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Uvodne besede
Hellow!
Upam, da ste vsi
dobro preživeli maj,
čeprav je bilo veliko
ocenjevanj, ampak
naj nas tolaži misel,
da moramo
preživeti samo še
en mesec in na
vrata bodo potrkale
zaslužene poletne
počitnice.
Kar pa tudi pomeni, da je to naša
predzadnja številka šolskega časopisa
#PovejNaprej v tem šolskem letu.
Tokratna številka bo spet polna zanimivih
vsebin, novih informacij … Zelo smo se
potrudili in upamo, da vam bo všeč!
Preden pa začnete brati, si lahko
preberete naslednjo šalo:
Odlično pet
»Vedno sem bil dober v matematiki, v šoli
sem dobival same petke,« pravi Tadej.
»Tudi jaz, vendar sem moral biti za petko
petkrat vprašan!« mu odvrne Marko.
Upam da ste se malo nasmejali! Za konec
želim vsem vse dobro. Vsem, ki se vračate
v šole, želim, da se boste imeli lepo in
izkoristili čas za to, kar vas veseli. :-)
Z veselim pozdravčkom,
Megi Car,
glavna urednica 8. številke #PovejNaprej
---------------------------------------------------------

»To, kar se otrok nauči v rani
dobi, bo znal vse življenje.«
Ta mesec smo se pogovarjali z
učiteljico Boro. Z nami je delila različne
izkušnje in nasvete. Zato si le preberite
intervju.

Ali ste že kot otrok radi poučevali
druge?
Hmm … Da bi si to želela že kot otrok?
Tega se ne spomnim. Spomnim pa se, da
se za šolo nisem prav pogosto igrala.
Pravzaprav mi je v spominu ostal le en
dogodek. Hodila sem še v vrtec in takrat
pred veliiiko leti otroci nismo imeli toliko
igrač, iger, različnih pisal, računalnikov in
igric …, kot jih imate danes. Ravno zaradi
tega smo si igre morali izmisliti sami.
Najlažje ti je bilo, da si enostavno šel po
hiši in raziskoval. In tako sem v kopalnici
našla mamino šminko. Nekaj časa sem si
jo ogledovala in ideja je padla! To bo moja
kreda, igrala se bom šolo. Da bom jaz
učiteljica, ni bilo niti dvoma, ampak sedaj
je bilo potrebno najti še tablo …
Table seveda nisem imela, imela pa sem
veliko idej. Tako sem se odločila, da bodo
moja tabla … vrata v kopalnici. Ker sem
pred šolo že znala brati in pisati, so bila
vrata kmalu polna besed, sličic in računov.
Zdaj je bilo treba najti drugo tablo. Oči so
se mi kar zasvetile … Tam je stal … pralni
stroj. Kako zabavno je bilo pisati po
pralnem stroju. Kakšne pol ure je minilo,
ko so domači ugotovili, da sem nekaj
sumljivo tiho. Prišla je mama. Verjetno vas
zanima, kaj je rekla? Najprej je dobila
velike oči, potem pa še večji nasmeh. In
jaz? V roke sem dobila veliko krpo, ostalo
pa že veste.
Kdaj ste vedeli, da je poklic učiteljice
pravi za vas?
Huh … sama težka vprašanja. Najprej ne
smete pozabiti, da sem v prvi vrsti
vzgojiteljica in na to sem zelo ponosna.
Vzgojitelji smo, poleg staršev in ostale
družine seveda, tisti, ki odločilno vplivamo
na razvoj otroka. To, kar se otrok nauči v
rani dobi, bo znal vse življenje. Vsak
trenutek, ki sem ga preživela z otroki, je bil
pomemben.
Na mojo odločitev za pedagoški poklic pa
je zagotovo najbolj vplivala dobra izkušnja,
ki sem jo imela z obiskovanjem vrtca
(nekdanji vrtec na Gregorčičevi ulici v

Intervju/Aktualno
upoštevate navodila učiteljev in drugih
zaposlenih. Le tako nam bo uspelo, da
boste ostali zdravi in se boste že čez nekaj
tednov prepustili brezskrbnosti poletnih
počitnic.

Murski Soboti, danes je to enota Ringa
raja). Vzgojiteljica Lidija Godec je s svojim
delom in ljubeznijo do otrok prispevala k
temu, da sem se še sama navdušila za
delo z najmlajšimi.

Megi Car, Rebeka Sukič
---------------------------------------------------------

Osupljivi posnetki zvezdne
valilnice ob 30. rojstnem dnevu
vesoljskega teleskopa Hubble
24. aprila 1990 je raketoplan Discovery
popeljal Hubble v orbito na višino
približno 570 km. Hubble nam je odprl
okno v vesolje in nas vsako leto
osupne z dih jemajočimi slikami
oziroma posnetki vesolja.

Kaj vas najbolj razveseli pri otrocih?
Najbolj se razveselim napredka, ki ga
zaznam pri otroku. To namreč tudi pomeni,
da moje delo ni bilo zastonj, da se je
splačalo vztrajati, spodbujati otroke, jih
usmerjati. Uspešnost dneva sem pogosto
merila s količino smeha. Otroci so me
neštetokrat nasmejali s svojo
odkritosrčnostjo, neposrednostjo in
domiselnostjo.

Foto: ESA/HUBBLE/NASA/AFP.

Ameriška in evropska agencija, ki
nadzirata delovanje Hubbla, sta
letos posneli izjemno fotografijo
turbulentne zvezdne porodnišnice oziroma
valilnice, imenovani NGC 2014 in NGC
2020. Ti tvorita območje v Velikem
Magellanovem oblaku. Ker pa je Hubble
že kar star, ga zelo skrbno opazujejo
inženirji, ki skrbijo za njegovo zdravje in
dobrobit. Nekateri znanstveniki menijo, da
ne bo več dolgo deloval, saj ima veliko
možnosti za okvaro in tudi odpoved
celotnega sistema, kar bi pripeljalo do
padca proti Zemlji in s tem bi lahko ogrožal
življenja veliko ljudi, saj je velik kot
avtobus. Kar kmalu ga bo potrebno
popraviti oz. obnoviti ali pa odstraniti iz
vesolja s pomočjo vesoljskega plovila. S
pomočjo fotografij, ki jih je posnel Hubble,
smo ljudje dobili zelo drugačen pogled na
vesolje in bile so dokazane obstoječe črne
luknje v vesolju.

Kako dolgo že poučujete na tej šoli?
Na šoli sem šele četrto leto, v vrtcu pri OŠ
Puconci sem se zaposlila leta 2000.
Ali imate kakšen hobi?
Kar nekaj časa namenjam rekreaciji. Še
posebej rada smučam, kolesarim, nekoč
sem igrala košarko. V prostem času z
Vespo raziskujem kraje in skrite kotičke
naše lepe dežele, pa tudi kraje izven naše
države. Rada tudi potujem. Veliko časa pa
namenim tudi branju ljudskih pravljic z
vsega sveta, ki jih potem upodobim skozi
kamišibaj.
Kaj svetujete učencem, ki se vračajo
nazaj v šolo?
Vsem učencem sporočam, da bo v šoli
zagotovljeno varno okolje, v katerem
bomo s skupnimi močmi prišli do točke, ko
bomo uspešno zaključili vse obveznosti
tega šolskega leta. Svetovala bi, da
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Aktualno
Na spletni strani
https://www.spacetelescope.org/images/ si
lahko ogledate vse slike, posnete z
vesoljskim teleskopom Hubble.
Uživajte ob čudovitih posnetkih!

moremo opredeljevati kot nevtralne.
Nevtralnih medijev ni, so samo
opredeljeni. Podobno je tudi z novinarji,
saj imajo novinarji z drugačnim osebnim
prepričanjem manjše možnosti za svoje
ustvarjanje, ker imajo premalo izbire na
medijskem trgu in premalo časopisov za
drugače misleče.
Lastništvo medijev je tudi pomembno, saj
je to pogosto podlaga za uredniško
politiko. Država še ni umaknila rok iz
medijev. Združenje novinarjev in
publicistov vseskozi opozarja na politične
pritiske na novinarje.
Vseeno upamo, da bomo s skupnimi
močmi novinarji lahko omilili pritisk oblasti
in ohranili svojo pravico do svobode tiska
ter tako še dolgo uživali v branju različnih
časopisov in člankov.

Ema Gumilar in Lara Bernjak
--------------------------------------------------

3. maj – Svetovni dan svobode
tiska
3. maja obeležujemo svetovni dan
svobode tiska, ki od leta 1993 naprej
poudarja, da so svobodni in neodvisni
mediji temeljna sestavina demokratične
družbe. Tako so vsi mediji in novinarji s
svobodo tiska dobili prosto pot, ki so je
zelo veseli, vendar se vseeno opaža
pritisk na njih s strani oblasti.

Lara Harkai in Petra Ouček
---------------------------------------------------------

Svetovni dan telekomunikacij
in informacijske družbe
Ta dan praznujemo vsako leto 17. maja.
Tega dne leta 1969 je bila namreč v
Parizu podpisana prva mednarodna
telegrafska konvencija.
Takrat so ustanovili Mednarodno
telekomunikacijsko zvezo (ITU).

Foto: pexels.com.

Tako nas dan spomni na pomen
posameznih medijev in novinarskega
poklica, hkrati pa nas spomni tudi na tiste,
ki so v boju za svobodo tiska izgubili
življenje. Svoboda tiska je v Sloveniji
zagotovljena z ustavo, vendar se je za to
svobodo, ne samo v Sloveniji, potrebno še
vedno ves čas boriti. Vseeno se zdi, da za
ohranitev te pravice novinarjev lahko
največ storijo le oni sami, da vseeno
vzdržujejo zdravo mero etike, ob tem pa
lahko svobodno izražajo tudi svoje
mnenje. Tako svoboda tiska daje pravico
vsem novinarjem, da lahko izražajo lastno
mnenje, tako tudi mi pri šolskem časopisu
imamo pravico, da lahko to storimo.
Problem se pojavi, ko je prepričanje
oziroma mnenje novinarja drugačno od
mnenja oblasti, saj takrat začne oblast
močno pritiskati nanje.
Večina slovenskih časopisov je idejno
bližja levosredinskim strankam ter ni
naklonjena desnosredinskim, zato jih ne

Foto: pexels.com.

Ena izmed glavnih nalog ITU je določanje
mednarodnih standardov za informacijsko
-komunikacijsko tehnologijo (IKT).
Tema letošnjega svetovnega dneva je
Povezljivost 2030: IKT za doseganje ciljev
trajnostnega razvoja. Glavna pozornost pri
tem je namenjena vprašanju, kako bi lahko
tehnološki napredek v naslednjih desetih
letih premostil digitalni razkorak in pospešil
doseganje ciljev trajnostnega razvoja.
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Šolski kotiček/Aktualno
Nekateri so verjeli, da lahko lepo živimo
tudi brez telekomunikacij in vlaganj v
informacijsko družbo, a se je zaradi
COVIDA-19 izkazalo drugače.
Vsi pa nimajo enakih pogojev za uporabo
interneta. Pogosti vzroki za to so revščina,
življenje v hribih, kjer pogosto ni signala …
Na področju infrastrukture je v času
epidemije slovenski digitalni sektor s svojo
digitalno komunikacijsko in storitveno
infrastrukturo delovanje gospodarstva,
izobraževalnega sistema in celotne družbe
odlično podprl. Na ta način so bile dobro
izkoriščene prednosti dolgoletnih visokih
vlaganj gospodarstva v optično in mobilno
infrastrukturo elektronskih komunikacij ter
v druge elemente digitalne infrastrukture
na vseh področjih, med drugim tudi v
infrastrukturo, ki omogoča dobro delovanje
interneta v Republiki Sloveniji.
Da bi zaključili pomen letošnjega dneva
telekomunikacij in informacijske družbe, pa
je treba misliti tudi na zagotavljanje
ustrezne digitalne vključenosti slehernega
državljana. Tisti, ki še računalnika ne
znate uporabljati, se ga boste lahko naučili
uporabljati preko izobraževanja za družbo.
Tako kot je torej virusna kriza na eni strani
pospešila digitalizacijo, je po drugi strani
razgalila nekatere pomanjkljivosti digitalne
infrastrukture in digitalne vključenosti. A te
je mogoče v prihodnjem razvojnem
obdobju naslavljati s skupnimi močmi. Bolj
kot bomo pri tem uspešni, bolj bomo
razumeli, da lahko nove tehnologije
izboljšajo vsakodnevno življenje in
spodbudijo družbeni in ekonomski razvoj
in bolj se bo to dogajalo tudi v praksi.
(vir: www.gov.si)

opominjal na to, da si moramo vzeti vsaj
eno uro čas in svojim družinskim članom
povedati, da jih imamo radi, saj ta beseda
lahko marsikomu polepša dan. Rada pa bi
vas opozorila, da si tudi vi vzemite eno uro
časa za vašo družino in jim polepšajte vsaj
eno uro napornega dne ter jim pričarajte
nasmeh na obraz.
Kaja Car
--------------------------------------------------------

Rebus
Rešite rebus, ki ga je za tokratno številko
#PovejNaprej ustvarila Petra Ouček.

------------------------------------------------------Časopis OŠ
Puconci
#PovejNaprej ima
nov logotip, ki ga je
oblikovala
Lia Bauer.
--------------------------------------------------------Več člankov najdete na:
http://povejnaprej.splet.arnes.si/.

Lara Kapun
--------------------------------------------------------

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

Mednarodni dan družin

Časopis Osnovne šole Puconci
#PovejNaprej ustvarjajo:

15. maja praznujemo mednarodni dan
družin. Ta dan bi nas naj spominjal na
dejstvo, da moramo več časa posvetiti
svojim družinskim članom, saj je
družina pomemben del našega
življenja.

Glavna urednica: Megi Car.
Ostali člani uredništva: Lia Bauer, Lara
Bernjak, Kaja Car, Ema Gumilar, Lara
Harkai, Lara Kapun, Petra Ouček, Rebeka
Sukič.
Mentorja: Janja Adanič Vratarič, Gregor
Nemec.
Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.

V današnjem svetu stvari potekajo tako
hitro, da ljudje enostavno včasih pozabimo
na svojo družino. Ta dan bi nas naj
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