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UVODNIK 

 
Drage učenke in učenci, spoštovani bralci Našega glasa! 

Šolsko leto 2016/2017 se končuje in znova je pred vami Naš glas, šolsko glasilo. Ustvarile so ga 

pridne roke številnih učencev in učiteljev pod budnim očesom mentorice Petre Bercko Beranič. 

Ob zaključku se ponosno oziramo na bogato in mnogokrat odlično prehojeno pot. Ponosni smo 

na uspehe, športne dosežke in ves trud, ki smo ga skozi leto vlagali v popotovanja po zakladnici 

znanja. O vseh dosežkih učencev in učenk ter o naših skupnih doživetjih poročajo naši zvesti in 

literarnemu ustvarjanju predani šolski novinarji. Skozi šolsko leto so se pod mentorstvom 

učiteljev trudili, zbirali prispevke, fotografirali zanimivosti in pisali članke. Le-te lahko z 

zanimanjem prebiramo v novi številki šolskega glasila. Svoje prispevke so mladi novinarji 

objavljali tudi na šolski spletni strani in skrbeli za njeno ažurnost. Zato se vsem zahvaljujem in 

vam čestitam za vztrajnost in ljubezen do lepe slovenske besede in novinarskega ustvarjanja.  

 

Ponosni smo, da smo letos ubranili vse tri naslove: kulturna, eko in simbioza šola. Na šoli se je 

dogajalo veliko zanimivega, poučnega in zabavnega. Vse to je pozitivno vplivalo na življenje in 

delo šole, predvsem pa na prijetno sobivanje in osebnostno rast vsakega izmed nas. Posegli smo 

po najvišjih rezultatih na področju tekmovanj iz znanja, literarnega, likovnega, glasbenega in 

športnega udejstvovanja. Prejeli smo številna priznanja in nagrade. Vidne rezultate smo objavili 

v Petici, ki jo je tednik Panorama poslal v vsa gospodinjstva, in v občinskem glasilu Makolčan. 

 

Radi bi se zahvalili Občini Makole, županu, občinski upravi in svetnikom, da finančno skrbijo 

za našo šolo in nas podpirajo pri delu. Brez učiteljev in drugih strokovnih delavcev ni 

kakovostnega šolskega vsakdana in zadovoljnih otrok. Tudi njim zahvala za prizadevno delo. 

Hvala staršem za tvorno sodelovanje. Prav gotovo smo vsi v tem šolskem letu začutili, kako 

pomembno je medsebojno razumevanje, sodelovanje, strpnost in razumevanje različnosti. 

 

Spoštovane učenke in učenci, prijatelji naše šole! 

Verjamem, da vas topli sončni žarki že vabijo v naravo in kličejo po poletnih brezskrbnih 

počitnicah. Želim vam, da počitnice preživite z družino, s prijatelji ali sorodniki, počnite kaj 

zanimivega, da si pridobite nove izkušnje, spoznanja, vedenja in na ta način obogatite svojega 

duha. Imejte se skrajno lepo in uživaje v počitniških dneh. 1. septembra pa se polni veselja, moči 

in mladostniškega navdiha vrnite v šolo.  

 

Vaša ravnateljica Silvestra Samastur 
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1. RAZRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V letošnjem šolskem letu smo se navajali na novo okolje. Spoznali smo šolo in pravila. Obiskali 

smo Piko Nogavičko v Velenju, k nam je prišel Dedek Mraz in nam prinesel darila, sami pa smo 

se veliko gibali, se ukvarjali z življenjem nekoč in spoznali načine za zdravo življenje ter v ta 

namen naredili sadno solato, ki nam je zelo teknila.  

Bili pa smo tudi delovni, saj smo sodelovali na različnih tekmovanjih, in sicer na Cankarjevem, 

matematičnem in naravoslovnem tekmovanju. Nekaj nas je bilo uspešnih in prislužili smo si tudi 

priznanja.  

Prav tako smo letos postali že pravi bralci, saj smo spoznali črke in tako smo lahko sodelovali 

pri bralni znački.  

Sedaj pa že komaj čakamo na počitnice in igranje.  

 

Učenci in učiteljici 1. razreda 
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2. RAZRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUGI RAZRED SE PREDSTAVI 

IZA , ŠPELA, MAJA – Uspešne smo pri twirlingu.  

                  PIA – Rada pojem in igram na kitaro, klavir. 

                                  ZALA – Rada plešem v Plesnem klubu Lara. 

                                                    NINA – Uživam v risanju, branju in športu. 

                                                               KLEMEN – Zelo rad igram nogomet s prijatelji. 

AJDA – Rada ustvarjam in berem. 

                   JERNEJ – Uspešen sem pri angleščini. 

                                     BENJAMIN – Pri športu zelo rad tečem. 

                                                      VERONIKA – Uspešna sem pri likovni umetnosti. 

                                                                             FILIP – Rad imam matematiko in šport. 

                                                                                                NIK – Zelo dobro mečem žogo. 

MAI , GAL G., LOVRO, ANŽE, GAL S. in  PATRIK – Naš najljubši šport je nogomet. 

                                    LARISA – Rada imam angleščino. 

                                                         HANA – Uspešna sem pri slovenščini. 

 ALJAŽ – Rad igram igro med dvema ognjema. 
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3. RAZRED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVDUŠILA NAS JE SVETLANA MAKAROVIČ S PESMICO JAZ SEM JEŽ … 

 

Jaz sem mačka, ti pa miš. 

Jaz lovim te, ti bežiš. 

Če me razjeziš,  

lahko te pojem … 

MAŠA 

 

Sonce sije, dežek gre, 

mlinar melje brez vode. 

Oče šteje dolgo let, 

mama šije kozji rep. 

LENKA 

 

Jaz sem čopič, ti pa ne. 

Jaz znam barvat, ti pa ne. 

Vsak me zna prijeti,  

tebe pa nobeden. 

NINO 
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Jaz sem mačka, ti pa ne. 

Jaz znam krampat, ti pa ne. 

Mene majo prav vsi radi,  

tebe pa nobeden. 

Tebe pa nobeden. 

LENKA 

 

Jaz sem lev, ti pa ne. 

Sem kralj živali, ti pa ne. 

Tebe vsak pozabi, mene pa nobeden. 

NUŠA 

 

PREIZKUSILI SMO SE V PISANJU PESMIC … 

Reka široka teče počasi, zliva se v morje nekje v daljavi.  

MATIC 

 

Jagoda 

Beseda dolga, 

sadež rdeč. 

Usta so polna,  

jagod preveč. 

MAŠA 

 

Jaz gledam svet. 

Cvet diši kot med. 

Jezik liže sladoled. 

NUŠA 

 

PISALI SMO ZGODBE … 

 

Čudežno drevo 

Nekega lepega sončnega dne je Žan na stojnici kupil čudežna semena. Vesel je odskakljal domov. 
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Doma je semena posadil in jih pridno zalival. Čez nekaj dni je začelo rasti drevo. Žan je komaj 

čakal, da bo drevo zraslo, da lahko poje sadeže. Preden je odšel spat, je prosil boga, da bo drevo 

hitreje raslo. Naslednji dan je Žan stekel ven. Zagledal je visoko drevo z veliko krošnjo, polno 

sladkarij. Stekel je domov in napisal vabilo prijateljem, da jim pokaže presenečenje. Prišli so 

Janez, Tina, Lili in Jan. Vzeli so košare in se odpravili do drevesa. Žan je stresal drevo, da so z 

njega padale sladkarije. Z njimi so prijatelji napolnili košare. 

Do sitega so se najedli sladkarij. Dogovorili so se, da se bodo pri Žanu in njegovem čudežnem 

drevesu ponovno srečali pojutrišnjem in se sladkali. Vsi so se veselili. 

NUŠA 

 

Nenavadna krava 

Nekega dne je Sara hotela jesti samo govedino. Jedla je govedino za zajtrk, malico, kosilo, 

popoldansko malico in večerjo. Ker je pojedla preveč govedine, je postala krava. Vendar ne 

navadna krava. Dajala je čokoladno mleko, kakala bonbone in lulala limonado. Imela je toliko 

dobrot, da jih je začela prodajati. Če je hotela zopet postati deklica, je morala spiti čarobni napoj. 

S prodajo dobrot je zaslužila dovolj denarja, da si je lahko kupila čarobni napoj in zopet postala 

deklica.  

MAJA 

 

UČILI SMO SE PLAVATI … 

 

Šola v naravi 

Konec oktobra smo se odpravili v šolo v naravi v CŠOD Burja. Najprej smo se peljali z vlakom, 

potem še z avtobusom. V šoli v naravi smo se učili plavati, imeli smo svoje bungalove. 

Zajtrkovali, malicali, jedli kosilo in večerjali smo v domu. V prostem času smo igrali nogomet 

in druge igre, brali, se sprehajali ob obali, obiskali fitnes, ki ga imajo v Seči kar na prostem. 

Ogledali smo si soline in imeli pouk o solinah, spoznavali smo forma vivo, peljali smo se z ladjo 

v Piran. Obiskali smo vrt kaktusov, kjer je vsak kupil enega. Nazaj smo se peljali z avtobusom 

in vlakom. V Ljubljani smo obiskali McDonald's. 

Všeč mi je bilo … 

… da smo se peljali z vlakom. (Marvin) 

… ko smo igrali nogomet. (Nino) 

… ko sta ostala košek in lopar za badminton v krošnji drevesa, vrt kaktusov, vožnja z ladjico. 

(Anže) 
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… ko smo igrali nogomet in vožnja z vlakom. (Matic) 

… vrt kaktusov in mesto Piran. (Maja) 

… mesto Piran in vožnja z ladjico. (Klara) 

… soline in vožnja z ladjico. (Patricija) 

… ko smo igrali nogomet in obiskali mesto Piran. (Maša) 

… ure plavanja. (Lenka) 

… vrt kaktusov in obisk mesta Piran. (Nuša) 

 

BILI SMO EKO … 

Projekt »Zelene kocke – posode« 

V okviru dejavnosti programa Ekošola smo učenci 3. razreda sodelovali pri projektu »Zelene 

kocke – posode«. Na šolo smo prejeli paket z dvema posodama, zemljo, zelenimi kockami in 

semeni žita. V prvo posodo smo nasuli priloženo zemljo in vanjo pomešali zelene kocke, v drugo 

posodo pa smo nasuli suho vrtno zemljo. V obe posodi smo posejali žito in ju redno zalivali, 

spremljali rast in količino porabljene vode. Rezultate smo redno beležili štiri tedne, na koncu pa 

izpolnili poročilo.  

Učenci 3. razreda z učiteljico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tretješolci bomo drugo leto najbolj pogrešali: 

 pouk z učiteljico Anito, 

 odmore, 

 vse, 

 veliko napihljivo žogo, 

 matematiko, spoznavanje okolja … 
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4. RAZRED 

                          SKOZI LETO SMO  

UGOTOVILI, DA NAJRAJE DELAMO V      

                    SKUPINI, SAJ SE TAKO NAJVEČ           

NAUČIMO. 

V četrtem razredu smo veliko ustvarjali in delali na dobrih medsebojnih odnosih. Skozi leto smo 

gradili na prijateljstvu in sprejemanju drug drugega, strpnosti in medsebojni pomoči. Gradili smo na 

močnih področjih posameznikov, da so se lahko izkazali in da so utrjevali vez razreda kot skupine. 

Otrokom smo dali možnost, da sami povejo, kako oziroma na kakšen način bi najraje delali. 
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PREKO SPLETA Z INTERAKTIVNO 

TABLO 

Z UČITELJICO 

KAKO SE ŽELIMO 

UČITI? 

V SKUPINAH 

INDIVIDUALNO 
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5. RAZRED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠOLA V NARAVI SKUPAJ NAM JE LEPŠE     USTVARJALNOST 

- SMUČANJE                                                                                                                               - TEHNIŠKI DNEVI                                                     

                                    PRAVIČNOST                                         SOLIDARNOST                                

- CŠOD GORENJE                    VEDOŽELJNOST      STRPNOST                 - NARAVOSLOVNI DNEVI                                                                                                                                                   

- ROGLA                                                                                              - LIKOVNI NATEČAJI 

- LOKOSTRELSTVO                     - LIKOVNO     

                                                                                                                                            USTVARJANJE 

- NOČNI POHOD                                                                                                                      - PISANJE  

                                                                                                                                               PESMI, ZGODB  

- DNEVNIK  

- PLES  - VODENJE   

                                                                                                                                                    PRIREDITVE 

- DRUŽENJE                                                                                                                              - IGRANJE   

                                                                                                                                                     KITARE 

DOGODIVŠČINE 

5. RAZREDA 
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                                                                                                                                                   - IGRE VLOG 

  

KOLESAR                               UČIM SE UČITI                 AKTIVNOSTI 

- SPRETNOSTNI POLIGON                            - SODELOVANJE      - ŠPORTNI DNEVI                 

- TEORIJA, VAJA                                          - MISELNI VZORCI     - ODLIČNI  

                                                                                                                                         DOSEŽKI (atletika,                                              

- KOLESARSKI IZPIT                                     - »PET PRSTOV«     med dvema          

                                                                                                                                           ognjema,  

- KOLESARSKA IZKAZNICA                        - PAUKOVA STRATEGIJA        nogomet,   

                                                                                                                                            košarka) 

 - MOŽGANSKA NEVIHTA     - TEKMOVANJA  

 - »BESEDNI TENIS«      (Kenguru, Bober,  

                                                                     - KRITERIJI, VREDNOTENJE …      Bralna značka, 

       Logika,   

                                                                                                                                          Kresnička, 

       Mednarodni  

        likovni natečaj …) 

 

Tehniška dneva – Zmaj in Hladilna torba 
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Priprave na kolesarski izpit 

 

                                               Zimska šola v naravi 
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6. RAZRED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci šestega razreda smo med šolskim letom bili (pre)pogosto znani po tem, da smo med urami 

preveč govorili. Tokrat bomo za šolski časopis povedali nekoliko manj in hkrati pomagali, da se 

vsi, katerim smo občasno »pili živce«, in tudi ostali, utrujeni od šolskega leta, sproščate ob 

barvanju mandale. To smo med šolskim letom občasno počeli tudi sami. Želimo vam prijetno 

barvanje v poletni senci ob hladni limonadi, zraven pa dodajamo tudi povezavo do pomirjujoče 

glasbe: http://url.sio.si/xdv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://url.sio.si/xdv
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7. RAZRED 

 

Ob začetku novega šolskega leta smo dobili novo sošolko Laro, ki smo jo prijazno sprejeli. 

Skupaj smo preživeli marsikaj zanimivega. 

28. 2. 2017 smo se odpravili v šolo v naravi, kjer smo se zelo zabavali, streljali z lokom, vozili s 

kanuji in se preizkusili v orientacijskem teku. Imeli smo se odlično.  

Med letom smo spoznali, kako je potekal pouk naših starih staršev, lovci so nam predstavili 

njihovo delo, v Rogaški Slatini pa so nam pokazali izdelavo stekla.  

Šolsko leto je bilo prijetno in polno novih doživetij. Da bo popolno, se bomo na zaključno 

strokovno ekskurzijo odpravili še na Koroško. 

Učenci 7. razreda 
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8. RAZRED 

 

Letošnji 8. razred sestavlja 15 učencev – 7 punc in 8 fantov. Naša razredničarka je učiteljica in 

knjižničarka Barbara Gmeiner Kline.  

No, pa poglejmo, kako se je vse skupaj začelo. 

1. razred  

Davnega leta 2009 je v OŠ Anice Černejeve Makole prišlo 16 učencev. Naša razredničarka je 

bila učiteljica Marija Novak. 

2. razred 

Čez leto dni je prag učilnice na žalost prestopilo samo 15 učencev. 

3. razred 

Zadnje leto z razredničarko Marijo Novak. Ponovno nas zapusti sošolec. Šolo v naravi smo 

preživeli v Seči. 

4. razred 

Izgubimo sošolca in dobimo novo sošolko. No, počasi smo se prihajanja in odhajanja sošolcev 

že navadili. Pojavijo se tudi nam »ljube« ocene. 
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5. razred 

Naš razred dobi 2 nova sošolca. V šoli v naravi na Arehu pridobivamo znanje smučanja.  

6. razred 

Ne boste verjeli – ponovno izgubimo 2 sošolca. Pridobimo novo sošolko, a ta nas samo po tednu 

dni zapusti. Dobimo pa razrednika – tokrat učitelja. Razredništvo prevzame učitelj Boštjan 

Stražišar in z nami ostane dve leti. 

7. razred 

Bili smo v šoli v naravi v Rakovem Škocjanu. Prvič smo tekmovali v predaji ključa, žal 

neuspešno. 

8. razred 

Dobili smo novega sošolca in novo razredničarko. Ob koncu šolskega leta smo dobili težko 

pričakovani »keson« za papir. Sledila je tudi predaja ključa – tokrat smo zmagali! Pred nami so 

le še dolge, dolge počitnice in …  

9. razred  

Nadaljevanje v naslednjem izvodu!  
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9. RAZRED 

 

TAJA BOŽIČKO 

 direktna 

 resna 

NASTJA BRUMEC 

 nasmejana 

 dobrosrčna 

NEJC DOBERŠEK 

 motokrosist naš 

 humorist 

MATEJ GODEC 

 Kličko 

 jezikav 

TILEN LONČARIČ 

 klepetav 

 ilustrator pri FIZ 

VANESSA LONČARIČ 

 zanimiva 

 izvirna 

AJDA RITONJA 

 jezikava 

 logičarka 

TOMAS SAGADIN  

 krbito pljuvalec 

 smešen 
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EVA JUG 

 nasmejana 

 brihtna glavca 

 zabavna 

BLAŽ KOVAČIČ 

 skuteraš 

 zabaven 

INES KOVAČIČ 

 strup v malih flaškah 

 zanimiva 

EVA KOVAČIČ 

 direktna 

 družabna 

JAN KUNEJ 

 zaspanec 

 motokrosist 

 vici brez smisla 

TEJA LEPEJ 

 pogrešana 

 zaprta vase 

ŽAN STRIŽIČ 

 motokrosist  

 gostobeseden 

AMANDA ŠOŠTER TURIN 

 deska 

 zanimiva 

ANEJ VEILGUNI 

 mucek 

 atlet 

LARA VEILGUNI 

 optik 

 nasmejana 

URŠKA VERDNIK 

 nasmejana 

 umirjena 

LEON ŽUNKOVIČ 

 mali čep 

 Zweistein 
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IZDELEK IZ TETRAPAKA 

Pri spoznavanju okolja smo se pogovarjali, kako skrbimo za svoje okolje. Odločili smo se, da 

bomo naredili izdelek iz tetrapaka. V šolo smo prinesli odpadno embalažo – odrezan tetrapak in 

papirnate brisače. Zunanji del tetrapaka smo premazali z lepilom in obložili s plastjo papirnatih 

brisač. Pustili smo, da se izdelek posuši. Z vodenimi barvami smo izdelek pobarvali. Učiteljica 

nam je iz odpadnih škatel za jajca izrezala rožice, ki smo jih poljubno pobarvali. V pobarvano 

rožico smo zataknili slamico. Tako je bil naš izdelek končan.                                          

 

                                                                                                  Špela Pavlič in Maja Vtič, 2. razred 

POVODNI MOŽ 

 Pia Lorber, 2. razred 
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KDOR ZDRAVO ŽIVI – NE KADI! 

Učenci 5. razreda smo v okviru projekta »Vzpodbujajmo nekajenje« zaprisegli, da v šolskem letu 

2016/2017 ne bomo prižgali cigarete. Razmišljali smo o smislu oz. nesmislu kajenja, o njegovih 

negativnih posledicah ter o škodljivih učinkih pasivnega kajenja. Ugotovili smo, da pripomorejo 

k boljšemu počutju in zdravju tudi zdrava prehrana, telesna aktivnost, spanec, zadostna količina 

popite vode in ne alkohola, osebna higiena ter nenazadnje nekajenje. Ob različnih spoznanjih, 

kaj vse kajenje povzroča, med drugim tudi raka, smo brez oklevanja podpisali slovesno obljubo. 

Ponosni smo na našo odločitev in prepričani smo, da bomo znali reči »ne, hvala«.   

         Vid Lončarič, 5. razred 
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FOLKLORNI TABOR JE ZAKON! 

Naši nadobudni folklorniki so pod vodstvom mentoric Klementine Mlaker in Anite Koren 

uspešno izpeljali 2. folklorni tabor. Na taboru, ki je potekal na šoli, smo se predvsem posvetili 

pripravi na Območno srečanje otroških folklornih skupin, seveda pa ni zmanjkalo časa za 

druženje in zabavo. Učenci so bili nad organizacijo folklornega tabora navdušeni, kar so dokazali 

z zavzetim sodelovanjem in ustvarjalnostjo. Tudi mentorici sva bili z izvedbo in odzivom otrok 

ter staršev zadovoljni in stremiva k nadaljnjemu ohranjanju ljudskega izročila na makolski šoli. 

           

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Zaslužena nagrada po folklornem taboru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljni  obrazi po nastopu v Podlehniku. 
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MMM … GOSPODINJSTVO V 6. RAZREDU 

Charlie, Aljaž, Timotej, Tomaž: »Nam je bilo najbolj všeč, ko smo pekli pico. Na pico smo dali 

različne sestavine po naših željah. Všeč nam je bila tudi peka piškotov, ki so bili slastni.« 

Mojca in Maja: »Najbolj nama je bilo všeč, ko smo delali pice. Pice smo poljubno oblikovali in 

obložili z različno hrano. Bile so zelo dobre.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blažka: »Všeč mi je bilo, da smo pekli, kuhali, rezali, saj smo s tem spoznavali in krepili 

samostojnost pri pripravi različnih jedi.« 

Alja: »Naučili smo se veliko o pripravi jedi.« 

Oskar: »Všeč mi je bilo, da smo lahko delali samostojno.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lukas: »Všeč mi  je bilo, saj smo na koncu pripravljene jedi razdelili in tudi pojedli.« 
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Luka in Anže: »Najboljša je bila peka piškotov in medenjakov, ki so bili zelo okusni. Bilo jih je 

zabavno pripraviti in okrasiti, najbolj pa pojesti.« 

 

 

Jan in Žiga: »Všeč nama je bilo izdelovanje piškotov s pomočjo modelčkov in peka pice, ki je 

bila odlična.« 

Žan: »Najboljša je bila priprava »krožnika zdravja«, saj smo med seboj sodelovali in pripravili 

takšne krožnike, da bi lahko zmagali na Masterchefu.« 
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PROJEKT RASTEM S KNJIGO 2017 

Sedmošolci smo se v mesecu maju odpravili v Knjižnico Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica, saj 

smo na šoli vključeni v projekt Rastem s knjigo. To je dejavnost, s pomočjo katere želijo 

knjižnice mladim približati knjige slovenskih avtorjev. Tako smo z našo knjižničarko Barbaro 

obiskali knjižnico v Slovenski Bistrici, kjer nam je knjižničarka Darja predstavila knjigo Kit na 

plaži in njenega avtorja ter pokazala program Cobiss. Nato smo se sprehodili po knjižnici, kar je 

bilo zelo zanimivo, saj nekaterih prostorov še nikoli nismo videli. Ob zaključku našega obiska je 

knjižničarka Darja vsakemu podarila zgoraj omenjeno knjigo in polni lepih vtisov smo se vrnili 

nazaj v Makole. 

Učenci 7. razreda 
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PODELITEV BRALNE ZNAČKE 

V ponedeljek, 22. 5. 2017, smo imeli kulturni dan – podelitev Bralne značke. Obiskala nas je 

mladinska pisateljica Janja Vidmar. Pripovedovala nam je o svojih potovanjih in doživetjih. 

Zaupala nam je, da je jedla črve, ki jih je kupila na stojnici. Povedala je, da so zelo dobri. Nato 

je izbrala dva učenca in ju poklicala k sebi. Najprej jima je rekla, naj vsak pokliče eno sošolko. 

S seboj je imela pripomoček za preverjanje ljubezni, ki ga je dobila v Mehiki. Po koncu poskusa 

smo ugotovili, da si učenci niso usojeni. Učencema je ponudila zmlete črve s čilijem in oba sta 

jih poskusila. Zaradi njunega poguma jima je podarila knjigo Otroci sveta, ki sta jo nato predala 

šolski knjižnici. Na koncu je učencem od 1. do 9. razreda, ki so prvi opravili Bralno značko, 

izročila priznanje in knjigo. Čestitala je tudi vsem zlatim bralcem, učencem, ki so vseh devet let 

brali za Bralno značko, in jim podelila priznanja. Po literarnem druženju smo se učenci vrnili v 

razrede, kjer smo reševali delovne liste, si ogledali projekcijo o pisateljici in se pogovarjali o 

prireditvi, pomenu branja ter Bralne značke. 

Vanessa Lončarič in Tilen Lončarič, 9. razred  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Naš glas 

  

29 

  

NOČ  KNJIGE 2017 

Letošnja tema že tradicionalne Noči knjige so bile pravljice. Vsak udeleženec tega projekta je 

moral prebrati ali poznati vsaj eno ljudsko in eno avtorsko pravljico. Naše druženje je potekalo 

v petek, 5. 5. 2017, in se je začelo ob 18. uri. Učiteljica Barbara nas je pozdravila in predstavila 

potek projekta. Na začetku smo se igrali dve igri, to sta bili pravljična dopolnjevanka in pravljični 

balon. Dobro ogreti smo se nato razdelili v štiri skupine in izdelovali križanke, rebuse, izmišljali 

smo si pravljice ter se igrali pantomimo. Nato je sledil prigrizek, za tem pa pripovedovanje 

pravljic s knjižničarkama Mojco in Darjo. Seveda so prebrane pravljice lahko pripovedovali tudi 

učenci. Na koncu je sledilo še branje v temi z lučkami ter oblikovanje zaključnih misli. Ta večer 

se nam je zdel zanimiv in zabaven ter upamo, da se bo ponovil tudi v prihodnjem šolskem letu. 

                                                                                                    Udeleženci Noči knjige 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Naš glas 

  

30 

  

PROJEKT STAREJŠI UČIJO MLAJŠE 

V četrtek,  18. maja, smo se učenke devetega razreda Ajda Ritonja, Nastja Brumec, Urška 

Verdnik in Eva Jug odpravile v drugi razred, kjer smo za dve učni uri postale »učiteljice« mlajšim 

učencem. Na to zahtevno nalogo smo se seveda morale dobro pripraviti. Nekaj dni pred 

poučevanjem smo se sestale z učiteljicama Barbaro Gmeiner Kline in Vero Kunstek. Naredile 

smo načrt, kako bomo izvedle poučevanje. Med vikendom smo učenke doma same pripravile 

delavnice, saj smo predvidele delo učencev po skupinah. Dan pred izvedbo smo se dokončno 

dogovorile o poteku ur in poučevanje tudi »povadile«. 

Poučevanje je potekalo 3. in 4. šolsko uro. Ko smo prišle v razred, smo se predstavile in začele 

z uvodno motivacijo. Eva je učence vprašala, kaj naredijo, ko zbolijo. Med odgovori se je pojavil 

tudi obisk zdravnika. Nastja je nato prebrala knjigo z naslovom Dr. Hov, Urška pa je branje 

popestrila s prikazovanjem ilustracij. Potem smo se pogovorili o vsebini knjige in učenci so se 

razdelili v štiri skupine. V prvi skupini je Nastja z otroki obrisala obe roki, nato pa so v prstke 

zapisali vse osebe, ki so nastopale v knjigi, zraven pa tudi njihove bolezni. V drugi skupini so 

učenci z Urško pisno odgovarjali na vprašanja, ki so bila povezana z vsebino knjige. V tretji 

skupini so učenci pod vodstvom Ajde prepoznavali osebe in zapisali njihova imena v okvirčke. 

Nato so si izbrali eno osebo in jo pobarvali. V zadnji skupini pa so z Evo sestavljali razrezano 

sličico in v pravilno zaporedje razvrstili osem povedi ter tako dobili obnovo zgodbe. Na koncu 

našega druženja je Urška učencem razdelila še samo lepilne lističe, na katere so napisali, kaj jim 

je bilo v teh dveh urah všeč in kaj ne.  

»Učiteljice« smo se prijetno utrujene in zadovoljne vrnile v šolsko knjižnico, kjer smo analizirale 

potek poučevanja, strnile naše misli in ovrednotile svoje delo. 

Nastja Brumec, Eva Jug, Ajda Ritonja in Urška Verdnik z mentoricama Barbaro in Vero 

 

 

 

 

 

Bila mi je všeč 

pomoč 

devetošolk. 

Pia 

 

Všeč mi je 

bilo branje 

knjige. 

Zala  

Všeč mi je bilo 

pisanje, 

delavnice in 

obrisovanje 

rok. 

Nina 
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UTRINKI DELA IN USTVARJANJA V OPB 

Minil je pouk in čas je za sprostitev. Učenci 2. razreda se z učiteljico Jasmino Železnik zelo radi 

igramo družabne igre, monopoly, karte, barvamo, rišemo, poslušamo glasbo ali plešemo. Kadar 

je lepo vreme, se odpravimo ven. Pozimi smo izdelovali snežene može in se sankali. Bilo je tako 

lepo, da so se nam pridružiti še učenci višjih razredov.  

    
 

V podaljšanem bivanju se tudi učimo in pišemo domačo nalogo. Zelo radi ustvarjamo in 

izdelujemo različne izdelke. Meni  je bilo najbolj zabavno, ko smo v okviru projekta Etika in 

vrednote v vzgoji in izobraževanju izdelovali našo hišico vrednot in plakat. 

   

 

 

 

 

Nina Galun, 2. razred 
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PRVO MESTO ZA NAŠO ˝BATERIJO˝ 

Učenci 2. razreda smo pri podaljšanem bivanju z učiteljico Jasmino Železnik izdelali zbiralnik 

za odpadne baterije. V šolski kuhinji so nam kuharice priskrbele prazno plastenko soka, ki smo 

jo najprej temeljito umili. Ko se je posušila, smo jo pobarvali in popisali z barvami ter iz nje 

naredili veliko baterijo, v kateri danes v šolski avli zbiramo odpadne baterije. Ob izdelovanju 

smo se imeli zelo lepo, še zlasti pa nas veseli, da učenci naše šole lepo polnijo našo baterijo. 

Fotografijo našega izdelka je eko koordinator Boštjan Stražišar poslal na natečaj Eko šole, kjer 

smo v kategoriji med skupinami otrok prve triade dosegli prvo mesto ter za nagrado prejeli 

čudovite nahrbtnike e-recikliraj. 

Aljaž Koren in Pia Lorber, 2. razred 
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TEK PODNEBNE SOLIDNOSTI 

V sredo, 12. 4. 2017, smo imeli učenci Osnovne šole Anice Černejeve Makole športni dan. 

Učenci od 1. do 5. razreda so se odpravili na pohod, učenci od 6. do 9. razreda pa na orientacijski 

tek do Sagadinove vile – krajevnega muzeja v Srecah pri Makolah. S tekom smo se učenci 

pridružili vseslovenski akciji Teka podnebne solidarnosti. O podnebnih spremembah smo najprej 

z učitelji spregovorili pri pouku, na dan teka pa smo se vsi učenci predmetne stopnje zjutraj zbrali 

v učilnici št. 2, kjer sta nam Žan Strižič in Nastja Brumec, učenca 9. razreda, predstavila življenje 

dečka Nangira iz Afrike. Ogledali smo si krajši film o problematiki podnebnih sprememb. Po 

predstavitvi smo si učenci v skupinah sami določili cilj, ki smo ga želeli s tekom simbolično 

doseči. V skupinah, kjer sva tekli, smo se odločili, da bomo tekli v znamenju solidarnosti do 

dečka Nangira ter do vseh, ki so jih prizadele podnebne spremembe. Med tekom pa smo na 

kontrolnih točkah odgovarjali na vprašanja o podnebnih spremembah. Vtisi s teka so zelo dobri, 

saj smo izvedeli, kako živijo ljudje drugje po svetu ter s kakšnimi težavami se soočajo, hkrati pa 

smo se med tekom po svoji prelepi domači pokrajini pričeli zavedati, kakšno bogastvo imamo 

mi. 

 

Urška Verdnik, 9. razred in Urša Novak, 8. razred 
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OBISKALI SO NAS BODOČI PRVOŠOLČKI 

V sredo, 24. 5. 2017, so nas obiskali bodoči prvošolčki. Zanje smo pripravili nekaj delavnic. 

Pokazali smo jim naše zvezke, v bralnem kotičku pa knjige, ki jih trenutno beremo v 3. razredu. 

Skupaj smo zaigrali na Orffove inštrumente. Najraje pa so se bodoči prvošolčki igrali s kockami, 

števili in črkami. Se vidimo septembra! 

Učenci 3. razreda z učiteljico 
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BEZGOV DAN 

Makolske zeliščarke so v torek, 23. 5. 2017, organizirale prvi Bezgov dan. Bezgovega dne so se 

udeležili učenci naše šole in vrtčevski otroci. Z vlakcem smo se popeljali v Stari Grad do 

prireditvenega prostora. Najprej je bilo potrebno nabrati bezeg za vse načrtovane aktivnosti. 

Sledile so delavnice: cvrtje bezga, izdelovanje bezgovega sirupa, tiskanje z bezgovimi listi in 

vejicami, risanje na aktualno temo, spoznavanje bezga in njegove vsestranske uporabe ter 

izdelava plakata, izdelovanje piščalk in raket iz plastenk. Za pijačo in jedačo je bilo poskrbljeno: 

bezgov sok in bezgovo cvrtje. Ostalo je nekaj časa tudi za igre na bližnjem travniku. Zeliščarke 

so za vsakega otroka pripravile tudi spominke, ki so jih udeleženci lahko odnesli domov. Polni 

lepih vtisov in kvalitetno preživetega prostega časa so se otroci z vlakcem odpeljali nazaj pred 

šolo, kjer so jih že čakali njihovi starši. 

Anita Koren 
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SPREJEM MED MLADE ČLANE RDEČEGA KRIŽA 

Vsako leto med mlade člane rdečega križa sprejmemo naše prvošolčke. Tokrat so pri pripravi 

sprejema sodelovali učenci, ki obiskujejo interesno dejavnost Mladi prostovoljci. Skupaj smo si 

ogledali risanko Helpman and the red cross, ki na preprost način prikazuje osnovna načela 

humanitarne organizacije Rdečega križa. Delo te organizacije nam je na kratko opisala naša 

gostja, Danica Skerbiš. Učenka 3. razreda, mlada prostovoljka, nam je prebrala še pravljico 

Križem kapica. Sledil je slavnostni sprejem. Učenci so domov odnesli manjša darilca, ki jih je 

pripravila območna izpostava Rdečega križa in bodo otroke spominjala na ta dan. 

Anita Koren 
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PROSTOVOLJSTVO NA NAŠI ŠOLI 

Učenke 3. razreda so letos pridno obiskovale interesno dejavnost Mladi prostovoljci, ki na naši 

šoli deluje prvo leto. Redno so pomagale pri obeležitvi pomembnih dogodkov: dan brez cigarete, 

mesec boja proti odvisnosti, dan boja proti aidsu … Pripravile so tudi stojnico ob tednu Rdečega 

križa in pomagale pri sprejemu naših prvošolcev med mlade člane Rdečega križa. Konec 

februarja so se udeležile krvodajalske akcije, ki je potekala na naši šoli, in pomagale pri delitvi 

vode in obrokov krvodajalcem. V naslednjem šolskem letu vabimo še druge učence, da se nam 

pridružijo, saj načrtujemo nove dejavnosti za naše prostovoljce. 

Anita Koren 

 

DRUŽI NAS LJUBEZEN DO OHRANJANJA  

LJUDSKEGA IZROČILA 

Folkloro na naši šoli obiskujejo učenci 2., 3., 4., 5. in 7. razreda. Ti otroci zelo radi obiskujejo to 

interesno dejavnost. Druži nas ljubezen do ljudskega izročila, petje, glasba in ples. Letos smo 

pripravili splet z naslovom Ljubi, ne ljubi.  Z njim smo se najprej predstavili na medobmočnem 

srečanju OFS v Podlehniku. Bili smo tako prepričljivi, da smo se uvrstili naprej na regijsko 

srečanje OFS v Cirkovcah. Udeležili smo se tudi državnega srečanja Pika poka pod goro v 

Rogaški Slatini. Tam mi je bilo zelo všeč. Otroci smo se tudi to leto zelo trudili, da smo se na 

vseh nastopih čim bolje odrezali. Naša skupina ima sedaj tudi ime – Akacija. Vsi se imamo radi 

in poskušamo biti čim boljši. 

Lenka Rojs, 3. razred 
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MISIJA: ZELENI KORAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naša šola že vrsto let sodeluje v projektu EKO ŠOLA. Letos je bil v njenem okviru prvič razpisan 

projekt MISIJA: ZELENI KORAK. Na razpis sem poslala samo en izdelek in to je bil reliefni 

odlitek iz mavca, ki je bil povzet po stari fotografiji Makol. Učenke Kaja Dolenc, Živa Mlakar 

in Neža Rojs so s svojo izvirno rešitvijo likovnega problema navdušile tako žirijo, ki je izmed 

2100 prispelih izdelkov njihovega uvrstila na tretje mesto, kot tudi ministra Gašperšiča, ki je prav 

tako pohvalil njihov izdelek. 

Slavnostnega zaključka s podelitvijo nagrad smo se udeležile v SiTi Teatru v Ljubljani. 

Irena Ravnikar 
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ZLATI RAZISKOVALKI 

Na Osnovni šoli Gorišnica je 31. marca 2017 potekalo 25. srečanje mladih raziskovalcev. 

Predstavitve nalog sva se udeležili tudi učenki 9. razreda, Ajda Ritonja in Eva Jug, pod 

mentorstvom dr. Andreja Šafhalterja. Osvojili sva zlato priznanje. Naredili sva raziskovalno 

nalogo z naslovom Povej mi geslo in 

povem ti, kdo si! Narejena je bila z 

namenom, da bi učence ozavestili o 

spletni varnosti. Zraven tega naju je 

zanimalo, ali osnovnošolci uporabljajo 

varna, močna, dovolj dolga gesla … 

Sestavili sva vprašalnik, ki so ga 

reševali  učenci od 6. do 9. razreda na 

naši šoli. Ugotovili sva, da imajo učenci 

(po večini) šibka gesla. Razlike se 

opazijo med mlajšimi (11–12 let) in 

starejšimi (13–15 let) učenci, razlike 

med spoloma pa niso tako očitne. 

Ugotovili sva, da imajo starejši učenci 

močnejša gesla, pri (za njih) bolj 

pomembnih aplikacijah, to so npr. 

Facebook, Snapchat in Gmail. V 

začetku maja sva izvedeli, da sva se 

uvrstili na področju računalništva med 

šest najboljših nalog v Sloveniji in 

pridobili možnost zagovora svoje 

raziskovalne naloge pred strokovno 

komisijo predavateljev različnih 

fakultet.  15. maja sva se udeležili še 51. 

srečanja mladih raziskovalcev Slovenije v Murski Soboti. Zagovor sva odlično opravili in 

osvojili zlato priznanje, ki sta ga prejeli le dve nalogi v celotni državi na omenjenem področju. 

Svečane podelitve zlatega priznanja sva se z mentorjem udeležili 10. junija v Gallusovi dvorani 

Cankarjevega doma. Še enkrat se zahvaljujeva vsem, ki so naju pri tem vzpodbujali, nama 

pomagali in stali ob strani. Posebna zahvala pa gre mentorju, učitelju dr. Andreju Šafhalterju. 

Eva Jug in Ajda Ritonja, 9. razred 
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MAKOLSKO ČEBELARSTVO ZLATO NA SEJMU ALTERMED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na OŠ Anice Černejeve Makole v programu Ekošola že več kot deset let izvajamo različne 

projekte, akcije in aktivnosti, s katerimi izkazujemo skrb za naše okolje in hkrati ohranjamo 

ekozastavo. 

Letos se je osem učenk od 6. do 9. razreda odločilo, da sodelujemo na sejmu Altermed v Celju 

in pripravimo predstavitev na stojnici. 

V okviru projekta »Odgovorno s hrano« smo se odločile, da pobližje spoznamo lokalnega 

pridelovalca. Ker je čebelarstvo makolska tradicija in je močno povezano z ekologijo, smo naše 

raziskovanje usmerile v spoznavanje te dejavnosti. V šolski kuhinji smo se najprej pozanimale, 

katero lokalno pridelano hrano pojemo za zajtrke, malice in kosila. Nato smo obiskale bližnjega 

čebelarja, gospoda Ivana Hajška, ki nas je podučil o osnovah čebelarstva, nam povedano 

ponazoril še na terenu ter nam priskrbel različne vrste medu za našo stojnico. 

V šoli smo pridobljeno znanje strnile na plakate, izdelale svečke iz satnic in v šolski kuhinji 

spekle odlične medenjake iz kostanjevega medu. 

Tako »opremljene« smo se v nedeljo, 12. 3. 2017, v dveh skupinicah odpravile na sejem v Celje. 

Skupina, ki je našo šolo zastopala v dopoldanskem času, je postavila stojnico z naslovom 

MAKOLSKO ČEBELARSTVO  in z veliko nestrpnostjo pričakovala prve obiskovalce. Tem 

smo ob obisku razložile vse o našem delu, postregle smo jim z različnimi vrstami makolskega 

medu na domačem kruhu in ponudile okusne medenjake iz kostanjevega medu. Razkazale smo 

jim opremo in pripomočke, ki jih potrebujejo čebelarji za uspešno pridelavo medu in ostalih 

proizvodov, ter jim podarile reklamno gradivo, svečke in recept za odlične domače medenjake. 

Čas je hitro mineval in ob 13.00 je stojnico prevzela popoldanska skupina, ki je nadaljevala s 

predstavitvijo teme naše stojnice in jo po zaključku sejma tudi pospravila.  

Utrujeni, a polni vtisov, sta se obe skupinici vrnili v Makole, kjer smo vsak dan z nestrpnostjo 

pričakovali rezultate ocenjevalne komisije. Naposled sta nam mentorici Barbara Gmeiner Kline 

in Nataša Kosajnč sporočili, da smo prejele zlato priznanje in dosegle najvišje število točk. Tega 

odličnega rezultata smo bile zelo vesele. 
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Za sodelovanje, pomoč in podporo se zahvaljujemo g. Ivanu Hajšku in njegovi družini, g. Antonu 

Plazniku, ge. Nataši Rojs in vsem, ki ste kakorkoli podprli naše delo. Iskrena hvala! 

 

Blažka Fišer, Charlie Križanc Stojnšek, Kaja Dolenc, Živa Mlakar, Neža Rojs, Nastja Brumec, 

Eva Jug in Urška Verdnik 
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SREBRNI TURIZEM 

Letos, 6. aprila, smo se učenke od 6. do 9. razreda – Charlie, Blažka, Kaja, Neža, Živa, Nastja, 

Eva J. in Urška – predstavile na festivalu Turizmu pomaga lastna glava, ki je potekal v Mercator 

centru Maribor Tabor. Prireditev je povezoval Tibor Baiee.  

Na festivalu smo se predstavile z raziskovalno nalogo Po poteh svetovnega prvaka in s stojnico. 

V nalogo smo vključile veliko znamenitosti Makol, na katere smo lahko zelo ponosni. To so jama 

Belojača, rudnik Šega, slap Šošterca, ekološka kmetija Vovk, dvorec Štatenberg, grad Štatenberg 

in še bi lahko naštevale.  

Tekmovale smo s sedemnajstimi osnovnimi šolami. Osvojili smo lahko zlata, srebrna ali bronasta 

priznanja. V zelo močni konkurenci smo osvojile odlično srebrno priznanje in do zlatega nam je 

zmanjkal le kak milimeter. S svojim dosežkom smo izjemno zadovoljne.  

Vesele smo, da smo doživele to izkušnjo, in se že veselimo naslednjega festivala. Hkrati pa se 

zahvaljujemo vsem, ki ste pomagali pri nastajanju naše naloge in postavitvi naše stojnice, še 

posebej pa ge. Tanji Lorber za odlično ocvirkovko in gibanico.  

                                                      Učenke 6., 7. in 9. razreda z mentoricama Barbaro in Natašo 
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MEDOBČINSKO ATLETSKO TEKMOVANJE 

V četrtek, 11. maja 2017, je v Slovenski Bistrici na atletskem stadionu potekalo medobčinsko 

tekmovanje v atletiki. Našo šolo so zastopali učenci od 5. do 9. razreda. Tekmovanja se je 

udeležilo 11 šol in skoraj 300 otrok iz občin Slov. Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Tudi 

letos smo dosegli odlične rezultate in osvojili šest medalj, od tega tri zlate. Ponosni smo na našo 

štafeto starejših učenk, dve od njih sta bili celo učenki sedmega razreda,  ki je osvojila 2. mesto. 

Anej Veilguni: 1. mesto, skok v daljino, 609 cm 

Teja Vantur: 1. mesto, skok v daljino, 493 cm 

Jan Veilguni: 1. mesto, skok v daljino, 466 cm 

Anja Lončarič: 2. mesto, tek 600 m, 2:09,05 

Anja Godec: 2. mesto, skok v višino, 130 cm 

Starejše učenke: 

Štafeta 4 x 100 m (Anja Godec, Anja Lončarič, Ajda Ritonja, Teja Vantur): 2. mesto (58,19) 

Boštjan Stražišar 
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PODROČNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

V torek, 30. 5. 2017, je v Slov. Bistrici potekalo področno tekmovanje v atletiki za OŠ Slov. 

Bistrica, Ptuj in Ormož. Na njem je sodelovalo okoli 400 najuspešnejših atletov, ki so si nastop 

zagotovili na medobčinskih tekmovanjih. 

Našo šolo je zastopalo 14 atletov in prav vsak se je potrudil doseči kar najboljši rezultat v svoji 

disciplini. Nekateri učenci pa so posegli tudi po medaljah in si celo zagotovili nastop na državnem 

atletskem tekmovanju (Anej Veilguni). 

Anej Veilguni: skok v daljino, 3. mesto, 610 cm 

Jan Veilguni: skok v daljino, 3. mesto, 460 cm 

Anja Lončarič: tek na 600 m, 3. mesto, 1.58 

Vsem tekmovalcem, še posebej dobitnikom medalj, iskreno čestitamo za dosežke. 
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DRŽAVNO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

V sredo, 7. 6. 2017, je v Žalcu potekalo državno tekmovanje v atletiki za osnovne šole. Na njem 

so sodelovali le najboljši učenci iz celotne Slovenije. V vsaki disciplini si je nastop na 

tekmovanju zagotovilo 20 najuspešnejših udeležencev z vseh področnih tekmovanj. 

Našo šolo je zastopal Anej Veilguni, in sicer v skoku v daljino. Tekmovanje je bilo zelo napeto 

prav do zadnjega skoka. Naj omenimo, da je Anej do zadnje serije skokov celo vodil in imel v 

roki zlato medaljo, nato pa so ga v zadnji seriji preskočili trije tekmovalci. Za vsega 3 cm je 

zaostal za drugim mestom in na koncu osvojil nehvaležno 4. mesto. 

Anej Veilguni: skok v daljino, 4. mesto, 607 cm 

 

Anej, ČESTITAMO! 

 

 

 



  Naš glas 

  

48 

  

DVORANSKI ATLETSKI MNOGOBOJ MLAJŠI UČENCI –  

EKIPNO IN POSAMIČNO  

V torek, 21. 3. 2017, je v dvorani za zimski trening v Slovenski Bistrici potekalo tekmovanje v 

atletskem mnogoboju za mlajše učence in učenke. Tekmovanja se je udeležilo več kot 80 učencev 

iz občin Slov. Bistrica, Poljčane, Makole in Oplotnica. Tekmovanja so se udeležili tudi učenci 

naše šole in ponovno dosegli odlične rezultate. 

OŠ Anice Černejeve Makole so zastopali:  

Jan Veilguni, Lan Mesarič, Nik Simrajh, Matevž Koren, Anja Godec, Anja Lončarič, Iza Ritonja, 

Blažka Fišer. 

Tekmovalne discipline so bile: 60 m, daljina, višina, suvanje težke žoge. 

Ekipno so mlajše učenke naše šole dosegle odlično 3. mesto. Posamično pa smo imeli kar dve 

učenki na stopničkah, in sicer je Anja Lončarič osvojila 3. mesto, Anja Godec pa 2. mesto. 

Mlajši učenci so ekipno osvojili 8. mesto. Najboljši naš učenec, Jan Veilguni, je posamezno 

osvojil 6. mesto.  

Čestitamo! 
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DVORANSKI ATLETSKI MNOGOBOJ STAREJŠI 

UČENCI/UČENKE –  

EKIPNO IN POSAMIČNO  

V četrtek, 8. 3. 2017, je v dvorani za zimski trening v 

Slovenski Bistrici potekalo tekmovanje v atletskem 

mnogoboju za starejše učence in učenke. Tekmovanja 

se je udeležilo okoli 70 učencev iz občin Slov. Bistrica, 

Poljčane, Makole in Oplotnica. Tekmovanja so se 

udeležili tudi učenci naše šole in ponovno dosegli 

odlične rezultate.  

OŠ Anice Černejeve Makole so zastopali:  

Anej Veilguni, Tomas Sagadin, Matej Godec, Jan 

Kunej, Vanessa Lončarič, Anja Lončarič, Teja Vantur, 

Eva Kovačič. 

Discipline tekmovanja so bile: 60 m, daljina, višina, 

suvanje težke žoge. 

Ekipno so starejše učenke naše šole dosegle 6. mesto, 

najboljša naša učenka, Anja Lončarič,  pa je osvojila 10. mesto. 

Pri starejših učencih je Anej Veilguni postal medobčinski prvak, ekipno pa smo osvojili 

odlično 3. mesto. 

Čestitamo! 
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TEKMOVANJE »MED DVEMA OGNJEMA« 

V četrtek, 18. 5. 2017, se je ekipa učencev 5. razreda in dve učenki iz 4. razreda udeležila 

medobčinskega tekmovanja »Med dvema ognjema«, ki je potekalo pred osnovno šolo na 

Zgornji Polskavi. 

Tekmovanja se je udeležilo 10 osnovnih šol. Šest učenk in šest učencev je zastopalo našo šolo 

in na koncu smo zasedli odlično 3. mesto. Čestitke celotni ekipi! 

Spodaj si lahko ogledate nekaj utrinkov s tekmovanja. 
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ATLETSKA OLIMPIJADA 

V torek, 4. oktobra 2016,  je na atletskem stadionu v Slovenski Bistrici potekala 

tradicionalna 32. Atletska olimpijada. V sončnem jesenskem dopoldnevu se je preko 400 

otrok iz štirih občin Oplotnica, Poljčane, Makole in Slovenska Bistrica pomerilo v različnih 

atletskih disciplinah. Doseženi so bili številni odlični rezultati. Našo šolo je zastopalo 24 atletov 

od 5. do 9. razreda. Dosegli smo nekaj odličnih rezultatov in domov prinesli 5 medalj. 

 

Teja Vantur:  

3. mesto, skok v daljino, 4,18 

 

Anej Veilguni:  

1. mesto, skok v daljino, 5,61 

1. mesto, tek 60 m, 7,88 

 

Anja Lončarič:  

3. mesto, tek 600 m, 2:00,23  

2. mesto, skok v daljino, 4,05 
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MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V VELESLALOMU 

V sredo, 15. 2. 2017, je na Treh Kraljih potekalo medobčinsko tekmovanje v smučanju. V zelo 

lepem vremenu se je na veleslalomsko progo podalo 72 smučarjev, ki so tekmovali v šestih 

kategorijah. Tekmovanja se je udeležilo tudi 9 učencev naše šole: Nik Simrajh, Naja Simrajh, 

Anej Veilguni, Žan Strižič, Ajda Ritonja, Blažka Fišer, Jan Veilguni, Iza Ritonja in Teja Vantur. 

Dosegli smo kar nekaj lepih rezultatov. Iza in Naja sta osvojili nehvaležno 4. mesto, medtem ko 

sta Ajda Ritonja in Žan Strižič v kategoriji starejših učenk in učencev osvojila 3. mesto. 
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JAVOR 

Vsak javor svojo zgodbo ima, 

pod tem srečevala sta se dva zaljubljenca. 

 

Vsak dan je deklica tja prihitela 

in deček za njo je prišel. 

Oba bila sta vesela, 

saj končno sta se objela. 

 

Kmalu sledila je skrivna poroka 

in dobila sta dva otroka.  

 

Čez leto ali dve 

starši izvedeli so vse. 

Bili so jezni 

in dekliču prepovedali uživati v tej ljubezni. 

 

Njej počilo je srce, 

njemu pa se zmešalo je. 

 

A na koncu 

le javor je ostal. 

Žalosten in otožen, 

o, da bi le  

o tej ljubezni govoriti znal! 

Eva Jug, 9. razred  
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                   LEPA JELKA 

V gozdu rdečkasto bela jelka stoji, 

v vsej svoji lepoti se smeji.  

Do nje zlata ptica prileti, 

se ji nasmehne in zazre v oči. 

 

Ji zapoje pesmico, 

 s perutmi stisne se v njen objem, 

a se kmalu ji iztrga ven. 

Po tiho se smeji, 

                               kar naenkrat odleti. 

      Kaja Dolenc, 7. razred  

 

 

SMREKA 

Sredi gozda stoji smreka,                                                                                                                                                

vsa lepa kot modro nebo,                                                                                                                                                

v njeno lepoto pa je skrita                                                                                                                                                 

skrinja zakladov – sto in sto. 

 

Se v skrinji skriva drobni svet                                                                                                                                        

in vanjo vsak lahko je ujet? 

 

Kadar stopim v njen svet,                                                                                                                                          

dobim idej obilo spet                                                                                                                                                  

in vidim drobno ptičico,                                                                                                                                             

ki poje mi uspavanko. 

 

Živa Mlakar, 7. razred  
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JELKA 

Pod jelko tam 

mi on sedi, 

prelepe modre so oči, 

ki misli mi preberejo,  

v sanje me odženejo. 

 

Ta jelka, ta čarobni svet, 

ponese me drugam. 

Tja, kjer se sonce ne konča, 

tja, kjer se mir pozna. 

 

Zakaj potem 

ne ljubi me tako? 

Zakaj pod jelko se srečuje, 

se mi z drugo posmehuje? 

 

Sedaj pa tukaj jaz sedim, 

objokana v oči se zdim. 

Me jelka stisne v svoj objem 

in zopet srečna sem. 

 

Neža Rojs, 7. razred  
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UGANKE 

Kaj je to? 

Rdeča, črno pikasta gospodična, 

med hroščki najlepša, najbolj 

mična. 

Gospodična zelena, na 

robu bazena, 

je športnica prava, ki 

najboljše v prsnem slogu 

plava. 

 

Beli cvetovi krasijo drevesa, 

rdeči plodovi pa tvoja ušesa. 

 

Bela brada in dva roga, 

štiri noge, na kmetiji je doma. 

 

Polnega mama postavi na 

mizo, 

prazen se znajde snežaku 

na glavi. 

 

Ob lepem vremenu ves dan 

sije z neba, 

po nosku zjutraj rad te 

požgečka. 

 

   

 
 

 

 

 

 

 

 


