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#Uvodnik #Dogajanje pred Prešernovim
dnevom
Od nekdaj lepé so Ljubljanke slovele, al’
lepše od Urš’ke biló ni nobene…” (F.
Prešeren)
Kot vsako leto smo tudi letos počastili spomin
na našega največjega pesnika Franceta
Prešerna.
V petek 4. 2. smo imeli kulturni dan. Ogledali
smo si proslavo, ki so jo pripravili učenci naše
šole. Predstavili so se s petjem, deklamiranjem
in igranjem na instrumente in nam pripravili zelo

zanimiv program.
Učenci 9. razredov
so deklamirali
Zdravljico. Naučili
smo se veliko o
Prešernu, o
njegovem življenju
in delu.

Anton Čeh, France
Prešeren, 1905.
(Foto: Galerija
Antikvitete Novak)

Ajša Breznik

Dragi bralci! Upam, da ste lepo doživeli
valentinovo in verjamem, da že odštevate
dneve do zimskih počitnic.

To šolsko leto prvič
pišem za šolski
časopis, ta mesec pa
sem tudi glavna
urednica. Za
sodelovanje pri
šolskem časopisu sem
se odločila zato, ker
mi je pisanje zanimivo,
še posebej dogajanje

na šoli in iskanje novic. Ob tem si želim, da si
tudi vi vzamete čas, da preberete kaj se dogaja
novega na šoli, v Sloveniji in po svetu.
V tej številki šolskega časopisa lahko preberete
o dogajanju na šoli, o športnem, kulturnem in
naravoslovnem dnevu. Pišemo še o letošnjih
olimpijskih igrah v Pekingu in o tistih nekoč v
Franciji. Kratkočasili se boste tudi ob ugankah in
šalah, na svoj račun pa boste v članku o
valentinovem prišli tudi vsi zaljubljeni. Za konec
pa še nekaj o letošnji Emi.

Leonie Ambrozič

#Športni dan
Januarja smo učenci predmetne stopnje uživali v zimskih radostih.

25., 26. in 27. januarja smo imeli učenci od 6. do 9. razreda športni
dan. Nekateri smo se odpravili na drsališče v Murski Soboti, drugi pa
so odšli na pohod v območju Puconcev in v telovadnici izvajali različne
dejavnosti. Na drsališču smo bili od 9.30 do 11.00. Po norčijah na ledu
smo se ob drsališču pogreli s toplim čajem in se utrujeni vrnili v šolo.

(Foto: ospuconci.si) Lana Šileš
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#Naravoslovni dan 8. razredov prevaram, neresničnim dogodkom ter vsebinam
po svetu, ki imajo negativen vpliv na mladoletne
osebe in mlade uporabnike interneta. Internet je
okolje, kjer lahko vsak objavi karkoli. Vsebine
niso vedno preverjene, zato je včasih za njimi
skrit zlonamerni motiv. Mladi so tako
izpostavljeni zavajajočim vsebinam,
neresničnim informacijam in škodljivim izzivom.
Dan varne rabe interneta spodbuja vse, da se
povežejo in odigrajo svojo vlogo v prizadevanjih
za boljši in prijaznejši internet. Pa vendar bi
morali internet s tem v mislih uporabljati skozi
vse leto. Tudi ti imaš vsak dan možnost, da
prispevaš k prijaznejšemu internetu.

Skupaj za prijaznejši internet. (Foto: facebook.com)

Leonie Ambrozič

14. februarja so v 8. razredih izvedli
naravoslovni dan.
Učenci so se zjutraj razdelili v dve skupini. Prva
skupina je najprej prisluhnila predavanju na
temo prve pomoči. Naučili so se temeljnih
postopkov oživljanja ter izvedeli, kako poklicati
nujno medicinsko pomoč, kako ohraniti mirno kri
in kaj povedati v takšni situaciji. Razložili so jim
tudi, kako lahko pride do zadušitve, učenci pa so
nato na lutki preizkusili postopek oživljanja. Nato
so šli v dom Štefana Kuzmiča, kjer so imeli
predavanje na temo spolnosti. Skupini sta se na
predavanjih zamenjali, 5. uro pa so izdelali še
plakate na temi, ki so ju ta dan obravnavali. Pa
ti? Veš katero telefonsko številko številko
poklicati, če potrebuješ reševalce?

Pija Vukan

#Moja poklicna prihodnost
Predstavniki učencev od 5. do 9. so se v
otroškem parlamentu dogovorili, da bodo
predstavili različne poklice.

Vsak oddelek si je
izbral enega izmed
poklicev. Delo smo si
najprej razdelili med
razredi, nato pa še
med učenci znotraj
oddelkov. Sledilo je
iskanje podatkov.
Začeli smo delati

(Foto: https://opin.me/sl/) predstavitve, iz katerih
smo nato sestavili posnetek s predstavitvami po
posameznih oddelkih. Za sestavljanje in vrstni
red razredov so poskrbeli učitelji.

Ajša Breznik

#Olimpijske igre v Pekingu
Letošnje olimpijske igre so 24. zimske
olimpijske igre zapovrstjo. Začele so se 4.
februarja, zaključile pa so se 20. februarja
2022.

Maskota olimpijskih iger Peking 2022 sliši na
ime Bing Dwen Dwen. Gre za velikega pando,
odetega v ledeno obleko, z zlatim srcem in
veliko ljubeznijo do vseh zimskih športov.
Peter Prevc je imel tretji dosežek kvalifikacij za
Norvežanoma Lindvikom in Granerudom. Barve
Slovenije so zastopali še Cene Prevc, ki je bil v
kvalifikacijah deseti, Lovro Kos in Timi Zajc.

#Dan varne rabe interneta
8. februarja obeležujemo tudi dan varne rabe
interneta. Letos smo ga praznovali že 19. leto
zapored.
Dan varne rabe interneta smo praznovali 8.
februarja. To leto ga posvečamo spletnim
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#Ema 2022
Letos je kljub strogim ukrepom potekala
Ema.
Ema je vsakoletno pevsko tekmovanje, ki je
kljub zelo strogim ukrepom, potekalo tudi danes.
Mesto v finalu so si v drugem predizboru
priborili: Hauptman, Gušti feat. Leyre, Anabel,
Leya Leanne, BQL in LPS. V Torino pa potujejo

LPS. Slovenijo so
navdušili s pesmijo
Disko.
(Foto: rtvslo.si)

Pija Vukan

Bero slovenskih
medalj v Pekingu sta
začeli Urša Bogataj in
Nika Križnar,
nadaljevala mešana
skakalna
reprezentanca, svoji
pa sta dodala še
deskarja Tim
Mastnak in Gloria
Kotnik.

Bing Dwen Dwen (Foto:
olympics.com)

Lana Šileš

#Prve zimske olimpijske igre v Franciji
Prve zimske olimpijske igre so potekale 25. januarja 1924.

Zimske olimpijske igre vključujejo športe, ki se odvijajo na snegu ali ledu. Vključene so discipline
smučanja, curlinga, hokeja na ledu in nordijske kombinacije. Zimske olimpijske igre so bile prvotno
vključene v poletne igre, ki so bile načrtovane nekaj mesecev pred vsako poletno olimpijsko igro,

vendar so leta 1924 dobile svojo identiteto.
Prve zimske olimpijske igre so bile izvedene kot nadomestilo
poletnih olimpijskih iger 1924 v Parizu v Franciji. Leta 1925 je
bilo odločeno, da bodo zimske olimpijske igre potekale ločeno
od poletnih. Do leta 1992 so poletne in zimske olimpijske igre
sovpadale na isto leto, zaradi enakomernejše porazdelitve
stroškov pa so bile naslednje zimske olimpijske igre
organizirane leta 1994. Zimske in poletne olimpijske igre od
takrat potekajo izmenično vsaki dve leti.

(Foto: sl.olympicsworlds.com) Lana Šileš

#Valentinovo
mesto po poslanih voščilnicah, zaostaja le še za
božičem. Prav tako naj bi 85 odstotkov vseh
darilc za
valentinovo kupile
ženske. Kljub
vsemu pa lahko
svoji ljubezni vsak
dan napišete ali
narišete kaj lepega!

(Foto: mojacokolada.si)

Pija Vukan

Valentinovo, praznik svetega Valentina ali
dan zaljubljencev praznujemo 14. februarja.
Valentinovo se je sprva praznovalo kot
rimskokatoliški dan, ko so se tudi postili.
Današnji pomen je praznik dobil šele po
srednjem veku, ko se je razvila misel o
romantični ljubezni. Danes je praznik najbolj
povezan z medsebojno izmenjavo ljubezenskih
sporočil ali pisem v obliki src. Po nekaterih
ocenah jih ljudje vsako leto pošljejo vsaj
milijardo. Valentinovo se tako uvršča na drugo
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#Družabno omrežje Facebook
Facebook je družabna
spletna stran, ki jo je 4.
februarja 2004 v mestu
Cambridge v
Massachusettsu ustvaril
Mark Zuckerberg.
Spada v okvir zasebnega

starševskega podjetja Meta Platforms. Ob
brezplačnem dostopu do strani je uporabnikom
omogočeno tudi, da se povežejo na eno ali več
omrežij, kot sta npr. šola ali delovno mesto in
tako lažje komunicirajo z ljudmi iz istega
omrežja.
Eden največjih škandalov sega v leto 2018, ko je
facebook prodal več kot 60 milijonov podatkov
za politične namene. Kmalu zatem so sledile
obtožbe o tem, da Facebook zbira podatke o
sporočilih in telefonskih klicih.
Najnižja dovoljena starost za uporabo facebooka
je 13 let. V primeru, da se mlajši osebi uspe
registrirati in se tovrstna zloraba odkrije, se
Facebook zavezuje in takoj izbriše profil te
osebe. Dostopen je preko spletnega mesta ali
aplikacije. (Foto: sl.wikipedia.org)

Ajša Breznik

#NasmejSe

Popravljanje
Janezek pride iz šole z obvestilom o ocenah
prve konference in se hudo razjoče.
»Zakaj pa jokaš?« ga vpraša babica.
»Dobil sem dve dvojki!«
»No, saj jih boš lahko popravil.«
»Sem že poskušal, pa ne gre, ker sta napisani s
kemičnim svinčnikom!«

Pogum
Učiteljica vpraša: »Kdo izmed vas mi zna
povedati, kaj je pogum?«
Po dolgem premoru se končno oglasi Janezek:
»Pogum je, če nič ne znaš, pa vseeno dvigneš
roko.«

Matematika
Janezek je bil pri matematiki vprašan.
Naloga je bila, da najde skupni imenovalec.
Janezek pa reče:
»Kaj ga še zdaj niste našli? Ko je bil moj ata
mali, so ga že iskali!«

Ajša Breznik

Rešitve ugank: LUNA, VODA, ŽELVA, ČASOPIS, ABECEDA

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.

#PoigrajSe

Lana je zate pripravila nekaj ugank. Ti jih bo
uspelo rešiti?

Uganke

Na nebu domuje in zvezdam kraljuje.

Sem brez barve, okusa, a pomembna tako, da
brez mene življenja ne bi bilo.

Vitez ni - oklep ima, s sebe nikdar ga ne da. V
strahu skrije vanj še glavo, spremeni se v
trdnjavo.

Očka vzame ga s police, da prebere vse novice.

Petindvajset jih koraka, a drugačna je prav
vsaka, kdor dodobra jih spozna, je med knjigami
doma.

Kdo smo?

Glavna urednica februarske številke: Leonie

Ambrozič

Člani uredništva: Lana Šileš, Ajša Breznik, Pija

Vukan

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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