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#Uvodnik V kemijsko-naravoslovni učilnici smo si
ogledali črke A, H in F, nato pa še lupinico od
čebule. Rešili smo tudi nekaj nalog. Po
mikroskopiranju smo se odpravili še v likovno
učilnico, kjer smo najprej pobarvali ozadje na
listu papirja. V naslednjem koraku smo si
izbrali snežinko in jo narisali. Naravoslovni dan
je bil zelo zanimiv, saj smo učenci ob
ustvarjanju res uživali.

Pija Vukan

#Preteklo leto

Kaj vse se je zgodilo v preteklem letu?

Leto 2021 se je po gregorijanskem koledarju
začelo v petek. Generalna skupščina
združenih narodov je leto 2021 razglasila za
mednarodno leto sadja in zelenjave, prav tako
je to leto mednarodno leto miru in zaupanja.
V letu 2021 je bilo izvedenih mnogo dogodkov,
ki bi se sicer odvijali leta 2020, vendar so bili
prestavljeni ali celo odpovedani zaradi
pandemije. Med pomembnejšimi so Pesem
Evrovizije 2021, Konferenca Združenih
narodov o klimatskih spremembah, EXPO
2020 in več
športnih
prireditev na
čelu s
poletnimi
olimpijskimi
igrami.

(Foto: military.com)

Jan Kren in Jaša Kutoš

Dragi bralci, bralke!

Želimo vam srečno,
veselo in zdravo novo
leto! Verjetno se
sprašujete, kaj se bo
zgodilo v tem letu. “Ali
bo konec korone?, Kaj
pa epidemija?”,
Upajmo, da se vse to
konča, da bomo znova
lahko potovali brez
skrbi, saj je bilo v letu
2021 čisto preveč govora o Covidu! Ko so prvič
zaprli vse šole in obiskovanje krajev izven naše
občine, smo se veselili, ker nismo hodili v šolo,
zdaj pa upamo, da se to več ne ponovi!

Pazite nase, bodite srečni in zdravi!

Ajša Breznik

#Naravoslovni dan

20. decembra smo imeli učenci 6. a razreda
naravoslovni dan na temo mikroskopiranja
in ustvarjalnega dela.

(Foto: ospuconci.si)
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#Teleskop James Webb

Gre za najnaprednejši teleskop v vesolju.

Na božič, ko nas je večina mirno praznovala, je bilo napeto v vesoljskem centru v Francoski Gvajani,
iz katerega so na božič izstrelili teleskop James Webb.
Ta teleskop bo nadomestil Hubblov teleskop in nam
prinesel še boljši pogled v vesolje. V vesolje ga je
popeljala raketa Ariane 5. Ko se je od nje ločil, je
upravljanje Jamesa Webba prevzela ameriška vesoljska
agencija Nasa. Teleskop bo preučeval nastanek vesolja
vse do 200 milijonov let po velikem poku, odkrival
planete zunaj Osončja in iskal sledi življenja.
Teleskop so začeli graditi leta 2004, zaradi zapletov pa
so ga dokončali šele konec lanskega leta. Projekt se je
podražil za trikrat od prvotnih načrtov in je danes vreden
skoraj 9 milijard evrov.

Izdelava teleskopa. (Foto: twitter.com)
Leonie Ambrozič

#Lego kocke Danes tovarna Lego proizvaja približno 20
milijard kock letno. Leta 1968 so blizu kraja
Billund na Danskem odprli prvi park Legoland.
Naslednji parki so bili postavljeni v Windsorju,
Carlsbadu, Guenzburgu in Kaliforniji. Te parke
si na leto ogleda približno 1,4 milijona ljudi.

5 zanimivosti o LEGO kockah:

1. Če bi razdelili vse LEGO kocke sveta, bi
vsak človek na Zemlji imel 80 kock.

2. Najenostavnejša oblika LEGO kock, ki je
več ne prodajajo, je bila LEGO PRIMO.

3. Med leti 1958 in 2013 je bilo izdelavnih več
kot 650 bilijonov LEGO kock.

4. Največji LEGO model do sedaj je bil zgrajen
iz 5,3 milijona kock – šlo je za zračno plovilo
znamke X-Wing.

5. Ob božiču se vsako sekundo proda 28
setov priljubljenih kock.

Lego X-Wing.
(Foto:
nbcnews.com)

Pija Vukan

Katere pa so tvoje najljubše?

Zgodba se je začela leta 1932, ko je Danec Ole
Kirk Christiansen začel izdelovati lesene igrače.
Njegovo malo podjetje, ki ga je poimenoval
»Lego«, je leta 1934 svojo proizvodnjo razširila
tudi na plastične izdelke. Januarja 1958 je
patentiral Lego kocke. Ime ni nastalo po
naključju. Šlo je namreč za kratice danskega
izraza leg godt, kar pomeni dobro igranje.
Poznamo več različnih vrst kock, in sicer LEGO
City, LEGO Friends, LEGO Star Wars ...
S samo dvema kockama je mogoče ustvariti 24
različnih kombinacij, s šestimi pa že 915
milijonov. Kocke lego, ki jih izdelujejo danes, je
še vedno mogoče sestaviti s tistimi, ki so bile
izdelane leta 1958.

Lego kocke spodbujajo ustvarjalnost. (Foto: siol.net)
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#Barack Obama
Barack Obama je ameriški politik in
nekdanji predsednik Združenih držav
Amerike.

Rojen je 4. avgusta 1961 na Havajih. S
soprogo Michelle je poročen od leta 1992.
Njegovi otroci so Malia Ann Obama in Sasha
Obama.
Obama je začel z javnim delovanjem kot
organizator v revnejših skupnostih mesta
Chicago. Diplomiral je iz prava na Univerzi
Harvard in nekaj časa delal v odvetniški pisarni.
Kasneje je tudi poučeval na Univerzi v Chicagu.
S politiko je začel v senatu zvezne države Illinois.
Leta 2007 se je odločil potegovati za položaj
predsednika države kot kandidat Demokratske
stranke. Na volitvah 4. novembra 2008 je
premagal republikanca Johna McCaina in

zaprisegel kot 44.
predsednik ZDA,
mandat pa je nastopil
20. januarja 2009.
Je prvi Afroameričan
na tem položaju v
zgodovini države.
Devet mesecev po
izvolitvi je prejel
Nobelovo nagrado za
mir.

(Foto:whitehouse.gov) Lana Šileš

#Smučarski skoki

V tej številki šolskega časopisa nekaj več o
smučarskih skokih.

Smučarski skoki so
športna panoga
pod okriljem
mednarodne
smučarske
organizacije, v
kateri se skakalec

(Foto: delo.si) spusti po zaletišču
skakalnice in skuša leteti čim dlje. Smučarski
skoki prvotno izvirajo iz Norveške. Prvi pravi in
z izmerjeno dolžino uradno zabeležen skok v
zgodovini, se je zgodil 22. novembra 1808.
Oprema skakalcev so smuči, skakalni dres,
čelada in očala. Tekmovalci morajo biti zaradi
zelo velike hitrosti in varnosti zaščiteni s
posebno opremo. Čelada, skakalni dres,
rokavice, smučarska očala, pancerji in skakalne
smuči. Od leta 1924 so smučarski skoki tudi del
zimskih olimpijskih iger. Tudi Slovenija ima
vrhunske smučarske skakalce. To so Timi Zajc,
Peter Prevc in Anže Lanišek.

Jan Kren in Jaša Kutoš

#Influencerka Lucija Vrankar

23-letno Lucijo Vrankar mnogo ljudi na družbenih omrežjih, kjer objavlja trenutke svojega
življenja, pozna tudi kot xlucy_time.

Slovenka, ki se je iz radovednosti prijavila na razgovor v Mariboru in postala
stevardesa pri letalski družbi Emirates, zato zdaj živi v prelepem mestu Dubaj.
Lucija pravi, da si je svoje življenje vedno predstavljala preprosto. Zaposlena
kot vzgojiteljica in mati dveh otrok pri 25 letih. A dodaja tudi, da je za izpolnitev
sanj še čas in da živi, kot si še nikoli ni predstavljala.
Na TikToku je nedolgo nazaj dosegla 66.500 ljudi, ki jo podpirajo, spoštujejo in
obožujejo. Zdaj ima že več strani oboževalcev, na TikToku poznanih kot Fan
Pages.

(Foto: student.si) Ajša Breznik
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#PoigrajSe #NasmejSe

Pravila igre nonogram Prepozen

Klemen je zamudil pouk.
Ko se je vzpenjal po stopnicah, je srečal
ravnatelja, ta pa je pogledal na uro in jezno
rekel: “Deset minut prepozen!”
“Jaz tudi!” mu odvrne Klemen.

Tuji jeziki

Psa se srečata. Prvi pozdravi: “Hov, hov…”
Drugi pa odzdravi: “Mijav, mijav…”
“Kako pa ti govoriš?« se čudi prvi pes.
“Obiskujem tečaj tujih jezikov, pa malo vadim,”
se pohvali.

Naravoslovje

“No Buček, ti pa zdaj povej, koliko kosti imaš v
telesu.”
“Najmanj dva tisoč petsto.”
Učitelj: “Zakaj pa me nisi včeraj poslušal, ko
sem razlagal, da je v človeškem telesu dvesto
kosti?”
Buček: “Saj sem! Ampak sem danes zjutraj
jedel sardine.”

Ajša Breznik

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.

Nonogram je logična uganka s preprostimi
pravili in zanimivimi rešitvami.

Pred tabo je mreža kvadratov, ki morajo biti
počrnjeni.
Poleg vsake vrstice na mreži so naštete dolžine
nizov črnih kvadratov v tej vrstici. Nad vsakim
stolpcem so naštete dolžine nizov črnih
kvadratov v tem stolpcu.
Tvoj cilj je najti vse črne kvadrate, jih ustrezno
pobarvati in oblikovati končno sliko.

Ajša je zate pripravila nonogram. Preizkusi
se.

Če je nonogram pravilno rešen, vidiš sliko živali.

Katere? _______________________________

Odgovor nam lahko sporočiš tudi na naš mail:

povejnaprej@ospuconci.si

Kdo smo?

Glavna urednica januarske številke: Ajša Breznik

Člani uredništva: Leonie Ambrozič, Lana Šileš, Jan
Kren, Jaša Kutoš, Lana Šileš.

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.

Stran 4

mailto:povejnaprej@ospuconci.si
mailto:povejnaprej@ospuconci.si

