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Te zanima več? https://povejnaprej.splet.arnes.si/

#PovejNaprej
Oktober 2021

Številka 1, letnik 3, leto 2021/2022.
#Jesenski kros

#Uvodnik
Lep uvodni pozdrav ob začetku novega
šolskega leta. Sem Pija Vukan in letos prvič
pišem za šolski časopis #PovejNaprej.
Novo šolsko leto sem
doživela
zelo
lepo.
Spoznala sem veliko
novih prijateljev, saj sem
prišla s
podružnice
Bodonci.
V prvi letošnji številki
skupaj z ostalimi uredniki
pišemo o jesenskem
krosu, pohodu, tednu
otroka, opazovanju nočnega neba, prvošolčkih,
šoli, prireditvi Met Gala 2021 in Billie Eilish.
Skratka, o dogajanju v preteklem mescu. Na
koncu časopisa najdete še šali, rebus in sudoku.
Za šolski časopis sem se odločila, ker me je
zanimalo, kako je pisati časopis in ugotovila
sem, da je zelo zabavno. Od vas bralcev si
želim, da nam na elektronsko pošto sporočite,
kaj si želite videti v časopisu in kaj bi z veseljem
prebirali.
Pija Vukan

Uredniki
in
urednice
šolskega
#PovejNaprej. (Foto: uredništvo)
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časopisa

Preizkusili smo različne športe. (Foto: ospuconci.si)

Športni dan z različnimi dejavnostmi je
potekal 23. septembra.
Slovenci smo športni narod, kar potrjujejo tudi
številni uspehi naših športnikov. Redna telesna
dejavnost je izjemnega pomena za zdravje.
Skupaj
z
duševnim
zdravjem
je
to
najpomembnejši del zdravega življenjskega
sloga. Tega se Slovenci dobro zavedamo. 23.
september je zato od junija 2020 razglašen za
dan slovenskega športa. Na ta dan obujemo
športne copate, napihnemo žoge in se
razgibamo. 23. septembra šteje vsaka oblika
telesne dejavnosti. S svojo telesno dejavnostjo
tako izrazimo svoj odnos do športa.
Tudi zato je bil v tem šolskem letu izveden
tradicionalni športni dan – jesenski kros. Učenci
smo se pred krosom ogreli in zatem tekli. Pred
začetkom smo vsi občutili nekaj treme. Med
tekom so nas učitelji spodbujali s ploskanjem.
Pred in po krosu so bile izvedene različne
dejavnosti: nogomet, rokomet, balinanje … Z
eno besedo bi lahko ta dan opisali kot odličen.
Jaša Kutoš in Jan Kren

#Prvošolčki
1. septembra 2021, na prvi šolski dan, so se v naši šoli zbrali prvošolčki, da bi se to leto naučili
kaj novega, česar se v vrtcu še niso.
V prvih razredih je na centralni šoli skupaj 38 učencev,
v Bodoncih in Mačkovcih pa skupaj 16 učencev. V
letošnjem šolskem letu sta na centralni šoli dva
oddelka, na vsaki podružnici pa en oddelek. Učenci so
se prvega šolskega dne zelo veselili, saj se bodo
prihodnjih 9 let v šoli veliko naučili. Veselijo se tudi, da
se bodo naučili pisati, saj so že v vrtcu veliko ustvarjali
in se igrali. Učiteljice so našim prvošolcem izrekle
dobrodošlico, s pesmijo pa sta jih pozdravili tudi učenki
z razredne stopnje. Za konec seveda ni smela manjkati
skupna fotografija.
Lana Šileš

Prvi šolski dan. (Foto: ospuconci.si)

#Razigran uživaj dan
Teden otroka s sporočilom Razigran uživaj
dan! je letos potekal od 4. do 8. 10.
Letošnjo poslanico v obliki stripa je pripravil
Boštjan Gorenc – Pižama, v celoti pa si jo lahko
kmalu ogledaš tudi na naši spletni strani.

skušali ozavestiti pomen dobrih odnosov v šoli.
Učenci 9. razredov so spoznali nevarne pasti
družbenih omrežij in računalniških iger. V tem
tednu smo šli tudi na pohod.
Ajša Breznik

#Pohod
5. oktobra 2021 smo izvedli športni dan za
učence od 6. do 9. razreda.

Del letošnje poslanice v stripu. (Foto: zpms.si)

Učenci 6. razredov na pohodu. (Foto: Ajša Breznik)

8. 10. smo imeli delni kulturni dan. Učenci 6.
razredov smo pisali knjigo prihodnosti, kot bi jo
pripovedovali svojim vnukom in se igrali kot
nekoč.
Učencem 7. razredov je predstavnica Društva
za zaščito živali Pomurja predstavila pomen
zdravega sobivanja ljudi in živali. Izvajalci
medgeneracijskega skupnostnega centra Hiša
sadeži družbe so skupaj z učenci 8. razredov

Odpravili smo se na pohode v različne smeri
občine Puconci. Učenci 6. razredov smo odšli
do nogometnega igrišča v Predanovcih.
Nekateri učenci so igrali nogomet, nekateri
košarko, časa pa je bilo dovolj tudi za igro na
igralih. Lahko smo se tudi bolje spoznali, se
razgibali, nadihali svežega zraka in vmes tudi
spočili. Imeli smo se zelo lepo.
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Ajša Breznik

#Naša šola
Osnovno šolo Puconci in obe podružnici je
ustanovila občina Puconci. Naš ravnatelj je
Štefan Harkai, šola pa je vključena tudi v
program Ekošola.
Osnovna šola
Puconci.
(Foto:
Jaša
Kutoš in Jan
Kren)

Naša šola je zelo velika, saj smo ob začetku
šolskega leta imeli 510 učencev, 249 fantov in
261 deklet. Na matični šoli imamo 22 oddelkov,
v njih je 432 učencev. Na podružnici v
Mačkovcih je 45 učencev v štirih oddelkih, v
Bodoncih pa 42 učencev, prav tako v štirih
oddelkih. Učenci, ki prihajamo iz triindvajsetih
vasi, smo vključeni v veliko različnih projektov,
imamo pa tudi pester izbor interesnih dejavnosti.
Od leta 2013 je del naše šole tudi Zelena
dvorana. K šoli spada tudi vrtec na petih
različnih lokacijah v občini Puconci.
Pija Vukan

#Jesensko opazovanje plinastih velikanov
V začetku septembra smo v okviru izbirnega
predmeta Daljnogledi in planeti pripravili
opazovanje nočnega neba.
Opazovali smo planeta Jupiter in Saturn. Ta dva sta
še zmeraj dobro vidna zvečer na južnem nebu. Po
zahodu Sonca lahko opazujemo tudi planet Venera.
Seveda smo si privoščili še druge nebesne objekte,
pogled smo usmerili na eno najlepših kroglastih
kopic (M13) v ozvezdju Herkula. Ozri se v jasno
nočno nebo in tudi ti poišči omenjene planete!
Utrinek z opazovanja. (Foto: Gregor Nemec)

Ajša Breznik

#Osupljiv Met Gala
Dogodek Met Gala 2021 se je odvijal drugi ponedeljek v mesecu septembru. Predviden je bil na
manj idealen praznik dela, a je bil zaradi izrednih razmer prestavljen na 13. september.
V New Yorku v Metropolitanskem muzeju umetnosti se
je odvijal vsakoletni Costume Institute Gala, znan tudi
kot Met Gala. Na papirju gre za dobrodelni dogodek,
je pa to slavna ekstravaganca, eno izmed najbolj
zvezdnih srečanj leta. Na tokratni Met Gala je prispelo
le okoli 400 gostov. Dogodek pa naj bi letos preskočile
tudi Zendaya, Selena Gomez in Dua Lipa. Globalna
glavna organizatorka je bila Anna Witour. Letošnje
obleke so bile izvirne in idealne. Posebno pozornost je
pritegnil Lil’ Nas, ki je imel še posebej zanimivo Met Gala 2021 s številnimi drznimi kreacijami.
(Foto: irishexaminer.com)
obleko.
Ajša Breznik
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Rebus je pripravila Ajša. Reši ga.

#Slavna Billie Eilish
Pevka Billie Eilish se je rodila in odraščala v
Los Angelesu.
Rojena je 18. decembra 2001. Starši so jo
spodbujali k plesu, glasbi, gimnastiki in jahanju.
Prva pesem, ki jo je izdala, je bila Fingers
Crossed, leta 2016 pa še pesem Ocean Eyes, ki
se je razširila kot virus. Marca 2019 je
oboževalce razveselila tudi s prvim albumom
When We All Fall Asleep, Where Do We Go?
Billie Eilish je letos
prejela kar pet
grammyjev.
(Foto: apnews.com)

REŠITEV:

___________

#NasmejSe
Januarja 2020 je postala najmlajša umetnica, ki
je napisala in posnela naslovno skladbo za film
o Jamesu Bondu. Pesem Ni časa za smrt (No
Time to Die) je takoj pristala na najvišjih mestih
glasbenih lestvic. Film je zaradi pandemije
premiero doživel septembra 2021.
Leonie Ambrozič

#PoigrajSe

Preskok
“Zakaj skačeš po učilnici, Bine?” vpraša
učiteljica.
“Saj ste rekli včeraj, da če se dovolj potrudim,
lahko preskočim razred!”
Izpit
“Videti ste zelo živčni,” reče profesor študentu
na izpitu.
“Vas je strah mojih vprašanj?”
“Ne, strah me je mojih odgovorov.”

Pija je pripravila sudoku. Razvozlaj ga.
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Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

2
7

3

Stran 4

Glavna urednica oktobrske številke: Pija Vukan.
Člani uredništva: Leonie Ambrozič, Ajša Breznik,
Jan Kren, Jaša Kutoš, Lana Šileš.
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Vabimo vas, da z nami sooblikujete šolski
časopis #PovejNaprej. Pošljite nam vaše slike,
fotografije, križanke, šale, rebuse … na mail
povejnaprej@ospuconci.si in z veseljem jih
bomo objavili.
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Naklada: 100 izvodov.
Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.

