Na koncu so prešteli točke in zmagala je naša skupina. 
Pred tem pa smo se seveda naučili uporabljati zemljevid. Popoldne smo pa streljali z lokom. 
Pred tem pa smo imeli okusno kosilo. Zvečer smo igrali družabne igre. 

Četrtek je bil tudi zelo pester dam, in sicer smo dopoldne imeli Dragon boat in z njimi smo 
preveslali 4 km po Dravi. Popoldne smo pa imeli kurentove delavnice, ki je meni iskreno bila 
med boljšimi, razen orientacijskega teka. Pri kurentovih delavnice smo si podrobno ogledali 
kurenta, potem pa tudi sami izdelali svojega iz papirja. Večer je bil pa najboljši. Pokazati smo 
morali, kaj znamo po sobah. Vse so bile zelo dobre, ampak modna pista je bila najboljša. Do 
pol desetih smo imeli pa ples. V četrtek smo tudi praznovali rojstni dan učenca iz naše šole. 
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Zadnji dan smo si pogledali celo mesto, predvsem pa grad. Po kosilu smo šli proti domu. Med 
potjo smo se ustavili v muzeju na prostem, kjer smo si pogledali tradicionalno prekmursko hišo 
in  bilo je zelo zanimivo. Ustavili smo se tudi na Trojanah, kjer smo si lahko kupili krofe. 

Ta šola v naravi je bila NAJBOLŠA DO SEDAJ. Hrana je bila dobra, učitelji so bili prijazni, zanimiva 
lokacija in prijazni otroci iz druge šole. In upam, da bo drugo leto tudi tako dobro. 

Julija Škufca 7.r. 
V sredo smo imeli lokostrelstvo in športne igre. Najprej smo imeli športne igre in se igrali 
poljubne igre, med tem ko je druga šola imela lokostrelstvo. Nekateri so igrali nogomet, drugi 
košarko, odbojko in drugo. Veliko pa smo se tudi pogovarjali in hecali.  
Nato pa smo prišli mi na vrsto za lokostrelstvo. Razdelili smo se v skupine po 4 . Najprej nam 
je učiteljica povedala in pokazala pravila ter pravilno držo. Takoj za tem pa smo začeli 
tekmovati. 
 Najprej smo dobili navaden list A4 in toliko zadetkov, kolikor jih je bilo v listu, toliko točk smo 
dobili. Tako nam je, ko smo prišli vsi na vrsto,  dala list na pol. Ta igra mi je bila zelo všeč. 
Učiteljica nam je tudi povedala, da smo boljši lokostrelci kot druga šola. Cela šola v naravi mi 
je bila odlična in upam, da bo še dosti takšnih. 
 
 

 


