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DOGAJALO SE JE
 

Ustavite se ... Vidite, da čas teče zelo hitro ... 
Še čisto malo in zakorakali bomo v najlepši čas v letu.
Moram vas pohvaliti, saj ste naredili odlične izdelke za

bazar, šolo ste s svojimi nastopi predstavili v najboljši luči. 
 

Zapomnite si: Vaša dela so navdih za druge ljudi. ❤
 
 

 Tradicionalni slovenski zajtrk
 

V letošnjem šolskem letu smo ponovno izvedli
Tradicionalni slovenski zajtrk, ki poteka vsak tretji petek
v mesecu novembru. Tako smo si tudi ta dan naredili
poseben, saj smo si pripravili pogrinjke in pojedli zajtrk,
ki je značilen za ta dan: kruh, maslo, med, jabolko in
mleko. Ob 10. uri smo se učenci šole in otroci iz vrtca
zbrali na naših stopničkah pri jedilnici. Gospod Gider se
je toplo odzval našemu vabilu in nas ob petju Čebelarja
spremljal na harmoniko. Najprej smo zapeli eno za
vajo, potem pa je seveda šlo zares. Naše petje je bilo
tudi posneto in objavljeno na Youtube kanalu.
Dan smo preživeli v veselju in pričakovanju na
december, saj smo pripravljali izdelke za božični bazar.
Pekli smo piškote, izdelovali okraske iz naravnih
materialov, poseben poudarek pa smo dali na izdelavo
izdelkov iz odpadnih materialov, kot so blago, volna in
podobno. 
Komaj čakamo, da bodo naši izdelki vidni na bazarju in
naj se začne čarobni mesec december!



ŠOLA V NARAVI 7. RAZRED
Učenci 7. razreda smo se v tednu od 7. do 11. novembra udeležili šole v naravi. 
Izpred šole smo se odpravili v ponedeljek ob 8. uri.
Ko smo v ponedeljek prispeli v CŠOD Burja v Seči, smo se razpakirali in opravili kosilo. Po kosilu so
sledile popoldanske dejavnosti do večerje. V torek pa se je začelo znova. Dan smo začeli ob 7. uri, ko so
nas učitelji prebudili. Nato smo imeli pol ure časa, da se uredimo in pripravimo na nov dan. Sledila je
jutranja rekreacija, ki smo jo največkrat izvedli kar na igrišču. Nato smo se odpravili na zajtrk. Po zajtrku
smo imeli dopoldanske dejavnosti vse do malice. Po malici smo nadaljevali dejavnosti do kosila. Po kosilu
smo imeli nekaj časa zase. Ta čas smo izkoristili na igrišču ob igranju odbojke, nogometa in košarke. Nato
so sledili popoldanske dejavnosti, ki so potekale do večerje. Po večerji smo spet izkoristili prosti čas, eni
na igrišču, drugi v sobah. Po odmoru smo imeli še 1 uro pouka, ki je največkrat potekal v jedilnici oz. v
predavalnici, saj je zunaj bilo že temno. Po večernem pouku smo se odpravili v sobe, se uredili in pripravili
na počitek. Seveda nismo mogli zaspati brez tega, da česa ne bi ušpičili sosedom, a so nas učitelji hitro
poslali v postelje. In tako so se dnevi ponavljali, dokler ni prišel čas za odhod.
Domov smo prispeli v petek, 11. 11. ob 18.00. 

                                                                                                  Alina Turza

NARAVOSLOVNI DAN - SPOLNOST

V sredo, 9. 11. 2022, smo učenci 8. razreda imeli naravoslovni dan na temo spolnost. Dan smo začeli z
obiskom Katje Lebar, ki nam je podrobneje predstavila spolnost. Po končani predstavitvi smo lahko postavili
vprašanja, če nas je kaj zanimalo. Gospa Katja je s seboj prinesla veliko zanimivih stvari, kI smo si lahko
ogledali ali celo preizkusili. Po odhodu gospe Katje smo naredili krog in začeli odgovarjati na vprašanja, ki
smo jih prej na list papirja zapisali učenci. Jaz osebno menim, da je ta naravoslovni dan bil zelo pomemben
že zaradi naše rasti in razvoja. Prav tako sem izvedela kar veliko novih stvari in imela sem se zelo lepo. 

                                                                                                                                       Tjaša Nemec



Pismo za lepši dan
 

Srečni smo lahko, da smo obkroženi z ljudmi, ki nas imajo radi. Da jih lahko objamemo in ustvarjamo
nepozabne spomine. Kaj pa ljudje, ki ostanejo sami? Ljudje, ki nestrpno pričakujejo nekoga, a zaman ... 
Božični prazniki so prazniki družine. In prav ti prazniki za nekoga postanejo še bolj žalostni. Jim lahko kako
pomagamo? Jim lahko vrnemo nasmeh na obraz?
Ravno zaradi tega zavedanja, da okrog nas ni samo srečnih ljudi, sem se odločila za sodelovanje v akciji
Pismo za lepši dan. 
Resnično se moramo zavedati, da nekomu lahko naša beseda pomeni veliko. Samo nekaj besed, strnjenih
v kratko pisemce.
Zbrali smo kar 78 pisem! V vsako pismo smo dodali še vrečko sadnega čaja, vse skupaj pa odposlali
pobudniku akcije YoungCaritas.
Iz srca sem hvaležna vsem, ki ste si vzeli čas in napisali nekaj besed. Ne pozabite, da ste naredili dobro
delo za sočloveka.

Vedite, da se vse dobro enkrat povrne!

Učiteljica Tea Bertalanič

Tehniški dan 1. triada
 

Zjutraj smo se zbrali v razredu. Razdelili smo se v skupine in začeli delati. Prva skupina je izdelovala
jelke, ki so bile okrašene z gumbi. Druga skupina je z volno ovijala zvezdice iz stiropora. Potem smo
izdelovali snežake, ki smo si jih lahko odnesli domov. 
Napisali smo tudi pismo za osamljene v domu za ostarele. V pismu smo se predstavili in zapisali nekaj
dobrih želja, v vsako kuverto pa smo priložili tudi vrečko sadnega čaja. Upamo, da jim bomo s tem
narisali nasmeh na obraz. 
Preživeli smo lep in ustvarjalen dan.

Ano Gomiunik in Lina Lapoša, 3. b



IZLET V KRŠKO
 

UČENCI 2. IN 4. RAZREDOV SMO SE V TOREK, 15. 11. 2022, ODPRAVILI NA IZLET V KRŠKO.
ZJUTRAJ SMO VSTALI ŽE ZELO ZGODAJ, SAJ SMO SE OB 6.30 ODPRAVILI IZPRED ŠOLE. MED
POTJO SMO SE USTAVILI NA POČIVALIŠČU TEPANJE, KJER JE BILA VELIIIIIIIIKA GNEČA. MED
POTJO SMO IZVEDELI VELIKO ZANIMIVOSTI O MESTU CELJE. MED DRUGIM NAM JE UČITELJICA
VALERIJA PREDSTAVILA LEGENDO O FRIDERIKU IN VERONIKI.
KO SMO PO DOLGI VOŽNJI KONČNO PRISPELI V KRŠKO, SMO PRED CENTROM GEN-I
POMALICALI. V CENTRU SMO SPOZNALI VELIKO O ELEKTRIČNI ENERGIJI IN JO CELO LAHKO
IZKUSILI NA LASTNI KOŽI. PREIZKUSILI SMO VSE EKSPERIMENTE, KI SO NAM BILI NA VOLJO.
PO OGLEDU SMO ŠLI NA KOSILO. NATO PA SMO SE POČASI ODPRAVILI NAZAJ PROTI ŠOLI,
KJER SO NAS ŽE ČAKALI STARŠI.
DAN JE BIL ZELO ZANIMIV, A HKRATI TUDI NAPOREN.

                                                                                   ELA KOUS, ZOJA FRČKO IN LIJA BAŠA

   PRIŽIG LUČK (28. 11. 2022)
 

PO DVEH LETIH JE SMREČICA PRED NAŠO ŠOLO ZASVETILA OBKROŽENA Z NASMEJANIMI LJUDMI, OB
ZVOKIH GLASBE IN DOMAČIH DOBROTAH. ZA TO SE LAHKO ZAHVALIMO VAŠČANOM SVETEGA JURIJA IN
VSEM NAŠIM UČENCEM, KI SO NASTOPILI NA PRIREDITVI. ČEPRAV JE BILO KAR PRECEJ HLADNO, SO NAM
NASTOPI UČENCEV OGRELA SRCA. 
LUČKE JE IMEL ČAST PRIŽGATI NAJSTAREJŠI OBČAN SVETEGA JURIJA, G. FRANC ŠPARI.



Učitelj likovne umetnosti Matej Gider je podelil medalje in priznanja s 53. svetovne razstave
otroške likovne umetnosti, ki je bila v Tajpeju, glavnem mestu Tajvana oz. Republike Kitajske. 

Medalje so prejeli štirje učenci naše šole:

Tara Frčko, 1. r - zlata medalja,

Mia Vidonja Ratej, 1. r - srebrna medalja,

Katja Bertalanič - srebrna medalja,

Nejc Mencigar - bronasta medalja.

15 učencev je prejelo priznanja. Na posnetku manjkajo predvsem tisti, ki so že v srednji šoli. 

BILI SMO USPEŠNI

ISKRENE ČESTITKE!

V petek, 28. 10. 2022, se je izvedel Jesenski šahovski turnir. Udeležilo se ga je 12 šahistk in šahistov
iz naše šole. Pomerili so se v 7 partijah, pokazali so zavzeto in borbeno igro. Rezultati so bili sledeči:

1. mesto: Lan Gjergjek

2. mesto: Jan Stefanovič

3. mesto: Erazem Pintarič

4. mesto: Jan Mencigar

5. mesto: Liam Čurman

Sledijo: Matic Hajdinjak, Emma Tomovič, Nejc Stefanovič, Noel Poredoš, Jure Horvat, Enoh Kuzmič in
Jakob Horvat. 

Mentorica: Katarina Marič

V tem mesecu smo dobili tudi nagrajenca Erazma Pintariča
iz 4. razreda, ki je za likovni natečaj Zdavka Lidla ob Tednu
otroka ustvaril likovno delo z osrednjo temo »Skupaj se
imamo dobro« in osvojil 2. mesto ter prejel praktično
nagrado, ki jo je zagotovil Lidl Slovenija. 
Na natečaju je sodelovalo 229 vrtcev in osnovnih šol, skupaj
pa so prejeli kar 1885 likovnih del. 

Učiteljica Kaja Kous
 



Zgodba o treh možeh
 

Stara pripoved govori o treh možeh, ki so tovorili vsak po dve vreči; visele so jim na vratu, ena spredaj,
druga zadaj.

Ko so prvega vprašali, kaj tovori, je rekel:

“Vse dobro, kar sem doživel od svojih prijateljev, je spravljeno v vreči na hrbtu, ki je nimam pred očmi,
zato vse sproti pozabljam. V sprednji vreči pa nosim vse, kar se mi je zgodilo slabega. Spotoma se
pogosto ustavim, jemljem v roke posamezne kose in si jih ogledujem z različnih strani. Ukvarjam se z
njimi in jih preučujem. Vse moje misli so posvečene njim.”

Ker se je prvi mož pogosto ustavljal in premleval nesrečne zadeve iz preteklosti, ni prišel daleč.

Ko so vprašali drugega, kaj nosi v svojih vrečah, je odgovoril:

“V sprednji so vsa moja dobra dela. Spredaj jih nosim zato, ker jih pogosto jemljem ven in razkazujem,
da se drugi čudijo. V hrbtni vreči pa nosim vse svoje napake. Kamorkoli grem, jih nosim s seboj. Vreča
je težka in zaradi nje hodim počasi, vendar je ne morem nikjer odložiti.”

Tretji pa je na vprašanje o vrečah odgovoril:

“Sprednja vreča je polna dobrih misli o ljudeh in dobrih dejanjih, ki so jih storili; v njej je vse dobro, kar
me je v življenju doletelo. Vreča je velika in polna, vendar ni težka. Njena teža je kot jadro na barki, v
nobeno breme mi ni, pomaga mi naprej. Zadnja vreča pa je prazna, ker sem ji naredil veliko luknjo v
dnu. Vanjo mečem vse slabo, kar slišim o drugih, in vse slabe misli, ki jih imam včasih o sebi. Vse to leti
skozi luknjo v dnu in se izgubi za vedno, zato ne vlačim s seboj nobenega bremena, ki bi me oviralo na
poti.”

 
Nauk zgodbe:

 
Kdaj pa kdaj moramo pogledati, kaj na poti skozi življenje nosimo s seboj …

(John Marks Templeton)
 
Vir: https://nastjaklevze.com/zgodba-o-treh-mozeh/#.Y4RLG3bMJPY

DOBRO JE VEDETI ...
Mednarodni dnevi v mesecu decembru:

1. december – mednarodni dan boja proti HIV/aidsu
2. december – mednarodni dan odprave suženjstva
3. december – mednarodni dan invalidov
5. december – mednarodni dan prostovoljstva za gospodarski in socialni razvoj
7. december – mednarodni dan letalstva
10. december – mednarodni dan človekovih pravic
18. december – mednarodni dan migrantov
19. december – dan sodelovanja med državami juga
20. december – mednarodni dan človeške solidarnosti
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Naj se veseli december začne!
JUHUUUUUU!

 


