ŠOLSKI ČASOPIS OŠ PUCONCI

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

#PovejNaprej
Marec 2022
#Uvodnik
Dragi bralci! Vstopili
smo v malce mrzlo
pomlad. Upam, da
ste lepo preživeli
počitnice.
V
tem
časopisu
boste
brali
o
tehniških dnevih v 6.
in
9.
razredih,
športnem dnevu 8.
razredov in šoli v
naravi, kjer so uživali
učenci 7. razredov.
Preberete lahko tudi intervju z udeleženko
izmenjave v Španiji, izvedeli pa boste tudi nekaj
o Erichu Kästnerju in glasbeni skupini LPS.
Čisto na koncu se lahko kratkočasite še s
pobarvanko. Upam, da boste uživali ob branju
našega časopisa!
Pija Vukan

#Šola v naravi
Učenci 7. razredov so se 21. februarja
odpravili v šolo v naravi. Teden so preživeli v
naravi in ob morju.
Učenci 7.a razreda so se odpravili v dom
Breženka, učenci 7. b, 7.c in 7. d oddelkov pa v
dom Burja. Po predstavitvi programa in pravil so
se učenci namestili v sobe in se razdelili v dve
skupini. Prva je odšla na lokostrelstvo, druga pa
na predstavitev in pohod, kjer so si učenci
ogledali kipe v naravi. Po večerji je ena skupina
odšla na sprehod, druga pa si ogledala
ozvezdje.
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Številka 6, letnik 3, leto 2021/2022.
Teden je bil poln
raznih dejavnosti v
naravi. Učenci so
se zjutraj razgibali
in uživali na soncu.
Urili so se v
orientaciji in imeli
delavnice
o
začimbnicah in dišavnicah. Učili so se, kako
preživeti v naravi in raziskovali bibavico.
Manjkale niso niti večerne športne igre. Zadnji
dan so po zajtrku opravili
še
zadnje
dejavnosti,
orientacijski pohod in ogled
solin, potem pa spakirali
kovčke in se po okusnem
kosilu odpravili domov.
Domov so se vrnili polni
pozitivnih vtisov, saj so
preživeli prekrasen teden.
(Foto: ospuconci.si)

Lana Šileš

#Športni dan 8. razredov
Učenci 8. razredov so 14. marca imeli športni
dan.
Najprej so se razdelili v dve skupini in opravili
malico. V telovadnici, kjer so bile že pripravljene
štiri postaje, so se učenci razdelili v nekaj
skupin. Na 1. postaji so plezali po plezalni steni,
na 2. postaji so plezali po lestvi, na 3. postaji so
hodili po traku, na zadnji postaji pa so plezali po
lestvinah med ovirami. V telovadnici je bil na
voljo tudi fitnes.

#Tehniški dan 9. razredov
V četrtek, 17. marca, so učenci 9. razredov
imeli tehniški dan.

Bovling v Murski Soboti. (Foto: ospuconci.si)

Del športnega dneva so učenci preživeli tudi na
bovlingu, kjer so, po besedah osmošolcev, tudi
najbolj uživali. Podatke o tem, komu je pripadla
zmaga na bovlingu, v uredništvu še raziskujemo.
Pija Vukan

(Foto: ospuconci.si)

Izdelovali so modele oziroma mreže prizem ter
piramid. Naredili so model tako, da so ga
narisali na papir in izrezali, nato pa rešili nekaj
nalog o izdelanih modelih. Dan so zaključili v
računalniški učilnici, kjer so na spletni strani
naredili prizmo in piramido.
Ajša Breznik

#Reciklaža papirja v 6. razredih
Tehniški dan v 6. razredih je potekal ob reciklaži starega papirja in izdelavi živali po želji.
Po prihodu v šolo smo se razdelili v skupine in odšli v naravoslovno ali
tehniško učilnico. Prva skupina je izdelala ptice iz različnih materialov,
druga pa je iz starega naredila nov papir. Naučili smo se postopka
izdelave, na koncu pa smo na izdelan papir
dali različne rastline in cvetove. Skupine so se
nato zamenjale.
Da nam je šlo delo lažje od rok, smo ob
izdelovanju prisluhnili zvokom umirjene glasbe. Ta dan je bil za nas zelo
prijeten, saj smo spoznali, kako iz starega papirja narediti novega, prosto
pot pa je ob izdelavi živali dobila tudi naša domišljija.
(Foto: Leonie Ambrozič in Ajša Breznik)
Leonie Ambrozič

#Reino de España
Obmorska država na jugozahodu Evrope je
imela leta 2020 okrog 47 milijonov
prebivalcev.
Španska zastava.
(Foto:
radio.ognjisce.si)
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Že veš za katero državo gre? Kraljevina Španija
zavzema večji del Iberskega polotoka, na
severu meji na Francijo ter Andoro, na zahodu
na Portugalsko, na jugu pa z britansko kolonijo
Gibraltar. Predsednik Španije je od leta 2018
Pedro Sanchez. Uradni jezik je španščina.
Katero pa je glavno mesto? Seveda, to je
Madrid, ki ima okrog 3 milijone prebivalcev.
Pija Vukan

#Na izmenjavo v Tordesillas
Tokratne izmenjave v okviru projekta
Erasmus+ TAG, ki je potekala v Španiji, so se
zadnji teden v februarju, ob učiteljih iz
Turčije, Grčije in Nemčije, udeležile tudi naše
strokovne delavke Mihaela Copot, Valentina
Murgelj in Andreja Huber. Učiteljica Mihaela
je izkušnjo delila tudi z našim uredništvom.
Kakšne so šole v Španiji?
Gostovali smo v šoli CEIP Pedro I v
Tordesillasu, kjer imajo šest razredov osnovne
šole (kot recimo naša razredna stopnja osnovne
šole)
in vrtec, imajo pa tudi oddelek s
prilagojenim programom.

predstavili nekaj tradicionalnih športnih iger, kot
so la comba, la calva, tanga in podobno, mi
pasmo učence 5. c naučili naše igre na
prostem, in sicer gnilo jajce, lisica, kaj rada ješ
in Abraham in sedem sinov.

Udeleženke izmenjave v Španiji (Foto: ospuconci.si)

Ali so šole v Španiji podobne Slovenskim?
Šola je v več manjših zgradbah, tako da je v
vsaki zgradbi le nekaj učilnic. Učilnice so
podobno opremljene kot naše, prilagojene pa so
“koronskim” časom, tako da so upoštevane
večje razdalje med mizami. Imajo tudi
telovadnico, ki pa jo v teh časih (zaradi
upoštevanje razdalje) uporabljajo kot jedilnico za
vrteške otroke. Kot je več stavb, je tudi več
igrišč, a so vsa asfaltna, eno pa peščeno. Tako
smo najbolj pogrešali kakšno zelenico.

S čim se ukvarjajo otroci v Španiji?
Kot zanimivost naj povem, da se pouk v
Tordesillasu začne šele ob 9.30, tako so učenci
v šoli tudi dalj časa in jim verjetno ostane manj
prostega časa. V prostem času pa se ukvarjajo
z raznimi športi (nogometom, videli smo tudi
trening rolanja), nekateri obiskujejo tudi
glasbene šole.
Lana Šileš in Ajša Breznik

Ali se otroci v Španiji učijo podobne stvari
kot otroci v Sloveniji?
Zaradi izrednih razmer je večina dejavnosti
potekala zunaj. Učenci so nam prikazali nekaj
dejavnosti, ki pa jih lahko primerjamo z našim
poukom. Tako so nam predstavili pouk glasbe v
5. razredu, pri čemer so učenci uporabljali
različne aplikacije, s katerimi so ustvarjali lastno
glasbo. Videli smo tudi aktivnosti po skupinah,
ko so učenci reševali naloge, vezane na
tematiko, ki se je učite pri naravoslovju. Prikazali
so nam še nekaj sprostitvenih in športnih
aktivnosti. Drugače pa je to, da imajo učenci v
šoli kot izbirni predmet še verouk.

#Pisatelj in pesnik Erich Kästner

Ste v Španiji igrali tudi kakšne igre?
Eden izmed ciljev našega obiska je bil prikaz
tradicionalnih iger. Tako so španski učenci nam

Stran 3

Ga poznaš? Če se ne spomniš, kaj točno je
ustvarjal Erich Kästner, si na pravem mestu.
Beri naprej.
Erich Kästner je nemški pisatelj, ki se je rodil
leta 1899, umrl pa leta 1974 v Münchnu. Za
svoje delo je prejel veliko nagrad, med drugim
tudi prestižno nagrado sklada Hansa Christiana
Andersena, bil pa je celo med kandidati za
Nobelovo nagrado za književnost. Ena največjih
Kästnerjevih strasti je bilo branje. Zelo rad je
bral tudi pravljice in ugotovil, da si otroci želijo
pravljic, kjer so otroci in odrasli v enakovrednem
položaju. V njegovih zgodbah otroci postanejo
pravi junaki. V svojih delih je pogosto pisal o
dečkih in deklicah, ki imajo srce na pravem

mestu. Po njegovih mladinskih delih je posnetih
kar precej filmov in
nadaljevank. Se morda že
spomniš
kakšnega
njegovega dela? Enega ti
izdam jaz. A ne kar tako.
V nemščini je to Emil und
die Detektive. Veš za
kateri mladinski roman iz
leta 1929 gre?

#PoigrajSe
Ajša je za preganjanje dolgčasa pripravila
pobarvanko. Kako bo pobarvana tvoja?

Erich Kästner. (Foto: goethe.de)

Leonie Ambrozič

#LPS
LPS (Last Pizza Slice) je slovenska glasbena
skupina.
Nastala je decembra 2018 v glasbeni učilnici
Gimnazije Celje – Center. Na prvi vaji so se zbrali
Filip Vidušin, Martin Škorjanec, Žiga Žvižej, Maj
Lesjak in Mark Semeja. Decembra 2019 so v
sestavi Škorjanec, Vidušin, Žvižej, Gašper Hlupič,
Matija Mervič in Lovro Gubenšek nastopili na
šolski prireditvi Centrovizija in prejeli nagrado
strokovne žirije.
19. februarja 2022 so s pesmijo »Disko« zmagali
na Emi in bodo Slovenijo zastopali na Evroviziji v
Torinu. En teden pred tem so izdali tudi svoj prvi
(uradni) singel »Silence in My Head«. Tvoja
naloga pa je, da maja tudi ti navijaš zanje.

#NasmejSe
Nikoli prepozno
Marko vstopi v razred pet minut pred koncem
ure. Učitelj vpraša: “Zakaj si prišel šele zdaj?”
Marko mirno: “Se ne spomnite, gospod učitelj?
Na začetku leta ste nam povedali, da se ni nikoli
prepozno začeti učiti.”
Lana Šileš
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.
Kdo smo?
Glavna urednica marčevske številke: Pija Vukan
Člani uredništva: Leonie Ambrozič, Ajša Breznik,
Lana Šileš.
Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.
Naklada: 100 izvodov.

Last Pizza Slice. (Foto: facebook.com)

Pija Vukan
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Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.

