DOGODKI na ŠOLI
________
PROJEKTI
________
TEKMOVANJA
________
LITERARNI in LIKOVNI
PRISPEVKI
________

Ivana K., 4. r.
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Letos smo v okviru izbirnega predmeta šolsko novinarstvo izdelali Stročji žurnal. Vsak novinar je bil
zadolžen za urejanje enega poglavja.
Nika Kleiderman – NASLOVNA STRAN
Lucija Leštan, Kaja Viher – DOGODKI NA ŠOLI
Daša Ščavničar Srša – PROJEKTI
Tisa Belcl Lorenčič – LITERARNI in LIKOVNI PRISPEVKI
Vid Bogdan – ŠPORTNA TEKMOVANJA in TEKMOVANJA IZ ZNANJA
Bernardka Marinič – MENTORICA

Spoštovani!

STROČJA VAS, LETO 2021/22, ŠTEVILKA 10
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Tudi to šolsko leto smo privedli do zaključka. Ponovno smo se spopadli z določenimi
omejitvami in prilagojenimi pogoji dela, kar smo izkusili že leto poprej. Uspešno smo se
spopadli s prilagoditvami in poskušali kljub vsemu zagotavljati take pogoje dela, kot smo jih
bili vajeni pred marcem 2020. Skupaj smo zmogli in sedaj smo že na koncu.
V tem letu se je ne glede na vse zgodilo zelo veliko stvari. Poleg vseh izvedenih dni dejavnosti,
ki so nam omogočili, da smo si tudi kaj ogledali, je bilo v okviru pouka izvedenega veliko. Veliko
zanimivega, inovativnega, poučnega in strokovnega. Izvedenih je bilo tudi več tekmovanj tako
iz športa kot iz znanja. S ponosom si lahko čestitamo.
Učenci prvega triletja so že jeseni začeli s pohodom v Železne Dveri, se z vlakom podali na Ptuj
in izvedli plavalni tečaj. Seveda so se tudi učili in svoje znanje dokazovali. Prvošolci so se
odpravili tudi v šolo v naravo, v dom Planinko, učenci 2. in 3. razreda pa v CŠOD Peca na Bregu
nad Mežico. Ob zaključku so se v okviru projekta SKUM odpravili z vlakom še v Lutkovno
gledališče Maribor. Ob tem so učitelji preizkušali in posodabljali svojo pedagoško prakso.
Vključeni v razvojno nalogo so v pouk vnašali elemente formativnega spremljanja in omogočali
medpredmetno povezovanje.
V višjih razredih je prav tako potekalo veliko dejavnosti. Sedaj, ob koncu, smo komaj še našli
dneve, da smo uspeli urediti ocene in izvesti vse načrtovano. Tudi ti učenci so imeli v okviru
projekta SKUM možnost kulturnega dogodka. Ogledali so si film v Kinodvoru in spoznavali
Ljubljano. Ob zanimivih dnevih dejavnosti so učenci 7. razreda sodelovali še v projektu
Erasmus + v okviru projekta Stars Games in spoznavali delo znanstvenikov v sobi pobega.
Osmošolci so v okviru projekta SKUM sodelovali z umetnikom pri pouku DKE. Devetošolci so
kot tutorji pomagali prvošolcem, veliko energije in časa pa posvečali učenju ter odločitvi za
srednjo šolo. Četrto- in petošolci so bili aktivni z učiteljicama v okviru svojih razrednih nalog,
ki so jih povezali s poukom. Ponosni pa smo tudi na dosežke in uvrstitev na različnih likovnih
in literarnih natečajih, udejstvovanju mladih na Otroškem parlamentu in izvedeni 12. sobotni
šoli za nadarjene in ustvarjalne učence.
Ker že nekaj let veliko pozornosti namenjamo razvijanju vrednot, je leto prleških vrednot in
vinske kulture, za katero je občina Ljutomer razglasila leto 2022, kot naročeno. Predvsem z
vidika, da še več pozornosti namenimo razvijanju odgovornosti, predanosti, fleksibilnosti,
uravnoteženosti, da govorimo z dobrim namenom, da sprejmemo tisto, česar ni mogoče
spremeniti, delujemo v integriteti in se učimo iz napak. Našo vizijo pa bomo še podprli z
načrtovanjem okvira delovanja in že spoznane vrednote konkretneje udejanjali.
Velikokrat je tako, da je veliko dobrega povedanega in napisanega. Nanizane so dobre ideje in
predlogi. Na vseh nas pa je, da to tudi realiziramo in živimo. Povezani, s skupnimi močmi lahko
tudi v prihodnje mladim pripravimo pravo pot.
Hvala vsem, ki ste bili v tem letu z nami povezani, za vso podporo in pomoč.
Naj bodo počitnice mirne, lepe in polne novih dogodivščin.
Mateja Leskovar Polanič, ravnateljica
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Spoznavanje Pitagorovega izreka
V sredo, 15. 9. 2021, je pouk osmošolcev in devetošolcev potekal malo drugače.
Odločili so se podrobno spoznati Pitagorov izrek. Dan dejavnosti se je odvijal
ločeno v dveh skupinah, prvo je vodil učitelj Marko Zanjkovič, drugo pa učiteljica
Tadeja Jurkovič.
Prvo uro so ponovili, kar
že vedo, nato pa se lotili
prvih nalog.
Drugo uro so izvedeli, kaj
sploh je Pitagorov izrek.
Potem so za nekaj časa
odklopili svoje možgančke
in se dobro najedli.
Naslednjo uro so spoznali
definicijo
Pitagorovega
izreka in reševali naloge
ter se soočili s korenjenjem. Osmemu razredu je bilo to še povsem neznano, zato
je reševanje nalog šlo tudi počasneje. Da bi njihov pouk potekal bolj zanimivo, so
se za eno šolsko uro odpravili na igrišče, kjer so po skupinah reševali dve nalogi.
Zadnjo uro so nerešene
naloge in v trojicah risali
Pitagorejsko drevo.
Učencem se je zdel dan
dejavnosti zanimiv, še
posebej so uživali v
načrtovanju
Pitagorejskega drevesa.

Daša Š. S., 8. r., in Lucija L., 8. r.
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TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO 2021
Tudi letos je potekalo tekmovanje Zlata kuhalnica, in sicer 16. septembra 2021.
Tekmovanje se je izvajalo na šestih različnih lokacijah po Sloveniji (v Radencih,
Izoli, Mariboru, Celju, Radovljici in v Novem mestu). Jaz in moji dve sošolki smo
predstavljali Osnovno šolo Stročja vas na Srednji šoli za gostinstvo in turizem
Radenci. Naši nasprotniki so prihajali iz osnovnih šol Kapele, Velike Nedelje,
Križevcev, Ivana Cankarja Ljutomer, Cvetka Golarja Ljutomer, Središča ob Dravi
in Bogojine.
Tekmovanje se je pričelo ob 10.00 uri z uvodnim nagovorom. Sledil je žreb
delovnih mest. Na začetku so nam dali 10 minut časa za pripravo sestavin,
naslednjih 60 minut pa smo porabili za kuhanje. Na izbiro smo imeli dve različni
glavni jedi: pirina ali ješprenova rižota. Mi smo se odločili za ješprenovo rižoto,
dodali pa smo še mešano solato.
Pripraviti smo morali dva krožnika, enega
za razstavo, drugi pa je bil namenjen
sodnikom za ocenjevanje.
Pozneje smo imeli vsi možnost poskusiti
kuharske mojstrovine drugih ekip. Še
posebej mi je bila všeč jed, ki so jo skuhali
učenci iz
Osnovne
šole
Ivana
Cankarja.
Priznanja
so
podelili
okrog 13.00. Zlato priznanje so dobile tri šole –
med njimi tudi naša! S tem smo se uvrstili na
državno tekmovanje, ki bo potekalo 12.
oktobra 2021 v Postojni.
Zlatega priznanja smo se zelo razveselili, saj se je ves naš trud izplačal. Našega
recepta pa vam ne bomo izdali, saj vsi veliki kuharski mojstri svoje majhne
skrivnosti zadržijo zase.

Vid B., 7. r.
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POHOD UČENCEV PRVEGA TRILETJA V ŽELEZNE DVERI
Učenci prvega triletja so v okviru državnega praznika dan slovenskega športa
izvedli prvi športni dan v tem šolskem letu. Zjutraj, 24. 9. 2021, so se zbrali v šoli
in se pogovorili o pravilih, ki se jih moramo držati na pohodih.
Nato so se odpravili na
pohod proti dvorcu Temnar v
Hermancih. Pot je potekala
proti gradu na Podgradju,
Ilovcem in končnemu cilju,
dvorcu Temnar. Med potjo
so opazovali okolico in uživali
ob lepih razgledih na
čudovito pokrajino. Na cilju
so učenci opravili zasluženo
malico.
Nato je sledil povratek nazaj v
Stročjo vas. Učenci so ves čas
pohoda uživali ob lepem jesenskem
vremenu.

Alenka Antolič
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Sestavili smo čisto prave robote!
V torek in sredo, 27. in 28. septembra, nas je na šoli obiskala Modra delavnica
ZAVODA SIMETRIS, ki je izvedla … DELAVNICE.
Prvi dan so se z robotiko in umetno inteligenco soočili naši najmlajši. Vsak
razred je sodeloval v treh delavnicah: umetna inteligenca in robotska roka,
upravljanje robotka in konstrukcija, lego robotika in programiranje.

Drugi dan pa so učenci od 4. do 9. razreda krožili in preizkusili kar pet
različnih delavnic: lego robotika in programiranje, konstrukcija –
Zometool, mehanizacija, robotska roka, umetna inteligenca.

Daša Š. S., 8. r. in Kaja V., 8. r.
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Obiskali smO slOvenskO narOdnO gledališče
Maribor
V sredo, 29. 9. 2021, smo se odpravili v štajersko prestolnico, natančneje v SNG
Maribor.
Zjutraj smo se zbrali v šoli. Učitelji so nam na kratko predstavili glasbeno-plesno
uprizoritev Nanine pesmi. Poučili pa smo se tudi o tem, kako se obnašamo v
gledališču.
Z avtobusi smo se učenci od 4. do 9. razreda odpravili na pot.
Sedaj pa nekaj besed o uprizoritvi Nanine pesmi. Predstava je namreč nastala na
podlagi slikanice z istim
naslovom, v kateri je Frane
Milčinski - Ježek svoji vnukinji
Nani posvetil 17 pesmi. Med
nastopajočimi je bila tudi
vnukinja Nana Milčinski.
Predstava je bila zanimiva, ne
trenutke tudi malo žalostna.
Očaralo nas je petje glavne
junakinje.
Scena
je
prikazovala Nanino sobo in se
je spreminjala ter prikazovala
različne letne čase. Poklicni
baletniki pa so s svojim plesom pričarali posebno vzdušje v dvorani.
Na koncu smo nastopajoče nagradili z bučnim aplavzom.
Učenci OŠ Stročja vas si želimo več takih predstav oz. dni dejavnosti.

Vid B., 7. r.
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PRI TRSTENJAKOVIH
Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovnih šolah
ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in
mlečnih izdelkov.
Namen ukrepa je izboljšati prehranske navade otrok ter povečati uživanje sadja
in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov – s poudarkom na lokalni pridelavi.
Ker se prehranske navade oblikujejo že v otroštvu, imajo vzgojno-izobraževalne
ustanove pri tem velik vpliv. Šolska shema naj bi pripomogla tudi k ustavitvi
naraščanja pojavov prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od
večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.
Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom. V
ta namen so učenci 2. razreda v petek, 1. 10. 2021, v času OPB obiskali sadjarsko
kmetijo Trstenjak v Stročji vasi. Lahko bi rekli, da gre že za tradicionalen
vsakoletni obisk družine Trstenjak, ki našo šolo v okviru Šolske sheme oskrbuje z
jabolki.
Učenci so si ogledali sadovnjak in spoznali njegov pomen za človeka ter mnoge
majhne živali, ki v njem bivajo. Prisostvovali so procesu pridelave soka od
stiskanja sadja do etiketiranja embalaže. Seveda ni šlo brez sladkanja z odličnimi
sokovi, tudi čisto sveže iztisnjenimi.
Za prijazen sprejem in osvežujočo sladko pogostitev se iskreno zahvaljujemo.
Učenci 2. razreda z učiteljicama Natašo Horvatić Dolamič in Alenko Antolič
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Novi člani šolske skupnosti
Prvošolčkov je letos kar 21, 11 deklic in 10 dečkov. V telovadnici smo jih pričakali
z glasnim aplavzom in jim pripravili sprejem v našo šolsko skupnost. To že kar
tradicionalno izvajamo v tednu otroka, tokrat v petek, 8. 10. 2021.
Tudi letos smo jim pripravili krajši kulturni program, prvošolčki pa so se nam
predstavili s petjem, plesom, zaigrali pa so tudi na instrumente. Navzoče sta
nagovorili tudi predsednica SUŠA-a, Lara iz 8. razreda, in ravnateljica šole, ga.
Mateja Leskovar Polanič. Potem so se morali prvošolčki izkazati v spretnostnih in
miselnih igrah, kar jim je – to moramo priznati – šlo dobro od rok … in nog. Učenci

DANES, KO POSTAJAMO ČLANI ŠOLSKE SKUPNOSTI,
SVEČANO OBLJUBLJAMO:
da bomo vzorni učenci,
da bomo radovedni,
da bomo pridno pisali domače naloge,
da bomo spoštovali sebe in druge,
da bomo upoštevali pravila lepega vedenja
in da bomo lepo skrbeli za svoje šolske stvari.

1. razreda so tudi slavnostno zaprisegli:
Sledila je podelitev listin prvošolcem in predstavitev tutorjev, ki bodo bdeli nad
našimi najmlajšimi.
Naša šolska skupnost je tako postala bogatejša za 21 novih članov.
DOBRODOŠLI MED NAMI!

Vid B., 7. r.
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Učenci prvega triletja smo se z vlakom
odpeljali nA
Ptuj
Najprej smo šli na Ptujski grad. Tam nam je gospa povedala nekaj o
gradovih. V gradu je muzej, kjer smo videli staro pohištvo, peči, velike
slike, orožje in glasbila. Na koncu ogleda smo dobili krone, ki smo si
jih lahko po svoje okrasili. Ko smo si krone dali na glavo, smo postali
kraljeviči in kraljične. Z gradu smo odšli v Knjižnico Ivana Potrča Ptuj.
Ogledali smo si jo in poslušali pravljico Princesa v papirnato vrečo
odeta. Skozi mesto smo se odpravili nazaj na železniško postajo. V
čakalnici smo počakali na vlak. Na vlaku smo gledali skozi okno in
opazovali okolico. V Ljutomer smo se vrnili pol treh. Na postaji so nas
že čakali starši.
Kljub temu da je bilo
hladno, smo se imeli zelo
lepo.

Marchello S., 3. r.
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DRŽAVNO TEKMOVANJE ZA ZLATO KUHALNICO 2021
Letos je v Postojni potekalo državno tekmovanje za Zlato kuhalnico, in sicer 13.
oktobra. Na državno tekmovanje so se uvrstile osnovne šole, ki so na regijskih
tekmovanjih po celi Sloveniji prejele zlata priznanja. Sara, Nia in jaz smo tudi
tokrat zastopali Osnovno šolo Stročja vas.
Ob 7.00 uri smo se izpred šole
napotili v Ljutomer in potem
še v Križevce, saj smo se z
učenci Osnovne šole Ivana
Cankarja
Ljutomer
in
Osnovne šole Križevci podali
skupaj na pot. Vožnja z
avtobusom je trajala kar štiri
ure. Restavracija Jamski
dvorec v Postojni je bila
gostiteljica
kuharskega
tekmovanja. Najprej smo
spremljali, kako so kuhalnico sukale druge šole, spoznali pa smo tudi prostor, kjer
bomo sami pripravili našo kuharsko
mojstrovino. Ob 13.50 je šlo zares! Svoje
delovno mesto smo si skrbno pripravili ter
začeli kuhati. Na razpolago smo imeli 60
minut. Z našo jedjo smo bili zadovoljni. Ob
15.00 so razglasili rezultate: naša šola je
dobila srebrno priznanje, prav tako tudi
Osnovna šola Križevci. Učenci iz Ljutomera
pa so prejeli zlato priznanje, saj so osvojili
2. mesto. Čestitamo!
Po končanem tekmovanju so nas malo
razvajali. Odpravili smo se namreč v
Vivarium ter v muzej, kjer smo si ogledali
razstavo metuljev, zato smo se proti domu
odpravili šele 16.30.
To je bila neverjetna izkušnja ter velika spodbuda za nadaljevanje šolskega leta.

Vid B., 7. r.
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TradiCiOnalni slOvenski ZaJTrk na Oš sTrOČJA
VAS
Tudi letos smo na OŠ Stročja vas tretji petek v novembru pričeli malo drugače –
s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Z njim smo obeležili dan slovenske hrane,
zato so bila vsa živila tega zajtrka slovenskega porekla.
Slastnemu zajtrku, ki so ga pripravile naše kuharice iz domačega rženega kruha
pekarne Rž Fekonja, masla s Kmetije Kosi iz Ključarovcev, medu družine
čebelarjev Rižnar iz Pristave, mleka s kmetije Žnidaričevih s Podgradja in različnih
okusov jabolk družine Trstenjak iz Stročje vasi, so sledile različne dejavnosti v
okviru naravoslovnega dne.
Slogan letošnjega zajtrka se glasi Zajtrk s sadjem – super dan. Vse dejavnosti
učencev so bile povezane s tematiko sadja.
Učenci prvega triletja so peli in plesali na belokranjsko ljudsko pesem Hruške,
jabolka, slive
in omenjene
sadeže tudi
podrobneje
spoznali.
Preizkusili so
se tudi v
kuharskih
spretnostih in
pripravili
čežano
oziroma
kompot.
Pečke
in
koščice, ki so
ostale, bodo posadili in spremljali razvoj mladih rastlin. Četrtošolci so raziskovali
okuse različnih vrst sadja in zelenjave. Izbrali so naj sadež in naj zelenjavo, izdelali
»sadno-zelenjavno abecedo« in igro spomin, s katero bodo popestrili odmore v
šoli. Učenci 5. razreda so likovno ustvarjali in izdelali plakat za šolsko shemo, v
okviru katere imajo vsi učenci šole med letom ves čas v košaricah jabolka za
zdravo sladkanje. Da je po šoli zadišalo po jabolčnem zavitku, so poskrbeli
šestošolci. Zelo s o se potrudili, saj so se sladkali učenci vseh razredov.
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Jabolčni zavitek je bil zelo okusen. Zbrali in uredili so tudi knjižico receptov jedi
s sadjem. Učenci 7. razreda so s pomočjo spleta iskali informacije o šolski shemi,
dnevu slovenske hrane in tradicionalnem slovenskem zajtrku ter raziskovali
tradicionalne slovenske jedi. Ob izdelavi PowerPoint predstavitve so urili veščine
dela z IKT in kritično vrednotili informacije, dostopne na spletu. Razvoj rastlin od
semena do plodu in skok jabolka v kozarec so z animacijo mojstrsko prikazali
učenci 8. razreda.
Devetošolci pa so o
sadju govorili v tujem
jeziku, eni v nemškem,
drugi v angleškem.
Izdelali so didaktične
igre (spomin, križanke,
sestavljanke) v obeh
jezikih, dva učenca pa
sta zapisala recept za
zdrav zajtrk.
Za zanimivosti iz
življenja čebel je poskrbel čebelar, g. Jožef Feuš. Predstavil je kranjsko sivko, njen
pomen pri opraševanju rastlin, skrbno delo čebelarjev in pripomočke, ki jih pri
tem potrebuje. Poskrbel je tudi za sladkanje z različnimi vrstami medu. Za
pripravljeno delavnico se mu iskreno zahvaljujemo.

Nataša HorvatićDolamič
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šOla v naravi 2021
1. dan
Polni pričakovanja so učenci 2. in 3. razreda končno dočakali torek, 2. novembra, ko
so se odpravili v šolo v naravi v CŠOD Peca na Bregu nad Mežico.
Pot z avtobusom je hitro minila. Bolj so se bližali cilju, bolj so bili na trnih, kaj jih čaka
v Mežici. V domu jih
je pozdravila vodja
doma, ga. Metka, s
svojo ekipo.
Po
razporeditvi v sobe je
sledilo
naporno
oblačenje
postelj.
Učenci
so
se
seznanili
tudi
z
osnovnimi
pravili
doma Peca. Potem
so se z učitelji doma
odpravili v bližnjo
okolico. Sledilo je
zasluženo kosilo, ki je
vsem dobro teknilo.
Po krajšem počitku
so se učenci toplo
oblekli in se odpravili
ven.
Preizkusili so se v športnem
plezanju. Najprej so se ogreli
in razgibali, spoznali plezalno
opremo, seznanili so se s
pravili varnega plezanja in
potem se je vsak učenec
preizkusil v plezanju. Sledila je
še ena zanimiva dejavnost, in
sicer premagovanje ovir na
Motorični poti Peca. Tudi pri
tej dejavnosti so učenci
spoznali varovalno opremo ter
pravila.
Opremljeni
z
varovalno opremo so se
odpravili do Motoričnega
parka, kjer so se podali na
pravo potepanje po plezalnem
poligonu.
Sledila je večerja. Potem so se toplo oblekli, vzeli svetilke in se odpravili še na nočni
pohod. Pot jih je vodila po gozdni cesti, od koder so imeli lep pogled na osvetljeno
Mežico. Med potjo so poslušali razne zvoke in občudovali jasno nebo. Cilj pohoda je
bil pri enem izmed vhodov v mežiški rudnik, kjer so se učenci igrali igrico.
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Nato so se vrnili v dom. Sledilo je umivanje in tuširanje. Po večerni pravljici so hitro
zaspali v pričakovanju novega dne.

2. dan
Drugi dan so se prebudili v oblačno, vendar suho jutro.
Po opravljenem zajtrku so se peš
odpravili do rudnika Mežica. Po
nakupu vstopnic je učence v
notranjost rudnika odpeljal vlak, kar
je bilo še prav posebej doživetje.
Sledil je voden ogled rudnika z
zanimivo predstavitvijo dela in
življenja v času, ko je bil rudnik še
aktiven. Po ogledu so se okrepčali z
malico, ki so jim jo pripeljali z doma.
Nato so se učenci spet peš vrnili v
dom, kjer jih je čakalo zasluženo
kosilo.
V popoldanskem času so sledile
nove dejavnosti. Učenci 2. razreda so v prvem delu izvedeli nekaj več o vremenu,
vremenskih pojavih ... Izdelali so si tudi čutilnik za veter, ki so ga potem zunaj tudi
preizkusili. Tretješolci pa so spoznavali osnove orientacije ter se s pomočjo
orientacijskih znakov orientirali v okolici doma in iskali razne predmete. Po malici sta
se skupini zamenjali in opravili enake dejavnosti.
Sledila je večerja. Nato so učenci svojim domačim napisali razglednice. Upajo, da bodo
prispele še pred njihovo vrnitvijo v domači kraj. Za konec dneva so se pomerili še v
raznih družabnih igrah. In že se je bilo treba urediti za nočni počitek, se spočiti za nov
dan in nova doživetja.

3. dan
Kmalu bo konec naše šole v naravi, saj nam je ostal le še en dan. Učenci so se zbudili
v prijetno sončno jutro. Ta dan so jih spet čakale zanimive dejavnosti. Po zajtrku je
sledilo vsakodnevno urejanje sob, ki so bile seveda vsak dan tudi ocenjene.
Potem so se drugošolci odpravili do bližnjega potoka in se razdelili v manjše skupine.
Vsaka skupina se je odpravila na en del potoka. Skupine so dobile nalogo, da skušajo
s pomočjo pripomočkov v potoku najti kakšne živalce. Po določenem času so se
skupine zbrale nad potokom in poskusile predstaviti, kaj so v potoku ujele. Pri tem so
si pomagali s pomočjo slik.
Tretješolci so se v prvi dejavnosti seznanili s preživetjem v naravi. Najprej so se
pogovarjali, kako preživeti v naravi in o tem, kako zanetiti ogenj. Potem so odšli v
gozd, nabrali vejice in veje ter zgradili piramido iz lesa in zakurili ogenj. Preden so odšli
na malico, so ogenj iz varnostnih razlogov pogasili. Po malici so tudi drugošolci
spoznali osnove preživetja v naravi. Tretješolci pa so se odpravili v gozd, kjer so
raziskovali, kaj se nahaja pod njihovimi stopali.
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Popoldan so se drugošolci odpravili pred dom Peca, kjer so se seznanili s športno
dejavnostjo disk golf. Najprej so se igrali igro podobno igri med dvema ognjema, le da
so namesto žoge uporabljali mehki disk. DISK GOLF je igra, podobna golfu, pri kateri
namesto udarjanja žogice s palico v luknjo mečemo disk v posebej oblikovano košaro
ali koš. Cilj igre je vreči disk iz čim daljše razdalje v košaro. Tretješolci so se odpravili
v telovadnico in dobili osnovna navodila o varnem plezanju po plezalni steni brez
varovanja, plezali so tudi z zavezanimi očmi. Po malici sta se skupini zamenjali.
Sledila je še zadnja večerja v domu. Po večerji so učenci dobili nalogo, da se uredijo
za večerno zabavo oziroma »Gavdo na Pergu«, kot to imenujejo v teh krajih. Zbrali so
se v jedilnici in se ob raznih zanimivih igrah in dobri glasbi prijetno zabavali.

4. dan
Tako, pa smo dočakali konec. Vse lepo se enkrat konča in tako je končana tudi naša
šola v naravi.
Današnje prebujanje je bilo hitro, saj so učenci že nestrpno pričakovali odhod domov.
Po zajtrku so spakirali svoje stvari v kovčke in pospravili sobe.
Sledili sta še dopoldanski dejavnosti.
Dopoldan je bil deževen, zato so se drugošolci opremljeni z dežniki odpravili v
Fridrihov rov obiskat škrata Bergmandelca. Žal se škrat ni pokazal, pustil pa je
sporočilo in sladko presenečenje, ki so se ga učenci seveda razveselili.
Tretješolci so se odpravili v telovadnico, kjer so streljali z lokom. Po malici sta se
skupini zamenjali.
Po kosilu je sledila podelitev priznanj za urejenost sob ter za uspešno udeležbo v šoli
v naravi ter slovo od prijaznih učiteljev CŠOD Peca.
Med tem je že prispel naš avtobus in tako so se vsi zdravi, zadovoljni in srečni napotili
domov, kjer so jih že pričakovali starši.

Alenka Antolič

NOVOLETNE DELAVNICE
Tudi letos smo izvedli novoletne delavnice, a tokrat nismo izdelovali izdelkov za
bazar, ampak okraske, s katerimi so učenci v svojem razredu pričarali božičnonovoletno vzdušje. Na naslednji straneh si lahko ogledate, kaj vse je nastalo.
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Najmlajši so naredili Božička iz
papirja in snežake.

Drugošolci so izdelovali jelko iz
papirnatega krožnika.

Drugošolci so izdelovali jelko iz
papirnatega krožnika.

19

V 3. razredu so izdelovali obesek v
obliki zvezdice in Božička.
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Četrtošolci so si učilnico
okrasili z različnimi okraski.
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V 5. razredu so izdelali
prelepi jelki.
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Šestošolci so si
polepšali učilnico
z naslednjimi
okraski:

23

V 7. razredu so nastajale
prelepe voščilnice.
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V 8. razredu so prav tako
nastajali različni okraski.
Nekaj so jih odnesli ge.
ravnateljici in okrasili
še njen kabinet.
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Iz lončkov pa je zrasel tudi velik g. Snežak, ki bo učencem delal družbo v učilnici.
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Devetošolci so se v času delavnic nahajali v karanteni, zato so ustvarjali doma.
Nekaj zelo simpatičnih škratkov pa sta učiteljici Nataša in Tina naredili v šoli
ter z njimi okrasili hodnike.
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Učitelja Marko in Sašo sta v tehnično
učilnico povabile učence posameznih
razredov, ki so želeli ustvarjati z lesom.
Nastali so nasmejani snežaki.

Bernardka Marinič
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DAN DEJAVNOSTI
Stročja vas – V ponedeljek, 14. 2. 2022, je v II. in III. triletju potekal
dan dejavnosti. Prvi dve uri so učenci veliko izvedeli o varni rabi
interneta, zadnje tri ure pa so se znova srečali z 8 krogi odličnosti.

Varna raba interneta
Najprej smo se pogovorili o nevarnostih na internetu in zanje poiskali
rešitve. Učiteljica nam je razložila, da je veliko stvari na spletu
neresničnih.
Drugo uro smo reševali anketo o našem počutju na internetu, nato pa
smo analizirali njene rezultate.
Ogledali smo si tudi zabaven videoposnetek.

8 krogov odličnosti

Razdelili smo se v skupine in se igrali igre, ki so pokazale predvsem naše
splošno znanje. Zelo sem se zabavala, saj so mi bile igre všeč. Ogledali
smo si tudi različne animirane posnetke in jih povezali z 8 krogi odličnosti
ter to zapisali na lističe. Izdelali smo tudi plakat.

Kaja V., 8. r.
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12. sObOTna šOla na Oš sTrOČJA VAS
Po dveh letih pavze smo 23. 4. 2022 na OŠ Stročja vas znova izvedli Sobotno
šolo, tokrat že 12. zapovrstjo. Šole so se udeležili nadarjeni učenci naše ter
sosednjih šol (OŠ Janka Ribiča Cezanjevci, OŠ Janeza Kuharja Razkrižje, OŠ
Križevci, OŠ Mala Nedelja, OŠ Ivana Cankarja Ljutomer in OŠ Veržej). Letos
smo imeli rekordno število prijavljenih, in sicer skoraj 90 otrok. Za njih pa je
delo pripravilo kar 22 mentorjev.
Učenci so izbirali med desetimi delavnicami:
1. My/Mein Comics

6. Rubikova kocka

2. Snemamo! Spoznajmo film

7. Mala plastika – mladi kiparji

3. Akrobatika

8. Ustvarjamo iz lesa

4. Odtenki kemije (za 3. triletje)

9. Socialne igre in mediacija

5. Slikofrc

10. Z glasbo po svetu

Vsak izmed njih se je udeležil dveh delavnic. V delavnicah se je pridno delalo,
ustvarjalo, eksperimentiralo, kiparilo, igralo, snemalo, sestavljalo … Na koncu so
svoje delo na kratko predstavili še zunanjim obiskovalcem, večinoma staršem.

30

Delavnica My/Mein comics
V delavnici so sodelovali štirje učenci. S pomočjo spletne aplikacije
MakeBeliefsComics so ustvarjali stripe v slovenščini, nemščini in
angleščini. Njihova domišljija tokrat ni imela meja, saj so sami izbrali
temo, ozadja, karakterje in ustvarili strip čisto po svoje.
Nastala sta dva kratka stripa, ki so si ju obiskovalci ogledali na steni
telovadnice.

BAAM!
In strip je
narejen!
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Spoznajmo film – SNEMAMO!
Delavnico so začeli s sprostitveno igrico
BIBITIBIBITI BOB, ki je bila sprva preprosta,

pozneje pa so dodajali nove naloge in jo
dopolnjevali ter jo pošteno zapletli. Ob njej se niso
samo sprostili, ampak tudi nasmejali, napeli, malo
plesali in pozirali kot čisto pravi James Bond.
Potem so se razdelili v dve skupini, se med sabo malo spoznali ter navezali nova poznanstva ter si nato

razdelili vloge režiserja, snemalca in igralcev. Napisali so kratek scenarij in posneli čisto pravi kratek
filmček. Nastali so kar štirje kratki filmi, posnetek enega pa si lahko ogledate tudi na spletni strani šole.

32

A

B
K

O
R

K
A

I

A

T

Po uvodnem dinamičnem ogrevanju so sledile specialne gimnastične vaje za razteg.
Telo smo tako dobro ogreli in pripravili na prihajajoče aktivnosti.

Začeli smo z osnovnimi skoki na mali prožni ponjavi (beri trampolinu). Po izvedbi
elementa v zraku po odrivu so učenci pristali na mehkih blazinah.
Učenci so po osnovnih skokih (skok stegnjeno, skrčno in raznožno) nadaljevali s
predvajami za salto. Po osvojeni salti smo v roke vzeli še košarkarske žoge in
poskusili z zabijanjem na koš.
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ODTENKI KEMIJE
Delavnico Odtenki kemije sta pripravili in vodili Nuša Jurkovič in Neža Zanjkovič,
študentki biokemije in biotehnologije. Za nas sta pripravili 5 eksperimentov, od tega dva
demonstracijsko.
Raziskovali so pH
vrednosti raztopin, ki jih
najdemo v vsakem
gospodinjstvu. V raztopine
šampona, detergenta, mila,
limone, kisa, razkužila,
sode bikarbone, mleka in
etanola so kanili tri kapljice
izvlečka rdečega zelja, ki je
naravni indikator. Ta
indikator se v kislem
obarva rdeče, v bazičnem pa
od modre do zelene. Na ta
način so določili pH
raztopin. Pravilnost
rezultatov so preverili s pH
lističi, ki so bolj natančni.
Izvedli so tudi eksperiment skrivno
sporočilo. Za pisanje skrivnega
sporočila so uporabili sveže iztisnjen
limonin sok. Ker so želeli, da bi
sporočilo postalo vidno, so ga morali
prelikati. Na visoki temperaturi spojine
v soku spremenijo strukturo in
lastnosti, zapis pa postane viden.
Še naš namig: Če želiš svoji ljubezni
napisati pismo, ga napiši z limoninim sokom in dodaj navodilo za njegovo branje.
Izvedli so tudi eksperimentalno
vajo magična roža. Uporabili so bel
cvet, ki so ga namočili v bazično
raztopino. Nato smo ga poškropil z
indikatorjem fenolftaleinom. Cvet
se je obarval temno roza. Nato smo
cvet dali v kislo raztopino in ga
razbarvali nazaj do bele barve.
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SLIKOFRC
V delavnici slikofrc je sodelovalo 17 učencev. Bili
smo ustvarjalni, zavzeti za delo in nastalo je
ogromno kakovostnih izdelkov, vrednih ogleda oz.
frcanja.

Za tiste, ki ne veste, kaj to je – gre za
optično igračo, ki učinek gibanja ustvari
s knjižico povezanih slik. Te oživijo, če
knjižico na hitro prelistamo. Več kot je
listov, daljša je animacija in debelejša je
knjižica (priporočljiv obseg je 20 do 30
listov).
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RUBIKOVA KOCKA
Skozi sobotno dopoldne je
učence
z
algoritmi
za
sestavljanje Rubikove kocke
popeljal bivši učenec OŠ
Stročja vas Matija Zanjkovič.
Na pomoč mu je pozneje
priskočil še Izak Škrobar.
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MALA PLASTIKA – MLADI KIPARJI
Delavnico sta vodila učitelj
Vitomir Kaučič in učiteljica
Nataša Rus. Iz gline so
izdelovali doprsne kipe.

Učitelj Vitomir je otrokom
najprej pokazal nekaj različnih

primerov kipov, nato pa je še predstavil, kako
se je treba lotiti kiparjenja. Njihovi kipi so
skušali čim bolj podrobno in realistično
prikazati različne izraze ter obliki glave in
ramen. Nekateri so izdelovali kipe svojih
prijateljev, drugi pa so poteze obraza kipa
prepustili svoji domišljiji.
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USTVARJAMO IZ LESA
V tehniški učilnici je bilo precej
hrupno, saj je bilo že na hodniku

mogoče slišati brnenje žage. Nastajale
so namreč mini konstrukcije iz letvic.
Vsak udeleženec je samostojno ter na
podlagi svoje lastne ideje skiciral načrt,
potem pa se je pričelo izdelovanje.
Nastale so čisto prave
male mojstrovine, ki
so si jih drugi
udeleženci
in
obiskovalci
lahko
ogledali na zaključku v
telovadnici.
Mladi
mojstri pa so svoje
mini konstrukcije ob
koncu 12. Sobotne
šole lahko odnesli
domov in sedaj krasijo
police njihovih sob.
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SOCIALNE IGRE in MEDIACIJA
Delavnico sta vodili pedagoginja Monika in učiteljica Janja.
Skozi različne igre so udeleženci te delavnice spoznali nekaj
tehnik, ki so potrebne za uspešno mediacijo. Vadili so
aktivno poslušanje in opazovanje ter JAZ sporočila.
Ugotovili so, da je za uspešno komunikacijo potrebno
sodelovati, se poslušati in izražati svoja čustva skozi JAZ
sporočila.
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Z GLASBO PO SVETU …
… so udeleženci spoznavali glasbo iz različnih kontinentov.
Poslušali so glasbene primere iz Mehike, Irske, Tajske, Nigerije in
Avstralije. Nato so jih
analizirali
in
ugotovili,
da
se
glasba po svetu zelo
razlikuje.
Potem so spoznali in
se naučili kanon
Kukabura
iz
Avstralije.
Pesem
govori
o
ptici
kukabura, ki sedi na
evkaliptusu.
Ker živi v Avstraliji
ljudstvo aborigini, so
nato izdelali še instrument, ki je značilen za to ljudstvo – didžeridu.
Na koncu so z izdelanimi didžeriduji spremljali kanon Kukabura.
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ZAKLJUČEK 12.
SOBOTNE ŠOLE
Po koncu delavnic so se
vsi udeleženci zbrali v
telovadnici šole.

Vsaka delavnica se je na kratko predstavila …

… in požela
zaslužen
aplavz.

Zapisala
Bernardka
Marinič
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Mladi čebelarji
na ogledu
čebelnjaka pri
Feuševih v
Globoki
V četrtek, 12. maja 2022, so
krožkarji,
mladi
čebelarji,
obiskali čebelarja, g. Jožeta
Feuša, v Globoki. Pod njegovim
vodenjem so si od blizu ogledali
čebelnjak, ponovili zgradbo
panja in opazovali člane čebelje
družine. Tudi matico so našli.
Sledila je priprava satnikov za
točenje medu. Poizkusili so ga
kar izpod točila. Opravljenemu
delu je sledilo še odžejanje s
slastnim, sveže pripravljenim
metinim sokom, sladkanim
seveda z medom. Popolno
presenečenje pa je pripravila
babica Dragica z medeno pito in prav posebnimi medenjaki z imeni učencev.
G. Jožetu in njegovi družini se iskreno zahvaljujemo za prijazen sprejem ter zanimivo in poučno
izkušnjo.
Posebna zahvala gre tudi gasilskemu društvu Ljutomer, ki je poskrbelo za varen prevoz
učencev v Globoko in nazaj v šolo.

Nataša HorvatićDolamič
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šPOrTni dan – KOLESARJENJE
V sredo, 18. 5.
2022, smo se
učenci od 6. do
9.
razreda
zjutraj ob 8.20
s
kolesi
odpravili proti
Križevcem.
Peljali smo se
skozi Pristavo
in se na Cvenu
ustavili ter si
malo
oddahnili. Pot
nas je vodila
skozi
vasi
Moto
in
Banovce. Kolesarili smo ob spremstvu policista, ki je ustavljal promet in poskrbel,
da smo bili med vožnjo varni.
V Križevcih smo se ustavili v parku doživetij, kjer smo najprej pojedli malico.
Potem pa smo imeli na razpolago celo uro, da smo preizkusili številna igrala, igrali
smo lahko odbojko ali nogomet. V parku smo se zelo zabavali, bilo nam je zelo
všeč.
Ena ura se je hitro iztekla in počasi smo se odpravili proti šoli. V šoli smo pokosili
in se s kolesi odpravili še proti svojemu domu.
Dan se je uspešno končal. Še
nikoli nisem imela športnega
dneva, na katerem bi
kolesarili, zato mi je bil ta dan
zelo všeč.

Nika K., 7. r.
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VARNO S SONCEM
V četrtek, 19. 5. 2022, smo imeli dan dejavnosti od 4. do 9. razreda.
Najprej so nam učitelji razložili, kako bo potekal dan, nato smo si vzeli dve šolski
uri, da smo na kratko spoznali kaj več o varnosti pred soncem. Po razlagi smo mi,
8. razred, izdelovali »slikofrc« in se zabavali.
Po malici smo se zbrali po
skupinah. Na panojih so
bili listi, na katerih je
pisalo, v kateri skupini je
posamezni učenec. V
vsaki skupini je bil učenec
enega razreda. Odpravili
smo se po postajah. Mi
smo začeli pri 5. postaji in
ta je bila, da smo morali
izdelati kapo iz papirja.
Nadaljevali smo do 6.
postaje. Tam smo v
nemščini in angleščini
poimenovali
različna
oblačila, ki so visela z
drevesa. Pri eni postaji
smo morali s senco
napisati besedo SONCE. V
Lipnjaku smo izdelovali
mandalo iz naravnih
materialov (listi, plodovi,
storži …). Z učiteljem Markom smo delali sončne ure. Pri 2. postaji smo napisali
pesem o vodi. Nastale so zanimive pesmi in tudi mi smo se med ustvarjanjem
zelo zabavali. Pri eni izmed postaj smo ugotavljali smeri neba. Z učiteljico Natašo
smo se razgibali z jogo. Na koncu pa smo izpolnili delovni list o varni »rabi« sonca.
Dan smo zaključili okoli 12.30. Zelo nam je bilo všeč, saj smo večino časa delali
samostojno brez pomoči učiteljev. Zraven tega smo bili ves čas zunaj in smo se
lahko gibali.

Daša Š. S, 8. r.
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šOla v NARAVI – CšOd Planinka

1. dan

Prišla je težko pričakovana sreda, 25. 5. 2022, ko so se učenci 1. razreda
odpravili v šolo v naravi na Slivniško Pohorje, v CŠOD Planinka. Zjutraj so se vsi
polni pričakovanj zbrali v učilnici, kjer so se okrepčali. Po opravljenem zajtrku
so se skupaj z učiteljicama posedli na avtobus in se odpeljali proti Pohorju. Pot
je hitro minila in že so prispeli pred dom Planinka.
Tam jih je prijazno sprejela gospa Aleksandra, vodja doma, in jih povabila v jedilnico. Učenci
so se seznanili s pravili, ki veljajo v domu. Opravili so še malico, ki so jo prinesli s seboj, nato
pa je sledilo urejanje sob in postiljanje postelj. Že je napočil čas kosila. Po kosilu so sledile
popoldanske dejavnosti. Za njih je bilo to lokostrelstvo. Učenci so spoznali učitelja Danijela, ki
je učencem predstavil lok in rokovanje z njim. Za začetek je bil to seveda otroški lok. Vsi učenci
so se nato preizkusili v streljanju z lokom. Po odmoru pa so imeli možnost, da se preizkusijo še
s čisto pravim lokom za odrasle.
In že je napočil čas večerje. Po večerji so sledile še večerne aktivnosti, in sicer večer ob
tabornem ognju. Pred domom so se zbrali vsi otroci in učenci, da bi zakurili ogenj ter se ob
njem družili. Malce jim je zagodlo vreme, saj je začelo deževati. Vsi so se vrnili v dom in si
pogledali nekaj kratkih risank. Sledilo je tuširanje in priprave na nočni počitek. Po prebrani
pravljici so otroci zaspali.

2. dan

Otroci so se zbudili dobre volje, se uredili in že so se zbrali pred domom. Učitelj Jernej jih je
popeljal na krajši sprehod okrog doma, med katerim so še vmes malo potelovadili in se nato
odpravili na zajtrk. Potem je sledilo še urejanje sob, saj bodo le-te ocenjene.
Nato so se zbrali pred domom, kjer jih je počakal učitelj Jernej in jim povedal, da se bodo
odpravili v bližnji gozd, kjer se bodo seznanili z osnovami preživetja v naravi oziroma gradnjo
bivakov.
V gozdu so si ogledali že narejene bivake, se pogovorili o njih in že so se razdelili v tri skupine.
Vsaka skupina si je izbrala prostor ob drevesu, kjer je bila njihova naloga, da izdelajo svoj bivak.
Sledila je akcija nabiranja vej različnih velikosti. Vsaka skupina se je trudila po svojih močeh in
zgradila bivak. Potem ga je predstavila ostalima dvema skupinama. Po malici je sledila še ena
dejavnost, povezana s preživetjem v naravi, in sicer ognji in ognjišča. Učenci so najprej
45

povedali o svojih izkušnjah in o tem, kar že vedo o ognju. Učenci so se potem razdelili v tri
skupine in že so hiteli nabirat vej različnih debelin, s katerimi so potem zakurili ogenj. Enim je
uspelo prej, drugim pozneje. Uspelo jim je skuhati tudi čaj, ki so ga nato vsi poskusili in morali
so priznati, da je zelo dober.
Po okusnem kosilu so se učenci zbrali v jedilnici in se potrudili ter svojim domačim napisali
razglednico. Potem pa so spoznali spet novega učitelja, tokrat učitelja Dušana. Povabil jih je v
prostor, kjer imajo plezalno steno, saj je bila na vrsti nova dejavnost, in sicer športno plezanje.
Učitelj Dušan je učence seznanil z osnovami plezanja. Učenci so se nato sami preizkusili v tej
spretnosti. Plezali so prečno po plezalni steni. Najprej so plezali tako, kot so najbolj zmogli. Pri
drugem poskusu so dobili navodilo, da z nogami stopajo po kateri koli barvi oprimkov, z rokami
pa se prijemajo le rumenih oprimkov. Naslednja naloga je bila, da z nogami stopajo na zelene
oprimke, prijemajo pa katero koli barvo.
Po večerji so se zbrali pred domom vsi udeleženci šole in vrtca v naravi ter se z učiteljem
Dušanom odpravili na večerni sprehod. Med sprehodom so občudovali pisane travnike in
zanimivo pokrajino. Razgled je bil čudovit. Po prihodu v dom je sledilo tuširanje, branje
pravljice in učenci so prijetno utrujeni zaspali v pričakovanju petka, ki je bil zadnji dan šole v
naravi.

3. dan

Zjutraj so se spet vsi zbrali pred domom in se skupaj z vodjo doma, gospo Aleksandro, razgibali.
Sledil je zajtrk. Po zajtrku so učenci spakirali svoje stvari, saj je bil to njihov zadnji dan.
Potem so se z učiteljico Majo odpravili na gozdno učno pot, kjer so spoznavali rastline, ki jih
lahko uporabljamo za hrano ali pa so dobre za naše zdravje. Vmes so se ustavili še ob potoku,
kjer so odkrivali živalce, ki živijo v potoku. Cilj poti je bil slap Pod skalco. Zadnji del poti je bil
precej strm, zato je bila potrebna previdnost. Vendar se je splačalo potruditi, saj je slap zelo
zanimiv. Potem so se učenci malce okrepčali in se vrnili v dom.
Po vrnitvi je učence že čakalo kosilo. Po obilnem obroku je sledila podelitev priznanj za
urejenost sob ter za uspešno udeležbo v šoli v naravi ter slovo od prijaznih učiteljev CŠOD
Planinka.
Med tem je že prispel naš avtobus in tako so se vsi zdravi, zadovoljni in srečni napotili domov,
kjer so jih že pričakovali starši.

Alenka Antolič
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ZAKLJUČNI IZLET
V petek, 27. 5. 2022, smo se učenci 6., 7. in 8.
razreda odpravili na zaključni izlet. Ob 6. uri
zjutraj smo se zbrali pred šolo in se z avtobusom
odpravili novim dogodivščinam naproti. Med
potjo smo se ustavili v Tepanjih in malicali.

ŠPELA MAKOTER IN MATEJ ŠILEC: »V
železni kletki je bilo zelo zelo glasno.
Mislila sva, da je to zadnje, kar bova
doživela v življenju. S konico očesa pa
sva zagledala tudi vijolično strelo.«

TJAN KOSI IN DAVID
MAKOTER: »Na avtobusu
sva se imela zelo dobro,
bilo je zabavno.«

Naša prva
postojanka
je
bila
Bistra. To je
bil
naš
TEHNIŠKI
del
tega
dne.
Razdelili so
nas
po
skupinah, in
sicer
po
razredih.
Mi, 8. razred, smo izvedeli več o
Nikoli Tesli in njegovem življenju
ter izumih. Tudi sami smo jih lahko
nekaj izvedli.
Učenci 7. razreda so izdelovali

jadralno letalo iz furnirja, v 6.
LUCIJA LEŠTAN: »Ko sem se dotaknila
razredu pa so iz papirja nastale
električne krogle, sem najprej mislila, da piše
lastovke. Po koncu delavnic
veter. Kasneje pa sem se zavedala, da so se
smo se vsi skupaj zbrali in
mi po konci postavili lasje. Bilo je zelo
odpeljali do hotela Mantova.
zabavno in zanimivo.«
Tam smo imeli kosilo. V Vrhniki
je potekal KULTURNI del
našega izleta, saj smo podrobneje spoznali življenje Ivana Cankarja. Vodič nas je
popeljal po mestu in nam pripovedoval kratke, a zanimive zgodbice o Cankarju.
Potem nas je čakala samo še vožnja domov. V Mariboru smo se ustavili in se
okrepčali v McDonald'su.

Daša S. Š. in Kaja V., 8. r.
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slOvO našiH deveTOšOlCev in PredaJa klJUČA
V torek, 14. 6. 2022, so naši najstarejši osnovnošolci imeli valeto, naslednji dan
pa je bil njihov zadnji na OŠ Stročji vasi. Poslovili so se že tradicionalno, in sicer
predali so šolski ključ svojim zanamcem.
Toda … kdo bo dobil ključ in s tem »glavno« besedo na šoli? Da bi rešili to zagato,
so pripravili zabavne igre, na katerih so se med sabo pomerili učenci 6., 7. in 8.
razreda za to prestižno mesto.
Najprej so se razredi med sabo dokazovali v oglaševanju – kdo bo povedal boljšo
reklamo.

6. razred je reklamiral ROŽO …

… 7. razred ŠKARJE …

… 8. razred pa RAVNILO.

Čisto vse »izdelke« bi kupili, saj so bili oglaševalci odlični.
Pri drugi nalogi so se pomerili v oponašanju glasov različnih živali.
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Potem je postalo bolj
glasno in … med učenci je
zavladalo pravo plesno
vzdušje, kajti v parih so
morali v eni minuti
pripraviti koreografijo in
zaplesati na znano pesem.
Fotografije povedo čisto
vse, tako da ne bomo po
nepotrebnem
izgubljali
besed ...
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Na koncu pa smo se preselili v eksotične kraje in zaplesali še na havajske ritme.

Moramo priznati, da so
vsi razredi dali vse od
sebe. Največ točk je
zbral 8. razred, ki se je
podal na lov za ključem.
Od 9. razreda so dobili
namige, kje ga najdejo.
Na koncu lova za
ključem so ga ponosno
prinesli pokazat.
Potem pa je sledila še …
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… slovesna zaobljuba 8. razreda, ki se je končala precej …

… mokro,

navihano,

veselo …

DEVETOŠOLCI,
pogrešali vas bomo!
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Bernardka Marinič

šPOrTni dan – PLAVANJE
Zadnji dan v tednu, 17. 6. 2022, smo imeli dan dejavnosti. Učenci od 4. do 8.
razreda smo se šli kopat na ljutomersko kopališče.

Da ne bo pomote, tam se nismo
samo kopali!

Igrali smo tudi
namizni tenis …

… in odbojko pa …

… nogomet!

Bernardka Marinič
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naJlePša beseda
Tretješolci smo pri pouku brali besedilo z naslovom Najlepša beseda. Odločili
smo se, da v razredu poiščemo najlepšo besedo. Za nas je to

Potem pa smo postali radovedni. Katera je najlepša beseda na šoli? Hm,
potrebno bo povprašati čisto vse učence šole! Šli smo od razreda do razreda, od
učenca do učenca in spraševali … in spraševali ter na koncu tudi izvedeli.
morje
Nabralo se je kar nekaj lepih besed: traktor
lep
družina
roža
mama
sreča
zaljubljenost
prijateljstvo
veselje
veselje
radost
nasmeh/smeh
prijaznost
krof
žoga

Drugo uvrščena beseda na šoli je bila

Najlepša izmed vseh pa je

Katera pa je tvoja najlepša beseda?
UČenci 3. r.
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PROJEKT SKUM
Projekt SKUM? Hmmm, kateri projekt je že to? Projekt Razvijanje sporazumevalnih
zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo ali kratko projekt SKUM teži prav k temu,
kar nakazuje njegovo ime: dvig otrokovih sporazumevalnih in drugih kompetenc s
pomočjo umetnosti. V projekt niso vključene samo osnovne in srednje šole ter vrtci,
ampak tudi umetniki in ustanove. Tako so otroci imeli možnost pobliže spoznati
nekatere ustanove (muzeje, gledališča ipd.) in priti v neposreden stik s samimi
umetniki, ki so nas obiskali na šoli in sodelovali v učnem procesu. Projekt se letos
zaključuje.
V projekt sta bila letos vključena dva razreda v okviru predmeta domovinska in
državljanska kultura in etika (krajše DKE). Oba razreda sta imela isto temo, in sicer
3 veje oblasti v Republiki Sloveniji.

V 7. razredu je primer dobre prakse že zaključen. Tam so si učenci pod vodstvom
Petre
Gajžler
ogledali
animirani film Prinčevo
potovanje. Posvetimo najprej
nekaj besed naši obiskovalki.
Petra Gajžler je diplomirana
kulturologinja, ki se ukvarja s
filmskovzgojno pedagogiko.
S sedmošolci si je skupaj
ogledala animirani film
Prinčevo potovanje ter
pozneje vodila pogovor o
ogledanem.
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Skupaj z učenci so torej film natančneje analizirali. Ogled filma je bil uvod v temo
3 veje oblasti v Republiki Sloveniji. Potem je učiteljica Bernardka Marinič učno
snov 3 veje oblasti razložila učencem pri uri DKE. Sedmošolci se letos prvič
srečujejo s tem predmetom in s tematiko razdelitve oblasti na več vej. Ko so
učenci to učno snov usvojili, se je v proces razumevanja snovi vključila še ena
umetnica, tokrat z gledališkega področja. Ana Duša je kulturna in pedagoška
delavka – dramaturginja, režiserka, pripovedovalka, prevajalka, besedilopiska in
pedagoginja (ne nujno v tem vrstnem redu) ...

Ga. Ana je bila na šoli dva
zapovrstna dneva, torej smo v
njeni družbi preživeli 10 šolskih
ur, ki so bile zanimive,
drugačne, polne gibanja,
igranja, postavljanja v različne
vloge …

Njene delavnice so bile zelo poučne. Najprej nas je z vprašanji »prisilila«, da smo
razmišljali, pozneje pa je zastavljeno vprašanje udejanila z gibalno vajo. Naši gibi
in dejanja so tako potrdili naše odgovore na zastavljena vprašanja. Drugi dan so
se učenci prelevili v čisto prave politike, ustvarili in poimenovali so čisto prave
stranke s svojimi strankarskimi predsedniki. S svojimi strankarskimi programi pa
so poskušali na volitvah pridobiti glasove volivcev. Pred samimi volitvami so izvedli
tudi čisto prava predvolilna soočenja, kjer so se skresale misli.

V 8. razredu primer dobre prakse še kar teče, čeprav se je začel veliko prej kot v
7. razredu. Osmošolci imajo enako temo, a jo spoznavajo na drugačen način.
Najprej so si v okviru pouka ogledali nekaj kratkih filmčkov na temo posamezne
veje oblasti, učiteljica Bernardka Marinič pa je z njimi ponovila učno snov 3 teme
oblasti, ki jim je znana že od lanskega šolskega leta. Potem jih je obiskal Luka
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Dakskobler,

ki je
slovenski
fotoreporter, znan po
svojih poglobljenih,
dolgometražnih
kulturnih,
okoljevarstvenih in
humanitarnih
zgodbah. Zakaj? Ker
bodo učenci tokrat
svoje znanje prikazali
in nadalje razvijali s
pomočjo vizualne umetnosti. G. Luka nam je naprej predstavil, kako fotografirati.
Očaral nas je s svojimi fotografijami, ki so res pravo umetniško delo. Potem pa
nam je razložil nalogo. S pomočjo fotografij bodo prikazali 3 veje oblasti, ki jih
opazijo v svoji bližini. Učenci so pridno fotografirali in fotografije pošiljali našemu
fotografu. Le-ta se je z njimi večkrat »srečal« po ZOOM aplikaciji in jim podajal
nasvete, navodila, kako naj svoje fotografije izboljšajo. Med vsemi prispelimi
fotografijami smo izbrali te, ki jih bomo vključili v tri fotozgodbe, vsaka izmed njih
pa bo predstavila eno vejo oblasti, ki jo bomo pospremili s kratkim uvodnim
besedilom. Na koncu bomo naše fotografije razstavili na šoli.
Bernardka Marinič
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Predstavitev tiskane izdaje
stripa z naslovom Skozi
strip ... med Nemce!
Učenci 9. razreda OŠ Stročja vas so skozi strip kot literarno vrsto
usvajali glagole v nemščini ter jih uporabljali v povedih.
4. 5. 2022, ob 18. uri, so učenci OŠ Stročja vas v prostorih muzeja predstavili
tiskano izdajo stripa, ki nosi naslov Skozi strip ... med Nemce!!!

Skozi strip ... med Nemce! je zbirka krajših stripov, ki so nastali v sodelovanju z
umetnikom Izarjem Lunačkom v sklopu projekta SKUM. Učenci 9. razreda OŠ
Stročja vas so skozi strip kot literarno vrsto usvajali glagole v nemščini ter jih
uporabljali v povedih. Vse skupaj so s pomočjo umetnika povezali v hudomušen
strip, ki povezuje nemščino z
umetnostjo ter skozi krajše zgodbice v
slikah buri domišljijo bralca. Učenci so
skozi umetnost spoznali, da se lahko
nemščino učijo tudi na drugačen način.
Zaradi sodelovanja z umetnikom in
ustvarjalne note, ki jo je vnesel v pouk,
se je motivacija za učenje nemščine
okrepila, kar se je pokazalo tudi v
znanju učencev in njihovih odzivih na
tovrstne aktivnosti. Dogodka so se
udeležili starši, strokovni delavci OŠ
Stročja vas, koordinatorica projekta na
šoli Petra Šijanec Koren, ravnateljica OŠ
Stročja vas Mateja Leskovar Polanič,
vodji projekta in predstavnici zavoda
Petida Petra Štirn Janota in Darja Štirn,
podžupan občine Ljutomer Niko Miholič in mentorica ter učiteljica angleščine in
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nemščine na šoli Jasna Ivanušič. Prisotne je v imenu Splošne knjižnice Ljutomer
pozdravila tudi direktorica knjižnice Vesna Laissani.
Strip si je možno izposoditi tudi v ljutomerski knjižnici.
Jasna Ivanušič

S projektom SKUM v Maribor
V petek, 10. 6. 2022, smo se z vlakom podali v Lutkovno gledališče Maribor, in
sicer smo se na pot odpravili učenci od 1. do 5. razreda.
Vožnja z vlakom je bila prijetna. Ker smo se pogosto ustavljali na postajah, je
vožnja trajala dlje časa. V Mariboru smo si najprej ogledali Mestni park. Tam smo
opazili beli paviljon, v ribniku pa smo občudovali ribe in race. Ker se je približeval
začetek predstave, smo se odpravili proti gledališču, a smo se na poti vseeno še
ustavili v slaščičarni, da smo se posladkali s sladoledom.
V gledališču smo si ogledali lutkovno predstavo Cesarjeva nova oblačila. Po
predstavi smo
imeli delavnico,
kjer so nam
predstavili vrste
lutk in poklice v
gledališču. Na
Glavnem
trgu
smo
se
fotografirali in se
z
vlakom
odpeljali proti
Ljutomeru.
Dan v gledališču
je bil zanimiv in
poučen.
Nekateri izmed nas pa so se sploh prvič peljali z vlakom.
Učenci 5. r.
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S projektom SKUM še enkrat v Ljubljano
V ponedeljek, 13. 6. 2022, smo se s projektom SKUM podali v Ljubljano. Zjutraj
smo se z avtobusom odpeljali izpred šole.
Na počivališču Tepanje smo se ustavili,
da bi opravili malico.
Ko smo prispeli v našo prestolnico, smo
si v Kinodvoru, ki je osrednji ljubljanski
mestni kino, ogledali film Rocca
spreminja svet. Po ogledu smo bili
deležni pedagoškega pogovora o vsebini
filma. Rocca nam je s svojimi dejanji
pokazala, kako lahko tudi sami
spreminjamo svet, pa čeprav s čisto
majhnimi dejanji, besedami …
Ko smo zapustili kinodvorano, smo odšli
na Prešernov trg, kjer smo reševali učne
liste, ki nam jih je pripravila učiteljica
Petra.
Učenci šestega in sedmega razreda smo si
samostojno ogledali stari del Ljubljane. Obiskali
smo tudi tržnico, potem pa smo se v spremstvu
učiteljic ustavili še na Čevljarskem mostu in
občudovali Ljubljanico. Na poti do avtobusnega
postajališča smo se ustavili še na Kongresnem
trgu in si odpočili na trati v senci.
Osmošolci in devetošolci pa smo imeli dobro uro
časa, da smo samostojno – brez učiteljic –
raziskovali naše glavno mesto.
Že leta 2018, ko se je začel projekt SKUM, smo si
z njegovo pomočjo ogledali Ljubljano, letos smo se ob zaključku projekta tja
podali še enkrat. Učenci od 1. do 5. razreda pa so tokrat obiskali Maribor.
Tisa B. L., 8. r., in Vid B., 7. r.
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ŠPORTNA TEKMOVANJA
Tudi letos so potekala športna tekmovanja. Naši učenci so bili kot vsako leto zelo
uspešni in tekmovalni, zato njim in učiteljema športne vzgoje iskrene čestitke!
DATUM
7. 10. 2021

IME TEKMOVANJA
MALI NOGOMET –
STAREJŠE UČENKE
(MEDOBČINSKO
TEKMOVANJE)

DOSEŽEK
3. MESTO

UČENCI
EVA RUS, 9. R.
LEONI GJEREK, 9. R.
ŠPELA MAKOTER, 8. R.
LUCIJA LEŠTAN, 8. R.
DAŠA Š. SRŠA, 8. R.
VERONIKA BELCL, 8. R.

21. 10. 2021

MALI NOGOMET –
STAREJŠI UČENCI

3. MESTO

DAVID MAKOTER, 7. R.
VID BOGDAN, 7. R.
TJAN KOSI, 7. R.
ALJAŽ PUCONJA, 8. R.
PATRIK KUZMA, 8. R.
TIJAN PISAR, 9. R.

8. 12. 2021

PODROČNO
TEKMOVANJE ZA
STAREJŠE DEKLICE –
ODBOJKA

2. MESTO

KAJA VIHER, 8. R.
KAJA KERN, 8. R.
NATAŠA FILIPIČ, 8. R.
SAŠA V. PRELOG, 9. R.
LARA TRSTENJAK, 8. R.
SERGEJA SENČAR, 7. R.
ŠPELA MAKOTER, 8. R.
ZALA TRSTENJAK, 6. R.
LUCIJA LEŠTAN, 8. R.

11. 2. 2022

STRELJANJE Z ZRAČNO
PUŠKO – REGIJSKO ZA
OŠ IN SŠ MURSKA
SOBOTA

1. MESTO EKIPNO

MAJA PRŠA, 5. R.
DAVID VOGRINEC, 7. R.
ENEJ MAUČEC, 7. R.

1. MESTO

MAJA PRŠA, 5. R.

SUVANJE KROGLE

1. MESTO

SAŠA V. PRELOG, 9. R.

TEK NA 60 m

1. MESTO

DAVID MAKOTER, 7. R.

SKOK V VIŠINO

1. MESTO

TAI VIČAR, 7. R.

TEK NA 60 m

2. MESTO

NIA FEUŠ, 7. R.

9. 5. 2022

MEDOBČINSKO
TEKMOVANJE IZ
ATLETIKE
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13. 5. 2022

MET VORTEKSA

2. MESTO

MOŠKA ŠTAFETA 4 X
100 m

3. MESTO

SUVANJE KROGLE

3. MESTO

TADEJ LEVIČAR, 9. R.

TEK NA 600 m

3. MESTO

SARA ŠILEC, 7. R.

TEK NA 300 m

3. MESTO

TIJAN PISAR, 9. R.

SUVANJE KROGLE

3. MESTO

TADEJ LEVIČAR, 9. R.

TEK NA 600 m

3. MESTO

SARA ŠILEC, 7. R.

TEK NA 300 m

3. MESTO

TIJAN PISAR, 9. R.

DRŽAVNO PRVENSTVO
V NAMIZNEM TENISU

ČETRTFINALE

NEJC MIKLOŽIČ, 4. R.
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ALJAŽ PUCONJA, 8. R.
TJAN KOSI, 7. R; RENE
BUDNA, 9. R; ROK
BUKOVEC, 9. R.; TIJAN
PISAR, 9. R.

TEKMOVANJA IZ ZNANJA
Naši učenci so bili tudi letos uspešni na tekmovanjih iz znanja. Učenci so se
potrudili po vseh svojih močeh in zato bili nagrajeni s priznanji. Iskrene čestitke
vsem učencem in njihovim mentorjem!
DATUM
20. 10. 2021

IME TEKMOVANJA
TEKMOVANJE IZ
ZNANJA IZ BIOLOGIJE
ZA PROTEUSOVO
PRIZNANJE (ŠOLSKO)

PRIZNANJE

8.–12. 11. 2021

TEKMOVANJE IZ
RAČUNALNIŠKEGA
MIŠLJENJA – BOBER

BRONASTO
PRIZNANJE

ANA BLAGOVIČ, 2. R.
SOFIJA KARBA, 2. R.
TIMOTEJ ŠIJANEC, 2. R.
JAŠA ZANJKOVIČ, 6. R.
TADEJ OZMEC, 9. R.

9. 11. 2021

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA SLOVENŠČINE
ZA CANKARJEVO
PRIZNANJE – ŠOLSKO
TEKMOVANJE

BRONASTO
CANKARJEVO
PRIZNANJE

IVANA KARBA, 4. R.
FILIP ŠTERMAN, 4. R.
FILIP PANIČ, 4. R.
ŽIGA VARGAZON, 4. R.
MAJA PRŠA, 5. R.
ALISA VOGRINEC, 5. R.
TIA KLEIDERMAN, 6. R.
EVA BABIČ, 7. R.
LIA KOSI, 7. R.
LARA TRSTENJAK, 8. R.
KAJA VIHER, 8. R.
TIJA GAJSER, 9. R.
ALINA KARBA, 9. R.

9. 12. 2021

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA SLOVENŠČINE
ZA CANKARJEVO
PRIZNANJE – REGIJSKO
TEKMOVANJE

SREBRNO
CANKARJEVO
PRIZNANJE

LARA TRSTENJAK, 8. R.
TIJA GAJSER, 9. R.

17. 3. 2022

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA MATEMATIKE
ZA KENGURU,
VEGOVEGA PRIZNANJA

BRONASTO
PRIZNANJE

UROŠ ROB, 1. R.
NEJC PERGAR, 1. R.
ANA PRŠA, 1. R.
ROK KRAUTHATER, 2. R.
ŠPELA FEUŠ, 2. R.
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UČENCI
TISA B. LORENČIČ, 8. R.
DAŠA Š. SRŠA, 8. R.
ŠPELA MAKOTER, 8. R.
KAJA KERN, 8. R.
TEJA JAGER, 9. R.
LEONI GJEREK, 9. R.
TIJA GAJSER, 9. R.
ALINA KARBA, 9. R.

– ŠOLSKO
TEKMOVANJE

ANA BLAGOVIČ, 2. R.
GAŠPER GAJSER, 3. R.
JURE ZADRAVEC, 3. R.
FILIP PANIČ, 4. R.
MARUŠA KRAJNC, 5. R.
JAN PUČKO, 6. R.
LIA KOSI, 7. R.
ŠPELA MAKOTER, 8. R.
TISA BELCL LORENČIČ, 8. R.
TADEJ OZMEC, 9. R.
EVA RUS, 9. R.

26. 3. 2022

TEKMOVANJE IZ
ZNANJA KEMIJE –
REGIJSKO

BRONASTO
PREGLOVO
PRIZNANJE

6. 4. 2022

TEKMOVANJE IZ
BRONASTO
MATEMATIKE ZA
PRIZNANJE
VEGOVO PRIZNANJE –
REGIJSKO TEKMOVANJE

JAN PUČKO, 6. R.

7. 5. 2022

44. DRŽAVNO
SREČANJE IN
TEKMOVANJE MLADIH
ČEBELARJEV

LAN ZADRAVEC, 4. R.
NIKI FEUŠ, 5. R.

ZLATO PRIZNANJE
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ŠPELA MAKOTER, 8. R.
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MOJA DOMOVINA
Slovenija, naša domovina,
Lepa, polna gozdov in zelenja.
O, kaj še vse lahko povem,
Veliko lepot skriva v sebi.
Eno veliko modro morje
Nas razveseljuje skozi počitniške dni.
In v gore radi zahajamo, da nas sapica ohladi.
Ja, lepe so vse domovine,
A zame najlepša je Slovenija.
Rok Budja, 4. r.
MOJA DOMOVINA
Moja domovina je čudovita,
polna veselja, miru in radosti.
Vesel sem, da živim v Sloveniji.
Lan Zadravec, 4. r.

MOJA DOMOVINA
Oh, ti moja domovina,
ti si najlepša izmed vseh domovin.
Daješ nam najlepši razgled z visokih gora
vse do modrega morja.
Najlepša si, Slovenija.
Aleks Rob, 4. r.
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Učenci 5. razreda

Rok K., 2. r.

Teja K., 4. r.

Učenci 4. razreda
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Spiderman na OŠ Stročja vas
Stročja vas – Ravnateljica je na šolo povabila
Spidermana. Povabljeni se je vabilu odzval v
torek, 10. 11. 2088. Učenci so preživeli dan s
Spidermanom, ki je pokazal, kako hoditi po
stropu.
Super junaka so učenci sprejeli z velikim
aplavzom. Spiderman je v telovadnici
pokazal svoje super moči. Učencem je
demonstriral, kako plete pulover iz vrvic,
ki »pridejo« iz njegovih rok. Po
predstavitvi super moči je sledila malica.
Kasneje so vsi razredi odšli v svoje
učilnice, kjer so imeli različne delavnice.
Med tem je Spiderman hodil po učilnicah
in otrokom kazal, kako hodi po stropu.
Začel je s prvim triletjem, katerim je hojo
le predstavil, višji razredi pa so lahko to
tudi poskusili. V 8. razredu se je učenec
zalepil na strop, zato so morali poklicati
gasilce, ki so ga varno spravili na tla. Dan
se je zaključil s kosilom. Razredi so se od
Spidermana poslovili v telovadnici. Šolo
je zapustil kar skozi zaprto okno. Šola je
škodo že popravila.
Tisa B. L., 8. r.
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Evita K., 7. r.

Maja L. K., 5. r.

Maja P., 5. r.

Evita K., 7. r.

Nika K., 7. r.

70

VOLČJE NOČI
Opis ljudskega običaja
V božičnem času se je po Kranjskem, Koroškem, Gorenjskem in
Prekmurju čutil strah in trepet vaščanov, saj so takrat potekale volčje
noči. Trajale so od 24. decembra pa vse tja do 6. januarja. V tem času so
ob mrzlih zasneženih nočeh skrivnostna bitja hodila iz gozdov in gora v
vasi in mesta. Ob tem prazniku so bili najbolj pogumni Prekmurci, ki so v
svoje hleve preprosto zabili žeblje in takrat povsem zavarovali živino
pred nadlogami.
Po Koroškem je v tem času ponočni mož odšel na divji lov. Pehta baba, ki
so ji rekli tudi Pehta, je zapustila svoje bivališče v gorski duplini in strašila
po Gorenjski, Koroški in po Kranjskem. Takrat je v svojih duplinah kuhala
babje pšeno, ki ga je z močnim vetrom metala ljudem v obraz. Svoj
praznik ima na pernathovo, to je 5. januarja. V Tržiču se je imenovala Zlata
baba. Prisluškovali so njenemu prihodu osem dni pred in osem dni po
novem letu.
Gospodinje so v tem času pripravljale božične mize in kropile domove z
blagoslovljeno vodo, gospodarji pa so zažigali brinje.
Na Pohorju je takrat gospodaril šent, ki je prišental k hiši, odpeljal tiste
ljudi, ki si jih je izbral in jih spremenil v volkove. Nevarna je bila tudi divja
jaga. Na Gorenjskem in Koroškem jo je sestavljala tropa psov, ki jih je
lovec podil po nebu. Divje jage sicer nihče ni videl, a mnogi so jo slišali.
Kadar se je bližala, je bilo slišati lajanje psov, mijavkanje mačk in vmes
tudi človeške glasove. Tisti, ki je slišal divjo jago, je moral hitro poiskati s
križem zaznamovan štor. Če takega štora ni bilo v bližini, je moral leči na
tla z obrazom proti zemlji v levi tir zvožene poti in mirovati.
Vsakemu bi se lahko zgodilo enako ali nekaj podobnega, kot se je nekemu
fantu iz Podovljeka v Sočavskih dolinah. Nekega dne je zaslišal divjo jago.
Skočil je s poti, a prepozno. Divji lovec mu je zapičil sekiro v glavo. Celo
leto je nesrečni fant trpel hude bolečine v glavi. Ob letu pa je odšel na isto
mesto v gozd. Divji lovec je isti večer in isto uro kot pred letom dni prišel
mimo s svojo hrupno družbo. Odstranil mu je sekiro iz glave in zdravje se
mu je povrnilo.
71

V času zimskega kresa, v najdaljši noči leta, je umrlo staro sonce Savrog
in se rodilo novo sonce Svoržič. Svoržič je v krščanski dobi postal božič
– mladi bog, dvanajst volčjih noči je postalo sveto dvanajstoverje, a
prastari strah je ostal. Zla bitja niso prenehala s svojimi obiski, le njihovo
število se je povečalo z vragi in čarovnicami.
Ta vraževerja in z njimi povezane navade ter običaji pa so z leti izginjali,
dandanes pa jih skoraj ne poznamo več.

Maja L. K., 5. r.
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Mija J., 7. r.
Niki F., 5. r.

Ivana K., 4. r.

Ana B., 2. r.
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Špela M., 8. r.

Kaja V., 8. r.

Ivana K., 4. r.

Teja K., 4. r.
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9. razred ŠOLSKO LETO 2021/22
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STROČJA VAS
Stročja vas 101, SI-9240 Ljutomer,
Slovenija

8 krogov odličnosti
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