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#Uvodnik #Naši najmlajši in šport

Dragi bralci in
bralke!
Najprej vas lepo
pozdravljam. Upam,
da je v šoli vse
dobro in da se
imate lepo.
Verjamem, da se že
vsi veselite konca
šolskega leta, ki bo
čez manj kot 2
meseca.

April oziroma “mesec šal” se počasi končuje. Ta
mesec v šolskem časopisu pišemo o dnevu
Zemlje, novi spletni strani za mladostnike,
izmenjavi v Turčijo, pa še o Charli D’amelio in
Titaniku. Ali ste vedeli, da je ladja Titanik
potonila 15. aprila 1912? Več pa lahko preberete
v nadaljevanju.

Ajša Breznik

V petek 15. aprila 2022 so učenci 1., 2. in 3.
razredov preživeli športno dopoldne. Na
športnem dnevu so se jim pridružili tudi
učenci obeh podružnic.
Športni dan so učenci preživeli ob dejavnostih
za športno vzgojni karton. Preizkusili so se tudi
v teku in različnih športnih igrah. Ob vsem ni
manjkalo sproščenosti in zabave.

Podpora in navijanje vedno pripomoreta k boljšim
rezultatom. (Foto: ospuconci.si)

Lana Šileš

#Včeraj se je na naši šoli dogajalo!

Včeraj, 25. aprila je 1. šolsko uro potekala radijska ura na prostem.
Dan smo na predmetni stopnji nadaljevali ob različnih dejavnostih.
Radijski uri ob dnevu Zemlje je sledilo pisanje različnih pesmi in zgodb o
Zemlji.
4. in 5. uro pa smo si 6. in 7. razredi ogledali še čisto nov film, ki govori o
rock bandu Los Bando Immortale in o mnogih ovirah na poti do uspeha.
8. in 9. razredi so si medtem ogledali film Moj brat lovi dinozavre, ki govori
o odraščanju in drugačnosti.

Film Los Bando (Foto: facebook.com)

Lana Šileš
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#Nova znanja v 8. razredih osnovnih besed v slovenščini, kot so barve,
številke in podobno. V popoldanskem času smo
si ogledali mesto Darica in njegove znamenitosti
ter se na primer udeležili delavnice tradicionalne
poslikave keramike.

Je ob šoli in v mestu veliko znamenitosti ?
V samem mestu Darica si nismo ogledovali
kulturnih in tradicionalnih znamenitosti, razen
kulinaričnih dobrot. Je pa dovolj blizu
18-milijonski Istanbul, ki smo ga obiskali kar
dvakrat. Ogledali smo si palači Topkapi in
Dolmabahçe, mošejo Hagio Sofio, skozi katere
se izraža različna kulturna, religiozna in
arhitekturna dediščina. Obiskali smo središče
mesta in se povzpeli na stolp Galata, s katerega
smo lahko občudovali mesto in Bosporsko
ožino.Obiskali smo veliki bazar in zaključili s
panoramsko vožnjo po Bosporski ožini.

Pogled iz stolpa Galata nad Bosporsko ožino. (Foto:
Gregor Nemec).

So šole oz. šolski program podobne našim v
Sloveniji?
Osnovna šola je pri njih razdeljena na dva dela,
ločeno od 1. do 4. razreda in, že kot srednja
šola, od 5. do 8. razreda. Podobno kot pri nas
razredna in predmetna stopnja. Na šoli, ki nas je
gostila, so samo učenci od 1. do 4. razreda. V
posameznem oddelku je v povprečju 40
učencev, a so učilnice po velikosti podobne
našim.

Kakšna je njihova kultura in v čem se najbolj
razlikuje od naše?
Turčija je moderna država z močnimi
tradicionalnimi vplivi kulture in vere, kjer
prevladuje muslimanska vera in visoko
privzgojeno domoljubje.

Pija Vukan

Tehniški dan na temo dneva Zemlje je 22.
aprila popestril dan naših osmošolcev.
Učitelji so za naše učence pripravili zelo zanimive
in poučne delavnice. Naučili so se veliko novega o
čebelah, se preizkusili v športnih igrah, izvedeli
več o reciklaži in onesnaževanju okolja.

(Foto: ospuconci.si)

Leonie Ambrozič
#Izmenjava v Turčiji

Tudi ta mesec je nekaj učiteljev odšlo na
izmenjavo v Turčijo. Več o tokratnem obisku
v okviru projekta Erasmus+ TAG nam je
zaupal učitelj Gregor Nemec.

Kako so bili otroci oblečeni ob sprejemu?
Slika pove več kot tisoč besed. :)

Tradicionalni turški ples učencev (Foto: Gregor
Nemec).

Kako je potekal teden v Turčiji?
Teden v Turčiji je imel kar naporen urnik. V
Dopoldanskem času smo večino bili na
gostiteljski osnovni šoli, (Faik ahenk Primary
School), kjer so nam učenci in učitelji predstavili
svoje delo. Smo se pa morali izkazati tudi učitelji
iz drugih držav, saj smo izvedli uro v maternih
jezikih. Mi smo z različnimi igrami učence naučili
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#Svetovni dan Zemlje

Dan Zemlje praznujemo 22. aprila. Na ta dan se odvijajo
dogodki za osveščanje o varovanju okolja. Praznovanje se je
bilo prvič organizirano leta 1970.
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 2009 na predlog
bolivijske vlade 22. april razglasila za mednarodni dan matere
Zemlje. Vsako leto se tema spreminja in prilagaja trenutnim
spremembam in težavam z okoljem. Tema dneva Zemlje 2022 je
»Vlagajmo v naš planet«
(Foto: europosterji.si) Pija Vukan

#Čist hudo Veliki petek obeležuje križanje Jezusa Kristusa,
ki je tretji dan vstal od mrtvih.
Velikonočne tradicije se po različnih državah
razlikujejo. Po tradiciji je na veliki petek
zapovedan strog post, na veliko soboto se
blagoslavlja hrana, ki se potem zaužije na veliko
noč, torej v nedeljo kot zajtrk.
Velika noč je praznik, ko se zbere vsa družina in
oživijo stari običaji. Posebna pozornost je
namenjena pripravi pirhov. Pobarvana trdo
kuhana ali spihana jajca so eden najbolj
prepoznavnih simbolov velike noči. Kakšno
tehniko
izdelave
pirhov pa si
uporabil ti?
Dobre ideje
nam lahko
zaupaš na
naš
e-naslov.

Velikonočne dobrote (Foto: 24ur.com).

Pija Vukan

#Svetovni dan (norcev)

Našo pozornost je pritegnil še en svetovni
dan, ki ga praznujemo v aprilu. Ta ni državni,
ga pa zagotovo obožujete!

Tudi najstniki od devetega do petnajstega
leta smo prišli na svoj račun, saj je za nas
zaživelo novo virtualno okolje – aplikacija
RTV Čist hudo.
Na njej lahko
najdete radijske,
televizijske in
spletne vsebine, ki
so primerne naši
starosti. Aplikacija
je varno digitalno
okolje, ki ne
omogoča prehoda
na katero drugo
spletno platformo
in ne vsebuje
oglasov (juhej!).
Na njej so vsebine
izključno za nas (Foto: facebook.com)
mlade, tako da so lahko brez strahu tudi naši
starši. Čist hudo ponuja še radijske oddaje:
Radiovedni, Kulturomat, Hudo, Mala malca,
Radijska igra za mlade, Hudo športni in druge.
Na spletni strani pa ne manjka niti "čist hudega"
humorja in ravno prav zapletenih izobraževalnih
vsebin.

Lana Šileš

#Velika noč ali Vuzem
Nedolgo nazaj, 17. aprila, smo praznovali
največji krščanski praznik. Za vas smo
pobrskali po pomenu tega praznika.

1. april poznamo tudi kot dan norcev. Je 91. dan
v letu, 92. pa v prestopnem letu. Na ta dan nam
je dovoljeno kogarkoli spraviti v zadrego.
Ampak, ali so vse šale nedolžne? Zagotovo
vam je kakšna šala polepšala dan ali vas
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nasmejala, a pri izbiri potegavščin moramo biti
tudi previdni. Žaljive in nesramne potegavščine

nikakor ne sodijo
zraven, zato moramo
paziti, kako nekoga
“potegnemo za nos”.
Če si sam koga
pošteno potegnil za
nos, ali pa je kdo tebe,
te vabimo, da
potegavščino zaupaš
tudi na e-naslov
našega uredništva.

(Foto: osfram.splet.arnes.si) Ajša Breznik

Preizkusi se v mini križanki. (Vir: facebook.com)

#Kraljica TikToka

Še manj kot leto dni nazaj je bila povsem
običajno dekle, ki obiskuje srednjo šolo,
popoldne dela v trgovini z oblačili in prosti
čas preživlja na družbenih omrežjih.
Veš kdo je to? Seveda, gre za Charli D'Amelio.
No, vse to se je spremenilo praktično čez noč in
Charli se danes lahko pohvali z več kot 70
milijoni sledilcev na TikToku. Oboževalce je
očarala s svojim plesnim znanjem in dejstvom,
da je zelo iskrena, prijazna in preprosta. Najbolj

všeč med tem
vsem ji je da
spozna svoje
oboževalce, ki
jih spodbuja k
plesu.

Charli D’Amelio je TikTok zvezdnica
(Foto: google.com).

Lana Šileš
#PoigrajSe
Razvozlaj uganki.

#NasmejSe
Šalo tega meseca je pripravila Lana.

Bližnjica
»Včeraj smo tekli kros in postal sem
rekorder. Tisoč metrov sem pretekel v eni
minuti!« se hvali Marjan. »Nemogoče!« mu
ne verjame Peter. »V minuti pa nisi mogel
preteči kilometra!« »Pa sem! Poznam
namreč bližnjico!«

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 aprilske številke: Ajša Breznik

Člani uredništva: Leonie Ambrozič, Lana Šileš, Pija

Vukan

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
Črn, rumen, pošteno rejen,
pošteno kosmat, ima rožice rad.

Živobarvni govorun, blebetavi krivokljun,
kar ga človek nauči, brez razuma ponovi.
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