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Šolsko leto 2014/2015

ŠOLSKO GLASILO
OŠ Majšperk, podružnica Ptujska Gora

GLASILU NA POT…
Šolsko leto se je zaključilo. Za nami je dolga prehojena pot učenja, zabave, prijateljstva in mnogih doživetij. Prehodili smo jo bolj ali manj uspešno, vsi smo prišli na
konec in z veseljem čakamo počitnice.
Ko hodiš,
pojdi zmeraj do konca.
Spomladi do rožne cvetlice,
poleti do zrele pšenice,
jeseni do polne police,
pozimi do snežne kraljice,
v knjigi do zadnje vrstice,
v življenju do prave resnice,
v sebi do rdečice čez eno in drugo lice.
A če ne prideš ne prvič, ne drugič
do krova in pravega kova
poskusi: vnovič
in zopet
in znova.
Tone Pavček
Želim vam dolge in prijetne počitnice!
Vodja podružnične šole
Jelka Trafela
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RAZMIŠLJANJA PRVOŠOLCEV PO ENEM MESECU V ŠOLI...
JAKOB: V ŠOLI MI JE VŠEČ ŠPORT IN JUTRANJE VARSVO, KJER SE LAHKO IGRAM. NI MI
VŠEČ, KO PIŠEMO DOMAČO NALOGO, KER SE
VELIKOKRAT ZMOTIM. PRI KOSILU NIMAM
RAD JUHE.
LUKA: V ŠOLI MI JE ZELO VŠEČ, SAJ SE UČIMO. VŠEČ MI JE BIL KOSTANJEV PIKNIK, KJER
SMO TEKMOVALI.
ŽANA: V ŠOLI MI JE VŠEČ ŠPORT, NI MI VŠEČ
KO SE UČIMO. RADA BI SE VEČ IGRALA.

SARA: VŠEČ MI JE GLASBA, KJER POJEMO IN
IGRAMO NA GLASBILA. NI MI VŠEČ, KO MORAMO PISAT.
ZOJA G.: VŠEČ MI JE, KO SE IGRAMO IN TELOVADIMO. NI MI VŠEČ, KO SE MORAMO TOLIKO
UČITI.
ZOJA T.: VŠEČ MI JE, KO SE UČIMO IN SE
BOMO KAJ NAUČILI. NI MI VŠEČ, KO DRUGI
KRIČIJO IN SO GLASNI V JEDILNICI.
NIKA: VŠEČ MI JE ŠPORT.

ANEJ: NAJBOLJ VŠEČ MI JE PRI PODALJŠANEM
BIVANJU, KER SE LAHKO IGRAMO. PRI POUKU
MI JE VŠEČ ŠPORT. NI MI VŠEČ, KO MORAMO
PISATI NALOGO.

KLARA: VŠEČ MI JE, KO SE S SOŠOLKO ZOJO
IGRAVA. NI MI VŠEČ, KO SE MORAM ZJUTRAJ
VSTATI IN BI RADA ŠE SPALA .

JAN: NAJBOLJ MI JE VŠEČ KO SE IGRAMO GNILO JAJCE IN IGRE Z ŽOGO.
Po pripovedovanju učencev zapisala učiteljica Barbara Vedlin.

Žana Polajžer, 1. c
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KDO SMO MI? PREBERITE SI...
1. RAZRED

SEM JAN. STAR SEM SEDEM LET. RAD
IGRAM KOŠARKO IN TUDI NOGOMET.
NAVIJAM ZA BARCELONO. DOMA IMAMO KMETIJO, 2 TRAKTORJA IN KRAVE,
MUCE. NA KMETIJI DELATA MAMI IN
ATI, KO NISTA V SLUŽBI.

SEM ZOJA. STARA SEM ŠEST LET. RADA IMAM KONJE. HODIM JAHAT NA PLACAR. KONJEM JE IME SIRPA, TROL IN TJALER. DOMA IMAMO DVE MUCI IN KUŽKA. IMAM TUDI
BAZEN IN VELIKO IGRAČ.

SEM JAKOB. STAR SEM SEDEM LET IN HODIM V PRVI RAZRED. RAD SPIM NA POSTELJI
IN TRENIRAM NOGOMET. NAVIJAM ZA BARCELONO. RAD GOVORIM VICE.

JAZ SEM VAHIDA IVANIČ. STARA SEM 6 LET. HODIM V 1. RAZRED. IMAM 2 SESTRI IN 3
BRATE. RADA IMAM JAGODE IN ČEŠNJE. DOMA SE IGRAM Z LUTKAMI.

SEM SARA JUS. STARA SEM 6 LET. DOMA SEM NA SLAPAH. RADA IMAM PIŠKOTE. IMAM
STAREJŠEGA BRATA SIMONA IN PRIJATELJICO NIKO. RADA SE IGRAM S KOCKAMI.
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IME MI JE NIKA. STARA SEM 6 LET. IMAM BRATCA ŽIGA. HODIM V ŠOLO NA PTUJSKO
GORO. OČI IMAM RJAVE BARVE. LASE IMAM DOLGE IN SVETLO RJAVE. TRENIRAM
BALET NA PTUJU.

IME MI JE KLARA. STARA SEM ŠEST LET. V ŠOLO HODIM NA PTUJSKO GORO. OBISKUJEM PRVI RAZRED. IMAM SESTRO MONJO IN BRATCA DOMNA IN KLEMNA. PSIČKA STA
LILI IN LISKO.

JAZ SEM LUKA. STAR SEM 6 LET. SE ZELO ZABAVAM. ZNAM RAČUNATI IN PISATI.
DOMA IMAM VELIKO IGRAČ. IMAMO TUDI KMETIJO IN VELIKO ŽIVALI.

IME MI JE ŽANA. STARA SEM 6 LET. IMAM SESTRICO PIJO. IMAM MUCO IN KUŽKA
CAPIJA. VADIM NOGOMET. OČI IMAM RJAVE BARVE IN LASE SVETLO RJAVE. RADA JEM
ŠPAGETE.

SEM ZOJA. STARA SEM 6 LET. IMAM SESTRO IN DVA BRATA, PRIČAKUJEMO PA ŠE
ENEGA. TRENIRAM BALET.

JAZ SEM ANEJ. PIŠEM SE VINKLER. STAR SEM SEDEM LET. HODIM V 1.C NA PTUJSKO
GORO. IMAM SESTRO ŽANO. TRENIRAM NOGOMET IN NAVIJAM ZA BARCELONO. RAD
DELAM TUDI SALTE. NAJRAJE IMAM PALAČINKE S ČOKOLADO.

Klara Lešnik, 1. c
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2. RAZRED

Ime mi je Ana, pišem
se Bajec. Doma sem
na Podložah. Stara
sem sedem let. Imam
dolge rjave lase, zelene oči, dolge trepalnice, rjave obrvi, majhen
nos, polne ustnice in
okrogel obraz. Po
naravi sem bolj mirna
in zelo dobra po srcu.
Rada pomagam ljudem in obožujem
šport. Imam sestrico

Evo. Stara je štiri
leta in je zelo
navihana. Obožujem živali, saj
imamo doma psa,
muco, kokoši in
zajce. Zajklji imata mladičke.

Ime mi je Sara. Stara sem sedem let. Hodim v drugi razred na Ptujsko Goro. Najraje
imam česen in vodo, ne maram limone. Prosti čas preživljam s sestrico Niko. Imam psičko Izo in tri mucke. Doma imamo tudi kmetijo s kravami, kokošmi, petelinom. Na vrhu
električnega droga imamo štorkljino gnezdo.
Jaz sem Tara Čančar. Stara sem sedem let. Hodim v 2.c razred na Ptujski Gori. Imam
zelene oči in dolge, rjave lase. Prosti čas preživljam s sestro Saro. Večkrat prideta na
obisk tudi sestrični in se igramo. Najraje jem kislo smetano na kruhu. Pijem pa vodo z
okusom in brez. Imam psa Pikija.

Jaz sem Eva. Pišem se Debelak. Stara sem osem let. Hodim v drugi razred. Imam sestro Niko. Moji prijateljici je ime Tara. Rada se učim in imam rada slovenščino.

Jaz sem Martin Kropec. Star sem sedem let. Hodim v 2.c osnovne šole Ptujska Gora.
Rad jem sir, nimam pa rad poli klobase. Rad pijem vodo, nimam rad soka. Imam konja.
Ko imam čas, sem zunaj v naravi. Rad si oblečem trenirko.

Ime mi je Aneja. Pišem se Kupčič. Živim na Ptujski Gori. Stara sem osem let. Rada
pomagam mamici. Imam rjave, dolge lase in modre oči.
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Ime mi je Dominik.
Pišem se Lorber. Star
sem 8 let. Rad jem hamburgerje in pijem sok.
Imam sestro Anjo.

Ime mi je Aljaž. Pišem se Mohorko.
Doma sem na Podložah. Star sem 8
let. Hodim v drugi razred. Rad imam
piškote.

Ime mi je Kevin. Pišem se Polajžer. Star sem 8 let. Živim v Doklecah. Imam dva
brata po imenu Mihael in Dominik. Doma imam več živali, koze, zajce, race, kokoši, psa in muce. Te živali moram tudi nahranit.

Jaz sem Alex. Star sem osem let. Hodim v drugi razred. Doma sem na Ptujski Gori,
nad gasilskim domom. Rad igram nogomet in navijam za Barcelono in Maribor.

Ime mi je Klara. Stara sem 8 let. Hodim v 2.c. Doma sem na Podložah. Doma imam
psičko in zajčico. Rada jem govejo juho in pijem čaj. Prijateljicam je ime Sara, Tara
in Eva. Po horoskopu sem ribica. Najraje jaham konja.

Kevin Polajžer, 2. c
TISA

Alex Ravš, 2. c
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3. IN 4. RAZRED

V razredu nas 16 je
in zelo zabavamo se.
Učiteljica pride v šolo,
kjer nas večino predmetov uči,
mi pa smo veseli vsi.
Ko nas matematiko uči,
se zraven smeji.
Velika števila spoznavamo
in se z njimi poigravamo.
Smo v torek se poslovili,
ker so nas v petega povabili.
Nika Aubel, 4. c

Sva prijateljici iz 4. c
ter v razredu učiva se.
Matematika nama leži,
naravoslovje pa naju oddalji.
Stari sva 9 let
zato se septembra vidiva v petem spet.
Kuhala nam je kuharica Biserka,
ki odlično hrano pripravit zna.
Ocene nam deli učiteljica Petra,
ki nama vedno da vetra.
Zdaj se s Ptujske Gore poslavljamo
ter se v Majšperk odpravljamo.
Barbara Kropec, Ana Frangež, 4. c

Jaz sem Žiga, on Marcel,
v zadnji klopi 4. c sediva
in tiho se smejiva.
Rada imava matematiko,
kjer zelo veliko vadimo.
Kuha nam kuharica Biserka,
ki dobre sendviče pripravit zna.
Učiteljica Petra nam ocene deli
in ko pride kakšna dobra,
se je še ona razveseli.
Ko pa tretji razred nas jezi,
učiteljica kar malo ponori,
hitro se umiri,
a kaj, ko Maj jo spet razjezi!
Žiga Planinc, Marcel Majhenič, 4. c

Luka Kolarič, 2. c
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V šoli nam je lepo,
včasih pa tudi slabo.
Lepo je biti v šoli,
ko sošolke z rokami me ne jezijo,
slabo pa je to,
ko domov prinesem dvojko.
Dvojka sicer se v testu s popravo zanaša,
trojka pa se v trojki prenaša.
Ko je kosilo,
je najboljša hrana potica.
Sara Ber, 2. c

Komaj čakam da pridem domov,
po pločniku desno, nato pa dol.
Doma me čaka še eno dobro kosilo,
kot bi me čakalo potrdilo.
Ko pa večer pridrvi,
že spimo vsi.
Nika Planinc, 4. c

Jaz sem Jerneja,
učenka 4. c,
v šolo na Goro rada hodim,
to res se ve!
Učiteljica Petra me uči,
ko v razredu sedi
se tudi rada smeji.
Lepe ocene nam deli
tako zadovoljni na koncu smo vsi.
Včasih je malo huda,
če poredni smo mi,
ko pa postanemo pridni,
se na ves glas smeji.
Jerneja Pšeničnik, 4. c

Sem Jonas in on je Ažbe,
skupaj hodiva v 3. c.
Jaz in Ažbe sediva v 3. c,
jaz in Ažbe greva kmalu v 4. c.
Jonas Fišer, Ažbe Letonja, 3. c

Nika Karneža, 1. c
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Ličkanje pri Vinklerjevih
V ponedeljek nam je učiteljica povedala za četrtkov naravoslovni dan, ko bomo obiskali Vinklerjeve. Učenci drugega, tretjega in četrtega
razreda smo komaj čakali, da se peš odpravimo k njim. V šoli je ostal le prvi razred. Z nami
sta šli učiteljici Barbara Rajh in Petra Dolenc.
Končno je prišel četrtek.
V četrtek zjutraj smo se preobuli in se razdelili v
pare. Na poti do Vinklerjevih smo videli veliko
zanimivih stvari. To so bili: bunker, muzej, kužno znamenje. Hitro smo prišli do Janove kmetije. Tam so imeli že vse pripravljeno za ličkanje
koruze. Preden smo začeli s tem kmečkim

opravilom, smo se morali okrepčati s hrano, ki
smo si jo prinesli se seboj. Nato smo ličkali
koruzo tako, kot so to počeli nekoč. Ročno smo
ličkali koruzo, sedeli na slamnatih kockah in
zraven prepevali. Ko smo končali z ličkanjem,
smo se še poigrali in pojedli, kar nam je prijazna gospodinja pripravila. Za tem sm ose odpravili proti šoli in se med potjo še veliko slikali.
Tako se je končal naš naravoslovni dan.
Barbara Kropec, 4. c

Nekega sončnega jutra smo se odpravili k Vinklerjevim ličkat koruzo. Za to so nam povedale učiteljice oziroma naša razredničarka Petra Dolenc.
Koruzo smo ličkali dobro uro. Ko smo zličkali koruzo, smo se igrali na gugalnici, trampolinu, z žogo in
v Janovi otroški hišici. Nato so nas poklicali na malico. Na balah sena so nas pričakali topli kruhki in
ledeni čaj. Po malici smo se lahko usedli tudi na traktor.
Življenje na kmetiji je lepo in tudi jaz bi živela na kmetiji. Všeč so mi bile kravice, ki jih ima Jan. imajo
tudi veliko hišo, v kateri živi njegova družina, bratca Blaž in Jure, botrca, sestrična, mamica, ati ter
Janova babica.
Pri Vinklerjevih mi je bilo najbolj všeč, ko smo ličkali koruzo in spoznavali živali. Najlepši mi je bil
kuža Piki in majhne mucke.
Nika Aubel, 4. c
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Požarna varnost
Zaradi evakuacijske vaje nam je v sredo, 15. 10., zagorelo v knjižnici. Morali smo zapustiti šolo, saj
nas je na ogenj opozorila učiteljica Jelka.
Ko smo bili že vsi zunaj, so na vso moč pridrveli gasilci z gasilskim avtomobilom. Iz njega so potegnili
gasilske cevi in si nadeli maske zaradi dima. Potem nas je gasilec pomiril, da panika ni potrebna. Ko
so pogasili t.i. ogenj, smo se lahko vrnili v šolo, v telovadnico. Tam so nam gasilci pokazali napravo
za oživljanje, ki se imenuje defibrilator. Lahko smo tudi sami poskušali na lutkah. Nato nam je gasilec razdelil blokce o požarni varnosti in gasilci so odšli.
To bi lahko večkrat ponovili, saj se naučiš veliko novega in lahko sami preizkusimo stvari, s katerimi
gasilci rešujejo življenja.
Nika Aubel, 4. c

V sredo, 15.10.2014, nas je učiteljica Jelka
obvestila, da je v knjižnici prišlo do požara.
Vsi smo se hitro odpravili ven iz šole. Šlo je
samo za evakuacijsko vajo.
Barbara Kropec, 4. c
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Spravljanje drv
Zelo sem se veselil krompirjevih počitnic.
Prvi dan počitnic smo se odpravili v gozd spravljat in žagat drva. Prišla
sta atijeva prijatelja s traktorjem in napravo za sekanje drv. Ko smo se
odpeljali v gozd, smo podrta drevesa začeli žagat in cepit. Zlagali smo
jih na prikolico. Nato smo se odpeljali domov. Doma smo drva zložili v
drvarnico in se odpravili na večerjo. Po večerji sta se prijatelja odpeljala domov.
Moj najljubši dogodek je bil, da sem se lahko peljal s prijateljevim traktorjem.
Tin Martin, 2. c

Vikend v toplicah

Zoja Travnikar, 1. c

Zjutraj sem se zbudil in pojedel zajtrk. Po zajtrku sem šel z mamico, atijem in sestrico v toplice.
Tam sem plaval in skakal v vodo. Z atijem sva se vozila po toboganu. Spoznal sem tudi novega prijatelja, ki mu je ime Vid. Z njim sva se veliko igrala. Proti večeru smo odšli domov.
Domov sem prišel zelo utrujen, zato sem takoj zaspal.
Luka Kolarič, 2. c

Sobotni dan
V soboto sem se zbudil pri babici. Najprej sem se oblekel in umil, nato pa sem šel na zajtrk. Po zajtrku
sem šel gledat televizijo. Potem je prišla mama. Po kosilu smo Anja, mami in jaz šli v trgovino, kjer prodajajo televizije. Ogledali smo si jih nekaj in se nato odločili, da kupimo televizijo Sony. Šli smo še v
eno trgovino, kjer mi je mami kupila Morbsa. Morbs je igrača v obliki kroglice. Bil sem ga zelo vesel. Ko
smo prišli domov, smo šli z našo psičko Riko na sprehod. Na sprehodu sva z Anjo šla po drugi poti kot
mama. Mislila sva, da se bomo srečali, a se nismo. Potem sva jo iskala. Bilo je že temno. Srečala sva
jo pred ulico. Tudi ona naju je iskala. Bil sem vesel, da smo se našli. Nato smo pripravili večerjo, se
najedli in šli spat.
Dominik Lorber, 2. c

V gozdu
Bil je lep jesenski, sončen dan. Odšli smo v gozd po kostanje. Med nabiranjem sem se zabaval. V gozdu sem videl tudi srno, ki je tekla proti hribu. Ko je bila košara polna, smo kostanje odnesli domov.
Pripravili smo ogenj, si spekli kostanje in jih pojedli. Bil je čas, da sem se odpravil v posteljo.
Alex Ravš, 2. c
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Smešni dan
Zjutraj, ko sem si umila zobe in obraz, sem se odpravila na zajtrk. Potem sem se oblekla in odpravila v
trgovino. V trgovini sem kupila vse potrebno. Ko smo prišli domov, sem se preoblekla in sva se z dedijem odpravila ven. Očistil je pasji boks, jaz pa sem se med tem poigrala z mojo psičko Kalo. Med veselo igro se je vame zaletela tako močno, da sem padla po tleh. Stala je ob meni in v njenih očeh se je
videla iskrica nagajivega nasmeha. Kala je šla jest, jaz pa sem se očistila in preoblekla. Potem sem
malo še gledala risanke in dan je bil pri koncu.
Klara Žlaus, 2. c

Nedeljsko popoldne
Zjutraj sem se zbudila. Hitro smo se najedli in odšli v Doleno. Tam sta bili sestrični, s katerima sem se
igrala. Med igranjem smo zaslišale sireno in zagledale gasilski avto. Mislile smo, da je požar, a ni bil.
To smo izvedele, ko so iz avta prišli otroci in začeli z gasilsko vajo. Bile smo presenečeni, ampak vse je
bilo v redu. S sestričnami smo se še malo poigrale in dneva je bilo konec. Ko se je stemnilo, sva z
mamico odšli domov.
Tara Čančar, 2. c

Igrali so Modrijani!
V petek, 24. 10., smo se odpravili v Celje na koncert Modrijanov.
V Celje smo se odpravili ob štirih popoldne. Pot ni bila dolga. Pred dvorano smo čakali na vstop. Nato
smo se posedli na stole, ki so bili na tribunah. Zelo je bilo lepo, ko so med plesalci na oder prišli člani
ansambla Modrijani, Blaž, Rok, Peter in Franjo. Na oder so prišli še skupina Gadi in ostali ansambli, ki
so naredili pravo zabavo. Ljudje v dvorani so še posebej uživali, ko so prišli na oder Perpetuum Jazzile
in za njimi še Jan Plestenjak in Klemen Slakonja.
Koncert bi obiskala še večkrat, ker sem uživala ob glasbi in še učiteljico Petro sem tam srečala!
Nika Aubel, 4. c

Praznovali smo...
V nedeljo je bratranec Anže imel rojstni dan. Zjutraj sem
se zbudila in sva z mamico odšli k maši. Ko sva se vrnili,
smo se odpravili k Anžetu. Ko smo prišli k njim, sem mu
čestitala in mu dala darilo. Za darilo sem mu narisala risbico s torto in 9 svečkami. Ko smo mu vsi čestitali, smo
imeli kosilo. Po kosilu smo jedli torto in pili vročo čokolado. Starši pa so pili kavico.
Sara Ber, 2. c
TISA
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NOVOLETNE POČITNICE
Kot vsako leto smo božič praznovali doma, novo leto pa pri sosedovih. Da bomo praznovali pri sosedovih, mi je povedala mamica. Tam smo metali petarde, spuščali rakete, pasje bombice in brizgalne
rakete.
Tistega dne sem se zjutraj zgodaj zbudila in se spomnila, da je božič, hkrati pa sem si zamišljala, da
bo kmalu novo leto. Komaj sem čakala ta večer. Na božični večer smo odšli k polnočnici, nato pa
domov, kjer me je pod smrečico čakalo polno daril. Najbolj sem se razveselila električnega klavirja
na stojalu. Zraven sem dobila tudi note. Stojalo je pravzaprav dobil ati, ampak si ga posojava. Končno je prišlo tudi novo leto in odšli smo na praznovanje k sosedovim. Tam smo igrali igrice na televiziji
do ranega jutra. Vmes smo spuščali tudi rakete in še marsikaj. Ko smo odšli od njih, smo se umili in
šli spat. Spali smo do desetih, eni tudi dlje.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo se zabavali za novo leto in odpirali darila na božični večer.
Nika Aubel, 4. c

Aneja Kupčič, 2. c

MED POČITNICAMI SEM DELALA SNEŽAKE. Z DRUŽINO SMO SE SMUČALI. PRIŠLI STA TUDI MOJI
SESTRIČNI NIKA IN SARA. MALO SEM SI TUDI POŠKODOVALA ROKO, VENDAR NI BILO HUDO. NA OBISKU PRI BABICI SMO SE TUDI SANKALI IN SPUŠČALI RAKETE. POČITNICE SO HITRO MINILE.
Zoja Travnikar, 1. c
MED POČITNICAMI SEM DELALA SNEŽAKE IN ŠLA NA SPREHOD. VELIKO SMO TUDI OBISKOVALI
SORODNIKE. SPUŠČALI SMO RAKETE. ZELO SEM UŽIVALA.
Žana Polajžer, 1,. c

MED POČITNICAMI SEM BIL DOMA IN SEM SE IGRAL S PRIJATELJEM JONASOM. KER JE ZAPADEL
SNEG SMO SMUČALI. ŠLI SMO K BABICI JOŽICI IN BOTRCI, KJER SEM DOBIL TUDI DARILO. SMUČAT
SMO ŠLI NA TRI KRALJE IN NA ROGLO. NA ROGLI MI JE BILO NAJBOLJ VŠEČ, KER SEM SE PELJAL
ŽE PO ZELO STRMI PROGI IN SEM BIL ZELO ZADOVOLJEN. IGRAL SEM SE TUDI S SESTRICO ŽANO.
BILO MI JE LEPO.
Anej Vinkler, 1. c
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MED POČITNICAMI SMO IMELI VELIKO OBISKOV. SPUŠČALI SMO RAKETE. Z BRATOM
SIMONOM SVA SE KEPALA IN SANKALA. DOBILA SEM VELIKO DARIL, NAJBOLJ SEM BILA
VESELA PERESNICE.
Sara Jus, 1. c

MED POČITNICAMI SMO SE SANKALI IN ZABAVALI. NAREDILI SMO IGLU, VENDAR NI BIL
TAKO ZELO DOBER SNEG. VELIKO SEM TUDI
BARVAL. Z MAMICO IN BRATCEM TOMAŽEM
SMO ŠLI NA SPREHOD. MED BARVANJEM IN
RISANJEM ME JE BRATEC MALO JEZIL. KO JE
BIL VEČER, SEM GLEDAL FILM. DOBIL SEM
LEGO KOCKE.

GLEDALA SEM RISANKE IN KARTALA. ZUNAJ
SMO UŽIVALI NA SNEGU, NAREDILI SMO IGLU IN
SNEŽAKA. PRIŠLI SO TUDI SOSEDOVI IN SMO SE
ZABAVALI.
Nika Karneža, 1. c
BILI SMO DOMA. Z ATIJEM SVA SE SANKALA.
ŠLI SMO V HALOZE, KJER SEM VIDELA OVČKE.
TAM SMO TUDI SPUŠČALI RAKETE. NAREDILI
SMO SNEŽAKA IN PRESTOL IZ SNEGA. KO SEM
SE SANKALA, SEM NAROBE ZAVILA IN SEM SE
MALO PODRSALA PO OBRAZU. BILE SO LEPE
POČITNICE.
Zoja Gajšt, 1. c

Luka Pislak, 1. c

JAZ SEM MED POČITNICAMI GLEDALA RISANKE. S SESTRO MONJO SVA SE SANKALI IN
KEPALI. V SOBI SVA SE IGRALI IN MALO SEM
TUDI RAČUNALA. OB POL NOČI SMO SPUŠČALI RAKETE. OBISKALI SMO BABICO V BOROVCIH. BILO JE ZANIMIVO.
Klara Lešnik, 1. c

MED POČITNICAMI SEM GLEDAL RISANKE. S
SESTRAMA SEM SE ZUNAJ KEPAL IN NAREDILI
SMO SNEŽAKA. DOBRO SMO JEDLI IN SPUŠČALI RAKETE. BILO MI JE FINO.

MED POČITNICAMI SMO BILI DOMA. Z MAMICO
SVA ŠLA K BABICI. TAM SEM SESTAVLJAL LEGO
KOCKE. ŠLI SMO V TRGOVINO, KJER SMO KUPILI KNJIGO IN ŠE POLNO DRUGIH STVARI. KO
SMO ŠLI DOMOV, JE BILA CESTA ZELO SPOLZKA
IN JE MAMICA VOZILA ZELO POČASI. Z ATIJEM
SVA NAREDILA VELIKEGA SNEŽAKA IN TRDNJAVO. ZA NOVO LETO SMO BILI PRI BABICI. IMEL
SEM SE LEPO.
Jakob Hajšek Meško, 1. c

Jan Brglez, 1. c

Zoja Gajšt, 1. c
TISA
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ZIMSKE POČITNICE
Moje zimske počitnice so se pričele v februarju s pustno povorko, kjer smo zmagali. Bila sem še na
smučišču, v glasbeni, gozdu in na obiskih.
Zimske počitnice so se začele s pustno povorko, kjer smo zmagali. V ponedeljek sem se zbudila okrog
sedme ure. Ko sem se zbudila, sem šla najprej gledat televizijo, nato sem se preoblekla in šla igrat
računalnik. Nato me je mamica poklicala, da sem spila mleko. Ob enajstih sem šla z bratom ven. Martin si je zaželel, da greva delat letalo in sva ga naredila. Hitro je bil večer, zato sem šla spat. Naslednje
jutro nas je očka z bratoma in sestro odpeljal na Mariborsko pohorje, kjer smo v gondolo vzeli smuči
in palice. Zgoraj smo se smučali po rdeči in črni progi. Z bratoma sem se smučala še po Partizanki,
preden smo se vrnili na rdečo progo. Hitro je bila ura štiri, ko smo se z gondolo vrnili v dolino, kjer nas
je čakal oče. Odpeljali smo se domov in pojedli kosilo. Čakali sta me tudi prijateljici, s katerima smo
igrali igrice na računalniku. Naslednje jutro sem reševala račune, ko pa je postalo toplo, sem šla s
Saro, Niko in Martinom tekat okrog potoka. Potok smo tudi preskakovali in ker je pri tem prijateljica
padla v potok, smo odšli v hišo. Nato smo šli še v gozd, kjer smo videli le žafrane in morda par zvončkov. Ker je bil čas za vaje v glasbeni šoli, sva se z mamico odpeljale do glasbene. Domov sem se vrnila peš. Med hojo sem v gozdu videla ogromno zvončkov, zato sem jih nabrala. Naslednje jutro sem se
zbudila malo kasneje. Po plesnih vajah smo šli k mamini znanki. Ker sem bila bolna, sem dobila med.
Naslednji dan smo se že zgodaj zjutraj odpravili na smučišče Trije kralji. Tam sem se večinoma vozila
po rdeči progi. Ob 16. smo odšli domov in ker smo bili precej utrujeni, smo malce še gledali televizijo,
nato pa odšli spat.
To so bile moje počitnice. Všeč mi je bilo, da sem imela veliko pustolovščin, moti pa me, da so bile
prekratke. Želim si, da bi bile naslednje počitnice še bolj zabavne.
Barbara Kropec, 4. c

MED POČITNICAMI SEM ŠLA K BABICI V
BOROVCE ZA ŠTIRI DNI. TAM SEM SE UČILA
BRATI, PISATI IN RAČUNATI. Z BABICO SMO
ŠLI V DORNAVO NA PUSTNO POVORKO IN TO
PEŠ. BILO JE ZELO ZANIMIVO. PRIŠLA STA
TUDI SESTRIČNA NINA IN BRATRENEC ENEJ
IN SKUPAJ SMO SE IGRALI, UČILI IN MALO
JEZILI BABICO. BILO JE ZELO LEPO, AMPAK
KRATKO. ZATO ŽE KOMAJ ČAKAM NASLEDNJE POČITNICE.

MED POČITNICAMI SVA SE Z
OČKOM ODPRAVILA SMUČAT.
PROGA JE BILA ZELO STRMA,
ZATO SEM VEČKRAT PADEL. PO
PROGI NAVZGOR SEM SE PELJAL S KROŽCI. SMUČANJE ME JE
UTRUDILO, TAKO DA SEM ZVEČER ZASPAL NA KAVČU.
Anej Vinkler, 1. c
Jan Brglez, 1. c

Klara Lešnik, 1. c

Moje zimske počitnice so se začele februarja in s pustno povorko v Majšperku.
V ponedeljek sem se zbudila ob štirih in takrat sem gledala tablični računalnik. Nato sem se preoblekla in šla gledat televizijo. Ko sem pogledala dve risanki, sem ponovno igrala igrice na tabličnem računalniku. Druge dneve sem se zbujala ob sedmih. V četrtek sem sama naredila kosilo. Narezala sem
solato in spanirala meso. Bilo je zelo okusno. Potem sem šla še ven v gozd. Tam sem se igrala in iskala polžje hišice. V petek zvečer sem odšla na folkloro. V nedeljo sem se komaj spomnila na polo in si
pripravila stvari za vse predmete, ki jih bomo imeli v ponedeljek.
Moje zimske počitnice bi podaljšala in če bi se še enkrat ponovile, bi se še bolj zabavala!
Jerneja Pšeničnik, 4. c
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UGANI KDO...
Sem Jerneja. Stara sem devet let in hodim v 4. c razred. Največkrat sem oblečena v športna oblačila
različnih barv in pisane majice z dolgimi rokavi. V prostem času igram računalnik, gledam televizijo in
cartljam muce. Na obrazu imam srednje dolg nos, zeleno rjave oči, temne obrvi in dolge temnorjave
lase. Imam tudi lepotične pike po rokah.
Jerneja Pšeničnik, 4. c

Sem Ana, stara 9 let. Rojstni dan imam 25. julija, dan za tem pa god. Imam kratke svetle lase, svetlo
modre oči in svetle obrvi. Sem vitke postave. Najraje oblečem krilo in kavbojke, malo manj oprijete
hlače, obujem pa odprte čevlje na peto, balerinke in športne copate. Vsak dan vadim harmoniko in
klavir. Med prostim časom gledam televizijo, se učim ali obiščem sosedo oz. ona mene.
Ana Frangež, 4. c

Moja družina šteje sedem članov. Od tega so tri punce in štirje fantje.
Martin je v družini najmlajši. Rojen je 31. avgusta in je star 7 let. Hodi v 2. razred OŠ Ptujska Gora.
Visok je 125 cm, tehta 23 kilogramov. Ima temno rjave lase in oči.
Druga najmlajša v družini sem jaz. Rojstni dan imam 19. 9. in sem stara 9 let. Visoka sem 137 cm in
težka 30 kg. Imam svetle lase in rjavo zelene oči.
Klara je stara 11 let. Obiskuje 6. razred OŠ Majšperk. Ima rjave oči in lase in je bolj temne polti. Peter
hodi v deveti razred. Njegovi hobiji so košarka, nogomet, sestavljanje rubikovih kock in tek. Klemen
hodi v prvi letnik srednje šole. Rad ima šport, zato trenira košarko in rad igra nogomet. Mami je ime
Irena. Vodi cerkveni pevski zbor. Ne hodi v službo, saj ima doma dovolj dela. Tako nam mami kuha,
ureja vrt, skrbi za živali, poleti nabira lešnike in se uči z Martinom. Očetu je ime Anton, po poklicu je
projektant in dela različne projekte. Ko je bil še v osnovni šoli, je bil njegov vzdevek Tonč.
Mojo družino imam zelo rada. Vsi otroci imamo radi matematiko in se z veseljem udeležujemo različnih tekmovanj.
Barbara Kropec, 4. c

Moji babici je ime Danica, piše se Radin. Stara je 79 let. Je srednje
velika in močnejše postave. Ima modre oči in goste krajše, rjave
lase. Obraz ima okrogel, okrog oči ima gubice. Zelo rada se obleče
v trenerko in majico, obuje pa superge. Pri hoji uporablja palico.
Moja babica je zelo prijazna. Zelo rada se igra z mano in mi bere
pravljice. Rada me tudi razvaja. Je zelo dobra po srcu in mi vedno
ustreže. Babica je bila po poklicu šivilja, sedaj je upokojena. Ker je
vdova in sama, živi pri nas. Zelo rada bere vse, kar ji pride pod
roke, zato ji večkrat rečem, da je knjižni molj. Skoraj vsaki dan obišče sosedo Štefko, kjer poklepetata.
Babico imam zelo rad. Vedno me posluša in se z mano igra. Dostikrat pa iz skrivnega predala potegne kakšen priboljšek, ki ga hrani
samo zame.
Aljaž Mohorko, 2. c
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Predstavila vam bom mamico. Ime ji je Damjana.
Piše se Kupčič. Doma je na Ptujski Gori. Je srednje velike postave. Lase ima svetlo rjave in dolge.
Barvo oči ima zeleno. Ima okrogel obraz in rjave
obrvi. Trepalnice so črne in lep nos. V laseh ima
materino znamenje. Oblači se moderno. Njena
najljubša barva je rdeča. Je mirna in vesela. Hodi
v službo, v trgovini dela kot prodajalka. V prostem
času se ukvarja z mano in bratcem. Mamico
imam rada, ker je najboljša.
Aneja Kupčič, 2. c

Sem Barbara. Imam okrogel obraz. Na njem so
zelenorjave oči in svetli lasje. Visoka sem 140 cm
in težka 33 kg. Stara sem devet leti in hodim v
četrti razred. Ponavadi imam oblečene kavbojke
in športna oblačila različnih barv in pisanih majic.
Pozimi imam najraje obute zimske čevlje, poleti
pa športne copate. Hodim v glasbeno šolo. Rada
obiskujem tudi folkloro, kjer plešemo ljudske plese. Med prostim časom včasih tudi tekam. Sem
zelo dobra matematičarka, kar je moja posebnost.
Barbara Kropec, 4. c

Opisala vam bom svojo mamico. Stara je štirideset let. Na okroglem obrazu in po nosu ima drobne pegice. Ima rahlo naličene oči in obraz. Rada
hodi, teče, kolesari in se rekreira. Hodi tudi na
aerobiko. Nosi preproste obleke, majice, hlače in
krila. Obuje čevlje z visoko ali nizko peto, balerinke, škornje in športne copate. V službi je skoraj
cele dneve, ima urejene nohte in pričesko.
Moja mami mi je všeč, ker mi zna skoraj pri vsem
pomagat. Je sicer zelo zahtevna, kar se tiče učenja. A je prijazna in ima mene in mojega brata zelo
rada.

Predstavila vam bom svojo mamico. Ime ji je
Natalija, piše se Debelak. Doma je v Doklecah
pri Ptujski Gori. Stara je 34 let. Je srednje postave. Obraz ima podolgovat. Na levi strani lica ima
črno piko. Mami ima rjave oči in lase, črne obrvi
in dolge črne trepalnice. Všeč sta ji siva in zelena barva. Najraje si obleče kavbojke in trenerko.
Pogosto je dobre volje in se redko jezi. Vsak dan
se vozi v službo v Maribor. Tam obdeluje vzorce
živil in vode. Ukvarja se z mano in z Niko. Čeprav
sva s sestro Niko včasih poredni, naju ima rada.
Eva Debelak, 2. c

Jaz sem Kevin Polajžer. Star sem osem let in
hodim v drugi razred osnovne šole Ptujska Gora.
Z družino živim v Doklecah. Imam dva brata,
Dominika in Mihaela. Sem visok in močne postave. Moji lasje so kratki in temno rjavi. Imam velike rjave trepalnice in obrvi. Na bradi imam brazgotino, ker sem grdo padel. Po značaju sem
zabaven in dober po srcu. Zelo rad hodim v šolo,
kjer se učimo in igramo. Najraje imam šport. V
prostem času se igram s sosedo Niko in na računalniku. Z mano je vedno zanimivo, ker zmeraj
kaj ušpičim.
Kevin Polajžer, 2. c

Nika Aubel, 4. c

Jakob Hajšek Meško, 1. c
TISA
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PLAVALNI TEČAJ

Učenci prvih razredov so pisali o plavalnem
tečaju.
V PONEDELJEK, 16. 3., SMO SE Z AVTOBUSOM
ODPELJALI V TERME PTUJ. TAM SMO SE NAJPREJ PREOBLEKLI V KOPALKE IN ZLOŽILI BRISAČE. V MALEM BAZENU SMO SE POIGRALI IN
RAZGIBALI. UČILI SMO SE PLAVATI PUŠČICO. V
VELIKEM BAZENU NAM JE UČITELJ DAL PLAVALNO DESKO IN ČRVA IN SMO PLAVALI. NATO
SMO ODŠLI V ŠOLO.
NAJBOLJ MI JE BILO VŠEČ, KO SMO PLAVALI.
Zoja Travnikar

Z AVTOBUSOM SMO SE ODPELJALI V TERME
PTUJ. KO SMO SE PREOBLEKLI V KOPALKE,
SMO ODLOŽILI BRISAČE, ŠLI POD TUŠ IN V
MALI BAZEN. MALO ME JE BILO STRAH, VENDAR SEM UŽIVAL V VODI. VOŽNJA PO TOBOGANU MI JE BILA ZELO VŠEČ.
Jan Brglez

Z AVTOBUSOM SMO SE ODPELJALI V TOPLICE.
ZUNAJ SMO MORALI POČAKATI, NATO SMO
ODŠLI NA BAZEN. NAUČILA SEM SE PLAVATI IN
SEM ZELO VESELA. TUDI VOŽNJA PO TOBOGANU MI JE BILA VŠEČ .
Žana Polajžer

V PONEDELJEK, 16. 3., SMO SE Z AVTOBUSOM
ODPELJALI NA PLAVALNI TEČAJ. KO SMO PRIŠLI
NA PTUJ, SMO MALO POČAKALI IN SE NATO
PREOBLEKLI V KOPALKE IN ŠLI NAJPREJ V
MALI BAZEN. TAM SMO IMELI OGREVANJE IN
SMO SE UČILI PUŠČICO. NAJBOLJ MI JE BILA
VŠEČ VOŽNJA PO TOBOGANU.

NA PLAVALNEM MI JE BILO VŠEČ, DA SEM SE
NAUČILA PLAVATI IN LEŽATI NA VODI. RADA
SEM SE POTAPLJALA. VŠEČ MI JE BILO PLAVANJE V VELIKEM BAZENU.
Sara Jus

Jakob Hajšek Meško
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V PONEDELJEK SMO SE ODPELJALI V TERME
PTUJ. KO SMO SE PREOBLEKLI V KOPALKE SMO
ODLOŽILI BRISAČE IN ŠLI POD TUŠ. MALO SMO
SE POIGRALI V MALEM BAZENU, NATO SMO ŠLI
PO SKUPINAH, KJER SMO SE UČILI PLAVAT. NAJBOLJ MI JE BILO VŠEČ, KO SEM PLAVALA V GLOBOKI VODI IN SEM SE NAUČILA PLAVAT.
Klara Lešnik

PRIŠLI SMO V TOPLICE, KJER SMO SE NAJPREJ
PREOBLEKLI V GARDEROBI. BRISAČE SMO ZLOŽILI V KOCKE IN JIH ODLOŽILI NA KLOPCO OB
VELIKEM BAZENU. V MALEM BAZENU SMO SE
MALO POIGRALI IN DELALI GIMNASTIČNE VAJE.
NATO SMO ŠLI V SKUPINE IN SE UČILI PLAVATI
ŽABICO. DELALI SMO VAJE ZA NOGE IN ROKE.
NAREDILI SMO ZELO VELIKO VAJ. PLAVALI SMO
Z DESKO IN TUDI BREZ VSEGA. JAZ SEM V PLAVANJU ŽE ZELO DOBER IN SEM UŽIVAL.
Luka Pislak

V PONEDELJEK SMO SE ODPELJALI V TOPLICE.
TAM SMO SE PREOBLEKLI V KOPALKE IN SE ŠLI
KOPAT V MALI BAZEN. NEKAJ ČASA SMO VADILI
V MALEM BAZENU, KJER SMO SE TUDI POTAPLJALI. NAJBOLJ VŠEČ MI JE BILO, KO SMO SE
SPUSTILI PO TOBOGANU.

Z AVTOBUSOM SMO SE ODPELJALI V TOPLICE.
KO SMO PRISPELI, SMO SE V GARDEROBAH
PREOBLEKLI IN ODNESLI BRISAČE NA KLOPCO.
PO TUŠIRANJU SMO ŠLI V MALI BAZEN NA
OGREVANJE. NATO JE VSAKA SKUPINA DOBILA
KAPICE, DA SMO VEDELI KDO JE V KATERI SKUPINI. UČILI SMO SE KRAVL, NAJPREJ ZA NOGE IN
NATO ZA ROKE. UČILI SMO SE SKAKANJA NA
NOGE IN GLAVO. KER SMO BILI PRIDNI, SMO SE
LAHKO PO TOBOGANU PELJALI DVAKRAT. NAZAJ
V ŠOLO SMO SE ODPELJALI MALO UTRUJENI.
Anej Vinkler

ŠLI SMO NA AVTOBUS, KI NAS JE ODPELJAL V
TOPLICE. TAM SMO SE PREOBLEKLI V KOPALKE,
SE STUŠIRALI IN ŠLI V MALI BAZEN, KJER SMO
SE MALO POIGRALI IN RAZGIBALI. NATO SMO
ŠLI V SKUPINE. GLAVO SEM MALO POTOPILA V
VODO, UČILA SEM SE PUŠČICO. BILA SEM TUDI
V GLOBOKI VODI, KJER SEM IMELA ČRVA IN
DESKO. MALO ME JE BILO STRAH. NAJBOLJ MI
JE BILO VŠEČ, KO SMO ŠLI NA TOBOGAN.
Zoja Gajšt

Nika Karneža

Anej Vinkler, 1. c
TISA
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SPREJEM V RK
Nove člane v organizacijo RK
sta sprejeli gospa Marjana
Cafuta, sekretarka Območnega združenja Rdečega križa
Ptuj, in Marija Glaser, KORK
Ptujska Gora.

Rdeči križ je dobrodelna organizacija. Pomaga ljudem, ki so v težavah zaradi bolezni, revščine, nezaposlenosti. Pomaga tudi šolarjem.
V drugem razredu smo bili, v torek, 19.5.2015, sprejeti med mlade člane rdečega križa. Gospe Marija
in Marjana sta nam o delu rdečega križa veliko povedali. Dobili smo izkaznico RK, svinčnik, značko
RK in knjižico Križem kapica.
Učenci 3. in 4. razreda so nam predstavili zgodbo Kako dedek ne zna pripovedovati pravljic. Zaplesali
so tudi ples z baloni. Ob koncu prireditve smo se posladkali s suhim sadjem in bomboni.
Ta dan mi je ostal v lepem spominu. Tudi jaz rad pomagam drugim in sem zelo vesel, če z mojim
delom koga razveselim.
Martin Kropec, 2. c

KLJUKEC S STREHE PIŠE DNEVNIK...
1. dan, 20.5.
Zjutraj sem se zbudil ob 8.00. Z bratom Boštjanom in sestro Barbaro sem zajtrkoval.
Potem sem šel v šolo na streho. V šoli sem se
učil. Za malico smo imeli pico, za kosilo pa čevapčiče in ocvrt krompirček. Ko sem prišel iz šole,
sem naredil domačo nalogo. Pri njej mi je pomagal brat Boštjan. Zvečer sem s Kljukcem na strehi igral nogomet in odbojko. Za večerjo sva jedla
perutničke in tam sem tudi spal.
Ažbe Letonja, 3. c

1. dan, 20.5.
Zjutraj sem se zbudil ob 6. uri. Potem sem se
oblekel in šel na zajtrk. Zajtrkoval sem sendvič.
Nato sem se tiho splazil do Kljukca. Vprašal sem
ga, če bi odfrčala na vrh nebotičnika. Kljukec je
prikimal in sva odfrčala.
Tam sva bila do popoldneva. Ko sva letela, sva
pod sabo videla avtomobile, bloke in celo Kljukčevo hišo. Zvečer sem prespal pri Kljukcu in
sanjal lepe sanje.
Jan Vinkler, 3. c

Zjutraj sem se zbudil ob 7. uri. Z Boštjanom in Barbaro sem jedel zajtrk, potem sem šel v šolo in se
učil. Ko sem prišel domov, sem tiho odšel h Kljukcu na streho. Z mano so bili tudi prijatelji in prijateljice. Igrali smo se slepe miši. Kljukec se je skril v hišico in nihče ga ni našel. V svoji hiški je spekel jabolka. Ko smo vse pojedli, smo odšli spat, vsak v svoj dom.
Larisa Majhenič, 3. c
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PROTIDEŽEVNA JUHA PREBUDILA KUHARJE V NAS
ZALESNA JUHA
Potrebuješ:
Tri smrekove iglice, 2 krta, 1 pasjo dlako, prašek Zalesin, polkilsko piranjo, 1 liter kanalizacijske vode, posušen pasji kakec in petmetrski
lonec, napolnjen s črnilom.
Vse sestavine, razen praška, streseš v lonec.
Počakaš, da zavre in ko zavre, ga odstaviš. V
lonec dodaš tri kapljice praška Zalesin, ki ga
prej hraniš en teden na soncu. Počakaš en dan
in ohlajeno juho poliješ po vsem, kar je v mestu. Vse kar je iz kamna, betona in zidakov postane leseno in začne rasti na stotine dreves.
Žiga Planinc, 4. c

PROTINARAVOSLOVNA JUHA
Sestavine: 10 gnilih korenov, 1 list naravoslovnega zvezka, kos srebra ali kovine, centimeter
ploščice, noht učitelja naravoslovja ali drug
noht, zamašek, solata z deževniki, voda, prašek Protinaravoslovin.
6-literski lonec daš na štedilnik. V lonec naliješ
5,5 litrov vode in počakaš, da zavre. Dodaš
prerezano korenje in premešaš. Ko voda postane oranžno-rjava, dodaš kovino, ki se mora
stopiti. Nato zmelješ ploščico, da nastane prah
in jo vsuješ v vodo. Vodo ponovno premešaš.
Dodaš zamašek in noht. Plastika se mora raztopiti. Pri tem se umakneš stran, ker bo visoka
temperatura! V lonec vržeš solato z deževniki,
dodaš naravoslovni list, ki ga prej posuješ s
praškom Protinaravoslovin. Pusti vreti vsaj 20
minut. Nato na majhnem ognju kuhaj 3,5 ure.
Uporaba: vse svoje NIT zvezke, ki jih imaš, poškropi s to juho. Vsi zvezki bodo izginili!
Barbara Kropec, 4. c

Tin Martin Čančar, 2. c

Klara Žlaus, 2. c
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PRVOMAJSKE POČITNICE
Moje počitnice so trajale en teden.
V soboto smo se zbudili, najedli in se preobleki za pohod na Donačko goro. Dobili smo se v Rudijevem domu, kjer so nam glasbeniki zaigrali nekaj skladb. Ko smo se odpravili proti vrhu, smo hodili
kar nekaj časa. Na vrhu smo jedli bonbone. Po sestopu z vrha smo v Rudijevem domu pili sok, me s
sestrami smo pa dobile sladoled.
V nedeljo sem zjutraj igrala na tabličnem računalniku, nato sem šla ven božat Zorota, potem pa še
Snežko in Mici. V ponedeljek sem se zunaj igrala. Pomagala sem tudi pri spravljanju drv v kurilnico. V
četrtek je prišel na počitnice še bratranec. Igrali smo igre na tabličnem računalniku ali pa odbojko,
ena na ena, nekdo je pa moral biti sodnik. Zorotu smo zgradili hiško iz škatle. Med počitnicami smo
bili tudi na pikniku.
Naslednje počitnice bi lahko bile daljše.
Jerneja Pšeničnik, 4. c

V sredo, 28.4., sem z atijem odšel na ribolov.
Zbudil sem se ob 7. zjutraj in atija vprašal, kam grem. Odgovoril mi je, da me pelje k babici. Hitro
sem se oblekel in v avtomobilu čakal atija. Končno sem ga dočakal, da sva lahko oddrvela k babici.
Ko sem pri babici vstopil v hišo, sem pozdravil z dobro jutro.
Pri kosilu je prišel stric in povedal, da gre na ribolov. Tudi jaz sem želel zraven, zato sem se hitro pripravil. Pri ribniku sva si pripravila palice in pričela z ribolovom. Prva riba, ki sem jo ulovil, je bila majhna in z ostrimi plavutmi. Čez nekaj časa sem odšel v gozd, kjer sem iskal in nabiral glinaste golobe.
Naštel sem jih 11! Vrnil sem se k stricu in z njim posedel ob ribniku. Naenkrat se mu je začela palica
premikati in takoj sva vedela, da bo velika riba. Ko jo je izvlekel, je merila nekaj več kot 1 meter.
Snela sva jo s trnka in jo dala v vodo. Nato sem s fračo streljal kruh v vodo in opazoval, kako hitro
izginja z gladine. V vodo sva metala še kamenje, tako da je poskakovalo po gladini. Stricu je kamenček poskočil 4-krat, meni pa samo 2-krat.
Pospravila sva vso opremo in se odpravila k babici. Pome je prišel ati in me odpeljal domov.
Marcel Majhenič, 4. c

Bil je lep, vetroven in sončen jesenski dan, ko smo se z našo družino odpravili
na Donačko goro.
Z avtom smo se odpeljali do vrha Stare grabe. Naprej smo šli peš do Rudijevega doma. Tam smo se ustavili in pomalicali. Ovinkasto pot smo nadaljevali
skozi pragozd. Srečali nismo prav nobene čarovnice. Videli smo zajčja in srne.
Iz starih dreves so izraščale zanimive lesne gobe. Na tleh je bilo že veliko listja, ki je šumelo pod nogami. Ko smo prispeli na vrh, smo se najprej razgledali
po okolici. Z vrha lahko vidiš veliko gričev. Na vrhu Donačke gore stoji velik
kamnit križ. Poleg njega leži pa še podrt križ. Vse smo si ogledali, se fotografiAljaž Mohorko, 2. c
rali in kmalu vrnili nazaj v dolino. Zelo hitro smo prispeli do Rudijevega doma.
Tam smo si odpočili, se posladkali in nadaljevali pot do Stare grabe. Utrujeni smo sedli v avto in
se odpeljali domov.
Tako je minil čudovit počitniški dan. Želim si, da bi se kmalu podali na še kak tak pohod.
Martin Kropec, 2. c
TISA
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PAPIRNATI ZMAJ
Nekega lepega jutra je Jaka s police vzel
svojega zmaja in odšel ven. Pred hišo ga je
čakal njegov najboljši prijatelj Žan. Nato sta
odšla na travnik. Tam sta spuščala zmaja.
Zmaj jima je odletel na drevo. Jaka je poklical očka. Nato jima je očka snel zmaja z drevesa. Žan je bil žalosten, ker je bil zmaj raztrgan in je odšel domov. Prav tako je tudi
Jaka odšel domov. Na poti je dobil idejo, da
naredi novega zmaja.
Marko Potočnik, 3. c

Zgodaj zjutraj je Jan prišel k Maju. Maj je v svoji
sobi našel papirnatega zmaja in ga prinesel ven.
Nekaj časa sta ga spuščala, nato pa se jima je
zapletel na drevo. Zmaja je z drevesa rešil
Majev očka. Zmaj je bil poškodovan in Jan se je
odločil, da ga popravi. In ga je res! Ko je bil zmaj
popravljen, so prišli še prijatelji in skupaj so spuščali zmaja.
Ažbe Letonja, 3. c

Navsezgodaj zjutraj se je Anže zbudil, se
oblekel, umil zobe in pojedel kosmiče. Ko
jih je pojedel, si je še obul športne copate in
šel ven. Zunaj je srečal prijatelja Toma. Skupaj sta odšla na travnik, kjer je bila jablana
in sta spuščala zmaja. Zmaj se je zataknil
na jablano. Poklicala sta Anžetovega očeta,
ki jima je pomagal sneti zmaja z drevesa.
Ko sta ga dobila nazaj, je Anže videl, da je
raztrgan. Po poti proti domu je razmišljal in
kmalu dobil idejo, da ga popravi. S popravljenim zmajem je prišel ven, kjer so bili tudi
prijatelji in skupaj so se zabavali ter spuščali papirnatega zmaja.
Rene Petrić, 3. c

Nekega sončnega jutra je Marko vzel papirnatega zmaja. Na obisk je prišel še Jakob in
skupaj sta odšla na travnik. Nekaj časa sta
spuščala zmaja, dokler jima ni zletel na drevo. Marko je na pomoč poklical očeta. Oče
mu ga je vzel z drevesa. Marko je videl, da
je raztrgan, zato je naredil novega. K njemu
so prišli še prijatelji in skupaj so gledali,
kako se poigrava na nebu.
Jan Vinkler, 3. c
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ZAKLJUČNI IZLET
V ponedeljek, pred izletom, nam je učiteljica
povedala, da gremo četrtega junija v živalski vrt.
S seboj smo morali vzeti pijačo, sendviče in
nekaj sladkega.
Ko je prišel četrtek, smo bili vsi na nitkah. Prvič
smo stali na Trojanah, kjer smo pojedli prvo malico. Nato smo se odpeljali do živalskega vrta v
Ljubljani. Ko smo prišli do živalskega vrta, smo
se razdelili v dve skupini. Skupaj so bili 1. in 2.
razred ter 3. in 4. razred. Mi smo šli skupaj z
vodičem Asimom, ki nam je pokazal kače, kunce,
žirafe in najbolj vredno opico v Evropi. Nato smo
šli še sami po živalskem vrtu. Ogledali smo si
različne papige, kozice in prašiče, geoparda, slona, sibirskega tigra, kameleona, gada, šimpanze

in morskega leva. Ko smo čakali na avtobus, so
nas učiteljice presenetile s picami, ki nam jih je
poslala ga. Danica Purg. Z avtobusom smo se
peljali do trga, kjer smo lahko videli Ljubljanski
grad. Peš smo se sprehodili do tržnice, prečkali
Ljubljanico preko Zmajevega mosta in se vrnili
nazaj do avtobusa. Na avtobusni postaji smo
videli obzidje, ki je nastalo 50 let pred našim štetjem. Nato nas je avtobus odpeljal v Lovrenc na
sladoled. Ob odhodu domov smo vsi dobili še
darilno vrečko z darili, ki nam jih je prav tako
podarila ga. Danica Purg.
Komaj čakam, da grem ponovno v živalski vrt.
Žiga Planinc, 4. c

V šoli smo se pripravili na živalski vrt v Ljubljani. Ko smo prišli na avtobus, smo se z njim odpeljali
do Trojan, kjer smo imeli prvo malico. Pojedli smo sendviče in popili pijačo.
Potem smo se odpeljali do živalskega vrta. Tam smo najprej dobili sendviča in vodo. V notranjosti
nas je vodil delavec. V učilnici nam je pokazal kačo, ki smo jo lahko pobožali ali dali celo za vrat.
Predstavil nam je tudi kunca, ki je bil kot kroglica, puhast, s srednje dolgimi in skupaj danimi ušesi.
Nato smo si šli ogledat še druge živali. Videli smo zebre, slona, noje, ptice, tigra po imenu Vito in
Vita… Ko smo prišli ven, smo si lahko še nekaj kupili ali odšli na stranišče. Pred avtobusom smo
pojedli pico in se odpeljali v Ljubljano. Z vodičem smo si ogledali delček Ljubljane.
Ta ekskurzija mi je bila zelo všeč, saj sem bila prvič v živalskem vrtu.
Jerneja Pšeničnik, 4. c

V četrtek smo se z avtobusom odpeljali na izlet v Ljubljano. Obiskali smo živalski vrt. Ogledali smo si
veliko različnih živali. Med ogledi smo imeli počitke. V času počitkov smo malicali. Ogledali smo si
dresuro tjulna. Dotikali smo se kače, katero sem imela tudi okoli vratu. Ves čas so na nas skrbno
pazile učiteljice, še posebej učiteljica Jelka. Po končanem ogledu živalskega vrta, smo se odpravili
proti domu. Na poti domov smo se ustavili še na sladoledu. Na izletu sem se imela lepo!
Ana Bajec, 2. c
TISA
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28. maja smo se ob 8. uri odpeljali do Ljubljane. Pot je trajala malo dlje, ker se je zgodila prometna
nesreča. Med potjo smo se ustavili in pojedli sendviče in nekaj sladkarij.
Kmalu smo prispeli v Ljubljanski živalski vrt. Tam smo se razdelili v dve skupini in skupaj z vodnikom
odšli v učilnico. Vodnik nam je prinesel malo, tanko, le 3 leta staro, igrivo kačo, po imenu Kristalka. Je
ameriške vrste. Najprej sem se je ustrašila, nato pa smo jo dobili v roke ali okrog vrat. Ko jo je odnesel, je prinesel kunca. Z vodnikom smo nato šli po živalskem vrtu. Pokazal nam je noja in njegovo jajce, žirafe in nam o njih veliko tudi povedal. Potem nam je pokazal opico, ki je najdragocenejša v Evropi. Ogled živalskega vrta smo nadaljevali sami. Videli smo papagaje, lesene štorkljice, ki so naznanjale
mladičke. Nato smo prišli do najbolj pričakovanega, do sibirskega tigra in geopardov. Videli smo lahko
oskrbnika, ki jima je v hišo nesel hrano. Zelo mi je bil všeč morski lev. Šli smo tudi v trgovino, kjer smo
si kupili spominek. Pred avtobusom so nas pričakale pice. Z avtobusom smo se nato odpeljali v Ljubljano, kjer smo si ogledali znamenitosti Ljubljane. Izlet smo zaključili v Lovrencu na sladoledu. Pred
šolo smo vsi dobili vsak svojo vrečko presenečenja, katero nam je poklonila gospa Danica Purg.
Tako se je končal ta prelep izlet s prijetnimi presenečenji.
Barbara Kropec, 4. c

Ana Bajec 2. c
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ŠOLA V NARAVI
V ponedeljek, 8. junija, smo se odpravili v šolo v naravi v Ankaran. Zelo sem bila vesela. Z avtobusom smo se peljali 4 ure. Enkrat smo se ustavili na Trojanah.
V šoli v naravi smo vsak dan plavali. Imeli smo modno revijo, kviz in skeče. Dobila sem srebrnega
delfina. Vsak dan smo šli v morje. Z ladjico smo odpluli v Piran. Slikali smo slike in risali kamne.
Našli smo veliko školjk. V šoli v naravi mi je bilo zabavno in zelo zanimivo. Videli smo tudi veliko
meduz.
Ko gremo v šolo v naravi, bi se rada še bolj zabavala.
Jerneja Pšeničnik, 4. c

Že od začetka leta smo vedeli, da gremo v
Ankaran. Od takrat smo se pripravljali, ampak
najbolj je bil pester teden pred šolo v naravi.
Ko je prišel ponedeljek, smo komaj čakali, da
pripelje avtobus in nas odpelje proti Ankaranu.
Vožnja je trajala nekaj časa. Ko smo prispeli,
smo pospravili svoje stvari in odšli na kosilo.
Po kosilu smo se razdelili v skupine, šli plavat,
na večerjo in spat. Naslednji dan smo šli na
vožnjo z ladjo v Piran. Po zajtrku smo se na
bazenu pripravljali na testiranje v znanju plavanja. Zvečer smo imeli še modno revijo. V
četrtek smo plavali za zlatega delfinčka, zve-

čer smo se pa predstavili na prireditvi Ankaran
ima talent. Po prireditvi smo imeli podelitev priznanj. Tam sem izvedel, da sem si priplaval zlatega delfinčka. Sledil je še disko in pozno spanje.
Naslednji dan smo si pospravili stvari in nato prosto plavali.
Na poti proti domu smo se ustavil v McDonaldsu
in nekaj pojedli. Nato smo se po enem tednu
vrnili v Majšperk.
Žiga Planinc, 4. c

Dva dni pred odhodom v šolo v naravi sem imela že vse stvari pripravljene. V nedeljo sem že nestrpno čakala na trenutek, ko se bomo četrtošolci z avtobusom odpeljali do Ankarana.
V ponedeljek ob osmi uri smo se iz Majšperka odpeljali proti Ankaranu. Tam smo se razdelili po
sobah. Nato smo odšli na kosilo in pospravit svoje stvari. Ko smo bili na bazenu z morsko vodo,
smo se razdelili v skupine. Bila sem v modri skupini. Tam sem imela veliko prijateljic in še zelo dobro učiteljico. Po kopanju v bazenu smo se šli kopat še v morje. Vsak dan smo se nekaj novega naučili. Na bazenu smo za malico imeli napolitanke in vodo. Na kvizu, ki smo ga imeli organiziranega,
smo zmagali. Mi, z modrimi kapicami, smo pri plavanju dobili srebrnega ali zlatega delfina. Šele ob
podelitvi priznanj sem ugotovila, da sem bila med prejemniki zlatega delfina! Na poti proti domu
smo se ustavili v McDonaldsu, nato sem zaspala. Ko smo dobili telefone, smo poklicali starše, da
nas lahko pridejo iskat.
V tej šoli v naravi mi je bilo všeč, da sem si priplavala zlatega delfina in da sem bila v skupini z zelo
dobrimi prijateljicami.
Barbara Kropec, 4. c
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Zjutraj sem se zbudila, preoblekla in komaj čakala, da se odpeljemo v Ankaran.
Ati me je odpeljal v Majšperk, pred šolo. Tam sem vozniku avtobusa oddala kovček, da ga je pospravil v prtljažnik. Sedla sem na sedež in pot proti Ankaranu se je pričela.
Ko smo prispeli v Ankaran, do Vile Adriatic, smo se razdelili po sobah in v njih odložili kovčke. Jaz
sem bila v sobi 307, nato smo šli na kosilo. V jedilnici so mi bili najbolj všeč avtomati. Potem smo
šli nazaj v sobe in se preoblekli v kopalke. Šli smo se kopat v bazen, nato še v morje. Ribe v morju
so izgledale kot alge. Naslednji dan smo se peljali z ladjo in videli veliko meduz oziroma uhatih klobučnjakov. V šoli v naravi smo imeli tudi modno revijo in Ankaran ima talent. Zadnji dan smo imeli
podelitev nagrad in dobila sem srebrnega delfina.
Boljšega tedna, kot je bil, si ne morem predstavljati!
Nika Planinc, 4. c
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WE SPEAK ENGLISH...
My name is Marko. I'm eight years old. I'm in
class 3. c. I like fish.
Marko Potočnik, 3. c

My name is Larisa. I'm eight years old. I'm in
class 3. c. I like meatballs.
Larisa Majhenič, 3. c

My name is Ažbe. I'm nine years old. I'm in class
3. c. I like flowers.
Ažbe Letonja, 3. c

My name is Rene. I'm nine years old. I'm in
class 3. c. I like pizza and hamburger.
Rene Petrić, 3. c

My name is Jan. I'm eight years old. I'm in class
3. c. I like ice-cream.
Jan Vinkler, 3. c

My name is Jonas. I'm eight years old. I'm in
class 3. c. I like fish and pizza.
Jonas Fišer, 3. c

My name is Anže. I'm nine years old. I'm in class
3. c. I like pizza.
Anže Travnikar, 3. c

My name is Maj. I'm eight years old. I'm in class
3. c. I like pizza.
Maj Derviši, 3. c

Eva Debelak 2. c

Martin Kropec 2. c
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...UND DEUTSCH
Ich bin Žiga. Mein T-shirt ist blau, schwarz und
gelb. Meine Hose ist blau und schwarz. Meine
Schuhe sind weiß und schwarze Socken.
Žiga Planinc, 4.c

Ich bin Marcel. Ich bin 10 Jahre alt. Ich komme
aus Ptujska Gora. Meine Lieblingspeise ist Pizza.
Marcel Majhenič, 4.c

Hallo! Ich bin Nika. Ich bin zehn Jahre alt. Ich
komme aus Ptujska Gora. Ich trage schwarz
T-shirt, rosa Jacke, blaue Jeans, weiße Socken
und schwaze Hausschuhe.
Nika Aubel, 4.c

Meine Schulsachen
Ich habe ein Buch, ein Heft, einen Füller, eine
Schultasche, eine Mappe, ein Lineal, Kleber,
eine Federmappe und so weiter. Die sind alle
anders gefärbt. Ich mag mein grünen Füller.
Jure Karneža, 4.c

Ich habe schwarzes und silbernes Tshirt, rosa
und schwarz Hose, gelbe und schwarze Socken,
graue Hausschuhe.
Jerneja Pšeničnik, 4.c
Ich mag keinen Käse und Fisch. Ich mag Hamburger und Coca-cola.
Nika Planinc, 4.c

Haustiere
Ich habe Haustiere. Mein Haustier ist Hamster.
Er hat keinen Namen. Er ist schwarz und weiße
Farben.
Ana Frangež, 4.c
Meine Lieblingsspeise ist das Eis, der Fisch und
der Tientenfisch. Ich mag keinen Hamburger.
Meine Lieblingsgetränk ist das Wasser.
Barbara Kropec, 4.c

Tara Čančar 2. c

Luka Kolarič 2. c
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USPEHI, KI SMO JIH DOSEGLI...
1. RAZRED
CICI VESELA ŠOLA, pohvala: 12 učencev
RAČUNANJE JE IGRA, priznanje: 12 učencev
BRALNO PRIZNANJE: 10 učencev
ZLATI SONČEK, priznanje: 12 učencev
PLAVANJE, diploma: 8 učencev BRONASTI DELFIN, diploma: 2 učenca
MATEMATIČNI KENGURU, priznanje: 3 učenci
ZNAM VEČ z Lili in Bine, priznanje: 7 učencev
ZNAM VEČ, priznanje in nagrada za največ doseženih točk: 1 učenec
MATEMČKOVO TEKM., državno, srebrno priznanje: 1 učenec
MATEMČKOVO TEKM., šolsko, srebrno priznanje: 3 učenci; bronasto priznanje: 3 učenci
LOGIKA, šolsko, bronasto priznanje: 2 učenca
LOGIČNA POŠAST, državno, srebrno priznanje: 2 učenca
LOGIČNA POŠAST, šolsko, srebrno priznanje: 5 učencev; bronasto priznanje: 1 učenec
MOJA MATEMATIKA Spletne naloge, zlato priznanje: 2 učenca; bronasto priznanje: 3 učenci; priznanje: 3 učenci

2. RAZRED
CICI VESELA ŠOLA, pohvala: 13 učencev
ZLATI SONČEK, diploma: 13 učencev
BRALNO PRIZNANJE: 13 učencev
MATEMATIČNI KENGURU, bronasto priznanje: 2 učenca
RAČUNANJE JE IGRA, zlato priznanje: 2 učenca; priznanje: 4 učenci
PLAVANJE, diploma: 12 učencev
LOGIKA, šolsko, bronasto priznanje: 1 učenec
HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE, pohvala: 1 učenec
ZNAM VEČ z Lili in Bine, priznanje: 10 učencev
RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER, bronasto priznanje: 1 učenec, priznanje: 4 učenci
MATEMČKOVO TEKM., državno, srebrno priznanje: 2 učenca
MATEMČKOVO TEKM., šolsko, bronasto priznanje: 3 učenci; priznanje: 3 učenca
LOGIČNA POŠAST, državno, srebrno priznanje: 2 učenca
LOGIČNA POŠAST, šolsko, srebrno priznanje: 3 učenec; bronasto priznanje: 2 učenca; priznanje: 1 učenci
MOJA MATEMATIKA, Spletne naloge, zlato priznanje: 1 učenec, srebrno: 1 učenec; bronasto priznanje 1 učenec;
priznanje: 8 učencev
BOBER, računalniško tekmovanje, bronasto priznanje: 1 učenec, priznanje: 4 učenci
Opomba: Izraz UČENEC pomeni
učenke in učence.
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ISKRENE ČESTITKE ZA VSA USVOJENA PRIZNANJA, DIPLOME,
MEDALJE…!
TISA

USPEHI, KI SMO JIH DOSEGLI...
3. RAZRED
CICI VESELA ŠOLA, pohvala: 5 učencev
BRALNO PRIZNANJE: 8 učencev
MATEMATIČNI KENGURU, bronasto priznanje: 1 učenec
RAČUNANJE JE IGRA, zlato priznanje: 1 učenec; priznanje: 2 učenca
LOGIKA, bronasto priznanje za 7. mesto: 1 učenec
ZLATI SONČEK, medalja: 8 učencev
ZNAM VEČ z Lili in Bine, priznanje: 3 učenci
PLAVALNI TEČAJ, 7 učencev
MATEMČKOVO TEKM., šolsko, bronasto priznanje: 2 učenca
LOGIČNA POŠAST, državno, srebrno priznanje: 1 učenec
LOGIČNA POŠAST, šolsko, srebrno priznanje: 1 učenec
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA: zlato priznanje: 4 učenci; srebrno priznanje: 1 učencev
MOJA MATEMATIKA, Spletne naloge, priznanje: 3 učenci

4. RAZRED
CANKARJEVO TEKM., bronasto priznanje: 2 učenca
CICI VESELA ŠOLA, pohvala: 8 učencev
BRALNO PRIZNANJE: 8 učencev
MATEMATIČNI KENGURU, bronasto priznanje: 1 učenec
RAČUNANJE JE IGRA, zlato priznanje: 1 učenec; priznanje: 1 učenec
LOGIKA, bronasto priznanje za 3. mesto: 1 učenec
ŠPORTNI PROGRAM KRPAN, diploma: 8 učencev
ZLATI DELFIN, diploma: 2 učenca
PLAVANJE, 8 učencev
MATEMČKOVO TEKM., državno, zlato priznanje: 1 učenec
MATEMČKOVO TEKM., šolsko, srebrno priznanje: 2 učenca, bronasto priznanje: 2 učenca;
LOGIČNA POŠAST, šolsko, srebrno priznanje: 2 učenca;
ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA: zlato priznanje: 6 učencev; priznanje: 1 učenec
HITRO IN ZANESLJIVO RAČUNANJE, državno, pohvala za sodelovanje in dosežek: 1 učenec ; šolsko, pohvala za sodelovanje: 1 učenec

MOJA MATEMATIKA Spletne naloge, zlato priznanje: 1 učenec, priznanje: 3 učenci
BOBER, računalniško tekmovanje, bronasto priznanje: 2 učenca

Opomba: Izraz UČENEC pomeni
učenke in učence.

TISA

ISKRENE ČESTITKE ZA VSA USVOJENA PRIZNANJA, DIPLOME,
MEDALJE…!
Stran 33

ZA KRATEK ČAS

VODORAVNO 
3
Naše sosednje države so Hrvaška, Avstrija, Madžarska in ...
6
Jezik v katerem se pogovarjamo v vsakodnevnem življenju
9
Državljani Slovenije
10 Naslov naše himne
NAVPIČNO 
1
Naša denarna valuta
2
Uradni jezik, ki ga govorimo v Sloveniji
4
Najvišja gora v Sloveniji
5
Kaj je to?
… Slovenije
7
8
TISA

Naša
država
Glavno mesto Slovenije
Stran 34

TISA
Šolsko glasilo OŠ Majšperk, podružnica Ptujska Gora
Šolsko leto: 2014/2015, junij
Zahvaljujem se sodelavkam za zbiranje prispevkov!
Fotografije: Barbara Vedlin, Petra Dolenc, Barbara Rajh
Prispevke uredila, lektorirala; oblikovala glasilo, pripravila predlogo: Barbara Rajh
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