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SEPTEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

V šolskem letu 2018/19 smo se pridružili projektu Specialno jadranje. Jadranja, ki je
potekalo od 8.9.2018 do 15. 9. 2018, se je udeležilo 6 učencev in 2 spremljevalki.

Naša jadralska zastava, animatorji , pisanje jadralskega
dnevnika in maskiranje v gusarje.

V tekmovanju za »masterchefa« smo tekmovali z ribo, ki jo je Rebeka ujela
sama, na zelenjavni posteljici. Zmaga je bila naša in veselje nepopisno.
Tina Korošec
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SEPTEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

15. 9. 2018 smo praznovali z miško Frido in njenim prijateljem Rudijem. Miška Frida je praznovala 7. rojstni
dan. Na praznovanju je imela pripravljene mnoge posebnosti: delavnice, glasbo, preizkušanje motoričnih
spretnosti, ogled gasilskega in policijskega avtomobila, predstavitev vojske, stojnice,... Pozabila ni niti na
skrb za okolje, kjer smo na posebni stojnici spoznali invazivne rastline, ki so zdravju in okolju škodljive. Nam
so bile najbolj všeč delavnice, kjer smo si izdelali obesek možiclja, delavnica za izdelavo knjižnih kazal, izdelavo ježa in poslikavanje obraza. Res lepo od miške Fride, da nas je povabila na praznovanje. Samo še torta je
manjkala.
Učenci in učitelji
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SEPTEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

Sledi nočnega razgrajanja in vetra so se prevesile v deževno jutro. Čeprav nekoliko zaskrbljeni nad vremenom, smo se z dvema avtobusoma odpeljali
proti Velenju, kjer je bila dan pred tem otvoritev 29. Pikinega festivala. Dežne kaplje so se razblinile , mi pa smo se hitro porazgubili med delavnicami
in se vsak po svoje potopili v kraljestvo živali, ki je osrednja tema festivala. Otroci so raziskovali, ustvarjali in občudovali kraljestva različnih življenjskih
okolij. Še vedno je prostor za prvo pomoč, gasilce in policiste tisti, mimo katerega ne moremo zgolj z ogledom, ampak imamo nešteto vprašanj in vsi
nam prijazno odgovarjajo. Letos smo se odločili, da si starejši učenci v kulturnem domu ogledajo tudi operno predstavo Marti Krpan. Na avtobus smo
stopili bogatejši za spoznanje, kako dragocena je sol.
Pikice in nogavičke
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SEPTEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

Poletje se je sicer res poslovilo, a so nam prvi jesenski
dnevi pripihali še nekaj poletnih dogodivščin. V četrtek,
27. 9. 2018, smo pograbili kopalke, brisače, sendviče in se
s »stotinkarji« odpeljali spominom poletja naproti.
»Stotinkarji« niso drobni kovančki bakrene barve, temveč
»veliki« ljudje, zaposleni v podjetju Stotinka, ki so se
odločili za druženje z nami. Ob pol osmih zjutraj smo
navigacijsko napravo naravnali na smer Vodno mesto
Atlantis, Ljubljana. Družabnost, vedrost in igrivost
»stotinkarjev« so pri naših učencih odpravili še zadnjo
drobtinico zadržanosti. Zmagali so igranje z žogo v vodi,
škropljenje, spuščanje po toboganih, namakanje v
masažnih bazenih ter neutrudna ušesa poslušalcev
»stotinkarjev«. V zraku sta se vrtinčila sproščenost in
neizmerno veselje učencev, od katerih so se nekateri prvič
srečali s plavanjem.
Ko se je na navigacijski napravi prikazalo 0 km do doma,
smo vsi, veliki in majhni, zaključili dan s polnim košem
prijetnih občutkov in nepozabnih spominov, ki so nas greli
še celo zimo. Če ne še dlje.
Katja Sagadin
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OKTOBER, 2018

ZGODILO SE JE...

V soboto, 13.10.2018, smo se pridružili teku in hoji za upanje, ki ga je organiziralo slovensko združenje za boj
proti raku dojk Europa Donna. Otroci in odrasli smo skupaj tekli in hodili za dober namen. Hoja oziroma vsakršna
vrsta telesne aktivnosti namreč velja za enega pomembnejših ukrepov za preprečevanje dejavnikov tveganja za
nastanek vseh vrst rakov. Hkrati pa so bila sredstva, pridobljena na prireditvi, namenjena socialno šibkim
otrokom občine Slovenska Bistrica.
Ni lepšega, kot narediti nekaj zase in hkrati pomagati tudi drugim!
Tina Medved
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OKTOBER, 2018

ZGODILO SE JE...

18. 10. 2018 smo bili na zadnjem finalnem turnirju v nogometu v sklopu Specialne olimpiade Slovenije. V svoji skupini smo zasedli 6. mesto. Tokrat smo bili
na turnirju uspešni. Zadeli smo kar 4 gole! Medalje in pokal so nam izročili znani slovenski športniki, med drugimi tudi g. Savšek, priznani kanuist.
Organizacija je bila prepuščena VDC Tončke Hočevar, ki so svojo nalogo odlično opravili.
Že sam ambient Nogometne zveze Slovenije je bil zavidanja vreden. Preoblačili smo se v slačilnici največjih slovenskih nogometašev. Vreme nas je
razveseljevalo s sončnimi žarki, vzdušje je bilo prijetno, tokrat bolj mirno. Po obilnem kosilu s klasičnim dunajskim zrezkom so se tudi naši jeziki bolj
razvezali. Bravo Nejc, Tamara, Timi, Matej, Marcel in Sandi!

Janko Stergar in Mojca Dobravc Mesarec
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OKTOBER, 2018

ZGODILO SE JE...

Mesec oktober je mesec požarne varnosti. V ta namen imamo v našem
domu vsakoletno evakuacijsko vajo. Učenci so se letos seznanili s
poklicem gasilca, a tokrat malo drugače. V svoje vrste smo namreč
povabili prostovoljno gasilko, ki se trenutno izobražuje za delo gasilske
poveljnice. Ob okrogli mizi smo izvedeli marsikaj iz »prve roke«.
Pogovorili smo se o nevarnostih požara in načinih obvarovanja pred
njim. Izpostavili smo zaščitna sredstva in ponovili preventivne ukrepe,
ki veljajo ob požaru. Skupaj smo se podučili, kje v domu so nameščeni
požarni alarmni in gasilski aparati, kako in kdaj se jih uporablja. Ponovili
smo tudi vse osnove varnega izhoda iz stavbe v primeru požara. Seveda
pa so se učenci lahko oblekli v pravo gasilsko obleko in ugotovili, da
vendarle ni tako lahko, kot morda izgleda. Ob koncu pa smo še
demonstrirali, kako ukrepamo in ravnamo v primeru požara.

Učenci so pod vodstvom samostojno pripravili večerjo. Predhodno smo se
dogovorili, kaj bomo ta dan pripravljali. Seveda je prevladala naša kulinarična
»klasika«, ki je tradicionalno prisotna že vsa leta. Kljub temu smo letošnji
meni obogatili z izvrstno krompirjevo kremno juho. V kuhinji smo nabavili
material, si razdelili delo, se porazdelili v ekipe in se lotili priprave. Bili smo
kot pravi kuharji kot v »Gostilni pri šefu«. Že čez nekaj časa je v domu
prijetno dišalo po piščančjih ocvrtkih in francoski solati. »Kuharji« pa so bili
ponosni na svoje kreacije. Prazni krožniki ob koncu večera so zgovorno pričali
o našem delu.
Renato De Corti

Renato De Corti
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NOVEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

Izbira poklica je pomembna odločitev vsakega devetošolca. Za to
odločitev si je potrebno vzeti dovolj časa in zbrati čim več informacij, ki
pripomorejo k najboljši odločitvi.

V domu smo izvedli literarno delavnico. Učenci so se razdelili v dve skupini
in samostojno napisali zgodbi, ki sta se morali začeti z »Bilo je nekoč…«.
Seveda je vsaka pripoved morala imeti tudi naslov, uvod, jedro (zaplet) in
konec. Učenci so imeli na voljo 60 minut in v tem času sta nastali njihovi
literarni »mojstrovini«. Delo je potekalo popolnoma samostojno in tudi
vloge pri ustvarjanju so učenci določili sami. Po izteku časa sta skupini
predstavili svoja izdelka. Medtem, ko je prva skupina pisala o ljubezenski
tematiki, je druga predstavila pravo grozljivko. Zgodbi sta bili zanimivi in
kreativno napisani, kar samo dokazuje, da tudi takšna oblika »team
buildinga« koristi pri skupnem ustvarjanju. Ob tem pa med seboj povezuje
učence.

Tako so se učenci 9. razreda v petek, 26. 10. 2018, odpravili na ogled
srednjih šol s programi nižjega poklicnega izobraževanja v Mariboru.
Svoja vrata so nam odprle Srednja šola za prehrano in živilstvo, Srednja
gradbena šola in Lesarska šola, kjer so nas toplo sprejeli, nam predstavili
življenje in delo na šoli. Ogledali smo si šolske prostore ter izvedeli
mnogo koristnih informacij o organizaciji pouka in urniku, opravljanju
prakse, šolski prehrani, učenju tujega jezika itd. Seznanili smo se z
vpisnimi pogoji, poklici oziroma delom, možnostmi zaposlovanja in tudi
nadaljevanji izobraževanja. Domov smo se vrnili polni informacij, ki bodo
bodočim dijakom olajšale odločitev za pravo šolo.

Renato De Corti

Bojana Verčkovnik
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NOVEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

V petek, 18. 11. 2018, smo obeležili dan slovenske hrane. Letos smo
nekaj pozornosti namenili tudi pomenu ohranjanja zdravih tal.
Učiteljica Kristina nam je v knjižnici predstavila pomen zajtrka in
ekološke predelave. Poudarila je, da bomo lahko letos jedli ekološki
kruh in jabolka ter popili ekološko mleko. Učiteljica Katja Sagadin nam
je skupaj s svojima hčerkama predstavila našo čebelico, Kranjsko sivko
ter njihovo družinsko čebelarstvo Hajšek. Izvedeli smo marsikaj
zanimivega o čebelicah, pridelavi medu in drugih čebeljih izdelkih. V
svečanem vzdušju smo nato zajtrkovali v razredih in ugotovili, da bi bilo
lepo, če bi vsako jutro lahko začeli na tak način.

V soboto, 17.11.2018, so se tri učenke PPVI3 udeležile 8. državnih vodnih
iger SOS-MATP v Vipavi. V okviru iger so se najprej udeležile slavnostne
otvoritve, se preizkusile v likovnih in glasbenih ustvarjalnicah ter si pripravile
osvežilni sadni napitek. Z veseljem so »skočile« v kopalke in se preizkusile v
različnih vodnih igrah: žabice v mlako, zalivanje rožic, pobiranje žogic,
reševanje na otok, hoja in tek med ovirami, plavanje itd. Na koncu je sledila
še zabava z baloni. Zadovoljne in rahlo utrujene so se varno vrnile domov,
vsaka s svojo medaljo v žepu.

Nina Hedžet

Kristina Višaticki in Nina Hedžet
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NOVEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

V sredo, 21. 11. 2018, smo imeli učenci OŠ Minke Namestnik-Sonje
športni dan. Udeležili smo se športne vadbe v Športnem centru
Barada v Mariboru ter Evropskega prvenstva članov v kickbox-u.
V športnem centru nas je sprejela Bianca Barada Tabilatu, ki je z
nami 1 uro telovadila v telovadnici športnega centra. Sledil je trening
borilnih veščin s trenerjem Sebastijanom Zemljičem. Na treningu sta
prisostvovala tudi Sven Hojs, mladi svetovni prvak v kickbox-u iz leta
2016 ter Tilen Lukman, bivši učenec naših vrst. Po treningu je sledil
ogled centra ter športne trgovine in opreme. Sledila je zaslužena
malica. Po malici smo se z avtobusom odpeljali v Športno dvorano
Ljudski vrt » Lukna«, kjer smo si ogledali nekaj tekem Evropskega
prvenstva v kickbox-u, ki so ta teden potekale v Mariboru.
Barbara Hojs in Tina Korošec

Neli, Tamara, Sandi, Nejc in Timi so v soboto, 24.11. 2018, ponosno
zastopali našo šolo na turnirju v ekipnih elementih košarke, ki je
potekal v Žalcu. Neli se je kljub temu, da je bila v ekipi najmlajša,
pogumno borila in celo dosegla koš. Tamara je poskrbela, da pri
preoblačenju ni bilo zamud, pa tudi med tekmo se ni dala motiti.
Sandi si je z malo daljšim jutranjim spancem nabral dovolj energije,
da je ponovno dal vse od sebe. Kot smo že navajeni, Nejc ni pozabil
na zastavo. Po borbeni tekmi se je razveselil odličnega kosila.
Kapetan Timi je suvereno vodil ekipo, nato pa na zasluženi zabavi
med prvimi stopil na plesišče. Bravo naši!
Tina Medved
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DECEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

Na 3. stopnji PPVI 4 smo prazničnemu času namenili dan dejavnosti. Ob zgoraj omenjeni pesmi, kaminu, ki je toplo grel tudi brez pravih polen in zgodbi
o Treh dobri možeh in Ljubezni, smo hitro dali prednost moškim in pozabili na sporočilo osrednjega lika, Ljubezen. Ves čas dogajanja, smo skušali tkati
njeno rdečo nit, zato smo skupaj ustvarjali drevesa iz naravnih materialov, kaširali snežake in v kotičku pripravili prostor, ki nas je združeval v mesecu
decembru. Ker se ob praznikih družina zbere ob mizi, smo tako naredili tudi mi in si ob praznično pripravljenih pogrinjkih zaželeli »dober tek«. Seveda
med samim dogajanjem ni manjkalo pesmi, tistih posnetih in tistih toplih, ki jih pričarajo spretni prsti pianista. Vso dogajanje je bilo ustvarjalno,
prijetno in je božalo dušo. Takšni naj bodo tudi prazniki. Ljubezen naj bo tista, ki nas bogati.
Silva Potočnik
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JANUAR, 2018

ZGODILO SE JE...

Osankarica je kraj, kjer so pred 76-imi leti padli borci Pohorskega bataljona. Med
njimi je bila tudi partizanka, po kateri nosi naša šola ime, Minka Namestnik –

Sonja. Včasih se zdi, da je to dogajanje oddaljeno in skoraj pozabljeno, vendar je
prav, da ohranjamo spomin na dogodke tistega časa. Z učenci smo se tudi letos
odpravili na Osankarico. Tam so nas pričakala prava zimska idila. Slovenska
zastava je ponosno vihrala na začetku naše kolone, ki je strumno korakala proti
bojišču. Na kraju bitke smo prebrali besedilo na spominski tabli ter se pogovorili
o pomenu partizanskih bitk za svobodo slovenskega naroda. Ob spomeniku smo

prižgali svečo in se tako poklonili vsem, ki so sodelovali v takratni borbi proti
sovražniku.
Renato De Corti

Novoletni prazniki so minili in spet smo se vrnili v vsakdanje življenje.
Že pred časom so učenci izrazili željo, da bi imeli tudi v našem domu
januarsko dogajanje. To leto smo se odločili, da v okviru vrstniškega
učenja tradicionalni ponovoletni ples zamenjamo s tombolo. Šest
nagrad je čakalo na srečneže. Bilo je zanimivo, napeto, pestro in tudi
malce živčno. Predvsem takrat, ko so »padale« zadnje številke.
Seveda pa ni manjkalo presenečenj. Ura druženja je hitro minila in
vsekakor bomo morali kdaj ponoviti.
Renato De Corti
14

DECEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

Kako malo je potrebno, da se ljudje zbližamo, da pokažemo vso svojo veličino, ranljivost in notranjo toplino. Le takšni lahko otrokom damo največ, še
posebej, če se samo za kratek čas usedemo skupaj z njimi ob toplem kaminu, pokrajini, ki smo jo ustvarili, adventnem koledarju, ki smo si ga naredili in
ob toplih besedah, ki božajo dušo. Tako se prične naše jutranje druženje, ki vsem daje moč in energijo pred začetkom pouka. Pa vendar je v nas vseh
vedno znova pričakovanje, kaj nas čaka jutri. Presenečenja se kar vrstijo. Ob lepih mislih se potopimo v jutranje zgodbe, pišemo pisma, spoznavamo
simbole, sadimo žito, poslikamo si obraz in za nameček nam kuhajo še prave pevske zvezde. Si sploh lahko želimo kaj boljšega?
Ana Frank je zapisala: »Spomni se vse lepote, ki še obstaja, in bodi srečen.« V nas je lepota in tudi sreča. December je čas, ko to najbolj začutimo. Samo
želimo si lahko, da ti dnevi postanejo način življenja.
Silva Potočnik
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DECEMBER, 2018

ZGODILO SE JE...

Mesec december je minil v znamenju prazničnega dogajanja, tihih
želja in veselja na obrazu. Z učenci smo praznično okrasili naš dom in
prostore. Vse je bilo pripravljeno za prihod dobrega moža v rdečem.
Medtem je bilo v jedilnici vse pripravljeno na božično večerjo. Tam
smo uživali ob prazničnih dobrotah, po večerji pa so učenci Božičku
pripravili dobrodošlico ter mu zaigrali dramatizacijo enodejanke o
številih in koledarju. Čas v njegovi družbi je hitro minil, mi pa ga
nismo zadrževali, saj je moral obdariti še druge otroke. A ni pozabil na
nas. Učencem je uresničil njihovo željo. Letošnje darilo ni bilo
materialne narave, saj so si zaželeli ogled kino predstave v 3D
tehnologiji. No, pa naj kdo še reče, da Božiček ne obstaja in ne sliši
naših želja.

Pred odhodom na novoletne počitnice smo 21. 12. 2018, na naši šoli imeli
proslavo. Spomnili smo se dneva, ko se je slovenski narod na plebiscitu
odločil za odcepitev od Jugoslavije in glasoval za samostojno državo
Slovenijo.

Renato De Corti

Ivica Kolar in Andreja Pogorevc

Ob spremljavi ge. Metke smo zapeli himno, nato pa so
se učenci predstavili z različnimi točkami. Glavna nit proslave je bila
samostojnost. Tudi učenci so jo prikazali na svoj način. Razstavili smo tudi
izdelke učencev, ki so jih samostojno naredili. Učenci PPVI pa so spekli še
različne piškote. Ga. Andreja je vsem zaželela lepe praznike in učence
razveselila z novoletnim darilom – ogledom kino predstave Gajin svet,
mlajše učence pa z novo didaktično igračo.
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JANUAR, 2019

ZGODILO SE JE...

Dan pred slovenskim kulturnim praznikom je v šolski knjižnici
zazvenela Prešernova Zdravljica in naznanila začetek proslave v
počastitev državnega praznika, Prešernovega dne ali slovenskega
kulturnega praznika. Njen začetek je bil hkrati uvod v naš dan
dejavnosti z naslovom Rastem s kulturo.
Otroci so povedali, da nas kultura spremlja od rojstva do smrti in je
vse, kar človek goji in ustvarja. Kultura smo mi vsi, naš narod, naša
domovina in naša zgodovina. Spletli smo venček iz likovne, besedne
in plesne umetnosti. Dva učenca sta v vlogah Ivane Kobilce in Ivana
Cankarja sošolcem približala slikarkino in pisateljevo življenje ter
njuno ustvarjanje. Predstavniki folkorne skupine iz KUD-a Lojzeta
Avžnerja z Zgornje Ložnice pa so z otroškimi igrami in folkornimi
plesi učence popeljali v minuli čas. Pričarali so jim načine druženja
ter zabave brez televizije, telefonov in računalnikov. Po proslavi so
se vsi učenci vključili v dve plesni in eno likovno delavnico. Najmlajši
so ob zvokih harmonike zapeli in zaplesali Židano marelo. Likovna
skupina je pokazala svoje pisane dežnike. Z njimi so se ob spremljavi
Čukov sprehodili po »modni pisti«, eni kot pravi manekeni, drugi pa
sramežljivo skriti pod dežniki. Druga plesna skupina pa se je pod
vodstvom folkloristov igrala s klobuki, Lepo belo lilijo, zaplesala na
pesem Lepa Anka kolo vodi in folklorni ples Rašpla. Nazadnje smo se
vsi posladkali s suhimi hruškami iz Cankarjevega peharja ter
zaplesali polko.
Darinka Jelić- Bizjak in Silva Potočnik
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V soboto, 2. 3. 2019, smo prišli znova v šolo. Vendar to ni bila navadna
sobota. Nekaj čudnega se je dogajalo. Lahko bi rekli, da v šolo ni bilo
nobenega učenca. Prihajale so raznolike osebe, ki so spominjale na pobegle književne like. Knjige so vrata v svet domišljije. Popeljejo nas z
metlo bradavičaste čarovnice in ponesejo na krilih samoroga. Včasih
nas popeljejo v tegobe krtka, včasih pa nas nasmejijo nerodnosti
klovnov. Nikoli končan hodnik dogodivščin, doživetij, spoznanj...
Učenci OŠ Minke Namestnik-Sonje smo se tekom leta podajali na
različne dogodivščine knjižnih junakov. To smo naredili tudi s pustnimi
maskami, katerih rdeča nit so knjižni junaki knjig, ki so jih prebrali. V
uvodu dneva so se učenci razdelili v skupine. Dobili so knjigo, ki so jo
prebrali ter poiskali glavno književno osebo. Iz različnih materialov so
ustvarili pustno masko glavnega junaka. V nadaljevanju je sledila
udeležba na organizirani pustni povorki po Slovenski Bistrici. Kot pa se
spodobi ob pustnem času, smo se tekom dneva okrepčali tudi s krofom.
Andreja Pogorevc
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8. marec – mednarodni praznik žensk. V našem domu smo imeli na to temo
okroglo mizo in se ob tem pogovarjali, kako lahko ženskam na različne
načine izkažemo pozornost. Odločili smo se, da obeležimo ta dan na
drugačen način. Ker se je zunaj narava že prebujala in kazala pomladne
obrise, smo se dogovorili, da bomo skupaj izdelali pomladno dekoracijo, ki
jo bomo uporabili za okrasitev našega doma. Pridne roke so risale, lepile,
izrezovale in ustvarjale. Seveda pa nismo pozabili tudi na tradicionalne
voščilnice ob prazniku. Učenci so izdelali nekaj voščilnic za zaposlene in jim
v njih namenili tople misli. Dan je minil v prijetnem in kreativnem vzdušju.

Bistriška pot je raziskana, spominek je izdelan, 7. marca pa tudi
predstavljen na Turistični tržnici v Mariboru. Učenci Barbara, Jadran,
Urška in Špela so pripravili obiskovalcem zanimivo stojnico in
predstavitev spominka, kar so strokovni ocenjevalci dobro ocenili.
Učencem čestitamo za osvojeno srebrno priznanje! Zahvaljujemo pa se
vsem, ki so jim pomagali priti do tega odličnega uspeha.
Nina Šeligo in Maja Verhovnik

Renato De Corti
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Ker se zavedamo koristi vključevanja v različne športne dejavnosti, smo v sklopu športa v zimskih mesecih obiskovali fitnes center Elipsus v Slovenski Bistrici.
Fitnes center Elipsus so obiskovali učenci 8. in 9. razreda, kjer so se tudi fizično in kondicijsko pripravljali na tekmovanja v različnih športih, ki so jih čakala v
prihodnjih mesecih. Učenci so se seznanili z načinom fitnes vadbe in z napravami, ki jih uporabljamo za krepitev različnih mišičnih skupin. Poskusili smo tudi
različne skupinske vadbe v aerobnih dvoranah, saj smo si z učenci želeli pridobiti čim več izkušenj, ki bi jih lahko kasneje v življenju kdaj uporabili. Osebje je
bilo prijazno in nas je lepo sprejelo. Počutili smo se dobro, med obiskovanjem centra pa smo se o gibanju veliko novega naučili.
Tina Korošec in Barbara Hojs
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V četrtek, 28. 3. 2019, smo v domu v okviru dejavnosti Šolske
sheme izvedli delavnico priprave sadnega obroka. Učenci so
izdelali krajši plakat, kjer so ponovili, katere vrte sadja poznajo,
zakaj je sadje zdravo in kaj vse lahko pripravimo iz sadja. Nato
smo se razdelili v 3 skupine in vsaka je dobila svojo nalogo. Prva
skupina je mešala sadni smoothie, druga je spoznala, da ražnjiči
niso samo za meso, ampak tudi za sadje, tretja pa je jagode in
skuto zmešala v slastni jagodni namaz. Učenci so pripravili
veličasten pogrinjek in nato je sledilo razvajanje z vitaminom C.
Zagotovo ga je bilo toliko, da smo vso pomlad ostali zdravi.
Kristina Višaticki

V našem hitrem vsakdanu se še ne sprašujemo, kako težko je prebroditi čas
samote in hrepenenja. Starejši pogrešajo svet, ki ga živimo mi, na nas pa je, da
učimo mlajše živeti življenje v sobivanju z drugimi.
Celotno šolsko leto nas v posebnem programu vzgoje in izobraževanje združuje
pesem. Porodila se je ideja, da bi s pesmijo razvedrili starejše in jim tako za
trenutek polepšali življenje. Z naborom ljudskih pesmi smo stopili v avlo Doma,
kjer nas je v lepem petkovem dopoldnevu čakalo okoli petdeset starostnikov. Po
petju in druženju smo v znak pozornosti podarili majhna darilca, košček mila, ki
smo ga izdelali s tehniko postenja. Odšli smo bogatejši za hrepenenje po
nadaljnjem druženju, spremljevalci pa smo s sabo odnesli vprašanje: »Kam bo
življenje odšlo, ko pride čas…?« Kakorkoli, ta dan smo slavili ljubezen.
Silva Potočnik
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V četrtek, 28. 3. 2019, je v Ljubljani potekalo državno tekmovanje v
košarki. Na tekmovanje se je uvrstilo 9 najboljših ekip iz področnih
tekmovanj v Sloveniji. Našo šolo so zastopali učenci 7. in 9. razreda.
Osvojili so končno 8. mesto. Špela je prejela nagrado za najbolj
koristno košarkarico tekmovanja. Pokazali so veliko košarkarskega
znanja, timskega sodelovanja, borbenost in pošteno igro. Spodbujali
so se, navijali drug za drugega in se s skupnimi močmi borili za zmago
na sleherni tekmi. Ponosni smo na njih, saj tekmovati na državnem
nivoju ni mačji kašelj. Zavedamo pa se, da uspehi pridejo s trudom,
vztrajnostjo, vajo in motivacijo. Vse našteto nas je popeljalo tako
daleč. Trudili se bomo tudi v prihodnje.
Tina Korošec in Barbara Hojs

V ponedeljek, 1. 4. 2019, so se učenci 9. razredov, ki so vseh devet let pridno
brali knjige za bralno značko, odpravili na ekskurzijo za zlate bralce v Ljubljano.
Pridružili so se nam tudi trije učenci PPVI.
Na poti proti Ljubljani nam je vodička povedala nekaj zanimivih stvari o krajih, ki
so bežali mimo nas. Pri vstopu v Ljubljano smo prečkali znameniti Zmajev most
ter se nato peš odpravili v Lutkovno gledališče v Ljubljani. Ogledali smo si zelo
zanimivo predstavo Vihar v glavi. Po koncu predstave smo se peš odpravili
mimo tržnice, do Mestne hiše, preko Tromostovja in Prešernovega trga do
hotela City, kjer nas je čakalo prijetno kosilo. Čakal nas je še ogled starega
mestnega jedra ter okusen sladoled. Na poti domov pa nismo mogli kar tako
mimo Trojan.
Barbara Hojs, Marica Fuks in Nina Hedžet
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Zdravje ne pomeni samo odsotnost bolezni. Je tudi telesno, duševno in
socialno blagostanje. Kaže se v zmožnosti opravljanja različnih
dejavnosti in prilagajanju spremembam. Za učence naše šole je zdravje
pomembna vrednota. Drži pa tudi, da se pogosto o pomenu zdravja
zavemo šele, ko zares zbolimo.
Zaradi pomena zdravja in pomembnosti preventivnega dela pri
ohranjanju zdravja se je oblikovala Evropska mreža zdravih šol – SHE
MREŽA (SCHOOLS FOR HEALTH IN EUROPE). V letu 1993 se je v
Sloveniji pričelo poskusno izvajanje projekta Zdrava šola, v katerega je
bilo vključenih 12 šol. Na OŠ
Minke Namestnik – Sonje smo se v
projekt vključili leta 1998. Leta 2018 smo bili vanj vključeni že 20 let, za
kar smo na Nacionalnem posvetu zdravih šol v Zrečah prejeli priznanje.
V šolskem letu 2018/19 smo k sodelovanju povabili Zdravstveni dom
Slovenska Bistrica. Strokovne delavke Centra za krepitev zdravja so za
učence od 4. do 9. razreda in PPVI 4 in 5 pripravile poučne delavnice na
teme preprečevanja poškodb in prva pomoč, osebna higiena in tehnike
sproščanja. Mlajši učenci so ustvarjali znak Zdrave šole, medveda pa
učili umivanja rok in zob. Zaradi poškodbe in bolezni so ga peljali k
zdravniku ter njegovo zdravje krepili z razgibavanjem.
Zdenka Černelič
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Šola predstavlja okolje, kjer lahko mlade različnih starosti opolnomočimo v
odgovorni skrbi za lastno zdravje. Vse šole sledimo 12 ciljem. Sedmi cilj
Zdrave šole govori o povezavi med osnovnimi in srednjimi šolami glede
povezovanja skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje. Srednja
zdravstvena in kozmetična šola Maribor je tako kot mi vključena v slovensko
mrežo Zdravih šol, zato smo se povezali z njimi. Z mentorico predmeta
Kakovost v zdravstveni negi, prof. Babič, smo se dogovorili za zdravstveno –
vzgojni nastop njihovih srednješolk. Dijakinji 4.letnika, maturantki Nina in
Teja, sta za domske otroke in udeležence Vrstniškega učenja pripravili
zdravstveno – vzgojne nasvete o boleznih, ki jih prenašajo klopi (klopni
meningoencefalitis in lymska borelioza).

Nejc, Sandi in Rebeka pa so se pod okriljem OZ RK Slov. Bistrica udeležili
14.občinskega tekmovanja ekip OŠ v prvi pomoči . Tekmovalci so morali
oskrbeti poškodovanca z opeklino roke, poškodovanca s hudo krvavitvijo
iz nadlahti, nezavestnega poškodovanca z zvinom gležnja in oživljati
poškodovanca na lutki ter s pomočjo defibrilatorja. Predsednik
ocenjevalne komisije dr. Janko Predan je pohvalil vse ekipe OŠ, saj so s
svojim znanjem vsi zmagovalci življenja.

»Se vidimo na 15.tekmovanju« je dejal Nejc, kar sta pritrdila tudi Sandi
in Rebeka.
Metka Doberšek

Metka Doberšek
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Matej Križanič, učenec 4. razreda, je 13. 4. 2019 na državnem
matematičnem tekmovanju Računanje je igra za učence, ki
obiskujejo prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom,
dosegel odlično 1. mesto. Čestitamo!
Helena Rižnar

Učenci 1./2./3. razreda je 24. 4. 2019 pri uri športa, v spremstvu svoje vodnice
Jane, obiskal tačkasti prijatelj, kuža Oli.
Oli je legel k otrokom in se najprej predstavil sam. S svojo mehko dlako in nežnim
pogledom je kar vabil k božanju. Ugotovili smo, da rad plava in se igra na snegu.
Spoznali smo, kako ga je treba počesati in mu umiti zobe. Naučili smo se, kako ga
lahko nahranimo. Navdušil nas je s prikazovanjem trikov, ki jih obvlada. Prinesel je
žogico, »dal petko«, hodil nazaj in se celo splazil skozi tunel. Potem pa smo bili na
vrsti mi. Peljali smo ga na sprehod med stožci, se plazili skozi tunel in mu metali
žogico, katero nam je vedno znova prinesel. Na koncu je Oli pregledal, če smo
upoštevali vsa navodila in vsakemu učencu dal tačkasto štampiljko s svojim
podpisom. Odločil se je, da nas ponovno obišče.
Kristina Višaticki
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19. 4. 2019 smo imeli športni dan. Odpravili smo se na pohod po Močeradovi poti. Pot nas je vodila skozi gozd. Ustavili smo se na jasi sredi gozda, ki jo
uporablja Kinološko društvo Slovenska Bistrica.
Tam imajo na poligonu postavljene velike panoje, ki jih uporabljajo pri različnih tekmovanjih s psički. Povabili so nas, da bi jih poslikali. Izbrali smo nekaj
učencev, ki so se z veseljem lotili dela. Kmalu je izpod njihovih rok pod vodstvom spremljevalcev nastala pisana slikanica različnih motivov. Barvito
pobarvani panoji bodo popestrili in polepšali zeleno travnato površino. Člani kinološkega društva so pripeljali tudi svoje kužke, ki so pokazali spretnosti v
agillity-ju. V vodenju kužkov skozi ovire se je preizkusilo tudi nekaj naših učencev. Ugotovili so, da to sploh ni tako enostavno.
Brigita Marčič
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Konec maja 2019 so v Slovenski Bistrici potekale področne igre v atletiki za OŠPP za
mariborsko področje. Sodelovalo je 8 šol, in sicer: Tretja OŠ Slovenj Gradec, OŠ Gustava Šiliha
Maribor, OŠ Stanka Vraža Ormož, OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj, OŠ Lenart, OŠ Juričevega Drejčka
Ravne, OŠ Muta in OŠ Minke Namestnik – Sonje Slovenska Bistrica. Tekmovalo je 63 učencev v
disciplinah 60, 300 in 1000m, skok v daljino in skok v višino, metu vortexa in štafetnemu teku.
Našo šolo je zastopalo 11 učencev, usvojili pa smo 8 medalj. Na stopničkah najboljših treh so
stali Žiga J., Žiga V., Stella, Špela, Barbara in Jernej.
Čestitke!
Tina Korošec in Barbara Hojs
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Maloštevilčna, a pogumna in natrenirana skupina učencev, se je 22. 5. udeležila 26. regijskih
iger SOS, ki so potekale v Lendavi. Pogumno in odločno so se zapodili na igrišče, kjer sta se Nejc
in Tamara preizkusila v elementih košarke. Tamara je dosegla odlično 3. mesto, Nejc pa si je s
svojo borbenostjo v svoji konkurenci prislužil 5. mesto. Na stadionu sta pod soncem tekmovala
še Sandi in Ema. Ema je žogico zalučala čez stadion in si prislužila odlično 2. mesto. Sandi je bil
hiter kot raketa- dosegel je 4. mesto. Ženski del ekipe se je preizkusil še v nogometnem
poligonu, kjer sta si z zadetkom gola prislužili kapo. Pot smo polni vtisov in zadovoljstva ob
uspehu, kar prespali.

Nina Hedžet
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LEPO SE JE SPOMNITI…
Teden otroka– harmonika

Druženje z upokojenci

29

Športni dan- atletika

30

Ustvarjalne urice s starši

31

Šola v naravi

32

Igre MATP v Vipavi

33

Predstava Čarobna glasba

34

Predstava Čarobna glasba
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Matej Križanič

Nevrija Ajziri
Alen Erker

Matej Kobula

Vanesa Razboršek

Vanesa Razboršek
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Barbara Špec

Marcel Lunežnik

Jadran Klinc

Matej Kobula

Jadran Klinc

Barbara Špec
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Matej Križanič

Vanesa Razboršek
Jadran Klinc

Alen Erker

Žiga Veingerl

Nevrija Ajziri
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Mohamed Ajziri

Lana Herič

Lana Herič

Vanesa Razboršek

Matej Kobula

Rebeka Metličar
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Stella Golčar

Mohamed Ajziri

Nevrija Ajziri

Lana Herič

Jernej Kitak

Nevrija Ajziri
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Vanesa Razboršek

Timi Metličar
Miha Dolenc

Lucija Lorber

Lan Hojnik
Ramon Pertoci
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Mohamed Ajziri
Matic Križanič

Špela Amon

Nejc Rotovnik

Žiga Veingerl

Lan Hojnik
42
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Učenci naše šole smo bili na nogometnem tekmovanju na Ptuju. Dosegli smo prvo
mesto. Prvič nam je uspelo premagati Mariborčane!

Doživljajske pripovedi devetošolcev
OSREČIL SEM MAMO

Osrečil sem mamo za njen rojstni dan. Kupil sem ji šopek rdečih
vrtnic.
Na dan 10. 10. 2018 je imela moja mama rojstni dan. Odločil sem se,
da ji bom kupil šopek rdečih vrtnic. Denar sem dobil od babice, ker
sem ji pridno pomagal opravljati domača opravila. Takoj po pouku
sem odšel v cvetličarno, ker sem vedel, da jo bom s šopkom zelo
osrečil. Kupil sem ji rdeče vrtnice. Takoj, ko sem prišel domov, sem jo
poklical k sebi. Najprej sem ji lepo voščil, nato pa ji izza hrbta dal še
šopek. Mami so pritekle solze sreče.

8. 5. 2019 smo imeli regijsko tekmovanje v nogometu. Ob 8.20 smo se dobili
pred šolo. Ko smo se zbrali vsi, smo se odpravili na Ptuj. Preoblekli smo se v drese. Nato smo se ogrevali, dokler ni prispela učiteljica s sestanka. Povedala nam je,
s kom igramo in ponovili smo par pravil. Tedaj so prišle še druge ekipe. Najprej so
igrali Ptujčani, za njimi pa smo bili na vrsti mi. Mariborčane smo prvič premagali s
3:2. Takoj smo igrali tudi proti Ptujčanom. A je bil rezultat 1:1. Zadnjo tekmo smo
zmagali s 7:1. Nato smo izvedeli, da smo prvi. Bili smo zelo ponosni na sebe. Sledila je podelitev priznanj.
Bil sem zelo vesel, da so pri zadnji tekmi druge ekipe navijale za nas. Učitelji in
učenci naše šole so bili zelo srečni, da smo se uvrstili v polfinale.

Alton Sinani

Sam sem bil presenečen, kako sem osrečil mamo s takšnim
presenečenjem. Do nje sem čutil veliko ljubezni.

ELEKTRIČNA ROLKA

Žiga Erker Tomažič

Bila sem na morju, ko so mi teta, mama, ati in stric uresničili željo za
rojstni dan.

Ati je kupil telefon od svojega prijatelja. Videla sem ga na mizi v škatli. Telefon
sem dobila 31. decembra in sem bila presrečna. Najprej sem dala kartico vanj,
potem sem si napisala telefonske številke v imenik. Na koncu sem poklicala
omo, Sandro in mamo. Vse sem uredila in še zdaj mi dobro dela.

14. 8. 2018 sem šla na morje v Poreč. Tam sem imela rojstni dan. Zelo
sem si želela, da bi dobila električno rolko. Med tem, ko sem bila na morju, mi je mama uresničila željo. Vprašala je sorodnike, če bi mi skupaj kupili darilo. Teta, stric in ati so se s tem strinjali. 24. 8. 2018 sem prišla z
morja. Za darilo nisem vedela. Minil je ta dan. Odšli smo spat. Zjutraj sem
se zbudila in šla v drugo sobo ležat zraven psa. Mama je odšla v trgovino
po stvari, zraven pa je še vzela darilo. Bila je
električna rolka.

Bila sem presenečena, ko mi je ati kupil telefon. Zdaj vem, da me ima zelo rad,
močno rad.

Mami sem se za darilo zahvalila z nežnim objemom, ker mi je šlo na jok.
Bila sem zelo presenečena in zelo hvaležna za darilo.

Urška Škerget

Špela Amon

NAVDUŠENJE NAD TELEFONOM

Od atija sem dobila telefon. Bila sem zelo vesela in navdušena nad njim.
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Mi nogometaši smo bili na tekmovanju na Ptuju. Osvojili smo 1. mesto. Po dolgem času
smo s 3:2 premagali Maribor.

PRENOVA STREHE NA HIŠI
Poleti smo prenavljali streho na hiši. Pri prenovi sem pomagal.
Zjutraj smo se zbrali zidarji in prijatelji. Zmenili smo se, kako
bomo zrušili dve steni do plošče. Ko smo to naredili, smo
začeli zidati novi, samo da smo hišo še povečali. Streho smo
naredili bolj položno. Jaz sem pri delu pomagal nositi opeko. Delo smo hitro opravili.
Pri delu sem užival. Ponosno sem ga opravljal. Počutil sem
se kot zidar.

V sredo, 8. 5. 2019, smo šli učenci naše šole na Ptuj na regijsko tekmovanje v nogometu.
Ob 8.00 smo se dobili pred šolo, ob 8.20 pa smo se odpravili proti Ptuju. Ko smo prispeli
na Ptuj, smo šli v njihovo športno dvorano, kjer smo se prijavili in preoblekli v drese. Jaz
sem nosil številko 3. Zelo sem bil vesel, ker številko 3 nosi tudi moj najljubši obrambni
nogometaš. Ko smo prišli iz garderobe, smo šli malo trenirat, dokler ni prišla učiteljica.
Prvo tekmo so igrali Ptujčani in zmagali s 5:0. Drugo tekmo smo igrali mi in premagali
Maribor s 3:2. Ta zmaga je bila zgodovinska! Jaz sem igral proti Mariboru in Ravnam na
Koroškem. Tretjo tekmo smo z 1:1 remizirali s Ptujem. Peto tekmo smo zmagali s 7:1.
Premagali smo Ravne na Koroškem. Po tej tekmi je sledila podelitev priznanj. Mi smo bili
1., Ptuj 2., Maribor pa 3.
Ponosen sem bil na naš uspeh!

Primož Berdnik

Jernej Kitak

STARŠI SO ME OSREČILI

POMOČ BABICI

POČITNICE NA MORJU

Starši so mi kupili za rojstni dan športno
kolo.

v soboto, 11. 5. 2019, sem se odločil, da
grem k babici posadit zelenjavo in rože.

6. 3. 2019 sem imela rojstni dan. Praznovali
smo v sredo. Povabljenih smo imeli veliko
ljudi. Imeli smo se odlično.

Dedi in jaz sva pripravila motiko, samokolnico, kole in sadike paprike ter paradižnika. Odpeljal sem jih na njivo. Za paradižnik sem naredil luknje, tudi za paprike. Mami sem pomagal posaditi solato in
feferone. Potem pa sva posadila še rože
v korita.

V četrtek, 25. aprila, smo se odpravili na počitnice. Šli smo
na Hrvaško. Najprej smo šli v Zadar. V njem smo bili tri
dni. V Zadru smo se imeli zelo lepo. Všeč so mi bile stare
zgradbe. V nedeljo smo se odpravili v Vodice. Tam sem se
vozil z vodnim skuterjem. Bilo je noro zabavno. Imajo tudi
hotel v obliki ladje. Zadnje dni počitnic smo preživeli v
Splitu. Drugi dan sem se šel kopat. Morje je bilo zelo mrzlo. Zvečer smo si pogledali mesto. Bilo je zelo lepo okrašeno z lučkami.

V soboto pa sem dobila športno kolo. Bila
sem zelo presenečena. Še isti dan sem ga
preizkusila. Prestave na kolesu so bile
super! Peljala sem se v Slov. Bistrico. Naslednji dan pa v Podčetrtek.
Starši so me zelo osrečili. Počutila sem se
veselo in srečno.
Kim Zupanc

Babica je bila vesela. Rekla je, da njej ne
bi bilo uspelo tako hitro vsega narediti.
Aljaž Grobeljšek
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Tako so se počitnice končale. Zdele so se mi zabavne, lepe
… Staršema sem hvaležen, da smo šli skupaj na počitnice!
Žiga Jurič

NAŠE STENE SO ŽIVE
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NAŠE STENE SO ŽIVE
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KRATKOČASNIK
KVIZ - KAJ VEM O ŽIVALIH?

REŠI UGANKI!

OBKROŽI ČRKO PRED PRAVILNIM ODGOVOR IN JIH POVEŽI V
BESEDO. KATERO GESLO DOBIŠ?

1.
ČE BI NJEGA NE BILO,

1. Katera žival ne živi v Sloveniji?

4. Katero žival ne štejemo med domače?

BI SLABO ŽIVELI,

M Antilopa

H

Krava

KER MLEKA, MOKE, JAJC, MESA,

R Rjavi medved

I

Pes

BI NE IMELI.

L

Kača

K

Volk

G Netopir

R

Koza

2.
NAJ BO DAN ALI PA NOČ,

2. Katera žival ne spada v kokošnjak?

5. Kaj je paglavec?

MI SIRENE NE PRESPIMO,

E

Kokoš

A

Ribji mladič

MI Z BRIZGALNO PRIDRVIMO!

T

Pišče

E

Vrsta raka

I

Lisica

Ž

Žabji mladič

Z

Petelin

D

Vrsta polža

3. Kateri živali pravimo, da je kralj živali?
R

Šimpanz

N

Lev

A

Slon

F

Medved

GESLO: ___________________________
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Uredniški odbor: učenci OŠ Minke Namestnik - Sonje in učenci Doma pri OŠ Minke Namestnik - Sonje
učitelji in vzgojitelji šole in Doma
Nina Šeligo
Teja Regoršek
Ksenija Sorčnik
Petra Pešak
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