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Uvodne besede
Pozdravljeni!
Sem Lara
Kapun, urednica
februarske
številke
#PovejNaprej.
Mesecema
februarju in
marcu bi lahko
rekli tudi meseca
zaljubljenih ali
meseca ljubezni,
saj praznujemo
kar dva praznika,
povezana z ljubeznijo. Eden izmed njiju je
valentinovo. Na ta dan lahko svojo boljšo
polovico povabite na večerjo, lahko pa ji
kupite samo čokolado ali rožo (P. S.:
Ženske imamo najraje vrtnice.). Če še
nimate svoje sorodne duše, pa je ta
praznike idealen za to, da jo osvojite.
Na gregorjevo, pravijo, se ptički ženijo,
zato je tudi ta praznik povezan z
ljubeznijo. Če ste zamudili valentinovo, je
torej tu še gregorjevo, ki ga praznujemo
12. marca, zato nikar ne skrbite.
Poleg teh dveh je v letu še veliko
praznikov za ženske, še preveč.
Uživajte v branju nove številke, jaz pa vam
obljubljam, da vas bomo še naprej
razveseljevali z odličnimi članki.

pomagala
sošolcem.
Zato ni bila
težka
odločitev.
Vedno me je
zanimala
matematika
in kemija,
tako da sem
nekako
izbirala med
tema
poklicema.

Lara Kapun,
glavna urednica 5. številke #PovejNaprej
---------------------------------------------------------

Kako se vam zdi poučevati matematiko,
predmet, ki pri mnogih učencih ni ravno
najbolj priljubljen, saj je eden
zahtevnejših?
Ko sem bila majhna, me je na splošno
naravoslovje zelo zanimalo. Matematika
mi je bila zelo zelo všeč. Uživala sem, ko
sem reševala matematične in logične
probleme. Zato sem rada pomagala tudi
sošolcem, da tudi njim ne bi bila ta
matematika strah in trepet, torej da bi bili
radi pri matematiki, sproščeni, zadovoljni.
Tudi pri učencih poskušam preko igre, da
čim več konkretno delamo. Da režejo,
zlagajo, primerjajo in da jim je potem
nekako matematika preprostejša.

Na obisku pri učiteljici Nataši
Pavšič
Tokrat smo pokukali za vrata
matematične učilnice in se pozanimali,
zakaj je učiteljici Nataši Pavšič tako
všeč matematika.
Kdaj ste vedeli, da je poklic učiteljice
matematike pravi za vas?
Že kot majhen otrok sem se rada igrala,
da sem učiteljica, v osnovni šoli sem rada

Kaj vas veseli poleg miselnih ugank?
Šport.
Katero matematično področje vam je
najbolj všeč?
Kakšni miselni problemi, ki so povezani z
vsakdanjim življenjem, in predvsem
miselne oziroma logične igre.
Ali radi pripravljate izzive za vaše
učence?
Poučevanje me zelo veseli, še posebej pa,
če so učenci zadovoljni, radi prihajajo k
mojemu predmetu. To je seveda največje
veselje in hkrati izziv.

Iz šole
Dnevnik in Odmeve. Pogledali smo tudi
prostor, kjer za oddajo poskrbijo režiser,
mojster zvoka, mojster luči in drugo
tehnično osebje. Prav tako smo spoznali
ekipo Infodromovcev, ki smo jim pri
ustvarjanju oddaje pomagali z našimi
idejami.

Kaj počnete v prostem času?
Kot sem že rekla, se rada ukvarjam s
športom. Veliko časa rada preživim z
družino v naravi. Pozimi smučamo,
drsamo, hodimo v hribe, poleti pa še
kolesarimo, rolamo in tečemo.

Po obisku RTV Slovenija smo se odpravili
na sejem Alpe-Adria: Turizem in prosti
čas, kjer smo srečali tudi nekaj
predstavnikov naše, puconske občine. Na
sejmu so nam ponujali različne storitve in
dobrote.
Po obisku sejma smo se peš odpravili do
centra mesta. Na poti smo si ogledali
parlament, opero in stari
predel mesta. Zatem smo
se odpravili na kosilo ter si
po kosilu ogledali še
preostanek znamenitosti
stare Ljubljane.
Ob petih popoldne smo se
odpravili domov. Ta dan
nam bo vsem še dolgo ostal
v lepem spominu.

Lara Bernjak, Megi Car,
Ema Gumilar, Rebeka Sukič
---------------------------------------------------------

Šolski novinarji smo obiskali
RTV Slovenija

Lara Bernjak

V studiu Odmevov (foto: Mateja Žökš).

-------------------------------------------------------V petek, 31. januarja, smo se učenci
interesne dejavnosti Šolski časopis in
izbirnega predmeta Turistična vzgoja
odpravili na ekskurzijo v Ljubljano.
Obiskali smo radio in televizijo
Slovenija ter sejem Alpe-Adria: Turizem
in prosti čas in si ogledali znamenitosti
stare Ljubljane.
Najprej smo obiskali stavbo Radia
Slovenija, kjer pripravljajo tri nacionalne
radijske programe (PRVI, ARS, VAL 202).
Razkazali so nam del njihovega arhiva,
izvedeli smo, kako nastane radijska
oddaja, ter pokukali na snemanje Radia
Ga Ga na prvem programu Radia
Slovenija. Videli in spoznali smo številne
znane osebnosti, med njimi Tilna Artača in
Saša Hribarja. Ogledali smo si tudi studio
Vala 202. In očitno se nam je sreča
nasmihala na široko, saj smo na hodnikih
radia srečali zvezdnika Usodnega vina
Domna Valiča.
Nato smo se po hodnikih pod cesto
sprehodili do stavbe Televizije Slovenija.
Tam smo si ogledali studio, kjer snemajo

Medobčinski parlament
V sredo, 12. februarja, sva se Aljaž
Vrečič in Ema Gumilar udeležila
medobčinskega parlamenta, ki je
potekal na Osnovni šoli I v Murski
Soboti.

Ema Gumilar in Aljaž Vrečič (foto: Nina
Vidonja).
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Iz šole/aktualno
Ko smo prispeli v osnovno šolo, so nam
razdelili barvne kartončke, po katerih smo
se razdelili v skupine. Po predstavitvi šole
so se začele debate. Vsakih 12 minut smo
se v smeri urinega kazalca pomaknili
naprej. Na koncu smo prišli nazaj do prve
mize.
Potem smo imeli malico. Po opravljeni
malici smo se učenci zbrali v telovadnici,
kjer so nam predstavili kandidate za
regijski in državni parlament.
Učenci smo na koncu sami izvolili
predstavnike. Po predstavitvi izvoljenih
smo se fotografirali in odšli proti domu.

fotografijo, video izbrišete, bo še vedno
vidno in lahko vas bo preganjalo, zato
bodite previdni glede objav in trikrat
premislite, preden kaj objavite.
Lara Kapun
---------------------------------------------------------

Kam naprej?
Učenci devetih
razredov smo 14.
in 15. februarja
obiskali srednje
šole po celotni
Sloveniji, saj je
pred nami čas za
vpis v srednje šole. Na informativnih
dnevih smo dobili ogromno informacij
o srednjih šolah, ki so večini
devetošolcev pomagale pri odločitvi za
vpis.
V petek, 14. februarja, sem zjutraj obiskala
Gimnazijo Franca Miklošiča Ljutomer.
Devetošolcem in njihovim staršem so
pripravili kulturni program in krajši opis
šole ter vseh izletov, dejavnosti, ki jih
gimnazija ponuja. Dijaki so pokazali svoje
talente v različnih glasbenih točkah in v
nastopu Miklošičevih angelčkov. Nato smo
se sprehodili po šolskih učilnicah in v vsaki
učilnici so nam predstavili način dela pri
predmetu.
Še isti dan popoldan sem obiskala
Gimnazijo Murska Sobota. Dijaki so nam v
obliki iger predstavili šolo, njene dejavnosti
in ostale zanimivosti. Po ogledu skoraj
celotne šole so nam pripravili zanimiv
kulturni program, ki je vseboval glasbene
točke in še daljšo predstavitev gimnazije.
Informativni dnevi se mi zdijo zelo
pomembni, saj ogromno učencev še ni bilo
na srednjih šolah, v katere se hočejo
vpisati, in informativni dnevi zelo vplivajo
na odločitve bodočih dijakov.

Ema Gumilar
---------------------------------------------------------

Varna raba interneta
11. februarja
obeležujemo
dan varne
rabe
interneta. Ta
dan je
namenjen
spodbujanju
vseh
deležnikov k
ustvarjanju
prijaznejšega (Foto: pixabay.com)
interneta za vse.
V zadnjih letih se je nasilje na internetu
zelo povečalo in to je en od razlogov,
zakaj obeležujemo dan varne rabe
interneta. S tem dnem bomo poskusili
zmanjšati nasilje preko interneta. Da se to
ne bi več dogajalo, pa moramo tudi sami
nekaj narediti.
Preden kaj objavite na internetu,
premislite, saj lahko to nekdo uporabi proti
vam. Da bi se temu izognili, si zaščitite
svoj blog, galerijo slik z geslom, na
družabnih omrežjih in pri igranju iger pa si
lahko ustvarite zaseben profil. Geslo za
elektronsko pošto, različne igre, družabna
omrežja skrbno čuvajte in ga nikomur ne
izdajajte. Če ste sami žrtev nasilja na
internetu, obstaja kup spletnih strani, s
katerimi si lahko v takšnih trenutkih
pomagate, med njimi Safe.si, spletnooko.si ter e-tom.si.
Za konec pa še opozorilo: Kar je enkrat na
spletu, ostane tam za vedno. Čeprav

Lara Harkai

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

Oskarji 2020
9. februarja je potekala podelitev
oskarjev, ki so jih v roke dobili le
najboljši v filmski industriji.
Letos je potekala že 92. podelitev
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Aktualno/šolski kotiček
koronavirusom. So pa virus našli že v
številnih drugih, tudi evropskih državah.
Zato pazite in si pridno umivajte roke!

oskarjev. Prireditev se je odvijala v Dolby
Theatru v Hollywoodu. Oskarje so podelili
na podlagi 24 kategorij, v nadaljevanju pa
navajamo le tiste najbolj odmevne
prejemnike oskarjev: najboljši igralec v
glavni vlogi: Joaquin Phoenix v Jokerju,
najboljša igralka v glavni vlogi: Renée
Zellweger v Judy, najboljši igralec v
stranski vlogi: Brad Pitt v Nekoč v
Hollywoodu, najboljša igralka v stranski
vlogi: Laura Dern ter najboljši film: Parazit.

Lia Bauer
--------------------------------------------------------

REBUS
Zabavaj se in reši rebus, ki sta ga
ustvarili Rebeka Sukič in Lara Bernjak.

(Foto: pexels.com.)
Leta 1927 so ustanovili Akademijo filmske
umetnosti in znanosti z namenom, da
podeljuje nagrade akademije. Ta prireditev
je bila prvič organizirana leta 1929. Slavni
kipec je izdelal George Stanley, prvotno v
srebru, kasneje v so jih spremenili v zlato.

REŠITEV: ________________________
------------------------------------------------------Vabimo vas, da z nami sooblikujete šolski
časopis #PovejNaprej. Pošljite nam vaše
predloge na mail
povejnaprej@ospuconci.si
in z veseljem jih bomo objavili.
-----------------------------------------------Več člankov najdete na:
http://povejnaprej.splet.arnes.si/.
----------------------------------------------

Kaja Car, Petra Ouček
---------------------------------------------------------

Smrtonosen virus
V Vuhanu na Kitajskem so decembra
2019 zaznali več primerov pljučnic. Pri
bolnikih so izključili številne običajne
povzročitelje respiratornih okužb in
potrdili okužbo z novim koronavirusom.
Izvor tega virusa še vedno ni potrjen,
vendar znanstveniki domnevajo, da gre za
mutacijo enega od virusov iz iste skupine.
Sumijo tudi, da so enogrbe kamele, pri
katerih so našli protitelesa, naravni
rezervoar tega virusa. Virus povzroča
mnoge težave z obolenji dihal, hkrati pa se
lahko pojavi še povišana telesna
temperatura, močan kašelj in težko
dihanje. Trenutno še ni znano, kako se
prenese na človeka. V Sloveniji sicer še
niso potrdili bolnika, okuženega s

Časopis Osnovne šole Puconci
#PovejNaprej ustvarjajo:
Glavna urednica februarske številke: Lara
Kapun; ostali člani uredništva: Lia Bauer,
Lara Bernjak, Kaja Car, Megi Car, Ema
Gumilar, Lara Harkai, Petra Ouček, Rebeka
Sukič.
Mentorja: Janja A. Vratarič, Gregor Nemec.
Naklada: 100 izvodov.
Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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