Številka 2, letnik 1, leto 2019.
Uvodne besede
Pozdravljen
bralec druge
številke našega
šolskega
časopisa
#PovejNaprej!

tudi v športnih aktivnostih, še posebej
v teku in plesu. Za naš šolski časopis
nam je zaupala tudi, kakšno je bilo
njeno otroštvo.
Kaj ste radi počeli kot otrok?
Rada sem bila v naravi in se igrala s
prijatelji.

Sem le običajna
učenka 9.c
razreda in obiskujem krožek šolskega
časopisa. Trenutno sedim v sobi,
poslušam glasbo ter pišem te uvodne
besede, ker sem bila izbrana za urednico
novembrske številke šolskega časopisa.
Za ta krožek sem se odločila, ker me že
dolgo zanima svet novinarstva in potek
ustvarjanja časopisa. Pri tem krožku smo
zelo delavni, resni, a včasih smo tudi
hecni, šaljivi ... In prav zato mi je ta krožek
všeč. Nikoli ni dolgočasno in vsaka ura je
zelo sproščena. Naša mentorja sta vedno
zelo strpna z nami in nas z vsakim
člankom kaj novega naučita.
Upam, da boš užival v branju druge
številke, kot mi vsi uživamo med odmori!

Kdaj vam je likovna umetnost prirasla k
srcu?
Težko reči, po mojem mnenju se že rodiš
oziroma ti je položeno v zibelko, da te
nekatere stvari bolj pritegnejo, da se
najdeš v stvareh, ki te veselijo. Ko sem
bila majhna, sem si vedno govorila, da ko
bom velika, bom počela nekaj v zvezi z
ustvarjanjem, nikoli pa nisem rekla, da
bom učiteljica.

Lara Harkai,
glavna urednica 2. številke #PovejNaprej
----------------------------------------------------

Kaj vas še veseli poleg ustvarjanja?
Ukvarjam se še s športom. Šport je ena
izmed mojih prioritet. Tako da tečem in si
hkrati zbistrim svoje misli. Zelo rada tudi
plešem.

“Tečem in si hkrati zbistrim
misli”
Učiteljica
Monika
Vidmar, ki nas
uči likovno
umetnost, ni le
umetnica in
zelo dobra
učiteljica,
ampak uživa

Zakaj ste se odločili postati učiteljica?
Ni bila prvotna želja, ampak me je veselilo
ustvarjanje, saj ko ustvarjaš, pozabiš vse
okrog sebe in na dan privrejo vsa tista
čustva, ki so globoko skrita v tebi. V času
študija smo morali opravljati nastope v šoli.
Takrat sem videla, da je delo z učenci zelo
zanimivo, pa sem si rekla, da bom poleg
ustvarjanja tudi učila.

Kaj vam je bilo kot otroku všeč v
osnovni šoli?
Predvsem to, da smo se skupaj igrali, saj
sem kot otrok imela lepo otroštvo, ker je
bilo več igre in manj stresa. Od predmetov
sem oboževala biologijo, tudi slovenščina
mi je bila blizu, seveda pa šport in likovna
umetnost (Nasmeh.).
Lara Bernjak, Megi Car, Ema Gumilar,
Rebeka Sukič

Zgodilo se je
Življenjska pot Gorazda Žilavca

dodatno energijo, da jim/nam pokaže vse,
kar zmore. Njegov najljubši trenutek v
karieri je bil na otroškem festivalu Pika v
Velenju, kjer so si on in njegova igralska
zasedba prislužili nagrado. Bil je izbran za
najboljšega igralca Pikinega festivala.
Dogodek mu je bil najljubši zaradi žirije,
saj so jih ocenjevali najmlajši. Za vse vas,
ki si želite postati igralci, je rekel: »Uživaj,
ko nastopaš. Tej publiki ne bo mar za tvoje
napake, če boš sproščen/a, saj ko je
igralec nervozen, je tudi publika nervozna.
In bodi iskren/a do svoje vloge, bodi
stoodstotno prepričan/a v vlogo, tudi ko
nimaš besedila.«

V petek, 25. oktobra, se je v Gledališču
park v Murski Soboti odvijala proslava
za dan reformacije. Na proslavi smo
nastopile tudi učenke OŠ Puconci, ki
obiskujemo Mladinski pevski zbor.
Sodeloval pa je tudi znani slovenski
igralec Gorazd Žilavec.

Lara Harkai, Nika Titan
---------------------------------------------------------

Mednarodni dan strpnosti na
naši šoli in v vrtcu
Projekt Mednarodni dan strpnosti – dan
za strpnost in prijateljstvo je potekal od
11. do 15. novembra.

Lara Harkai, Nika Titan in Gorazd Žilavec
(foto: Nika Kosi).
Po končani proslavi smo se pogovarjali z
gospodom Žilavcem. Vprašali smo ga,
kako se je odločil za igralski poklic.
Odgovoril je, da je že od nekdaj hotel
nastopati v gledališču, saj je bil njegov oče
ljubiteljski igralec. Razglabljali smo tudi o
njegovem otroštvu. Bil je zelo miren, razen
pusta, ko se je vživel v vlogo karakterja, v
katerega se je našemil. Ljubiteljskemu
gledališču se je pridružil že kot otrok, ko so
ga očetovi soigralci povabili k sodelovanju
v dramski igri, kjer so potrebovali
majhnega fantka. V šoli je od petega
razreda naprej sodeloval pri gledališkem
krožku, v najstniških letih je obiskoval
srednjo elektro šolo, po kateri pa se je
vpisal na Akademijo za gledališče, radio,
film in televizijo. Govorili smo tudi o
prednostih in slabostih igralstva, kjer je
najprej izpostavil njegov »katastrofalen«
urnik, saj je ogromno na vajah, tudi takrat,
ko bi ga njegova otroka najbolj
potrebovala. A mu je poklic zelo všeč, saj
dela za ljudi, in ko vidi svojo publiko, dobi

Nastali izdelki so razstavljeni na šolskih
hodnikih (foto: uredništvo).
Namen projekta je bil, da se otroci začnejo
zavedati pomena strpnosti in da skozi
uresničevanje strpnih odnosov poskusijo
zgraditi družbo, ki je ustvarjalna in ne
uničevalna.
V Osnovni šoli Puconci smo pri razredni
uri prebrali zgodbo, ki govori o nestrpnosti
med sošolci. Med drugim smo tudi pri
izbirnem predmetu Likovno snovanje
ustvarjali na to temo. Pri tem smo se zelo
zabavali in gradili trdnejše temelje
prijateljstva in ljubezni.
Ema Gumilar, Rebeka Sukič
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Zgodilo se je/Aktualno
Filmi in njihovo nastajanje v
Sloveniji
V petek, 15. novembra, smo se učenci
od 6. do 9. razreda odpravili v
Spominski dom Števana Küzmiča ter v
Kulturno dvorano Puconci. Učenci 6. in
7. razreda so si ogledali slovenski film
Sreča na vrvici, učenci 8. in 9. razredov
pa film Poletje v školjki.
Bili smo ustvarjalni (foto: Nika Titan).
Učenci smo se zjutraj zbrali pred matičnimi
učilnicami, kjer smo pridno čakali na naše
razrednike, ki so nam prinesli material za
izdelavo izdelka. Ko je zazvonilo, smo se
odpravili v učilnice in začeli z delom.
Izdelali smo prekrasne praznične izdelke,
ki jih bomo razstavili na bazarju, ki se bo
odvijal v prazničnem mesecu decembru.

Naši učenci so se seznanili z nastajanjem
filma (foto: šolska spletna stran).

Kaja Car, Nika Titan

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

Dan smo začeli s tradicionalnim
slovenskim zajtrkom, nato smo se odpravili
gledat film, po koncu katerega smo se
pogovarjali z gostjama iz Film art mreže.
Učencu 7. razreda Tianu Horvatu se je film
zdel zelo dober, všeč mu je bil tudi celoten
dan, saj mu najbolj zanimiv del ni bil film,
ampak del po filmu, ko so se pogovarjali o
filmu, njegovem nastanku ter ko so
odgovarjali na vprašanja in ugibali poklice,
ki sodelujejo pri nastajanju filma. Učenka
9. razreda Paris Kozic se strinja s Tianom,
saj je tudi njej najbolj zanimiv del bil po
koncu filma, ko so si ogledali še kratke
filmčke o posameznem poklicu, ki je
potreben za nastanek filma.

Gretin boj za planet
Če ne živite pod skalo, ste že slišali za
okoljsko aktivistko Greto Thunberg in
njeno mednarodno kampanjo.

Lara Kapun, Petra Ouček
---------------------------------------------------------

Čas je, da ukrepamo (foto: pixabay.com/)!

Delavnice za božično-novoletni
bazar

16-letna Greta Thunberg iz Švedske je
okoljska aktivistka na področju podnebnih
sprememb. Avgusta 2018 je začela
postajati znana, ko je namesto sedenja v
šolskih klopeh preživljala čas pred
švedskim parlamentom z napisom »Šolska
stavka za podnebje«. Tako je spodbudila
tudi druge mlade po svetu. Po konferenci

Učenci Osnovne šole Puconci smo 18.
novembra imeli tehnični dan, v okviru
katerega smo izdelovali izdelke za
božično-novoletni bazar.
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Šolski kotiček
OZN o podnebnih spremembah v
Katovicah so po svetu začele potekati
študentske stavke vsak petek. Mladi so
skupaj organizirali gibanje šolskih stavk za
podnebje z imenom »Fridays for Future«
(petki za prihodnost). Leta 2019 so se
organizirale 4 stavke, na katerih se je
zbralo vsaj milijon ljudi (na isti dan) po
svetu. Greta je leta 2019 bila nominirana
za Nobelovo nagrado za mir. Menim, da
ima Greta moč spremeniti svet na bolje ter
pri tem spodbuditi tudi druge, da
prispevajo k varovanju okolja.

REBUS
Zabavaj se in reši rebus, ki ga je
ustvarila Lia Bauer.

Niko Čahuk Kodila
---------------------------------------------------------

NARAVOSLOVNI DAN: KORUZA
16. 10. smo imeli učenci od 1.
do 5. razreda naravoslovni
dan z naslovom KORUZA.

REŠITEV: _________________________
---------------------------------------------------------

----------------------------------------------Več člankov o aktualnem dogajanju
na naši šoli najdete na:
http://povejnaprej.splet.arnes.si/.
----------------------------------------------

V 5. b smo šli na njivo, nabrali
koruzo, material za izdelke in
ličkali koruzo. Ko smo učenci
prišli z njive, smo bili tako
umazani, da so UČITELJICE
POBESNELE! S koruzo smo
okrasili eko učilnico. Ko smo
prišli v šolo, smo zavohali
KOKICE in VAFLJE. Iz
KORUZE smo naredili različne
izdelke. Dan nam je bil SUPER
DUPER všeč.

Časopis Osnovne šole Puconci
#PovejNaprej ustvarjajo:
Glavna urednica novembrske številke: Lara
Harkai; ostali člani uredništva: Lia Bauer,
Lara Bernjak, Kaja Car, Lara Kapun, Megi
Car, Niko Čahuk Kodila, Ema Gumilar, Petra
Ouček, Rebeka Sukič, Nika Titan.
Mentorja:
Janja Adanič Vratarič, Gregor Nemec.
Naklada: 150 izvodov.
Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.

Zarja, Kaja, Taja, Polona, Karin in
Tia iz 5. b
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