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Uvodnik 

  
Drage učenke in učenci, spoštovani bralci Našega glasa! 

Ko se končuje šolsko leto, se rojeva Naš glas, šolsko glasilo. Ustvarile so ga pridne roke 

številnih učencev in učiteljev pod budnim očesom mentorice Anje Črešnar. V njem je moč 

razbrati, da smo bili v tem šolskem letu pridni, da smo odgovorno in zavzeto delali. Pri 

prebiranju bomo podoživeli mnoge dogodke iztekajočega leta, uživali ob številnih literarnih 

in likovnih prispevkih naših učencev, se ustavili ob razrednih fotografijah in zapisih dosežkov 

učenk in učencev z raznih tekmovanj, revij, natečajev. 

Ponosni smo, da smo letos uspeli nazivoma eko in kulturna šola dodati še naziv SIMBIOZA 

šola. Z vključitvijo v nalogo Dvig ravni znanja in bralna pismenost smo pristopili k novim 

metodam in oblikam poučevanja in učenja. Verjamemo, da uspešno sledimo viziji šole, ki 

zagovarja vrednote vedoželjnosti, strpnosti, solidarnosti in pravičnosti. V projektu Etika in 

vrednote smo večjo pozornost namenili tradiciji, univerzumu, delu in ustvarjalnosti. Mogoče 

je tudi to vzpodbudilo učence in učitelje, da so pristopili k lastni prenovi učilnice v 

prireditveni prostor, ki bo lahko sprejel do 50 obiskovalcev. S projektom Dediščina gre v šole 

smo aktivno stopili v priprave na častitljivo 140. obletnico šole. Čeprav so pred nami 

počitnice, bo potrebno nekaj dela opraviti tudi v teh dneh, da bo prireditev v prvih dneh 

novembra vsem v ponos in veselje. 

Ob koncu šolskega leta bi se rada vsem zahvalila za sodelovanje. Devetošolcem, ki se 

poslavljajo od naše makolske šole, želim veliko uspehov na novih življenjskih poteh in jih 

vabim, da nas še kdaj obiščejo. Zahvaljujem se vsem staršem, ki so s svojo prizadevnostjo in 

delom v različnih organih šole prispevali k dobremu rezultatu šole kot celote na vzgojnem in 

izobraževalnem področju. Zahvaljujem se vsem zaposlenim, ki so z odgovornim delom 

omogočili, da je delo  šole potekalo kvalitetno. Iskreno se zahvaljujem Občini Makole, 

številnim društvom in posameznikom, ki so nam pomagali izboljšati učno okolje in pedagoški 

proces. 

Spoštovane učenke in učenci, prijatelji naše šole! 

Pred nami je za večino najboljši del leta – najdaljše počitnice. Za nekatere pa je to čas, ko 

bodo druženje s sošolci zelo pogrešali in ne bodo vedeli, kaj bi počeli. Vse preveč je 

posedanja pred računalnikom, televizijo in igranja z raznimi aplikacijami na prenosnih 

telefonih, ki zamenjujejo prave prijatelje. Le-ti čakajo zunaj, v naravi. Izkoristite čas 

počitniške brezskrbnosti za igro in druženje z njimi. Vzemite si čas za tiste, ki jih cenite in jih 

imate radi, ter spletajte vezi z novimi ljudmi.  

Vsem učencem, staršem in zaposlenim želim prijetne počitniške oziroma dopustniške dni. 

Ravnateljica Silvestra Samastur 



4 
 

1. RAZRED 
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»Prvi šolski dan.«  

(Zala) 

 

»Športni dan pri  

Sagadinovi vili.« 

(Klemen) 

»Ustvarjanje pri 
likovni  

umetnosti.«  

(Iza) 

     »Obisk Pikinega 

     festivala.« 

   (Špela) »Matematika.«   

(Lovro) 

»Plavalni tečaj.« 

(Jernej) 

»Igranje s 

prijatelji.« 

(Benjamin) 

»Ure športa v 

telovadnici.« 

(Aljaž) 

»Računanje.« 

(Filip) 

 

»Učenje novih 
črk.«  

(Gal G.) 

»Petje pesmic.« 

(Pia) 

KAJ MI JE BILO 
V 1. RAZREDU 

VŠEČ? 
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»… mi je v njej  

lepo.« 

(Nik) 

»… se v šoli veliko 

naučim.«  

(Ajda) 

»… sem se  

naučil računati.«  

(Nik) 

»… sem se naučil  

pisati števila in  

računati.« 

(Patrik) 

»… poznam črke in  

že berem.« 

(Nina) 

 

»… se lahko 
naučim 

računati, 
pisati, brati.« 

(Anže) 

»… se učim 
števila in črke.« 

(Gal S.) 

»… imam tam 
veliko 

prijateljev.«  

(Veronika) 

»… imam tam  

prijazne 

učiteljice.«  

(Maja) 

»… se v njej 
dobro počutim.«  

(Larisa) 

UČENCI 1. RAZREDA 

RADI HODIMO V 

ŠOLO, KER … 

 

Dobrodošli prvošolčki … 
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POSTALI SMO PRVOŠOLČKI 

 

1. septembra so se za nas 

odprla vrata OŠ Anice 

Černejeve Makole. Postali 

smo učenci in zakorakali  v 

svet prvošolcev. Na začetku je 

bilo za nas vse novo: novi 

sošolci, nove učiteljice, novi 

prostori. A danes smo veseli, 

da smo tukaj, postali smo 

dobri prijatelji, poznamo že 

vsak kotiček naše šole in tudi 

učiteljic smo se že navadili. V šoli vsak dan izvemo kaj novega, rešujemo naloge v zvezke, 

rišemo, poslušamo pravljice ... Do sedaj nam je bila najbolj všeč pravljica Mojca Pokrajculja, 

ki smo jo tudi ilustrirali. 

Kljub temu da smo šele prestopili prag hiše 

učenosti, že veselo sodelujemo v različnih 

šolskih projektih. Eden izmed teh je tudi 

projekt Etika in vrednote. Ker imamo radi 

pravljice, smo v tem projektu sodelovali 

tako, da smo poslušali pravljico Pepelka. 

Pogovarjali smo se o pravičnosti in tako je 

nastal plakat Pravičnost v pravljici Pepelka. 

Na prvi šolski dan v novem letu pa 

nas je razveselil sneg. Svojo zimsko 

radost ob prvih snežinkah in 

pravljično domišljijo smo združili v 

pravljici Babica Zima. Svoja 

doživetja smo poglobili tako, da 

smo si po prebrani pravljici sami 

izdelali karte za igro spomin. Ta igra 

nam je zelo ljuba in nam res uri 

spomin.  

                                                                                  Učenci 1. razreda z učiteljicama 
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KOMBINIRAN ODDELEK 2. IN 3. RAZREDA 

 

 

Učenci 2. in 3. razreda radi ustvarjamo … 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonočno ustvarjanje 

 

Gal Krček: MOJ HIŠNI ZAJEC 

 

Mojemu zajčku Mili je ime.  

Zelo prijazen je do me. 

Babice pa nima rad, 

saj jo ugrizne mnogokrat. 

Ima dolgo dlako, kratek rep,  

majhna ušesa in zobka dva – 
z njima korenje glodati zna. 
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Tehniški dan – EKO dan, sledim načrtu izdelave 

 

Projekt Etika in vrednote – Pravičnost 

 

Rastem in se spreminjam 
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KROKODILČEK SE IZGUBI 

                 

Naš krokodil ima velik avtomobil. 

Vinjen se zdi in zato se zaleti. 

Nato se izgubi in od žalosti zaspi. 

Naenkrat se zbudi in vidi svojo mami. 

Srečna sta od srca, ker se spet srečata. 

Zato sta vesela in se jima je solza vnela. 

Solza se jima je vnela, ker sta doma  
družino imela, zato sta srečno zaživela. 

                                                                                                
Vid Robar,                                                                            
Lan Mesarič,                                                                                             

Jaka Potisk   

4. RAZRED 

    

    Nina Plavčak 
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Tehniški dnevi so zelo zanimivi, saj veliko ustvarjamo.  

   

Lončene punčke                                             Škatle iz lesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjamo. Pišemo pesmi,  
nadaljujemo  

zgodbe … 
 

Eksperimentiramo. 

Igramo se 

z žogo. 

Igramo na 
glasbila. 

Pripravljamo se za 
prireditve in 
tekmovanja. 

Se razumemo, si 
pomagamo in se 

imamo lepo. 

Delamo  

v skupini. 

 

In kaj še radi  počnemo v 
4. razredu? 

 

     Radi pojemo. 
Uvajamo 

nove  oblike 
dela  

( VŽN, 
Paukova 

strategija ...). 



Naš glas 
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5. RAZRED 

 

ŠOLA V NARAVI 

V šolo v naravi smo šli v torek, 9. februarja. Zgodaj zjutraj smo se dobili pred šolo. Tam nas je 

čakal avtobus. Poslovili smo se od staršev in se odpeljali proti Kranjski Gori. 

Peljali smo se tri ure, bilo je super. Ko smo prišli, smo iz avtobusa v dom najprej odnesli 

prtljago, nato pa smučke. Zbrali smo se v telovadnici. Tam smo se pogovorili, kako bo kaj 

potekalo. Nato so nas razdelili po sobah. Šli smo v sobe in si zložili stvari iz potovalk. Z nami 

so bili tudi učenci 6. razreda iz OŠ Ivana Kavčiča iz Izlak. 

Čez nekaj časa smo se vsi skupaj dobili v jedilnici. Učitelji so nam povedali, kje bomo pili in 

kje bodo dežurni učenci prevzeli kosilo. Nato smo pojedli kosilo in odšli na smučanje. Ker  

nisem znal smučati, sem šel k začetnikom. Najprej smo se pogovarjali in odšli na smučišče. 

Naučil sem se smučati.  

Naslednji dan smo že odšli na vlečnico. Bilo je prijetno, ker  me je vlečnica vlekla navzgor po 

hribu. Ko smo prišli na vrh, smo naredili vrsto. Potem nam je učiteljica Barbara rekla, da 

lahko smučamo po hribu navzdol in jo počakamo spodaj v vrsti. Bilo mi je zelo všeč. Po 

smučanju smo odšli na kosilo. V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč.   

Žiga Filipič                                                                           



Naš glas 
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Bažka Fišer 

 

                  PESEM O MORJU 

 

Neskončno morje brez meja 

zjutraj lesketa se. 

In ko morje se zbudi, 

vsa voda zašumi. 

Zdaj vse se ribice zbudijo 

in z valovi se lovijo. 

 

 

Rastline v morju zaživijo, 

v lepih barvah zablestijo. 

Ko pa morje zaide spat, 

je kot temen prepad. 

Le še školjke se lesketajo 

in vso noč se igrajo. 

                                                               

Charlie Križanc Stojnšek

 

                                                                                                         

      

 
 

         

 

 

Oskar Kaljun Oskar Kaljun 

 

Žiga Filipič 

 



Naš glas 
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      6. RAZRED 

 

Naš razred je izjemen, saj ga sestavlja le enajst učencev. Od tega imamo tri fante in osem 

punc. Naša razredničarka je Nataša Kosajnč. Naša matična učilnica je angleška. Na začetku 

šolskega leta smo iz kartona izdelali številko šest, ki ponazarja naš razred, in jo izobesili v naši 

učilnici. Kot razred sodelujemo med seboj in si pomagamo pri delu. Smo ponosni nase in smo 

skupaj preživeli že veliko dogodivščin. Radi smo tudi člani šolskega parlamenta in se na njem 

vsako leto predstavimo. Vsi v razredu imamo spoštljiv odnos do narave in upoštevamo eko 

pravila. Udeležujemo se raznih tekmovanj in osvajamo tudi višja mesta. Letno se 

udeležujemo čistilnih akcij. Kot razred se med seboj spoštujemo in smo dobri prijatelji, 

čeprav se marsikdaj tudi spremo.  

                                                    

                                                            Učenci 6. razreda 

 

 

 



Naš glas 
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7. RAZRED 

 

TEJA VANTUR: Teja atletiko trenira in s tekom medalje pobira. 

ROŽLE SLAČEK: Ko Rožle uhice dobi, hitro na wc poleti. 

JAN GODEC: Ko Jan norijo naredi, se učiteljici dim zakadi. 

LUKA POTISK: Luka le od čipsa in igric živi. 

ZAL ZANIČ: Ko Zal žogo osvoji, vedno gol zgreši. 

GAŠPER KOVAČIČ: Ko Gašper harmoniko dobi, žur nastane en dva tri. 

URŠKA PELKO: Ko Urška palico zavrti, drugemu na glavo prileti. 

TINEJA MURKO: Tineja kitaro igra in plesati dobro zna. 

URŠA NOVAK: Ko Urša slabo oceno dobi, se takoj razjezi. 

TINKARA SLAČEK: Ko Tinka se razjezi, se Eva kar zasmeji. 

EVA KROŠEL: Ko Eva pri matematiki se zasmeji, učitelj vedno ponori. 

NEJA STERNAD: Ko Neja dobro oceno dobi, kar zažari. 

NIK STERNAD: Nik lepo za ribice in želvice skrbi. 

URBAN KAVKER: Ko Urban jezik stegne, hitro ga učitelj k ravnateljici potegne. 



Naš glas 

 

15 
 

        8. RAZRED 

 

Učenci osmega razreda Osnovne šole Anice Černejeve Makole smo se prvič po 

osnovnošolskih stopnicah povzpeli 1. septembra 2007 in se že takoj razumeli. Nekateri 

učenci so se poznali že od vrtca, drugi pa so v šoli spoznali čisto nove prijatelje.  

Tako smo skupaj preživeli že kar 8 let, ki so za nekatere od nas nepozabna leta, spet drugi pa 

pravijo, da je bilo vse skupaj čisto brez zveze. Prva 3 leta nam je bila razredničarka ga. Nada 

Šket, ki nam je bila kot druga mama in se nam vsem vtisnila v zelo lep spomin. Prvi dve leti 

smo se veliko igrali in tudi veliko naučili. »Spomnim se, kako nam je vedno, ko smo bili pridni 

in smo ji pomagali pri kakšnem delu, za nagrado dala bombone, ki smo jih vsi pojedli z 

užitkom,« je povedala sošolka. V tretjem razredu smo se prvič odpravili v šolo v naravi, in 

sicer smo šli v Čateške toplice, kjer smo plavali, uživali, noreli po toboganih … Potem je 

napočil četrti razred, takrat nam je bila razredničarka ga. Diana Slaček, ki je bila strožja od 

prejšnje razredničarke. V petem razredu nam je bila razredničarka prav tako učiteljica Nada 

Šket in tega smo bili vsi zelo veseli. Odšli smo v šolo v naravi, kjer smo se nekateri prvič 

naučili smučati, drugi pa so bili že pravi »mojstri« in so vse obvladali. Tam smo se imeli 

super, učiteljica nam je vsako večer prebrala zgodbico za lahko noč, smučali smo se in se 

zabavali. V šestem in sedmem razredu je bila naša razredničarka ga. Barbara Gmeiner Kline, 

ki nam je prav tako kot učiteljica Nada ostala v lepem spominu. V šestem razredu smo se 

počasi navajali na učiteljico in se v sedmem že super navadili tudi na višjo stopnjo (drugačen 



Naš glas 
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način učenja, za vsak predmet drug učitelj, menjavanje učilnice …). V sedmem razredu smo 

spet odšli v šolo v naravi, in sicer v Rakov Škocjan. Tam smo zelo uživali, preživeli nekaj 

najlepših dni šole, se preizkusili v novih veščinah (lokostrelstvo, plezanje, poznavanje živali in 

rastlin …). Tako smo skupaj ustvarjali lepe spomine in počasi prilezli do osmega razreda. 

Sedaj je naš razrednik g. Aljoša Hodnik, ki je prav tako zelo dober učitelj, nas veliko nauči, 

nam pomaga rešiti probleme, se z nami šali in je zato vzdušje pri njegovih urah bolj 

sproščeno.  

Naš razred obiskuje 20 učencev, od tega je 11 deklet in 9 fantov. Misliva, da se učenci med 

seboj kar dobro poznamo, nekateri živimo tudi v bližini drug drugega in se zato večkrat 

vidimo na igrišču. Punce in fantje se med seboj ne razumemo tako dobro, saj imamo 

drugačne poglede na določene stvari in se zato večkrat sporečemo in spremo. Sicer se punce 

med seboj razumemo zelo dobro, se ena drugi tudi večkrat zaupamo, si rade pomagamo in 

se nekako delimo na dve večji skupini. Fantje se prav tako med seboj dobro razumejo, čeprav 

se ves čas šalijo in žalijo.  

Misliva, da smo kot razred v celoti uspešni. Letos sta 2 učenki šli na državno tekmovanje iz 

logike, ena učenka na državno tekmovanje iz kemije, spet druga na državno tekmovanje iz 

znanja v matematiki, sošolec se je udeležil državnega tekmovanja iz znanja v fiziki. Ocene pa 

niso ravno »blesteče«, ampak so pri večini kar povprečne. 

Naslednje leto nas čaka pomembna odločitev glede nadaljevanja šolanja. Nekateri že vedo, 

na katere srednje šole bodo odšli, kar nekaj pa nas še ni odločenih in pred spanjem 

razmišljamo o tem vprašanju.  Prav tako nas čakata valeta in končni izlet, zato vas že zdaj 

naprošamo za star papir, ki se zbira v »kesonu« na šolskem dvorišču. Nekatere učenke se 

prav tako bojimo, kako bomo v srednji šoli zdržale ena brez druge in vseh lepih trenutkov, ki 

se dogajajo iz dneva v dan.  

Nastja Brumec in Eva Jug 
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9. RAZRED 

 

MAŠA BRDNIK 

- Ima smisel za humor 
- Brezskrbnost 

TINA DVORŠAK 

- Body builder 
- Palcometalka 
- Frizerka 

JAN FILIPIČ 

- Šaljivec 
- Gozdar 
- Surova moč 
- Komentarji v neustreznih 

trenutkih 

 

 

NUŠA FILIPIČ 

- Lady in black 
- Strup v mali flaški 
- Članica deteljice in kapeličark  
- Pametna 

JURE GALUN 

- Splošno razgledan 
- Mirna dušica 
- Baby skin 

DOMEN GUSTIN 

- Pogrešan 
- Aktiven zunaj šolskega območja 

 

 



Naš glas 
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NADJA HORVAT 

- Tiha voda brege dere 
- Eyeshadow expert 
- Eksplozivna 

LUKA KITAK 

- Velika familija 
- Stavni mojster 
- Spušča plinske bombice 

ANDRAŽ KOLAR 

- Jordan 
- Skener 
- Sončna očala 

LUKA KOLAR 

- Reberšak 
- Domači izrazi 
- Veter v laseh 
- Smisel za humor 

GAŠPER KOPŠE 

- Jackass 
- Bivši belolasec 
- Nihanje razpoloženja 
- Središče pozornosti 

ALJOŠA KRAJNC 

- Gamer 
- Paličnjak 
- Pubertetnik 
- Alien fingers 

MATEVŽ KROŠEL 

- Čistolasec 
- Basketball only 
- Kuhar 

 

 

ANŽE VOVK 

- English man 

MANJA KUNEJ 

- Afro 
- Šahist 
- Kitarist 
- Očalce 

PATRICIJA LAŠIČ 

- Bistrica lajf 
- Ki te je? 

LUKA MESARIČ 

- Brko (bili in vili) 
- Zvezdniški fuzbaler 
- Špeglar 

MAJA POTISK 

- Metal 
- Solata je lajf 
- Spongebob 
- Spiderman 

DANAJA SAMASTUR 

- Urejena  
- Hidden glasses 
- Članica deteljice in kapeličark 
- S&S 

LAURA SKLEDAR 

- Hrana, sokec 
- Karate mojster 
- Članica deteljice in kapeličark 
- S&S 

ŠPELA STRIŽIČ GAJSER 

- Motokrosistka 
- Blondinka 

 

Danaja Samastur, Laura Skledar in Nuša Filipič



Naš glas 
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ODDELEK PODALJŠANEGA BIVANJA 

 

Ko zazvoni šolski zvonec in označi konec rednega dela pouka, se prične delo v oddelkih 

podaljšanega bivanja. V tem času se učenci odpravijo na kosilo, preživljajo čas s svojimi 

prijatelji, se igrajo, pogovarjajo, če vreme dopušča, preživijo nekaj časa na šolskem igrišču, 

opravijo domačo nalogo, ponavljajo in utrjujejo učno snov ter ustvarjajo. Tako smo se v 

zadnjem času pogovarjali o vesolju, sejali in sadili, spoznavali človeško telo, zaigrali na različne 

inštrumente, prebirali pravljice in pisali svoje, sošolcem pripovedovali o svojih doživetjih, slikali, 

izdelovali nakit iz gumbov in še in še. Tukaj je le nekaj utrinkov … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci podaljšanega bivanja z učiteljico Anito Koren 
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IZ ŠOLSKIH KLOPI 

 

1. ŠPORTNI IN NARAVOSLOVNI DAN V ZAGREBU 

Dan smo pričeli z obiskom zagrebškega 

živalskega vrta. Po ogledu le-tega je bil vsaj 

nekaterim všeč drugi del izleta in to je 

košarkarska tekma. Pred stadionom v Zagrebu 

so nam učitelji razdelili vstopnice. V areni je 

bilo skoraj vse zeleno. Pred tekmo, vmes ali 

med odmorom so si nekateri kupovali pijačo ali 

»kokice«.  

Dobro smo navijali, saj je Slovenija premagala 

Makedonijo z 62 : 51. Po tej zmagi je Slovenija 

osvojila 3. mesto v skupini C in se tako uvrstila v 

osmino finala.  

 

PONOVNO V LONDONU 

V soboto, 7. 11. 2015, smo poleteli z letališča 

Jožeta Pučnika Ljubljana proti Londonu. 

Nekateri so bili na letalu prvič, drugi ne, 

ampak za vse skupaj je bila to prava 

dogodivščina. Pozno popoldan smo si  najprej 

ogledali univerzitetno mesto Cambridge, nato 

pa se odpravili v hotel in se razdelili po sobah. 

Naslednji dan smo se s podzemno železnico 

odpeljali v novi del Londona, ki smo si ga 

ogledali iz gondole. Na Greenwich smo se 
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sprehodili skozi predor pod reko Temzo, ob prihodu nazaj pa si privoščili slavni »Fish & Chips«. 

Za tem smo se z ladjico popeljali po reki Temzi vse od Tower Bridge-a do Big Ben-a. Sledil je 

obisk filmskega trga Leicester Square, kjer smo imeli prosto, nato pa smo se odpravili do hotela. 

Tretji dan smo odšli na trg Trafalgar Square, kjer smo si ogledali nacionalno galerijo, nekaj minut 

čez 11.00 pa smo si ogledali menjavo straže pred Buckinghamsko palačo. Popoldne smo si 

ogledali muzej The Tower of London, kjer smo občudovali kraljeve dragulje, zvečer pa se 

odpravili nazaj na Covent Garden, kjer smo si ogledali ulične umetnike, nato pa na kosilo v Pizza 

Hut po programu »jej, kolikor želiš«. Nazaj v hotel smo se popeljali s tradicionalnim 

dvonadstropnim avtobusom »double decker-jem«. Četrti dan smo šli s podzemno železnico na 

ogled ene izmed največjih katedral v Evropi, St. Paul's Cathedral. Za tem smo odšli v 

naravoslovni muzej, Natural History Museum, kjer smo se popeljali skozi središče zemlje. 

Popoldan pa na Oxford Street, kjer smo prijetno izkoristili prosti čas. Sledil je ogled muzeja 

voščenih lutk, Madame Tussaud’s, in fotografiranje z znanimi svetovnimi osebnostmi. Zvečer 

smo se ponovno vrnili na Oxford Street, kjer smo si privoščili večerjo, nato pa odšli nazaj v 

hotel. Zadnji dan smo se z avtobusom popeljali do samega središča Londona, kjer smo si ob reki 

Temzi ogledali Shakespeare-ovo gledališče The Globe. Kmalu za tem smo Londonu pomahali v 

slovo in se odpravili na letališče, od koder smo poleteli proti letališču Benetke v Italiji.  

Polni novih vtisov in nostalgije smo se vrnili v Ljubljano, kjer so nas čakali starši, ki smo jim 

pripovedovali o vsem, kar smo v tem čarobnem mestu doživeli.              

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajda Ritonja, Ines 

Kovačič, Eva Jug in 

Amanda Šošter Turin                                    
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DEVETOŠOLCI V ETRU NA RADIU Si V RUBRIKI BACK TO 

SCHOOL V ANGLEŠČINI 

V petek, 27. 11. 2015, sta nas obiskala Angležinja Heather Pirjevec in Američan Korab 

Jorgakieski z  internacionalnega slovenskega radia – Radio Si. V angleškem jeziku sta z nami 

posnela rubriko Back to school, ki je bila predvajana v etru na radiu Si v decembru. Ponovno 

smo izkusili nekaj novega in dober izziv je bil preizkusiti se v angleščini!  

Laura Skledar, Danaja Samastur in Nuša Filipič  

 

 

 

 

 

 

 

Z MEDVEDKOM JE UČENJE ANGLEŠČINE PRIJETNO 

Učenci 5. razreda smo v šolskem letu 

2015/2016 vključeni v mednarodni 

projekt iEARN v okviru ZRSŠ z 

naslovom The Teddy Bear Project. Z 

učenci 5. razreda šole Village Christian 

Schools iz Sun Valley-a v Kaliforniji v 

ZDA smo si izmenjali medvedka. Naš 

Jakob je odpotoval v ZDA, Abe iz Amerike pa gostuje pri nas. Petošolci pišemo dnevnike, ki smo 

jih z Američani objavili na skupni internetni strani. 

»Petleci« 
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OBISKALI SMO STUDIO BISTRICA 

Učenci, ki obiskujemo izbirna predmeta vzgoja za medije – televizija in retorika pri učiteljici 

Nataši Kosajnč, smo si na terenu imeli možnost ogledati lokalno televizijsko postajo Studio 

Bistrica v Slovenski Bistrici.  

Spoznali smo, kako deluje televizijska postaja, kako se pripravljajo in snemajo televizijski 

prispevki ter spoznali poklic snemalca in novinarja.  

Učenci izbirnih predmetov 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

MEDNARODNI MESEC ŠOLSKIH KNJIŽNIC NA OŠ ANICE 

ČERNEJEVE MAKOLE - OKTOBER 2015 

Tudi naša knjižnica se je v mesecu oktobru priključila praznovanju in 

promociji šolskih knjižnic pod letošnjim sloganom ŠOLSKE KNJIŽNICE SO 

ZAKON! 

Tako smo v omenjenem mesecu v prostorih knjižnice izvajali različne 

dejavnosti. Učenke 8. razreda Nastja Brumec, Eva Jug in Urška Verdnik 

so enkrat tedensko za učence jutranjega varstva in učence razredne 

stopnje, ki zjutraj v avli čakajo na pouk, organizirale jutranje branje. V 

prijetnem vzdušju so jim prebirale pravljice, komentirale ilustracije in 

se z njimi o prebranem tudi pogovarjale. 
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Za učence razredne stopnje so v mesecu oktobru potekali organizirani obiski šolske knjižnice s 

poudarkom na pomenu šolskih knjižnic, branju pravljic in poustvarjanju (izdelavi knjižnih kazal). 

Učenke od 5. do 9. razreda, ki obiskujejo literarni krožek, so izdelale reklamno gradivo (kazalke, 

zgibanke in plakate), s katerim smo na šoli obveščali, da je mesec oktober mednarodni mesec 

šolskih knjižnic. 

Vrhunec praznovanja pa je zagotovo bil 

projekt Noč knjige, ki je namenjen učencem 

od 5. do 7. razreda. Zaradi velikega 

zanimanja smo ta projekt izpeljali v dveh 

izvedbah (23. 10. in 6. 11. 2015). Učenci so 

sodelovali v delavnicah na temo šolskih 

knjižnic (pisali so pesmi in sestavljali 

križanke, se preizkušali v načrtovanju svoje 

sanjske knjižnice in knjižnice v prihodnosti). 

Nato so uživali ob čajanki o makolskih legendah in v prijetnem vzdušju knjižnice ob bralnih 

lučkah brali knjige pozno v noč. Pri izvajanju obeh Noči knjige smo se povezali s Knjižnico Josipa 

Vošnjaka Slov. Bistrica, enoto v Makolah. Zato se za uspešno sodelovanje iskreno zahvaljujem 

knjižničarki Mojci Plaznik, ki nas je popeljala v svet makolskih legend. 

Ob zaključenih aktivnostih smo v začetku meseca novembra v prostorih šole pripravili tudi 

razstavo izdelkov, ki so nastajali na zgoraj omenjenih dejavnostih. 

Barbara Gmeiner Kline 

 

 

 

 

 

 

 



Naš glas 

 

25 
 

MAKOLSKA NOČ KNJIGE 

V petek pred jesenskimi počitnicami in prvi petek v mesecu novembru smo se učenci 5., 6. in 7. 

razreda zbrali v šolski knjižnici, kjer nas je pozdravila knjižničarka Barbara in nam povedala, 

kako bo potekala Noč knjige.  

Pričeli smo z igro in tekmovali v ustvarjanju pravljice. To je potekalo tako, da je vsak ponovil 

tisto, kar je slišal, in dodal še svojo besedo. Zmagovalca sta bila nagrajena s sladko pozornostjo.  

Nato smo v delavnicah ustvarjali na temo meseca šolskih knjižnic. Vsaka skupina je imela 

zanimivo delo, kot je izdelovanje križank, pisanje pesmi in verzov na temo knjižnice, 

oblikovanje načrta za sanjsko knjižnico in knjižnico v letu 2050. 

Po delavnicah smo se okrepčali z malico ter z nestrpnostjo pričakovali, da nam bo knjižničarka 

Mojca pričela pripovedovati makolske legende. Seveda smo lahko legende pripovedovali tudi 

mi. Nekatere so bile strašne, nekatere pa ne.  

Ob skodelici toplega čaja smo zaključili čajanko o makolskih legendah in do prihoda naših 

staršev prebirali knjige v soju bralnih lučk. Polni prijetnih vtisov smo Noč knjige zaključili ob 

21.30. 

Kaja Dolenc in Neža Rojs 
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ALICE IN WONDERLAND 

Letos smo se tudi petošolci lahko pridružili učencem višjih razredov ter si ogledali muzikal Alice 

in Wonderland v angleškem jeziku v izvedbi English Student Theatre, dijakov II. gimnazije. 

Predstava je bila v petek, 20. 11. 2015, na II. gimnaziji v Mariboru.  

V predstavi smo neizmerno uživali! Vsem je bila zelo všeč, zato si prihodnje leto spet želimo 

zraven.  

Charlie Križanc Stojnšek in Blažka Fišer 

 

 

NA SNEMANJU ODDAJE VSE JE MOGOČE 

Učenci, ki obiskujemo izbirna predmeta vzgoja za medije – televizija in retorika, ki ju poučuje 

učiteljica Nataša Kosajnč, smo imeli možnost ogledati si snemanje oddaje Vse je mogoče. 

Snemanje je bilo v nedeljo, 29. 11. 2015, na RTV Slovenija v Ljubljani.  

V snemanju smo neizmerno uživali, 

zato se učiteljici zahvaljujemo za 

organizacijo. Izkušnja je bila 

izjemna in želimo si še več 

podobnih ogledov. 

             

    

 

  Urša Novak in Tineja Murko 
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VESELI DECEMBER V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA 

V mesecu decembru smo v oddelku podaljšanega bivanja počeli marsikaj zanimivega. Med 

drugim smo trli orehe, pripravljali jabolčne krhlje, izdelovali voščilnice, preizkusili smo se v 

šivanju, proti koncu meseca smo pekli medenjake in pripravljali praznično in dišečo namizno 

dekoracijo iz pomaranč in klinčkov. Nekaj utrinkov smo ujeli v objektiv … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBISKAL NAS JE BOŽIČEK 
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V MAKOLAH TKEMO NITKE PRIJATELJSTVA 

V prazničnem decembru so učenci OŠ Anice Černejeve Makole pripravili božično-novoletni 

koncert z naslovom Tkemo nitke prijateljstva, ki je potekal v četrtek, 17. 12. 2015, v šolski 

telovadnici. Prijateljske vezi so se spletale med otroškim in mladinskim pevskim zborom, 

članicami twirlinga in mažoretnega kluba Pet elementov, glasbeno šolo KUD Harfa, pevkami 

skupine Stezice ter makolskim mešanim pevskim zborom, ki se mu je pridružila še Lilijana Jus in 

skupina Gemaj. Praznično obarvan program sta povezovali učenki 5. razreda Blažka Fišer in 

Charlie Križanc Stojnšek, ki sta obiskovalce spomnili, da je sreča v malih rečeh in v trenutkih, ki 

jih podarimo drugim. Prijeten dogodek je ob zaključku povezal vse nastopajoče, ki so skupaj z 

obiskovalci zapeli še najbolj priljubljeno božično pesem – Sveto noč. 

Iskrena hvala vsem, ki ste kakor koli pripomogli k izvedbi koncerta. 

                                                                                   Irena Ravnikar in Barbara Gmeiner Kline                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 



Naš glas 

 

29 
 

FOLKLORNI TABOR 

Naši folklorniki so z mentoricama Klementino Mlaker in Anito Koren v mesecu februarju izpeljali 

folklorni tabor. Na taboru, ki je potekal na šoli, so 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 tako s stoodstotno 

udeležbo kot tudi z zavzetim sodelovanjem in ustvarjalnostjo. Tudi mentorici sta bili z izvedbo in 

odzivom otrok zelo zadovoljni in stremita k nadaljnjemu ohranjanju ljudskega izročila na 

makolski šoli.  

Klementina Mlaker 
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       PUSTOVANJE 

 

Na naši šoli je 9. 2. 2016 potekal kulturni dan na temo pust. V šolo smo prišli v najrazličnejših 

maskah, ki so bile vse zelo lepe. Na začetku smo se zbrali v glasbeni učilnici, kjer nam je g. Franci 

Skledar predstavil pustne navade. Bilo je zelo zanimivo. Po krajši predstavitvi smo skupaj z njim 

odšli od 1. do 5. razreda, zarisali debelo repo in zaplesali. Po tem smo se razdelili po skupinah in 

začeli z delavnicami. Nekateri so izdelovali lutko, ki se ji reče »baba nese deda v košu«, nekateri 

lego kocke, barvali so beneške maske, raziskovali ptujski karneval, nekateri pa so krasili šolo. Ob 

koncu delavnic smo se odpravili na povorko, v kateri smo sodelovali skupaj z vrtcem. Po povorki 

je vsaka skupina predstavila svoje delo. Po predstavitvi smo se počasi odpravili domov s polnim 

trebuhom krofov in z lepimi vtisi preživetega norčavega dne. 

Nastja Brumec in Urška Verdnik 
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SEJEM ALTERMED 2016 

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

projekte, akcije in aktivnosti, s katerimi ohranjamo ekozastavo.  

V tem šolskem letu smo se odločili, da bomo sodelovali na sejmu Altermed, saj nam je tema 

Lokalna pridelava hrane in recepti naših babic blizu in hkrati tudi zelo zanimiva. Ker je v mesecu 

novembru na šoli potekal tehniški dan z naslovom Dediščina gre v šole in ker nas je posebej 

pritegnilo delo letošnjih petošolcev, smo se odločili, da natančneje raziščemo, kaj vse 

pripravljajo in pečejo naše babice.   

Šest učenk od 5. do 8. razreda, Blažka Fišer, Charlie Križanc Stojnšek, Kaja Dolenc, Neža Rojs, 

Živa Mlakar in Nastja Brumec, se je doma, v krogu družine, pri babicah in ostalih sorodnicah 

podučilo o peki kruha in ocvirkovke, ki je makolska posebnost. Pridobljeno znanje smo 

podkrepili z iskanjem podatkov po različnih virih in z ogledom peke kruha in ocvirkovke v krušni 

peči pri družini Rojs v vasi Stari Grad. Postopek nam je z veseljem prikazala gospa Nataša Rojs, v 

čas naših babic in prababic pa nas je popeljala soseda Rojsovih, gospa Anica Žnidar. Obema se 

za sodelovanje, prijaznost in neprecenljivo izkušnjo iskreno zahvaljujemo. 

Pridobljeno znanje smo v petek, 11. 3. 2016, predstavili na sejmu Altermed v Celju. Na 

predstavitvenem odru smo opisali delovanje naše šole kot ekošole, predstavili rezultate našega 

raziskovanja in predstavitev popestrili še s krajšo dramatizacijo o peki kruha nekoč. 

Obiskovalcem sejma smo ponudili tudi domači kruh in ocvirkovko. Za obe dobroti iz krušne peči 

se zahvaljujemo gospe Nataši Rojs in gospe Tanji Lorber. Iskrena hvala gospe Mileni Jančič, ki 

nam je omogočila, da smo na sejmu pokazali pšenico, različne vrste moke, pšenični zdrob in 

pšenične pleve. Hvala tudi vsem, ki ste kakorkoli pripomogli k izvedbi tega projekta. 

Učenke z mentoricama Barbaro Gmeiner Kline in Nado Šket 
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ŠOLSKI IN MEDOBČINSKI OTROŠKI PARLAMENT 

V petek, 4. 3. 2016, smo izvedli šolski otroški parlament na temo pasti mladostništva, ki so se ga 

udeležili predstavniki od prvega do devetega razreda. V uvodnem delu so predstavili svoje delo 

v okviru razrednih skupnosti, nato pa razpravljali na temo pasti mladostništva. Najuspešnejša 

razpravljavca Laura Skledar in Luka Kitak iz devetega razreda sta se 11. 3. 2016 udeležila 

medobčinskega otroškega parlamenta na OŠ Gustava Šiliha Laporje in Občini Slovenska Bistrica, 

kjer sta uspešno zastopala našo šolo. 

Skupnost učencev Osnovne šole Anice Černejeve Makole 

 

 

 

 

 

 

Laura Skledar in Luka 
Kitak v sejni sobi Občine 
Slovenska Bistrica na 
medobčinskem 
otroškem parlamentu 
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V ETRU NA RADIU PTUJ 

V petek, 8. 4. 2016, smo se učenke izbirnega predmeta vzgoja za medije pod vodstvom učiteljice 

Nataše Kosajnč odpravile na ptujsko radijsko postajo. Izpred šole smo se odpravile okoli 15. ure. 

Ko smo prispele na Radio Ptuj, so bili z nami vsi zelo prijazni, popeljali so nas v sobo, kjer smo 

lahko odložile vse stvari, nato pa se počasi odpravile v studio. Pred začetkom snemanja nam je 

gospa Natalija vse razložila, pokazala in nas poskusila čim bolj sprostiti ter pripraviti na oddajo. 

Ob 16.05 so se na radiu prvič oglasili naši glasovi. Predstavile smo našo šolo, kraj in občino ter 

znane osebe, ki so obiskovale našo šolo. Prvih petnajst minut, oziroma do prvih oglasov, se nam 

je zdelo, da je trajalo vse skupaj že zelo dolgo. Zadnje pol ure pa je minilo, kot bi mignil. 

Učiteljica nas je ves čas opazovala skozi stekleno steno, kar nas je pomirjalo, hkrati pa zelo 

spodbujalo. Izkušnja nam je bila zelo všeč in bi jo vse tri z veseljem še enkrat rade ponovile.   

Urška Verdnik, Nastja Brumec in Eva Jug 

 

     

IZLET ZLATIH BRALCEV OSNOVNE ŠOLE POLJČANE IN 

OSNOVNE ŠOLE ANICE ČERNEJEVE MAKOLE 

V petek, 22. 4. 2016, smo se zlati bralci Osnovne šole Poljčane in Osnovne šole Anice Černejeve 

Makole odpravili na nagradni izlet. Z avtobusom smo se odpeljali mimo Ljubljanskega barja 

proti Pivki. V Parku vojaške zgodovine Pivka smo si ogledali tanke, topove in številna druga 

oklepna vozila iz obdobja druge polovice 20. stoletja. Najbolj nas je navdušil obisk podmornice 

P-913 Zeta, v kateri je bilo prostora za 8 ljudi. V njej smo se počutili zelo utesnjeno. Potem smo 

se odpeljali do Šobčeve domačije na Kalu pri Pivki, kjer so nas prijazno pogostili z malico in 

domačim jabolčnim ter hruškovim sokom. Nato smo si ogledali domačijo ter  film o tradicionalni 
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brkinski žganjekuhi. Izvedeli smo, da je na tej kmetiji živel Jakob Žnidaršič, matematik, fizik, 

pesnik, pisatelj. Imeli smo srečo, saj smo srečali Martina Krpana, ki nam je povedal, kako je bilo 

tovoriti angleško sol in se bojevati na Dunaju z Brdavsom. Pot nas je zanesla na grad Pristranek, 

kjer smo se najprej dobro okrepčali. Sledilo je jahanje islandskih konjev ter kratek ogled 

posestva. Nato smo se odpravili proti domu.  

Za čudovit izlet se zahvaljujemo Občinama Poljčane in Makole. 

Zlati bralci z mentoricama 
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 EKO STRAŽA 

 

 

 

1. RAZRED 

 LEP EKO KOTIČEK 

 ROŽE 

 LEPO UREJENI KOŠI 

 RAZREDNA PRAVILA 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

2. IN 3. RAZRED 

 LEP EKO KOTIČEK 

 ROŽE 

 LEPO UREJENI KOŠI 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

4. RAZRED 

 EKO KOTIČEK 

 KOŠI UREJENI 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

5. RAZRED 

 KOŠI UREJENI 

 VELIKO RASTLIN 

 EKO KOTIČEK 

 ZBIRANJE ODPADKOV 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

 

 

UČILNICA ZA FIZIKO IN BIOLOGIJO 

 KOŠI ZELO LEPO UREJENI 

 EKO PRAVILA 

 EKO PLAKATI 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

UČILNICA ZA SLOVENŠČINO 

 LEPO UREJENE ROŽE 

 UREJENI KOŠI 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

UČILNICA ZA GEOGRAFIJO IN 

ZGODOVINO 

 EKO KOTIČEK 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

UČILNICA ZA ANGLEŠČINO 

 1 MAJHEN KAKTUS 

 EKO KOTIČEK 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

UČILNICA ZA MATEMATIKO IN KEMIJO 

 EKO KOTIČEK 

 EKO PRAVILA 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  
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RAČUNALNIŠKA UČILNICA 

 LOČEVANJE ODPADKOV 

 BREZ RASTLIN  

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

GLASBENA UČILNICA 

 SUHE ROŽE 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

UČILNICA ZA UČNO POMOČ 

 NEUREJENI KOŠI 

 BREZ EKO KOTIČKA 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

KABINET UČITELJA BOŠTJANA 

 KAKTUSI   

 LOČEVANJE ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

 

 

 

 

PISARNA RAVNATELJICE 

 VELIKE ROŽE 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

KNJIŽNICA 

 EKO KOTIČEK 

 VELIKO RASTLIN 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

AVLA 

 KOŠI ZA LOČEVANJE ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

ZBORNICA 

 ROŽE 

 LOČEVANJE  ODPADKOV 

 NALEPKE ZA VARČEVANJE  

 

     Luka Kolar 
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ŠPORT 

     

 

  

KDO? 230 UČENCEV iz osnovnih šol 

občin Makole, Oplotnica, Slovenska 

Bistrica in Poljčane.     

Tekmovanja se je udeležilo tudi 27 

učencev naše šole. 

KJE? OŠ POLJČANE. 

KDAJ? 6. 10. 2015. 

KAJ? Kros. 
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MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE 

UČENCE 

Starejši učenci naše šole so zopet postali 

medobčinski prvaki, tokrat v košarki. 

Osnovna šola Poljčane  je 17. 11. 2015 

organizirala in izvedla medobčinsko 

tekmovanje v košarki za starejše dečke, 

letnik 2001 in mlajši. Sodelovale so naslednje 

ekipe: OŠ Pohorskega odreda Slovenska 

Bistrica, OŠ Antona Ingoliča Spodnja 

Polskava, 2. OŠ Slovenska Bistrica, OŠ Anice 

Černejeve Makole, OŠ Partizanska bolnišnica 

Jesen Tinje in OŠ Poljčane. 

 

MAKOLČANI V POLFINALU DP KOŠARKARSKEGA 

SUPERŠOLARJA 

Osnovna šola Anice Černejeve Makole je v torek, 21. 1. 2015, gostila četrtfinalno košarkarsko 

tekmovanje za starejše učence. Med seboj so se spopadle OŠ Anice Černejeve Makole, OŠ 

bratov Polančičev Maribor in OŠ III Murska Sobota. V prvi tekmi sta se pomerili OŠ Anice 

Černejeve Makole in OŠ 

bratov Polančičev Maribor. 

Kljub glasni podpori s 

tribune so domači igralci 

izgubili tekmo z rezultatom 

25 : 50. Naslednja tekma je 

potekala med OŠ III 

Murska Sobota in OŠ 

bratov Polančičev Maribor. 

Zmage se je veselila OŠ 

bratov Polančičev Maribor, 

saj je s končnim 

rezultatom 51 : 23 pristala 

na prvem mestu in se uvrstila naravnost v polfinale državnega prvenstva.  V tekmi za 2. 

mesto, ki še vodi v polfinalno tekmovanje, in hkrati zadnji tekmi sta se spopadli OŠ Anice 

Černejeve Makole in OŠ III Murska Sobota. S skupno močjo naših igralcev in njihovo popolno 

zbranostjo so uspeli premagati nasprotno ekipo z izidom 49 : 45. Skupaj z zmagovalno šolo 

OŠ bratov Polančičev Maribor so se naši učenci uvrstili v polfinalno državno tekmovanje.  
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Rezultati: 

Tekme: Igrali so: Rezultat: 

1 OŠ Anice Černejeve Makole : OŠ bratov Polančičev Maribor 25 : 50 

2 OŠ bratov Polančičev Maribor : OŠ III Murska Sobota 51 : 23 

3 OŠ Anice Černejeve Makole : OŠ III Murska Sobota 49 : 45 

Končni vrstni red: 

1. OŠ bratov Polančičev Maribor  
2. OŠ Anice Černejeve Makole  
3. OŠ III Murska Sobota 

OŠ Anice Černejeve Makole so zastopali: Gašper Kopše, Luka Mesarič, Luka Kitak, Aljoša 

Krajnc, Andraž Kolar, Matevž Krošel, Domen Gustin in Tomas Sagadin.                                           

                                                                                                             Danaja Samastur, Laura Skledar  

 

ATLETSKI MNOGOBOJ 

V torek, 19. 4., smo imeli na stadionu v Slov. Bistrici učenci 6., 7., 8. in 9. razreda zadnji 

športni dan v tem šolskem letu. Tekmovali smo v petih oz. šestih atletskih disciplinah (tek 60 

m, tek 600 m, skok v višino, skok v daljino, met žvižgača in starejši učenci še v suvanju 

krogle). Na koncu je sledilo razredno tekmovanje v štafeti 4 x 100 m. Po končanem 

tekmovanju, pri katerem smo se vsi pošteno namučili, je sledil še zaslužen odhod na 

sladoled. Športi dan mi je bil všeč in se ga že veselim v naslednjem šolskem letu. 

 

Najuspešnejši so bili: 

 

ML. UČENKE: 
 
1. TEJA VANTUR 
 
2. ANJA LONČARIČ 
 
3. IZA RITONJA 
 
ST. UČENKE: 
 
1. ŠPELA STRIŽIČ GAJSER 
 
2. AJDA RITONJA 
 
3. TINA DVORŠAK 

ML. UČENCI: 
 
1. NIK STERNAD  
 
2. ROŽLE SLAČEK 
 
3. URBAN KAVKLER 
 
ST. UČENCI: 
 
1. ANEJ VEILGUNI 
 
2. GAŠPER KOPŠE  
 
3. LUKA KITAK 
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V štafetnem teku je pri učencih zmagal 9. r., pri učenkah pa 8. r. 
Čestitke vsem udeležencem. 

Ajda Ritonja 
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Ob pol štirih smo se zbrali na šolskem 
dvorišču in se nato polni navijaškega vzdušja 
odpravili na avtobus. Ob peti uri se je za nas 
težko pričakovana tekma le začela. Po dobre 
pol ure igre je Maribor dosegel zadetek. Vsi 
smo se ga zelo razveselili. Žal pa je nato 
Koper hitro dosegel dva zadetka. Ko smo že 
vsi mislili, da je poraz neizbežen, je Milivoje 
Novaković na veliko veselje vseh navijačev le 
dosegel izenačujoči zadetek in tako postavil 
končni rezultat 2 : 2. Po tekmi pa je sledil še 
»napad« na McDonalds. Nato smo se  počasi 
odpravili proti domu. Verjamem, da bomo 
ta dan težko pozabili. 

    Nastja Brumec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

  

 

 

KAJ?  

Ogled 

nogometne 

tekme Maribor – 

Luka Koper. 

 

   KDAJ?  

24. 4. 2016. 

 

       KJE?  

Maribor, 

Ljudski vrt. 

 

KDO? 

Učenci izbirnega 

predmeta šport za 

sprostitev. 
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MEDOBČINSKO TEKMOVANJE V ATLETIKI 

V četrtek, 5. 5. 2016, je v Slovenski Bistrici na atletskem stadionu potekalo medobčinsko 

tekmovanje v atletiki. Našo šolo je zastopalo 22  učencev od 6. do 9. razreda. Tekmovanja se je 

udeležilo 11 šol iz občin Slov. Bistrica, Oplotnica, Makole in Poljčane. Dosegli smo odlične 

rezultate in osvojili kar osem medalj; Luka, Gašper, Teja in Tina pa so postali medobčinski prvaki 

v svoji kategoriji! Velika večina naših učencev se je uvrstila tudi na področno tekmovanje, ki bo 

konec meseca maja na Ptuju. 

Rezultati: 

Luka Mesarič: 1. mesto skok v daljino (5.70),  

Tina Dvoršak: 1. mesto suvanje krogle (9.74), 

Teja Vantur: 1. mesto skok v daljino (4.40), 

Gašper Kopše: 1. mesto tek na 300 m (41.73), 

Špela Strižič Gajser: 2. mesto skok v višino (1.20), 

Anja Lončarič: 2. mesto tek na 600 m (2:02.91), 

Luka Kitak: 3. mesto tek na 1000 m (3:06.36). 

Starejši učenci:  

Štafeta 4 x 100 m (Mesarič, Kopše, Kitak, Sagadin): 1. mesto (51.44). 
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DOSEŽKI S TEKMOVANJ 

PREDMET, 
PODROČJE 

PRIZNANJE UČENCI MENTOR 

SLOVENŠČINA srebrno Nuša Filipič, 9. r. 
 

Barbara Gmeiner 
Kline 

SLOVENŠČINA 
Literarni natečaj  
Naravne in druge 
nesreče 
 

regijsko in državno 
priznanje 

Eva Jug, 8. r. 
 

Barbara Gmeiner 
Kline 

MATEMATIKA srebrno Nuša Filipič, 9. r. 
Špela Strižič Gajser, 9. r. 
Ajda Ritonja, 8. r. 
 

Aljoša Hodnik 

ANGLEŠČINA 
Vesela šola 
 

srebrno Urška Pelko, 7. r. Nataša Kosajnč 

ZGODOVINA srebrno Luka Mesarič, 9. r.  
 

Silvestra Samastur 

ZGODOVINA 
Zgodovinski kviz  

zlato Luka Mesarič, 9. r.  
Jure Galun, 9. r. 
Andraž Kolar, 9. r. 
 

Silvestra Samastur 

FIZIKA srebrno Špela Strižič Gajser, 9. r. 
 

Andrej Šafhalter 

LOGIKA srebrno Nuša Filipič, 9. r. 
 

Aljoša Hodnik 

TEHNIKA 
3D-modeliranje 
(področno in državno 
tekmovanje) 
 

1. mesto  Špela Strižič Gajser, 9. r.  Andrej Šafhalter 

RAZISKOVALNA 
NALOGA 
(področno tekmovanje) 
 

zlato Laura Skledar, 9. r. 
 

Andrej Šafhalter 
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MEDOBČINSKO PRVENSTVO OSNOVNIH ŠOL V ŠAHU 

V četrtek, 16. 11. 2015, je na OŠ Antona Ingoliča potekalo medobčinsko prvenstvo osnovnih šol 

za posameznike v šahu. Tekmovanja se je udeležilo tudi 13 naših učencev, ki so nadaljevali niz 

uspešnih nastopov na šahovskih tekmovanjih. Skupno je naša šola izmed 8 sodelujočih šol 

dosegla prvo mesto. Posamično pa so naši šahisti dosegli šest uvrstitev med najboljše 3 

tekmovalce.  

 

 

ŠOLSKO IN REGIJSKO TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO 

PRIZNANJE 

Na šoli so lahko učenci od 6. do 9. razreda tekmovali za Cankarjevo priznanje – tekmovanje iz 

znanja slovenščine. V 6. in 7. razredu so pod mentorstvom učiteljice Petre Bercko Beranič 

tekmovali štirje učenci, v 8. in 9. razredu pa je pod mentorstvom učiteljice Barbare Gmeiner 

Kline tekmovalo devet učencev.  

Regijskega tekmovanja, ki je bilo 21. 1. 2016, sta se udeležili osmošolka Eva Jug in devetošolka 

Nuša Filipič. Obe sta dosegli dobre rezultate – Nuša Filipič si je »pribrala« tudi srebrno 

priznanje. Iskrene čestitke!                                                                  

Barbara Gmeiner Kline 
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ZLATI FOLKLORNIKI  

Učenci naše folklorne skupine so se tudi v tem šolskem letu uvrstili na Regijsko srečanje 

otroških folklornih skupin, ki je potekalo v Lenartu. Po uspešnem nastopu so se nekaj dni 

kasneje predstavili še na Državni reviji ljudskih pesmi, plesov in običajev – PIKA POKA POD 

GORO v Rogaški Slatini. Na obeh nastopih so zažareli na odru, kar je gotovo plod rednega 

obiskovanja folklorne dejavnosti ter pozitivnega odnosa do ohranjanja ljudskih iger, plesov, 

pesmi in običajev. Rezultat trdega dela je zlato priznanje na Državni reviji. 

  Klementina Mlaker       
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ZGODOVINA – NAŠA UČITELJICA 

V prostem času smo se občasno srečevali ljubitelji zgodovine. Učenci so se pripravljali na 

obeleževanje državnih praznikov, brskali po zgodovinskih virih in se spopadali z obsežno 

literaturo za tekmovanja. Mladi zgodovinarji so se v letošnjem šolskem letu udeležili dveh 

tekmovanj, tekmovanja iz znanja zgodovine in zgodovinskega kviza. Prvo tekmovanje je bilo 

posvečeno 500. obletnici kmečkih uporov pri nas. Med tekmovalce smo podelili tri bronasta 

priznanja, Luka Mesarič iz 9. razreda pa je osvojil srebrno priznanje. Zgodovinskega kviza, ki ga 

vsako leto organizira Muzej narodne osvoboditve Maribor, se je udeležilo šest učencev iz 

devetega razreda. Dekleta so prejela bronasto, fantje pa zlato priznanje. Nuša Filipič, Danaja 

Samastur, Laura Skledar, Jure Galun, Andraž Kolar in Luka Mesarič so se uspešno prebili skozi 

literaturo o kulturnem življenju v Mariboru in severovzhodni Sloveniji v letih 1918–1941.  

Vsem iskrene čestitke. 

Mentorica Silvestra Samastur 

 

»Zadovoljni in nasmejani zgodovinarji« 
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DRŽAVNA PRVAKINJA V 3D-MODELIRANJU ŠPELA STRIŽIČ 

GAJSER 

Letošnje državno tekmovanje v konstruktorstvu in tehnologiji obdelav se je odvijalo 14. maja v 

Mariboru na Fakulteti za naravoslovje in matematiko pod okriljem Zveze za tehniško kulturo 

Slovenije. Tekmovanja se je udeležila tudi učenka 9.  razreda Osnovne šole Anice Černejeve 

Makole Špela Strižič Gajser pod mentorstvom učitelja Andreja Šafhalterja. Tekmovala je v 

kategoriji K6-SketchUp. Pravico do udeležbe na tekmovanju si je pridobila kot zmagovalka 

regijskega tekmovanja. Tudi na državnem tekmovanju, ki so se ga udeležili najboljši učenci 

sedmih regijskih tekmovanj v Sloveniji, je prikazala izjemno nadarjenost, saj je med vsemi 

udeleženci osvojila največje število točk in 1. mesto ter zlato priznanje.  

Tekmovanje je potekalo v dveh delih. V prvem je bilo potrebno zmodelirati predmet na osnovi 

pravokotne projekcije, v drugem pa žago motorno rezljačo. Učenci so modelirali s pomočjo 

programskega orodja SketchUp. Za uspešno izvedeni nalogi je bila potrebna dobra prostorska 

predstavljivost, poznavanje samega programskega orodja in pravil tehniškega risanja ter, 

predvsem v drugem delu tekmovanja, velika mera kreativnosti. 3D-modeliranje je sicer 

postopek, v katerem na računalniškem zaslonu prikažemo geometrijska telesa v prostoru in 

omogoča predstavitev izdelka v 3D-pogledu.  

Za nagrado si lahko Špela izbere enega od mnogih taborov, ki jih ponuja Zveza za tehniško 

kulturo Slovenije, in tako še obogati svoje znanje ter pridobi nove izkušnje pred vstopom v 

srednjo šolo. Priznanje za ta izvrsten dosežek bo prejela na prireditvi Zotkini talenti, ki bo 

potekala 11. junija v Cankarjevem domu v Ljubljani. 

 

Andrej Šafhalter 

 

Špela z mentorjem Andrejem Šafhalterjem 
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DRŽAVNO PRIZNANJE »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – 

DELUJMO PREVENTIVNO« 

 

V četrtek, 21. aprila, sem se z učiteljico Barbaro Gmeiner Kline odpravila na podelitev regijskih 

priznanj natečaja »Naravne in druge nesreče – Delujmo preventivno«. Prireditev je potekala v 

Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje v Pekrah, kjer so nas lepo pričakali in nam na 

kratko povedali ter uprizorili, kaj storiti v primeru, če zagori v našem stanovanju. Sledil je kratek 

film o požaru, nato pa podelitev priznanj, skupinsko fotografiranje in pogostitev.  

Nekaj dni kasneje mi je učiteljica sporočila, da sem nagrajena še na državni ravni, zato sem se v 

sredo, 18. maja, s starši in mentorico odpravila v Izobraževalni center za zaščito in izobraževanje 

Ig pri Ljubljani. Po uvodnem govoru smo si ogledali predstavo Lutkovnega gledališča Fru-Fru in 

se počasi odpravili v avditorij. Tam smo vsi nagrajenci in tudi mentorji dobili potrdila in nagrade. 

Sledil je ogled centra – telovadnice, fitnesa, bazena, labirinta, tunela, v katerem uprizorijo 

prometne nesreče … V spremstvu gasilca smo se lahko popeljali še z gasilsko lestvijo. Zanimiv in 

poučen dan smo zaključili s kosilom in se polni vtisov odpravili proti domu.  

                                                                                                Eva Jug 

 

 Nagrajenka Eva   Eva z mentorico Barbaro Gmeiner Kline 
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ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA  

 
TEKMOVANJE 

 
UČENCI, UVRSTITEV 

 
MENTOR 

 
Atletska olimpijada (Slov. 
Bistrica) 

 

 
LUKA MESARIČ: skok v daljino – 1. mesto 
in 60 m – 1. mesto 
ANEJ VEILGUNI: skok v daljino – 3. mesto 
GAŠPER KOPŠE: 300 m – 1. mesto – 3.  
mesto in  suvanje krogle – 2. mesto 
TEJA VANTUR: skok v daljino – 3. mesto 
LUKA KITAK: 1000 m – 3. mesto 
ANJA LONČARIČ: 600 m – 2. mesto 

STAREJŠI UČENCI:  4 x 100 m (Mesarič, 
Kopše, Veilguni, Sagadin) – 1. mesto  

 
Boštjan 
Stražišar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kros (Poljčane) 

 

Ekipno: 
Dečki letnik 2001  – 1. mesto 
Dečki letnik 2002  – 1. mesto 
Deklice letnik 2002  – 2. mesto  
Deklice letnik 2003  – 3. mesto 
Deklice letnik 2004  – 1. mesto 
 
Posamezno: 
ANEJ VEILGUNI – 3. mesto 
ANJA LONČARIČ – 1. mesto 
LUKA MESARIČ – 2. mesto 
 

Nogomet – medobčinsko 
starejši učenci (Slov. Bistrica) 

1. mesto 

Nogomet – medobčinsko 
mlajši učenci (Slov. Bistrica) 

4. mesto 

Odbojka – medobčinsko 
starejši učenci (Laporje) 

5. mesto 
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Košarka – medobčinsko 
starejši učenci (Poljčane) 

1. mesto Boštjan 
Stražišar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Košarka – medobčinsko 
starejše učenke (Oplotnica) 

 

4. mesto 

Košarka – medobčinsko mlajši 
učenci (Makole) 

 

4. mesto 

Košarka – področno starejši 
učenci (Makole) 

 

1. mesto 

Košarka – četrtfinale starejši 
učenci (Makole) 

 

2. mesto 

Košarka – polfinale starejši 
učenci (Miklavž) 

 

3. mesto 

Smučanje – medobčinsko 
tekmovanje (Trije Kralji) 
 

AJDA RITONJA – 2. mesto 
IZA RITONJA – 3. mesto 
TINA DVORŠAK – 3. mesto 
 

Zimsko medobčinsko 
prvenstvo v atletskem 
mnogoboju (Slov. Bistrica) 

 

EKIPA STAREJŠIH DEČKOV – 1. mesto 
EKIPA MLAJŠIH DEKLIC – 5. mesto 
 
Posamezno: 
LUKA MESARIČ – 1. mesto 

        
       Medobčinsko tekmovanje v  
       atletiki (Slov. Bistrica) 

 
LUKA MESARIČ: skok v daljino – 1. mesto 
TINA DVORŠAK: suvanje krogle – 1. mesto 
GAŠPER KOPŠE: 300 m – 1. mesto  
TEJA VANTUR: skok v daljino – 1. mesto 
LUKA KITAK: 1000 m – 3. mesto 
ANJA LONČARIČ: 600 m – 2. mesto 
ŠPELA STRIŽIČ GAJSER: skok v višino – 2.  
mesto 
 
STAREJŠI UČENCI:  4 x 100 m (Mesarič,  
Kopše, Kitak, Sagadin) – 2. mesto 
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ŠAH  
Medobčinsko prvenstvo v šahu 

1. mesto: 
Anja Lončarič, 6. r. 
Tina Dvoršak, 9. r. 

2. mesto: 
Tomas Sagadin, 8. r. 
Manja Kunej, 9. r. 
Nuša Strižič, 2. r.  
Maša Sagadin, 2. r. 

Aljoša 
Hodnik 

ŠAH  
Ekipno področno prvenstvo v 
šahu 

2. mesto: D12 
Anja Lončarič, 6. r. 
Nika Sagadin, 6. r. 
Neža Rojs, 6. r. 

 
3. mesto: D15 

Tina Dvoršak, 9. r. 
Manja Kunej, 9. r. 
Maja Potisk, 9. r. 
 

Aljoša 
Hodnik 
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LITERARNE STRANI 

 

KNJIGE 

 

Tam knjige na polici sedijo in molčijo. 

Enkrat sem jih vzela v roke in ugotovila, 

 o čem govorijo. 

Prva govori, kako ljubezen se rodi. 

Druga govori o razbojniku, ki nikoli ne spi. 

Tretja pa govori, kako družina pri mizi sedi. 

Ampak sedaj knjige molčijo in sedijo. 

Nihče ne vzame jih v roke, 

ker dolgočasne se jim zde. 

Knjige pa so zelo zanimive, 

v njih morski psi lahko letijo 

in živali govorijo. 

Poznam tako knjigo, 

v kateri so vsi čudeži sveta, 

a na žalost nihče naslova ne pozna. 

  Charlie Križanc Stojnšek 

KNJIGE V SANJAH 

 

Ko zaspim,  

v sanjah knjigo dobim. 

A je ne preberem, 

ampak čisto znorim. 

V knjigah, 

 ki mi jih mami prebere, 

pujsi letijo, 

psi govorijo, 

krave skačejo zaradi mleka 

in kokoši spijo cel dan. 

To je kar naporno,  

zato knjige vržem vstran 

in igre že igram. 

                                                                                                                         

  Aljaž Mesarič 
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KNJIGE 

Knjige letijo in se veselijo, 

odhajajo daleč stran, 

kjer domišljija se rodi. 

Domišljija je iz ljubezni, 

veselja, zla in gorja. 

V knjigi vse dobro se konča, 

ker vsa zla so premagana. 

 

Strela udarila je, 

knjiga nova rodila se je. 

Ta knjiga nekaj posebnega je, 

ker veselje in ljubezen združila je. 

Knjiga prelepa je, znana po vsem svetu je. 

LAN  SE  IGRA 

Mama vpraša Lana, 

če se gre igrat na most. 

Na most! 

Seveda na most, 

ki pelje skozi  gozd. 

Igral se je z lisico in tudi s ptico. 

Bilo je zabavno, 

ampak od tega je že davno. 

Saj je v gozdu, 

kjer je na mostu veliko lepih stvari, 

ki jih radi imamo mi. 

 

Vid Robar, Lan Mesarič,  

Jaka Potisk in Špela Hajšek 

 

Maja Kropec in Mojca Verdnik 

 

 

    Blažka Fišer 

 

 

 

        Lara Katavić 
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LITERARNI KOTIČEK UČENCEV 2. 
IN 3. RAZREDA: 

 

Alina Kegl: MOJ PES 
 

Moj pes ima rjave oči  

kot listje v jeseni. 

Po telesu je črn z rjavimi lisami 

kot ogenj v kaminu. 

Je velikan, zato je močan. 

Z repkom zamiglja, 

od veselja nam tačko poda. 

Skupaj se igrava in tekava vse dni, 

kar najino prijateljstvo krepi. 

Če kdo k naši hiši želi,  

nas z laježem opozori. 

 

 

Naja Simrajh: MOJ PES 
 

Moj pes ima rjave oči 

kot vsi pridni psi. 

Dlako ima svetleče črno, 

kot bi dan narobe obrnil. 

S svojim črnim smrčkom vohlja  

in išče sledi. 

Hiter je za tri, 

ko tekmujeva, še mene prehiti. 

Moj pes govori z repom, ušesi in očmi,  

zato ga razumemo prav vsi. 

           

 

 

 

Aljaž Golob: MOJ PES 
 

Jaz sem Reks,  

res, res lajati znam! 

Rad se z otroki igram 

in kosti glodati znam. 

Sem črn z rjavimi lisami 

in hiter kot blisk.  

Rad grem na sprehod, 

še posebej z Aljažem na Boč.  

Za žogo se rad podim, 

dokler je ne uničim. 

Vsi kričijo, da tega ne smem, 

a to jaz rad počnem! 

Pokanja se bojim,  

takrat v hišo zbežim. 

Ker pa tega ne smem, 

vsi kričijo – pojdi ven! 
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LITERARNI NATEČAJ »NARAVNE IN DRUGE NESREČE – 

DELUJMO PREVENTIVNO« 

 

 

NIKOLI VEČ 

Prebudila sem se v sončno in mrzlo decembrsko jutro. Ker so bili prazniki in smo imeli počitnice, 

sem dneve preživljala na zaledenelem ribniku v bližini, kjer sem drsala že od malih nog. Za 

drsanje me je navdušil oče, ki se mi je običajno tudi pridružil. Seveda je vedno poskrbel za 

najino varnost in se pred odhodom na led tudi prepričal, ali je ta dovolj debel. Spomnim se, da 

je po ledu močno udarjal z nogami, večkrat tudi s koničasto palico, in če se je ta udrl, sva se na 

mojo veliko žalost vedno vrnila domov.  

Ker pa trinajstletnice raje uživamo v družbi prijateljic kot staršev, sem se tega jutra odločila, da 

se grem po kosilu drsat s sošolko Tajo. Očeta sem tako prosila, da gre pogledat, ali je na ribniku 

dovolj debel led. Oče se je najprej nekaj zmrdoval in mu ideja o drsanju brez njega ni bila všeč, a 

je vseeno popustil in odšel pogledat na ribnik. Ko je prišel nazaj, mi je rekel, da je led dovolj 

debel za drsanje, vendar moram biti vseeno pazljiva, saj sem za svojo varnost odgovorna sama. 

Hitro sem poklicala Tajo, a se mi ni javila.  

Po kosilu sem vzela drsalke, telefon, slušalke in še termovko vročega čaja ter peš odšla do 

ribnika, ki je od nas oddaljen dobrih pet minut. Ko sem prišla do zaledenele vode, sem z 

nestrpnostjo obula drsalke in čakala na Tajin klic. Kar nekaj časa sem že drsala in zraven 

poslušala glasbo na telefonu, ko sem naenkrat dobila SMS. Bil je Tajin, zato sem jo ponovno 

poklicala. Povedala mi je, da ima obisk in da pride do ribnika s prijateljicami Ivo, Tadejo, Lano, 

Vito in Julijo.  

Ko so končno prišle, so se mi pridružile na ledu. S Tajo sva drsali, ostale pa so se poganjale kar s 

čevlji, saj drsalk niso imele. Naenkrat je Iva začela kričati, da se utaplja, in vse smo se ustrašile, 

da se ji je kaj zgodilo, vendar se je kmalu izkazalo, da ni mislila resno. Potem smo njeno 

utapljanje pričele posnemati tudi druge in vsem se je zdelo vse skupaj precej zanimivo in 

smešno.  
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Ure so tekle in počasi se je začelo mračiti, zato smo se odločile, da se drsamo samo še pet 

minut. Naenkrat se je spet zaslišal Vitin krik in vse smo se začele smejati, ona pa kar ni nehala. S 

strahom smo pogledale, kaj se je zgodilo, in ugotovile, da je led pod Vitinimi nogami popustil in 

padla je v vodo.  

Vse so se brez premisleka hotele zapoditi k njej, vendar sem jih zaustavila, saj sem vedela, da bi 

led lahko začel popuščati pod njihovo težo in tako bi tudi one končale v ledeno mrzli vodi. Oče 

me je namreč naučil, da se moramo tistemu, ki je v vodi, približati leže in mu podati palico ter 

ga tako počasi izvleči iz vode. Prijateljicam sem naročila, naj poiščejo daljšo debelejšo palico, ki 

jo bomo podale Viti, sama pa sem pograbila telefon in hitro vtipkala številko 112. Na drugi 

strani se je oglasil moški glas. Čeprav me je bilo zelo strah, sem se zbrala in začela: 

»Pozdravljeni. Sem Eva Jug. Trenutno se nahajam ob ribniku v Stopnem pri Makolah, kjer se je 

pod prijateljico vdrl led in je padla v vodo. Prosim pomagajte!« Ker so dekleta že našla palico, 

sem prekinila klic in se leže približala Viti. Ta se je oprijela palice, ko pa sem jo poskušala izvleči, 

se je led pod njo ponovno udrl. Taji sem zaklicala, naj pokliče očeta, sama pa sem nadaljevala z 

reševanjem. Kot bi mignil je na kraj nesreče prišel oče in njemu je le uspelo potegniti Vito iz 

mrzle vode. 

Ravno takrat pa smo zaslišali sirene in opazili reševalno vozilo. Vito so preoblekli v suha oblačila, 

sama pa sem ji ponudila vroč čaj iz termovke. Ker je zaradi podhladitve težko govorila in 

delovala zmedeno, so jo odpeljali v bolnišnico na opazovanje.  

Bila sem vesela in ponosna, saj me je reševalec pohvalil, ker sem ravnala tako razsodno in 

preprečila še večjo nesrečo. Sklenila pa sem tudi, da se na tem ribniku ne bom drsala več brez 

očeta. No, to je bila pravzaprav njegova zahteva …   

Eva Jug 
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Intervju: Barbara Gmeiner Kline 

»ŠOLSKE KNJIŽNICE SO ZAKON!« 

 

Šolska knjižnica ne bi bila prava brez naše 

knjižničarke in učiteljice Barbare. Na šoli je dobro 

desetletje, nam pa se je najbolj vtisnila v spomin kot 

topla in vedno nasmejana oseba. 

 

 

1. Koliko časa ste že zaposleni na OŠ Anice 

Černejeve Makole? 

»Zaposlena sem dobrih 10 let, od leta 2005.« 

 

2. Zakaj ste se odločili za študij knjižničarstva? 

»Po izobrazbi nisem knjižničarka, ampak sem profesorica slovenščine in ta predmet 

poučujem, odkar sem pričela delati na makolski šoli. V prvem letu službovanja sem opravila 

enoletno izobraževanje in vse potrebne izpite za šolske knjižničarje v Ljubljani. Na podlagi te 

izobrazbe lahko delam tudi v šolski knjižnici.« 

 

3. Približno koliko otrok pride dnevno v šolsko knjižnico in si izposodi knjige? 

»Največ otrok obišče knjižnico v času pred poukom. Tako do osme ure vanjo vstopi običajno 

20 otrok, večina teh si knjigo izposodi ali jo vrne. Večji obisk je opazen tudi 6. in 7. šolsko 

uro, ko so učenci že v podaljšanem bivanju in varstvu vozačev. Drugače pa je število otrok, ki 

si knjige izposojajo dnevno, različno, najvišje je zagotovo takrat, ko je potrebno oddati 

domače branje ali zaključiti bralno značko.« 

 

4. Kdo večkrat obišče šolsko knjižnico? Dečki ali deklice? 

»Deklice, čeprav je nekaj stalnih obiskovalcev tudi dečkov.« 

 

5. Ali učenci razredne stopnje pogosteje obiščejo šolsko knjižnico kot učenci predmetne 

stopnje? 

»Da, ti pogosteje prihajajo v knjižnico in si knjige tudi pogosteje izposojajo.« 
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6. Katere knjige si učenci največkrat izposodijo? 

»Knjige za bralno značko, domače branje, za različne govorne nastope, učenci razredne 

stopnje pa tudi slikanice, ki jih berejo v prostem času.« 

 

7. Približno koliko knjig je v naši šolski knjižnici? 

»V šolski knjižnici je okoli 9000 knjig.« 

 

8. Katera knjiga je trenutno najbolj brana? 

»Trenutno je najbolj brana in zaželena zbirka Pozor pravljice!, ki jo je napisal Primož 

Suhodolčan.« 

 

9. Ali bi na šoli kaj spremenili (v zvezi s šolsko knjižnico) in kaj bi to bilo? 

»Da, bi. Sama si, tako kot verjetno večina šolskih knjižničarjev, želim več sredstev za nabavo 

knjig in večjo delovno obvezo v knjižnici, ki trenutno znaša skromnih 40 %, kar je občutno 

premalo za opravljanje vseh obveznosti, ki jih zajema področje šolskega knjižničarstva. 

Samega prostora pa ne bi spreminjala, saj se mi zdi prijeten in lepo urejen.« 

 

10. Kako bi ocenili branje med našimi osnovnošolci? Poskusite oceniti z oceno od 1 do 10, pri 

čemer  1 pomeni nizko zanimanje za branje knjig, 10 pa veliko zanimanje. 

»Obstaja razlika med učenci razredne in predmetne stopnje. Učenci razredne stopnje so 

mnogo bolj navdušeni nad branjem in če bi že morala oceniti s številko, bi ocenila s 6 ali 7. 

Pri učencih predmetne stopnje pa opažam, da z njihovo starostjo upada tudi zanimanje za 

branje, veliko manj je tistih, ki knjige iščejo za branje v prostem času. Njihovo navdušenje bi 

ocenila s številko 4.« 

 

11. Ali sami veliko berete? Katera je vaša najljubša knjiga? 

»Priznam, da berem manj, kot sem brala v svojih otroških, najstniških in študijskih letih, ko 

sem knjige dobesedno »požirala«. Večina knjig, ki jih preberem, je vezanih na moje delo. 

Odkar imam sina, ponovno posegam  po slikanicah, ki mu jih prebiram zvečer pred spanjem. 

Branje za dušo pa pride na vrsto v času dopusta. Najljubše knjige nimam, saj je vsaka po 

svoje zanimiva. Prav gotovo pa se me je najbolj dotaknila in se mi vtisnila v spomin knjiga 

Zofke Kveder z naslovom Njeno življenje.« 

 

12. Ali ste kdaj razmišljali, da bi sami napisali kakšno knjigo? 

»Ne, o tem pa res nikoli nisem razmišljala.« (smeh) 
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13. Vaše delo ni le izposoja, zbiranje in hranjenje knjižnega gradiva, temveč tudi vključevanje 

v različne projekte. Katere dejavnosti in projekti so se v tem šolskem letu odvijali v 

knjižnici? 

»Projekt Šolske knjižnice so zakon!, ki je trajal ves mesec oktober in v okviru katerega so 

učenci razredne stopnje organizirano prihajali v knjižnico in ustvarjali na temo šolske 

knjižnice. V sodelovanju s splošno knjižnico smo letos kar dvakrat izvedli Noč knjige – 

projekt, ki je namenjen učencem 5., 6. in 7. razreda, ter projekt Rastem s knjigo, ki je 

namenjen učencem 7. razreda. V prazničnem decembru so učenke 8. razreda Nastja, Urška 

in Eva v času pred poukom mlajšim učencem, ki čakajo v avli, v prijetnem knjižničnem okolju 

prebirale pravljice. Skozi vse leto pa v knjižnici poteka tudi tekmovanje za bralno značko in 

eko bralno značko za učence od 6. do 9. razreda.« 

 

14. Kakšen je namen teh projektov? 

»Namen teh projektov je, da učence pritegnemo k branju, povečata se obisk v knjižnici ter 

izposoja gradiva in s tem je izpolnjen tudi namen knjižnice.« 

 

15. Kakšni so načrti za prihodnje šolsko leto? 

»Tudi v prihodnjem šolskem letu nameravamo ob izposoji, obdelavi in hranjenju gradiva 

sodelovati v projektih in izvajati dejavnosti, ki spodbujajo branje in ljubezen do knjig, zelo 

vesela pa bom, če bomo s tem pridobili še kakšnega novega stalnega bralca in obiskovalca 

šolske knjižnice. Šolske knjižnice so, kot pravi zgoraj omenjen projekt, namreč zakon!« 

 

Eva Jug in Amanda Šošter Turin 
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Tim Gajser, slovenski motokrosist, se je rodil 8. septembra 1996. Že 

kot dveletni otrok je rad vozil motor. Nad tem ga je navdušil oče 

Bogomir, ki je tudi njegov trener. Bogomir ni samo njegov oče, 

temveč trener za tehniko dirkanja, psiholog in kondicijski trener. 

Tekme so dvakrat na teden, ostale dneve nameni fitnesu, kolesu in 

kondicijskim treningom. Tekme so po sobotah in nedeljah. Večino 

časa nameni motokrosu, najde pa tudi čas za prijatelje in družino. 

Tim se je v otroštvu zanimal še za druge športe (judo, smučanje, 

nogomet), vendar se je, ko je pri enajstih letih postal evropski 

prvak, odločil za motokros na profesionalni ravni. Tim Gajser je osnovno šolo obiskoval pri nas, 

hodil je torej v OŠ Anice Černejeve Makole. Šolanje je začel leta 2002 in končal 2011. Po osnovni 

šoli je šolanje nadaljeval na Srednji šoli Slovenska Bistrica, smer ekonomski tehnik, in šolanje 

zaključil leta 2015. 

NEKAJ ZANIMIVOSTI:  

 Ima »tattoo« nad prsmi. Na vrhu so inicialke priimka in imena (GT), v sredini številka 243, 
spodaj pa še Thanks God (Hvala Bogu).  

 Pred vsakim krogom za ogrevanje se trikrat udari po prsih in s prstom pokaže proti nebu, 
kot da bi hotel nekomu zgoraj nekaj povedati. »To naredim pred vsako dirko, pa če gre za 
dirko svetovnega prvenstva, državnega prvenstva ali kakršnokoli drugo dirko.« 

DOSEŽKI: 

 2007: evropski prvak v razredu 65cc, 
 2009: evropski prvak v razredu 85cc, 
 2012: evropski in svetovni prvak v razredu 

125cc, 
 2014: 5. mesto na svetovnem prvenstvu v 

razredu MX2, 
 2015: svetovni prvak v razredu MX2, 
 dobitnik Bloudkove plakete 2015, 
 športnik leta 2015, 
 v letu 2016 je prestopil v močnejši razred 

MXGP.                  Eva Jug 

TIM  GAJSER 
243 
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RAZVEDRILO 

 

POLETNA PREMETANKA 

Uredi premetane besede in jih zapiši pravilno. Vse besede so povezane s počitnicami in z 

dopustom. 

PKOLEAK 

LABAO 

LAŽAP 

SEPEK 

ELTEJPO 

DONAMILA 

ROJEM 

CENOS 

NOČKISN 

          ASLINDA 

 

SUDOKU 
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SLIKOVNA MORSKA KRIŽANKA 
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SKRITA SLIKA 

 

Pobarvaj prazne prostorčke z ustreznimi barvami in dobil boš sliko. 

 

 


