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

#Pove�N��r��
December 2022                                                 Številka 3, letnik 4, leto 2022/2023.

Uvodnik Pričarali smo nasmehe

V četrtek, 1. 12 je na OŠ Puconci potekala
prireditev Pričarajmo nasmeh. Predstavili so
se učenci podružničnih šol, vrtca in
centralne šole. Učenci smo na dobrodelni
prireditvi prejeli tudi koledar.

Pričarajmo nasmeh 2022. (Foto: ospuconci.si)

Vrteški otroci so se predstavili s pesmijo o štirih
letnih časih. Ravnatelj Štefan Harkai in župan
Ludvik Novak pa sta pozdravila goste. Zaplesale
so učenke iz 5. razreda, učenci iz POŠ Mačkovci
pa so nam predstavili igro o tem, kako je v gozd
prišla pomlad. Na prireditvi so sodelovali tudi
učenci mladinskega pevskega zbora. Učenke iz
POŠ Bodonci so zaplesale ples o poletju.
Naši učenci so se predstavili tudi z igranjem na
harmoniko, klavir, kitaro in flavto. S pesmijo
Snežinke nas je razveselil tudi otroški pevski
zbor. Za konec pa seveda ni smela manjkati še
trenutno najbolj aktualna pesem Lučke, ob kateri
so zaplesale učenke iz 5. razreda.

Lina Kuhar

Smo v enem najlepših mesecev v letu.

Zimski večer. (Foto: pixabay.com)

Prihaja čas obdarovanj in čas, ko bo v hiši
zadišalo po piškotih in cimetu. Smrečico smo
verjetno že vsi postavili, jo pridno okrasili in
stavim, da smo že tudi vsi prižgali lučke in da si
jih zdaj vsak večer z veseljem ogledujemo. V tej
številki bomo pisali o prihajajočih praznikih,
svetovnem prvenstvu v nogometu, o prazničnih
pesmih in filmih, prireditvi Pričarajmo nasmeh in
FLL … Čakajo vas tudi zabavne naloge na
zadnji strani.

Vse članice šolskega časopisa
vam pa želimo vesel božič in

srečno novo leto. Upam, da bo
vaš vstop v novo leto srečen

predvsem pa zdrav.
Želim vam veselo branje!

Lana Boldižar,
glavna urednica 3. številke #PovejNaprej
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Šola v naravi FLL

5. 12. smo se učenci 7. razredov odpravili v
šolo v naravi na Veliki Boč, kjer smo se imeli
res super.

Skupinska fotografija. (Foto: ospuconci.si)

Učenci 7. razredov smo se 5. 12. odpravili v
šolo v naravi. Ko smo prispeli, so nas razdelili v
sobe in dve skupini, A in B. Že prvi dan smo
začeli z dejavnostmi, in sicer smo učenci v
skupini A kurili ogenj. V torek dopoldne smo šli
jahat islandske konje, popoldan pa smo imeli
delavnico o gozdnih živalih in rastlinah. V sredo
zjutraj smo šli na orientacijo, popoldan po kosilu
pa na snežni poligon in pležuhanje. Zvečer smo
odgovarjali na uganke, ki so bile skrite v stavbi
in si jih moral še iskati. V četrtek dopoldne smo
šli na team building in lokostrelstvo popoldan pa
postavljat igluje. Zvečer smo se igrali miselne
igre. V petek je bil naš zadnji dan šole v naravi
in smo po zajtrku šli še na zadnjo delavnico, na
pohod ob meji med Slovenijo in Avstrijo, domov
pa smo se odpravili okoli 13. ure. Bil je res
zanimiv in naporen teden.

Pia Šeruga

Trening tekma First Lego League.

Naši učenci sodelujejo
v programu First Lego
League, kjer se učijo
inženirskih pristopov
in raziskujejo različne
tematike. Letošnja
tema izziva je Super
E, s poudarkom na
pridobivanju,
shranjevanju in varčni
rabi energije.
V sredo, 16. 11. 2022,
so se učenci odpravili
na Fakulteto za
elektrotehniko v
Ljubljani, kjer so se

udeležili trening tekme. Naša ekipa se je odlično
odrezala v tekmi robotov, kjer so s svojimi
rešitvami dosegli odlične točke. Regijsko
tekmovanje bo potekalo v soboto, 14. 1. 2023,
na naši šoli v Puconcih.

Trening tekma v
Ljubljani. (Foto:
Gregor Nemec)

Iva Mertik

Bližajoči se prazniki

Bližajo se prazniki in tudi počitnice. Kmalu bo novo leto, še
prej pa božič. Če želite izvedeti kaj več o prihajajočih
praznikih, preberite članek.
Božič letos praznujemo v nedeljo. Je krščanski praznik, ki ga v
katoliških in protestantskih državah praznujemo 25. 12. kot
spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. Praznik zaključuje čas
adventa in začenja božični čas v liturgičnem letu.
Novo leto je običajno praznični dan, ki obeležuje začetek
novega koledarskega leta. V Sloveniji je novo leto državni

praznik. Do leta 2012 je bil praznični dan tudi 2. januar, ko je bil zaradi varčevalnih ukrepov ukinjen.
Ponovno je postal dela (in šole) prost dan leta 2017.

Pija Vukan
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Katar 2022

Zaključilo se je svetovno prvenstvo v nogometu (World Cup 2022).
Prvenstvo se je začelo 20. novembra, končalo pa 18. decembra z zmago
Argentincev. V finalu so namreč premagali Francoze in Argentina je tako stopila
na svetovni vrh tretjič v zgodovini, prvič po letu 1986. Prvo svetovno prvenstvo
so organizirali leta 1930 v Urugvaju. Svetovno prvenstvo poteka vsaka 4 leta.
Letošnje je bilo že 22. po vrsti, gostil ga je Katar.
Prvenstvo vključuje 32 reprezentanc. 31 se jih je uvrstilo preko kvalifikacij, Katar
kot gostitelj pa se je uvrstil avtomatsko.
Foto: siol.net Lana Boldižar

5 seconds of summer Kapa (božični film)

Kot že veste je izšel nov slovenski
celovečerni božični film Kapa. Priporočam
vam, da si ga ogledate z družino ali prijatelji

na božič.

Prvi slovenski
božični film
(Foto:
24ur.com)

Nov božični film Kapa je zelo zanimiv film, v
katerem nastopa devetletni deček Erik, ki mora
zaradi problematičnih staršev živeti v
mladinskem domu. Malo vsebine sem vam že
izdala, več pa si oglejte kar sami. Če si ga
ogledate, nam pa lahko napišete svoje mnenje o
filmu na naš gmail: povejnaprej@ospuconci.si.

Pia Šeruga

Ta pop skupina, ki je nastala leta 2011 s
štirimi člani, se skrajšano imenuje 5sos.

(Foto: 5sos.com)

Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood
in Ashton Irwin so člani tega banda, katerega
popularnost vse bolj narašča. Oboževalce so
začeli dobivati po njihovem nastopu z One
direction na touru Take me home, na katerem so
zasloveli. Vsega skupaj so prodali 10 milijonov
albumov, najbolj prodajan med njimi je
Youngblood. Njihova prva pesem je Out of my
limit, najbolj znana in z največ ogledi pa
Amnesia.

Ena Husar

Top 10 prazničnih pesmi in filmov

FILMI
1.Home Alone (1990)
2.How the Grinch Stole Christmas (1966, 2000)
3. A Christmas Story (1983)
4. The Santa Clause (1994)
5.Elf (2003)
6.The Holiday (2006)
7.Miracle on 34th Street (1947 & 1994)
8.Deck The Halls (2008)
9. Christmas with the Kranks (2004)
10. It’s A Wonderful Life (1946)

PESMI
1. All I Want For Christmas Is You, Mariah Carey
2. Last Christmas, Wham
3. Baby Please Come Home, Darlene Love
4. White Christmas, Bing Crosby
5. Do They Know It’s Christmas?, Band Aid
6. Rockin’ Around the Christmas Tree, Brenda Lee
7. Happy Xmas, John Lennon & Yoko Ono
8. Sleigh Ride,The Ronettes
9. Driving Home for Christmas, Chris Rea
10. Santa Claus is Coming to Town, Mariah Carey

Julija Fartelj
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Poigraj se

Pia je pripravila naloge za kratkočasenje.
Če najdeš rešitev rebusa, nam jo sporoči
na naš e-naslov.

Nasmej se

Programerji

Zakaj so računalniški programerji večinoma
moški?
Ker se ženske bojijo mišk!

Klavir

Vida je cele dneve in noči noči igrala klavir.
Mehanik: “Prišel sem vam uglasit klavir.”
Vida: “Saj nisem nič naročila!”
Mehanik: “Naročili so mi vaši sosedje!”

Voščilo

Član� uredništv� va� želim�
vese� b�ži�

i� srečn� nov� let� 2023.
Kdo smo?

Glavna urednica decembrske številke: Lana

Boldižar.

Člani uredništva: Julija Fartelj, Ena Husar, Lina

Kuhar, Iva Mertik, Pia Šeruga, Pija Vukan.

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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