
 

 

 

Uvodne besede  

 
Pozdravljeni, bralci in bralke letos 2. 
številke šolskega časopisa 
#PovejNaprej! 
 

 
 
Moje ime je Ema Gumilar in sem učenka 

9. a razreda.  

Učenke šolskega časopisa se kljub 

trenutnim razmeram, ki nam malce 

otežujejo delo, trudimo po naših najboljših 

močeh in upamo, da vam bo naš časopis 

zanimiv. Na žalost se ne moremo videti v 

živo in prav zato imamo tudi naš časopis v 

elektronski obliki. Vsi upamo, da bomo čim 

hitreje lahko prišli nazaj v šolo in boste 

lahko naš časopis držali v rokah in ga brali 

na »staromoden način«. 

Naprošam vas, da upoštevate pravila in 

navodila, ki so vam podana, da se lahko 

hitro spet vidimo. 

Naj bodo vsi vaši dnevi napolnjeni z 

zdravjem, veseljem in nasmehom. 

Ema Gumilar, 9. a, 

glavna urednica novembrske številke 

--------------------------------------------------------- 

»Vedno sem uživala v družbi 

otrok« 

 

Tokrat smo se pogovarjali z učiteljico 

Heleno Škerget Rakar. Preberite, 

kakšna je bila njena pot do učiteljskega 

poklica.  

 

 

 

Ali ste že od otroštva želeli biti 

učiteljica? 

Ne, ko sem bila majhna, sem sanjala o 

tem, da bom frizerka, v osnovni šoli sem 

bila trdno prepričana, da bom kuharica, 

slaščičarka ali glavna nekje v restavraciji 

ali hotelu. Vse do vpisa v srednjo šolo, ko 

je takratna ravnateljica osnovne šole 

raztrgala mojo vpisnico za gostinsko šolo, 

poklicala mojo mamo na razgovor, češ da 

odličnjakinjo vseh devetih let ne more in 

ne bo pustila v gostinsko šolo. Rekla je: 

»Kelnariš še sikdar lejko!« Takrat v 

gimnazijo nisem hotela iti in sem se 

odločila za ekonomsko šolo ter postala 

ekonomski tehnik. Skozi srednjo šolo so 

se moje želje nekoliko spremenile. Na 

prvem mestu pri vpisu na študij je bila 

Visoka policijsko-varnostna šola v  

Ljubljani, na drugem pa razredni pouk v 

Mariboru. Ker takrat na fakulteti za 

varnostne vede niso sprejemali deklet, 

sem se podala na pot učiteljice.   

Učiteljica Helena s štirinožnim prijateljem Aronom. 
 

Zakaj ste postali učiteljica? 

Vedno sem uživala v družbi otrok. Otroci 

so na meni videli nekaj pozitivnega. 

Kjerkoli sem se pojavila v njihovi družbi, 
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sem dobila njihovo pozornost in sem se 

dobro počutila.  

Vas veseli delo z mlajšimi učenci? 

Seveda, sej me majhne, skromne, a 

iskrene misli otrok vedno znova 

presenetijo in s tem polepšajo moj 

učiteljski poklic, zato me veseli, da mi je 

dano, da sem mama in učiteljica in me 

lahko ves čas obkrožajo otroci.  

Kaj pričakujete od učencev? 

Od učencev pričakujem, da skozi igro, 

smeh, ustvarjalnost, pridnost, resnost, z 

marljivim delom in mojim usmerjanjem 

nadgrajujejo svoje znanje, pri tem pa so 

vztrajni in ne obupajo prehitro, ter da 

določene stvari naredijo sami.   

S čim se ukvarjate v prostem času? 

V prostem času gledam televizijo, se 

odpravim na sprehod v naravo. Po novem 

pa se ukvarjam tudi s štirinožnim 

prijateljem Aronom ali pa prosti čas 

posvetim šoli in šolskim projektom.  

Tajda Podlesek in Maruša Žekš 

---------------------------------------------------- 

Raziskovalec v podjetju 

Murexin 

V uredništvu šolskega časopisa 

uvajamo novo rubriko Ko bom velik, 

bom …, v okviru katere bomo vsak 

mesec predstavili en poklic.  

V mesecu novembru smo intervjuvali 

raziskovalca dr. Zorana Mandžuka, ki 

dela v 

podjetju 

Murexin, 

d. o. o., v 

Puconcih. 

Dobili 

smo kar 

nekaj 

zanimivih odgovorov. Več pa izveste v 

intervjuju.  

Od kod prihajate? 

Rojen sem bil v Brežicah, trenutno živim v 

Tropovcih, občina Tišina. 

Kakšna je vaša izobrazba? 

Doktor znanosti s področja kemijske 

tehnike. 

Zakaj delate ravno v podjetju Murexin, 

d. o. o.? 

Podjetje Murexin, d. o. o., oziroma bivša 

Kema, d. o. o., je eno od vodilnih podjetjih 

pri nas kot tudi v Evropi pri proizvodnji 

gradbenih materialov. Imajo več kot 

šestdesetletno tradicijo uspehov. Njihova 

poslovna uspešnost temelji na zavzetosti 

in znanju zaposlenih.  

Kaj vas je »pripeljalo« na to službeno 

pot? 

Pred prihodom v podjetje Murexin sem 

delal kot mladi raziskovalec in asistent na 

Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo 

v Mariboru, takoj zatem kot razvojni 

analitik in svetovalec za kemikalije v 

podjetju, ki proizvaja prehrambene 

dodatke. Izziv mi je bil implementacija 

kemije na področju gradbeništva oziroma 

gradbenih izdelkov. 

Kaj je vaše delo? 

Trenutno sem odgovoren za področje 

kremenovih peskov (asimilacija med našo 

proizvodnjo, kvaliteto in trgom). Dodatno 

vodim regulativo na področju zakonodaje 

o kemikalijah in zakonodaje o transportu 

nevarnega blaga. 

Kako izgleda vaš delovnik? 

Delovnik ni nikoli monoton. Vsak dan so 

prisotni novi izzivi, komunikacija s 

sodelavci in strankami kot tudi z državnimi 

zakonodajnimi uradi, iskanje hitrih in 

kvalitetnih rešitev. 

Kaj vam je všeč in kaj vam ni všeč pri 

vašem delu? 

Všeč mi je, da tako z vodstvom kot  

sodelavci gojim uspešno poslovno 

komunikacijo in zasebno prijateljstvo. Z 

Ko bom velik, bom … 
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njimi se še vedno, kljub dolgoletnemu 

izobraževanju, učim in izobražujem. 

Kaj vse ste dosegli na vaši karierni 

poti? 

V več kot dvajsetletnem izobraževanju 

lahko povem, da sem bil uspešen. 

Spoznal sem delo tako v javnem kot 

gospodarskem sektorju. Poleg kariernega 

dela pa ne morem mimo, da ne omenim 

svoje družine. Imam dva otroka, ki sta mi 

velika prioriteta in z veseljem ter ponosom 

prenašam svoje znanje in življenjska 

vodila na njiju. 

Ali si želite doseči še kaj več in oditi v 

svet? 

Trenutno sem zelo zadovoljen s svojo 

zaposlitvijo, ki mi tudi omogoča doseganje 

željenih ciljev. Puščam pa vedno odprte 

možnosti. 

Kaj svetujete vsem mladim, ki se želijo 

podati v raziskovalne vode? 

Mladim svetujem, naj delajo tisto, kar jih 

najbolj veseli. Hkrati bodite ambiciozni, 

delavni in prilagodljivi. Pri nas imamo 

odlične fakultete in strokovnjake, ki podajo 

zelo strokovno in znanstveno znanje. 

Danes prevečkrat slišimo, da je naša 

prihodnost tujina. Slovenija še vedno ima 

številne odprte možnosti. Zgrabite jih z 

obema rokama! 

Lara Bernjak in Megi Car 

---------------------------------------------------- 

Ali poznate zgodbo Joeja 

Bidna?  

Verjetno vsi že veste, da so ZDA dobile 

novega predsednika države Joeja 

Bidna. Nas pa je zanimala njegova 

življenjska pot. 

Joe Biden se je rodil 20. novembra 1942 v 

Scrantonu v Pensilvaniji v ZDA. V otroštvu 

je bila njegova velika težava jecljanje, zato 

je bil kot otrok tudi deležen posmehovanja. 

Govorno napako je odpravil tako, da si je 

zapomnil dolge odlomke poezije in jih na 

glas recitiral pred ogledalom. Baiden je kot 

otrok zelo rad obiskoval šolo, imenoval jo 

je »predmet moje najgloblje želje«.  

Po poklicu je politik, odvetnik in 

univerzitetni profesor. Njegova prva žena 

je bila Neilia in imela sta tri otroke. Leta 

1972 je demokratična stranka 29-letnega 

Bidna spodbudila, da se je v ameriškem 

senatu potegoval za zmago. Istega 

novembra je Biden v tesni tekmi dobil 

zmago in postal peti najmlajši ameriški 

senator v zgodovini države. Toda v 

njegovem življenju se je zgodila še istega 

leta huda tragedija. Bidnova žena in trije 

otroci so po nakupovanju božičnega 

drevesa bili udeleženi v hudi prometni 

nesreči. Takrat sta umrli njegova žena in 

hči Naomi, ki je bila stara eno leto, takrat 

dveletni Beau in njegov brat Hunter pa sta 

nesrečo preživela. Joe je bil čustveno zelo 

ranjen in je premišljeval, da bi naredil 

samomor.  

Da bi preživel čim več časa s sinovoma, 

se je Baiden odločil, da bo še naprej živel 

v Wilmingtonu in se vsak dan vozil z 

vlakom v Washington, kjer je ohranil ves 

svoj dolg mandat (1973–2009) v senatu. 

Biden je prvič kandidiral za predsednika 

države leta 1987, toda med tisto kampanjo 

je imel hude glavobole, ki so pripeljali do 

operacije krvnih strdkov v pljučih. 

  Barack Obama in Joe Biden (foto: pixabay.com).  

 

Vzdržljivi Biden je leta 2007 ponovno 

kandidiral za predsednika. Tudi takrat mu 

ni uspelo. Je pa dosegel, da ga je Barack 

Obama izbral za podpredsednika. 

Podpredsednik je bil od leta 2009 do leta 

Ko bom velik, bom …/Aktualno 
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2017. Biden je z drugo ženo Jill Biden 

poročen od leta 1977. Hči Ashley se jima 

je rodila leta 1981. Toda leta 2015 je 

izgubil sina Beauja, ki je umrl v 46. letu 

zaradi možganskega raka. 

Leta 2020 je Joe Biden ponovno kandidiral 

za predsednika in tokrat mu je uspelo. 

Kmalu 78-letnik je tako postal najstarejši 

predsednik v zgodovini države.  

Od Bidna se lahko naučimo, da v življenju 

ne smemo obupati! 

Rebeka Sukič 

---------------------------------------------------- 

Covid in najstniki 

 
Prepričana sem, da ste vsi že zelo 

dobro seznanjeni s koronavirusom. 

 

Koronavirus nam je odvzel veliko stvari in 

privilegijev, ki smo jih do zdaj vsi, vključno 

z mano, jemali za samoumevne. 

Menim, da smo prej imeli več motivacije in 

zagnanosti za delo in učenje, saj nismo pri 

sebi imeli telefonov in računalnikov, ki so 

nas motili in nas vlekli stran od dela. Zato 

smo postali leni in velikokrat rečemo, saj 

pa lahko naredim kasneje, rok je šele … 

Slaba plat dela od doma je tudi to, da 

nimamo nobenega fizičnega stika z ljudmi, 

prijatelji in učitelji ter smo prikrajšani 

nekemu normalnemu pridobivanju znanja. 

Ni zdravo, da smo veliko za računalniki, na 

socialnih omrežjih, da veliko sedimo za 

mizo, saj to slabo deluje na naše zdravje, 

zato se poskusite gibati in si zbistriti misli v 

naravi. Do zdaj sem omenila večinoma 

samo slabe strani dela od doma, vendar je 

vedno dobro gledati s pozitivne strani. 

Ena izmed dobrih plati dela od doma je 

seveda ta, da nam ni potrebno tako zgodaj 

vstajati, da bi se pripravili in odšli na 

avtobus ali da bi nas starši odpeljali v šolo 

in potem ob 7.50 že sedeli v učilnicah. 

Zdaj morate samo biti za računalnikom ob 

7.50, če imate slučajno kako 

videokonferenco. Poleg tega, da nam ni 

treba tako zgodaj vstajati, je dobro tudi to, 

da  s tako slabo situacijo dobimo veliko 

izkušenj, ki nam bodo v življenju koristile.  

Sedaj smo lahko opazili, da ko smo imeli 

prvič delo od doma, smo bili vsi, učenci in 

učitelji, izgubljeni in negotovi glede 

spletnih učilnic in dela od doma, zdaj pa 

smo že vsi navajeni na tako delo. 

Z izbruhom virusa oziroma bolezni so 

nastali pogoji, ki so nam bili neznani in 

smo se naučili ceniti medsebojno druženje 

in vrednote, ki so nam bile odvzete z 

razglasitvijo pandemije. 

Naprošam vas, da se držite pravil in 

predpisov, ki nam jih poda NIJZ, in se 

lahko tako hitro spet vidimo v živo. 

 

Ema Gumilar 

---------------------------------------------------- 

Naši štirinožni prijatelji: Muca 

Tudi v tokratni številki #PovejNaprej 

predstavljamo štirinožnega prijatelja. 

Tokrat je to muca. 

Štirinožna prijateljica Lene iz uredništva 
#PovejNaprej (foto: domači arhiv). 
 

Domače mačke prihajajo iz družine mačk.  

Imajo hitre reflekse, zobe, ki so prilagojeni 

za lovljenje manjšega plena, ter ostre 

kremplje. Mačke živijo od 2 pa vse tja do 

16 let, visoke so približno od 23 do 25 cm. 

Odrasla mačka ima od 3,6 do 5 kg. Mačke 

se sporazumevajo s telesno govorico, 

preučujejo jih pa zoologi. Mačke nikoli ne 

padejo na hrbet, imajo dobro razvit vid, 

sluh, voh in dobro vidijo v temi, imajo zelo 

občutljive brke. Delijo se tudi na 

kratkodlake in dolgodlake. 

Lena Nemec 

Aktualno/Šolski kotiček 
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Več člankov najdete na: 

http://povejnaprej.splet.arnes.si/.  

Časopis Osnovne šole Puconci 

#PovejNaprej ustvarjajo: 

Glavna urednica novembrske 
številke: Ema Gumilar. 
Ostale članice uredništva: Lara 
Bernjak, Megi Car, Lena Nemec, Tajda 
Podlesek, Živa Simonič, Rebeka 
Sukič, Maruša Žekš. 
Mentorica: Janja Adanič Vratarič. 
Izdajatelj: Osnovna šola Puconci. 

 

 

Recept za dödole 

 

Zelo okusni 

in hitro 

pripravljeni 

– dödole so 

jed, ki je na 

mizi vedno 

dobrodošla. 

Preberite 

recept in jih 

naredite 

tudi vi.                 
                              Foto: domači arhiv. 

 

 

Strip  
Ob kulturnem dnevu, ki je na naši šoli 

potekal v mesecu oktobru, so v 8. c 

ustvarjali stripe na temo obravnavanih 

literarnih del.  

----------------------------------------------- 

Uganka 

 
Tokrat je uganko pripravila Megi Car. Ste 

uganili, za kateri mesec gre?  

Kateri mesec je pred božičem in za 

nočjo čarovnic? 

 

 

 

Najprej olupimo krompir. Ko ga olupimo, 

damo vodo na štedilnik, da zavre, in 

očistimo krompir. Ko voda zavre, damo   

krompir, ki smo ga narezali, v vodo. 

Krompir imamo v vreli vodi, dokler se ne 

skuha do mehkega. Ko se dovolj skuha, 

vzamemo ven in dodamo moko ter močno 

premešamo. V olje damo narezano čebulo 

in jo pražimo. Ko je čebula prepražena, 

dodamo še kislo smetano. Dödole nato 

damo na krožnik ter polijemo s prelivom iz 

čebule in kisle smetane. In tako se 

naredijo okusni dödole. 

Živa Simonič 

 

 

Predstavljamo strip, ki ga je ustvaril 

Nejc Zakovšek. 

 

 

Odgovor: november. 

Šolski kotiček/Kolofon 


