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NARAVOSLOVNI TABOR 

Parkeljni treh dežel 

V ponedeljek zjutraj smo se zbrali na avtobusni postaji. Kovčke smo zložili v prtljažnik avtobusa in 

se odpeljali v Kranjsko Goro.  

Vožnja je trajala približno dve uri. V Kranjski 

Gori je ogromno hotelov, a mi smo bivali v domu 

centra šolskih in obšolskih dejavnosti, kjer so nas 

prijazno sprejeli.  

Ko smo prispeli v dom, smo šli v skupen prostor, 

kjer so nam dodelili sobe, potem smo imeli 

odmor. Sledilo je kosilo in po njem spet odmor. 

Nato smo imeli dejavnosti, ki so se menjavale po 

skupinah – nordijska hoja, odhod v naravni 

rezervat Zelenci, lokostrelstvo, ogled 

Triglavskega narodnega parka, kjer teče Pišnica, 

»modra reka« … – in tudi dejavnosti v domu.  

Vsak večer smo imeli degustacijo sadja in še eno 

dejavnost. Prvi dan je bil to ogled Kranjske Gore, 

kjer smo videli parkeljne, ki so nas zelo 

prestrašili. Potem sta sledila odmor in čas za 

spanje. Zjutraj smo morali pospraviti sobe, saj so 

jih ocenjevali. Potem smo imeli telovadbo in 

zajtrk. Nato smo imeli še dopoldanske dejavnosti. 

Potem sta sledila odmor in kosilo. Četrti dan smo 

imeli orientacijski tek. Po skupinah smo hodili po 

gozdu in reševali uganke. Zvečer se je vsaka soba 

predstavila ostalim učencem. Zadnji dan smo se 

po kosilu odpeljali domov. 

Nina Stiplošek 

Foto: Darja Polšak 
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Kranjskogorska himna 

 

Šola v naravi, Kranjska Gora. 

 V pondelk zjutri smo se zbrali, 

da v šolo v naravi bi se odpeljali. 

Tam, kjer sonca nikoli ni, 

mi smo zmrzovali. 

 

Na avtobusu peli in se veselili, 

Vendar na srečo nismo se napili. 

 

Prišli smo v Kranjsko Goro, 

postle smo postlali, 

da bi vsaj štiri noči v redu spali. 

 

Mel smo kosilo, hrana je bla kul, 

potem zaživeli v odmoru smo ful. 

 

V naši sobi marsikaj se zgodi, 

ko učitelj malo zamiži, 

pač na obe oči. 

 

V šoli v naravi imamo se lepo, 

parkeljni nad nami so drli se zelo. 

 

Parkeljni so drli se nad nami, 

potem vsi v sobah so klicali svojo mami. 

 

Ravnatelj je popenu: »Kaj se zdej to gre? 

Hit pokličte starše, da nam v redu gre!« 

 

Imeli smo problem, a nič zato, 

večerja pomirila nas je zelo. 

 

Dom je majhen, prijazen nam, 

poskrbi, da imamo se fajn. 

 

Naša soba čista je desetka, 

a drugi dan smo zasrale in osemko pobrale. 

 

Ven iz sobe, sem ter tja 

nas pot je vodila. 

 

Ponoči, ko luči ugasnejo, 

učiteljice pazijo,  

da se mi preveč ne oglašamo. 

 

Zjutraj se zbudimo in na stranišče odhitimo. 

 

Imeli smo kviz, smejali smo se 

hecnim šalam naše učitlce. 

 

Zdej vidmo, kak je težko 

pisat dobro pesmico. 

 

Danes tukaj smo in sobe predstavljamo, 

ter se na koncu sprašujemo, 

katera soba boljša bo. 

 

Vsi smo nadaljevali tam, kjer smo ostali, 

in pozabili na vse pretekle dni. 

Nina Stiplošek, Valentina Bezgovšek,  

Taja Padežnik, Tjaša Ravnikar 
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DAN DEJAVNOSTI 

Egiptovske novice 

V petek, 28. novembra, smo se učenci sedmih razredov zbrali v avli osnovne šole, kjer se je začel 

kulturni dan. 

Razdelili smo se v skupine. Učenci smo 

sodelovali na delavnicah, in sicer v Knjižnici 

Laško, Šmoclu in matični šoli. Izdelovali smo 

sarkofag, risali podobe egipčanskih bogov, pisali 

hieroglife, kuhali na egipčanski način in se celo 

oblačili v stare Egipčane. Za priprave smo imeli 

malo časa, saj smo morali končati do 11. ure, ko 

je bila na vrsti zaključna prireditev, imenovana 

Egiptovske novice.  

Bilo je zelo zanimivo, saj sta nas obiskali tudi 

novinarki s snemalcema. Vse delo je potekalo 

gladko in kulturni dan se je približeval h koncu. 

Prišel je čas za zadnje popravke, vsi smo bili na 

trnih in se spraševali, če je vse prav postavljeno, 

ali je hrana kuhana … Seveda je bilo vse 

pripravljeno in udobno smo se namestili na stole v 

Šmoclu, kjer je bila prireditev. Vsi smo nestrpno 

pričakali voditeljici, ki sta z nasmehom na obrazu 

poskrbeli za začetek prireditve.  

Nekateri smo obstali z odprtimi usti, ko smo si 

ogledovali filmček o Nefreteti, egipčanski kraljici. 

Kratki filmi o poteku dela so bili odlično 

sestavljeni, izvrstno pa je bila pripravljena tudi 

projekcija, ki je prikazovala življenje starih 

Egipčanov. Voditeljici sta med dogodkom 

zastavljali tudi nagradna vprašanja, in če smo 

pozorno poslušali, smo vedeli odgovore.  

Žal se je prireditev hitro končala in morali smo se 

vrniti v šolo. Toda še prej smo se lahko pogostili z 

egipčanskimi dobrotami in pohvalili učiteljico 

Biljano Jošovc, ki je kulturni dan organizirala. 

Seveda smo morali pohvaliti tudi ostale učiteljice, 

ki so nam pomagale organizirati ta dan.  

Katja Pajk 

 

… 

Imeli smo kulturni dan. Tema je bil Egipt, 

odgovorna učiteljica je bila gospa Biljana Jošovc. 

Tega dne smo se zelo veselili in res je bilo 

zabavno. Vsi učitelji so bili z nami zadovoljni in 

bili smo pohvaljeni. 

Delavnice so potekale v laški mestni knjižnici, 

Šmoclu in matični šoli. Laščani in Debrčani 

sedmih razredov smo delali v skupinah. Izdelovali 

smo nakit, piramide, sarkofag, slikali, kuhali, 

nekaj učencev je intervjuvalo, nekateri so 

fotografirali. 

Ob 11. uri smo vsi končali in se zbrali v Šmoclu. 

Gledali smo videoposnetek o kraljici Nefreteti in 

predstavitev o Egiptu. Nekateri so dobili nagrade 

za pravilne odgovore. Nazadnje smo pojedli, kar 

smo pripravili, in ugotovili, da je egipčanska 

hrana okusna. 

Ta dan nam bo ostal v lepem spominu. Veliko 

novega smo se naučili, se zabavali in bilo je 

zanimivo

.                                                                                                       Iva Tušek in Katarina Knez, foto: Biljana Jošovc 
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BIOLOGIJA 

Uspešne tekmovalke na državnem tekmovanju 

Letošnja tema tekmovanja so bile alpske rastline. Učenci so morali poznati življenjska okolja v 

Alpah, pogoje in prilagoditve nanje, ekologijo rastlin, kaj jih ogroža in zakaj ter seveda zelo 

podrobno izbrane vrste in njihove značilnosti. 

Obseg literature je bil kar precejšen, podlaga so 

bila tudi gradiva s seminarja za mentorje 

tekmovalcev, ki se ga udeležim vsako leto. 

Pohvaliti moram delavce Knjižnice Laško, ki se 

res vedno potrudijo, da nam priskrbijo skoraj vso 

predpisano literaturo. 

Nato se je začelo resno delo že kar prvi teden v 

septembru, ko smo si razdelili naloge. Vse 

priprave so potekale izven pouka. Učenci so se jih 

udeleževali, čeprav so nekateri zelo obremenjeni z 

izvenšolskimi dejavnostmi.  

Konec oktobra smo izvedli šolsko tekmovanje in 

potem čakali na mejnik točk za osvojitev 

bronastega Proteusovega priznanja in morebitno 

uvrstitev na državno tekmovanje.  

Letos so bili učenci ponovno zelo uspešni, saj je 

bronasto Proteusovo priznanje osvojilo 15 

učencev. Na državno tekmovanje se jih je uvrstilo 

devet, največ do zdaj. V novembru smo mrzlično 

pilili in utrjevali znanje ter se 5. decembra 2014 

udeležili državnega tekmovanja v Dravogradu. 

Komaj smo čakali na uradne rezultate, ki so nas 

zelo razveselili. 

Špela Štor je osvojila zlato Proteusovo 

priznanje, medtem ko so srebrno priznanje 

osvojile Alma Fajfer Pleteršek, Ajda Kolšek, 

Nika Jančič in Katjuša Tratar. 

Vsem učenkam iskrene čestitke za dosežene 

rezultate. Ko bodo zacvetele alpske rastline, bodo 

lahko pridobljeno znanje le še utrdile. 

Majda Podbevšek 

Foto: Andrej Gobec  
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UPOKOJENCI 

»Uspešna šola ni nikoli posledica trenutnega dela, temveč plod 

trdega dela mnogih generacij« 

S to uvodno mislijo je ravnatelj povabil naše 

upokojenke in upokojence na prednovoletno 

srečanje v zbornico matične šole. Povabilu so se v 

velikem številu tudi prijazno odzvali. Skupaj smo 

preživeli nekaj prijetnih in sproščenih uric. Naši 

upokojenci so lahko ponovno začutili utrip 

šolskega vrveža, obujali spomine z bivšimi 

sodelavci in spoznavali nove učitelje. Nekatere so 

pred leti vzgajali in učili tudi sami. 

Ob koncu srečanja smo si s pozitivnimi vtisi segli 

v roke, zaželeli vse dobro in si obljubili, da se v 

prihodnjem letu spet vidimo. 

 

                                                                                                                                             Karolina Teršek, 

pomočnica ravnatelja  

Foto: Andrej Gobec 
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ŠOLSKA KNJIŽNIČARKA NA OBISKU V VRTCU 

Zvezdica Zaspanka  

V čarobnem decembru smo šolska knjižničarka v PŠ Debro in vzgojiteljice debrske enote Vrtca 

Laško nadaljevale projekt Pravljice za vedno.  

V petek, 12. decembra,  sem obiskala otroke v 

vrtcu. S svojo prisotnostjo so nas razveselili 

ravnateljica Vrtca Laško, ravnatelj OŠ Primoža 

Trubarja Laško in vodja PŠ Debro.  

V praznično okrašeni avli sem prebrala pravljico 

Zvezdica Zaspanka Franeta Milčinskega – Ježka. 

Prisluhnili so ji vsi otroci, od najmlajših do 

predšolskih. S pravljičnega lutkovnega odra so 

nas pozdravljale lutke: zvezdica Zaspanka, boter 

Mesec, razbojnik Ceferin in komet Repatec, ki so 

jih izdelale vzgojiteljice. Ob koncu prijetnega 

druženja smo si zaželeli lepe božično-novoletne 

praznike in vse dobro v letu 2015.  

V januarju bodo otroci z vzgojiteljicami ponovno 

obiskali šolsko knjižnico, da bi prisluhnili znani 

pravljici Ele Peroci … Njen naslov naj ostane 

skrivnost do prihodnjič.

.  

Lidija Toplišek   

 

 

 



Kratkočasnik 

29. december 2014 

 

DEBATNI KLUB 

Medgeneracijska razprava 
Debaterke devetega razreda PŠ Debro smo se z mentorico Marjeto Ocvirk odločile, da bomo v 

oktobru izvedle medgeneracijsko debato. Ta je potekala v prostorih Hiše generacij Laško.  

Ob sredah smo se dobivale s štirimi upokojenkami 

in sestavljale govore. Debatirale smo v parih: 

upokojenka in devetošolka. Vse smo se zelo 

zabavale. Spoznale smo njihov pogled na 

določene stvari, one pa so prav tako z zanimanjem 

poslušale nas. Ko smo bile vse pripravljene in so 

bili govori napisani, smo se srečale v šoli v Debru 

in izpeljale še zadnje dejanje, zaključno debato. 

Bilo je enkratno! 

                                                                                    Saška Maček 

                                                                          Foto: Marjeta Ocvirk     

                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

PREDPRAZNIČNO VZDUŠJE 

Božično-novoletni sejem 

V ponedeljek, 15. decembra, je bil v naši šoli težko pričakovan božično-novoletni sejem. 

Na njem so svoje dobrote prodajali deveti razredi in učenci nižjih razredov.  

Seveda smo bili vsi ponovno še posebej 

navdušeni nad vročo čokolado učiteljice 

Nene Turnšek in njenih učencev. Poleg 

učencev so se posladkali tudi učitelji.  

Deveti razredi so kot vsako leto prodajali 

srečke. Razprodali so jih v rekordnem času – 

v samo dveh dneh. Po dobitke smo učenci 

lahko odšli 24. decembra. Večina je bila z 

nagradami zelo zadovoljna. Nagrade so bile 

zelo raznolike, od majic do bonov, beležk in 

kozarcev. V petek pa so stojnice na žalost že 

morali pospraviti. A ostal nam je lep spomin. 

Tudi na to, da smo vsak dan imeli dve 

malici. 

Anita Blatnik 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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ABC-ABONMAJČEK 

Nastop Irene Vrčkovnik 

V petek, 19. decembra, smo učenci odšli v kulturni center, kjer je nastopila znana slovenska pevka 

Irena Vrčkovnik.  

Z njo so nastopile tudi pevke našega mladinskega 

pevskega zbora. Izvedeli smo, da je učiteljica 

Mateja Škorja, vodja pevskega zbora, dobra 

prijateljica znane pevke. 

Na koncertu smo poslušali znane pesmi iz 

prejšnjega stoletja. Pevka je hodila tudi po 

dvorani in kateremu od učencev pomolila 

mikrofon, da bi zapel z njo. Moram priznati, da 

sem nekatere pesmi slišala prvič. Nastop sta 

popestrili tudi dve solistki, ki sta članici pevskega 

zbora. Vsem nam je nastop zelo hitro minil, saj 

smo se morali vrniti k pouku. 

                                                                                                                                                                      

 Anita Blatnik 

Foto: Jakob Pirš 
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GLASBENA ŠOLA LAŠKO-RADEČE 

Božično-novoletni koncert 

Na letošnjem božično-novoletnem koncertu smo govorili o praznovanju božiča po celem svetu. 

Ugotovili smo, da se božični običaji zelo razlikujejo. 

Na primer na Kitajskem vrata obrnejo na glavo in 

nanje napišejo, seveda s pismenkami: »Sreča je 

prišla.« Na Finskem preberejo Božični mir, ki 

označuje uradni začetek božiča. V New Yorku 

jedo piščanca z brusnično omako, voščijo pa si 

takole: »Merry Christmas and a Happy New 

Year.«  

V židovskem templju je bilo oljčno olje glavna 

sestavina za pravilno opravljanje bogoslužja. 

Zalog oljčnega olja je bilo ponavadi dovolj le za 

en dan, a kot po čudežu je bilo nekoč dovolj zalog 

za celih osem dni. To so razumeli kot čudež. 

Voščijo pa si takole: »Happy Hanukkah.«  

Za ta nastop smo se pripravljali kar tri mesece. 

Ponosni smo nase, da vam lahko pokažemo,  kaj 

smo se naučili zaigrati na glasbila. Napovedovalci 

pa smo se potrudili, da smo predstavili običaje po 

svetu. 

Urša Erjavec 

Foto: Arhiv GŠ Laško-Radeče 
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PŠ VRH 

Praznične priprave 

Preberite si, kaj so učenci napisali o prazničnem ustvarjalnem 

vzdušju v šoli in doma.  

Simon Planko: »December imam rad, ker praznujemo božič. Komaj 

čakam nastop, kjer bom igral na harmoniko, v igri pa igram vlogo kužka.«  

Klara Planko: »Jaz pa rada plešem in igram vlogo miške.« 

Lea Verbovšek: »Rada imam december, ker praznujemo božični večer in 

dobimo darila. Jaz sem vse delala z veseljem, ker rada ustvarjam.« 

Ambrož Rezec: »Božični čas imam zelo rad, ker je svetleč in čaroben. V 

decembru smo v šoli izdelali Božičke, pikapolonice, venčke, snežake, 

pobarvali bunkice in vanje prilepili Božičke. Postavili smo tudi jelko, jo 

okrasili, naredili voščilnice, iz papirja izrezali hiške, smrečice in snežake, 

jih nalepili na okna, spekli medenjake in se pripravili na nastop. Pri tem 

delu sem se veliko naučil, a tudi zabaval in užival.«  

Gloria Sevšek: »V šoli smo delali pingvine iz kolaž papirja in smo vsi 

dobili oceno 5. Naredili smo tudi snežaka in ga oblekli po svoji izbiri. 

Obesili smo jih v jedilnico in jim dali naslov Moda snežakov. Za starše 

smo izdelali glineno štirikotno, okroglo ali drugačno ploščo. Nanjo smo 

narisali nekaj božičnega ali zimskega. Jaz sem narisala otroka, ki se kepa, 

hiško, otroke, čisto na vrhu pa prihajajočega Božička. Zraven smo na 

papir napisali lepo božično misel. Izdelek iz gline smo zavili z ovijalnim 

papirjem, misel pa zavezali s trakcem. Zelo mi je bilo všeč.«  

 

Marija Kotar in Klaudija Košenina 

_____________________________________________________________________________________ 

 

   

 

 

 

 

 

Špela je za rojstni dan 

dobila želvo. 

»Oči, ali ji lahko snameš 

pokrov? Rada bi jo 

pobožala.« 
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PŠ VRH 

Nastop za starše 
Ko so bili prazniki že čisto pred vrati, smo v PŠ Vrh pripravili prav poseben program, namenjen 

staršem. Nastop smo imeli v šolski telovadnici, ki smo jo okrasili s snežinkami, prižgali svečke in 

napeljali lučke. Spekli smo pecivo in naša kuharica je skuhala slasten čaj iz domačih zelišč.  

Program je povezovala Zala, učenka petega 

razreda, vseh 13 učencev pa je zapelo nekaj 

prazničnih pesmi. Na citre nam je zaigrala Gloria, 

seveda pa smo poslušali tudi naša dva 

harmonikarja – Simona, ki obiskuje drugi razred, 

in tretješolca Ambroža. Učenci so odigrali 

dramsko igrico Dedek Mraz v dimniku, kjer nas je 

dedek Mraz Žan nasmejal, saj se je zataknil v 

dimniku. Pripravili smo tudi kratek odlomek igre 

Moj ati zmore, kjer smo se odločili, da bodo 

tokrat sošolce zamenjali njihovi očetje. V igri se 

je Tilnov ati boril z jelenčkovim noskom in 

poskušal spraviti skozenj čim več žogic. Čisto za 

konec pa smo si ogledali plesno točko Božičkov. 

Kljub temu da morda razredi pri nas res niso tako 

polni, so učenci dokazali, da zmorejo veliko in da 

smo lahko tako učiteljice kot tudi starši zelo 

ponosni na njih.  

 Želimo vam prijetne praznike in čim več uspeha 

v prihajajočem letu 2015!  

Kolektiv PŠ Vrh  
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PŠ REČICA 

Veseli december  

Veseli december se je pri nas začel v zabavni družbi deklice Pike. Predstavo Pika Nogavička smo si 

ogledali v SLG Celje. Bilo je veliko smeha in zabave.  

Praznično vzdušje smo nadaljevali ustvarjalno. Na 

tehniškem dnevu smo izdelovali snežake iz 

slanega testa, snežinke iz papirja in novoletne 

voščilnice. Vsak je poslikal svoj steklen svečnik. 

Šolske prostore smo odeli v zimsko podobo. 

Čeprav narava zunaj ne kaže zimske podobe, ob 

vstopu v našo šolo ne moreš spregledati 

prazničnega vzdušja. Vhod v šolo straži 

velikanski snežak, malčki iz vrtca pa so okrasili 

svojo smrečico in jo osvetlil z lučkami.  

V Kulturnem centru Laško smo uživali ob plesni 

predstavi Zaline božične sanje. Občudovali smo 

kostume, spretne baletne korake in plesne obrate.  

Kljub uživanju ob obiskovanju predstav nismo 

pozabili na lastno novoletno prireditev za starše. 

Ves mesec smo vadili gledališko uprizoritev, 

lutkovno igrico, zimske pesmice in plese. Okrasili 

smo telovadnico, pripravili sceno in kostume ter 

pogumno nastopali. Nagrajeni smo bili z bučnim 

aplavzom, z veselimi obiskovalci, s pecivom in z 

obiskom dedka Mraza. Prinesel nam je skupinsko 

darilo – igrače, ki si jih delimo.  

Obiskali so nas tudi otroci iz PŠ Debro. 

Predstavili so nam glasbeno pravljico Mojca 

Pokrajculja. Pozorno smo jim prisluhnili in se 

čudili, ker znajo igrati na številna glasbila. 

Zadnje dni prazničnega druženja v šoli smo 

preživljali ob božični glasbi, plesu, likovnem 

ustvarjanju, druženju. Več je bilo smeha in dobre 

volje. Naj je bo obilo tudi v letu 2015! 

 Klara Peklar in Julija Planinšek 
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PŠ DEBRO 

Zimska pravljica 

V sredo, 17. decembra, smo pripravili predpraznični nastop za starše. Z Zimsko pravljico smo obiskovalce 

popeljali praznikom naproti. Zaplesali in zapeli smo nekaj pesmi, ki jih je slišal tudi Božiček in nas 

obiskal. Vsakemu je podaril skromno darilce in nam obljubil, da bo še prišel. Po nastopu smo se 

posladkali s piškoti, ki smo jih spekli, in ob skodelici čaja izmenjali nekaj besed. Potem so nas čakale 

delavnice, kjer smo pod vodstvom Brigite Kovač izdelovali darilne vrečke in škatlice za darilca. Druženje 

smo končali v zgodnjih večernih urah. Ta dan nam bo vsem ostal v zelo lepem spominu. 

Učiteljici Lidija Podmenik in Suzana Oder s prvošolci 

Mmm … diši po piškotih 

V torek, 16. decembra, smo zamesili testo za medenjake in maslene piškote s cimetom. Testo smo dali 

počivat, medtem pa smo se okrepili z malico. Nato smo z modelčki pridno izrezovali piškote v obliki 

srčkov, smrečic, zvončkov … Piškote smo okrasili z bonboni in barvastimi mrvicami. Sledila sta peka in  

omamen vonj, ki je kar vabil, da piškote poskusimo. Ko so se ohladili, smo ugotovili, da so odlični. Kar 

precej časa je trajalo, da smo spekli vse testo, a bilo je zabavno. Piškote je učiteljica hitro shranila, saj smo 

jih pripravili za čajanko s starši. Še dobro, da jih nismo našli, saj bi jih sicer bolj malo ostalo. Lahko jih 

spečete tudi doma, zato prilagamo recept. 

Učiteljica Lidija Podmenik s prvošolci 

Sladke smrečice 

 
500 g moke 

350 g masla 

300 g sladkorja v prahu 

1 vaniljev sladkor 

žlička začimb za medenjake 

(cimet) 

sok polovice limone  

 

Zgneteš testo, ki ga lahko daš 

počivat v hladilnik za 30 minut. 

Na tanko razvaljaš, z modelčki 

izrežeš piškote. Pečeš 10–15 min 

na 170 ˚C. Ko se piškoti ohladijo, 

jih lahko po dva zlepiš z 

marmelado. 

 

Medenjaki 

 
250 g masla 

3 jajce 

825 g moke 

1 pecilni prašek 

3 žličke cimeta 

300 g sladkorja 

2 vaniljeva sladkorja  

150 g medu 

 

Jajce in med zmešaš. Ostale sestavine 

zgneteš. Nato vse skupaj zgneteš v 

testo. Testo lahko daš počivat v 

hladilnik za 30 minut. Nato testo 

razvaljaš in z modelčki izrežeš piškote, 

ki jih lahko okrasiš z bomboni. Piškote 

daš na pekač na papir za peko in v 

pečico, kjer jih pečeš na 170 ˚C za 10–

13 minut. 

 

Žogica Nogica 

V torek, 23. decembra, smo debrski prvošolci obiskali vrtec v Debru, kjer so nam vzgojiteljice pripravile 

lutkovno predstavo Žogica Nogica. Občudovali smo lutke in uživali ob nastopu vzgojiteljic. Popeljale so 

nas v svet pravljice. Pomagali smo pri reševanju Žogice Nogice in močno pihali, da smo odpihnili zmaja. 

Lepo je bilo obujati spomine na vrtec, obiskali smo tudi prijatelje, ki so ostali v vrtcu. Preživeli smo 

zabavno uro druženja z vrtcem. Upamo, da nam bodo otroci obisk lahko kmalu vrnili. 

Učiteljici Lidija Podmenik in Suzana Oder s prvošolci 
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PŠ ŠENTRUPERT 

Dogaja se … 

Decembrski čas smo šolarji podružnične šole Šentrupert preživeli zelo aktivno in praznično.  

Tudi letos smo šolarji skupaj z vrtcem pripravili 

že tradicionalni Prednovoletni živžav. Zbrali smo 

se v torek, 9. decembra, v telovadnici naše šole. 

Za vsakega obiskovalca smo pripravili vstopnico 

za prireditev, ki jo je za spomin prejel ob vstopu. 

Najprej so se vsi učenci naše šole predstavili z 

glasbeno-plesno zimsko pravljico. Nato so se 

učenci tretjega, četrtega in petega razreda 

predstavili v dramski igri Rdeča kapica, in sicer v 

obliki narobe pravljice. Z robotskim plesom so 

nas nasmejali učenci podaljšanega bivanja, ki so 

nam predstavili življenje in gibanje robotkov. 

Tudi ob glasbeni točki vrtca nismo ostali 

ravnodušni. Očarali so nas zvoki kitare in bobna. 

In za konec so nas učenci prvega in drugega 

razreda popeljali na potep okrog sveta, kjer smo 

na vlaku spoznali značilne plese posameznih 

držav. Po nastopih smo se skupaj še posladkali s 

prazničnimi dobrotami, ki so jih pripravili učenci 

četrtega in petega razreda. 

Ker smo bili tudi letos zelooooooo pridni, nas je v 

torek, 16. decembra, z obiskom presenetil dedek 

Mraz. Čeprav je doma daleč stran od nas, je slišal, 

kako smo pridni, in nam prinesel čudovita darila. 

Zelo smo se jih razveselili, saj je vsak dobil nekaj. 

Ker nas je tako lepo presenetil in obdaril, smo ga 

tudi mi presenetili in mu zapeli nekaj pesmic, ki 

smo se jih naučili prav zanj. 

Za zadnji šolski dan v letu 2014 so učenci 

tretjega, četrtega in petega razreda pripravili 

šolski radio, s katerim so popestrili praznično 

dogajanje v naši šoli in obeležili dan 

samostojnosti in enotnosti. 

Na koncu naj se pohvalimo še z rezultatom 

šolskega tekmovanja Bober. V kategoriji 

Cicibober so bronasto priznanje osvojili Klemen 

Videc, Larisa in Laura Gračnar, Tanja Zajtl, Žan 

Bec Ojsteršek, Lara Privšek in Rene Cverle. 

Iskrene čestitke! 

Sodelovali smo tudi na fotografskem natečaju za 

osnovno šolo z naslovom Bistvo očem skrito, srcu 

odkrito. Vsi sodelujoči učenci matične in 

podružnične šole smo skupaj zasedli 13. mesto 

med 59 sodelujočimi šolami. Vsem avtorjem 

fotografij še enkrat iskrene čestitke. 

Martina Šolinc 
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KRATKOČASNIKOVA VICOTEKA 

 

Tokrat se med šalami skriva praznični anagram.  

Če vam ga bo uspelo razvozlati, nam rešitev  

pošljite na znani naslov radio@oslasko.si. 

 

 

 

 

 

 

            ANAGRAM 

Savko telo ebočikž ridep 

askov elot rkbis doesne 

a ednov rilada rinesep 

ni sevjele v ruždino irdep 

Selev žobič ni resonč 1205! 

                        Gašper Vegel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barbara Grešak 

Kengurujka se ves čas praska 

po trebuhu. 

Ko jo potrpljenje mine, iz 

vreče potegne svojega sinka: 

»Kolikokrat sem ti rekla, da 

ne smeš jesti čipsa v 

postelji!« 

Oče pošlje sinka k sosedu 

po kladivo, mali se brž 

vrne. 

»Sosed noče posoditi, 

pravi, da se obrabi.« 

»Skopuh, potem pa pojdi v 

klet po našega.« 
 

 

Kaj naredi slon, če ne 

more z drevesa? 

Sede na list in počaka 

na jesen. 

 
Kupec se v pekarni razburja: 

»Te žemlje so včerajšnje! 

Rad bi imel kaj današnjega!«  

Pek mu odgovori: 

»Gospod, pridite spet jutri …« 

 
 


