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Spoštovani!
Še na začetku tega šolskega leta nihče od nas ni pričakoval ali
predvideval, da je možno, da se življenje ustavi, da je možno, da šolske
zgradbe in vrtci samevajo. Da imajo igrišča ograjo iz trakov, ki
prepovedujejo uporabo, da je potrebno nositi maske, da se ne smejo
izvajati prireditve in dogodki, kot smo bili vajeni. Da moramo paziti na
razdaljo in omejevati stike, čeprav je človek družabno bitje in potrebuje
drugega človeka, bližino, dotik.
Vendar je, ne glede na vse in ne glede na to, kaj verjamemo,
pomembno, da pazimo nase in da pazimo drug na drugega. Da nam je
mar – to pa dokazujemo tudi tako, da se držimo dogovorjenega. Tako je
tudi v šoli in v vseh sistemih, kjer je vključenih več ljudi – veljajo pravila,
ki dajejo okvir, ki tudi mirijo in dajejo občutek varnosti. Seveda je
pomemben namen, in ta je v primeru šole – omogočanje izvajanja
vzgojno-izobraževalnega dela, poučevanje in učenje ter sobivanje. In
mislim, da nam na OŠ Stročja vas to dobro uspeva.
To dokazujejo dosežki v tem letu, ki jih (kljub izvajanju izobraževanja na
daljavo, kar se je zgodilo prvič v zgodovini šolstva) ni malo. Poleg vseh
uspehov smo uspešno spravili pod streho tudi projekt SKUM in se učili
na novo – s pomočjo umetnosti. To so letos preizkušali osmošolci. Že
pred izbruhom COVID-19 ter razglasitvijo epidemije so stekla prva
tekmovanja in učenci naše šole so prav tako dosegli lepe rezultate tako
na tekmovanjih iz znanja kot na športnih tekmovanjih.
Drage učenke, dragi učenci. Čestitam vam za dosežene uspehe in vaše
zmage v tem šolskem letu. Ponosna sem na vse, kar smo skupaj zmogli,
kljub koroni in vsemu, kar je prinesla. Okoliščine so od vseh nas
zahtevale dodatno delo in drugačno delovanje. Nastopil je prav poseben
čas – čas izobraževanja na daljavo, čas ostajanja doma in skoraj
pretrganih stikov z vrstniki. Tako je ta čas doprinesel k temu, da ste
mladi preizkušali izobraževanje na daljavo, ki je poleg Facebooka,
Instagrama in Snapchata vključevalo ZOOM aplikacijo. Uživajte v
počitnicah, odpočijte si, jeseni pa z novo energijo novim zmagam naproti,
kakršne koli že bodo.
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Iskrena zahvala pa je namenjena tudi staršem. Hvala za vse, kar smo
soustvarjali, ko smo to leto z roko v roki delovali in usmerjali učence
doma. V času, ki je nastopil, ste poleg vzgojitelja z lastnim zgledom
izvajali tudi aktivno vlogo učitelja. Spremljali ste spletne učilnice in
naloge otrok še bolj dosledno, spodbujali, prepričevali in razlagali.
Skupaj smo s konstruktivnim, sodelujočim odnosom prispevali k temu, da
smo to posebno šolsko leto uspešno pripeljal do konca. HVALA.
Spoštovane sodelavke, spoštovani sodelavci. Tudi vam, vsakemu
posebej, izrekam zahvalo. Nove okoliščine so tudi nam doprinesle veliko
novega. V zelo kratkem času smo se dobro organizirali in naučili novih
veščin. Izvajali ste svoje delo prilagojeno od doma, obenem pa podpirali
učence in starše, ki so na novo spoznavali svoje otroke, prevzemali
vlogo mentorja in se spopadali s svojimi strahovi in mejami. Čaka nas še
precej dela, predvsem pa moramo osmisliti cilje, ki si jih zadamo in se
odločiti, da smo dovolj avtonomni in suvereni, da določimo, kaj naši
učenci potrebujejo in kaj je tisto, za kar je še čas. Skupaj zmoremo!
Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica

LIA Kosi, 5. r.
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PRVI ŠOLSKI DAN
0Š Stročja vas, 2. 9. 2019 – Za 15 prvošolčkov naše šole je bil prvi šolski dan prav
poseben, saj so v šolo prišli skupaj s svojimi starši. Najprej so se vsi skupaj odpravili v
telovadnico, kjer so jih pričakali starejši učenci in ostali učitelji. Po prijaznem pozdravu
ravnateljice, gospe Mateje Leskovar Polanič, so si ogledali program, ki so ga zanje
pripravili starejši učenci. Prisluhnili so tudi ministru za izobraževanje, znanost in šport,
dr. Jerneju Pikalu, ter županji Občine Ljutomer, mag. Olgi Karba, ki sta vse zbrane
nagovorila preko posnetka. Vsak prvošolček je nato prejel listino, da je postal učenec
OŠ Stročja vas, ter rumeno rutko, s katero bo bolj viden in s tem varen udeleženec v
prometu.
V učilnici jih je pričakalo majhno presenečenje, pozdravili so se seveda tudi z učiteljico
Brigito in vzgojiteljico Alenko. Nato so se še malo posladkali v jedilnici in skupaj s starši
odšli domov polni pričakovanj.
Vsi ostali učenci so sedli v šolske klopi. Spoznali so razrednike in sorazrednike ter
prejeli urnike. V telovadnici so pozdravili prvošolčke, pozneje pa opravili uvodne ure
pouka in tako je dan hitro minil.
Pa začnimo še eno uspešno šolsko leto!
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BOGOMIR DOLENC IN DOBRODELNI TEK
OŠ Stročja vas, 9. 9. 2019 – Navsezgodaj zjutraj je k nam pritekel gospod Bogomir Dolenc, ki teče
v dobrodelne namene. Tokrat za otroke, ki so preboleli raka in tako zmagali v najpomembnejši
bitki – bitki za življenje.
Tudi učenci OŠ Stročja vas smo malo tekli z njim, gospod Bogomir pa bo obtekel celo Slovenijo, in
sicer v 12 dneh.

Zaželeli smo mu dober tek, malim vitezom, ki se pogumno borijo z boleznijo, pa veliko zdravja!

ŠOLA V NARAVI V CŠOD JURČEK KOČEVJE
Kočevje, 16.–20. 9. 2019

1. dan
Polni pričakovanja so učenci 2. in 3. razreda končno dočakali ponedeljek, 16.
septembra, ko so se odpravili v šolo v naravi (CŠOD Jurček Kočevje).
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Pot z avtobusom je hitro minila. Bolj so se bližali cilju, bolj so bili radovedni,
kako bo v Kočevju. V domu jih je pričakal vodja doma, gospod Tilen, s svojo
ekipo. Po razporeditvi v sobe je sledilo naporno oblačenje postelj in kosilo.
Učenci so se seznanili tudi z osnovnimi pravili doma Jurček.
Po kosilu so učenci spoznavali mesto Kočevje. Ogledali so si Kočevsko ali
Rudniško jezero, cerkev sv. Jerneja, mestni trg ter reko Rinžo. Učenci so v
jezeru lovili tudi rake, kar jim je bilo zelo zanimivo.
Večerji je sledila predstavitev učencev po sobah. Predstavili so se z zanimivimi
točkami in razkrili svoje skrite talente. Sledilo je umivanje in tuširanje. Po
večerni pravljici so učenci dokaj hitro zaspali v pričakovanju novega dne.

2. dan
Drugi dan so se prebudili v prijetno toplo sončno jutro.
Dopoldne so v delavnicah spoznavali gozdne živali ter osnove orientacije. Po
malici so se učenci 2. razreda podali na učno gozdno pot Rožni studenec. Na
poti so iskali sledi živali, v blatu pa žabe …
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Tretješolci so odšli do kraške jame, poimenovane Medvedova, vendar v jamo
niso mogli vstopiti, saj je bil vhod v jamo zaradi nedavnega vetroloma zaprt.
Gozdni delavci so jim obljubili, da bodo do četrtka uredili prostor pred jamo.
Popoldan pa je učence čakalo posebno doživetje, in sicer vožnja s kanujem po
reki Rinži. Razdelili so se v dve skupini. Najprej je prva skupina oblekla
reševalne jopiče ter v roke vzela vesla. Seveda so se seznanili tudi z osnovnimi
pravili obnašanja na reki in v kanujih. Nato so se usedli v kanuja in odveslali
do slapa Smrti. Druga skupina pa je tačas preživela prijetno urico na igralih v
športnem parku. Po malici sta se skupini zamenjali.

Po večerji so se učenci s svetilkami podali na nočni pohod in opazovali nočno
nebo.
S pomočjo zvezd so se učili orientacije in opazovali pomembnejša ozvezdja, ki
so se zelo lepo videla.
3. dan
Že je polovica šole v naravi za nami!
V sredo dopoldan so se učenci z avtobusom odpeljali proti kočevskemu
pragozdu oziroma v Kočevski rog. Po dobri uri vožnje navkreber so prispeli na

7

planoto, kjer je močno pihal veter, zato je učencem prijal topel čaj in prigrizek.
Potem so se podali do »vhoda v pragozd«. Druženje je bilo zelo prijetno, učenci
so izvedeli veliko novega o zgodovini in gozdarjenju v Kočevskem rogu. Najbolj
pa jih je pritegnil pragozd, ki je s svojo skrivnostnostjo in pozitivno energijo
navdušil prav vse. Prisluhnili so tišini gozda in poslušali zvoke različnih živali,
ki jih je predvajal učitelj Robert, se sprehodili do 500 let stare jelke – kraljice
Roga …

Po kosilu so napisali razglednice svojim domačim. Upajo, da bodo prispele še
pred njihovo vrnitvijo v domači kraj.
Popoldne so se odpravili v gozd in se v okviru teme Preživetje v naravi naučili
zakuriti ogenj. Učitelj Jure je to predstavil na zanimiv način. Sledila je še peka
kruha.
Po večerji je sledil kviz Male sive celice. V mešanih skupinah so odgovarjali na
vprašanja iz različnih področij.
4. dan
Kmalu bo konec naše šole v naravi, saj nam je ostal le še en dan.
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Četrtkovo dopoldne so učenci preživeli podobno kot torek, le da sta skupini
zamenjali svoje vsebine.
Drugošolci so tako spoznavali orientacijo in naše osončje ter se podali v
Medvedjo jamo. Opazovali so značilnosti podzemnega sveta in kraške pojave. V
njem je kapnik, katerega starost geologi ocenjujejo na približno 300 000 let.
Tretješolci pa so se učili o gozdnih živalih, predvsem zvereh, po malici pa so se
še enkrat podali do kraške jame in si jo tokrat ogledali.
Popoldan so se razdelili v tri skupine in začeli z zanimivimi dejavnostmi. Ena
skupina je izdelovala vetrnice. Druga skupina je spoznavala osnove
lokostrelstva. Tretja skupina pa se je preizkusila v kolesarjenju. Vse tri skupine
so izvedle vse aktivnosti.
Zadnji večer pa seveda ni smel miniti brez večerne zabave in diska.

5. dan
Tako, pa smo dočakali konec. Vse lepo se enkrat konča in tako je končana tudi
naša šola v naravi.
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Današnje prebujanje je bilo hitro, saj so učenci že nestrpno pričakovali odhod
domov. Po zajtrku so spakirali svoje stvari v kovčke in pospravili sobe. V
dopoldanskem času so še morali dokazati svoje znanje iz vsebin, ki so jih
spoznali v tem tednu. Tako so se odpravili v bližnji gozd, kjer so izvedli lov na
lisico. Učenci so se po skupinah podali na iskanje prave poti in reševanje nalog.
Vse skupine so se na poti bolj ali manj uspešno znašle in rešile naloge.

Po kosilu so se vsi zdravi, zadovoljni in srečni z avtobusom napotili domov, kjer
so jih že pričakovali starši.
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OBISK SADJARSKE KMETIJE DRUŽINE TRSTENJAK
Stročja vas, 26. 9. 2019 – Učenci 2.
razreda so bili na obisku pri Trstenjakovih v
Stročji vasi. Družina Trstenjak že vrsto
let v okviru ukrepa Šolska shema, katerega
izvajalec je Agencija Republike Slovenije
za kmetijske trge in razvoj podeželja,
sodeluje z našo šolo in učence oskrbuje s
slastnimi jabolki. Hkrati pa pripravljajo za
naše učence tudi izobraževalne dejavnosti.
Le-te so zmeraj zanimive, saj pri njih ne
gre brez traktorjev, tekanja po sadovnjaku
in sladkanja z odličnim sokom – letos je
b bil to grozdni sok. Med vračanjem v šolo
so učenci jedli jabolka in že nizali ideje
za likovno ustvarjanje.
Hvala družini Trstenjak za topel sprejem in
lepo doživetje.

EVROPSKI DAN JEZIKOV
OŠ Stročja vas, 26. 9. 2019 – Obeležili smo EVROPSKI DAN JEZIKOV.
Učenci so pri pouku ustvarjali različne napise na temo vrednot v tujih
jezikih.
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DELAVNICE OB EVROPSKEM DNEVU JEZIKOV (GFLM)
OŠ Stročja vas, 27. 9. 2019 – Tudi
letos so nas obiskali dijaki
ljutomerske
gimnazije
in
nam
predstavili nekaj tujih jezikov
(angleščino, španščino, francoščino
in ruščino). Bilo je zelo zanimivo
in poučno. Ugotovili smo, da je
francoščina zelo lep in romantičen
jezik. Naučili smo se tudi nekaj
besed
kot
na
primer:
Merci
beaucoup. (Hvala lepa.) Pa smo
mislili, da je samo slovenščina
težek jezik!

SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠUS
OŠ Stročja vas, 11. 10. 2019 – V tednu otroka smo sprejeli prvošolce v
skupnost učencev šole.
Predstavniki SUŠ so prvošolcem pripravili kratek kulturni program in
predstavitev delovanja SUŠ. Na sprejem so prišli tudi devetošolci, ki so varuhi
prvošolcev, in drugošolci. Učenci 1. razreda so se predstavili s plesom in
pesmijo. Ga. ravnateljica Mateja Leskovar Polanič je učence povabila k
vestnemu izpolnjevanju dolžnosti in k temu, da bi živeli po 8 krogih
odličnosti. Mentorica SUŠ Daniela Škrobar je za prvošolce pripravila kratek
kviz, na katerem so se odlično odrezali. Na koncu so ravnateljica, mentorica
SUŠ in predsednik SUŠ Blaž Rakuša prvošolcem podelili listine in knjigo,
ki jo je ob tej priložnosti podarila OŠ Stročja vas.
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Upam, da se bodo prvošolci z veseljem spominjali tega dogodka.

OBISK SPLOŠNE KNJIŽNICE LJUTOMER
Ljutomer, 15. 10. 2019 – Učenci 7. razreda smo z učiteljicama Petro Šijanec
Koren in Moniko Šalamun obiskali Splošno knjižnico Ljutomer. Tam smo
spoznali knjižničarko go. Jasno Branko Staman, ki nam je predstavila celotno
knjižnico in povedala nekaj o njej. Le-ta stoji na ljutomerskem trgu že 152 let,
del nje pa je tudi muzej. Obsega veliko fotografij, slik, plastičnih lutk ter seveda
veliko zanimivih knjig in CD-jev. Ima dva oddelka: oddelek za odrasle v prvem
nadstropju in oddelek za mladino v drugem nadstropju. Mi smo si ogledali oba.
Šli smo tudi v sobo, v katero stranke brez vodstva nimajo vstopa. Tam smo
izvedeli nekaj več o tem, kako so kurili čarovnice in mnogo drugih
zgodovinskih dejstev. Po ogledu smo šli nazaj na mladinski oddelek, kjer smo se
pogovarjali o knjigah, ki jih radi beremo.
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V dar smo prejeli knjigo Janje Vidmar z naslovom Elvis Škorc, genialni štor.
Preden smo se odpravili proti šoli, smo se igrali
igro, pri kateri te je prijatelj vodil do police, ti pa
si si na slepo izbral eno knjigo. Sledilo je
pešačenje do šole, malica in nadaljnji pouk.
V knjižnici smo se imeli super in se hkrati naučili
veliko novega.
LANA Sovič, 7. r.
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SREČANJE STAREJŠIH KRAJANOV KS STROČJA VAS
Stročja vas, 17. 10. 2019 – Oktober je mesec, ko se zberejo starejši krajani Krajevne skupnosti
Stročja vas, malo pokramljajo med sabo ter se družijo. Tudi letos se jih je veliko odzvalo
povabilu, tako da je gasilski dom kar pokal po šivih.
Najprej so vse zbrane nagovorili: g. Srečko Mihorič, predsednik Krajevne skupnosti Stročja vas,
mag. Olga Karba, županja Občine Ljutomer, ga. Maša Germšek, predstavnica Območnega
združenja Rdečega križa, ter ga. Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica OŠ Stročja vas. Sledil je
krajši kulturni program, ki jim ga z veseljem pripravimo učenci OŠ Stročja vas. Tudi tokrat smo se
potrudili po svojih najboljših močeh. Tako so nastopili naši tamburaši, ki so pod taktirko g.
Rafaela Pavličiča zaigrali tri pesmi. Mehove so raztegnili tudi harmonikarji, ki so zaigrali nekaj
poskočnih. Učenci 1. razreda so zaplesali, zapeli in deklamirali, da jih je bilo veselje gledati. Vse
zbrane pa smo nasmejali še s pesmijo Marka Kočarja ter s skečem.

Skratka, bilo je veselo in zabavno.

15

SREČANJE VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV
OŠ STROČJA

VAS , 18. 10. 2019 – V PETEK JE POTEKALO SREČANJE VRSTNIŠKIH
MEDIATORJEV . UDELEŽILO SE GA JE 20 VRSTNIŠKIH MEDIATORJEV IN MEDIATORK , KI
SO POD BUDNIM OČESOM UČITELJIC TADEJE JURKOVIČ , NATAŠE HORVATIĆ DOLAMIČ,
JANJE RAJH, TINE MATJAŠIČ IN DANIELE ŠKROBAR TER RAVNATELJICE MATEJE
LESKOVAR POLANIČ SODELOVALI V DELAVNICAH. Z DELOM SMO PRIČELI OB 16. URI .
NAJPREJ SMO SE V UČILNICI TEHNIKE ZABAVALI S POMOČJO IGER , OB KATERIH SMO SE
SPROSTILI IN UVEDLI V POPOLDANSKO DELO . IMELI SMO ZELO ZANIMIV OBISK
ODVETNICE GE . S IMONE HORVAT , KI NAM JE PREDSTAVILA ODVETNIŠKI POKLIC IN
KAKO POTEKA MEDIACIJA NA SODIŠČU . BILI SMO ZELO RADOVEDNI, ZATO SMO JI
POSTAVLJALI VELIKO VPRAŠANJ . NATO SMO SE RAZDELILI V SKUPINE IN TAKO
PONOVILI POTEK MEDIACIJE . S LEDILA JE MALICA , PO NJEJ PA SMO SE ODPRAVILI V
UČILNICO NARAVOSLOVJA, KJER SMO IZVAJALI POSKUSE , KI SO JIH ZA NAS PRIPRAVILE
UČITELJICA TADEJA, DANIELA IN NATAŠA .

ZAKLJUČNO DELAVNICO S KRATKIM ŠPORTNIM PROGRAMOM V TELOVADNICI , KJER
SMO SE PREIZKUSILI V PLESU IN ŠTEVILNIH IGRAH, PA JE PRIPRAVILA TINA MATJAŠIČ .
SARA BELEC, 9. R.
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
OŠ Stročja vas, 19. 11. 2019 – Tudi na naši šoli je bil osrednji dogodek ob dnevu slovenske hrane
Tradicionalni slovenski zajtrk. Le-ta je nastal na pobudo slovenskih čebelarjev in ga izvajamo že
od leta 2011. Tradicionalni slovenski zajtrk in dan slovenske hrane izobražujeta in osveščata tako
mladostnike v šoli kot širšo javnost o pomenu zajtrka in prehranjevalnih navadah ter pomenu in
prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora.
Tako so letos slasten zajtrk ob začetku naravoslovnega dne sestavljali rženi kruh (Pekarna »RŽ«
Mirjana Fekonja iz Gornje Radgone), domače maslo (Kmetija Kosi iz Ključarovcev), domači
akacijev med (Čebelarstvo Rižnar iz Pristave), domače mleko (kmetija Žnidarič s Podgradja) in
ekološko pridelana jabolka sort lucy, topaz in sirius (Sadjarska kmetija Trstenjak iz Stročje vasi).
Hvala kuharicam.
Povabilu na zajtrk so se odzvali tudi nekateri starši naših učencev ter predstavniki Sveta staršev.
Zajtrku so sledile dejavnosti vsebinsko in ciljno usklajene s projekti Šolska shema, Šolski ekovrt,
Zdrava šola in Čut.
Posebna zahvala čebelarjem, gospe Petri Rižnar in gospodoma Janezu Šišku in Jožetu Feušu, za
zanimivo in poučno predstavitev čebelje družine, skrivnosti življenja čebel, pomena čebel z vidika
opraševanja rastlin in skrbi čebelarjev za ohranitev naše avtohtone kranjske sivke.
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Za obisk zahvala tudi 4. medeni kraljici Slovenije, gospe Valentini Marinič, ki je s čudovito obleko
in tiaro v laseh vsem deklicam pričarala nasmeh in iskrico v oči. Hvala tudi gospodu Branku
Bratinščaku, predsedniku Čebelarskega društva Ljutomer, in gospodu Janezu Venclju,
podpredsedniku Čebelarske zveze Slovenije.

Zahvaljujemo se tudi gospe Angelci Lukman, direktorici Občinske uprave Ljutomer, za obisk ob
Tradicionalnem slovenskem zajtrku na OŠ Stročja vas.
NATAŠA Horvatić Dolamič

TRŽNICA SREDNJIH ŠOL IN POKLICEV
Ljutomer, 21. 11. 2019 – V ŠIC Ljutomer so svetovalne delavke sedmih osnovnih šol ljutomerske upravne enote v četrtek
v popoldanskem času organizirale 12. Tržnico srednjih šol in poklicev. Ker se na osnovnih šolah zavedajo, da je odločitev
za nadaljnje šolanje v mladostnikovem življenju zelo pomembna, poskušajo mladim podati kar največ informacij.
Predstavitev je organizirana kot ena izmed dejavnosti karierne orientacije.
Namen tržnice je, da si učenci zaključnih razredov osnovnih šol pridobijo informacije, ki jih nujno potrebujejo pri izbiri
srednje šole, v katero se želijo vpisati. Gre za prvi stik s programi v srednjih šolah in ena izmed možnosti pri
pridobivanju konkretnih informacij pred odločitvijo za srednjo šolo oz. poklic. Tržnica je organizirana v popoldanskem
času, tako da si lahko učenci skupaj s starši ogledajo predstavitve, predstavnike šol vprašajo, kar jih zanima in se
kasneje doma skupaj odločijo. Zavedamo se, da so starši zelo pomemben člen pri odločitvi mladih ljudi, zato je dogodek
organiziran v
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popoldanskem času. Predstavile so se tako srednje šole kot tudi razne institucije, ki so tako ali drugače povezane z
nadaljnjim izobraževanjem. Starši so lahko pridobili tudi informacije o državnih in kadrovskih štipendijah.
V mesecu februarju bodo imeli devetošolci v okviru informativnih dni možnost te srednje šole obiskati. V aprilu pa bodo
že sprejeli svojo prvo odločitev in izpolnili prijavo za vpis. Preostane jim samo še uspešen zaključek šolskega leta.

ŠKL MDO
Radenci, 23. 11. 2019 – Tri ekipe učencev in učenk naše šole od 1. do 6. razreda so se
udeležile regijskega tekmovanja v igri med dvema ognjema. Tekmovanje je potekalo v
Radencih. Naša šola je sodelovala v vseh treh kategorijah in se v vsaki odlično odrezala.
Učenci so z borbeno igro dosegli prva mesta v vseh kategorijah. Svoje sposobnosti sedaj
že pridno izboljšujejo in nadgrajujejo za finale državnega prvenstva, ki jih čaka drugo leto
spomladi. Učencem še enkrat čestitamo za uspeh. Zahvaljujemo se tudi navijačem za vso
podporo in vzpodbudo iz tribun ter vas vabimo na finalne tekme, ki se bodo odvijale drugo
leto.
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PREDNOVOLETNE DELAVNICE IN BAZAR
OŠ Stročja vas, 28. 11. 2019 – Delavnice so tudi to šolsko leto potekale popoldne. Izbirali smo lahko med 17 različnimi
delavnicami. Pomagali so nam tudi zunanji sodelavci, za kar se jim iz srca zahvaljujemo. Vladalo je pravo predbožično vzdušje
– po hodniku je dišalo po pecivu, slišati je bilo božično-novoletno glasbo.

Nastali so lepi izdelki, ki so jih potem obiskovalci bazarja kar razgrabili.
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DAN DEJAVNOSTI NA SŠGT RADENCI
Radenci, 2. 12. 2019 – Učenci 4. in 7. razreda smo se v ponedeljek odpravili v Radence. Tja smo se odpeljali z
avtobusom, ki nas je odložil na avtobusni postaji. Tam nas je pričakal učenec, ki obiskuje Srednjo šolo za gostinstvo in
turizem Radenci. Kljub grdemu vremenu smo se peš odpravili v dijaški dom, kjer smo imeli predstavitev šole. Zatem
smo si ogledali sobe ter pomalicali. Odpravili smo se v Srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Razdelili smo se v dve
skupini: ena je pripravljala pogrinjek, druga pa pekla pice in sladice iz fižola. Skupini sta se po določenem času
zamenjali. Ko je bilo vse pripravljeno, smo jedi tudi poskusili. S tremi dijaki smo se odpravili do vrelca. Potem smo šli v
hotel Radin, kjer nas je sprejela vodička. Najprej smo lahko poskusili radensko in si ogledali filmček, potem pa smo se
sprehodili še ob kopališču.
Z vrnitvijo na šolo smo zaključili dan dejavnosti, ki je bil vsem zelo všeč.

Naslednji dan, torej 3. 12. 2019, so dan dejavnosti opravili še osmošolci in devetošolci naše šole, ki so prav tako zelo
uživali in se marsikaj novega naučili.
LEONI Gjerek in EVA Rus, 7. r.
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POSKOČNI IN USPEŠNI VRTEC!
OŠ Stročja vas, 4. 12. 2019 – Vrtec je
sodeloval v razpisu Poskočna turneja s
Pikapolonico po slovenskih vrtcih. Kaj
so morali narediti? Posneli so
videoposnetek na pesem Poskočnih
muzikantov in jo naložili na Facebook.
50 vrtcev z največ glasovi sta obiskala
2 člana skupine Poskočni muzikanti.
Našemu vrtcu je uspelo dobiti veliko
glasov in s tem tudi obisk ansambla ter
pikapolonice. Jupi! Tako smo bili
pravega
koncerta
deležni
tudi
osnovnošolci.

ŠOLA V NARAVI CŠOD CERKNO
Cerkno, 9.–13. 12. 2019 – V času pred prazniki so se učenci 5. in 6. razreda udeležili
načrtovane šole v naravi. Program – plavalni teden – so izvedli v Centru šolskih in
obšolskih dejavnosti, enota Cerkno.
Šole v naravi se je udeležilo 49 učencev, spremljale so jih 4 strokovne delavke.
Že prvi dan je bil zanimiv, saj je bil odhod izpred šole ob 6. uri zjutraj, sledila je kar
dolga pot do Idrije. Tu so nas pričakali kustosi v muzeju Rudnika živega srebra Idrija. Po
skupinah smo se podali v Antonijev rov, ki omogoča obiskovalcem vpogled v življenje in
delo rudarjev. Po ogledu smo se odpravili proti Cerknu. Pred domom Cerkno so nas
pričakali učitelji: upravnik Domen ter učitelji Igor, Rok in Andraž. Pozneje se jim je
pridružila še učiteljica Simona. Seznanili smo se s potekom prvega dne ter pravili
hišnega reda v domu. Po kosilu smo takoj vzeli stvari za plavanje ter se podali v bazen,
ki je ob Hotelu Cerkno. Razdelili smo se v 4 skupine ter tako ves teden pridno vadili
plavanje in na koncu osvojili bronastega, srebrnega in celo zlatega delfinčka. Po malici
smo se namestili v sobe. Dom je zelo posebna zgradba, saj smo bili nameščeni v sobah
v 3 nadstropjih. Ima tudi veliko stopnic, je pa nov, saj obratuje šele 5 let. Ko smo to
uredili, smo izvedli FOTOLOV in PLEZANJE PO NOTRANJI STENI, po večerji pa še
VEČERNI SPREHOD. Zaspali smo, kot bi mignil.
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V torek smo po zajtrku takoj odšli na bazen, kar smo
potem ponovili tudi po kosilu. Ista rutina je potekala
vse do petka. Po malici smo se razdelili v dve skupini.
Ena skupina je z učiteljem Andražem izvedla
PLEZANJE po notranji steni, druga pa se je podala v
bližnji gozd, kjer smo izdelovali bivake v dejavnosti
KJE SE LAHKO SKRIJEM. Na voljo smo imeli šotorsko
krilo in vrvi ter gozd. Nastala so zanimiva pribežališča.
Po večerji smo si ogledali društvene prostore
LAUFARJEV – tipična maska cerkljanskega področja.
Član Miha je na zanimiv način predstavil tradicijo
laufarije, Neo pa je celo oblekel eno od mask. Močan
element lokalne identitete občine in njenih
prebivalcev so »laufarji«,
ena najbolj prepoznavnih tradicionalnih pustnih skupin v Sloveniji. Cerkljanska laufarija
je stoletja dolgo potekala po nenapisanih pravilih, ki so se z ustnim izročilom prenašala
iz roda v rod. Skupina danes šteje 25 likov, posebnost pa so njihova naličja – t. i. »larfe«,
ki so izrezljane iz lipovega lesa. Nekatera njihova oblačila so sešita iz naravnih
materialov (bršljan, slama, mah, smreka, živalska koža). Skozi maske in like so v
cerkljanski laufariji predstavljene značilnosti in slabosti posameznih skupin prebivalstva.
Glavni lik je Pust, ki ima obleko pošito z mahom, v rokah pa nosi mlado smreko.
Spremljajo ga »ta bršljanov«, »ta tierjesta«, »ta star« in »ta stara«, »lamant« itd. Edina
govoreča maska je »ta star«. Zanimivo je tudi to, da ima dom Cerkno sobe
poimenovane po teh likih. Mi smo stanovali v sobah z imeni: »ta bršljanov«, »ta tierjest«,
»ta star« in »ta stara«, »lamant«, »marjetica« … Tako je na zanimiv način minil že drugi
dan.
V sredo smo ponovili dejavnosti plavanja, popoldne pa sta se skupini zamenjali. Sedaj se
je druga podala na plezanje, prva pa je izdelovala bivake. Zvečer smo se igrali družabne
igre, preizkusili pa smo se tudi v skupinski dinamiki – socialnih igrah, ki jih je vodila
učiteljica Simona.
Že je tukaj četrtek. Po utrjevanju
tehnik plavanja smo se spet razdelili v
dve skupini. Eni smo se najprej
preizkusili v orientaciji po mestu,
druga skupina je prisluhnila dvema
francoskima študentkama, ki sta
preko kviza in fotografij predstavili
Francijo. Pozneje smo se zamenjali.
Druga skupina je orientacijo opravila
bolj »na kratko«, saj je začelo
deževati. Po večerji smo z
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učitelji šole ter učiteljico Simono izvedli zaključno srečanje. Prejeli smo potrdila o
udeležbi v šoli v naravi, najbolj urejene sobe pa so dobile priznanja. Potem je sledila
zabava. Ko smo plesali, je zunaj začelo snežiti. Utrujeni in veseli, da se jutri že vračamo
domov, smo zaspali.
Zbudili so se v zasnežen petek. Po zajtrku smo takoj spakirali stvari ter se še zadnjič
odpravili na plavanje. Bilo je zanimivo, saj smo se preverili v uspešnosti učenja tehnik
plavanja. Komaj smo čakali, da gremo domov. Že pri kosilu smo videli naš avtobus. Še
vedno je snežilo, ko smo še zadnjič stali na diagonali, se zahvalili in poslovili od osebja
doma.
Polni lepih vtisov smo se odpravili domov. Pot je hitro minila in starši so nas že čakali
pred šolo.

ASTRONOMIJA NA OŠ STROČJA VAS
OŠ Stročja vas, 20. 12. 2019 – Dobili smo posebno priložnost, da razširimo
znanje o vesolju. Zjutraj smo se zbrali, potem pa so nas učitelji razvrstili po
razredih. V petih šolskih urah smo imeli kar 4 različne delavnice (priprava na
vesolje, astronomija, planetarij in izdelovanje raket).
V prvi delavnici z naslovom priprava na vesolje so nam razložili, kaj vse je
potrebno za odpravo v vesolje. Izvedli smo tudi poskus z dušikom in zračnim
pritiskom.
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V naslednji delavnici smo obiskali planetarij. Izvedeli smo marsikaj o rojstvu
zvezd, o soncu. To temo je predavatelj povezal še z zgodovino in starimi
ljudstvi.
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V delavnici astronomija nam je predavatelj postavljal vprašanja, na katera
danes vsi znamo odgovoriti: Je Zemlja res okrogla? Zakaj ne pademo dol?
Zakaj se planeti vrtijo? Kljub razumljivim in splošnim vprašanjem smo začeli
dvomiti v svoje znanje. Izkazalo se je, da moramo biti prepričani sami vase in v
svoje znanje, hkrati pa odprti za novo znanje, saj je vesolje polno presenečenj.
V zadnji delavnici smo izdelovali rakete iz plastenk. Rabili smo še kamen,
veliko lepilnega traka, karton, vodo … Rakete smo pozneje na šolskem igrišču
s pomočjo kompresorja zraka izstreljevali visoko v nebo.
Po koncu delavnic smo uživali v lepem decembrskemu vikendu.
KAJA Novak Pongračič, 8. r.

8 KROGOV ODLIČNOSTI
OŠ Stročja vas, 23. 12. 2019 – 8 krogov odličnosti nas spremlja že več let in še
vedno se učimo in trudimo živeti čim bolj skladno z njimi. Zato smo v okviru
kulturnega dne iskali 8 krogov odličnosti v filmih, ki smo si jih ogledali. Nižji
razredi so gledali slovenski mladinski film Sreča na vrvici, mi starejši pa ameriški

film Daj naprej.

f
film Daj naprej. Sledile so različne delavnice, kjer smo se nadalje pogovarjali in
ustvarjali.
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PRIZOR iz filma DAJ NAPREJ, ki nam je dal misliti!
UČITELJ: Kaj svet pričakuje od vas?
TREVOR: Nič!
UČITELJ: Tako je! Nič. Kaj pa lahko vi storite, da spremenite svet?
TREVOR: Kaj pa ste vi storili, da ste spremenili svet?
UČITELJ: Vsako noč dobro spim. Imam službo. Svoje znanje predajam naprej.
Na primer vam. Pri nalogi, ki bo sledila, boste naredili nekaj, kar bo
spremenilo svet.
UČENCI: Ta naloga je tako …
UČITELJ: Mora obstajati beseda, s katero lahko dokončaš ta stavek.
UČENCI: Nora? Čudna? Nezanimiva?
UČITELJ: Kaj pa … izvedljiva? Kaj če je svet tam zunaj veliko razočaranje in
vam ne bo všeč?
TREVOR: Potem bomo odgovorni in ga bomo poskušali spremeniti.

NOČ BRANJA
OŠ Stročja vas, 23.–24.12.2019 – Že 5. leto zapored smo organizirali Noč
branja za pridne in vestne bralce. Najprej nas je nagovorila ravnateljica
in nekaj časa preživela z nami. Potem so učitelji pripravili različne
delavnice, v katerih so učenci pesnili, risali, izdelovali igre …
Učiteljica Petra je ponoči pripravila še presenečenje – disko v telovadnici
z lučkami –, kar je učence zelo razveselilo. Sledilo je branje ob lučkah v
spalnih vrečah.

Veseli smo, da učenci vsako leto pokažejo tolikšen interes za Noč branja.
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ŠPORTNI DAN – SMUČANJE
Pohorje, 6. 1. 2020 – Novo leto 2020 smo pričeli športno – s športnim
dnevom.
Tako smo se učenci od 5. do 9. razreda šli smučat na Pohorje. Iz Stročje
vasi smo se odpravili ob 7.15. Ko

smo prispeli z avtobusom do vznožja

vzpenjače, smo najprej zajtrkovali, se oblekli v smučarsko opremo, nato
pa se odpeljali z gondolo na vrh gore. Vožnja z gondolo traja približno 10
minut. Ves čas smo lahko uživali ob razgledu na celotni Maribor.
Odsmučali smo nekaj krogov, da sta učitelja ugotovila naše sposobnosti.
Sledili sta dve uri prostega smučanja. Pogreli smo se tudi s čajem v bližnji
kavarni, nato pa nadaljevali s smučanjem. Na koncu smo se z gondolo
odpeljali nazaj k vznožju Pohorja ter odšli domov.
Smučanje je bilo zelo zanimivo, saj smo lahko prosto smučali, učitelja sta
nam določila le progo. V redu je bilo tudi to, da nas ni bilo veliko, saj tako
ni bilo gneče na smučišču. Izkušnjo bi definitivno ponovila, saj zelo rada
smučam.
JULIJA Leštan, 9. r.

ŠOLA NA SMUČEH
Areh, 17.–20. 1. 2020 – Učenci od 7. do 9. razreda smo se v petek
odpravili na šolo smučanja na Areh. Iz Stročje vasi smo se s kombijem
odpeljali v Vučjo vas, kjer smo bili dogovorjeni z učenci in učitelji
Osnovne šole II Murska Sobota. Vse stvari smo naložili na njihov avtobus,
nato pa se odpeljali novim dogodivščinam naproti. Po dobrih dveh urah
vožnje smo prispeli na Areh. Vse nas je zanimalo, kakšne so naše sobe, a
smo se šli najprej smučat. Preizkusili smo progo, učitelji pa so preverili
naše sposobnosti. Sledilo je odlično kosilo, šele nato smo se podali v
sobe.
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Stanovali smo v Ruški koči. V eni sobi so bile tri postelje, tako ni bilo
nobenemu dolgčas, saj smo vedno imeli družbo. Po krajšem počitku smo
šli ponovno na smučišče, ki se je vsak dan zaprlo ob 16.00, zato smo po
smučanju imeli veliko prostega časa, ki smo ga izkoristili za druženje pa
tudi za počivanje, saj se po šestih urah smučanja pošteno utrudiš. Tako
smo v petek pozno popoldne šli gledat zvezde, v soboto nas je obiskal
čarovnik Grega, v nedeljo pa nam je planinec povedal svojo zgodbo.
Zadnjo noč smo imeli disko. Vsak dan smo morali ob 22.00 iti spat. V
ponedeljek smo se ob 17.00 odpravili proti domu.
S šolo smučanja smo pridobili veliko novega znanja o samem smučanju,
številne nove izkušnje pa tudi lepe spomine.
JULIJA Leštan, 9. r.

PRIREDITEV OB KULTURNEM DNEVU IN PREDAVANJE
OŠ Stročja vas, 4. 2. 2020 – S kratkim kulturnim programom vsako leto
obeležimo Prešernov dan. Tokrat smo bili deležni prav posebne predstave, in
sicer plesa senc v režiji učiteljice Petre Šijanec Koren.
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Sledilo je zanimivo in poučno predavanje g. Sebastjana Kristoviča za starše
in strokovne delavce šole.

REGIJSKO SREČANJE TAMBURAŠKIH SKUPIN
Gornja Radgona, 15. 2. 2020 – Naša
tamburaška skupina VIGRED OŠ
Stročja vas se je udeležila Regijskega
srečanja

tamburaških

skupin

in

orkestrov. Predstavili so se s Trzinko,
Šamarjanko in pesmijo Nocoj je ena
luštna noč. Veseli in ponosni smo,
da učenci pod vodstvom zunanjega
sodelavca Rafaela Pavličiča na naši
šoli ohranjajo tamburaško tradicijo.
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PRIREDITEV ZA DEDKE IN BABICE
OŠ Stročja vas, 21. 2. 2020 – Na predpočitniški petek smo gostili babice in dedke
učencev 1. triletja. Otroci so s svojimi učitelji pripravili kratek kulturni program.
»Naj ljubezen, sreča,
dobrosrčnost kipi in kipi,
tako kot pisani in rdeči
srčki v ozadju. Odprimo
tudi naša srca, da se
bodo povezala v čudoviti
harmoniji
pogledov,
nasmehov, besed, pesmi
in plesov,« so stare starše
že na začetku prireditve
nagovorile
pozdravne
besede.
Po kulturnem programu je sledilo sproščeno druženje v jedilnici šole.
Po kulturnem programu
je sledilo sproščeno
KULTURNI DAN IN KULTURNO-TEHNIŠKI DANdruženje v jedilnici šole.
OŠ Stročja vas, 10. 6. 2020 – Namesto pouka smo imeli nekateri učenci kulturni dan pod
naslovom Bralni maraton. S seboj smo si prinesli svoje knjige, potem pa jih prebirali in
uživali. Delavnice, ki so sledile, so se navezovale na prebrano knjigo. Domišljiji smo
pustili, da je ubrala svojo pot in tako so nastali zanimivi izdelki.

7. in 8. razred je imel tehniško-kulturni dan, kjer so najprej izdelali izdelek in potem
literarno poustvarjali.

SERGEJA Senčar, 5. r.
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PROJEKT ERASMUS +
Z ERASMUSOM + V LITVO
1. DAN
Nedelja, 20. 10. 2019
Na vznemirljivo potovanje smo se odpravili gospa ravnateljica Mateja
Leskovar Polanič, Neja in moja malenkost in to v zgodnjih urah čisto
običajne nedelje. Učiteljica Monika Šalamun se nam je pridružila že čez
nekaj minut in pot nas je vodila v Gradec. Sama pot je bila razburljiva in
drugačna, kot bi bila sicer, saj smo se peljali z gasilskim avtomobilom pod
budnim očesom ravnateljičinega moža. Okoli 6.40 smo prispeli na letališče.
Sledil je za marsikoga običajen postopek na letališču – pregled in polet na
Dunaj. Na srečo nismo dolgo čakali do vzleta. Za naju z Nejo je bil polet z
letalom nekaj novega, saj z njim še nisva nikoli letela. Vkrcali smo se na
avtobus in se z njim odpeljali do propelerskega letala, ki je kmalu vzletelo.
Polurnemu letenju in občudovanju avstrijske pokrajine je sledil pristanek
na Dunaju. Dunajsko letališče je bilo drugačno kot tisto v Gradcu. Po
prihodu smo v čakalnici najprej srečali grško skupino in nato še romunsko.
Skupaj smo odšli do avtobusa, ki nas je odpeljal do letala, tokrat
reaktivnega, in poleteli smo do Vilne. Tam smo srečali nemško skupino. V
Litvo je prišel tudi moj prijatelj iz Nemčije, ki sem ga gostil, ko je obiskal
Slovenijo s projektom Erasmus +. Ob 12.50 nas je prišla na letališče iskat
učiteljica iz Litve s še eno učiteljico in šoferjem hotela Europacity. V hotelu
smo se namestili v sobe, nato pa odšli na ogled Vilne. Prvi muzej, ki smo si
ga ogledali, je bil muzej Ruske tajne policije KGB, in sicer je bila stavba
zapor. Pokazali so nam tudi film, kako so ubijali zapornike. Sledil je ogled
velike katoliške cerkve v grškem stilu, pred njo pa so plesali predstavniki
hindujske vere. V slednji smo si končno lahko tudi malo spočili noge po
dolgi hoji od muzeja. Za tem pa spet pot pod noge do Gediminasovega
stolpa.
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Le-ta ima tudi legendo: Gediminas je bil mož, ki je spal v gozdu. Do njega
so prišli volkovi in mu naročili, da naj na mestu, kjer spi, postavi utrdbo,
okoli nje pa mesto. Bilo je že pozno, zelo smo bili utrujeni, zato smo jo ucvrli
skozi park v restavracijo, v kateri ni bilo jedi brez krompirja. Za konec
dneva pa še sprehod do hotela.

2. DAN
Ponedeljek, 21. 10. 2019
V ponedeljek zjutraj smo se ob osmi uri dobili pri zajtrku. Sledil je ogled
parlamenta.
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Tam so nas seveda pregledali, nakar smo si vodeno ogledali parlament, ki
je bil deloma prenovljen leta 2007. Izvedeli smo tudi veliko o zgodovini
Litve. V sami stavbi smo šli še na kosilo, jedli pa smo pesino juho, ki nam ni
preveč dišala, saj smo se je že prejšnji dan v restavraciji zelo branili. Po
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okrepčilu smo odšli v nacionalno knjižnico in v kampus univerze. Sledilo je
pešačenje do hotela in obvezen postanek v McDonaldsu. Spakirali smo
kovčke in se pripravili na vožnjo do Tauragea, kamor smo prispeli okoli
19.30. Razšli smo se in odšli k družinam, pri katerih smo bivali.

3. DAN
Torek, 22. 10. 2019
V šoli smo se dobili ob 9.30, kjer so bili tudi učenci drugih šol Tauragea.
Ob 10. uri so nastopali učenci domače šole, nato pa se je predstavila še
vsaka država. Pri vseh drugih državah so vse predstavljali učitelji, pri
predstavitvi Slovenije pa sva sodelovala tudi Neja in jaz. Uvoden uradni del
je spremljala tudi novinarska ekipa, ki dela na televiziji. Po sprejemu smo
učenci šli jest v bližnjo kitajsko restavracijo. Sledil je sprejem pri županu
mesta, ki je bil precej mlad. Po zanimivi uri, preživeti v družbi mladega
župana, smo se odpravili v muzej Tauragea. Tam so nam predstavili tudi
veliko živalskih vrst tega kraja. Kot običajno smo si ogledali še mesto in
nato nas je zaneslo v mladinski center. Ob 18.15 smo odšli nazaj k
družinam.

4. DAN
Sreda, 23. 10. 2019
Ob osmih zjutraj smo se zbrali pred šolo in se odpravili v mesto Kaunas.
Vozili smo se nekje dve uri. Ob prihodu smo si ogledali muzej – deveto
utrdbo, v katero so v času druge svetovne vojne pripeljali jude, ki so jih
nacisti pobili. To dejanje je poznano pod imenom pokol v Kaunasu.
Prikazane so bile zaporne celice in videli smo vrata, skozi katera je 25.
decembra pobegnilo 64 zapornikov. Preživela je le polovica ubežnikov.
Ogledali smo si spomenik, ki zaznamuje ta pokol, ko je bilo ubitih 45.000
judov. Sledil je ogled še enega muzeja, in sicer vojaškega. V njem so bili
razstavljeni orožje in oprema litvanskih vojakov skozi zgodovino. Zapeljali
smo se v nakupovalni center, kjer smo lahko dve uri prosto pohajkovali. V
tem času smo opravili tudi kosilo – z Blažem sva jedla Hawai pico, ki je bila
pripravljena v 15 minutah. Nato pa sva šla raziskovat in se sprehajat po
trgovinah. To je bil tudi zaključek dneva, saj smo se ob 17. uri odpravili
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nazaj v Tuarege. Ob 19. uri smo se vrnili k družinam, pri katerih smo vsak
dan večerjali.

5. DAN
Četrtek, 24. 10. 2019
Učenci so nam razkazali šolo, ki je imela tri nadstropja. Zanimivo se mi je
zdelo, da so kar sredi hodnika imeli mizo za pingpong. Imeli smo delavnice
na temo Nemčija. Dobili smo tudi nalogo, pri kateri smo morali razmisliti,
čemu bi se odpovedali, če bi nas na ladji, s katero smo potovali v drugo
državo, zajelo neurje. Smisel zadanega vprašanja je bil, kako sprejeti dobro
odločitev. Tako smo izdelali plakat, na katerem so bili zapisani napotki,
kako iti po pravi poti in sprejeti pravo odločitev. Iz teh idej je nastala eknjiga. Čas je bil za malico, tokrat smo jedli v šoli. Hrana je bila podobna
naši. Nato smo se z učenci iz šole pomerili v nogometu. V dvorani, kjer je
vse to potekalo, so nas vedno čakali priboljški, čaj, kava in voda. Imeli smo
še eno delavnico, pri kateri so učitelji kuhali svoje posebne jedi, mi pa smo
izdelovali mozaik. Njihova specialiteta je juha iz rdeče pese, kar seveda
pomeni, da je tudi roza barve. To juho smo prvič okusili že v parlamentu.
Pripravili so nam tudi krompir in polpet. Na koncu smo okušali jedi in
predstavili delo v delavnicah. Imeli smo prosto popoldne pri družinah,
zato smo se odločili, da se nekateri dobimo na igrišču, kjer smo igrali
košarko in se zabavali.

6. DAN
Petek, 25. 10. 2019
V šoli smo si najprej ogledali film o »volčjih otrocih«. To so otroci, ki so
izgubili starše. Nekatere so pobili ali so umrli od lakote. Otroci so pri dveh
letih morali sami na pot, živeli so v divjini in lahko le upali, da jih Rusi ne
dobijo v roke. Predstavili sta se dve gospe, ki sta sami doživeli to zgodbo.
Zaupali sta nam še svojo plat. Povedali sta nam, kako so jih nove družine,
pri katerih sta bili le začasno (mogoče kako leto), izkoriščale, teple do
krvavega in ena gospa nam je rekla, da je bila tudi posiljena. Priznala je, da
še sedaj občuti bolečine in znamenje, kjer jo je ugriznil pes pred
petdesetimi leti. Večinoma sta govorili v nemščini, zato sta se učiteljici
trudili, da bi nama z Blažem vse prevedli in bi lahko popolnoma razumeli.

36
Odpravili smo se obiskat spomenik, namenjen tem otrokom. Nato smo
otroci šli jest v restavracijo. Po kosilu pa smo šli v Norkaičiai, kjer smo
izdelovali milo z volno. Grki so nam zaplesali svoje plese, dve domačinki
pa sta nam pokazali ples, ki smo ga vsi skupaj zaplesali. Dobili smo potrdilo
za Aktiver Schuler, Aktiver Burger, sledilo pa je tudi fotografiranje.
Odpravili smo se domov.
Spet smo imeli kar nekaj časa z družinami, zato smo šli v adrenalinski park,
kjer smo plezali po drevesih. Ob koncu dneva pa smo si privoščili tudi
hamburger.

7. DAN
Sobota, 26. 10. 2019
Ob 7.00 smo se zbrali pred nekim muzejem, kjer smo se poslovili in
zahvalili družinam, saj je bil to naš zadnji dan pri njih. Iz Taurageja do
letališča smo z avtobusom potovali tri ure. Ob prihodu na letališče nas je
spet čakal isti postopek kot prvi dan, se pravi oddaja prtljage, čekiranje in
dve uri čakanja do letalskega vzleta. V tem času smo se sprehajali po
trgovinicah in šli na malico. Vkrcali smo se na letalo in leteli kar uro in pol.
V času letenja so nam stevardese prijazno ponudile pijačo, in sicer
kokakolo, vodo, čaj, sok, sprite pa tudi vino in piva za odrasle. Dobili pa
smo tudi prigrizke, kakšno čokolado ali pa krekerje. Z Blažem sva res
uživala nad razgledom. Najboljše je bilo, ko sva lahko občudovala oblake.
Prispeli smo do prelepega Dunaja. Tam smo tudi imeli nekaj časa, zato sta
naju učiteljici povabili na vročo čokolado in Sacher torto. Sledil je 40minutni let do Gradca. Ker je sonce že zahajalo, smo uživali ob sončnem
zahodu, ki je v zraku še bolj čudovit. Ob prihodu na graško letališče smo
poiskali svoje stvari in počakali na prevoz. Po nas je prišel ravnateljičin
svak. Odpeljali smo se domov. Med potjo smo se ustavili v KFC-ju, kar je
bilo zakon, saj smo skoraj vsi razen ravnateljice bili tam prvič. Tako smo
uživali in okušali pekočo hrano. Ko smo končno prispeli do Stročje vasi,
smo padli v objem našim domačim. Litva je prečudovita država in tam sva
spoznala odlične prijatelje. Veliko smo hodili, zato naju še zdaj bolijo noge,
a vseeno se je splačalo. To potovanje je bila za naju odlična izkušnja polna
nepozabnih spominov.
BLAŽ Rakuša, 8. r., in NEJA Kozar, 9. r.
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PROJEKT SKUM
»Od ust do mitohondrija«
Učenje biologije in kemije malo drugače

Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo,
krajše SKUM, je 5-letni projekt, v katerem aktivno sodeluje OŠ Stročja vas,
in to že tretje leto zapovrstjo. Sam projekt temelji na dveh idejah, ki ju je
zasnoval prof. dr. Robi Kroflič, redni profesor za področji obče pedagogike
in teorije vzgoje na Oddelku za pedagogiko in andragogiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani.
Namen je poučevanje v umetnosti in poučevanje s pomočjo umetniške
izkušnje – razvoj vsebin v kulturno manj spodbudnih okoljih.
Koordinatorica projekta na šoli je ga. Petra Šijanec Koren, prof. slovenščine
in angleščine.
V šolskem letu 2019/2020 sta učiteljici ga. Nataša Horvatić Dolamič, prof.
biologije, in ga. Daniela Škrobar, prof. kemije in biologije, sprejeli izziv
poučevanja biološko-kemijskih vsebin s primesmi umetnosti – plesa in
risanja.
Snov je bila sprva podana s strani obeh učiteljic in nato se je pridružila
plesalka, ga. Katja Kosi, ki je s pomočjo plesa (gibov) z učenci prikazovala
zgradbo in delovanje prebavil.

38
Načrtovano delo je nepričakovano prekinilo poučevanje na daljavo in
rodila se je nova ideja za nadgraditev in hkrati razširitev ter poglabljanje v
snov še preko likovne umetnosti. Priključila sta se učitelj likovne umetnosti
na šoli g. Vitomir Kaučič, akademski slikar in znan stripar ter ilustrator dr.
Horowitz oz. g. Ciril Horjak, akademski slikar. Le-ta je z učenci ustvaril
filmček, v katerem so prikazali pridobljeno znanje. Učenci so obenem
izjavili, da jim je ta učna izkušnja prinesla možnost poglobljenega
pridobivanja znanja, hkrati
pa so spoznali, da jim je način klasičnega poučevanja s primesmi umetnosti
ogromno doprinesel k razumevanju in večji zainteresiranosti.
V sredo, 10. 6. 2020, se je na OŠ Stročja vas primer dobre prakse zaključil
in obeležil s prireditvijo, ki se je odvila času primerno. Preko ZOOM-a so se
v živo javljali vodja projekta na UL FF dr. Robi Kroflič, predstavnici Zavoda
Petida dr. Petra Štirn Janota in Darja Štirn, plesalka Katja Kosi in Ciril
Horjak. S prisotnostjo pa so nas počastili predstojnica ZRSŠ OE Murska
Sobota, ga. Irena Kumer, direktorica občinske uprave Občine Ljutomer, ga.
Angelca Lukman, predsednica sveta zavoda OŠ Stročja vas, ga. Monika
Leštan, predsednik KS Stročja vas, g. Srečko Mihorič, ter g. Žiga Golob,
kontrabasist, ki je zvočno opremil ogled premiere. Z velikim
pričakovanjem so si svoje delo ogledali osmošolci, ki niso mogli skriti
svojega navdušenja in ponosa obenem. Ostali učenci so spremljali
dogajanje v šolski telovadnici preko Livestream-a. Za mnoge običajna
sreda je v srcih osmošolcev, učiteljic in vseh vpletenih pustila velik pečat.
Učencem in učiteljem je odstrla novo dimenzijo poučevanja in učenja,
obenem pa ustvarila izdelek, ki bo predstavljen kot primer dobre prakse in
bo implementiran kot učni pripomoček v ostale šole.

PETRA Šijanec Koren

MIJA Jager, 5. r.
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DATUM
4. 9. 2019

3. 10. 2019

ŠPORT
SEPTEMBER
Odbojka na mivki – starejši dečki,
deklice (področno tekmovanje)

11. 12. 2019

12. 12. 2019

5. 3. 2019

1. mesto
1. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto

NOVEMBER
Badminton – medobčinsko
tekmovanje
SERGEJA SENČAR
DAVID MAKOTER
ALJAŽ PUCONJA
PATRIK KUZMA

5. 12. 2019

3. mesto

OKTOBER
Kros posamično – medobčinsko
tekmovanje
KLEMEN PUCONJA 2006
ZALA TRSTENJAK 2010
DAVID MAKOTER 2009
EMMA SERŠEN (2011)
ALJAŽ PUCONJA (2008)
HANA ZANJKOVIČ (2006)
NIA FEUŠ (2009)
ANJA PORLE (2012)

13. 11. 2019

DOSEŽEK

2. mesto
3. mesto
3. mesto
3. mesto

NOVEMBER
Namizni tenis
VID BOGDAN
DAVID VOGRINEC
KAJA MEZNARIČ
KAJA VIHER
KLEMEN PUCONJA

2. mesto
3. mesto
1. mesto
2. mesto
3. mesto

Odbojka – starejše deklice
(medobčinsko tekmovanje)

1. mesto

Odbojka – starejši dečki
(medobčinsko tekmovanje)

1. mesto

MAREC
Odbojka – starejši učenci 2003
(državno tekmovanje – četrtfinale)

2. mesto

KLARA Šiško, 5. r.
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DATUM

TEKMOVANJE

PRIZNANJE

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ
ZNANJA SLOVENŠČINE ZA
CANKARJEVO PRIZNANJE

N

O
12. 11. 2019
V

E

Jaša Zanjkovič, 4. r.
Eva Babič, 5. r.
Urša Treppo, 5. r.
Evita Karba, 5. r.
Kaja Viher, 6. r.
Alina Karba, 7. r.
Tija Gajser, 7. r.
Kaja Novak Pongračič, 8. r.
Hana Požgan Fišinger, 9. r.

bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje
bronasto Cankarjevo priznanje

M
ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ
ZNANJA ANGLEŠČINE
B

14. 11. 2019
Domen Pogačnik, 9. r.
Sara Belec, 9. r.

bronasto priznanje
bronasto priznanje

E
21. 11. 2019
R

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ
ZNANJA NEMŠČINE
Alen Fajfar, 9. r.

F
E
B
R
U
A
R

bronasto priznanje

ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ
ZNANJA FIZIKE
5. 2. 2020
Sara Belec, 9. r.

bronasto priznanje

VID Bogdan, 5. r.
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PRVOMAJSKE POČITNICE MALO DRUGAČE
Nekega jutra se prebudim in pogledam skozi okno. Bil sem vesel, nasmejan ter
poln dobre volje, saj je bil prvi dan prvomajskih počitnic. Pripravil sem zajtrk in
sledil je pogovor o tem, kaj bomo počeli. Toda trgovine z oblekami so zaprte,
frizerji ne delajo, na igrišče ne smeš, še v park ne smeš zaradi koronavirusa.
Prižgeš radio, televizijo in potem ne slišiš drugega kot korona, korona in še
enkrat korona.
Ampak …
Oče kot oče, ki je vedno nasmejan in dobre volje, nas je te dni tako nasmejal kot
še nikoli. Postal je naš odličen frizer ̶ hvala Bogu, da so ušesa še cela. Mama je
začela peči kruh kar doma. To je bil najboljši kruh, kar sem ga kdaj poskusil. Le
včasih, kot se temu strokovno reče, je bil »malo bolj pečen«.
Hodili smo na sprehode, uživali v naravi, opazovali ptičke, poslušali potok, kako
žubori, skratka imeli smo se radi. Dobil sem občutek prave družine brez
računalnika, trgovin, restavracij ter nakupov raznovrstnih stvari, ki naj bi
človeka osrečile.
V teh dneh sem spoznal, da je sreča v skromnosti, pozornosti, v medsebojnem
razumevanju ter ljubezni do sočloveka. Spoznal sem, da je manj včasih tudi več
…
NIK Kumer, 5. r.

KO JE ŠOLA DOMA
Letos smo meseca marca zaradi covida 19 učenci morali ostati doma. Začela se
nam je šola na daljavo.
Učitelji so nam povedali, da bomo učenje nadaljevali na daljavo. Dobili smo list, na
katerem so bile naloge za učenje. Dva tedna sta hitro minila in še zmeraj traja
isto. Na začetku je moje učenje potekalo kar v redu. Prišla je naloga za slovenski
jezik, nakar opazim, da nimam besedila. Z mamo sva se prepirale, zakaj ga nisem
prinesla domov. Jaz ne bi bila Alina, če ne bi rekla, da smo ga lahko pustili v šoli.
Mama je vztrajala in morala sem poklicati sošolko Klaro. Hotela je slišati najin
pogovor, zato sem na telefonu vklopila zvočnik. Klaro sem morala vprašati, če si
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je vzela besedilo domov. Odgovorila je, da je učiteljica rekla, da moramo vzeti
vse knjige in učbenike domov. Tako je mama ugotovila, da lažem. Morala sem
prositi Klaro, da mi po telefonu pošlje besedilo iz berila. Zahvalila sem se ji, da
mi je pomagala. Tako sem lahko končala nalogo. Še zmeraj sem brez berila, tako
da moram zmeraj nekoga prositi za pomoč. Seveda sem srečna, da mi pomagajo.
Ta dogodek je bil zame poučen. Ugotovila sem, da pregovor Laž ima kratke noge
res drži. Nikoli se ne bom več lagala, ker mama to prehitro ugotovi.
ALINA Govedič, 5. r.

KO JE ŠOLA DOMA
Bil je petek in ob štirih sem imela balet. Tudi balet zdaj poteka drugače. Za vajo
si moram obleči dres, urediti lase in obuti baletne copate. Nato si pripravim
blazino in računalnik. Na povezavo ZOOM se vedno povežem ob štirih v dnevni
sobi.
Tokrat se mi spletna učilnica ni odprla. Kliknila sem na povezavo in iskala, da bi se
prijavila. Pa ni in ni šlo. Na pomoč sem poklicala tudi brata Žana.
Iskala sva na vse možne načine, da bi lahko uredila spletno povezavo, pa nama ni
uspelo. Tako je ura počasi minila in iz moje baletne vaje ni bilo nič. Potem sem
pomislila, da so druge prijateljice lahko vadile, jaz pa ne. Bila sem žalostna … in
jezna na brata, da mu ni uspelo odpreti povezave.
Tako v petek nisem imela baleta. Potem sem izvedela, da je učiteljica poslala
napačno povezavo, jaz pa sem bila jezna na Žana, ker sem mislila, da mi ni hotel
pomagati.
KAJA Meznarič, 5. r.

KO JE ŠOLA DOMA
Bil je ponedeljek, a ne običajen ponedeljek. Ker smo imeli pouk na daljavo, smo
dobili v spletno učilnico nalogo, da naj naredimo plakat z naslovom Prijatelji na
obisku. Lotil sem se dela in hm …
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Najprej sem opazil, da je v tiskalniku zmanjkalo barvne kartuše. Natisniti bi
moral kar nekaj slik Koga in jih prilepiti na plakat. Ker je tisti dan delal oče v
popoldanski izmeni, sem ga prosil, če mi jo gre kupit. Super! Dobim kartušo,
natisnem slike in jih prilepim. Pri vsaki sliki sem dodal kratek opis. Ker sem bil že
precej žejen, sem prosil mamo, da mi prinese sok. Odložil sem ga pri plakatu,
počasi razmišljal o povedih, ki sem jih zapisoval pod slike, in pozabil na sok.
Nehote sem premaknil roko in prevrnil kozarec. Jooj, ves sok sem polil po
plakatu. Kakšna nevšečnost!
Tistega dne ne bom nikoli pozabil. Bil je poln pripetljajev, hkrati pa tudi veselja,
saj je plakat dobil mlajši bratec, ki je iz njega naredil raketo.
NIK Kumer, 5. r.

KO JE ŠOLA DOMA
V mesecu marcu smo pričeli s šolo na domu.
Meni se je to zdelo super, saj ni bilo treba iti v šolo. Prvi dan šole doma sem samo
gledal, kaj učiteljica pošilja za nalogo. Drugi dan je bilo isto. Nato sem ugotovil,
da še premalo vem delati z računalnikom. Takrat mi je pomagal ata. Ko bi si moral
nekaj nalog natisniti, se je pokvaril tiskalnik. Pri nas doma je bila cela zmešnjava
in še trgovine so bile zaprte. Naloge pa so že spet prihajale na novo.
Zdaj sem ugotovil, da bi bilo boljše iti v šolo, kot biti doma.
LUKA Smodiš, 5. r.

ŠE NIKOLI ME NI BILO TAKO STRAH
Na svetu se je pojavil koronavirus. Zdaj je že v Sloveniji.
Moj ata je diplomirani zdravstvenik in dela v bolnici. Včeraj so pripeljali bolnika,
katerega test je pokazal, da je pozitiven na ta novi virus. Moj ata je danes prišel
domov in povedal, da je mogoče okužen s koronavirusom, zato se je samoizoliral
in odšel v kamp prikolico. Mama mu je pripravila oblačila, odeje in vzglavnik. Jaz
sem mu skuhala kamilični čaj. Zajtrk je pojedel zunaj na terasi. Zelo me je strah,
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če je okužen in če se mu kaj zgodi. Strah me je tudi, če bo ata okužil brata,
mamo in mene. Brat ima namreč astmo in še ne vemo, kako bo odreagiral na virus,
če ga dobi. Ata gre jutri na testiranje in bomo videli, če je okužen. Nikoli v
življenju me ni bilo tako strah, saj virus predstavlja grožnjo za mojo družino.
KLARA Šiško, 5. r.

ŠE NIKOLI ME NI BILO TAKO STRAH
Zgodaj zjutraj smo se odpravili na smučišče v Cerkno. Z avtom smo se peljali gor
do koče. Čeprav pri nas ni bilo snega, je tisti dan tam zapadel sneg.
Ko smo prispeli že skoraj do vrha, je avto začel naenkrat drseti. Ustavili smo se
in ko smo hoteli zapeljati naprej, nas je vedno bolj vleklo v desno stran, kjer je
bil prepad.
Takrat me je postalo zelo strah. Niti premakniti se nisem mogla. Od strahu sem
objela plišastega konja.
Potem smo se počasi vzvratno spustili nazaj do bolj ravne ceste. Poskusili smo še
enkrat, tokrat bolj počasi. Končno nam je uspelo priti do vrha.
Ko sem stopila iz avta, me več ni bilo tako strah. Imeli smo res srečo, da se
nismo prevrnili. Zato me je vedno, ko zapade sneg, strah peljati se z avtom v
hrib, ker se bojim, da bo začel drseti po cesti.
Na srečo nimamo kaj dosti snega in me ni treba biti strah.
KAJA Meznarič, 5. r.

ŠE NIKOLI ME NI BILO TAKO STRAH
Nekega jutra smo se z družino odpravili v gozd. Bila je sobota in bil je lep sončen
dan. Oče je rekel, da bo podrl drevo, midva z bratom pa bova pospravila veje. Ko
je bilo drevo podrto, je oče porezal manjše veje, ki sva jih z bratom zlagala na
kup. Oče je razrezal deblo, nato pa še s sekiro razcepil nekaj drv.
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Ko sem odložil par vej na kup, se je naenkrat izpod vej priplazil velik močerad.
Obstal sem od strahu, saj sem ga takrat prvič videl in nisem vedel, kaj naj
naredim. Ker sem mislil, da me bo napadel, me je bilo zelo strah. Upal sem, da me
pusti pri miru in se odplazi nazaj pod tiste veje, od koder je prišel. Nekaj časa se
je premikal proti meni, nato pa se obrnil in odšel stran. Zelo sem si oddahnil.
Hitro sem odšel stran in dogodivščino povedal bratu, ki se mi je samo nasmejal.
Tako prestrašenega me še ni videl. Povedal mi je, da žival sploh ni tako nevarna,
kot sem si mislil. Ko smo se peljali domov, sem imel v mislih lepo dogodivščino, ki
je ne bom nikoli pozabil.
NIK Kumer, 5. r.

POŠKODOVALA SEM SE
Bilo je nekega večera. Takrat sem hodila v 2. razred.
Kot vsakega otroka je tudi mene zanimalo lepljenje z vročim lepilom. Bila sem
opozorjena, da to ni za otroke. Zaradi moje vztrajnosti in prošnje so mi pustili,
da poizkusim. V začetku sem bila zelo previdna, ko pa sem mislila, da že vse
obvladam, se mi je pripetila nesreča. Na list papirja sem iztisnila velik kup lepila.
List se mi je nepričakovano obrnil in vso lepilo se mi je prilepilo na roko. Nastal je
vik in krik, hitro sem stekla do pipe. Bilo je prepozno, nastala je velika opeklina.
Bolečine so bile zelo hude, k zdravniku pa nisem hotela iti. Roko sem imela povito
en mesec. V začetku so bile hude bolečine, ki jih še dolgo ne bom pozabila. Dolgo
dolgo nisem v roke prijela pištole za vroče lepilo. Od takrat sem zelo previdna.
Spomin na nezgodo imam še vedno na roki. Verjetno bo ostal za vedno, kar me
žalosti, ker je na zelo vidnem mestu. Upam in želim si, da bo brazgotina izginila.
ALINA Govedič, 5. r.
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POTOVANJE PTICE
Bilo je zgodaj spomladi, in sicer meseca marca, ko sem se sredi gozda začela
spreminjati v ptico. Moje roke so se spremenile v krila, naenkrat sem imela kljun,
manjše oči, perje po telesu in ptičje noge. Spremenila sem se v plavčka. Bila sem
vesela, saj ptice svobodno potujejo po svetu.
Moja največja želja je bila odleteti in opazovati sončni zahod. Imela sem srečo,
da je bila ura 10 zjutraj in da je bilo sončno. Odločila sem se, da se bom
odpravila na Donačko goro. Odpravila sem se na pot, na kateri sem naletela na
številne pripetljajčke. V prvih petih minutah sem se skoraj zaletela v sprednjo
šipo velikega tovornjaka. Potem sem se ustavila v nekem parku, kjer sem
zagledala ptičje krmilnice. Bila sem že lačna, zato sem si hotela postreči s ptičjo
hrano, a sta prišli dve nesramni sraki, ki sta me odgnali stran. Prisiljena sem bila
poiskati hrano nekje drugje. Našla sem veliko škodljivcev na hrastu v parku in se
do sitega najedla. Potem sem letela dalje proti Donački gori. Na poti je zapihal
močan veter in neko drevo bi me skoraj ujelo podse. Na srečo mi je poškodovalo
le desno krilo. A letela sem dalje, da ne bi zamudila sončnega zahoda. Na srečo
se je veter umiril.
Ko sem prispela na Donačko goro, sem ugotovila, da nisem edina ptica, ki rada
opazuje sončne zahode. Tam sem spoznala ptico, s katero sva se pogovarjali in
žvrgoleli še dolgo v noč.
MAJA Makoter, 9. r.
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SVOBODA

BITI PTICA

Vsak dan, ko gledam v nebo,

Ko si ptica,

le eno želela bi si,

letiš visoko med oblaki.

želim, želim si,
Ko si ptica,

da ptica bi bila.

si svoboden
Vsak dan čakamo in se sprašujemo,

in svoboda je brez meja.

kdaj bomo mi odleteli
Ko si ptica,

in zapustili ta naš svet.

vidiš veliko sveta
in svet vidi tebe.

Prišel je ta moj čas
zaprla oči za vedno sem
in odletela v prelep svet.

Ko si ptica,

Zdaj letam od Evrope do Maroka,

ni države in celine,

prinašam pa svobodo v svet.

v katero ne bi smel.

Ne joči mamica,

Ko si ptica,

ne joči atica,

imaš nebeški glas

usoda tako želela je,

in poješ kot boginja.

saj moje življenje bilo je kot ptica brez kril.
LANA Bukovec, 9. r.

Ko si ptica,
je vsako drevo lahko tvoj dom.
URŠKA Rižnar, 9. r.
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LANA Bukovec, 9. r.

KORONA KAOS

Korona virus bil je smešen,
vse dokler dejansko ni postalo res,
dokler ljudje niso začeli umirati,
dokler se šole in ustanove niso začele zapirati,
dokler nam niso prepovedali druženja …
in zdaj skrbi nas za zdravje,
za zdravje nas in vseh ostalih,
predvsem vseh ljubljenih in domačih!
ŠPELA Kardinar, 9. r.
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KORONA V SLOVENIJI

Korono že mesec dni imamo
in se je znebiti ne znamo.

Maske in rokavice imamo,
da virusa ne spoznamo.

V hiši razkužila imamo
in ga za nobeno ceno ne prodamo.

Šolo na daljavo imamo,
kjer z učitelji klepetamo.

Virusa se bomo kmalu znebili
in se v šolo vrnili.
MIŠA Kreft, 9. r.

MAJA Makoter, 9. r.
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Pesem v venec spletam,

Le tebe opisujem v svojih opisih,

le zate, s tabo, ob tebi,

na mojih stenah visijo le tvoje podobe,

le zate srce bije in utripa meni,

čeprav je res, da imaš malo več maščobe,

ta venec le zate s srčki opletam.

a ti si lep tudi v obrisih.

Le ti iz mojega srca veje spletaš,

Mene prevzela je tvoja lepota,

saj bližina tvojega srca je moja sreča,

saj mojim očem si najmočnejša svetloba,

saj tvoja daljava je moja ječa,

name deluješ le kot zastrupljena goba,

ti s tvojim srcem mojega opletaš.

tvoj glas mi zveni kot najlepša nota.

Na tvoji strani sem vedno,

Ti si zdravilo v moji bolezni,

a zate mislim, da na moji nisi,

si sonce v moji nevihti,

najraje te imam in to mislim dobesedno.

si tarča moje ljubezni.

Na moji mizi nastajajo le rokopisi,

Slikan si bil ob največji brihti,

rokopisi o tebi, meni in nama,

kar ne pomeni, da nisi moja sorodna duša,

le tebe opisujem v svojih opisih.

čeprav si že sonce v moji nevihti.

3
Čeprav si že sonce v moji nevihti,
te imam najraje na celem svetu,

Ljubila te bom vedno in zmeraj,

saj prisežem, nisem te našla na internetu,

tudi takrat, ko v zadnjo posteljo se bom ulegla,

moje srce še vedno po tebi ihti.

čeprav ti skoraj si se že včeraj.

Že res, da v tvojem srcu je druga,

Moje srce prekrila je megla

čeprav v mojem za zmeraj boš ti,

in to takrat, ko z drugo si začel,

sreča je bila že, ko darilo dal si mi,

tako moja duša je ubegla.

v mojem srcu boš vedno najtesnejša fuga.
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Tako moja duša je ubegla,

Najina zveza pa bi cvetela kot krizantema,

daleč, daleč vstran od mojega telesa,

saj meni razmišljati je lepo o prihodnosti,

temu lahko rečemo tudi daljna nebesa,

lahko bi ustanovila svoje skupnosti,

a on ne ve, da je pobegla.

skupnosti bi bile za analizo ekosistema.

V mojem srcu vedno bo plamen

Na plesu plesala sva v popolni harmoniji.

in to od takrat, ko zanetil si ga,

Plesala sva ne le enega, temveč kar dva plesa,

zato tebi vedno bom rekla da,

najbolj smešno pa je bilo, ko naju je zastrla zavesa,

tudi takrat, ko moj plamen prekril bo kamen.

nima veze, ples je ples tudi, če je kar na kmetiji.

Rada te imam takšnega kot si,

Ljubezen mojega srca in duše,

niti spremeniti se ti ni treba,

ko to pesem sem rimala, nate sem mislila,

četudi drugi spreminjamo se vsi.

tudi če k tebi bom mogla v Ruše.

Saj v najini zvezi ne bi bilo nobenega problema,

Strela pred hišo je blisnila,

bila bi vesela kot ptička na veji,

na tiskalnik sem kliknila,

najina zveza pa bi cvetela kot krizantema.

knjigo o tebi sem natisnila.

6
Knjigo o tebi sem natisnila
in takrat se mi je srce zasmejalo,

Ti bi lahko bil le moj

kot da bi to bil en klik na stikalo,

in jaz le tvoja,

na katerega sem ravno pritisnila.

to bi delovalo kot en velik stroj.

Ti takrat si močno zablestel,

Saj potem ne bi bila le tvoja izposoja,

a to le v mojem srcu in glavi,

temveč bi bila tvoja stalnica,

to me je ozavestilo o naši naravi,

ki pela bi ti kot šoja.

saj moj pes še isti dan je ohromel.
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Ki pela bi ti kot šoja,

Ravno zaradi tega hodim na karate,

a le, če ti bi me ljubil

ker moji lasje so gladki in mehki,

in z ljubeznijo poljubil,

a to ne pomeni, da so ranljivi in plehki,

to potem ne bi bila več paranoja.

v resnici so močni, da zaščitijo te.

To pesem le ti mi vodiš,

Zaščitijo tebe, mene in naju,

saj se mi zdi, da kažeš mi pot

saj midva sva vse, kar jaz imam,

tudi takrat, ko zaidem v kot,

in to je tudi vse, kar ti lahko dam,

a poglej, po tej ulici pred mano hodiš.

nekdo bo rekel: Poglej zdaj vaju.

Ko hodiš pred mano,

Ljubila sem te, te bom in te zdaj,

strmim v tvoje lepe lase

vedno ti bom pomežiknila in se nasmehnila,

in si predstavljam, da hodim s tabo.

a še vedno upam, da to vržeš mi nazaj.

Lase imam spuščene le zate,

Ko poljubil me boš, bo moja samota pobegnila

včasih so predolgi ali pregosti,

in tvoja družba me bo veselila,

ravno zaradi tega hodim na karate.

v sebi vem, da te ne bom v ječo pahnila.

9
V sebi vem, da te ne bom v ječo pahnila,
a zate ne vem, temveč verjamem,

Mladim in starim vzor bi bila

komaj čakam, da te vidim in po naključju objamem

ter debelim in vitkim prav tako,

in upam, da si pri tem komolca ne bom izpahnila.

najin vzor bi bil kot čarobna vila.

Ti boš moj prvi in upam, da zadnji,

Najina ljubezen segla bi v dušo vsako,

s tem mislim, da bova skupaj do smrti,

ljubezen najina velika bi bila,

iz najine ljubezni bi nastajali številni prti

saj poznali bi jo vse v Monako.

in z njimi še kakšni novi pladnji.
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Saj poznali bi jo vse v Monako,

V stavkih rada iščem medmete,

najina pesem bi bila zelo znana,

a ljubši od njih so mi členki,

saj razkazala bi jo vama,

spletam še vzglavnike, ki so lepi in mehki,

šla bi v uho čisto vsako.

ter preučujem nenavadne skelete.

Meni najljubši je sonet,

Najini konjički so si različni,

ki ga pesnim najraje,

nekateri pa celo isti,

tebi pa brez zakonodaje

včasih moram premisliti,

najljubši je bajonet.

da lahko rečem, da so slični.

Kako ti z bajonetom uživaš,

Nima veze, kakšni so konjički,

tako jaz, ko pesnim sonete,

vezo ima le, kakšna sva midva

s strastjo do bajoneta me ubijaš.

in tukaj nimava nobene veze s prtički.

Ti kupuješ bajonete,

Najina zgodba gre dalje,

a jaz raje od tega

nekoliko drugačna,

v stavkih rada iščem medmete.

čeprav mislim, da so samo sanje.

12
Čeprav mislim, da so samo sanje,
zato nočem se zbuditi

Moji prijatelji so vsi bili,

in se nato zgruditi,

dokler nisem tebe spoznala

saj hočem verjeti vanje.

in mislila sem, da se samo zate živi.

Moja ljubezen do tebe tli,

Sedaj spoznavam drugo stran življenja,

življenje gre dalje

ko začel si za drugimi letati,

in zame bo bolje,

zato želim, da je konec trpljenja.

saj nočem, da bi vsi odšli.
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Zato želim, da je konec trpljenja,

Saj s teboj sem veliko preživela

nisi več samo zame,

kot punčka v pravljici s princem

zato se več ne naslanjam nate,

ali pa dekle z marincem,

tako končno v mojem srcu ne bo več brnenja.

bom raje v južne kraje odletela.

Jutri, ko več te ne bo,

Tam kot vedno mi bo lepo,

bom za teboj jokala

sonce, lepe plaže,

ali pa se mogoče smejala

upam, da moje srce ne laže,

in spet lepo mi bo.

novi fantje in spet mi bo lepo.

Nate misliti več nočem

Ne, ne morem, ne morem brez tebe,

in iz misli te preganjam

ti si moje sonce, moje vse,

in vedno v noči še jočem.

ljubim te, a vem, da ti mene ne.

Vem, da težko te bom prebolela,

Vem, da se spet s tabo zapletam,

nate mislila bom ves čas,

zato le zate,

saj s teboj sem veliko preživela.

pesem v venec spletam.

Pesem v venec spletam,
le tebe opisujem v svojih opisih,

V sebi vem, da te ne bom v ječo pahnila,

čeprav si že sonce v moji nevihti,

saj poznali bi jo vse v Monako,

tako moja duša je ubegla.

v stavkih rada iščem medmete.

Najina zveza pa bi cvetela kot krizantema,

Čeprav mislim, da so samo sanje,

knjigo o tebi sem natisnila,

zato želim, da je konec trpljenja,

ki pela bi ti kot šoja,

saj s teboj sem veliko preživela.

ravno zaradi tega hodim na karate.

URŠKA Rižnar, 9. r.

KAJA Meznarič, 5. r.
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SERGEJA Senčar, 5. r.

NIA Feuš, 5. r.
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SERGEJA Senčar, 5. r.

NIA Feuš, 5. r.

NIK Kumer, 5. r.
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REŠI SUDOKU. PRED TABO SO RAZLIČNE STOPNJE TEŽAVNOSTI.

PRVA STOPNJA

DRUGA STOPNJA

4
6
1
6

7
5
5

7

6

8

9
8

9
8

7

3
5

4
8
9

7
5

4

7

2
1

9

5
1

4
2

8
2
1

8

6
9

3
8
4
8

4

5
4
6
3

8

7

1
5

4
8
5
7
1

9
7

3

2

8
4

2

7

6
2

4

5
7

1

4

2

1

ČETRTA STOPNJA

1
9

3

5

4

7
6

2
9
7

9

3

TRETJA STOPNJA

4

1

3

8
7

1

3

6

2
6
9

7
3
9

5

4

7
1

9

4

6
2
9

6
3

3

8
1
7
5
7

PETA STOPNJA
2
8

9
6
3
8

5
1

7
9
6

2
3
7

1
6

4
4
7

6

2

4
7
2

1
4

3

3
4
6
9
2

9
5

58
NAJPREJ UGOTOVI, KAJ PREDSTAVLJAJO SLIKE IN JIH POD ISTO ŠTEVILKO VPIŠI V
LIK.
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Vsi smo že slišali za srečo v nesreči.
Ne vemo pa, kaj je nesreča v sreči. Ko
dobiš službo po letu dni pisanja
prošenj, pa ti prvi dan novi sodelavci
povejo, da že pol leta niso dobili plače.
Zakaj je kalkulator človekov
najboljši prijatelj?
Nanj lahko vedno računaš.
Letos bo prvič, da ne morem iti na Havaje
zaradi koronavirusa …
Do zdaj nisem mogel iti zaradi denarja!
Učiteljica v pogovoru z učenci:
»Janezek, mama mi je povedala, da zelo rad bereš.«
»Tako je,« potrdi Janezek.
»Si že bral: Na klancu?«
»Ne, jaz berem, kjer hočem!«
Janezek se na petkov večer odpravlja na zabavo, zato
vpraša očeta: »Ati, imaš kaj denarja?«
Oče pogleda v denarnico in sinu odvrne: »Imam, imam …
ne skrbi za mene!«
Učitelj: »Janezek, naštej mi tri živali iz Afrike!«
Janezek: »Lev in dva krokodila.«
Pri uri slovenščine učenci pišejo šolsko nalogo. Naslov spisa je Če bi
bil direktor. Vsi se potijo, razmišljajo, pišejo, le Janezek sedi s
prekrižanimi rokami.
»Na kaj pa ti čakaš?« ga po nekaj minutah vpraša učiteljica.
Janezek: »Na tajnico.«
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