
 

 

 

Uvodne besede  

Pozdravljen 

bralec prve 

številke 

našega 

šolskega 

časopisa 

#PovejNaprej!  

Sem učenka 9. 

c razreda in 

obiskujem 

krožek šolskega časopisa. Zamišljena 

sedim v sobi in premišljujem, o čem bi 

pisala v uvodni besedi. Bila sem namreč 

prva izbrana za urednico mesečne številke 

šolskega časopisa in mi na misel ne pade 

nobena »pametna« poved, ki bi jo lahko 

vključila. Ampak se bom potrudila. 

Za  krožek sem se odločila, ker me osebno 

zanima novinarstvo in potek izdaje 

tiskanega in spletnega časopisa. Všeč pa 

sta mi tudi mentorja, ki vodita ves ta svet 

novinarstva na naši šoli. Pritegnilo me je 

skupno in povezano delo. Upam, da bo 

tudi tebe pritegnila naša prva številka! 

Uživaj v branju! 

Nika Titan,  

glavna urednica 1. številke #PovejNaprej 

 

 

Uredništvo šolskega časopisa 

#PovejNaprej (Foto: uredništvo). 

 

 

 

V ravnateljevi pisarni  

Konec 

septembra smo 

se učenke 

šolskega 

časopisa 

odločile, da 

izvemo, kaj se 

dogaja v 

ravnateljevi 

pisarni. 

Ravnatelja smo najprej vprašale, če kaj 

pogreša delo v učilnici. Povedal nam je, da 

pogreša svojo funkcijo učitelja geografije. 

Povedal nam je tudi, da mu je kot 

vsakemu ravnatelju njegovo delo postalo 

izziv, saj je »vanj potrebno vključiti vse, kar 

veš. Od vzgoje otrok do odpovedovanja 

stvarem, hobijem, da bi se lahko pripravil 

na naslednji dan v šoli«. Seveda nas je 

zanimalo tudi kaj več o željah ravnatelja v 

zgodnjem otroštvu. Odgovoril nam je: 

»Spomnim se, da sem želel postati učitelj, 

policist, zdaj pa veliko otrok pravi, da bi 

najraje delali v Mcdonaldsu (Smeh.).« 

Prav tako smo ugotovile, da naš ravnatelj 

ni kar tako, saj se v prostem času ukvarja 

z različnimi športi in s čebelarstvom. Če pa 

se še malo ustavimo pri temi otrok in 

najstnikov, se skupaj z ravnateljem 

strinjamo, da je pri otroku potrebno 

postaviti meje, a se včasih tudi nežno 

pogovoriti.  

Ravnatelj nam je še zaupal, da mu v 

življenju največjo motivacijo daje družina. 

In še kot zanimivost: Gospod ravnatelj ni 

tako izbirčen glede hrane, ob tem pa 

pripomni, da ni najboljši kuhar, zato je 

odvisen od drugih.  

Hvala, ravnatelj, za lep intervju! 

Lara Bernjak, Megi Car,  

Ema Gumilar, Rebeka Sukič 

 

Številka 1, letnik 1, leto 2019.  
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Prvošolci, dobrodošli! 

 
2. septembra 2019 smo znova prestopili 

prag naše osnovne šole. Nekateri že 

devetič, nekateri pa komaj prvič. Ker 

želimo našo idejo razširiti v nadaljnje 

generacije, smo se odločili, da 

obiščemo učence prvih razredov in jih 

povprašamo po vtisih prvih dni pouka. 

Prvošolčki ob sladkem presenečenju (foto: 

šolski arhiv). 

Prvošolčke smo obiskali 12. septembra, da 
bi se pozanimali in znova vživeli v 
trenutek, ko smo prvič prestopili prag šole. 
Pričakovali bi, da se na šoli ne bodo takoj 
počutili prijetno, vendar se je izkazalo prav 
nasprotno. Večini učencev so bili učitelji, 
novi sošolci in šola sama všeč.  
Obiskali smo 1. b razred, kjer nam je 
Aleksija povedala, da je prvi dan šole 
preživela lepo in da so jedli torto, makovo 
pogačo ter da so jim razredniki razložili, 
kaj vse potrebujejo za pouk.  
Učenci prvih razredov so si 2. septembra 
šli ogledat dramsko predstavo Cirkus Kus 
Kus ali Prav Poseben Rojstni Dan. Sven iz 
1. b nam je rekel, da se mu je zdela 
predstava odlična.  
Prvošolčki so se takoj vživeli v vlogo 
učencev. V 1. b so učenci že veliko brali, 
spoznali so nove prijatelje, radi pa imajo 
tudi svoji novi učiteljici. V šoli so se naučili 
že nekaj novih številk in črk. Zelo so 
zadovoljni tudi z našimi kuharji ter hrano, 
ki jo pripravijo. Navsezadnje pa je šola le 
šola, zato se bodo morali še veliko naučiti 
in se truditi za uspehe v naslednjih letih. 

 
Kaja Car, Niko Čahuk Kodila, Lara Harkai, 

Petra Ouček, Nika Titan 

Se bojite kač? Mi ne! 
 
V četrtek, 12. septembra, je na naši šoli 
potekal naravoslovni dan z naslovom 
Odpravljanje predsodkov pred živalmi. 
Učence osmih razredov je obiskalo 
društvo Bioexo pod vodstvom Aleša in 
Nike. Šolo so obiskali z živalmi, o 
katerih se učencem še sanjalo ni. 

 

 
Učenci so spoznali živali, ki jih ne vidimo 
vsak dan (foto: Lara Bernjak). 

 
Aleša smo vprašali, kaj je botrovalo 

ljubezni do eksotičnih živali. Dejal je, da ga 

je do tega pripeljal prijatelj, saj je od njega 

prvič dobil kačja jajčeca. Tisti dan ga je 

močno zaznamoval, saj je vzljubil kače in 

eksotične živali. Ker pa je svojo ljubezen 

do živali želel deliti z drugimi,  je ustanovil 

društvo ljubiteljev živali “Bioexo”. V društvu 

dajo vsaki živali slovensko ime, kar je 

učence navdušilo. Nika pa nam je 

zaupala, da je njena najljubša žival beli 

dihur in da se boji konjev, a želi tudi ta 

strah premagati. Za spomin so se lahko 

učenci ob koncu fotografirali z veliko 

udavo (kačo) in činčilo. Preverili smo tudi, 

kakšen se je učencem zdel naravoslovni 

dan. Učenki Ajda Pehar in Larisa Kerec 

sta nam povedali, da sta se navdušili nad 

živalmi in bi doma z veseljem imeli kačo. 

Aljaž Vrečič pa nam je zaupal, da bi z 

veseljem delil svoj dan s činčilo. Učencem 

je bila ta izkušnja zelo všeč in verjamemo, 

da jim bo ostala v lepem spominu. 

Lara Bernjak, Megi Car, Ema Gumilar, 
Rebeka Sukič 

Zgodilo se je 
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Na mesta, pozor, zdaj! 
 
V ponedeljek, 16. septembra, smo na 

naši šoli opravili prvi športni dan – 

kros.  

Sestali smo se z učenci, ki so na športnem 

dnevu dosegli najboljše rezultate in jih 

povprašali po občutkih po zmagi.  

Med drugim smo se 

pogovarjali s Stašo 

Šraj, učenko 9. 

razreda, ki nam je 

povedala, da je na 

zmago ponosna. Na 

tek se ni pripravljala 

veliko. Povedala je 

še, da jo starši in 

prijatelji pri vsem, kar 

počne, podpirajo  

in spodbujajo. 

David Vidmajer, ki 

obiskuje 8. razred, 

nam je povedal, da 

mu šolske zmage ne 

pomenijo veliko, saj je 

že velikokrat zasedel 

najvišja mesta, ga pa 

vsa družina pri tem 

podpira. 

Vsem učencem čestitamo za dosežene 

rezultate! 

Lia Bauer, Petra Ouček (foto: uredništvo)  

--------------------------------------------------------- 

Prisluhni, spoznaj, spremeni 
 
V četrtek, 27. septembra, je Unicef na 
OŠ Puconci organiziral delavnice z 
naslovom Prisluhni, spoznaj, spremeni. 
 

 
Delavnic so se udeležili učenci od 7. do 9. 
razreda (foto: Darja Cigüt).  

 
Učenci so se pogovarjali o različnih temah, 
kot so: nestrpnost, stereotipi, rasizem, 
homofobija, begunci … Spoznali so tudi 
zgodbo mladega Mustafa in njegovo 
življenje begunca. Naučili so se novih 
pojmov, pravice beguncev in 
najpomembnejše – razbijanja stereotipov. 
Delavnice so jih seznanile tudi z Unicefom 
in njegovim dobrim delom. Učenci so v 
vpogled dobili tudi prošnjo za azil ter se 
sami imeli možnost seznaniti z nemočjo do 
nerazumevanja jezikov. Bili so pretreseni 
nad diskriminacijo različnih skupin po 
svetu in pomanjkanjem pravic beguncev.  
Z delavnic so se vrnili polni znanja in z 

namenom spreminjanja sveta na bolje.  
 

Niko Čahuk Kodila 

---------------------------------------------------- 

Pa nam je uspelo! 

Naša šola je z desetletnim 

sodelovanjem z avstrijsko šolo v 

Lipnici osvojila nacionalno priznanje.  

Naša šola je osvojila laskavo priznanje 

(foto: šolska spletna stran). 

Osvojitev nacionalnega priznanja ima za 

šolo velik pomen, saj potrjuje naš trud ter 

desetletno sodelovanje z avstrijsko šolo iz 

Lipnice. Na prireditev v Ljubljano smo s 

sabo pripeljali avstrijske partnerje ter jim 

pred samim vrhuncem izleta predstavili 

naše glavno mesto. Nato smo se odpravili 

do Hiše Evropske unije na prireditev. Med 

prireditvijo so podelili priznanja, uživali 

smo ob živi glasbi, prisluhnili smo lahko 

tudi pogovoru s šolama, prejemnicama 
evropskega priznanja, ki sta predstavili 

začetek in vzdrževanje sodelovanja ter 

Zgodilo se je 
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vezi med šolama. Za konec smo našo 

učenko Mašo povprašali o vtisih: »Ob 

ogledu Ljubljane smo se pogovarjali ter 

družili z učenci iz avstrijske šole. Prireditev 

se mi je zdela zelo zanimiva, saj so po 

podelitvi prejemniki evropskega priznanja 

predstavili medsebojno sodelovanje.«  

Tako še naprej upamo na uspešno 

sodelovanje! 

Petra Ouček 

--------------------------------------------------------- 

Teden otroka:  

Naše pravice in dolžnosti 

Teden otroka v letu 2019 se je pričel 7. 

oktobra in končal 13. oktobra. Letošnja 

tema tedna otroka je bila Naše pravice. 

 

(Foto: 

http://en.koodakpress.ir/1568/children-all-

around-the-world/.) 

 

Otroci vseh let imamo ogromno pravic, kot 

so pravica do izobraževanja, pravica do 

lastnega mnenja in izražanja, pravica do 

nenasilnega ravnanja ipd. Te pravice nam 

večini omogočajo življenja brez 

kakršnekoli vrste nasilja in diskriminacije. 

Ogromno otrok je hvaležnih za življenja, ki 

smo jih deležni zaradi teh določenih 

pravic, in ti otroci tudi opravljajo dolžnosti, 

ki prihajajo s pravicami, vendar prav tako 

tudi narašča število otrok, ki gledajo le na 

pravice, dolžnosti pa zanemarjajo. 

Nekatere od otrokovih dolžnosti so 

upoštevanje najvišje avtoritete (staršev), 

reševanje problemov/konfliktov na 

civiliziran način, obnašanje tako, da ne 

ogrožaš sebe ali drugih itd. Dolžnosti nas 

pripravljajo na izzive in ovire v odraslem 

življenju in nas učijo samostojnosti, zato 

so dolžnosti prav tako pomembne kot 

pravice. Namen vsega pa je prav to, da 

lahko celemu svetu pokažemo, da smo si 

ljudje med sabo enakovredni in 

enakopravni ne glede na starost, spol ali 

premoženje. Pogosto pa so ravno to glavni 

vzroki za rasizem in diskriminacijo med 

različnimi narodnostmi. Vse več se zadnja 

leta to dogaja tudi med vrstniki, oz. če smo 

natančni, mladostniki. Še vedno otroci iz 

svoje družbe preprosto izločajo ljudi, ki so 

drugačni, bodisi ljudje s posebnimi 

potrebami bodisi tiste, ki finančno niso 

toliko premožni, vendar z leti vse skupaj 

malo popusti in se ljudje začnejo zavedati, 

kaj je življenje. Včasih se moramo le 

vprašati, ali smo najprej pometli pred 

svojim pragom, preden smo to storili pri 

kom drugem. Ne pozabite otroci, vsak ima 

svoje pravice, a tudi dolžnosti, ki jih mora 

pridno izpolnjevati, če želi, da bodo drugi 

spoštovali njega in njegove pravice! 

Lia Bauer, Lara Harkai 

--------------------------------------------------------- 

Vabimo vas, da z nami sooblikujete šolski 

časopis #PovejNaprej. Pošljite nam vaše 

slike, fotografije, rebuse … na mail 

povejnaprej@ospuconci.si 

in z veseljem jih bomo objavili. 

---------------------------------------------------------

Več člankov o aktualnem dogajanju 

na naši šoli najdete na: 

http://povejnaprej.splet.arnes.si/. 

---------------------------------------------- 

Časopis Osnovne šole Puconci 

#PovejNaprej ustvarjajo: 

Glavna urednica oktobrske številke: Nika 

Titan; ostali člani uredništva: Lia Bauer, Lara 

Bernjak, Kaja Car, Megi Car, Niko Čahuk 

Kodila, Ema Gumilar, Lara Harkai, Petra 

Ouček, Rebeka Sukič, Lara Kapun. 

Mentorja: Janja Adanič Vratarič, Gregor 

Nemec.  

Naklada: 100 izvodov.  

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci. 

Aktualno 


