
ŠOLSKI ČASOPIS OŠ PUCONCI Te zanima več? https://povejnaprej.splet.arnes.si/

#PovejNaprej

Junij 2022                                                          Številka 9, letnik 3, leto 2021/2022.

#Uvodnik resno. Tam namreč najdete nas, starejše
učence. O tem vam zagotovo povemo še kaj v
naslednjem šolskem letu, ko vas znova vabimo
k branju #PovejNaprej. Za zdaj pa vam želimo

le sproščujoče
in igrive
počitnice.
(Foto:
ssgo.scv.si)

Ajša Breznik

#Raziskovanje Kranjske Gore
Za ta podvig so se odločili naši devetošolci,
ki zdaj že uživajo na zasluženih počitnicah.

Učenci 9. razredov so se 1. junija odpravili v
šolo v naravi. Šli so v Kranjsko Goro in tam
skupaj s prijatelji in učitelji preživeli 3 dni.
Sprehodili so se do jezera, nekateri so v jezeru
tudi zaplavali. Slava gre seveda le najbolj
pogumnim. Preizkusili so se v še v veslanju.
Jutra so preživeli ob branju knjig, nato pa so se
odpravili na pot raziskovanja. Tudi popoldnevi
so bili polnih zanimivih aktivnosti.
Učenci so ob vrnitvi povedali, da so se imeli

zelo lepo.
Verjetno
so kaj tudi
ušpičili,
ampak
brez tega
v šoli v
naravi pač
ne gre.

(Foto: ospuconci.si)
Ajša Breznik

Pozdravljeni bralci!
V tem zadnjem
mesecu šolskega
leta nas sonce že
prijetno greje. Z
junijem vam v branje
ponujamo še zadnjo
številko šolskega
časopisa.
Kot se spodobi za
konec šolskega leta,
je bilo na naši šoli

zadnjih nekaj tednov res živahno. Preberete
lahko več o obisku učiteljev iz drugih držav in o
šoli v naravi (tokrat so bili na vrsti 9. in 5.
razredi). Tudi naši učitelji so šli nabirat izkušnje
v druge države. Če vas zanima, kje so bili,
morate obvezno brati naprej.
Vzemite si nekaj časa in preberite naš junijski
časopis. Veliko užitkov in veselja pri branju!

Leonie Ambrozič

#Iztekajoče se šolsko leto

Šolsko leto, ki gre počasi h koncu, je bilo zelo
naporno, saj je bilo veliko ocenjevanj, a je hkrati
tudi zelo hitro minilo. Zdi se, kot da je bil še
včeraj 1. september. Učenci 9. razredov so že
odšli počitnicam naproti, septembra pa se nam
bodo na centralni šoli pridružili učenci letošnjih
5. razredov s podružničnih šol Mačkovci in
Bodonci. Kot veste, ima naša šola 2 nadstropji.
Spodnje nadstropje je namenjeno mlajšim
učencem do 5. razreda in vrtcu. Po hodnikih se
pogosto sliši, da je zgornje nadstropje bolj
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#Tudi 5. so šli na morje
V ponedeljek, 6. 6. so se v šolo v naravi
odpravili še zadnji v vrsti v tem šolskem letu. To
so bili naši petošolci.
Povedali so nam, da so na Debelem rtiču preživeli
pet nepozabnih dni. Jutra so preživljali ob plavanju
v bazenu, po kosilu pa so imeli razne dejavnosti.
Med drugim so se z ladjico odpravili v Piran, se
preizkusili v vožnji s kajaki, na pohodu pa si
ogledali še okolico Ankarana. Ob mnogih
dogodivščinah so se spletla tudi nova prijateljstva.
(Foto:ospuconci.si)

Ajša Breznik
#Naši učitelji v Grčiji Ali imajo v šoli v Grčiji podobne predmete?

Da, imajo. V 3. razredu že začnejo s poukom
zgodovine, saj so Grki znani po svoji bogati
zgodovini. Prav tako imajo na urniku uro religije, ki
jo poučujejo učiteljice.

Kaj vam je bilo v Grčiji najbolj zanimivo?
V Atenah so na pločnikih posajena drevesa s
plodovi, podobnimi mandarinam. Čudilo nas je, da
jih nihče ne obira. Izvedeli smo, da niso užitne, so
le čudovito dišale. V starem delu Aten smo opazili
ulice s čudovitimi vijoličnimi rožami, ki so se
raztezale preko ulice.Navdušena sem bila nad
predstavitvijo zgodovine v muzeju Akropola. Tudi
grška hrana nam je zelo teknila.
Na Peloponezu smo se vozili mimo nasadov
mandarin in limon. Grški vozniki zavirajo v
zadnjem trenutku, ker nas je večkrat vznemirilo.

Ali ste se igrali kakšne igre in jih nekaj lahko
naštejete?
Tema srečanja je bila bralna pismenost in kulturna
dediščina. Tako smo prebrali znamenito zgodo o
Dedalusu in Ikarusu ter poustvarjali. Zanimiva je
bila tudi igra s programom Kahoot, kjer smo
tekmovali v poznavanju Grčije. Mi smo grške
učence ob sestavljanki naučili nekaj slovenskih

besed,
tradicionalno igro
Pikica stoj, Mačka
miš ter slovensko
izvedbo Pepčka.

(Foto:udeleženci
izmenjave)

V Grčijo so se maja po nove izkušnje
odpravili trije strokovni delavci naše šole. Na
vprašanja o vtisih in doživetjih nam je
odgovorila učiteljica Irena Sabo.

Kakšne so šole v Grčiji?
Obiskali smo šolo 9 Dimotiko Irakleio Scholeio
Attiki na severu Aten. Ta šola je združena s šolo
10 Dimotiko Irakleio Scholeio Attiki, s katero si
delijo učitelje. Osnovna šola, kot je ta, ki smo jo
obiskali, traja do 6. razreda. Učence poučujejo
učitelji razrednega pouka, vključujejo se učitelji
angleščine, glasbe in športa. Okrog šole je visoka
kovinska ograja. Ko pridejo starši po svoje otroke,
čakajo pred vrati. Na dvoriščni strani šole je
asfaltna površina za športne aktivnosti. Zelenih
površin nimajo. Ob vstopu v šolo so velike
poslikave podob iz “Malega Princa”. Vsaka učilnica
ima na stropu ventilator, nobena nima radiatorja.
Počitnice trajajo 3 mesece, začnejo se sredi junija
in trajajo do srede septembra, saj so poletja zelo
vroča. V vsakem razredu je po 18 učencev, imajo
po 2 paralelki. Učenci so bili zelo zgovorni in
glasni. Malic na šoli nimajo organiziranih, zato si jo

učenci prinesejo
s seboj v šolo. V
pritličju šole se
nahaja
trgovinica, kjer
si učenci lahko
kupijo kakšno
hrano ali pijačo.
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Ste šli gledat kakšne zanimivosti?
Da, seveda. To so bile zgodovinske znamenitosti.
V Atenah smo si ogledali Akropolo, kjer je
kraljevala boginja Atena, po kateri ima mesto ime,
večkrat smo se sprehodili po starogrški soseski
pod muzejem Akropola. Obiskali smo prvo grško
prestolnico, Navplij, pristaniško mesto na
Peloponezu, se po cesti peljali čez znameniti
Korintski prekop ter si ogledali ruševine
znamenitega Pozejdonovega templja.

Ajša Breznik

#Izmenjava tudi na naši šoli

Kot vemo, so bili na naši šoli učitelji iz
Nemčije, Grčije, Španije in Turčije. V tednu
od 6. 6. do 10. 6. 2022 je namreč potekala še
zadnja izmenjava v okviru projekta
Erasmus+ TAG.

Skupinska fotografija (Foto: Gregor Nemec)

Pogovarjala sem se z učiteljico iz Grčije, ki mi je
povedala, da so jih otroci iz naše šole zelo toplo
sprejeli. Za tuje učitelje smo na naši šoli
pripravili veliko različnih dejavnosti. Ob
kulturnem programu so imeli možnost spoznati
tudi tradicionalne obrti, kot sta lončarstvo in
lectarstvo. Pridružili so se tudi pouku pri več
predmetih, sami pa naše učence naučili nekaj
besed v njihovih jezikih in nekaj tradicionalnih
iger. Tuji učitelji so bili še posebej navdušeni
nad našo naravo in zelenimi površinami, ki
obkrožajo šolo.

Pija Vukan
#Vestnik in Murski val

V ponedeljek 13. 6. 2022, se nas je nekaj
učencev odpravilo na ogled časopisne hiše
Vestnik in radia Murski val.

Učenci pred
vklopom v živo.
(Foto: Janja Bedič)

#Švedska
Učitelj Bojan Ropoša pa je bil maja v sklopu
projekta Erasmus+ na Švedskem. O njegovih
vtisih lahko preberete v nadaljevanju.

Kaj vam je bilo najbolj všeč na Švedskem?
Gostovanje na Švedskem bi lahko razdelil na dva
dela na uradni del oziroma seminar in neuradni
del. Tukaj mi je bilo zelo všeč da smo se veliko
novega naučili, kako poučevati zunaj v naravi. Pri
drugem delu mi je bilo všeč, da smo si z učitelji
izmenjali kakšne napotke.

Ali jedo isto hrano kot mi?
Ne, opazil sem, da jedo več rib, ter za prilogo
skoraj vedno krompir.

Kako izgledajo njihove učilnice?
Na pogled so kar podobne našim. Imajo pa zvočne
okrepitve, kar pomeni, da imajo v učilnici zadaj
določene zvočnike, da se potem učiteljev glas
enakomerno razporedi po učilnici. Imajo pa tudi
mikrofon, ki ga uporabi učitelj, da učence pokliče
nazaj v razred, ko so zunaj.

Kako dolge odmore
imajo?
En odmor je dolg eno uro,
za kosilo imajo čas
dvajset minut, malice pa
nimajo, ostalih štirideset
minut pa so zunaj. Pozimi
so učenci teh štirideset
minut ponavadi na
drsalkah.

(Foto:Bojan Ropoša)
Pija Vukan in Lana Šileš
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Ob obisku Vestnika smo izvedeli vse o samem
časopisu, o nakladi in grafičnem oblikovanju.
Hkrati smo dobili tudi veliko uporabnih informacij
o njihovi spletni strani. Izvedeli smo, koliko truda
vložijo novinarji, da so njihovi članki
kakovostni.Najbolj zabavno pa je bilo na
Murskem valu, saj smo dobili možnost vklopa v
živo. Ogledali smo si tudi, kako poteka
snemanje napovednika. Čudili smo se tehniku,
ki ga obkroža množica gumbov, še bolj pa
voditeljici Miši, ki zna v trenutku oddajanja v živo
izbrati ravno prave besede za poslušalce.

Lana Šileš
#Top 5 osvežilnih pijač
Poletje je tukaj, vsaj po vremenu sodeč. Tokrat
vas v uredništvu želimo spomniti, kako
pomembno je, da v teh vročih dneh spijemo
dovolj … Hm … Česa? Pred vami je nekaj
predlogov pijač, za katere se nam zdi, da so
najbolj osvežilne.

1. Limonada,
2. voda,
3. ora,
4. kokakola,
5. smoothie.

Se strinjate ali nam manjka še kaj osvežilnega?
Predloge sprejemamo na naš e-naslov.

Lana Šileš
#NasmejSe

Kdo kliče?
V šoli pozvoni telefon.
Glas: “Danes pa našega Janezeka ne bo v šolo.”
Učiteljica: “Kdo pa kliče?”
“Moj oče,” se oglasi Janezek iz telefona.

Počitnice
"Zakaj si si želela postati učiteljica?"
"Vsaj štirje razlogi so bili."
"Kateri?"
“Jesenske počitnice, božične počitnice, zimske
počitnice, poletne počitnice …”

Pija Vukan

#PoigrajSe

Da ti ob poležavanju v poletni senci ne bo
dolgčas, je Lana zate izbrskala zanimiv sudoku.

Uredništvo šolskega časopisa vam želi lepe
počitnice!

Kdo smo?
Glavna urednica novembrske številke: Leonie

Ambrozič.

Člani uredništva: Ajša Breznik, Lana Šileš, Pija

Vukan.

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 50 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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