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UVODNIK
Spet je pred nami PIKAPOLONICA.
Naše glasilo nas razveseli vsako leto. Ob zaključku šolskega leta poveže vse, ki obiskujemo šolo in
delamo na njej.
Šolsko leto 2019—2020 si bo vsak od nas dobro zapomnil. Zaznamovano je bilo s posebnim časom,
ki nas je prestrašil in od nas zahteval, da zapremo šolo in ostanemo doma. A smo šolo spet lahko
odprli in se vrnili pod njeno streho. Tu nam je lepo.
V Pikapolonici so ujeti svetli, veseli trenutki tega šolskega leta, ki smo jih doživeli skupaj. Ujeti so na
fotografijah v času pouka v šoli in v času, ko ste imeli pouk kar doma. Ujeti so v vaših izdelkih in v
besedilih. Nekateri ste spretno izdelovali, drugi ste dogodke opisali. Svoje misli smo dodali tudi
učitelji.
Prelistajte in poglejte KAJ SE JE ZGODILO V ŠOLI in KAJ SE JE ZGODILO DOMA.
Poglejte, KAKO JE BITI UČITELJ NA DALJAVO, preberite, KAKO JE BITI UČENEC NA DALJAVO.
Oglejte si katera TEKMOVANJA IN DOSEŽKI naših učencev so predstavljeni v glasilu.

In za konec še KRATKOČASNIK, da nikomur ne bi bilo dolgčas.

Prijetno listanje in branje
ter čudovite počitnice vam želimo
Uredniški odbor
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ZGODILO SE JE V ŠOLI...
AVTOBUS OLDI
V petek, 6. 9. 2019, smo imeli prav posebno
doživetje v podaljšanem bivanju. V okviru
občinske prireditve Podobe bistriških domačij smo
se peljali z avtobusom. Ampak to ni bil navaden
avtobus. Bil je starinski avtobus, ki mu rečejo Oldi.
Po moje zato, ker je zelo star. Tako star, da še
varnostnih pasov nima. Ima pa mizo. Škoda, da
smo ravno pred tem imeli kosilo. Napisi so bili v
nemščini in jih nismo znali prebrati. Najboljše od
vsega pa so bili mehki in udobni rdeči sedeži.
Takšni, ravno pravi za »hopsanje«. Tega mi seveda
nismo počeli. Avtobusni šofer je bil tako prijazen,
da nas je pobral čisto pri šoli, nas peljal po zavitih
cestah Slovenske Bistrice in nas nato spet odložil
pred šolo. Mislim, da se bomo pri spoznavanju preteklosti sigurno spomnili vožnje z Oldijem in si s tem
lažje predstavljali kako je bilo včasih.
Andreja Pogorevc

PLAVANJE V PODČETRTKU – STOTINKA
»Vem, da danes bo srečen dan, to sem začutil že zjutraj …« govori besedilo znane slovenske pesmi.
To bi lahko bil tudi moto našega prvega
športnega dne v novem šolskem letu.
V četrtek, 19. 9. 2019, smo se v družbi članov
podjetja Stotinka odpravili v Podčetrtek na
kopališče Term Olimia. Navdušeni, da so naše
prijateljske vezi, ki smo jih stkali že na lanskem
skupnem kopanju, ponovno zaživele, smo dan
izkoristili do zadnje kapljice. Čofotali smo v
plitvini ob masažnih vrelcih, bili bitke z vodnimi
topovi, se spuščali po toboganih, celo kakšen
skok v vodo smo si privoščili. Bili smo igrivi in
sproščeni. Pogumno smo se soočali z izzivi – če je
bila voda pregloboka, smo nadeli rokavčke, če je
bila kakšna stopnica preveč, smo se oprijeli
ponujene roke. Z našimi zavezniki iz Stotinke za
nas ni bilo nepremagljivih ovir.
Eva Svenšek
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PRAZNOVANJE Z MIŠKO FRIDO
V soboto, 14. 9. 2019, je miška Frida v parku praznovala 8.
rojstni dan. Tokrat si je zaželela praznovanja v vesolju.
Tematsko obarvani dogodki so otroke na različne načine
popeljali po vesolju. Z iskanjem zvezdic so v orientacijskem
teku iskali pravo pot, otroci so na krožnike ujeli delček
vesolja, oblikovale so se vesoljske pričeske, nastajali so čisto
pravi vesoljci. Predstavnici naše šole, Katja in Andreja, sta se
pridružili praznovanju z delavnico, na kateri so otroci
izdelovali rakete. Iz preprostega materiala so si izdelali
raketo, ki je poletela na zračni pogon. Otroci pa so dobili tudi
domačo naloga: če bodo odkrili kakšno novo zvezdo ali planet
morajo to nemudoma sporočiti.
Dan je ob prijetnem druženju, lepem vremenu in veliki
količini ustvarjalnega duha minil mnogo prehitro.
Andreja Pogorevc

FORMA VIVA

Prvi četrtek v novem šolskem letu je bil likovno obarvan.
Dva učenca naše šole sta se udeležila likovnega ustvarjanja
v okviru FORMA VIVE MAKOLE.
Lep dan je bil ravno pravšnji, da je srečanje lahko nemoteno
potekalo na osrednjem trgu v Makolah. Stare hiše, zanimivi
detajli na njih in v okolici so vabili ostre oči mladih
ustvarjalcev, ki so vse, kar jih je pritegnilo prikazali v sliki.
Ustvarili so pester kolaž izdelkov, ki bodo krasili prostore
osnovne šole v Makolah. Tako učenci kot mentorji imajo ob
takšnih srečanjih možnost druženja, sklepanja novih
poznanstev in izmenjave izkušenj.
Brigita Marčič
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OBISK DRUŠTVA KMEČKIH ŽENA OPLOTNICA
Ko je zadišalo po jeseni, smo v posebnem programu v svojo
sredino povabili tri prijetne gospe iz Društva kmečkih žena
Oplotnica, ki so nas obiskale v tednu otroka. Jesen življenja
jim je prinesla veliko modrosti in izkušenj, ki so jih na
hudomušen način podelile z nami. Prostor so napolnile s
toplino in domačnostjo, mizo pa obložile z jesenskimi pridelki
in dobrotami iz krušne peči. V upanju, da nas gospe še kdaj
obiščejo, se jim lepo zahvaljujemo.
Učenci in učitelji

PAZI, POLICIJA ! :)
V okviru tedna otroka nas je obiskal policist iz Policijske postaje Slovenska Bistrica gospod Simon
Jarc, ki je z učenci 1., 2., 3. in 4. razreda ter z učenci posebnega programa izvedel pogovor o varnem
ravnanju otrok – peščev v prometu. Predstavil
je delo policista in odgovarjal na vprašanja.
Učenci so v njegovem spremstvu izvedli učni
sprehod po okolici šole, na katerem so
obnovili svoje izkušnje o pravilnem ravnanju
pešcev v prometu.
Šolska skupnost
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POGUMNO V SVET TENISA
Na sončen dan smo se odpravili do Tenis centra Vintgar –
Kuki, ki se nahaja v Zgornji Bistrici.
V Tenis centru so nas prijazno sprejeli lastnik gospod
Mirko Kukovič – Kuki ter trenerja Kaja in Gašper. Starejši
učenci so pod vodstvom trenerjev spoznali osnove tenisa
ter se preizkusili v igri, mlajši pa so tenis spoznali na igriv
način, skozi teniške igre. Naše neomajne volje ni odpihnil
niti močan veter, ki nam je nagajal vso pot. Našo
motiviranost in uspehe je opazil tudi gospod Kukovič in
nas pogostil s picami, ki so nam dale energijo za pot proti
šoli.
Lastniku Tenis centra Vintgar – Kuki in trenerjema se
iskreno zahvaljujemo, da so nam omogočili prve korake v
svet tenisa. Upamo, da je to začetek še enega uspešnega
sodelovanja v lokalni skupnosti.
Učenci in učitelji šole

11. LIKOVNA KOLONIJA V OPLOTNICI
Dva učenca naše šole sta se v mesecu oktobru udeležila 11.
likovne kolonije v Oplotnici. Tema tokratnega ustvarjalnega
dne je bila: MODA IN CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA.
Prisotni so se najprej dotaknili sprememb v naravi in okrog
nas in s svojimi zamislimi navrgli nekaj idej, kako spremeniti
svoj odnos do načina življenja v današnjem času. S poslikavo
na majicah so skušali opozoriti kako bi pripomogli k bolj
varčnemu in zdravemu načinu oblačenja, prehranjevanja in
ohranjanja naravnega bogastva. Med ustvarjanjem je ostalo
kar nekaj časa za spoznavanje in druženje vrstnikov ter
mentorjev.
Ob zaključku smo ugotovili, da otroška domišljija nima mej in
da vedno znova preseneti s svojo izvirnostjo.
Brigita Marčič
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OBISK MEDNARODNEGA OBRTNEGA SEJMA CELJE

11. 9. 2019 so se učenci 8. in 9. razreda in trije učenci
posebnega programa vzgoje in izobraževanja ob
spremstvu učiteljic odpravili na ogled Mednarodnega
obrtnega sejma v Celju.
Na sejmu si je bilo mogoče ogledati pester prikaz različnih
obrtnih panog in njihovih proizvodov. Tako smo si lahko
ogledali postelje, visoke grede, toplotne črpalke, klime,
strešne kritine, .... Veliko je bilo tudi prehrambnih
izdelkov, ki so bili na voljo za pokušino, zato smo se
domov vrnili siti. Za devetošolce je bila najzanimivejša
točka na sejmu Ulica obrti, kjer so učenci spoznavali
različne poklice. Največ zanimanja so pokazali za poklic
avtomehanika.
Vtisi učencev :
»Bilo mi je zanimivo. Bilo je veliko ljudi. Najbolj sem si zapomnil plesno predstavo črnogorske noše.«
»Bilo je fajn, ker sem lahko igral igrice na treh zaslonih. Zanimiv mi je poklic avtomehanika, za
katerega se odločam.«
Andreja Pogorevc

ZBIRALNA AKCIJA ZA ŽIVALI
4. oktober 2019 je svetovni dan živali. Učenci in zaposleni smo izvedli akcijo zbiranja hrane za
brezdomne živali, za katere v občini Slovenska Bistrica skrbi Društvo za zaščito živali Slovenska Bistrica.
Člani društva so povedali, da je problem brezdomnih
živali v naši občini velik. Zlasti veliko je brezdomnih
muc, ki jih ljudje zavržejo. Učenci in zaposleni smo
zbrali veliko hrane za muce in kužke, ki so jo učenci
posebnega programa predali članom društva.
Šolska skupnost
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POHOD S STARŠI
Vitamini, nasmehi, smeh, ljudske pesmi in »sprehod« so
sestavine za sproščeno popoldne.
V sredo, 16. 10. 2019, smo se učenci posebnega programa,
učitelji, varuhi in starši odpravili na pohod do Lovske koče na
Zgornji Bistrici. Za lažji začetek smo se okrepčali s sadnimi
nabodali, ki smo jih s skupnimi močmi seveda ustvarili kar sami.
Nato pa smo nasmejani stopili na pot, ki v veselem vzdušju ni
bila naporna in kar naenkrat smo bili na cilju. Po gozdu so
odmevale ljudske pesmi, ponovno smo se okrepčali, veliko
govorili in se smejali. Mimoidoči, pa so si verjetno mislili: »Ti se
majo radi, radi prav zares!«
Nina Hedžet

KAM NAPREJ?
Poklicna orientacija se nanaša na celostno dejavnost, ki posamezniku nudi spoznavanje lastnih
sposobnosti, osebnostnih značilnosti in interesov. V skladu s slednjimi mu omogoča raziskati
možnosti za izobraževanje oz. zaposlovanje, ga pripraviti na odločanje o poklicu ter mu pomagati pri
izbiri poklica in izobraževalne poti.
Letos so devetošolci obiskali nekatere srednje šole v Mariboru, Celju in Šentjurju. Poleg predstavitve
šol in programov izobraževanja so si učenci ogledali delavnice, kjer dijaki opravljajo praktično
izobraževanje. Na šolah so jim predstavili dejavnosti, ki jih izvajajo, ter poklice, za katere se lahko
izobrazijo.

9

DAN PRIJAZNOSTI
V Humanitarčku, društvu za promocijo
humanitarne dejavnosti verjamejo, da lahko z
majhnimi dejanji in stvarmi zelo polepšamo dan
drugim ljudem. Z različnimi akcijami: Projekt
Vida, Dobrodelko, Naključna prijaznost,…
pomagajo ljudem v stiski. Odločeni so, da
povrnejo vero v dobrobit, sočloveka, zaupanje
in iskrenost. Kamenčki prijaznosti so postali
zaščitni znak Mednarodnega dneva prijaznosti.
Opozarjajo nas na pomen prijaznih misli in
pozitivnih sporočil.
Pridružili smo se njihovi akciji in v mesecu
oktobru ter novembru 2019 barvali kamenčke.
13. novembra 2019 smo se v oddelčnih
skupnostih ponovno pogovorili o pomenu dobrodelnosti, skrbi za druge in prijaznosti. Kamenčke smo
podarili drug drugemu. Učenci so jih odnesli tudi v svoje domove.
Šolska skupnost

OD PLESA ČEBEL DO ZAJTRKA V KOZARČKU

15. 11. 2019 smo obeležili dan slovenske hrane. Letos smo ga prvič izvedli v obliki naravoslovnega
dne.
Osrednji dogodek dneva sta bila samostojna priprava pogrinjka in tradicionalni slovenski zajtrk.
Učenci in učitelji smo zajtrkovali skupaj in v svečanem vzdušju. V ozadju nas je prijazno božala pesem
Čebelar. Na domač kruh smo si namazali maslo in med, popili mleko ter se posladkali z jabolkom. Vsa
živila so bila ekološka. Nadaljevali smo z obiskom čebelarke, naše učiteljice Katje ter gospe Karmen, ki
nam je predstavila mlečne izdelke s svoje kmetije. Vse smo lahko poskusili in še bolj nasitili naše
želodčke. Sledile so različne delavnice.
Drug drugemu smo ob koncu dneva dejavnosti
predstavili, kaj smo počeli in ugotovili, da smo
preživeli dan z ogromno zanimivimi vsebinami
in okusnimi dobrotami.
Kristina Višaticki
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GIBANJE Z OLIJEM
Učenci PPVI 1, PPVI 2, PPVI 3 in PPVI 4 so se v telovadnici
družili s kužkom Olijem.
Vsi so ga nestrpno pričakovali. Najprej ga je vsak učenec
peljal na sprehod med stožci, na koncu sprehoda pa ga je v
Olijevi škatli čakala naloga. Po končani nalogi je Oli
preveril, če je bila le-ta uspešno opravljena. To je potrdil z
glasom in petko.
V drugem delu ure se je Oli najprej splazil skozi tunel, legel
na drugo stran ter čakal na učence. Nato so mu ti sledili in
ga za nagrado pobožali in se stisnili k njemu.
Na koncu ure so mu podelili risbice, ki so mu jih narisali,
Oli pa je vsakemu dal svojo štampiljko na priznanje za
uspešno sodelovanje pri uri.
Čas z Olijem vedno hitro mine in želimo si, da bi nas
ponovno obiskal.
Kristina Višaticki

PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNEVOV
V decembru smo obudili smeh, veselje, pričarali svetlobo in toplino ter polepšali dan vsem
slavljencem. Pokazali smo, da lahko tudi z združenim praznovanjem podoživimo ljudem tako
pomemben dan— rojstni dan.
Ves dopoldan je potekal v duhu ustvarjanja, urejanja, pričakovanja, iger, druženja, plesa in seveda
sladkanja. Tudi brez torte je lahko življenje sladko. Dotaknili smo se Miklavža in hiteli pobirati »kepe
zlata«, krasili smo jelko s svetlečimi in omamnimi
bomboni, ki so polnili naše kozarce in nato želodčke. Na
smreki ni manjkalo lesenih okraskov. Kot diamanti so se
iskrile oči otrok, ko je bilo potrebno iskati zaklad. Samo
v eni majhni škatli je bilo zavito darilo za vseh devet
slavljencev. Veselje od darilu je prekosilo vsa draga
darila, ki polnijo izložbe naših veleblagovnic in nas
omamno privabljajo tudi preko spleta.
Silva Potočnik
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PONOČI PA NAM SOLZICE UMIJEJO OČI...
Tega smo se naučili učenci v PPVI in NIS na naravoslovnem dnevu
NAŠA ŠOLA, ZDRAVA ŠOLA.
Naučili smo se in obnovili smo veliko stvari. Bilo smo tudi zelo
aktivni: preobrazili smo se v zdravnike, naredili smo stetoskope,
oskrbeli poškodovano plišasto igračko, tehtali sladkor v sladkih
pijačah, izdelali vesele in žalostne zobke.
Učenci so povedali in napisali:
» Všeč mi je bilo, da smo se spremenili v zdravnike. Medvedku sem
obvezal tačko. Na glavo sem mu nalepil obliž.«

»Všeč mi je bilo, da sem bila zdravnica. Izdelala sem si zdravniško
kapo in stetoskop.«
»Sestavil sem piramido zdrave hrane. Zdaj vem, kaj je zdravo in
kaj ne.«
»Še nikoli nisem videl tako velikega zoba. Všeč mi je bila zgodbica
o Lumpiju in Capiju.«
»Zanimivo je bilo z zobno sestro. Pokazala in povedala nam je, kako si moramo pravilno umivati zobe
in kako se zobje imenujejo.
»Nisem vedela, da je v fanti tako veliko sladkorja.«
»Ugotovil sem, da so sladke pijače nezdrave.«
Helena Rižnar, Zdenka Černelič, Marjeta Doberšek

DRUŽENJE Z UPOKOJENCI
»Jaz sem tisti, ki izbiram, ali bom zjutraj ostal v postelji in štel dele telesa, ki mi ne služijo več, ali pa
bom vstal in se zahvalil za dele telesa, ki mi še vedno služijo.«
4. 12. 2019 je po naši šoli zelo dišalo. Dišalo po piškotih, dobri volji in sočutnosti do starejših občanov,
ki bivajo v domu dr. Jožeta Potrča, enota Slovenska Bistrica. Po skupinah smo pripravili slastno pecivo
in se z obilico dobre volje odpravili na obisk. Sprejeli so
nas iskreni pogledi in oči željne druženja in sobivanja.
Učenci, učitelji, upokojenci in drugi mimoidoči smo se
združili ter skupaj zapeli ljudske pesmi, ki so odmevale
globoko v naših srcih. Starejšim smo prinesli toplino,
iskrene nasmehe, petje ter jim s tem napolnili njihov
bančni račun, iz katerega v času svoje starosti jemljejo
toliko kot potrebujejo. Skupaj smo se posladkali,
izmenjali dobre misli in tudi kakšne tegobe tega sveta.
Razšli smo se z mislijo, da se kaj kmalu spet vidimo in
podružimo.
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ČAS PRAZNIKOV
3. 12. 2019 so imeli osmošolci in učenci PPVI 4 dan
dejavnosti z naslovom ČAS PRAZNIKOV. Začeli so ga v
večnamenskem prostoru doma šole s pesmijo Bine
Štampe Žmavc Zakaj so prazniki. Po pogovoru o sporočilu
pesmi so se preselili v jedilnico in pripravili orehovo
potico. Medtem, ko je vzhajala, so učenci spoznali vse
decembrske praznike in običaje. Medtem, ko se je pekla,
so imeli dovolj časa, da so se naučili plesati ljudski ples
»Mat potico pečejo« in pesem tudi zapeti. Po plesu si je
vsak izdelal še Božičkov škorenjček. Na koncu pa so se
posladkali še z odlično potico! Učenci so bili navdušeni
nad dnevom dejavnosti, saj je bilo poskrbljeno za vse
njihove čute.
Silva Potočnik in Darinka Jelić – Bizjak

PRAZNOVANJE S KLOVNI
V PPVI je prispelo pismo klovnese Pike in klovna Lolija. Ker sta
v pustnem času zelo zaposlena, sta nas prosila, da jima
pomagamo pri pripravah na rojstnodnevno zabavo.
Mlajši učenci so tako pripravili prostor in ga okrasili, starejši
učenci pa so spekli slastne miške in pripravili sadno solato. Po
malici smo se zbrali v večnamenskem prostoru, kjer sta se
nam pridružila nagajiva Loli in Pika. Naše slavljence – Emo,
Nejca, Matica, Taia in Nika sta povabila, da sedejo na pustno
okrašene stole. Spomnili pa smo se tudi na Moniko in Taja, ki
ju ni bilo z nami. Klovna sta za slavljence pripravila zanimive
igre, pri katerih smo jih seveda glasno spodbujali. Kot se za
pravo zabavo spodobi, niso manjkala niti darila, sladkanje s
sadno solato in miškami ter petje in ples.
Nina Hedžet in Tina Medved
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PRESENEČENJE: MIRAN RUDAN!
December. Mesec, katerega večina od nas pričakuje z
največjim veseljem. Mesec, ki prinaša veselje, radost,
napolni nas s toplino, lepimi mislimi in dejanji. Trudimo
se, da vsak dan naredimo nekaj prijaznega za bližnjega.
Mesec, ko imamo v PPVI adventni koledar.
Adventni koledar, letošnji škorenjčki, nam vsak dan
ponudi nekaj novega, drugačnega in poskrbi, da zažarijo
naše oči. Tako so nas škorenjčki odpeljali na obisk v dom
starejših, obiskal nas je Miklavž, izdelovali smo božične
okraske in okrasili najlepšo jelko. Med drugim smo si
privoščili Minkin kino, dobili smo obiske presenečenja,
ustvarjali voščilnice, sejali božično žito, pisali Božičku,
peli, se igrali, pekli slastne piškote in se obdarovali.
December je pri nas res poseben čas!
Nina Hedžet

PRIREDITEV »OBČINA PO MERI INVALIDOV«
V ponedeljek, 9. 12. 2019, je bila v Gradu Slovenska Bistrica prireditev ob 5. obletnici pridobitve
listine Občina po meri invalidov. Na prireditvi so nastopili tudi naši učenci PPVI.
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ČUDEŽI OBSTAJAJO...
Zadnji dnevi pred prazniki so bili v PPVI polni
pričakovanj in veselja.
C

V sredo so se še posebej zaiskrile oči naši Luciji in Alini,
saj sta nas v šoli obiskala njuna atija. Ker sta oba
glasbenika, sta s seboj prinesla svoja instrumenta –
kitaro in harmoniko. Mi, navdušeni pevci in plesalci,
smo se jima hitro pridružili ter vsi skupaj prispevali, da
je nastala prava zabava. Alino je presenetila še mamica
ter se poveselila z nami. V petek pa smo praznično
pogrnili mize ter se zbrali ob skupnem kosilu.
Verjamemo, da čudeži obstajajo. Po vsem, kar se nam je
lepega zgodilo v decembru, še toliko bolj.
Tina Medved

POHOD NA OSANKARICO
Naš tretji športni dan v tem šolskem letu je minil v znamenju spomina na padec Pohorskega bataljona,
saj smo se na mrzlo ponedeljkovo jutro, 13. 1. 2020, odpravili proti Osankarici.
Prvi cilj, ki smo si ga zadali na naši pohodniški odpravi, je bil spomenik pri Treh žebljih. Ob prihodu do
nekdanjega bojišča smo pri spomeniku prižgali svečko in si ogledali granitne oznake, kjer so nekoč bile
zemljanke partizanov. Pri domu na Osankarici smo si nato s toplim čajem in prigrizki ponovno napolnili
baterije v nogah in krenili peš proti Trem
kraljem. Vsak v svojem tempu smo
premagali še dobro uro hoje. Toplo sonce je
poskrbelo, da smo odvrgli še rokavice in kar
z golimi rokami potipali sneg ob poti.
Domov smo se vrnili nekoliko utrujeni,
vendar zadovoljni, saj smo si ponovno
dokazali, da z dobro voljo zmoremo veliko.
Eva Svenšek
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MOJA POKLICNA PRIHODNOST

31. 1. 2020 smo izvedli šolsko skupnost učencev in
šolski otroški parlament, ki letos obravnava poklice in
poklicno prihodnost.
Učenci so spoznavali poklice in se pogovorili o delu, ki
ga opravljajo njihovi starši. Spoznali so, da se poklici
spreminjajo. Verjetno izobraževanje samo za en
poklic ne bo dovolj. Lahko se zgodi, da se bodo
izobrazili za poklic, kasneje pa bodo opravljali drugo
delo. Pogovorili smo se o njihovih idolih ter o tem,
kakšne lastnosti imajo, o poklicih prihodnosti in kako
bi se lahko imenovali.
Predstavnik učencev 9. razreda bo zastopal učence
naše šole na medobčinskem otroškem parlamentu, ki
bo v četrtek, 20. 2. 2020, na OŠ Šmartno na Pohorju.
Šolska skupnost učencev
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ZGODILO SE JE DOMA….

Sredi pomladi 2020 smo se ustavili.
Vrata šole so se zaprla. Ostala je prazna in tiha. Z veseljem bi pridobivali nova znanja in ob učiteljih
urili svoje spretnosti ter bili v družbi sošolcev in prijateljev, a smo morali ostati doma.
Naši domovi so postali polni življenja, saj so bili po novem naše učilnice. Vsak član družine je skrbno
opravljal svoje delo: učenci so ostali učenci, učitelji so postali učitelji na daljavo, starši pa so postali
njihovi dragoceni pomočniki.
V začetku se je pri učiteljih pojavljal strah, negotovost in neskončno veliko vprašanj. Po razmisleku,
nekaj slabo prespanih nočeh in pogovorih pa smo začeli vsi skupaj verjeti, da zmoremo. Učenci in
starši so učitelje spustili v svoje domove in s skupnimi močmi smo začeli pisati zgodbo o šoli na
daljavo.
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PRIDNE ČEBELICE V PPVI 1

Ko smo začeli s šolo na daljavo, se zima še ni utegnila prevesiti v pomlad. Čas je hitro minil in šele, ko
je na obzorju že mežikalo poletje, smo se vrnili v šolske klopi. Nejc, Nika, Lili in Lucija so se skupaj s
svojimi domačimi zavzeto lotevali vseh izzivov in z njihovo pomočjo skrbno opravljali naloge.
Slike pa naj pripovedujejo našo zgodbo šolanja na daljavo.
Ksenija Sorčnik
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PRIDNE ČEBELICE V PPPVI 2
Spretni prstki so ustvarjali umetnine, gibke noge so premagovale razdalje, pridne glavice pa so
razmišljale. PPVI 2 je v času epidemije ostal enako aktiven kot pred njo.
Bravo!
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TUDI PPVI 3 SE PRIDNO UČI
Tudi učenci skupine PPVI 3 so vstopili v nov svet, v katerem se dom spremeni v učilnico.
Ob pomoči staršev so se navajali na samostojnost. Ponovili so, kako si natančno umivamo roke,
pospravljali igrače, pripravljali pogrinjek, si pripravili malico… Staršem so pridno pomagali tudi pri
domačih opravilih, seveda pa ni manjkalo učenja novih stvari skozi gibanje, glasbo, ustvarjanje in
igro!
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PPVI 4 IN UČENJE DOMA
Preizkusili smo se v vseh predmetih in pri vsem skupaj neizmerno uživali. Naučili smo se veliko
praktičnih veščin in utrdili ter razširili svoje znanje. Postali pa smo tudi bolj samostojni. Dela in idej
nam res ni zmanjkalo.
Dokazali smo, da zmoremo, da smo vztrajni, delovni in iznajdljivi!
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MARLJIVI OSNOVNOŠOLCI — MLAJŠI

Branje, pisanje, preštevanje, računanje, likovno ustvarjanje, ...vse naloge smo opravljali z enako
odgovornostjo kot v šoli. Zato je bilo tudi zadovoljstvo po opravljenem delu in dobljeni pohvali temu
primerno.
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MARLJIVI OSNOVNOŠOLCI — STAREJŠI
Tudi “ta večji” učenci so se doma pridno lotili šolskega dela!
Kljub veliki količini šolskih obveznosti so pokazali veliko truda in dokazali, da rastejo v delovne in
odgovorne osebe.
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GLEDALIŠČE NA DOMU
Sreda, 15. 4. 2020, je bila namenjena gledališču. Učenci višjih razredov so si doma ogledali lutkovno
predstavo ŽABA GRETA, mlajši pa so uživali v predstavi ŠTIRI ČRNE MRAVLJICE. Mlajši učenci so si
prostor najprej uredili v »mega« gledališče, kjer ni manjkalo odej, vzglavnikov in plišastih igrač. V
gledališče so prišli tudi bratci in sestrice ter celo hišni ljubljenčki. Učenci so se uredili tako, kot se za
gledališče spodobi – oblekica, »špangice«, pisani obroči v laseh, fantje so imeli celo kravato. Po predstavi so ustvarili lutkovne junake. Vsak od njih je bil drugačen in poseben. Vau!
Učiteljice Nina, Brigita, Metka in Katja

STELLIN PROJEKT: ZELIŠČNI VRT
Na dan Zemlje, 22. 4. 2020, so imeli učenci 8. razreda
tehniški dan z naslovom Urejanje okolja. Stelline besede
in fotografije dokazujejo, da je imela izjemen dan.
Povedala je: »Zamislila sem si zeliščni vrt. Sejala sem
peteršilj, krešo.… Fajn je bilo. Doma smeti pridno
ločujem: plastika gre v rumeno vrečo, papir pa v
prozorno. Vsak četrtek imamo odvoz smeti. Okrog hiše
sem pograbila travo, ki jo je stric pokosil. Družbo pa sta
mi delali naša oslica Rozi in ovčka.«
Bravo Stella!
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PASTIRČKI ZA EN DAN
Na daljavo smo izvedli tudi naravoslovni dan z naslovom Pastirčkov dan. Učenci so v svojem domačem
okolju spoznali življenje pastirčkov: njihov zajtrk in malico, oblačila in vsakdanje delo.
Učenka Nuša je poleg fotografij poslala tudi sporočilo, ki najbolje zaokroži naše poročanje o
Pastirčkovem dnevu: »Skupaj s starši sem si izdelala klobuk, palico, nakit, pripravila malico, nabirala
rože, iskala živali in še veliko drugih stvari. Bilo je zelo zanimivo! Želela bi si edino malo več sončka.«
Aleksandra Lampret Senčič in Ksenija Sorčnik

VSE SE DA, ČE SE HOČE!
Učenje na daljavo je izziv v številnih pogledih. Učenci morajo pokazati veliko mero samostojnosti,
najti motivacijo za delo, si znati razporediti delo v dnevu tako, da ostane še kaj prostega časa in še bi
lahko naštevali. Pouk tehnike je predmet, kjer je potrebno pokazati tudi veliko iznajdljivosti. Učenci
izdelujejo iz tega, kar najdejo doma, pa tudi z orodji, ki jih premore domača zakladnica. Kljub oviram
nam je vse skupaj dobro uspevalo. V času karantene je v zavetju domačih sten nastalo kar nekaj
zanimivih izdelkov.
Ustvarjali smo iz kovine in umetnih snovi.
Morda smo se pri vsem tem naučili, koliko
stvari lahko uporabimo ponovno – iz
materialov, ki bi jih sicer hitro zavrgli, lahko
izdelamo simpatične igrače ali dekoracijo za
steno.
Eva Svenšek
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DRUŽINSKI ŠPORTNI DAN
Kot vsako leto je tudi letos pomlad lepa. Dnevi so bili sončni, nebo pa jasno in brez oblačka. Kar vabilo
nas je v naravo!
Naše učiteljice so pripravile družinski športni dan. Učenci so s starši in ostalimi domačimi pripravili vse
kar so potrebovali. Nekaj za žejo in lakoto so skrili v nahrbtnike in torbice. Za svoje zdravje so poskrbeli
z gibanjem na svežem zraku. Sprehajali so se, tekali, planinarili, poskakovali, raziskovali gozd in naravo
v okolici svojih domov, preizkušali hitrosti skirojev in svoje spretnosti. To je bil dan poln veselja.
Petra Pešak
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KAKO JE BITI UČENEC NA DALJAVO?
VTISI UČENCEV...
»Učenec na daljavo je biti težje, kot če delam v šoli. Učno snov raje delam v šoli, da se popoldan doma
učim, delam nalogo.«
Alen Erker

Alina Žerak

Lana Herič

»To je bil pravi šok tako zame kot za Emo. Delo doma je veliko bolj zahtevno, za Emo pa sploh, kajti
vsak drugačen način učenja ali kakšna druga sprememba mojega otroka vrže iz tira in potrebuje svoj
čas, da se navadi. A sva obe zmogli. Zelo sem ponosna, da sva uspeli! Sedaj si lahko vsi priznamo, kako
cenimo učitelje, ki našim otrokom pričarajo smeh na obraz ter se trudijo, da ti iz dneva v dan presenečajo…«
Mama učenke

»Zanimivo in naporno hkrati. Alina je sicer predana učenka in ima vsako jutro skrb, da nalogo opravi,
je pa veliko odvisno od tega, kakšen dan ima. Včasih je zelo motivirana, včasih malo manj. Jaz sem
počasi že utrujena, vendar se trudim, da izpeljeva nalogo po svojih najboljših močeh. Vem, da vsi učitelji vlagajo veliko truda in energije v delo. Cenim to in še bolj spoštujem njihovo delo. Vse, kar pa si ta
trenutek želim je, da se nam življenje čim prej vrne na stare tire..«
Mama učenke
»Nejca sem vprašala: "Nejc, kako je biti v šoli doma?" Dobila sem kratek in jedrnat odgovor: »Vredu!«
Mama učenca.
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KAKO JE BITI UČITELJ NA DALJAVO?
VTISI UČITELJEV ...
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Andreja Pogorevc

»Nemogoče!« je bil prvi odziv. »To pri nas ne gre.«
A po enem tednu je prišla kruta realnost. Sedenje, načrtovanje, razmišljanje, stiske, polemike,
nočne more, potem pa ti ne preostane nič drugega, kot da začneš. Prvi občutki so bili, da smo
štiriindvajset ur v službi, nato pa so se začele stvari počasi postavljati na svoje mesto.
Učitelj nikoli ne spi. Neprestano iz ozadja vrta kot kakšen črv: »Delamo ogromno, ampak ali je
tudi dovolj dobro?
Potem sledi spoznanje: šola na daljavo je kot češnja spomladi. Gledaš jo, kako se razvija, cveti,
začne zoreti in že obiraš plodove. A če se še tako trudiš, najvišjih češenj ne dosežeš.
Silva Potočnik
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TEKMOVANJA IN POSEBNI DOSEŽKI
IGRA DOBRE VOLJE
Vsakoletne tradicionalne Igre dobre volje so letos potekale v Ljubljani, v organizaciji tamkajšnjega
centra Janeza Levca. Bile so prave zmajske igre, kar se za mesto s tradicijo zmaja tudi spodobi.
Iger se je udeležilo 7 zavodov iz celotne Slovenije. Na
začetku programa se je vsaka ekipa predstavila s svojo
točko. Naša maloštevilna ekipa se je predstavila s
pesmijo in z domiselno koreografijo navdušila prisotne.
Brez glasbe pa seveda na takšnih prireditvah ne gre. Ko je
Adi zapel tisto »svojo«, da ne gre v šolo, smo vedeli, da
smo na pravem mestu. In igre so se začele.
Udeleženci so se pomerili v različnih zabavnih nalogah. Le
-te so bile zasnovane po pripovedki o Jazonu in
argonavtih, ki so se odpravili iskat zlato runo. Ob tem pa
jih je varoval ljubljanski zmaj, kateremu so tekmovalci
morali pomagati. Udeleženci so se v igrah nasmejali in
zabavali. Prenašali so zmajevo jajce, premagovali ovire,
vodili ladjo Argo do njenega cilja, v reki nabirali dobrine
za zmaja, gradili tabor, sestavljali puzzle, iskali dragulje in
še kaj. Ob koncu smo se udeležili ustvarjalnih delavnic in
se odpravili na vožnjo z ladjico po Ljubljanici.
Naslednje leto se spet vidimo. Takrat v Mariboru.
Renato De Corti

DRŽAVNO PRVENSTVO V BADMINTONU
Učenci 9. razreda, Jan, Jadran in Žiga, so se v sredo, 7. 10. 2019, udeležili državnega prvenstva v
badmintonu, ki je potekalo v Črnomlju.
Tekmovanja so se naši učenci udeležili prvič in so se
zelo dobro odrezali. Sicer se niso vrnili s kolajnami, a
so dokazali, da so borbeni, da znajo upoštevati pravila
igre, zmagovati, pa tudi izgubljali. Domov smo se vrnili
polni lepih vtisov in dobre volje. Odločili smo se, da
bomo pridno trenirali naprej in se na tekmovanja še
vrnili.
Barbara Hojs
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BOMO ZMOGLI? BOMO JA!
Lucija, Nika, Nejc in Alina so sestavljali ekipo, ki nas je v soboto, 30. 11. 2019, zastopala na 12.
državnih igrah Specialne olimpijade MATP v Celju.
Igre so potekale na petih postajah. Naši mladi športniki
so se najprej preizkusili v metu vrečke v cilj. En, dva, tri in
že so bile modra, rdeča in rumena vrečka vsaka v svojem
obroču. Sledil je tek skozi tunel in trakove ter slalom med
količki. Na tretji postaji so z loparjem zbijali kroge iz
stožcev. Pri tem je nekaterim uspelo podreti še stožce.
Tudi predzadnjo nalogo so vsi štirje opravili brez težav –
v treh poskusih je bilo potrebno podreti čim več kegljev.
Na peti postaji pa je sledilo še brcanje žoge na gol.
Čestitke našim tekmovalcem za trud, vztrajnost in
potrpežljivost. Ponovno so dokazali, da zmorejo veliko in
še več…
Tina Medved

TEKMOVANJE MED DVEMA OGNJEMA
V petek, 13. 12. 2019, so se učenci od 4. do 9. razreda udeležili tekmovanja med dvema
ognjema. Tekmovanje je potekalo na OŠ Ljudevita Pivka Ptuj.
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TEKMOVANJE V KOŠARKI
V petek, 6. 3. 2020 so se učenci 5., 6. in 8. razreda udeležili področnega tekmovanja v košarki, ki je
potekalo na Ptuju.
Učenci so se zelo dobro odrezali. Pokazali so sodelovalno igro, odlično obrambo, poznavanje pravil,..
Osvojili so 2. mesto. Uživali smo v vožnji do Ptuja, ogledu šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj, spoznavanju
novih prijateljev… Želijo si, da bi se še večkrat udeležili takšnih tekmovanj.
Barbara Hojs
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USTVARJALI SMO...

Nick Cen Erdemir
Tai Hribernik

Niko Pehar

Alina Žerak

Matic Križanič

Ema Vehovar
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Safet Shala

Stella Golčar

Tai Hribernik

Anej Lešnik

Anže Šega
Tai Unterlehner
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Anže Šega

Lana Herič

Alina Žerak

Barbara Špec

Jan Kos

Jadran Klinc
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Nevrija Ajrizi

Žiga Veingerl

Žiga Veingerl

LanaHerič

Jadran Klinc

Barbara Špec
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3. razred

1., 2., 4. razred

Šolska razstava– pustovanje

5., 6., 8. razred
9. razred
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KRATKOČASNIK
Rad skačeš? Te gibanje veseli? Že poznaš črke?
Izdelaš si lahko POSKAKOVALNIK

ČRKOVALNIK.

Kaj potrebuješ?
- podlogo velikosti 140X140 (lahko
tudi manjša): star povoščen prt, velika rola

papirja, velik karton
- flumastre
Kako ga izdelaš?
Podlogo razdeli na 25 enako velikih polj.
V polja pomešano vpiši črke abecede.
Za pomoč lahko prosiš koga od odraslih.

KAKO SE IGRAŠ in UČIŠ BRANJA?
Izmisli si besedo.
Črkuj besedo s skakanjem od ene črke do druge. Najprej povej črko na glas, nato jo poišči in skoči nanjo.
Katera je naslednja črka v besedi? Povej in skoči na naslednjo črko. Odskači celo besedo.
Bodi tudi ustvarjalen:

V igro lahko vključiš prijatelja, ki naj ugiba tvoje besede, ali pa ti njemu določi besedo, ki jo naj črkuje.
Ob črkovanju lahko hodiš ali plaziš od črke do črke.
Lahko pa dodaš še počep na vsaki črki, na katero stopiš. Dobro se boš razgibal.
Lahko prešteješ število glasov v besedi. Pri vsaki črki, na katero stopiš pri izbrani besedi, položiš
plastični zamašek.
Lahko pa igro s kredami narišeš zunaj na asfalt.
Lepo se zabavaj!
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