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Drage učenke in učenci!
Še eno uspešno šolsko leto je za nami. Verjamem, da ste uspeli pridobiti 
veliko novih znaj, izkušenj in spoznanj, ki jih boste delili z drugimi in jih 
ponesli naprej v življenje. Ob rednem učnem delu je pomembno tudi to, 
da ste v šolo radi prihajali, se skupaj družili, smejali in tudi žalostili, skle-
pali prijateljstva in doživeli mnogo dogodivščin, ki vas bodo spominjale na 
osnovnošolske dni na Olgici. Morda je bilo včasih za koga izmed vas težko, 
naporno, kot radi rečemo »tečno«, ker ni uspel uresničiti zastavljenih ci-
ljev. Pa vendar ... Z novim šolskim letom bo prišla tudi nova priložnost za 
dosego osebnih želja in ciljev. Prepričana sem, da ste začutili, da smo vam 
učitelji in starši stali ob strani, vas usmerjali, spodbujali in pomagali pri uč-
nem in drugem delu za dosego čim boljših rezultatov. Tudi nam učiteljem 
je bilo prijetno sodelovati z vami in verjamem, da se bo to obojestransko 
sodelovanje nadaljevalo tudi v naslednjem šolskem letu. 

Kaj vse se je v tem šolskem letu zgodilo in koliko lepih dosežkov in visokih 
rezultatov na področju tekmovanj iz znanja, športnega in kulturno-ume-
tnostnega področja ste dosegli v šolskem letu 2017/18, boste lahko prebrali 
v tej številki glasila Olgica in mi. Naši šolski novinarji so neumorno zapisali 
in fotografirali vse dosežke in dogajanja na šoli in izven nje. S svojim delom 
so poskrbeli, da je vso gradivo zbrano in urejeno ter pripravljeno za branje. 
Za to sem jim iskreno hvaležna. 

Dragi bralci! 
Ob prebiranju šolskega glasila Olgica in mi vam želim, da se zavedate, da 
vsi skupaj ustvarjamo in pišemo zgodbo naše šole Olgice. Zato se vam za 
vse uspešne zgodbe, ki jih je zapisalo iztekajoče šolsko leto ter za dobro 
sodelovanje in podporo iskreno zahvaljujem.

Želim vam prijetno branje. Počitnice pa naj bodo varne, sončne in  spro-
ščene.

Helena Ocvirk, ravnateljica
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ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE OD 1. DO  
3. RAZREDA
Sara Gmajner Primc, 9. b

  V ponedeljek, 12. marca 2018, so 
imeli učenci od 1. do 3. razreda 
športni dan. Obiskali so jih člani 
KUD Študent Maribor, ki so jim 
predstavili nekaj različnih folklor-
nih plesov. Nato so tudi sami preiz-
kusili različne plesne korake, ob ka-
terih so zelo uživali. Sledil je še tisti 
del športnega dne, ko so se tudi sami 
morali naučiti en ples. S pridnim 
ponavljanjem plesnih korakov so ga 
hitro usvojili, nato pa so ga predsta-
vili tudi drugim učencem. Učenci 
pa niso spoznali samo različnih slo-
venskih ljudskih plesov, ampak tudi 
vse slovenske narodne noše.
Povedali so, da se ob plesu niso 
samo zelo zabavali, ampak se tudi 
marsikaj naučili o slovenskem ljud-
skem izročilu.

Olgica poroča

ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE OD 4. IN  
5. RAZREDA
Alja Sedič, 4. b

 Učenci 4. in 5. razreda smo v torek, 
20. marca 2018, imeli športni dan. 
Obiskali sta nas učiteljici plesa Špe-
la in Maruša iz plesne šole Mambo. 
Učenke in učenci 5. razreda so se 
zbrali v veliki telovadnici, učenke in 
učenci 4. razreda pa v mali telova-
dnici. Najprej smo se ogreli, nato pa 
smo začeli z učenjem plesa. Vsak ra-

zred je moral pripraviti koreografijo 
za svojo točko. Pridno smo vadili 
in ponavljali svojo koreografijo, na 
koncu pa smo drug drugemu poka-
zali svoj ples v mali telovadnici. Vsi 
smo se strinjali, da je ples zabaven, a 
tudi zelo naporen.

PREDSTAVITEV 
OLGICE NA SEJMU 
ALTERMED
Neja Gajzer in Nina Markež, 5. b

 V nedeljo, 18. marca 2018, smo se 
štirje učenci 5. b razreda odpravili 
na sejem Altermed v Celje. Seveda 
so nas spremljale tudi učiteljice, in 
sicer Darja Brlek, Simona Truntič, 
Doroteja Širovnik ter gospa rav-
nateljica. Zbrali smo se pred šolo 
ob 6.45, kar je za nedeljo zelo zgo-
daj, a nas to ni odvrnilo od sejma. 
Do Celja smo se peljali eno uro. Ko 
smo prispeli v Celje, smo si uredili 
stojnico, ki je pritegnila vsakega obi-
skovalca. Predstavljali smo izdelavo 
domačega mila, mošnjičke za spro-
ščanje in naravnega dezodoranta, 
obiskovalcem pa smo ponudili še 

domači bezgov čaj, ki je bil imeni-
ten, janeževe upognjence in lonček 
zdravja z zelišči.
Naša stojnica je bila zelo privlačna, 
saj smo predstavljali zanimiv pro-
jekt, ki smo ga izvajali ves mesec v 
šoli z naslovom »Za vsako bolezen 
rož’ca raste«. Na Altermedu pa se 
nismo predstavili zgolj s stojnico, 
ampak smo sodelovali tudi v de-
monstracijski kuhinji, kjer smo 
spekli odlične sirove napihnjenčke. 
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Olgica poroča
Prosti čas smo izkoristili za ogled 
čebelarskega sejma in sejma poroke, 
nato pa smo se polni lepih vtisov ob 
16.30 vrnili na Ptuj. Upava, da bova 
tudi naslednje leto dobili priložnost 
za predstavitev naše šole na sejmu 
Altermed.

ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO  
9. RAZREDA
Andraž Alič in Jure Tomašič, 7. b

V ponedeljek, 19. marca 2018, smo 
imeli učenci od 6. do 9. razreda tretji 
športni dan, v okviru katerega smo 
se udeležili različnih športnih dejav-
nosti. Šestošolci so se takoj zjutraj 
odpravili v Terme Ptuj, kjer so imeli 
preverjanje znanja plavanja. Učenke 
in učenci 7. razreda smo se razdeli-
li v dve skupini. Učenci 7. b smo se 
zjutraj odpravili na  mestni stadion, 
kjer smo se v prostorih Zavoda za 
šport Ptuj preizkusili v kegljanju. Ko 
nam je šlo že dobro, smo pripravi-
li še tekmovanje. Učenke in učenci 
7. a so se najprej odpravili v Terme 
Ptuj, kjer so se na pokritih teniških 
igriščih Teniškega kluba Ptuj preiz-
kusili v igranju tenisa. Tam so bili 
približno uro in pol, nato pa smo 
zamenjali aktivnosti. Tudi učenci 8. 
in 9. razreda so se preizkusili v dveh 
športnih dejavnostih. Osmošolci so 
se namreč preizkusili v streljanju in 
bowlingu, devetošolci pa v bowlin-
gu in fitnesu. Tako kot na vseh špor-
tnih dneh smo se tudi na tem dobro 
razgibali in zelo uživali.

JEZIKOVNA 
EKSKURZIJA V 
LONDON
Miha Godicelj in Zarja Malovič, 8. a

Učenci osmega razreda smo v sre-
do,   21. marca 2018, končno doča-
kali težko pričakovano jezikovno 
ekskurzijo v prestolnico Velike Bri-

tanije – London. V sredo zjutraj ob 
7.20 uri smo se zbrali na parkirišču 
pod gradom, kjer nas je že čakala 
naša ravnateljica, ga. Helena Ocvirk, 
ki nam je zaželela srečno pot, ter naš 
vodnik, g. Željko Šalabalija in oba 
učitelja angleščine, ki sta se z nami 
podala na pot. Ko smo se poslovili 
od staršev, smo se vkrcali na avtobus, 
kjer so že bili učenci OŠ Sv. Ana, s 
katerimi smo preživeli to ekskurzijo. 
Na poti do ljubljanskega letališča so 
se nam pridružile še tri učenke iz OŠ 
Poljčane. Po slabih dveh urah vožnje 
smo prispeli na letališče, kjer smo se 
brez zapletov kmalu vkrcali na letalo 
družbe EasyJet. Polet je hitro minil 
in ob 12:45, po angleškem času, smo 
pristali na drugem največjem leta-
lišču v Veliki Britaniji – Gatwicku. 
Nato smo se z vlakom odpeljali do 
East Croydona, kjer smo bili nasta-
njeni v hotelu Premier Inn. Po krat-
kem počitku in razvrstitvi po sobah 
smo se s podzemno železnico odpra-
vili v Camden Town, kjer smo preiz-
kusili naše ‘barantaške sposobnosti’, 
nato pa smo se odpravili na večerjo 
v angleški pub. Po Camden Townu 
nas je pot vodila skozi China Town 
do Leceister Squarea, kjer smo zavi-
li v veliki trgovini M&M in LEGO. 
Spet smo sedli na vlak podzemne že-
leznice, ki nas je odpeljal do našega 
hotela.
Zjutraj smo se po obilnem zajtrku ob 
9.15 zbrali pred hotelom, od koder 
smo se z vlakom znova zapeljali do 
postaje Victoria, nato pa naprej do 
London Bridga. Tam smo se najprej 
ustavili na ogledu londonske trdnja-
ve Tower – tj. the Tower of London, 

kjer smo se seznanili z zgodovino 
Anglije. V Towru smo si ogleda-
li tudi kronske dragulje in nekatere 
druge predmete v lasti kraljeve dru-
žine, ki so neprecenljive vrednosti. 
Po ogledu Towra smo si ogledali še 
Tower Bridge, ki je eden najbolj pre-
poznavnih mostov na svetu, ter pred 
njim seveda tudi pozirali. Nato smo 
se odpravili do Greenwicha, kjer smo 
se slikali na ničelnem poldnevniku – 
to je na meji med zahodno in vzho-
dno poloblo. Od Greenwicha smo se 
z ladjico odpeljali po reki Temzi do 
London Eye. Na vrhu tega »kolesa« 
smo se iz ptičje perspektive ozrli na 
ves London in njegovo okolico. Spet 
smo sedli na podzemni vlak, ki nas 
je odpeljal do postaje Leceister Squa-
re, kjer smo izstopili in se odpravili 
v Burger King na večerjo. Naša na-
slednja postaja je bil Prince Edward 
Theatre, kjer smo si ogledali zares 
izvrsten muzikal Aladdin, ki nas je 
vse izjemno navdušil. Po napornem 
dnevu in  prehojenih kilometrih 
smo hitro popadali v naše udobne 
postelje. Tretji dan smo se po zajtrku 
zbrali pred hotelom, od koder smo 
nadaljevali pot do Big Bena, ki pa 
je na žalost odet v delavske odre, saj 
poteka renovacija njegove sto šest-
deset let stare podobe. Ustavili smo 
se nasproti Westminstrske opatije, 
kjer smo uzrli številne kipe pokoj-
nih svetovnih voditeljev ter bogato 
okrašeno zgradbo britanskega par-
lamenta. Na poti do Buckinghamske 
palače smo se sprehodili skozi St. 
James park, ki je eden najbolj zna-
nih parkov v Londonu. Do Buckin-
ghamske palače smo prišli ravno ob 
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z zanimivimi nagradnimi nalogami. 
Pred odhodom na letališče smo se 
ustavili v Fulhamu, kjer smo si od 
zunaj ogledali stadion nogometnega 
kluba Chelsea. Kontrola na letališču 
Stansted je bila precej strožja kot na 
Brniku, naš let do Italije pa zelo mi-
ren. Na avtobusu, ki nas je odpeljal 
nazaj proti Sloveniji, je »strokovna 
žirija« pregledala naše odgovore na 
nagradna vprašanja in prve tri naj-
boljše ekipe tudi nagradila. A tudi 
drugi niso ostali praznih rok, saj so 
dobili tolažilne nagrade. Naša pot 
se je končala okrog pol pete ure zju-
traj na parkirišču pod gradom, kjer 
so nas že nestrpno čakali naši starši. 
V Londonu smo se nadvse zabavali 
in če bi imeli možnost, bi z veseljem 
ostali še nekaj časa.

Olgica poroča

času menjave straže, zato smo brž 
pripravili svoje telefone in fotoapa-
rate kot se za prave turiste spodobi. 
Za tem smo se odpravili do Trafalgar 
Squarea, kjer smo zavili še v Naro-
dno galerijo. Tam smo si ogledali ne-
katere umetniške slike svetovno zna-
nih umetnikov. Na poti do muzeja 
voščenih lutk – Madame Tussauds, 
smo se sprehodili po »prečni« ulici, 
kjer so snemali več filmov Harryja 
Potterja. V Madame Tussauds smo si 
lahko ogledali voščene lutke svetov-
no znanih zvezdnikov, športnikov in 
politikov ter se ob njih tudi fotogra-
firali. Znova smo se odpravili na ve-
čerjo, tokrat v Pizza Hut. Siti smo se 
odpravili čez Oxford Street do velike 
trgovine z igračami – Hamleys, kjer 
smo vsi zelo uživali in tudi kaj kupi-
li. Zadnji večer, ki smo ga preživeli v 
Londonu, smo se v hotel vrnili neko-
liko prej (tj. okrog 21.30), zato smo 
se še malo družili, nato pa spakirali 
in se odpravili spat.
Zadnji dan smo preživeli v dveh mu-
zejih, in sicer v Natural History Mu-
seum in Science Museum, do katerih 
smo se zapeljali z našim avtobusom. 
V muzejih je bilo zelo poučno, doga-
janje pa nam je vodička Vesna, ki je 
ta dan zamenjala Željka, popestrila 

PRIREDITEV OB 
MATERINSKEM 
DNEVU
Učenci 3. a

V ponedeljek, 26. marca 2018, smo 
učenci od 1. do 5. razreda pripravili 
prireditev ob materinskem dnevu. 
Zraven mamic smo se na prireditvi 
spomnili tudi naših očetov, babic 
in dedkov, saj so ti v veliko pomoč 
mamicam in nasploh družinam. Na 
prireditvi smo peli, plesali, igrali na 
instrumente, deklamirali in povezali 
ljudsko z modernim. Ob koncu pri-
reditve smo vsaki mamici podarili 
tudi ročno izdelan cvet.
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Olgica poroča

RAZSTAVA NAŠIH LI-
KOVNIH IZDELKOV 
V QLANDIJI
Šolski novinarji

Turistično društvo Ptuj nas je pova-
bilo, da v času velikonočnih prazni-
kov pripravimo razstavo likovnih 
izdelkov v nakupovalnem centru 
Qlandija na Ptuju. Pod mentor-
stvom učiteljice likovne umetnosti, 
ge. Nine Kolarič, so naši učenci po-
kazali veliko ustvarjalnosti in izde-
lali lepe likovne izdelke, ki so si jih 
lahko obiskovalci trgovskega centra 
pobliže ogledali.

“ČOMBO - SONČNI 
KRALJ” NA SREČA-
NJU LUTKOVNIH 
SKUPIN
Zarja Malovič, 8. a

Na naši šoli že devet let pod men-
torstvom ge. Simone Jakomini de-
luje lutkovna skupina Sončki. V 
času svojega delovanja so pripravili 

prizor prihajajočega materinstva je v 
celoti lepo izpeljan, močan in ponuja 
odlično dramaturško motivacijo za 
spremembo odnosov v kokošnjaku. 
Valjenje jajca s primerno glasbeno 
podlago je med najlepšimi prizori 
srečanja. Tudi scenografija je lepa 
– lesen kokošnjak z mrežo, vse po-
trebne odprtine za pojavljanje in od-
hajanje lutk, nakazuje hierarhijo …  
Pozicioniranje petelina na streho, 
klicanje sonca in umeščanje sonca za 
petelinom ustvari prelep »kraljevski« 
prizor … Presenetljiva celostna este-
tika, odlična izbira lutkovnih tehnik, 
nekaj zares prepričljivih prizorov 
(petelin na strehi, gnetenje kokoši, 
valjenje jajca, padec v čeber …).«

OBISK GLEDALIŠČA 
MALO DRUGAČE
Učenci gledališkega kluba

Učenci izbirnega predmeta gledali-
ški klub smo si ogledali Mestno gle-
dališče Ptuj malo drugače. Nismo si 
ogledali predstave, ampak vse pro-
store, ki jih obiskovalec gledališča 
nikoli ne vidi: sobo, kjer se igralci 
naličijo, prostor, kjer so shranjena 
oblačila in rekviziti preteklih pred-
stav idr. Po okroglih stopnicah smo 
se povzpeli v zaodrje, kjer smo lah-
ko občudovali pogled na avditorij 
(dvorano s sedeži in balkon) ter bili 
priča neštetim žarometom, ki so nas 
osvetljevali, ko smo se sprehajali po 
odru. Ogled smo zaključili na bal-
konu, od koder smo imeli prekrasen 
pogled na Slovenski trg in Prešerno-
vo ulico, ki se konča pri naši šoli.

že vrsto predstav, nazadnje pa so se 
lotili predstave z naslovom Čombo – 
sončni kralj. Z omenjeno predstavo 
so se v sredo, 28. marca  2018, v Va-
ško-kulturni dvorani Dornava pred-
stavili na srečanju lutkovnih skupin. 
Zgodba govori o domišljavem, sa-
movšečnem petelinu, ki se spopada 
s svojo lastno podobo. Skupaj z njim 
v kokošnjaku živijo kokoši, ki ga ob-
čudujejo in se mu v vsem podrejajo, 
hkrati pa se ves čas sprašujejo, katera 
mu je najbolj pri srcu. Pri predstavi 
so sodelovali Staš Pevec, Anja Ko-
rošec, Jana Dokl, Brina Koštomaj, 
Ela in Neža Gašparič, Ela Milošič in 
Eva Horvat. Za priredbo igre, idej-
no zasnovo lutk, sceno in režijo je 
poskrbela ga. Simona Jakomini, za 
tehnično podporo pa g. Darko Zu-
panc. Predstava je bila med gledalci 
lepo sprejeta, prav tako med recen-
zenti, ki so v svoji oceni med drugim 
zapisali: »Vsa oprema predstave je 
čudovita – minimalistična, a učin-
kovita. Živalske (vodene) lutke so 
odlične … Uporaba senčnega gleda-
lišča (pogled v čeber) je odlična. Ta 
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Olgica poroča
ŠPORTNI DAN ZA 
UČENCE OD 6. DO 9. 
RAZREDA
Miha Godicelj, 8. a

V četrtek, 12. aprila 2018, se je za 
učence od 6. do 9. razreda na me-
stnem stadionu na Ptuju zvrstil naš 
4. športni dan v letošnjem šolskem 
letu. Podobno kot v preteklih letih 
smo se tudi letos preizkusili v raz-
ličnih atletskih disciplinah, naši do-
sežki pa so se nato vpisali v športno-
-vzgojni karton. Tekmovali smo v 
teku na 60 in  600 metrov ter v sko-
ku v daljino in metu vortexa. Preiz-
kusili smo se tudi v skoku v višino. 
Lep pomladanski dan je poskrbel, 
da smo na športnem dnevu zelo uži-
vali in celo dež je počakal, tako da 
smo se lahko suhi vrnili v šolo.

OBISK UČENCEV 
OŠ ĐURO ESTER IZ 
KOPRIVNICE V PRO-
JEKTU “BRANJE NE 
POZNA MEJA”
Učenci 5. a

V ponedeljek, 16. aprila 2018, so nas 
obiskali prijatelji iz OŠ Đuro Ester 
iz Koprivnice. Z njimi sodelujemo 
v projektu Branje ne pozna meja/
Čitanje ne poznaje granice. Učenci 

REGIJSKO SREČANJE 
“VARNO NA KOLESU”
Kaja Golob, 6. b

V sredo, 18. aprila 2018, je naša šola 
gostila regijsko srečanje  »Varno na 
kolesu«. Učenci so pokazali svoje 
znanje o prometu v kvizu Lepo je 
biti kolesar. Na srečanju so nastopili 
naši učenci, spregovorili pa so tudi 
številni eminentni gostje. Na prire-
ditvi so podelili zahvale in nagrade 
predstavnikom šol, ki so sodelovale; 
vsi sodelujoči učenci pa so v športni 
vrečki prejeli še odsevni trak, zve-
zek in zvonček. Najboljše tri šole v 
regiji so prejele še denarno nagrado 
v skupni vrednosti 600 € in nekaj 
praktičnih nagrad. Po prigrizku so 
se sodelujoči podali na kolesarski 
poligon, ki ga je pripravila Agencija 
za varnost v prometu in se pridružili 
predstavitvam Kolesarskega kluba 
Perutnina Ptuj ter Policijske postaje 
Ptuj.

iz sosednje hrvaške obiskujejo sicer 
4. razred, vendar so naši vrstniki, saj 
imajo pri njih osemletko in osnov-
no šolo nastopijo kot sedemletniki. 
Prišli so z razredničarko Dubravko 
Bijelić, njihovo knjižničarko Ni-
kolino Sabolić in učiteljem glasbe 
Mihaelom Kivačem. Skozi leto so 
brali knjigo slovenskega avtorja Jo-
sipa Vandota: Kekec nad samotnim 
breznom. Ob tem so likovno in li-
terarno ustvarjali, pripravili so tudi 
zanimivo gledališko igro. Vse to so 
nam ob svojem obisku predstavili 
in nam podarili še knjižne kazalke. 
Skupaj smo zapeli Kekčevo pesem, 
nato pa se sprehodili po starem 
mestnem jedru Ptuja do ptujskega 
gradu. Naše srečanje smo zaključili 
s prijateljsko nogometno tekmo na 
našem igrišču in prijetnim druže-
njem na igralih. Ustvarili smo nova 
prijateljstva in komaj že čakamo, da 
se tudi sami odpeljemo k njim in 
jim predstavimo, kaj vse smo skupaj 
z našo knjižničarko Alenko in učite-
ljico Simono počeli ob branju knji-
ge hrvaškega avtorja Mira Gavrana 
Srečni dnevi.
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več let zapored “Dan za spremem-
be”. Tudi na naši šoli smo se odločili, 
da bomo ta dan še posebej obeležili, 
zato smo tla šolskega dvorišča olep-
šali z dvema pisanima ristancema. 
Pod mentorstvom učiteljic, Doro-
teje Širovnik in Nine Kolarič smo 
nekatere učenke okrasile naše šol-
sko dvorišče. Uporabile smo veliko 
različnih barv. Da smo jih dobile še 
več, smo nekatere barve tudi mešale. 
Narisale smo še abecedno gosenico, 
v kateri se skriva uganka. Če ste bili 
dovolj pozorni, ste lahko opazili, da 
sta dve črki zamenjani. Če ste opa-
zili, zelo dobro poznate abecedo. Če 
pa še niste, vam   predlagam, da si 
znova dobro ogledate našo pisano 
abecedno gosenico. Pred tem pa od-
skočite še kak ristanc!
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PLAVALNI TEČAJ
Učenci 3. a in 3. b

Učenci 3. a in 3. b razreda smo se v 
času od 16. 4. do 20. 4. 2018 udeležili 
organiziranega obveznega plavalne-
ga tečaja v Termah Ptuj. Udeležilo se 
nas ga je 42 učencev.
Vsak dan smo se peš odpravili proti 
toplicam. V garderobah smo se hitro 
preoblekli in nato počakali, da so po 
nas prišli plavalni učitelji. V malem 
bazenu smo se najprej ogreli z raz-
ličnimi vajami. Ob uvodnem prever-
janju smo se razvrstili v skupine in 
nato sledili navodilom za usvajanje 
plavalnih spretnosti. Z različnimi 
plavalnimi pripomočki smo se pri-
lagajali na vodo (potapljanje glave, 
gledanje pod vodo, izdihovanje v 
vodo, plovnost, drsenje). Zadnji dan 
smo pokazali svoje pridobljeno pla-
valno znanje. Vsi učenci smo napre-
dovali. V drugem delu dopoldneva 
pa smo se zabavali v malem bazenu, 
igrali vaterpolo, spuščali po toboga-
nu in iskali potopljene kroge. Ob ra-
znolikih vajah in pestrem programu 
ter nekaj razvedrila je 20-urni tečaj 
hitro minil. K prijetnemu vzdušju pa 
je gotovo prispevalo tudi vreme, saj 
smo proti šoli z bazena vsak dan od-
hajali v sončnem vremenu. 

DAN ZA SPREMEMBE 
Živa Žnidarič, 4. a

V mesecu aprilu je bil tako kot že 

SODELOVALI SMO 
PRI RAZSTAVI 
ZASTAV EU IZ 
ZAMAŠKOV
Darma Fenos,  5. a

V sredo, 18. aprila 2018, smo se sku-
paj s sošolkami Tio, Nino, Evo in 
Dašo in z učiteljico Dorotejo Širov-
nik odpravile peš do nakupovalnega 
centra Supermesto. Ker je pot neko-
liko daljša, smo se ustavile še v me-
stnem parku. Pot smo nadaljevale do 
Supermesta, kjer nas je že čakal go-
spod Ignac Habjanič, ki nam je poka-
zal, kako zamaške zložimo v zastave. 
Izdelale smo zastave držav Evropske 
unije. Sama sem izdelala zastavo Hr-
vaške. Ker smo bile zelo pridne, nas 
je učiteljica nagradila s piškoti in 
bonboni. Ko smo končale, smo vse 
zastave še fotografirale. Nato smo se 
odpravile do šole. Ker smo imele še 
nekaj časa, smo se znova ustavile v 
parku. Ta dan sem se imela zelo lepo 
in ga ne bom nikoli pozabila.
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smo nadaljevali pot v šolo, kjer smo 
se udeležili še dveh delavnic. Prvo 
je pripravila LEA – Lokalna ener-
getska agentura spodnje Podravje; v 
njej pa smo se pogovarjali o varče-
vanju z energijo. V drugi delavnici 
pa smo razširili svoje znanje o pri-
dobivanju energije in alternativnih 
virih energije.

ZABAVNI 
ZNANSTVENI 
POSKUSI ZA UČENCE 
4. IN 5. RAZREDA
Učenci 5. a

V četrtek, 19. aprila 2018, smo imeli 
učenci 4. in 5. razreda naravoslovni 
dan. Ta je bil še posebej zanimiv, saj 
smo delali poskuse. Najprej smo se 
razdelili v skupine. Na mizi so nas 
pričakala navodila in ves potreben 
material ter pripomočki za delo. Bilo 
je zelo zabavno, ko smo odkrivali 
ozadje določenih pojavov in opazo-
vali reakcije različnih snovi. Lotili 
smo se sedmih poskusov, in sicer 
Mavrica v kozarcu, Nora lava lučka, 
Poskakujoči špageti, Čarobna voda, 
Poln smoga, Lonček lave in Vroče, ki 
so v nas zbudili veliko radovednost. 
Pri izvajanju poskusov smo se po-
čutili kot pravi mali znanstveniki. 
Premišljeno smo napovedali, kaj se 
bo pri določenem poskusu zgodilo 
in kaj se skriva za določenim poja-
vom ter skrbno beležili naša opaža-
nja. Delili smo svoja razmišljanja in 
skupaj iskali odgovore. Na tem na-
ravoslovnem dnevu smo se srečali z 
osupljivo kemijo, neverjetno fiziko, 
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3. NARAVOSLOVNI 
DAN ZA UČENCE  
OD 6. DO 9. RAZREDA
Sara Gmajner Primc, 9. b

V četrtek, 19. aprila 2018, smo imeli 
učenci od 6. do 9. razreda 3. nara-
voslovni dan v okviru katerega smo 
spoznali različne naravoslovne vse-
bine.
Učenci   6. razreda so se odpravili 
v Mestni Vrh, kjer so se sprehodi-
li po gozdni učni poti, na kateri so 
jih spremljali vodniki gozdarji, ki so 
jim povedali veliko o gozdnih rastli-
nah, živalih, geoloških značilnostih 
in naravnih pojavih. 
Sedmošolci so se odpravili v Mari-
bor, kjer so obiskali Hišo eksperi-
mentov in Akvarij-terarij. V hiši ek-
sperimentov so se najprej udeležili 
delavnice, v kateri so se lotili izdelave 
bio plastike, nato pa si  ogledali šte-
vilne eksperimente iz stalne zbirke, 
ob katerih so spoznali naravoslovne 
pojave iz različnih znanstvenih po-
dročij. V Akvarij-terariju so imeli 
priložnost videti piraje, južnoame-
riške sladkovodne roparice, tropske 
ribice kot tudi različne plazilce.
Učenci osmega razreda so se sezna-
nili z zdravo prehrano in s pastmi 
nezdravega življenja. Predavanje je 
vodila ga. Maja Šmigoc iz ZD Ptuj. 
Preizkusili so se tudi v športni de-
lavnici, pri kateri so spoznavali na-
čine za izboljšanje gibalne in funk-
cionalne gibljivosti.
Devetošolci smo se odpravili do či-
stilne naprave, kjer smo spoznali 
mehansko čiščenje odpadne vode. 
Po končanem predavanju in ogledu 

presenetljivo biologijo in čudovito 
naravo ter se naučili veliko novega. 
Naše občutke pa najbolje opiše iz-
java ene od naših sošolk: »To je bil 
najboljši naravoslovni dan. Veliko 
sem se naučila in to znanje bom lah-
ko marsikje uporabila.«

NASTOP NAŠIH 
UČENCEV NA 
KULTURNEM 
SREČANJU Z 
GO. LILJANO 
KLEMENČIČ
Kaja Golob, 6. b

V soboto, 21. aprila 2018, je naša 
šola s kulturnim programom sode-
lovala na prav posebnem dogodku, 
in sicer na  pogovoru med g. Velič-
kovičem in gostjo go. Liljano Kle-
menčič v The Legend Pubu na Ptu-
ju. Ob lepem sončnem vremenu so 
tako naši učenci popestrili že tako 
zanimiv pogovor z zvoki violončel 
Matjaža in Andraža Aliča ter verzi 
pesmi Asje Katarine Mogu in Sare 
Desku. Prireditev je zaključila Naja 
Fridl s pesmijo Čudež. 
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PLANINCI IN ČEBE-
LARJI NA 1. ČEBE-
LARSKEM POHODU
Učenci čebelarskega in planinskega 
krožka 

V soboto, 21. aprila 2018, smo se pla-
ninke in planinci, ljubitelji pohodni-
štva, čebelarstva in narave, udeležili 
1. Čebelarskega pohoda iz Ptuja na 
Mestni Vrh. V preteklem letu je bil 
na pobudo Slovenije v okviru Orga-
nizacije združenih narodov progla-
šen svetovni dan čebel. Ker Olgičar-
ji želimo poudariti pomen čebel za 
naše okolje, v katerem se gibljemo, 
smo se udeležili   1. Čebelarskega 
pohoda, na katerem smo od blizu 
spoznali biologijo čebel, pridelke iz 
čebeljega panja in njihovo uporabo. 
Prvi čebelarski pohod se je pokri-
val z 20. aprilom, dnevom odprtih 
vrat slovenskih čebelnjakov, ki je bil 
hkrati uvod k praznovanju 20. maja, 
Svetovnega dneva čebel. Pohod smo 
začeli na parkirišču pod gradom. Pot 
nas je vodila od čebelnjaka do čebel-
njaka čez Panoramo na Mestni Vrh, 
kjer smo pokušali medene dobrote 
in pridobivali znanje in izkušnje od 
izkušenih čebelarjev. Na Panorami 
je bil na mestu, kjer bo postavljen 
učni čebelnjak, postavljen ogledni 
panj z živimi čebelami. Čebelar g. 
Vertič nam je predstavil biologi-
jo čebelje družine. Sledil je spust s 
Panorame v Maistrovo ulico, kjer 
smo nadaljevali pohod v Rabelčjo 
vas. Tam smo se najprej ustavili pri 
prevoznem čebelnjaku. G. Šimen-
ko nam je razkazal prevozni čebel-
njak, medenjaki pa so nas napolnili 

zapela pesem Lukasa Grahama 7 
Years. V kratki igri The Bored King, 
v kateri so zaigrali Jure Luka, Lia, 
Andreja, Matic, Boris, Darvin in Va-
nesa iz 7. b, smo spoznali zdolgoča-
senega kralja Conrada, ki so ga po-
skušali razvedriti njegovi podaniki. 
Naslednja točka je bila plesna. Lili in 
Andreja, tudi iz 7. b, sta se namreč 
predstavili z nekaj koraki hip hopa. 
V kratkem skeču Ready Steady Go! 
so nas pošteno nasmejali učenci 7. 
a, in sicer Jure, Tjaž, Ferid, Nikita in 
Hana. Sledila je še ena igra, in sicer 
In the Wild, s katero smo se pred-
stavili učenci 7. b, natančneje Jure, 
Lia, Sara, Darvin, Andreja, Andraž 
in Matic. Bili smo udeleženci re-
sničnostnega šova in smo se mora-
li v džungli še posebej potruditi za 
svojo večerjo. Predrzni tatovi v igri 
The Gallery Of Thieves so bili Nika, 
Lina, Jan in Kristjan iz 7. a. Načrte 
za krajo znamenite impresionistične 
slike  sta jima prekrižala varnostnika 
v muzeju, to sta bila Ardit in Ferid. 
Čisto za konec so bili gledalci priča 
še televizijskemu kvizu z naslovom 
What’s My Job, v katerem so učen-
ci 7. b, in sicer Vita, Luka, Jakob in 
Lili poskušali ugotoviti poklic gostje 
kviza – Ive. Pri tem jim je pomagal 
voditelj kviza – Jure T.. Čajanko je 
s svojim nastopom na violončelu 
zaključil Andraž. Po končanem kul-
turnem programu smo se še družili 
ob pravem angleškem čaju, angle-
ških sendvičih in muffinih. Preživeli 
smo čudovit popoldan, v okviru ka-
terega smo izvedeli veliko zanimivo-
sti o angleški kraljici, hkrati pa smo 
na pripravah na čajanko še dobro 
utrjevali znanje angleščine.

z energijo za naprej. Od tam smo se 
spustili na začetek naselja Mestni 
Vrh, kjer smo se ustavili pri stojišču 
nakladalnih panjev. Čebelarka nam 
je predstavila tehnologijo čebelar-
jenja v nakladalnih panjih. Sledil je 
pohod mimo Knezovega ribnika na 
Gomilo in nato spust v Lisičnik in 
prihod na čebelarstvo Vertič v Me-
stnem Vrhu, kjer nas je čakala sla-
stna topla malica.
Najbolj veseli pa smo bili, ko so če-
belarji od nas prevzeli poslikane 
panjske končnice, katere bodo na-
mestili na svoje panje. Na tak način 
smo posvojili svoje panje. 

ANGLEŠKA 
ČAJANKA
Sara Desku, 7. b

V ponedeljek, 23. aprila 2018, smo 
učenci 7. razreda ob 17. uri pripra-
vili angleško čajanko v čast kraljici 
Elizabeti II. ob njenem 92. rojstnem 
dnevu. Čajanko   je, s tematsko pe-
smijo Sherlocka Holmesa na vio-
lončelu, začel Andraž, s pozdravom 
vseh prisotnih pa smo nadaljevali 
štirje voditelji, in sicer Jure M. in 
Hana H. iz 7. a ter Jure P. in Sara D. 
iz 7. b, ki smo povezovali točke in 
razkrivali zanimiva dejstva o kraljici 
in njenem vladanju.
V prvi dramski točki And… Action, 
v kateri so se nam predstavili Tjaž, 
Tjaša, Nika, Nikita, Cris in Aleks iz 
7. a, smo bili priča nečimrnemu an-
gleškemu igralcu, ki je med snema-
njem filma o kralju Henriku VIII. 
prav po zvezdniško trmoglavil.  Sle-
dila je pevska točka, v kateri sem 
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du po ljubljanskih ulicah smo nato 
spoznavali bogato arhitekturno in 
kulturno dediščino našega glavnega 
mesta in izvedeli marsikatero anek-
doto o znanih Ljubljančanih. Pester 
dan se je zaključil v Mestnem mu-
zeju Ljubljana, kjer smo na osrednji 
prireditvi prejeli nagrade in prizna-
nja ter se v poznih večernih urah 
vrnili domov. Bil je nepozaben dan.

EKSKURZIJA V 
CELOVEC
Sanja Kopše, 9. b

V sredo, 25. aprila 2018, smo se 
učenci, ki obiskujemo obvezni izbir-
ni predmet nemščino, odpravili na 
jezikovno ekskurzijo v Celovec.
Zbrali smo se pred šolo in se odpra-
vili do parkirišča pod gradom, kjer 
nas je čakal avtobus. Pot nas je vodi-
la skozi Maribor in Dravograd v  so-
sednjo Avstrijo.
Najprej smo se odpeljali v mesto 
Celovec (nemško Klagenfurt), glav-
no mesto avstrijske Koroške, ki leži 
ob   prečudovitem Vrbskem jezeru. 
Zanimivo je, da je bil Celovec nekoč 
pretežno slovenski, v današnjem 
času pa   na ulicah Celovca le izje-
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PODELITEV NA-
GRAD NA LITERAR-
NEM NATEČAJU 
“KJER HIŠA MOJEGA 
STOJI OČETA”
Asja Katarina Mogu, 9. b

V okviru literarnega natečaja z na-
slovom Kjer hiša mojega stoji očeta, 
pri katerem sem sodelovala in bila 
nagrajena, sem se v torek, 24.  aprila 
2018, z mentorico Renato Debeljak  
in s starši udeležila zaključne prire-
ditve v Ljubljani. V prelepem sonč-
nem dnevu smo se najprej popeljali 
z ladjico po Ljubljanici, s katero nas 
je vodnik popeljal kar 4000 let v zgo-
dovino in nam razkrival veliko še 
neznanih dogodkov o nastanku in 
spreminjanju Ljubljane. Na spreho-

moma zaslišimo slovensko govo-
rico.  Sprehodili smo se skozi stari 
del mesta in si ogledali številne zna-
menitosti. Najbolj sta nas pritegnila 
zmajev vodnjak ter kip cesarice Ma-
rije Terezije. Imeli smo tudi nekaj 
prostega časa, da mesto raziščemo 
še sami. Zelo zabavno je bilo preiz-
kusiti svoje znanje nemščine v pra-
ksi, ko smo si kupovali sladoled ali 
kakšen spominek.
Naša naslednja postojanka je bil 
Minimundus (svet v malem), kjer 
smo si ogledali 156 znamenitosti iz 
celega sveta in tako prepotovali svet 
v le dveh urah. Našli smo tudi NUK 
(Narodno in univerzitetno knji-
žnico) in Blejsko jezero. Nato smo 
obiskali še planetarij, kjer smo pri-
merjali celotno zgodovino Zemlje z 
enim kozmičnim letom in izvedeli 
veliko novega o nastanku Zemlje.
Sledil je obisk Evropa parka, ki leži 
ob največjem alpskem jezeru na 
avstrijskem Koroškem. Imeli smo 
nekaj prostega časa, ki smo ga izko-
ristili za podajanje frizbija in druge 
športne aktivnosti. Na ekskurziji 
smo se vsi zelo zabavali in izvedeli 
veliko novih stvari.  Jure Peklar, uče-
nec 7. b razreda, je posnel tudi zani-
miv filmček o naših doživetjih.
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PREDAJA HRANE ZA 
ŽIVALI
Alja Sedič, 4. b

V četrtek, 10. maja 2018, nas je po-
novno obiskala gospa Kristina Pšajd 
iz Društva proti mučenju živali, saj 
smo na Olgici znova zbirali hrano 
zanje. Preden smo pričeli z zbira-
njem, sta moji sošolki Nina in Neža 
izdelali plakat, ki je vabil k akciji.
Ob obisku gospe Kristine smo učen-
ke iz 4. b razreda s pomočjo knjižni-
čarke Alenke, pripravile kulturni 
program. Prikazale smo, kako zelo 
pomembno je, da ustrezno skrbimo 
za hišne ljubljenčke, ki jih imamo. 
Predstavile smo tudi pesmi o živalih 
iz Prvih korakov ter zapele pesmico 
Zajček, al’ se ne bojiš in nanjo za-
plesale. Gospa Kristina je bila zelo 
vesela. Razveselila se je tudi hrane, 
ki smo jo zbrali za njihovo zavetišče. 
Povedala nam je, da gre živalim na 
bolje, saj jih vedno manj pristane na 
cesti. Tega smo bili zelo veseli. Še 
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bolj pa se veselimo, da smo s hrano, 
ki smo jo zbrali, pomagali živalim.

OTROŠKA VARNO-
STNA OLIMPIJADA
Maša Selmovič in Nika Vidovič, 4. a

V petek, 11. maja 2018, smo se če-
trtošolci odpravili na varnostno 
olimpijado v Juršince. Na olimpijadi 
je sodelovalo osemnajst šol. Najprej 
smo se ogreli s plesom, nato pa smo 
začeli s prvo igro. Na cesti so bila 
postavljena polja. Določili smo ene-
ga učenca, da je metal kocko, enega, 
da je hodil po poljih in enega, ki je 
izžrebal vprašanja. Da smo lahko 
metali kocko, smo morali pravilno 
odgovoriti na vprašanje. V drugi 
igri smo morali čim prej sestaviti en 
znak (policijski, gasilski, reševalski). 
Sledila je tretja igra, v kateri je mo-
ral kolesar voziti okrog stožcev, ne 
da bi med vožnjo stopil s kolesa. Te-
kaču je moral »dati petko« in nato s 
kuverto odpeljati do mize, kjer smo 
morali sestaviti telefonsko številko 
policije ali gasilcev. Pri zadnji nalo-
gi smo vzeli čelade in stekli do table, 
za katero je bila cev, ki je peljala do 
vedra. Brizgali smo vodo iz gasilske-
ga aparata v cev. Tista skupina, ki je 
vedro bolj napolnila z vodo, je zma-
gala. Ko se je tekmovanje končalo, so 
povedali rezultate. Nato smo se z av-
tobusom odpeljali do parkirišča pod 
gradom. Bilo je zanimivo, zabavno 
in poučno.

TEK MIRU
Zara Šoštarič in Zarja Malovič, 8. a

V petek, 4. maja 2018, smo bili učen-
ci in zaposleni Olgice prav ponosni, 
saj smo se znašli v središču dogaja-
nja Teka miru pred Mestno občino 
Ptuj. Sprva smo tekače pričakali na 
mestnem trgu. Po njihovem priho-
du je zapela Naja Fridl pesem o pri-
jateljstvu, v nadaljevanju pa smo bili 
priča nagovoru župana MO Ptuj, 
gospoda Mirana Senčarja. Nato so 
si sledili plesni in govorni nastopi, 
ki so jih s pomočjo svojih mentoric 
pripravili učenci OŠ Olge Meglič in 
OŠ Dr. Ljudevita Pivka Ptuj.
Program sta hudomušno povezova-
li odlični voditeljici Neja Gajzer in 
Hana Holc, obe učenki naše šole. 
Skozi njun pogovor smo izvedeli 
marsikaj glede samega teka miru.
Zanimivi so bili seveda tudi tekači, ki 
so se nam predstavili, vsak v svojem 
jeziku in skupno v angleščini  zape-
li še pesem Teka miru. Še posebej si 
bomo zapomnili dejanje, ko je pla-
menica miru potovala iz rok v roke. 
Tako je lahko vsak izmed nas vanjo 
vlil svoje želje za mir in harmonijo.
Ob koncu pa še sporočilo organiza-
torja, ki pravi takole: »Če lahko sku-
paj tečemo v miru in harmoniji, po-
tem lahko tudi živimo skupaj v miru 
in prijateljstvu! Vsak od nas lahko 
spremeni svet s tem, da je sam živi 
zgled drugim, da sam naredi simbo-
lični prvi korak! V tem duhu teče-
mo s plamenico, jo ponesemo nekaj 
kilometrov, lahko jo le podržimo in 
podamo naprej. Vsak korak šteje!«
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TENIS V OKVIRU 
ZDRAVEGA ŽI-
VLJENJSKEGA SLOGA
Kaja Golob, 6. b

V soboto, 12. maja 2018, so se ne-
kateri učenci od 1. do 4. razreda 
naše šole, v sklopu projekta Zdrav 
življenjski slog, udeležili igranja te-
nisa v Teniškem klubu Terme Ptuj.
Pod budnim očesom Tjaše Zajšek, 
učiteljice Zdravega življenjskega 
sloga, so igrali različne elementarne 
igre ter se preizkusili v štafeti s te-
niškimi loparji in žogicami. Preiz-
kusili so tudi različne načine odbi-
janja in podajanja, s katerimi so se 
privajali na lopar in žogo. Naučili so 
se tudi osnovnih teniških udarcev, 
na koncu pa se preizkusili še v igri. 
Preživeli so lepo športno sobotno 
dopoldne in pokazali veliko navdu-
šenje nad tem športom.

SPOZNAVAJMO 
DRŽAVE EU
Kaja Golob, 6. b

V soboto, 12. maja 2018, smo se 
učenke 6. b razreda z učiteljicama 
Dorotejo Širovnik in Lidijo Žmavc 
odpravile v Minoritski samostan, 

botno dopoldne, na kateri smo lah-
ko spoznali veliko novega o državah 
Evropske unije.

GO-CAR-GO,  
BO KAR BO! 2018
Miha Godicelj, 8. a

V torek, 15. maja 2018, se je na par-
kirišču šolskega centra Ptuj odvijalo 
že 9. tekmovanje »Go– Car–Go, Bo 
kar bo!«. Tekmovanja, ki ga organi-
zira Srednja strojna šola Ptuj, se je 
udeležilo približno dvajset šol, med 
njimi tudi naša, in sicer pod men-
torstvom ge. Vide Lačen in g. Petra 
Majcna. Naša šola je predstavila 
»Pug mobil«, avtomobil, ki smo ga 
pridno izdelovali slabe tri mesece. 
Pri izdelavi smo sodelovali Luka 
Vrtič in Miha Godicelj, 8. a, Domi-
nik Fajt, Matija Friedl, Alen Benko, 
Luka Hodnik in Matija Papdi, 8. b, 
ter Aleksander Skaza, 9. a. Dobili 
smo se enkrat ali dvakrat tedensko 
po pouku v tehniški učilnici. Za-
čeli smo s podvozjem, na katerega 
smo privili lesene deske in pritrdili 
blago. Narisali smo še glavo in do-
delali malenkosti. Naš trud je bil 
poplačan, saj je naš avtomobil prejel 
nagrado za »najbolj dodelanega ko-
smatinca«.

kjer je letos potekal projekt »Spo-
znavajmo države EU«, na katerem 
so sodelovale številne podravske 
osnovne šole, nekatere srednje šole 
in vrtec Ptuj. S projektom smo obe-
ležili 14. obletnico vstopa Slovenije 
v Evropsko unijo.
Vsaka šola je na stojnici predstavila 
svojo državo; mi smo letos ponov-
no predstavljali Madžarsko. Leto-
šnja rdeča nit projekta je bil šport. 
Madžarska ima veliko dobrih špor-
tnikov v najrazličnejših disciplinah, 
še posebej pa so uspešni v plavanju, 
nogometu, boksu ter zlasti v sablja-
nju. Le-to je bilo tudi osrednja tema 
točke s katero smo se predstavili: 
opisali smo sabljanje in najboljše 
sabljače, med tem pa sta Ela in Lea 
še demonstrirali nekatere sabljaške 
gibe s sabljami, ki smo jih izdelali v 
šoli.
Mimoidoče smo ob naši stojnici po-
učili o športu in športnikih na Ma-
džarskem, posladkali pa so se lahko 
še z okusnimi kakavovimi polžki. 
Kdor je želel, si je lahko domov od-
nesel tudi recept, zloženko o vrhun-
skih madžarskih športnikih in me-
daljo iz slanega testa.
Kasneje smo se sprehodili še do 
»Evroparka«, kjer smo v zrak spusti-
li balone.
Preživeli smo čudovito, živahno so-
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OLGIČINA STOJNICA 
NA DOBROTAH SLO-
VENSKIH KMETIJ ŽE 
4. LETO ZAPORED
Učenci 5. b 

Tudi letos smo se učenci Olgice 
predstavili na Dobrotah slovenskih 
kmetij. Ker so nam čebele posebej 
blizu, saj obiskujemo čebelarski kro-
žek in vemo, da brez čebel tudi nas 
ne bo, smo se letos lotili projekta: 
»Brez potu ni medu! Brez branja ni 
znanja!«. Na naši stojnici smo tako 
predstavili delo šolskega čebelarske-
ga krožka. Stojnico smo okrasili s 
številnimi izdelki naših učencev, in 
sicer likovnimi izdelki na temo če-
bel, mislimi in ugankami o čebelah 
in čebeljih izdelkih. Razstavili smo 
tudi med, sveče in okraske iz čebe-
ljega voska, obiskovalci naše stojni-
ce pa so se lahko posladkali z mede-
njaki, ki smo jih, pod mentorstvom 
naše učiteljice Darje Brlek, spekli 
učenci. Po slastnem medenjaku se 
je našim obiskovalcem prilegla tudi 
odlična medena limonada. Obisko-
valcev naše stojnice pa nismo nav-
dušili samo s prigrizki, ampak tudi 
z veliko znanja, ki smo ga pokazali 
o čebelah. Obiskovalce smo namreč 
želeli osvestiti, da med ni zdravilo, 
ampak živilo. Ponosni smo, da smo 
z dejavnostmi prispevali k prazno-
vanju 1. Svetovnega dneva čebel.

TRETJEŠOLCI NA 
OGLEDU KMETIJE
Tretješolci

V torek, 22. maja 2018, smo imeli 
učenci 3. razreda naravoslovni dan. 
Ogledali smo si kmetijo Hrga v Jur-
šincih.
Tukaj je nekaj vtisov učencev o na-
ravoslovnem dnevu:
Na kmetiji mi je bilo najlepše, da 
sem pobožal   in videl bike. S fan-
ti smo igrali nogomet.  Zobali smo 
češnje in poskusili mleko. (Timotej 
Mlakar, Lucas Jerič)
Všeč mi je bilo, ker sem božal živali 
in v roki držal male piščančke. (De-
nis Leber)
Na kmetiji mi je bilo všeč, kako mol-
zejo krave na stroje. (Staša Kovačič, 
Nea Majerič, Zala Kokol)
Prvič v življenju sem videl purana. 
Bilo je zelo lepo. (Ammar Vertič)
Na kmetiji imajo veliko živali. Izve-
del sem, da izdelujejo veliko izdel-
kov. Njihove jogurte imamo za ma-
lico tudi na naši šoli. (Tim Benko)
Na kmetiji mi je bilo najbolj všeč, 
da smo lahko božali krave in pili jo-
gurt. Izvedela sem, da imajo 76 krav. 
(Nina Hodnik)
Jedli smo češnje in božali kužka. 
Spoznali smo, kako se pripravi mle-
ko, ki ga dajo krave. (Tina Zupanič, 
Eva Ritonja)
Videl sem različne živali. Proti kon-
cu smo lahko jedli in nabirali do-

TEDEN RDEČEGA 
KRIŽA
Kaja Golob, 6. b

Drugi teden v maju je bil teden Rde-
čega križa, ko so po vsej Sloveniji 
potekale številne aktivnosti, med 
drugim prodaja doplačilnih znamk 
na Pošti Slovenije in vozovnic na 
vseh avtobusnih in železniških po-
stajah v Sloveniji. V tem tednu so se 
zvrstile tudi številne dobrodelne ak-
cije in tudi na naši šoli smo odločili, 
da pokažemo našo dobrodelnost. 
Izvedli smo akcijo zbiranja uporab-
nih rabljenih otroških oblačil in bili 
smo zelo veseli, da so se učenci naše 
šole skupaj s svojimi starši na akcijo 
zelo pozitivno odzvali. Zbrali smo 
veliko otroških oblačil, ki smo jih 
nato dostavili na Območno združe-
nje Rdečega križa Ptuj.
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mače češnje in med tem je okoli nas 
tekal pes Aks. (Blaž Zelenik)
Gospodar nam je odrezal vejo s če-
šnjami, poskusili  smo tudi sir, ki ga 
sami izdelujejo. Dovolili so nam, da 
lahko božamo živali. (Nea Majerič, 
Zoja T. Preac)
Na kmetiji mi je bilo všeč, da so 
imeli jogurt in češnje. Vesel sem, da 
smo lahko igrali nogomet. (Grega 
Markež, Jaša Vindiš, Nikola Sirače-
vski, Enej Požun Krapež)
Bili smo na kmetiji. Tam imajo dva 
psa, zelo dosti krav, bike, pujse, go-
ske, piščančke in kokoši. Najbolj 
sem si zapomnila majhne piščančke. 
(Tiana Mlakar, Zoja Pšajd)
Meni je bilo najbolj všeč, ko smo 
lahko božali   kravice in jim dajali 
imena. (Zoja Zofija Čebulj)
Najbolj všeč so mi bili piščančki, saj 
smo jih lahko božali in imeli v roki. 
(Eva Hvalec, Clea Haunholter, Ur-
ška Pliberšek, Kai   Stogar)
Na kmetiji mi je bilo najbolj všeč, da 
smo lahko igrali nogomet in da sem 
imel piščančka v rokah. (Matija Ko-
stanjevec, Tine Lah Mršek, Matjaž 
Habjanič)
Všeč mi je bilo, ko smo božali krave 
in jih poimenovali. (Gaja Urek)
Všeč mi je bilo, ko sem v roki imela 

prespali v šoli, saj smo se udeležili 
projekta “Z glavo v naravo”.
Ko smo prišli v šolo, smo najprej 
odložili spalne vreče, nato pa se 
z nahrbtniki odpravili do gozda, 
kjer nas je pričakal gozdar Matjaž, 
ki nam je pokazal gozdarske pri-
pomočke. Videli smo lahko sekiro, 
sprej za označevanje dreves, ozna-
čevalec dreves, merila za debelino 
dreves, motorno žago in čelado. Ko 
nam je predstavil pripomočke, smo 
odšli v gozd. Povedal nam je, kaj 
se  sme v gozdu in česa ne. Gozdar 
nam je tudi povedal, da lahko iz črt 
na prerezu debla drevesa ugotovi-
mo, koliko je drevo staro. Na koncu 
smo dobili majice z napisom “Skrb-
no z gozdom” in vrečke za športno 
opremo, nato pa smo odšli nazaj v 
šolo. Pripravili smo si spalne vreče, 
se obuli in odšli na šolsko dvorišče. 
Igrali smo nogomet. Po koncu igre 
smo znova odšli v telovadnico, si 
umili zobe nato pa šli spat. Drugi 
dan smo si pospravili spalne vreče, 
se oblekli, odložili stvari  v učilni-
co in odšli na zajtrk. Ko smo po-
zajtrkovali, smo se obuli in odšli 
na parkirišče pod gradom, kjer nas 
je čakal avtobus in nas odpeljal do 
rogozniškega ribnika. Tam so nas 
pričakali trije ribiči, ki so nam po-
vedali nekaj o ribarjenju. Pokazali 
so nam tudi, kako se lovi, nato pa 
smo se še preizkusili. Tudi meni je 
uspelo ujeti eno ribo.
Po končanem ribarjenju smo se od-
peljali nazaj proti šoli, nato pa se 
odpravili domov. Tega dogodka ne 
bom nikoli pozabil.

piščančke in ko smo krave poime-
novali. Najbolj pa, ko smo lahko 
nabirali češnje. Naučila sem se, da 
živali ne smemo jeziti. (Iva Holc)

TRETJEŠOLCI NA 
TABORU
Tretješolci 

V sredo, 23. maja 2018, smo se tre-
tješolci odpravili na tabor v Dole-
njo vas pri Čatežu. Ko smo prispeli, 
smo se najprej razporedili v sobe. 
Nato smo se odpravili v naravo. 
Spremenili smo se v čisto prave de-
tektive, ki so raziskovali po gozdu. 
Naučili smo se, kako varno pripra-
viti ognjišče. Zakurili smo ogenj in 
si pripravili slastna pečena jabolka. 
Zvečer smo se zelo utrujeni hitro 
odpravili spat. Po prvi prespani noči 
na taboru smo se zjutraj odpravili 
na zajtrk. Pospravili smo sobe, nato 
pa se odpravili v naravo. Spoznava-
li smo gozd. Vsak od nas je naredil 
tudi svoj grb. Znova smo se prelevi-
li v prave male detektive. S svojimi 
detektivskimi očmi smo opazovali 
lubje, gozdna tla in listje. Bilo je zelo 
zanimivo in naučili smo se veliko 
novega. Kasneje smo spoznali tudi 
lokostrelstvo in rokovanje z lokom. 
Bilo je zares zabavno. Popoldne smo 
se žalostni, da odhajamo, a veseli, da 
bomo spet videli starše, z avtobu-
som odpeljali proti Ptuju.

Z GLAVO V NARAVO
Teo Vidovič, 4. b

Učenci 4. razreda smo 24. maja 2018 
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OBISK ZDRAVSTVE-
NEGA DOMA
Učenci 6. a

V sredo, 30. maja, smo se učenci 6. 
a razreda podali v Zdravstveni dom 
Ptuj, kjer nas je pričakala medicin-
ska sestra ga. Maja Šmigoc. Najprej 
smo se seznanili s postopkom oži-
vljanja in izvedeli, kako pomembna 
je vsaka sekunda ter da moramo ta-
koj poklicati na številko 112 in po-
dati vse najnujnejše podatke ter ta-
koj pričeti z oživljanjem. Nato smo 
se seznanili s programom Svit, ki se 
ukvarja s preprečevanjem raka na 
črevesju. Sledilo je predavanje o ka-
jenju in njegovih negativnih posle-
dicah. Spoznali smo pojme »pasiv-
ni« kadilec, katran, nikotin idr. Po 
končanem predavanju, med katerim 
smo se okrepčali z jabolki in sveže 
pečenimi rogljički, smo se odpravi-
li nazaj v šolo. Spoznali smo veliko 
novega, ki nam bo koristilo celo ži-
vljenje.

Olgica poroča
ZAKLJUČEK 
PROJEKTA 
“POLEPŠAJMO ŠOLO”
Kaja Golob, 6. b

V sredo, 28. maja 2018, so se neka-
teri učenci naše šole, skupaj z učite-
ljicama Darjo Brlek in Vido Lačen, 
lotili izdelave sedežne garniture iz 
palet, ki sedaj že krasi našo učilni-
co na prostem. Izdelava le-te pa ne 
bi bila mogoča brez mojstrskih rok 
eko-predstavnika staršev, g. Boštja-
na Berghausa. Da pa so se projekta 
sploh lahko lotili, je zaslužno pod-
jetje Merkur, ki je že jeseni razpi-
salo projekt »Polepšajmo šolo« na 
katerega smo se prijavili tudi mi. Z 
našo izvirno idejo smo jih prepričali 
in tako bili izbrani med 10 šol v Slo-
veniji, ki so prejele 250 EUR. Učite-
ljica Darja je priskrbela palete, ki so 
jih nato skupaj z učenci prebarvali 
in tako zaščitili les. V sredo jih je g. 
Berghaus po načrtu razžagal, nato 
pa so jih ob spretnih rokah naših 
tehniških navdušencev sestavili v 
klopi. Veseli smo, da nam je to uspe-
lo, saj bodo zadnji topli, sončni dne-
vi pred počitnicami zagotovo lepši 
na naših novih klopcah.

in imeli čudovito, hkrati pa se spo-
mnili, kako pomembno vlogo imajo 
knjige v naših življenjih.

ZAKLJUČEK BRALNE 
ZNAČKE
Kaja Golob, 6. b, in Zarja Malovič, 8. a

V sredo, 30. maja 2018, smo se 
učenke in učenci od 1. do 9. razre-
da udeležili posebne prireditve ob 
zaključku bralne značke. Kot pona-
vadi nas je na šoli obiskal poseben 
gost. Letos je to bil  Boštjan Gorenc 
– Pižama, ki se ukvarja s pisanjem 
knjig in stripov, s prevajanjem in 
stand-up komedijo. Veliko mladih 
bralcev ga najbrž pozna predvsem 
kot prevajalca izredno uspešne seri-
je knjig o Kapitanu Gatniku, v slo-
venščino pa je prevedel med drugim 
tudi knjige Krive so zvezde, Čudo in 
Igra prestolov.
Učenci od 6. do 9. razreda smo se 
zbrali v telovadnici ob 8.20, kjer nas 
je že čakal g. Gorenc. Za nas je pri-
pravil zabaven test o književnosti, 
pri katerem smo se morali še pose-
bej izkazati, saj sta bili v publiki tudi 
obe učiteljici slovenščine. Prepričani 
smo, da ju nismo razočarali.
Ob koncu prireditve sta ga. knjižni-
čarka in g. Boštjan Gorenc podelila 
posebna priznanja in knjižne nagra-
de letošnjim zlatim bralcem. To so 
tisti devetošolci, ki so vseh devet let 
osnovne šole osvojili priznanje iz 
bralne značke. Letos jih je bilo 11, in 
sicer Nik Vrbnjak, Isa Gajšek, Janja 
Topolnjak, Neja Dokl, Anže Hamer-
šak, Alja Prša Đerić, Asja Katarina 
Mogu, Iris Kristofič, Andrej Majnik, 
Vid Kozel in Nika Strašek.  Vsem 
jim iskreno čestitamo.
Ob 9.10 so nas v telovadnici zame-
njali učenci od 1. do 5. razreda, ki so 
si najprej ogledali lutkovno predsta-
vo Čombo – sončni kralj šolske lut-
kovne skupine Sončki, ki deluje pod 
vodstvom učiteljice Simone Jako-
mini. Učenci so bili nad predstavo 
navdušeni. Za posebno navdušenje 
pa je tudi pri njih poskrbel Boštjan 
Gorenc – Pižama, ki jih je s svojim 
nastopom dodobra nasmejal.
Na prireditvi smo se vsi zabavali 
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Kulturno društvo Naša zemlja je tudi 
letos razpisalo literarni, likovni in fo-
tografski natečaj z naslovom »Moja 
domovina – poznam tvojo kulturno 
dediščino?«, katerega smo se z lite-
rarnimi prispevki in likovnimi izdel-
ki udeležili tudi učenci naše šole.
Na likovnem področju smo preje-
li pod mentorstvom učiteljice Nine 
Kolarič kar 6 priznanj, in sicer Zoja 
Zemljarič, Patrik Desku, Oskar Ho-
dnik, Taj Sledič, Luka Sarič in Matija 
Papdi.
Literarno pa sta bili pod mentor-
stvom učiteljice Renate Debeljak 
uspešni Asja Katarina Mogu in Glo-
ria Šegula Šraj. 

IZLET V SALZBURG
Teja Sabotin in Ela Milošič, 6. b

V petek, 18. maja 2018, smo se učen-

Olgica poroča

VAJA EVAKUACIJE IN 
TEHNIŠKI DAN
Kaja Golob, 6. b, Zarja Malovič in Nika 
Urek, 8. a

V petek, 1. junija 2018, smo imeli 
vsi učenci naše šole vajo evakuacije. 
V okviru le-te pa smo imeli učenci 
od 6. do 9. ter učenci 4. razreda tudi 
tehniški dan.
Najprej smo si ogledali kratek film 
o evakuaciji in kako ravnati v raz-
ličnih nujnih primerih. Nato smo 
ob približno 8.40 slišali zvonec, ki 
je predstavljal znak za nevarnost in 
evakuacija se je začela. Hitro, a mir-
no in v ravnih vrstah smo se odpra-
vili na šolsko igrišče, kjer je zbirno 
mesto v primeru evakuacije. Tam se 
je zbralo tudi  osebje šole. Takoj smo 
se prešteli in ugotovili, da sta pogre-
šana dva učenca. Njuna naloga je 
namreč bila, da se »skrijeta« v šoli 
ter da ju morajo gasilci rešiti. Vsi 
smo napeto opazovali, ko smo zasli-
šali gasilske sirene. Vse je potekalo 
tako, kot da gre čisto zares. Gasilci 
so razvili cevi in se odpravili na is-
kanje pogrešanih oseb, ki so ju kma-
lu našli. Po končani evakuaciji so se 
učenci od prvega do tretjega razreda 
ter peti razred vrnili v svoje učilni-
ce, učenci od šestega do devetega pa 
smo ostali zunaj in se sami preizku-
sili v gašenju ognja, ki so ga za vajo 
pripravili gasilci. Videli so tudi ma-
ščobno eksplozijo in se naučili, kako 
pogasiti tak požar.
Učenci 4. razreda so med tem že od-

šli v gasilski dom Ptuj, kjer so izve-
deli več o delu gasilcev, požarih in 
varnosti pred požari. Najbolj so se 
zabavali, ko so lahko tudi sami po-
merili gasilsko obleko. Obiskali so 
tudi center za obveščanje, kjer so 
jim uslužbenci pokazali, kako po-
magajo ljudem, ki potrebujejo po-
moč.  Izvedeli so tudi, kako pravilno 
opraviti klic na številko 112.
Učenci od 6. do 9. razreda smo se 
po malici v telovadnici udeležili 
predavanja o oživljanju. Predstavili 
so nam tudi aplikacijo iHELP, ki jo 
je pripravilo društvo iHELP. Po pre-
davanju smo se razdelili v dve skupi-
ni in se naučili osnovnih postopkov 
oživljanja. Svoje znanje smo preiz-
kusili na plastičnih lutkah. Izvedeli 
smo tudi, kako moramo pomagati 
ponesrečencu in kako uporabljamo 
defibrilator.
Na tem tehniškem dnevu smo se na-
učili veliko življenjsko pomembnih 
stvari za katere pa upamo, da nam 
jih ne bo potrebno v praksi tudi 
uporabiti.

MOJA RODNA 
DOMOVINA
Šolski novinarji 

V torek, 5. junija 2018, smo se nekate-
ri učenci naše šole na OŠ Ljudski vrt 
udeležili prireditve Moja domovina.
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smo šole iz Podravja, sosednje Hr-
vaške in ena iz Srbije. 
Skupaj smo šteli dobrih 100 učen-
cev 8. in 9. razredov. Najprej smo se 
učenci Olgice (bilo nas je 6) skupaj 
z učiteljico Alenko Kandrič odpra-
vili peš do Šolskega centra Ptuj, od 
koder smo se z avtobusom odpeljali 
do Kidričevega. Tam nas je najprej 
sprejela članica uprave, ki nam je 
predstavila zgodovino tovarne Ta-
lum. Oblekli smo varnostna oblačila, 
nato pa se odpravili do proizvodnje. 
Po dvournem ogledu proizvodnje 
so nas povabili v jedilnico, kjer smo 
pomalicali, nato pa smo se z avtobu-
som odpeljali nazaj na Ptuj. 
Ta ogled je bil vreden vsega truda, ki 
smo ga vložili v naš avtek. 

OBISK KOPRIVNICE 
V OKVIRU PROJEK-
TA »BRANJE NE PO-
ZNA MEJA«
Učenci 5. a

V torek, 5. junija 2018, smo se učen-
ci 5. a odpravili na OŠ Đuro Ester v 
Koprivnici, da predstavimo projekt 
»Branje ne pozna meja – Čitanje ne 
poznaje granica«, ki smo ga izvaja-
li celo šolsko leto. Skupaj s knjižni-
čarko Alenko Kandrič in učiteljico 
Simono Jakomini smo prebrali knji-
go Mira Gavrana Srečni dnevi. Sle-
dilo je poustvarjanje. Posneli smo 
film, izdelali kamišibaje, knjižice ... 

ke in učenci, ki pojemo v pevskem 
zboru, odpravili na izlet v Salzburg. 
Zbrali smo se že ob 5. uri zjutraj. 
Najprej smo se odpravili v rudnik 
soli v Halleinu. Tam smo se preo-
blekli in se z vlakcem odpeljali v 
rudnik. Imeli smo vodičko, ki nas 
je vodila po rudniku. Govorila je 
v nemščini, potem pa je naš vodič 
to prevedel v slovenščino. Spusti-
li smo se tudi po dveh drčah in se 
peljali z ladjico po jezeru slane vode 
v rudniku. Ob koncu ogleda je vsak 
prejel stekleničko soli, kot šola pa 
smo prejeli kamen, ki je vseboval 
zelo dosti soli in stekleničko solnice, 
ki je vsebovala dosti soli. Ob koncu 
smo si lahko kupili tudi slike. Po-
tem smo se z avtobusom odpravili 
v središče mesta Salzburg. Tam smo 
si ogledali Mozartovo rojstno hišo, 
prostore njegove hiše, stare notne 
zapise, knjige, slike in instrumente. 
Ob koncu smo si lahko kupili različ-
ne spominke. Imeli smo tudi nekaj 
prostega časa za samostojen ogled 
mesta.
Domov smo se vrnili okrog polnoči 
polni lepih spominov. 

OGLED TOVARNE 
TALUM
Miha Godicelj in Luka Vrtič, 8. a

V sredo, 23. maja 2018, smo se učen-
ci, ki smo sodelovali na tekmovanju 
Go-Car-Go, udeležili ogleda tovar-
ne Talum v Kidričevem. Sodelovale 

Končno smo dočakali dan, ko smo 
se lahko srečali z našimi hrvaškimi 
prijatelji. Po lepem sprejemu smo 
predstavili naš program. Takoj za-
tem smo se odpravili na bližnje igri-
šče, kjer smo se družili v športnih 
igrah, se družili, pogovarjali, skratka 
imeli smo se lepo. Nato so nas naši 
prijatelji iz hrvaške povabili na ogled 
podjetja Podravka, katero  vsi dobro 
poznamo. Zelo smo se razveselili 
sladkega presenečenja, ki so ga tam 
pripravili za nas. Po ogledu smo se 
odpravili v šolo, kjer nas je pričaka-
lo okusno kosilo. Polni lepih vtisov 
smo se vrnili na Ptuj. Ta projekt nas 
je zelo povezal in poskrbel, da smo 
stkali številna nova prijateljstva.

ZALJUČNA EKSKUR-
ZIJA ZA UČENCE 4. 
RAZREDA
Alja Sedič, 4. b

V petek, 8. junija 2018, smo 4. a in 
4. b odšli na končni izlet. Odpravili 
smo se v Ljubljano, kjer smo najprej 
obiskali Ljubljanski grad.
 Da bi prišli na grad, smo se mora-
li peljati z gondolo. Ko smo prispeli 
na grad, se je začela naša dogodi-
vščina. Vodička nam je povedala, da 
ima v roki kryptex, v katerem se je 
skrival sirup. Ta sirup je bil za zma-
ja, ki  tam živi. Potrebuje ga je zato, 
ker je izgubljal svoj ogenj. Reševali 
smo veliko ugank in imeli veliko 
nalog ter se naučili zmajsko pisavo. 
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Pot je bila zapletena, vendar nam je 
na koncu uspelo odpreti kryptex in 
ozdraviti zmaja. Po končani misiji 
smo še odšli v McDonald's, kjer smo 
naredili veliko gnečo. Ko smo se vsi 
najedli, smo se še odpeljali v živalski 
vrt, kjer smo videli ogromno zani-
mivih in prekrasnih živali. Po ogle-
du  živalskega vrta smo se odpeljali 
nazaj na Ptuj. 
Ta ekskurzija mi je bila zelo všeč in 
želim si, da se še kdaj ponovi.

ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 5. RAZREDA
Učenci 5. b

V petek, 8. junija 2018, smo se učen-
ci 5. razreda odpravili na izlet v Po-
murje. 
Na začetku naše poti smo obiska-
li Razkrižje. Tam smo si v naselju 

Šafarsko ogledali predstavo iz praz-
godovine. Igralci so nam v prazgo-
dovinskih oblekah prikazali peko 
kruha,  iskanje hrane, zabaven ples 
in sporazumevanje v prazgodovini. 
Bilo je zelo zanimivo, poučno in lepo.

Veržeja. V Centru Duo smo se ude-
ležili lončarske delavnice. Na vrete-
nu smo si izdelali vaze in si ogledali 
muzej rokodelskih del. Vaze so bile 
zelo lepe. Na poti nazaj smo si ogle-
dali zemljanke in si privoščili še sla-
doled. Imeli smo se zelo lepo.

ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 6. RAZREDA
Kaja Golob, 6. b

V petek, 8. junija 2018, smo se učen-
ci 6. razreda odpravili na zaključni 
izlet. Zbrali smo se okrog sedme ure 
in se ob 7.20 odpravili v Velenje.
Naša prva postaja je bil velenjski ru-
dnik. Najprej smo si oblekli zaščitna 
oblačila in nadeli čelade, dobili smo 
tudi malico, nato pa smo se z dvi-
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Potem smo pot nadaljevali v Iža-
kovce na Otok ljubezni. Ogledali 
smo si mlin na Muri. Popeljali smo 
se z brodom na drugo stran reke in 
nazaj. Nato smo se pomerili še v no-
gometu, in sicer 5. b proti 5. a. Za-
dnja postaja našega izleta je bil obisk 

galom odpravili v rudnik. Tam smo 
si ogledali dva kratka filmčka in se 
sprehodili po delu rudnika, v kate-
rem je prikazano, kako je potekalo 
delo v rudniku včasih. Nato smo po-
jedli malico in se z vlakom zapeljali 
do dvigala. Ko so se iz rudnika vrnili 
tudi učenci iz 6. a, smo se z avtobu-
som zapeljali do Velenjskega gradu. 
Da smo prišli na grad, smo morali 
prehoditi 233 stopnic. Ko smo hodi-
li gor, smo zagledali tudi skakalnice. 
Že smo bili zgoraj in smo si malo 
odpočili. Zatem smo se veselo od-
pravili v park, kjer smo preživeli dve 
uri našega izleta. Tam smo se igrali, 
se zabavali in raziskovali. V parku, 
kjer stoji tudi Pikina hiša, se tudi 
vsako leto odvija Pikin festival. Naša 
zadnja postaja je bil McDonald's, 
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ZAKLJUČNA 
EKSKURZIJA ZA 
UČENCE 9. RAZREDA
Sanja Kopše, 9. b 

V petek, 8. junija 2018, smo se učen-
ci 9. razreda odpravili na našo za-
dnjo ekskurzijo v osnovni šoli. Ko 
smo se vsi zbrali pod gradom, smo 
se odpravili proti Dolenjski.
Naša prva postojanka je bil grad 
Turjak, kjer smo si ogledali zuna-
njost gradu in tudi njegovo notra-
njost. Naša vodička nam je povedala 
nekaj zanimivosti o Turjaku, potem 
pa smo se odpravili nazaj na avtobus 
in se peljali do Rašice, kjer je Trubar-
jeva rojstna hiša. Tam nas je sprejel 
prijazen gospod, ki nam je tudi po-
vedal veliko stvari o Primožu Tru-

kjer smo se do sitega najedli, nato pa 
smo se odpravili domov. 
Naš izlet je bil zelo zanimiv, poučen 
in zabaven. Mislim, da bi se vsi še 
enkrat z veseljem odpravili v Vele-
nje.

ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 7. RAZREDA
Nika Milošič, 7. a, in Iva Prša Đerić, 7. b

V petek, 8. junija 2018, smo se učen-
ci sedmega razreda odpravili na za-
ključni izlet na Dolenjsko. Ob 8.00  
smo se zbrali na parkirišču pod gra-
dom, od koder nas je avtobus odpe-
ljal na Muljavo, in sicer do domačije 
slovenskega pisatelja Josipa Jurčiča. 
Tam smo si najprej ogledali krajši 
film, v katerem smo izvedeli več o 
pisateljevem življenju in njegovi roj-
stni hiši, ki danes služi kot etnograf-
ski muzej. Hišo smo si nato še sami 
ogledali, prav tako pa smo lahko 
videli kulise gledališča na prostem, 
kjer vsako leto uprizarjajo znana 
Jurčičeva dela v dolenjskem narečju. 
Naša naslednja postaja je bila Krška 
jama, ki jo največ Slovencev danes 
najverjetneje pozna kot prizorišče iz 
znane slovenske nadaljevanke Reka 
ljubezni.  Skupaj z vodičem smo se 
sprehodili po jami in izvedeli veli-
ko zanimivosti, med drugim tudi 
to, da je včasih v tej jami prebivalo 
tudi nekaj človeških ribic, ki pa so 
jih morali na zahtevo upravljalcev 
Postojnske jame kasneje izseliti. V 

jami je bilo zelo prijetno, saj smo se 
lahko za nekaj časa z vročine uma-
knili na hlad. Naša zadnja postaja je 
bil Žužemberk, kjer smo si ogledali 
grad, nato pa se odpravili v čudovit 
park, kjer smo se še malo razgibali. 
Metali smo frizbi in plezali po hišah 
na drevesu. Nato smo se odpravili še 
v Novo mesto, kjer smo se ustavili 
v McDonald'su in se v hudi nevihti 
odpeljali proti domu. 
Ta izlet nam bo ostal v lepem spominu.

ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 8. RAZREDA
Zarja Malovič in Nika Urek, 8. a

Tako kot vsako leto smo se tudi le-
tos zelo veselili zaključne ekskurzije. 

Pot smo nadaljevali po dvajsetmi-
nutnem odmoru in se odpeljali do 
Bleda. Ogledali smo si 1000 let staro 
zgradbo – Blejski grad, ki danes služi 
kot muzej. Na gradu smo si ogleda-
li razstavo starih, raznolikih in zelo 
zanimivih predmetov. Po končanem 
ogledu smo se ustavili v restavraciji 
pod gradom in si privoščili kos sla-
stne blejske »kremšnite«. Ko smo 
se posladkali, smo se z avtobusom 
odpeljali na kosilo v McDonald's. 
Po obilnem kosilu smo se odpravili 
do Vrbe na Gorenjskem, kjer smo si 
ogledali rojstno hišo Franceta Pre-
šerna. Hiša je danes muzej, po kate-
rem smo se lahko sprehodili. Ogle-
dali smo si, kako je v tistem času 
živela njegova družina.
Imeli smo se res super in tako kot vsako 
leto doslej smo tudi letos zelo uživali. 

Končno smo jo dočakali v petek, 8. 
junija 2018, ko smo se učenci osme-
ga razreda odpravili na Gorenjsko.
Na pot smo se odpravili že ob sedmi 
uri zjutraj. Ker smo bili vsi zaspani, 
je bilo na avtobusu zelo tiho. Uči-
telji so nas prvič zbudili po eni uri, 
ko smo se ustavili pred Ljubljano. 

Olgica poroča
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barju, njegovem šolanju in življenju, 
česar prej še nismo slišali. Po ogle-
du smo spet sedli na avtobus in se 
odpravili proti morju. Najprej smo 
se ustavili v Portorožu, kjer smo se 
nekateri namočili v morje, drugi pa 
so se odpravili na sladoled v bližnjo 
slaščičarno. Ko smo se posušili, smo 
se odpravili do ladjice, ki nas je za-
peljala do Sečoveljskih solin. Soline 
so bile poimenovane po bližnji vasi 
Sečovlje. Skozi park smo se spre-
hodili do sobe, kjer smo si ogleda-
li nekaj posnetkov o solinarstvu in 
tradiciji pridobivanja soli. Spet smo 
se odpravili na avtobus in se odpe-
ljali do Pirana. Tam smo imeli čas, 
da nekaj pojemo in se sprehodimo 
po ulicah. 
Na naši zadnji ekskurziji smo se vsi 
zelo zabavali in ker smo vedeli, da je 
to ena naših zadnjih skupnih dogo-
divščin, ni manjkalo niti solz.

USTVARJANJE PRI 
NEOBVEZNEM IZ-
BIRNEM PREDMETU 
UMETNOST
Darma Fenos, 5. a

V tem šolskem letu smo se nekateri 
učenci odločili za neobvezni izbirni 
predmet umetnost. Umetnost mi 

pomeni zelo veliko, saj tudi sama 
zelo rada likovno ustvarjam. V tem 
šolskem letu smo pri umetnosti, 
pod mentorstvom učiteljice Simone 
Jakomini, ustvarili lepe maske afri-
ških živali. Spoznali smo postopek 
in tehniko izdelave mask, nato pa 
s pridnimi rokami in veliko potr-
pežljivosti in ustvarjalnosti izdelali 
vsak svojo masko. Ko so bile maske 
končane,  smo se s svojo masko po-
skusili tudi gibalno izražati. Maske 
smo predstavili tudi na zaključni 
prireditvi, kjer smo se z njimi po 
ritmu gibali ob pesmi tradicionalne 
afriške pesmi Banaha, ki so jo pre-
pevali učenci mladinskega in otro-
škega pevskega zbora.

ZAKLJUČNA 
PRIREDITEV
Zarja Malovič, 8. a

Šolsko leto se z veliko hitrostjo na 
naše veselje bliža h koncu in kot 
vsako leto ga obeležimo s posebno 
zaključno prireditvijo. Po lanskem 
športnem druženju smo se odločili, 
da bo letošnja prireditev bolj kul-

turno obarvana. Tako smo se učen-
ci, starši in drugi gostje v torek, 12. 
junija 2018, zbrali v veliki dvorani 
Dominikanskega samostana, kjer je 
potekal koncert pevskih zborov OŠ 
Olge Meglič z gosti. Prireditev sta 
vodila četrtošolca Andraž in Alja, ki 
sta takoj na začetku na oder pova-
bila ravnateljico, go. Heleno Ocvirk. 
Le-ta je spregovorila nekaj besed, 
nato pa sta prvo pesem z naslovom 
Funiculi, funicula zapela mladinski 
in otroški pevski zbor. Na dobro 
uro in pol trajajoči prireditvi, so se 
izmenjaje predstavili vsi trije pevski 
zbori, ki delujejo pod mentorstvom 
zborovodkinje, ge. Marije Feguš Fri-
edl, in sicer CICI zbor ter otroški 
in mladinski pevski zbor. Program 
so popestrili tudi nekateri gostje, in 
sicer violončelisti Andraž in Matjaž 
Alič ter Tomaž in Kajetan Kelnerič, 
saksofonistka Darma Fenos in pia-
nistka Emma Sartor ter plesalki Nika 
Urek in Lili Fridauer. Na koncu smo 
vsi trije pevski zbori skupaj zapeli tri 
pesmi z naslovom Sladoled, Čoko-
lada in Nikoli slabe volje. Program 
je popestril šolski bend Glasbene 
mašine, ki deluje pod mentorstvom  
g. Dejana Majcna in v katerem sode-
lujejo Alja Prša Đerić na bas kitari, 
Žiga Arnuš na električni kitari, Luka 
Drahush na bobnih, Vita Koren na 
klavirju, Zaja Postružnik na flavti 
in Naja Fridl kot pevka. Ob koncu 
prireditve so nas gledalci nagradili 
z bučnim aplavzom, tako da lahko z 
gotovostjo trdim, da smo uživali vsi 
– mi nastopajoči kot tudi gledalci.  

Olgica poroča
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ZAKLJUČNA EK-
SKURZIJA ZA UČEN-
CE 2. RAZREDA
Andraž Alič, 7. b

V sredo, 13. junija 2018, so se učen-
ci drugega razreda odpravili na za-
ključno ekskurzijo. Pot jih je vodila 
na Šmartno na Pohorju, kjer so naj-
prej obiskali Šetorov mlin ob Bojtin-
skem potoku.  
Prijazno sta jih sprejela mlinar in 
mlinarica, ki sta jim podrobneje 
predstavila pomembnost mlina in 
mlinarjevega dela. Učenci so lahko 
tudi videli, kako je včasih potekalo 
delo v mlinu. V mlinu so prejeli tudi 
moko, s katero so se odpravili do 
etnološkega spomenika - Marotove 
domačije na Šmartnem, kjer so si v 
krušni peči spekli kruh in si ga v culi 
odnesli domov. Seveda ni zmanjka-

lo niti časa za sprostitev. Skupaj so 
se igrali stare igre, nato pa so se po 
ogledu cerkve odpravili nazaj na 
Ptuj. 
Vsi so v en glas povedali, da je bil to 
res dan za 5!

ZBIRANJE STAREGA 
PAPIRJA V ŠOLSKEM 
LETU 2017/18
Kaja Golob, 6. b

Tudi v šolskem letu 2017/18 smo 
na naši šoli izvajali akcijo zbiranja 
starega papirja. S to akcijo želimo 
spodbuditi učence, da z zbiranjem 
odpadnega papirja pripomorejo k 
ohranjanju okolja, še posebej dreves, 
saj z eno tono recikliranega papirja 
prihranimo okoli eno tono lesa. Z 
zbranimi sredstvi, ki jih prejmemo 

za odpadni papir, pa pridno polni-
mo račun našega šolskega sklada. 
Akcije so se udeležili vsi razredi od 
1. do 9. razreda. Skupaj nam je tako, 
brez  junijskega zbiranja papirja, 
uspelo zbrati 22504 kg papirja. Naj-
bolj pridni zbiralci so bili v 2. a razre-
du, kjer so zbrali 4040 kg papirja. Na 
2. mesto so se uvrstili učenci in učen-
ke 1. a z 2279 kg , tretjeuvrščeni pa je 
3. a z 2366 kg papirja. Pridno zbiranje 
prvih treh najbolje uvrščenih bo na-
grajeno z ogledom kino predstave. 

NAJA ZMAGOVAL-
KA »OTROCI POJEJO 
SLOVENSKE PESMI«
Zarja Malovič, 8. a

V četrtek, 14. junija 2018, je na 
Osnovni šoli Ljudski vrt potekala 
finalna prireditev četrte sezone pro-
jekta Otroci pojejo slovenske pesmi 
in se veselijo, ki ga organizira Radio 
Tednik Ptuj v sodelovanju z osnov-
nimi šolami. V letošnjem finalu sta 
nastopili tudi dve naši učenki, in si-
cer Emma Sartor, 5. a, in Naja Fridl, 
8. a. Ema se je predstavila s pesmi-
jo Kdo še verjame od Nine Pušlar, 
medtem ko je Naja zapela pesem 
skupine Papir z naslovom Čudež. 

Obe naši učenki sta se odlično odre-
zali, še posebej Naja, ki je v starejši 
kategoriji premagala vse sotekmo-
valce in zmagala, kar je velik dose-
žek, saj je tekmovalo več kot 1000 
učencev iz vse Slovenije. 

Olgica poroča
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Prireditev sta s pesmijo popestri-
li tudi zmagovalki lanske sezone. 
Finalno prireditev je posnela RTV 
Slovenija, tako da si jo bomo lahko 
ogledali tudi na televiziji. Tudi letos 
bosta zmagovalki za nagrado, ki jo 
podeljuje Sazas, dobili možnost po-
sneti svojo različico skladbe, ki sta 
jo zapeli. 
Naji iskreno čestitamo in ji želimo 
veliko glasbenih uspehov še vnaprej.

VALETA
(Še zadnjič) Sanja Kopše, 9. b

V četrtek, 14. junija 2018, je bil za 
nas, devetošolce, prav poseben dan. 
Poslovili smo se od naše Olgice. 
Prireditev, valeto, smo začeli s ple-
som. Plesali smo 5 slik četvork: an-
gleški valček, blues, tango, sambo, 
salso in disco swing. Da smo dobro 
odplesali, nam je omogočil gospod 
Jernej Brenholc, ki je od marca sko-
raj vsak petek preživel z nami in nas 
s potrpežljivostjo učil korakov, če-
prav je to enim šlo malo manj dobro 
od nog, drugim pa boljše. 
Voditelja našega večera, ki se je 
imenoval »The Olgica show«, sta 
bila Brina Bohl in Matic Kramber-

ger. Začela sta s predstavitvijo naše 
poti od 1. septembra 2009 do tre-
nutka, kjer smo se vsi v telovadnici 
Olgice še zadnjič zbrali in se družili. 
Predstavitev teh devetih let smo po-
pestrili s slikami, ki smo jih že nekaj 
mesecev pridno zbirali za to prilo-
žnost. Ker pa v teh letih ni manjkalo 
različnih dogodivščin in izjav, smo 
se odločili, da predstavimo nekaj 
najboljših. Seveda je zmagala zgod-
ba o električnem pastirju. Zahvala 
gre naši razredničarki, gospe Renati 
Debeljak, ki je te dogodke pridno 
beležila in si zapisovala prav vsako 
neumnost, ki je priletela iz naših 
ust. 
Seveda imamo v našem razredu 
učence, ki so uspešni na različnih 
področjih. Uspešni smo v mate-
matiki, glasbi, kemiji in še v veliko 
drugih stvareh. Predstavila se nam 
je Pia s svojo plesno koreografijo, 
kasneje pa tudi naši pesnici, Asja 
Katarina Mogu in Glorija Šegula 
Šraj, in sicer s svojima pesmima, ki 
sta bili nagrajeni na literarnem na-
tečaju. Predstavili so se nam tudi 
naši glasbeniki, Tomaž Kelnerič in 
njegov brat sta nam na čelo zaigrala 
pesem Despacito, jaz, Sanja Kopše, 
in Žiga Arnuš pa sva zapela in zai-

grala pesem z naslovom Z Goričke-
ga v Piran. Seveda od naših talentov 
to ni vse. Znamo tudi imitirati lju-
di. Tokrat smo se odločili, da bomo 
predstavili delavce naše šole. Vid, 
Isa in Petar so imitirali delavce šole, 
mi pa smo ugibali, koga oponašajo. 
Ker so vsi trije zelo dobri v tem, smo 
seveda to takoj ugotovili.
Sledil je bolj »uraden« del valete, 
in sicer podelitev priznanj za naj 
kulturnika, športnika in učenca 
generacije. Športnica generacije je 
bila Nika Strašek, naj kulturnica in 
učenka generacije pa Asja Katari-
na Mogu. V zlato knjigo pa se nas 
je vpisalo kar 11 učencev. Sledile so 
zahvale učencev vsem delavcem šole 
in seveda govor gospe ravnateljice, 
ki nas je vse zelo ganil.
Večer smo zaključili s pesmijo 
»Zgodba o prijateljstvu«, ki nas je 
vse pripeljala do solz, saj smo preži-
veli neverjetnih 9 let polnih smeha, 
joka, šal in lepih spominov. 
Zahvalili bi se čisto vsakemu, ki 
nam je to pot olajšal, našo zgodbo 
popestril in poskrbel, da bomo ne-
koč obujali lepe spomine na skupne 
osnovnošolske poti.
Srečamo se spet, tam nekje pod ma-
vrico.

Olgica poroča
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Tudi v drugi polovici tega šolskega leta smo se zelo izka-
zali na številnih tekmovanjih iz znanj, športnih tekmo-
vanjih kot tudi na literarnih, likovnih in drugih nateča-
jih. Tukaj je nekaj naših najvidnejših uvrstitev iz druge 
polovice šolskega leta.

V SREDIŠČU 
Vita Koren, 8. a, je 10. marca 2018 na državnem Can-
karjevem tekmovanju prejela zlato priznanje. Iskrene 
čestitke Viti in njeni mentorici, mag. Renati Debeljak. 

Luka Hodnik, 8. b, je osvojil kar dve zlati priznanji: 21. 
aprila 2018 je na 54. državnem tekmovanju iz mate-
matike za Vegovo priznanje dosegel zlato priznanje; 
19. maja 2018 pa je na državnem tekmovanju Logič-
na pošast znova prejel zlato priznanje. Iskrene čestitke 
Luku in njegovi mentorici, ge. Darji Šprah. 

TEKMOVANJA V ZNANJU
Angleščina – 9. razred (mentor: Vojko Jurgec)
20. 3. 2018 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Anže Hameršak, 9. b

Cankarjevo tekmovanje (mentorica: Renata Debeljak)
24. 1. 2018 – državno tekmovanje 
Zlato priznanje: Vita Koren, 8. a

Fizika (mentorica: Darja Šprah)
6. 2. 2018 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na področno tekmova-
nje: Vita Koren, 8. a, Luka Hodnik, 8. b, Vid Kozel, 9. a, 
Matija Bojnec, 9. b
16. 3. 2018 – področno tekmovanje
Srebrno priznanje: Vita Koren, 8. a, Luka Hodnik, 8. b, 
Matija Bojnec, 9. b

Logična pošast (mentorici: Darja Šprah in Vida Lačen)
3. 5. 2018 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Nejc Strašek, 6. a, Stina Lah, 7. a, Luka Hodnik, 8. b, Vid 
Kozel, 9. a
19. 5. 2018 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Stina Lah, 7. a
Zlato priznanje: Luka Hodnik, 8. b

Matematika (mentorice: Simona Jakomini, Darja Šprah 
in Vida Lačen)
15. 3. 2018 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Urh Šajtegel, Staš Pevec, 5. a, Iva Prša Đerić, 7. b, Vita 
Koren, 8. a, Alen Benko, Luka Hodnik, Matija Papdi, 
8. b, Vid Kozel, Nika Strašek, 9. a, Matija Bojnec, Anže 
Hameršak, 9. b
21. 4. 2018 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Urh Šajtegel, 5. a, Vita Koren, 8. a, 
Alen Benko, Matija Papdi, 8. b
Zlato priznanje: Luka Hodnik, 8. b
Diamantni kenguru: Matija Bojnec, 9. b

Prva pomoč (mentorica: Barbara Majhenič)
17. 4. 2018 – občinsko
6. mesto: Hana Holc, Lina Horvat, Nikita Leber, Nika 
Milošič, Tjaša Šarac, 7. a, Sara Arnuš, Iris Kristofič, 9. a

Robotika (mentorica: Vida Lačen)
12. 4. 2018 – področno tekmovanje
1. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: Žiga Ar-
nuš, Aleksander Skaza, 9. a
2. mesto in uvrstitev na državno tekmovanje: Luka Vr-
tič, 8. a, Matija Friedl, 8. b 
15. 5. 2018 – državno tekmovanje
6. mesto: Luka Vrtič, 8. a, Matija Friedl, 8. b
7. mesto: Žiga Arnuš, Aleksander Skaza, 9. a
Kategorija LEGO:
2. mesto: Luka Vrtič, 8. a, Matija Friedl, 8. b
3. mesto: Žiga Arnuš, Aleksander Skaza, 9. a
Kategorija ROBOcup Junior nastop:
3. mesto: Nina Janžekovič, Nika Urek, 8. a 
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RAZISKOVALNE NALOGE
V tem šolskem letu smo se na regijskem srečanju mla-
dih raziskovalcev osnovnih in srednjih šol Spodnjega 
Podravja in Prlekije predsta-
vili zgolj z eno raziskovalno 
nalogo.
Zlato priznanje je dose-
gel: Tomaž Kelnerič, 9. b, 
za nalogo Meduza, Versace 
in Olgica? (mentorica: mag. 
Renata Debeljak).

ŠPORTNA TEKMOVANJA
V SREDIŠČU 
Jure Sluga, 8. b, član Karate kluba Seki Sv. Jernej, dosega 
vrhunske rezultate na številnih tekmovanjih doma in v 
tujini. Marca je na mednarodnem turnirju v Travniku v 
Bosni in Hercegovini prejel dve zlati medalji. V mese-
cu aprilu je na 18. 
pokalu občine Ro-
gaška Slatina prejel  
dve zlati in eno 
bronasto meda-
ljo, na 1. pokalni 
tekmi Karate zveze 
Slovenije v Luciji 
pa bronasto me-
daljo. Tudi maja je 
nadaljeval z odlič-
nimi rezultati - na 
tekmi v Postojni je 
prejel srebrno in 
bronasto meda-
ljo, v Oplotnici pa 
dve srebrni in eno 
bronasto medaljo. 
Čestitamo!

Vesela šola (mentorica: Alenka Kandrič)
13. 3. 2018 – šolsko tekmovanje
Bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje: 
Nika Vidovič, 4. a, Matjaž Alič, 5. a, Andraž Alič, Sara 
Desku, Jakob Val Mogu, Jure Peklar, Iva Prša Đerić, 7. b, 
Lucija Dimovski Ivanuš, 8. a, Matija Friedl, Mojca Pul-
ko, 8. b, Iris Kristofić, 9. a, Asja Katarina Mogu, 9. b 
11. 4. 2018 – državno tekmovanje
Srebrno priznanje: Nika Vidovič, 4. a, Matjaž Alič, 5. a, 
Andraž Alič, Sara Desku, Jakob Val Mogu, Jure Peklar, 
Iva Prša Đerić, 7. b, Lucija Dimovski Ivanuš, 8. a, Matija 
Friedl, Mojca Pulko, 8. b, Iris Kristofić, 9. a, Asja Kata-
rina Mogu, 9. b

Zgodovina (mentor: Dušan Lubaj)
1. 2. 2018 – področno tekmovanje
Srebrno priznanje: Glorija Šegula Šraj, 9. a

Znam za več 
16. in 17. 5. 2018 – šolsko tekmovanje
Matematika: Tjaša Krajnc, 1. a, Katarina Gornik, 1. b, 
Oskar Kolarič, 2. a, Nina Hodnik, 3. b
Medpredmetno: Tjaša Krajnc, 1. a, Alen Gojčič, 1. b, 
Hugo Hodnik, 2. a, Blaž Kustor, 3. a 
Mentorice: Alenka Štrafela, Aleksandra Žarković Preac, 
Brigita Krajnc, Barbara Majhenič, Simona Truntič)

Druga tekmovanja v znanju
Na naravoslovnem tekmovanju Kresnička  so tekmovali 
učenci od 1. do 7. razreda (mentorji: razredniki – 1. do 
5. razred, Darja Lipovec – 6. in 7. razred). 26 učencev je 
prejelo bronasto priznanje. 
Na tekmovanju iz angleške bralne značke – EPI Rea-
ding Badge (mentorja: Vojko Jurgec in Ksenija Kova-
čič Žižek) je tekmovalo kar 339 učenk in učencev od 1. 
do 9. razreda. 174 učencev je prejelo zlato priznanje, 62 
učencev srebrno, 103 učenci pa priznanje za sodelova-
nje.
Na angleškem bralnem tekmovanju Knjižni molj – 
Bookworms (mentorja: Vojko Jurgec in Ksenija Ko-
vačič Žižek) je tekmovalo 140 učenk in učencev od 4. 
do 9. razreda. 92 učencev je prejelo zlato priznanje, 33 
učencev srebrno in 15 učencev bronasto priznanje.
Na tekmovanju iz nemške bralne značke – EPI Lese-
preis (mentorica: Brigita Podgoršek) je sodelovalo 74 
učencev od 4. do 9. razreda. 26 učencev je prejelo zlato 
priznanje, 46 učencev srebrno, 2 učenca pa priznanje za 
sodelovanje.
V tem šolskem letu je bralno značko osvojilo več kot 
200 učencev od 1. do 9. razreda. Naziv zlati bralec si 
prislužijo učenci, ki so osvojili bralno značko vseh de-
vet let svojega osnovnošolskega izobraževanja. V leto-

šnji generaciji devetošolcev so to dosegli: Neja Dokl, Isa 
Gajšek, Vid Kozel, Iris Kristofič, Andrej Majnik, Alja 
Prša Đerić, Janja Topolnjak, Nika Strašek, 9. a, Anže 
Hameršak, Asja Katarina Mogu, Nik Vrbnjak, 9. b.
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Alpsko smučanje (mentor: Boštjan Kozel)
8. 3. 2018 – področno tekmovanje v veleslalomu (uvr-
stitve do 10. mesta)
8. razred: Naja Fridl, 8. a, 6. mesto

Atletika – zimski pokal (mentor: Boštjan Kozel)
23. 1. 2018 – 1. tekma, 21. 2. 2018 – 2. tekma  (uvrstitve 
do 10. mesta)
4. razred: Alja Sedič, 4. b, 9. mesto
5. razred: Martin Marinkovič Borovnik, 5. b, 1. mesto
7. razred: Boris Potočnik, 7. b, 10. mesto
9. razred: Tomaž Kelnerič, 9. b, 6. mesto

Atletika (mentor: Boštjan Kozel)
15. 5. 2018 – medobčinsko prvenstvo (uvrstitve do 10. 
mesta)
6. razred: Anej Topolnjak, 6. a, 10. mesto (60 m)
7. razred: Luka Drahush, 7. b, 3. mesto (skok v daljino), 
Nika Milošič, 7. a, 5. mesto (skok v višino), Boris Potoč-
nik, 7. b, 6. mesto (met vortexa)
8. razred: Naja Fridl, 8. a, 3. mesto (suvanje krogle), Vita 
Koren, 8. a, 6. mesto (suvanje krogle), Anej Horvat, 8. b, 
6. mesto (60 m)
9. razred: Tomaž Kelnerič, 9. b, 1. mesto (skok v višino), 
Vid Kozel, 9. a, 2. mesto (1000 m), Ana Vindiš, 9. b, 
4. mesto (300 m), Franci Križaj, 9. b, 9. mesto (suvanje 
krogle) 
Moška štafeta (4x100 m): Tjaž Sedič, 8. a, Vid Kozel, 9. 
a, Matija Bojnec, Franci Križaj, 9. b, 10. mesto
29. 5. 2018 – področno tekmovanje (uvrstitve do 10. 
mesta)
7. razred: Boris Potočnik, 7. b, 2. mesto (met vortexa), 
Nika Milošič, 7. a, 7. mesto (skok v višino), Luka Dra-
hush, 7. b, 9. mesto (skok v daljino) 
8. razred: Naja Fridl, 8. a, 8. mesto (suvanje krogle), 
Anej Horvat, 8. b, 8. mesto (60 m)
9. razred: Tomaž Kelnerič, 9. b, 2. mesto (skok v višino), 
Vid Kozel, 9. a, 5. mesto (1000 m), Ana Vindiš, 9. b, 
6. mesto (300 m), Franci Križaj, 9. b, 6. mesto (suvanje 
krogle) 
7. 6. 2018 – državno tekmovanje 
7. razred: Boris Potočnik, 7. b, 15. mesto (met vortexa) 
9. razred: Tomaž Kelnerič, 9. b, 7. mesto (skok v višino) 

Judo (mentor: Boštjan Kozel)
18. 5. 2018 – področno tekmovanje
1. razred: Rosa Brodnjak Ritoša, 1. a, 3. mesto
2. razred: Miha Kukovec, 2. a, 3. mesto
4. razred:  Nastja Korez, 4. b, 1. mesto, Teo Kostanjevec, 
4. a, 2. mesto, Lan Milošič, 4. a, 2. mesto, Ajda Brodnjak 
Ritoša, 4. a, 3. mesto, Jakob Lah, 4. a, 7. mesto

Košarka (mentor: Dušan Lubaj)
19. 2. 2018 – medobčinsko tekmovanje – mlajše učen-
ke: 3. mesto
Članice ekipe: Eva Horvat, Ela Milošič, 6. b, Hana Holc, 
Lina Horvat, Stina Lah, Nikita Leber, Nika Milošič, Tja-
ša Šarac, 7. a, Adriana Brumen, Sara Desku, Lia  Kampl, 
Iva Prša Đerić, 7. b

22. 2. 2018 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
1. mesto
3. 3. 2018 – področno tekmovanje – mlajši učenci: 2. 
mesto
26. 3. 2018 – četrtfinale državnega tekmovanja – mlajši 
učenci: 3. mesto
Člani ekipe: Mai Karo, Nejc Rijavec, 5. a, Mark Tavčar, 
5. b, Kajetan Kelnerič, Taj Rajh, Nejc Rozman, Nik Tav-
čar, 6. b, Tjaž Intihar, Ardit Krasniqi, Jan Rebernišek, 
Ferid Šušić, 7. a, Luka Drahush, Jure Peklar, Jure Toma-
šič, Darvin Vauda Benčevič, 7. b

23. 2. 2018 – polfinale državnega tekmovanja – starejši 
učenci: 3. mesto
Člani ekipe: Tjaž Intihar, Jan Rebernišek, 7. a, Miha 
Godicelj, Jakob Rijavec, Vid Šegula Šraj, 8. a, Alen 
Benko, 8. b, Žiga Arnuš, Andrej Majnik, Tilen Kopitar, 
Blaž Kovačič, Vid Kozel, 9. a, Matija Bojnec, Franci 
Križaj, Petar Todorovski, Gal Žirovnik, 9. b

Nogomet (mentor: Boštjan Kozel)
24. 4. 2018 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
1. mesto (v predtekmovanju)
7. 5. 2018 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
4. mesto (v polfinalni skupini); 8. mesto na medobčin-
skem tekmovanju
Člani ekipe: Alen Nikl, Martin Marinkovič Borovnik, 
5. b, Rok Kukovec, Matic Rutar, 6. a, Tristan Merc, Nik 
Tavčar, 6. b, Ardit Krasniqi, 7. a, Matic Berghaus, 7. b

21. 5. 2018 – medobčinsko tekmovanje za učence 4. in 
5. razreda: 2. mesto (v polfinalni skupini)
7. 6. 2018 – medobčinsko tekmovanje za učence 4. in 5. 
razreda: 4. mesto (v finalni skupini)
Člani ekipe: Lan Milošič, 4. a, Matjaž Alič, Mai Karo, 5. 
a, Domen Cebek, Liam Fridauer, Alen Nikl, Maj Ma-
horič, Martin Marinkovič Borovnik, Mark Tavčar, 5. b
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Na likovnem natečaju Pokrajinskega muzeja Mari-
bor z naslovom Velike stvaritve malih mojstrov 2018 – 
Tatu  je bilo nagrajenih pet naših učenk in učencev, ki 
so ustvarjali pod mentorstvom ge. Nine Kolarič. To so: 
Neža Gašparič, 4.b, Matija Papdi, 8. b, Nika Bratušek, 
Matic Kramberger, 9. a, in Ana Vindiš, 9. b.

Plavanje (mentor: Boštjan Kozel)
5. 6. 2018 – medobčinsko tekmovanje 
2. razred: Nuša Arnuš, 2. a, 1. mesto (50 m prosto)
4. razred: Luka Sarić, 4. b, 1. mesto (50 metrov prosto), 
Teo Potočnik, 4. a, 2. mesto (50 metrov prosto)
8. razred: Naja Fridl, 8. a, 1. mesto (50 metrov prosto), 
Naja Fridl, 8. a, 1. mesto (50 metrov prsno)

Rokomet (mentor: Boštjan Kozel)
27. 3. 2018 – medobčinsko tekmovanje – mlajši učenci: 
3. mesto
Člani ekipe: Alen Nikl, Mark Tavčar, 5. b, Jaša Hlupič, 
Matic Rutar, 6. a, Filip Berghaus, Žaš Lorenčič, Nik 
Tavčar, 6. b, Matic Berghaus, Jure Luka Kramberger, 
Jakob Val Mogu,  Jure Peklar, Boris Potočnik, Jure 
Tomašič, 7. b 

NATEČAJI
Naši učenci neobveznega izbirnega predmeta tehnika 
so se pod mentorstvo ge. Darje Brlek prijavili na natečaj 
Polepšajmo šolo, ki ga je organiziralo podjetje Merkur. 
izbrani so bili med desetimi šolami v Sloveniji in nagra-
jeni z 250 EUR za izdelavo sedežne garniture iz palet, ki 
krasijo našo učilnico na prostem. 

Na literarno-likovnem natečaju Moja domovina, poznam 
tvojo kulturno dediščino?, ki ga je organiziralo društvo 
Naša Zemlja, sta za literarno ustvarjanje pod mentor-
stvom mag. Renate Debeljak priznanje prejeli Gloria Še-
gula Šraj, 9. a, in Asja Katarina Mogu, 9. b. Za likovne 
izdelke, ki so nastali pod mentorstvom ge. Nine Kolarič, 
pa so priznanja prejeli Patrik Desku, Zoja Zemljarič, 4. 
a, Oskar Hodnik, Luka Sarić, Taj Sledič, 4. b, in Matija 
Papdi, 8. b. Čestitke nagrajencem in mentoricama!

Tudi letos smo se udeležili likovnega natečaja, ki ga pri-
pravlja Uprava RS za zaščito in reševanje Ptuj, z naslo-
vom Naravne in druge nesreče – številka za klic v sili 112. 
Na natečaju so bili nagrajeni 3 učenci, in sicer:
Alen Gojčič, 1. b (mentorici: Alenka Štrafela, Helena Slameršak)
Kaja Predikaka, 4. b (mentorica: Nina Kolarič)
Eva Knez, 5. b (mentorica: Darja Brlek)

Na 12. Dadinem likovnem natečaju v organizaciji OŠ Ja-
koba Aljaža Kranj so bili nagrajeni 4 naši izdelki. Prizna-
nja so prejeli: Matej Mlakar Belšak, 4. a, Andraž Mršek, 
4. a, Luka Sarić, 4. b, in Jana Dokl, 6. a. Čestitke mladim 
ustvarjalcem in mentorici, ge. Nini Kolarič!
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NAJ UČENCI 2017/18

V letošnjem šolskem letu je učiteljski zbor glede na dosežke in udejstvovanja na različnih področjih med deveto-
šolci za „naj učence“ imenoval:

Posebno priznanje za udejstvova-
nje na kulturnem področju:  

Glorija Šegula Šraj, 9. a
 Iris Kristofič, 9. a
Sanja Kopše, 9. b

Čestitamo!

Naj učenka 
in naj kulturnica 
generacije: 
Asja Katarina Mogu, 9. b

Naj športnica 
generacije: 

Nika Strašek, 9. a
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Posebno priznanje za udejstvo-
vanje na športnem področju:  
Andrej Majnik, 9. a
Nina Pliberšek, 9. a
Vid Kozel, 9. a,
Tomaž Kelnerič, 9. b
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gos penguin is now endangered and it’s very rare. The 
biggest problems are fishing and tourism. You can find 
information on the website of the Galapagos penguins 
or Wikipedia. The website explains how we can help 
protect it. For example, it is possible to ‘adopt’ a pen-
guin.

slika Pia Peršuh, 2. b 

MY BLOG
Kaja Golob, 6. b

I have two special people in my life. Their names are 
Barbara and Teja. Barbara is 20 years old and Teja is 11 
years old.
Barbara is my sister. She’s friendly. She likes music, 
books and films. Barbara has got brown hair and brown 
eyes. She’s tall, too. She’s the best sister. 
Teja is my friend. She’s friendly, too. She likes music, 
dancing, singing and books. Teja is good at English. 
She’s got brown hair and brown eyes. She is small. She 
is my best friend.
What about you? Do you have any special people in 
your life? If you do, who are they? Tell me more about 
them.

slika Ana Vindiš, 9. b

AN ENDAGERED ANIMAL
Vita Lazić, 7. b

The Galapagos penguin is the only penguin that lives 
north of the equator in the wild. The Galapagos pen-
guins live on the Galapagos Isles in the Pacific Ocean. 
They can be between 40 and 45 centimetres long and 
can weigh between 1.6 and 2.5 kilos. They eat animals 
that  live  in water, such as fish and squids. The Galapa-

slika LiXin Lin, 6. b 

Olgica speaks English
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Olgica speaks English
MY SCHOOL LIFE
Nejc Rozman, 6. b

I go to Olga Meglič Primary School in Ptuj. I like my 
school because it is in the city centre and because it 
is not far from my home. It is quite small. There are 
around 330 students and 20 classrooms. I think this 
is quite good. There are 2 gyms. I like them because 
they are modern. There is also a library and a canteen. 
In my opinion, this is good because we have enough 
space to eat.
I wake up at 7.00 a.m. every day, because my classes 
start at 8.20 a.m. I think that’s too early, because I like 
to sleep. We have 2 breaks, one is at 9.05 a.m. and one 
is at 10.10 a.m. They both last 20 minutes. I don’t like 
that because we stay in school longer. 
My favourite subject is P.E. because I like sports. I don’t 
like Slovenian because I think it is difficult. I usually 
finish school at 12.55 p.m. I like my timetable because 
we have three lessons of P.E. and because I have some 
free time in the afternoon to do my hobbies.

slika Sara Arnuš, 9. a

school. Sometimes, I would ask him how it was in school 
and what he did there. He would say that it was nice, be-
cause you could spend time with your friends and you 
could learn something new from teachers every day. 
However, sometimes he would say it was boring and 
that it was hard during exams. When my 6th birthday 
came, the only thing I wanted to do was go to school. 
Only one month and my wish would come true. Then 
on 1 September, I witnessed something I would never 
forget. Children and parents everywhere were waiting 
to welcome the teachers and start class 1. I could see 
that many kids were happy, but there were some who 
were sad, too. At the beginning, I could not wait to go to 
school. I met many new friends and because it was class 
1 and we were 6 years old there were no exams. That 
means that it was quite easy. Time passed and soon I was 
in class 4 already. We had new subjects and it was hard-
er than before. However, at the end of class 4 we took a 
one-week school trip where we had a great time. One 
day, when I was in class 6, my dad and my mom asked 
my brother and me a serious question. They asked us if 
we wanted to move to Slovenia. My brother agreed, but 
I thought of my friends and other members of the fam-
ily. They told us not to worry, because we would meet 
new friends and we would visit our home whenever we 
could. I finally agreed and class 7 was a completely dif-
ferent story. I came to a new school, there were children 
I did not know and because I was a little afraid I for-
got everything I learned back home. But even that day 
passed and now here I am in class 9. The only thing I 
don’t like now is that our primary school days are about 
to finish. I don’t like that, because I will get separated 
from my best friend when going to high school. I plan 
to go to Gimnazija Ptuj because I still don’t know what 
the future will bring. I would like to become a history 
teacher or a historian, because I like history and there 
are a lot of things I want to learn. I hope that one day my 
wish will come true.

slika Nina Kekec, 4. b

MY PRIMARY SCHOOL DAYS
Petar Todorovski, 9. b 

When I was 5 years old, I would watch my brother get-
ting up every day, taking his backpack and going to 
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AT THE END OF ONE ROAD
Sanja Kopše, 9. b 

Hi! My name is Sanja and I’m going to tell you some-
thing about my life in school. It all started at the be-
ginning of September 2009. That was my first day in 
school. The school was called OŠ Gorje. I remember I 
went there with my mom and my dad. My classmates 
and I got yellow neckerchiefs and notebooks. I was re-
ally scared.   We also met our teacher, Petra Kreigher. 
She was our teacher for 3 years. She was kind, but she 
got upset really fast. I had a bad fight with her when we 
went on a school trip. My next teacher was Jerca Šuler. 
That was my fourth year in school, so we were getting 
grades for the first time. I was good at most subjects, 
but I was better at English than all my classmates. My 
English teacher was Saša Pogorevc. Next year, we got a 
new teacher again. Her name was Francka Jensterle. She 
was old, but she was the nicest teacher in our school. I 
really liked going to school, but that changed when I 
started going to 6th grade. We got a new teacher again. 
His name was Primož Pokljukar. He was our Art teach-
er. He was a good teacher, but I never really liked Art.
Something really important happened in that year. My 
mom decided that we would move across the country 
to the oldest town in Slovenia called Ptuj. I didn’t want 
to move, because my friends, my family and my whole 
life was in Bled. However, we had to go. I still remember 
the first day I got here. My new teacher, Ms. Renata De-
beljak, told me I had to introduce myself in front of the 
whole class. I was really, really, scared. I first hated going 
to this school, but eventually I figured out this school 
was much better than the previous one. I met some real-
ly nice people and my grades got much better. The best 
thing that happened to me in the past 9 years was our 
trip to London. We went there in March 2017. In my 
opinion, this trip connected us even more because that 
was the first time we went on an adventure like this as a 
class. We didn’t fight at all, we learned some really use-
ful stuff and had fun. I can’t wait to visit Britain again.
And here we are now, our last two months in this school. 
This is where we’ll take different paths, and some of us 
probably won’t see each other again. But before every-
thing ends, we still have to do some things. We have 
‘’NPZ’’ in May, which sucks because all of the teach-
ers are making us nervous about it. It’s not that impor-
tant, but we’re still nervous. And our last trip together. 
We are going to Piran, Postojna cave and visit Primož 
Trubar’s house. And the last thing, ‘’Valeta’’. We still 
have to organise everything. We’re already taking danc-
ing lessons. Our teacher’s name is Jernej and he’s fun. 
Well, most of the time. When we start talking, he gets 
upset and yells at us. We’re mostly good at dancing, but 
some are not. I hope they’ll get better until June.

I’ve decided to go to “Prva gimnazija Maribor’’. I hope 
it’s a good choice. I’ve decided to enrol the classical pro-
gramme but I’m not sure about it. I’m going to stay in 
Maribor because the school is there and I train there 
and I hate taking buses.
My dream for the past few years has been to become a 
doctor or something connected to biology. And I re-
ally like English, so I would be really happy if I lived in 
an English-speaking country. My goal for the next four 
years is to have good grades and have fun. 
These past 9 years have been full of great memories and 
new people. I hope high school will be as amazing as 
this. I will miss my school but I also can’t wait to turn 
another page in my life.

slika Sarah Gavranović, 5. a

AN EMAIL ABOUT MY SCHOOL
Vita Lazić, 7. b

Hi Emma,
I’m really happy that you can come to Slovenia and 
study at our school next month for the exchange pro-
gramme. Here’s some information for you. Olga Meglič 
Primary School is a medium sized school with about 
330 students. Our school is in Ptuj, in Prešernova ulica 
31. It isn’t very big, but it’s very nice. In our school, we’ve 
got one big and one small gym. We’ve got a library, too. 
Classes normally start at 8.20 a.m. For one month all 
B classes (I’m in class B, too) have lunch faster than A 
classes; that is at 9.05 a.m.  and the every other month 
we have lunch at 10.10 a.m. This is a little complicat-
ed. We usually have classes until 12.55 a.m.  We’ve got 
two breaks for twenty minutes and three breaks for five 
minutes. We have lunch after finishing our first class. 
Some subjects such as Maths, Slovenian, English, His-
tory and PE are compulsory. Other subjects such as 
Business Studies and some other foreign languages are 
optional. I really like PE and English. What are your fa-
vourite subjects? Here’s a photo of some students and 
me in my class. We are writing our homework. Maybe 
you can email me a photo of your class.
Write soon,
Vita

Olgica speaks English
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10

Olgica razmišlja
V drugi številki letošnjega glasila smo za vas znova pripravili dve križanki, in sicer otroško in slikovno. Naši naj-
mlajši Olgičarji se boste lahko preizkusili v reševanju poletno obarvane križanke, nekoliko starejši pa se lahko pre-
izkusite v poznavanju svetovnih športnikov. Verjamemo, da ne bo pretežko. Želimo vam lepe počitnice! 

OTROŠKA KRIŽANKA
Reši križanko in v obrobljenem okvirčku dobiš geslo.

Avtorici križanke in risbic: Zarja Malovič in Nika Urek, 8. a

9

8

1

6

5
4

12 11

7

2

14

3

16

13

15



33Olgica in mi, junij 2018

Olgica razmišlja
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SLIKOVNA KRIŽANKA 
Enega svetovno znanega športnika smo s pomočjo računalnika malo po-
pačili. Ga prepoznate? Če ne, rešite križanko in kmalu boste izvedeli, koga 
iščemo. 

Pripravil: Miha Godicelj, 8. a
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Olgica obuja spomine
DRAGI DEVETOŠOLCI!
15. junij se je v začetku šolskega leta zdel še zelo daleč in zagotovo ste se ga po eni strani veselili, po drugi pa mor-
da niti ne tako zelo. In sedaj, ko je šolsko leto že za vami in ko uradno niste več Olgičarji, pa vam želiva povedati, 
da kdor je enkrat Olgičar, je Olgičar za zmeraj. Na vaši nadaljnji poti vam v imenu vseh članov šolske skupnosti, 
učiteljev in drugih delavcev šole želiva vse najlepše. Želimo vam, da se na tej novi poti počutite dobro in s pridom 
uporabite vsa pridobljena znanja in izkušnje. Verjameva, da se bodo mnoga v šoli ustvarjena prijateljstva nadalje-
vala še v naprej in da bo zato vaša pot lažja in lepša. Vse dobro!

Zarja Malovič in Nika Urek, 8. a

Na prvi šolski dan ste se spoznali in se z novimi prijatelji igrali.

Računalnike ste obvladali, na stadionu vladali.

Prometna pravila ste osvojili in ceste z risanjem krasili.

Na morje skupaj ste odšli in veselo plavali.
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Olgica obuja spomine

Na dnevih šole ste nastopili in čudovite izdelke naredili.

Na angleški čajanki ste zaigrali in občinstvo dodobra nasmejali.

V Londonu tako pred Big Benom ste stali, še tesnejši prijatelji tam ste postali.

Devet let bili ste zares dobri sošolci ... Srečno, devetošolci!
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Zarja Malovič, 8. a

Tudi v tem šolskem letu nadalju-
jemo z  intervjuji  znanih  osebno-
sti, ki so nekoč obiskovale Olgico. 
Tokrat smo se odločili predstaviti 
Martino Ipša, ki jo poznamo kot iz-
vrstno stand-up komičarko.
Najprej se vam zahvaljujem za vaš 
čas in za vse odgovore. Ker ste bili 
tudi vi »Olgičarka«, bi vas najprej 
vprašala, kakšni so vaši spomini na 
Olgico? 
Na Olgico imam lepe spomine. Po-
čela sem ogromno stvari, spoznala 
veliko super ljudi in ta šola v samem 
centru mesta ima neko posebno 
dušo.
Vas nanjo vežejo kakšni nepozabni 
(morda nagajivi) trenutki?
Mislim, da je bolje, da ne izdam 
vseh nagajivih trenutkov. Najbolj 
se pa spomnim sodelovanje v ŠKL. 
Uživala sem v košarki in še zdaj 
si domišljam, da bi lahko igrala v 
WNBA. Seveda to niti slučajno ni 
res, ampak se rada slepim.
Ste imeli v osnovni šoli kak najljub-
ši predmet? 
Najraje sem imela angleščino in slo-
venščino. Očitno mi je jezik blizu. 
Oboje mi še kako prav pride pri na-
stopanju in pisanju.

Ste tudi v šoli že veliko nastopali, 
npr. sodelovali na prireditvah, v 
dramskem krožku? 
Karkoli je bilo povezano z nasto-
panjem, sem bila zraven. V bistvu 
me je bilo povsod polno. Celo k 
ritmični gimnastiki sem se vpisala. 
Mislim, da sem bila prisotna eno 
uro. Več kot dovolj, da se vidi, kako 
nenadarjena sem bila za to.
Kdaj ste spoznali, da si želite po-
stati komičarka? Ali ste imeli tudi 
kakšne druge poklicne želje?
Nisem vedela, da bi želela biti komi-
čarka, vedela sem pa že zelo zgodaj, 
da rada nastopam. V srednji šoli 
sem napisala in režirala svojo prvo 
predstavo in sem nekako začutila, 
da želim početi takšne stvari. 
Kakšne spomine imate na vaš prvi 
stand-up nastop? Ste morda imeli 
tremo?
Izjemno tremo in priznam, da je 
tudi nastop bil precej grozen. Nisem 
vedela, kaj točno počnem in to se je 
videlo. Je pa res, da je od tam lahko 
šlo samo še navzgor.
Kaj pa danes? Imate pred nastopi 
tremo? Kako jo premagate?
Imam tremo, oziroma kot me ja na-
učil moj mentor Željko Vukmirica, 
to kar čutimo, ni trema, ampak od-
govornost. Čutim odgovornost do 

vseh, ki so kupili vstopnico, do svo-
jega teksta in svojega dela. Mislim, 
da to mora biti, ker pomeni, da mi 
ni vseeno.
Za koga bi lahko dejali, da je vaš 
idol ali posebna oseba, po kateri se 
zgledujete? 
Mislim, da nimam idola. Bolj se 
zgledujem po ljudeh, ki so zvesti 
sami sebi, tudi ko bi lažje bilo, da se 
prilagodijo. Ljudje, ki sledijo svojim 
sanjam, ne da bi zato teptali sanje 
drugih. Taki ljudje so mi v navdih 
in jih zelo spoštujem.
Uživate tudi v nastopih drugih ko-
mikov? Koga najraje poslušate? 
Moj najljubši komik vseh časov je 
že žal pokojni George Carlin. Obo-
žujem njegove nastope in se vedno 
znova čudim njegovi genialnosti.  
S katerim slovenskim stand-up 
komikom bi najraje sodelovali na 
odru in zakaj?
Sem imela srečo, da sem nastopi-
la že z vsemi. Nekako najraje pa še 
zmeraj delim oder z Vidom Vali-
čem. Skupaj sva začenjala in se mi 
zdi, da je zmeraj super energija, ko 
sva skupaj. V zaodrju in na odru. Je 
pa res, da je on res super oseba, tako 
da mogoče zato.
Imate brata ali sestro? Imajo tudi 
oni/vaši sorodniki tak smisel za hu-
mor? Po kom ste po vašem mnenju 
dobili tak talent?
Imam starejšo sestro, ki pa nima ta-
kega smisla za humor. Se pa oče rad 
šali in  verjetno imam humornost 
malo po njem.  
Ali ste tudi doma s svojo partnerko 
zmeraj tako zabavni kot na odrih? 
Ali svoje šale preizkusite doma? A  
vam žena kdaj poda svoje kritično 
mnenje?
Ah, kje pa. Njej verjetno sploh ni-
sem več zabavna. Ne vem, če sem 
ravno zabavna, ampak jo še vedno 
presenetim, ker moji možgani de-
lujejo drugače kot je običajno in 
imam vedno kak komentar. Šale pa 
preizkušam v avtu, ker sem tam naj-

INTERVJU Z MARTINO IPŠA
Olgica sprašuje 
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več časa in nikoli ji niso smešne. Na 
odru jih povem in zvenijo  očitno 
drugače . Včasih, ko mi reče, da ne 
zveni kaj dobro, zanalašč to potem 
povem na odru, da dokažem, da je. 
Male zmage so to. 
Katerih tem se v svojih nastopih 
najraje lotite in zakaj? 
Tema je lahko vse, kar opazim, kar 
me zmoti ali se me osebno dotakne 
in je resnica. Vse izhaja iz izkušnje 
in mislim, da se to čuti.
Kje dobivate ideje za nastope?
Povsod. Ljudje smo izjemna bitja in 
stvari, ki jih počnemo, čutimo ali 
jih vidimo, so brezmejen navdih in-
spiracije.
Se vam kdaj zgodi, da pozabite, kaj 
ste želeli povedati oziroma izgubi-
te rdečo nit? Kaj v takem primeru 
storite?
Ne zgodi se pogosto. Najhuje kar 
lahko narediš takrat je, da se ustaviš 
in poskusiš najti tisto pravo stvar. 
Nadaljujem v drugo zgodbo ali pa 
celo povem, da sem pozabila in se 
nasmejemo temu skupaj.
Kje najraje nastopate? V katerem 
delu Slovenije je najboljša publika 
in zakaj?
Ne verjamem v neko razliko v pu-
bliki glede na regijo. Če si smešen, 
se ljudje smejijo povsod. 
Si pogosto ogledate posnetke svojih 
nastopov? Ste zelo kritični do njih?
 Toliko sem kritična, da jih sploh ne 
gledam, razen, če res moram zaradi 
kake analize nastopa ali posnetka, 
drugače se pa izognem.

Imate še morda kakšne neuresniče-
ne cilje, ki bi jih želeli v prihodnosti 
uresničiti?
Želim nastopiti še v Angliji in ZDA, 
ker tam je stand up stalnica že dese-
tletja. Občinstvo tam je že videlo in 
izkusilo vse, zato me prav zanima, 
kaj bi rekli na moj nastop.

ABECEDNI INTERVJU
Pripravila sem tudi abecedni inter-
vju. To je igra, pri kateri poveste pri 
vsaki črki abecede prvo besedo, na 
katero se spomnite in se začne na to 
črko. Vaše odgovore nato z dodatno 
povedjo utemeljite.
A: Avto. Ker v njem preživim veliko 
časa.
B: Banana split. Obvezno ga moram 
jesti, ko grem na morje in dolgo je 
moja mama mislila, da je dobil ime 
po mestu Split.
C: Cesta. Letos sem že prevozila ti-
soče kilometrov po cestah doma in 
v tujini.
Č: Črna. Barve skoraj vseh mojih 
oblačil. 
D: Družina. Najbolj nenavaden sku-
pek ljudi. Moraš jih imeti rad.
E: Energija. Trenutno mi je primanj-
kuje. Stara sem. Začela sem gledati 
bio napovedi vremena. Danes je 
obremenilni dan. 
F: Fitnes. Poskušam hoditi redno. 
Ne gre zmeraj.

G: Grom. Ravno ko to pišem, je spet 
nevihta.
H: Helikopter. To bi imela enkrat za 
krajšanje trajanja potovanja do pri-
zorišč nastopov.
I: Igre. Imam igralne konzole in res 
rada igram za sprostitev.
J: Janja. Moja zelo potrpežljiva žena.
K: Kopalke. Komaj sem čakala pole-
tje in kopanje.
L: Luna. Naša zelo ljubljena in raz-
vajena psička.
M: Mobilni telefon. Poskušam ga 
uporabljati čim manj. Še posebej v 
družbi. 
N: Nogomet. Komaj čakam svetov-
no prvenstvo.
O: Opazovanje. Včasih sem samo 
tiho in opazujem ljudi. Na ne čuda-
ški način seveda.
P: Ptuj. Mesto moje mladosti. Super 
spomini.
R: Roštilj. Nikoli ni dovolj piknikov.
S: Smeh. Najlepši zvok. 
Š: Šport. Vse spremljam z največjim 
veseljem.
T: Televizija. Moje sanje so ustvariti 
svoj sitcom (tj. humoristično serijo). 
U: Uživanje. Ko delaš, kar te veseli. 
V: Volitve. Najboljša komedija.
Z: Zabava. Zdaj ste me spomnili. 
Moram iti na kak žur in plesati.
Ž: Živali. Obožujem jih.
Najlepše se vam zahvaljujem za 
vaše odgovore in vam želim veliko 
uspeha v prihodnje!

Olgica sprašuje 
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KAJ ME NAJBOLJ 
OSREČI?
Učenci, 2. b

Mene najbolj osreči sestrica Pia. 
Osreči me mami, ko reče, da gremo 
v toplice in ko si lahko sam spečem 
pizzo. Srečen sem, ko smem igrati 
na tablico. (Bor)
Mene osreči veliiiko stvari: ko lahko 
objamem svojo sestrično, ko se po 
napornem dnevu lahko umijem, ko 
se uležem v mehko posteljo in sa-
njam, ko lahko objamem učiteljico 
Natalijo, ko z mamico skupaj kuha-
va in z očkom igrava badminton, ko 
bratca učim računati. (Pia)
Osrečijo me sošolci. Osreči me no-
gomet. Osreči me 13. april. Osreči 
me jabolko, da nisem bolan. Osre-
či me Nai, ker je smešen kot vic. 
(Nace)
Osrečita me moja starša in sestrica. 
Osreči me, ko pridem v šolo, ker je 
naša učiteljica na hece. Osrečijo me 
knjige, saj zelo rada berem in res ve-
liko jih preberem. (Hana)
Osreči me frizura, ker mi lasje ne 
gredo v oči. Osrečijo me starši, ker 
skrbijo zame. Osreči me tek, ker rad 
tekam, internet, rojstni dan, ker do-
bim darila. (Nai)
Osreči me, ko se s prijatelji igram. 
In nogomet, ki ga igram vsak dan. 
Osreči me, da sem v šoli, ker sem 
rad v šoli. Osreči me, ko se pri slo-
venščini učimo nove črke. (Brin) 
Osrečijo me mamičine palačinke. 
Osreči me ati, kadar reče, da pride 
domov čez dva dni in se vrne že na-
slednji dan. (Ajda)
Osreči me, ko me mami objame in 
mi speče palačinke. In ko se brat 
igra z menoj. Vedno me osreči moj 
mucek Tom. (Gal)
Osreči me moj pes Blu, ker je sme-
šen. Osreči me igra nogometa z 
mojimi sošolci. Srečen sem, ko se z 
atijem potapljava. (Niki)
Srečen sem vedno, ko pridem do-
mov, kadar igram nogomet, ko se 

ati vrne iz nočne službe in vedno 
me osreči, kadar se kopam v baze-
nu. Osreči me morje. (Alessandro)
Osreči me, kadar sem sam doma in 
me sestrica ne jezi. Osreči me, ka-
dar smem igrati igrice na telefonu 
in ko pridem v šolo. (Jan)
Osrečijo me vse živali. Osreči me 
narek brez napake. Osrečijo me ob-
jemi. Zelo me osreči moj dedi, ko 
mi prinese piščančke, da jih cartam. 
(Ema)
Osreči me spanje. In, ko jem pala-
činke. Srečen sem, ko igram na ra-
čunalnik. (Pjeter)

slika Ema Ganzer 2. a 

rjave praznine. 
Zobje gnili 
so mu usta krasili. 
Zadah je bil slab 
kot od čevlja podplat.
Namesto  beline
je imel dosti sivine. 
Joj, ta škrat,
škrbav škrat!

JANEZOVI ZDRAVI 
ZOBKI 
Tiana Mlakar, 3. b

Nekoč pred davnimi časi, za deveti-
mi gorami in devetimi vodami je ži-
vel Janez. Janez si je zelo rad umival 
zobe. Nekega dne mu je sošolka Ana 
rekla: »Janez, tvoji zobki so zelo lepi 
in beli.« Nato je prišel Nik in rekel: 
»Ana, kaj pa govoriš? Veliko lepši bi 
bili, če si jih ne bi umival. Zate imam 
en nasvet. Ne umivaj si zob!« »Zakaj 
pa ne?« je vprašal Janez. »Zato, ker 
si takrat lepši,« je odgovoril Nik. Ja-
nez si res ni več umival zob. A čez 
nekaj dni so postali črni. Bil je zelo 
žalosten. Moral je iti k zobozdravni-
ku. Zobozdravnica mu je rekla, da si 
mora redno umivati zobe in Janez si 
jih je. Bil je zelo vesel, ko je spet vi-
del bele zobke v svojih ustih. 

slika Nuša Arnuš, 2. a 

EKO OLGIČAR
Rene Krepek, 1. b

Jaz sem eko Olgičar. Hodim na či-
stilne akcije. Imam svoj eko kotiček. 
Ugašam luči. Zapiram vodo. Pobi-
ram smeti. Sem eko Olgičar.

slika Brina Bohl, 9. b

ŠKRBAV ŠKRAT 
Nikola Siračevski, 3. b

Nekoč je bil škrat,
škrbav škrat. 
Same škrbine, 

ZOB 
Jaša Vindiš, 3. b 

Sem padel čez rob,
sem zlomil si zob.
Kot kakšna grdoba, 
zdaj zgledam brez zoba.
Za to nič mi ni mar
dobil bom denar.
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našel  veliko gobo. Pojedli so jo za 
večerjo. Drugi dan je Luka bolel tre-
bušček. Mami mu je dala čaj in bilo 
je bolje.

slika Špela Kokot, 4. b

KOTALKE
Nia Zilić, 1. b

Nekoč je živela deklica Zoja. Zelo 
si je želela kotalke. Šla je do atija in 
mu rekla, da si želi kotalke. Ati ji je 
rekel, da mora vsak dan peljati svo-
jega kužka Pinija na sprehod. Ker si 
je močno želela kotalke, ga je vsak 
dan peljala na sprehod. Zelo je bila 
srečna, ko jih je dobila in postala je 
prava kotalkarica Zoja. 

slika Mia Heinisch, 2. b

ti razred. Doma sta Nini povedala, 
kar jima je rekla učiteljica o njenih 
ocenah. Nina se je bala, da bo izgu-
bila svojo najboljšo prijateljico Emo. 
Začela je jokati in naslednji dan po-
vedala Emi.
Nina se je od takrat naprej ves prosti 
čas učila in na koncu ji ni bilo treba 
ponavljati razreda. Ema in Nina sta 
bili obe zelo veseli. Od takrat naprej 
sta se tudi starša bolje razumela.  

slika Emma Sartor, 5. b

LEILINA ZGODBICA 
Leila Bečirovič, 1. b 

Nekoč sta živela fant in deklica. Bila 
sta brat in sestra. Rada sta imela 
muce. Nekega dne sta dobila kotal-
ke. Sestra je pogledala skozi okno in 
rekla: »Bratec, poglej. Pomlad je tu.« 
Oblekla sta se in se šla igrat. Sestra 
se je zibala. Bratec pa se je kotalkal 
s svojimi kotalkami. Nato sta srečala 
prijatelje. Vsi so se igrali. Bilo jim je 
lepo. 

slika Rok Gojčič, 5. a

ROK V INDIJI 
Kevin Rajh, 1.b 

Nekoč je živel fant po imenu Rok. 
Rodil se je v Indiji. Imel je dve sestri. 
Mama je našla čarobne predmete. 
En čarobni predmet je bila vaza, iz 
katere je prišel duhec. Vazo je dala 
svojemu sinu in si je lahko zaželel 
karkoli. Leta so minevala in on si je 
zaželel prelepo ženo. Vaza mu je iz-
polnila željo. Skupaj sta živela sreč-
no do konca svojih dni.

slika Zala Raušl, 5. a

NINA IN POLNO 
SKRBI 
Maša Salemovič, 4. a 

Nina ima to leto polno skrbi. Prej-
šnji teden so v sosednjo hišo vlomili 
roparji, zato se Nina boji, da bi še v 
njihovo. V šoli ji ne gre prav dobro, 
zato jo skrbi, da bi ponavljala 3. ra-
zred. Skrbi ima tudi, ker se starša 
veliko kregata in noče, da se ločita.
V ponedeljek je Nina odšla v šolo in 
se je spomnila, da pišejo test. Ustra-
šila se je, da bo dobila slabo oceno, 
ker se ni nič učila. Test je pisala zelo 
slabo. V sredo so dobili popravljene 
teste in Nini je malo manjkalo do 
dvojke. Ko je prišla domov, je star-
šem pokazala test. Starša sta bila 
zelo jezna in že naslednji dan odšla 
na govorilne ure z Ninino učiteljico 
Matejo. Rekla je, da bo zaradi sla-
bih ocen verjetno morala ponavlja-

MOJ LUKA 
Katarina Gornik, 1. b 

Zjutraj se je zbudil Luka in si pomel 
oči. Pogledal je skozi okno in ugo-
tovil, da zunaj sije sonce. Vprašal je 
mamico, če lahko gre ven. Mamica 
mu je rekla, da ja. Šel je v gozd in 

KAJIN TEDEN
Zoja Filip, 5. a

Danes bom opisala moj teden.
Zjutraj se zbudim ob 7.00. Nato 
grem v jedilnico. Ponavadi mami in 
očija ni več doma, ker sta že odšla v 
službo. Ostanem sama s svojo štiri-
letno sestrico, ki jo moram nato pe-
ljati v vrtec blizu moje šole. Za zajtrk 
si ponavadi pripravim kosmiče brez 
mleka. Ko jih pojem, zbudim svojo 
sestrico in ji pripravim toplo mleko. 
Ko popije mleko, jo na hitro oble-
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zila, da se kovček premika. Skočila je 
na stol in začela kričati. Kovček se je 
začel odpirati in iz njega je pogledala 
roka, malo noga, nato še glava in ven 
je skočila sestrica Eva. Ema je bila za-
čudena. »Le kdaj si se spakirala v moj 
kovček?« je vprašala. Eva je stekla k 
Emi in jo objela. Nato je zazvonil te-
lefon. Na drugi strani je prestrašena 
mami jokala: »Ema, Eva se je izgubi-
la, nikjer je ne najdem!« Nato je Ema 
mamici povedala veselo novico, da je 
sestrica Eva z njo v Dubaju.

slika Glorija Šegula Šraj, 9. a

slika Maj Mahorič, 5. bčem, počešem in naredim majhen 
čopek. Nato se oblečem in uredim 
še jaz. Ob približno 7.30 kreneva od 
doma v vrtec. Pot do vrtca traja 7 
minut. Nato se poslovim od sestrice 
in odidem v šolo. Od vrtca do šole 
imam 5 minut. Grem do svoje oma-
rice, da si vanjo pospravim jakno 
in čevlje, nato pa vedno do mene 
prihitita moji najboljši prijateljici 
Maja in Tina. Mimogrede, ime mi je 
Kaja. Skratka, ko do mene prihitita 
najboljši prijateljici, se pozdravimo, 
objamemo in skupaj gremo do naše 
učilnice. Nato zazvoni zvonec in vsi 
sedemo v svoje klopi in pričakamo 
učiteljico. Ko končamo s poukom, 
se mi v ponedeljek in v petek  mudi 
h klavirju v glasbeno šolo. Tudi Tina 
hodi v glasbeno šolo, zato greva sku-
paj tja ob ponedeljkih, ne pa tudi ob 
petkih, saj Tina igra violino in hodi v 
glasbeno šolo ob ponedeljkih in sre-
dah. Torek je podoben ponedeljku, 
a takrat nimam nobenih obvezno-
sti razen pevskih vaj v šoli. V sredo 
imam takoj po pouku še neobvezni 
izbirni predmet tehniko, po šoli pa 
še plesne vaje. V četrtek nimam ob-
veznosti niti v šoli niti izven nje. V 
petek pa, kot sem že prej napisal, 
grem po pouku v glasbeno šolo, 
nato pa še na plesne vaje.

slika Nyree Zora Gurnick, 4. b

V PARIZ
Marko Bor Mogu, 1. a

V četrtek smo šli v Pariz. Šli smo v 
Disneyland. Tam so igrala. Ko smo 
šli iz Disneylanda, smo se peljali z 
metrojem. Šli smo tudi na Eifflov 
stolp. Zelo je visok. Z ladjico smo se 
peljali po reki Seini. Ko smo se pe-
ljali z avtobusom, smo iz njega sli-
kali. Spali smo v hotelu.

ČAROBNI VODNJAK
Zara Holc, 1. a

Pred davnimi časi je bil v vasi vo-
dnjak. Če si v njega vrgel denar, se 
ti je izpolnila želja. Skozi vas sta po-
tovala moja starša. V vodnjak sta 
vrgla denar in si zaželela otroka. In 
glej, kmalu sem se rodila jaz. Vsa 
srečna sta spoznala, da je to čarobni 
vodnjak.

JAN IN KAJA GRESTA 
NA IGRIŠČE 
Zara Rižnar, 1. a 

Kaja in Jan sta se zjutraj zbudila. 
Nato sta se oblekla in obula. Sko-
zi okno je posijal zlati sonček in ju 
vabil iz hiše. Ko sta prišla iz hiše, si 
je Jan vzel žogo, Kaja pa rolko. Od-
pravila sta se na igrišče. Sredi njive 
sta srečala svojo mačko Nino, ki ju 
je veselo pozdravila z »mijav, mijav.« 
Jan ji je rekel: »Pojdi nazaj domov, 
Nina.« Mačka Nina se je obrnila in 
odšla domov. Potem sta nadaljevala 
pot in opazovala ptičke in čebelice. 
Prišla sta do igrišča. Jan je s prijatelji 
igral nogomet, Kaja pa se je pogo-
varjala s prijateljicami na rolki. Čas 
je zelo hitro bežal in morala sta se 
vrniti domov. Na poti domov se je 
Janu zgodila nesreča. Padel je z mo-
sta, saj je bil zelo majav. Na srečo ga 
je Kaja pravočasno ujela in nato sta 
se vrnila domov. 
Doma je njuna mami za večerjo na-
redila palačinke, ki sta se jih zelo 
razveselila. S polnim trebuščkom sta 
se odpravila spat. 

slika Niki Simončič, 2. b

EMA V DUBAJU 
Ema Balta, 1. a 

Ema si je pripravljala kovčke za po-
tovanje v Dubaj. Sestrica Eva jo je pri 
tem cel čas žalostno opazovala. Pred 
hišo ji je potrobil taksi. Ema se je po-
slovila od mamice in atija, Eve pa ni 
bilo nikjer. A Emi se je zelo mudilo na 
letališče. Ko je prispela v Dubaj , si je 
poiskala prenočišče. V hotelu je opa-
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slika Matic Kramberger, 9. a pod drevesi. Minilo je precej časa, 

ko se je vrnil njegov oče z dolgega 
potovanja. Vprašal je, kje je ptiček 
Pogorelček. Mama je povedala, da 
se je izgubil in ga ni našla. Oba sta 
bila zelo žalostna. Pričelo se je po-
letje. Spet sta se spomnila na Po-
gorelčka. Odločila sta se, da gresta 
na morje. Oče je dejal, da ga mor-
da kje srečata, mamo pa je skrbelo, 
kako ga bosta spoznala. Oče se je 
spomnil, da po pisani kapi z rdečim 
cofkom. Ko sta bila že na morju, sta 
na plaži zagledala ptička s pisano 
kapico in rdečim cofkom. Oba sta 
se zelo razveselila, saj sta vedela, da 
je to njun Pogorelček. Močno sta ga 
objela. Skupaj so se odpravili v me-
sto. V mestu so zagledali gospo, ki 
je v roki držala sladoled. Izmaknili 
so ji sladoled in ga odnesli na pla-
žo. Zataknili so ga med skale in ga 
pričeli kljuvati. Ko so ga pojedli, so 
se odpravili proti domu. Ko so prišli 
domov, so bili vsi trije srečni. Počil 
je lonec in pravljice je konec. 

slika Blaž Kustor, 3. a

čala zajčka. Rekel ji je: »Ti pokažem 
pot domov, če si se izgubila?« Račka 
je le priznala, da se je izgubila in zaj-
ček ji je pokazal pot domov. Sedaj je 
račka spet pri svoji mamici.

slika Neja Vajda, 1. a

JEŽEK
Luna Žgalin in Maja Magdič, 3. a

Ježek teka in hiti, 
jabolka nabira 
za dolge zimske dni.
Po hribu kotali se, 
sreča palčke tri,
zapojejo mu pesem, 
ena, dve in tri. 

slika Nuša Arnuš, 2. a

VELIKA ČEŠNJA
Zara Vidovič, 1. a

Nekoč za devetimi gorami in sedmi-
mi vodami je živela družina. Imeli so 
vse, kar so potrebovali, razen neče-
sa, kar so si zelo želeli - češnjo. Viso-
ko češnjo. Nekega spomladanskega 
jutra so  se odločili, da jo bodo posa-
dili. Najprej je bilo majhno drevesce, 
ki so ga skrbno zalivali in negovali. 
Minilo je osem let, da je češnja obro-
dila prve sadove. To so bile najboljše 
češnje, ki jih je najmlajša deklica v 
družini, Anja, kadarkoli poskusila. 
Družina je bila zelo vesela, da jim je 
zrasla tako dobra češnja. Pod njo so 
postavili klop in uživali v senci in se 
pri tem sladkali s češnjami. 

slika Neža Lah Mršek, 1. a

IZGUBLJENI PTIČEK 
POGORELČEK 
Rosa Brodnjak Ritoša, 1. a 

Pred davnimi časi je živel ptiček po 
imenu Pogorelček. Nekega dne  je 
pričelo snežiti. Ptiček Pogorelček 
se je pričel sklanjati, zato je padel 
iz gnezda. Mislil je, da se je izgubil. 
Nato se je še bolj oddaljil od gnezda. 
Ko je prišla domov njegova mama, 
ga je iskala povsod okrog gnezda. 
Mama ga je iskala zaman. Spraše-
vala je vse prebivalce na drevesih in 

MALA RAČKA
Ema Lah, 2. b

Mala račka je odšla v gozd. Tam je 
srečala piščančka. Piščanček jo je 
vprašal: »Kaj je? Si se izgubila?« »Ne, 
ne, sama sem odšla od doma.« Rač-
ka ni hotela priznati. Potem je sre-

V GOZDU
Tina Majnik, 1. a

Nekoč je živela deklica Ana. Ime-
la je prijatelje. Šli so v gozd nabi-
rat gobe. S seboj so imeli košarico. 
Nato so šli domov k Ani. Skupaj so 
se igrali, mama pa je naredila kosilo. 
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MOJ MORSKI 
DNEVNIK
Katarina Gornik, 1. b

Petek, 27. 4. 2018
Na potovanje smo šli z avtom in s 
trajektom. Prispeli smo na Cres. 
Imeli smo zelo lepo hiško. 

Sobota, 28. 4. 2018
Zjutraj smo šli na sprehod. Na plaži 
smo se sončili in plavali. Zvečer smo 
šli na nočni sprehod. Hodili smo ob 
polni luni.

Nedelja, 29. 4. 2018
Našli smo morsko zvezdo. Bila je 
med kamni. Bila nam je zelo všeč. 
Videli smo tudi veliko morskih jež-
kov. Bili so zelo lepi.

Ponedeljek, 30. 4. 2018
Šli smo na drugo plažo. Tam smo 
jedli sladoled. Bil je zelo dober. Blizu 
je bil park z igrali.

Torek, 1. 5. 2018
Šli smo na planinski izlet. Videli smo 
veliko ovčk in jagenjčka. Popoldan 
smo šli na sprehod v mesto Cres.

Sreda, 2. 5. 2018 
Šli smo k ovcam. Nesli smo jim 
hrano. Nato smo šli k osličku. Tudi 
njemu smo nesli hrano. Vesela sem, 
da smo nahranili toliko živali.

Četrtek, 3. 5. 2018
Danes smo šli na goro Televrin. Ho-
dili smo 4 ure. Ko smo prišli domov, 
je bilo vetrovno. Potem je bila še ne-
vihta z dežjem. 

Petek, 4. 5. 2018
Na plaži sem nabirala školjke. Pri-
družila se mi je še sestrica Ana. Sku-
paj sva se šli potem igrat na otroško 
igrišče.

Sobota, 5. 5. 2018
V mesto Lošinj smo šli po ribe. Jedli 
smo jih za kosilo, zraven pa pečen 

krompirček. Za večerjo smo pa ime-
li slastne palačinke.

Nedelja, 6. 5. 2018 
Na jutranjem sprehodu sem zagle-
dala kačo. Bili smo tudi na plaži, 
kjer sem plavala v morju. 

slika Ajda Brodnjak Ritoša, 4. a

Ko je mama končala, jih je poklica-
la na kosilo. Šli so jest. Za kosilo so 
imeli pomfrit, »nagece« in kečap. 
Za sladico so imeli sladoled. Ko so 
pojedli, so šli spet v gozd.

MUCA V GOZDU
Maja Kovačič, 1. b

Nekoč se je v gozdu izgubila mačka. 
Nekega dne se je po gozdu spreha-
jala babica. Srečala je muco. Bila je 
zelo lepa. Poimenovala jo je Pikica, 
ker je imela črne pike. Muca Pikica 
je bila zelo lačna, babica jo je slišala, 
kako mjavka. Odšli sta domov in ba-
bica jo je nahranila. Dala ji je mleko 
in brikete. Nahranjena je potem šla 
spat. Bili sta srečni do konca svojih 
dni ter se imeli zelo radi. 

slika Pia Peršuh, 2. b

slika Nina Kekec, 4. b

slika Zoja Zemljarič, 4. a

OB KONCU 
OSNOVNE ŠOLE
Nina Pliberšek, 9. a 

Sem Nina in letošnje leto je zame 
zadnje leto obiskovanja osnovne 
šole. Za osnovno šolo sledi srednja 
šola, za katero sem se odločila tudi 
jaz. Izbrala sem gimnazijo na Ptuju. 
Odločitev, kam se vpisati, je bila 
precej težka, saj treniram tudi tenis 
v Mariboru. Odločala sem se med II. 
gimnazijo v Mariboru - športni od-
delek in Gimnazijo Ptuj, prav tako 
športni oddelek. Na mojo odločitev 
je vplival ati, ki mi je povedal, da za 
nadaljevanje profesionalnega teni-
sa II. gimnazija ni primerna, saj je 
pretežka. Njegovo mnenje se mi je 
zdelo pomembno, zato sem ga tudi 
upoštevala in se na koncu odločila 
za ptujsko gimnazijo.
Letos se je za športni oddelek odlo-
čilo preveč učencev, kar je povzroči-
lo omejitve. V športnem oddelku se 
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ne štejejo samo ocene, temveč tudi 
statusi, ki si jih pridobiš s športnimi 
rezultati. Obstaja status A, s katerim 
pridobiš 10 točk dodatnih, status B, 
s katerim pridobiš 5 točk in status 
C, s katerim ne pridobiš dodatnih 
točk. Meni so dodelili status A za-
radi dosežkov - zmaga na evrop-
skem turnirju, zmaga na državnem 
prvenstvu … S temi točkami  imam 
vse možne točke, kar pomeni, da 
sem zelo verjetno sprejeta. 
Po gimnaziji se bom morala odloči-
ti za tenis ali pa za šolo. Izbrala sem 
dve možnosti za nadaljevanje. Ali 
bom dokončala študij v Sloveniji in 
postala zdravnica ali pa bom študij 
nadaljevala v Ameriki in postala 
profesionalna igralka tenisa. Zelo 
verjetno se bom odločila za Ame-
riko, a odločitev še ni končna in se 
skozi leta lahko spremeni. 
Za srednjo šolo imam mešane ob-
čutke. Zelo se je veselim, a po drugi 
strani me je zelo strah. Veselim se 
svojega novega razreda, potovanj, 
predvsem pa tega, da se bom lahko 
posvetila tudi športu. Strah me je, 
da sem izbrala napačno šolo, da ne 
bo šlo vse po planu, da se bom po-
škodovala … Čutim pa tudi neka-
kšno domotožje, saj sem imela tukaj 
zelo dober razred in tudi generacija  
je bila zelo dobra. Generacija je bila 
dobra glede uspehov in tudi tega, 
da smo se zelo povezali med sabo. 
V osnovni šoli so nam tudi učite-
lji stopili nasproti, kar verjetno v 
srednji šoli ne bo tako izrazito. Po-
grešala bom svoje sošolke, saj sem 
nekatere med njimi zelo vzljubila 
in upam, da bodo med nami ostali 
tesni stiki. 
Med poklici me zanima tudi psiho-
logija. Mogoče bi si v prihodnosti 
želela biti športna psihologinja, saj 
vem, da je mentalno stanje največ-
krat velik problem. Ampak moja 
pot še ni odločena. Ko bo prišel čas, 
da se odločim, bom pa sledila temu, 
kar želim delati v življenju.

MOJI NAČRTI ZA 
PRIHODNOST
Sanja Kopše, 9. b 

Na mojo prihodnost bo vplivalo ve-
liko stvari. Med drugim tudi srednja 
šola, katero sem izbrala. Odločila 
sem se, da bom obiskovala II. gi-
mnazijo Maribor, in sicer klasično 
smer. Za to šolo sem se odločila 
sama, saj so mi doma glede tega pu-
stili prosto pot.
To odločitev sem sprejela dve minu-
ti, preden sem na prijavnico napisa-
la “I. gimnazija Maribor” in naslov 
šole, saj nisem bila prepričana, da to 
res hočem. Izbirala sem med I. in II. 
gimnazijo. Čeprav se večini ljudem  
zdita zelo podobni, temu ni tako. Že 
sama zgradba je zelo drugačna, prav 
tako vzdušje. Moja prva gimnazija 
je zelo stara in spominja me na Ol-
gico. Na odločitev je najbolj vplival 
informativni dan, saj so me tam sko-
raj dokončno prepričali. Za mnenje 
sem povprašala tudi nekaj dijakov, 
ki obiskujejo to šolo, in vsi so mi jo 
priporočali. Ker po končani gimna-
ziji želim študirati medicino ali pa 
jezike, mi klasična smer ponuja več 
poudarka na področjih, ki jih bom 
kasneje potrebovala. Lahko se učim 
treh jezikov hkrati: nemščine, latin-
ščine in angleščine. Najbolj se vese-
lim latinščine in angleščine, saj sem 
v angleščini zelo dobra, latinščina 
pa mi deluje zelo zanimiva. Zelo 
sem vesela, da sem vsa leta imela 
odlične ocene, zato sem na šolo tudi 
sprejeta.
Kot sem že omenila prej, bi po gi-
mnaziji rada študirala medicino ali 
pa jezike. Za medicino me je nav-
dušilo dvoje, serije, v katerih nasto-
pajo zdravniki, in moja sestra. Moja 
sestra trenutno dela v Slovenski 
Bistrici kot vojaška medicinska se-
stra. Dokončala je srednjo in višjo 
zdravstveno šolo.  Ko sem bila še 
zelo mala, mi je iz službe vedno no-
sila različne pripomočke, s katerimi 
sem se igrala. Zdaj pa rajši poslu-

šam, kaj se je dogajalo na praksi in 
kaj dela v službi. Za ta cilj bom vsa 
štiri leta morala trdo delati, saj za 
študij medicine potrebujem odlič-
ne ocene, kar pa je v gimnaziji malo 
težje dobiti, kot je to v osnovni šoli. 
Moj plan B pa je, da bi študirala an-
gleščino in psihologijo. Angleščina 
je eden izmed predmetov, ki mi zelo 
ležijo in mislim, da bi uživala, če bi 
študirala v tujini. Najrajši v Britaniji, 
saj sem se ob obisku glavnega mesta 
Velike Britanije, Londona, nad celo-
tno deželo zelo navdušila in upam, 
da bom lahko tam enkrat živela. Pri-
hodnosti me je zelo strah, saj vem, 
da se mi lahko zgodi veliko nepri-
čakovanih stvari, ki mi niso nujno 
dobre. Globoko v sebi pa komaj ča-
kam, da bom čez 15 let brala ta spis 
in pomislila “Le kaj sem takrat raz-
mišljala” ali pa “Čudno, da sem že 
takrat vedela, kaj hočem in to tudi 
uresničila”. 

slika Adriana Brumen, 7. b

Naš čas na Olgici se počasi izteka. 
Le še mesec je do naše valete. Iz-
brali smo si različne šole in upam, 
da se bomo kljub temu še kdaj vsi 
zbrali nekje in se smejali dogodkom 
iz šole. Čeprav nekateri tega ne pri-
znajo, vem, da bo prav vsak od nas 
pogrešal to šolo, odmore, sošolce, 
prvošolčke, ki ne znajo uporabljati 
hodnikov ... 
Naša skupna pot se tu spremeni v 
eno veliko križišče. 
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