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Uvodne besede
Najprej en velik pozdravček vsem
bralkam in
bralcem šolskega
časopisa
#PovejNaprej.
Sem Rebeka
Sukič, urednica
aprilske številke
šolskega
časopisa.
Upam, da ste vsi okej in dobro izkoriščate
čas doma. Za nami je že malo več kot en
mesec, ko smo nazadnje videli svojega
najboljšega prijatelja/prijateljico,
sošolko/sošolca. Vsi že pogrešamo če ne
že šolo, pa druženje s prijatelji. Mislim, da
smo se šole na daljavo že vsi kar privadili,
a upam, da se bomo lahko čim prej spet
vrnili v šolske klopi. Tudi vsem učiteljem
hvala, saj mislim, da se zelo trudijo, da
nam čim bolj olajšajo delo. Mogoče pa
bomo sedaj znali bolj ceniti nekatere stvari
(Smeh.). Mislim tudi, da je sedaj končno
čas za nas, se pravi, da si vzamemo čas
zase in delamo to, kar nas veseli. Jaz
osebno že vse zelo pogrešam, no, testov
seveda ne (Smeh.).
Imam eno prav posebno željo za vse nas.
Želim si, da bi sedaj v težki situaciji, kot je
koronavirus, znali stopiti skupaj in iti preko
tega kot zmagovalci, #skupajsmomočnejši.
Mesec april je poln zanimivih in različnih
dogodkov, zato je tudi tokratna številka
časopisa polna zanimivih zgodb,
dogodivščin, izkušenj … S člani šolskega
časopisa se zelo trudimo, da vam vsak
mesec pokažemo čim več zanimivih
zgodb. Aktivni smo tudi na naši spletni
strani http://povejnaprej.splet.arnes.si/.
Zelo bomo veseli vsakega vašega obiska.
Za konec vam želim čudovito branje
časopisa. Bodite veseli in nasmejani,
#ostanivesel!
Z velikim pozdravom,
Rebeka Sukič,
glavna urednica 7. številke #PovejNaprej

»Biti učitelj je zame najlepši
poklic na svetu!«
O poklicu
učitelja in
izzivih pri
poučevanju od
doma smo se
pogovarjali z
učiteljico
Matejo Žökš.
Kdo vas je navdušil za poučevanje
geografije?
V času osnovne in srednje šole sem imela
veliko dobrih učiteljev, ki so mi bili zgled in
so po vsej verjetnosti oni »krivi«, da sem
danes tukaj, kjer sem. Biti učitelj je zame
najlepši poklic na svetu! Noben dan ni
enak drugemu. V našem poklicu lahko
vsak dan rastemo in iz učencev izvabimo
le najboljše, jih navdušujemo in
opogumljamo ter hranimo njihovo
radovednost. In zakaj ravno geografija?
Ker sem vedno rada opazovala naravo in
svet okoli sebe, predvsem kaj in zakaj se
dogaja ter kakšne so vzročne povezave v
pokrajini.
Kaj poudarjate pri poučevanju?
Pri poučevanju poudarjam predvsem
aktivnost učencev, saj je ta ključna za
uspešen potek in doseganje ciljev
predmeta, predvsem pa si učenci na
takšen način pridobijo kakovostno in trajno
znanje.
Zakaj ste se odločili za drugačno, bolj
zanimivo, življenjsko poučevanje
geografije?
V življenju je potrebno marsikaj
preizkušati, v pouk vpeljati številne nove
načine in metode dela, da učencem ne bo
dolgočasno. Res je, da se marsikaj lahko
zalomi, je pa toliko lepše, če določeni
projekti uspejo. Učenci so pri pouku
geografije veliko bolj samostojni in
motivirani v primerjavi z mojimi izkušnjami

Iz šole
iz preteklih let. Ker so aktivno vključeni vsi
v razredu, je med njimi tudi boljša
komunikacija ter hkrati tudi boljši
medsebojni odnosi. Veliko bolj so
odgovorni do svojega dela, predvsem pa
ob uspehu pridobijo veliko samozavesti.
Ali se učencem ta način učenja pozna
tudi pri ocenah?
Takšen način dela se pri učencih ne pozna
samo pri ocenah, ampak se je predvsem
spremenil njihov pozitiven odnos do
geografije ter povečalo navdušenje in
spremljanje aktualnih dogodkov po svetu.
Kaj bi sporočili učencem in učenkam,
kako si naj poučevanje na domu
naredijo čim bolj pestro, razgibano in
da bi snov, ki se jo učimo, znali
uporabiti tudi v življenju?
Učenje na domu je lahko odlična stvar in
marsikaj, kar se bomo v teh tednih naučili,
bomo lahko pozneje v naslednjih šolskih
letih in življenju s pridom uporabljali.
Pomembno je, da si učenci izdelate zelo
dober načrt učenja, ki se ga držite, saj
boste tako imeli večji občutek varnosti in
na najlažji način spremljali svoje delo.
Povprašajte sošolce ali učitelje, če vam je
kaj neznano. Učite se strnjeno z vmesnimi
odmori in se po vsakem dnevu tudi
nagradite. Gibajte se na svežem zraku ter
pomagajte pri domačih opravilih. Ne
pozabite, učite se v lastnem tempu ter se
ne obremenjujte preveč z rezultati, kajti
domače učenje naj poteka sproščeno in v
prijetnem vzdušju.
Srčno upam, da se kmalu vidimo!

Foto: pexels.com.
Na prvo vprašanje nam je kar 48 %
učencev odgovorilo, da si roke umivajo
tako, kot je treba, pred obroki, po uporabi
toalete ter tako, kot priporočajo zdravniki.
Seveda nekateri malce pretiravajo,
nekateri pa pazijo samo na to, da ne jedo
z umazanimi rokami.
Ko pride do karantene, nas očitno veliko
raje ostane doma. Tako je tudi prav. Raje
pojdimo v naravo in se nadihajmo svežega
zraka. Seveda je pohvalno tudi, da se
držimo priporočene razdalje. Pri tem smo
zelo previdni.
Dobro je tudi, da se zavedamo situacije s
celotnim virusom.
Točno polovica vas virus COVID-19
spremlja od velikega razmaha, ostali pa od
časa, ko je virus prišel v Slovenijo. Seveda
obstajajo tudi ljudje, ki se virusa »bojijo«
že od začetka. Zdravo obnašanje pa se
pozna tudi po družinskih shrambah. Te
niso preveč »obložene«. Prav tako ne
obiskujemo trgovine takoj, ko nam pri hiši
zmanjka čokolade.
Če vse skupaj povežemo, smo na dobri
poti do preprečitve širjenja virusa. Če pa
vam je dolgčas, poskusite stvari, ki jih še
nikoli niste (ki jih lahko počnete doma).
Prav tako ostanite zdravi in preživite čim
več časa z domačimi.

Rebeka Sukič, Lara Harkai
----------------------------------------------------

Koronavirus – ali si varen?
Marca smo na spletni strani šolskega
časopisa objavili anketo o
koronavirusu, najbolj aktualni temi teh
časov. Rezultate smo analizirali in za
vas pripravili kratek članek.
Na anketo nam je odgovorilo kar nekaj
učencev in prišli smo do ugotovitve, da bi
lahko nekateri bolj pazili, a navsezadnje
naše zdravje ni tako zelo ogroženo.

Lara Bernjak
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Aktualno
Knjižnica doma

Mednarodni dan knjig za
otroke

V teh kriznih časih, ko virus razsaja po
celotnem svetu, nihče ne more v
knjižnice. In ker vemo, kako zelo
pomembno je branje, smo za vas
poiskali spletne vire, na katerih lahko
prebirate različne knjige, in tudi
zapisali, kako priti oziroma si omogočiti
dostop do brezplačnih gradiv.

IBBY je proglasil 2. april, rojstni dan
Hansa Christiana Andersena (otroškega
pravljičarja), za Mednarodni dan knjig
za otroke. Ob 2. aprilu se vsako leto
dogaja mnogo dogodkov na podlagi
literarnih del. Letošnje leto je branje
zaradi koronavirusa potekalo preko
spleta.
Poslanico z
naslovom
Lakota po
besedah, je
napisal
Peter
Svetina,
plakat in
vabilo je
ustvaril
Damijan
Stepančič.
Oba
ustvarjalca –
pisatelj Peter Svetina in ilustrator Damijan
Stepančič – je Slovenska sekcija IBBY
nominirala tudi za Andersenovo nagrado
2020, najvišje mednarodno priznanje na
področju mladinske književnosti. Peter
Svetina se je uvrstil med finaliste,
Damijana Stepančiča pa je žirija s
slikanico Arsenije uvrstila na seznam
izjemnih del, ki jih priporočajo za
prevajanje.
Tudi vas vabimo, da berete ne samo ob
dneh, ki so še posebej namenjeni branju,
ampak vsak dan vsaj malo.

Foto: pexels.com.
Ena izmed spletnih strani, kjer si lahko
naložite e-knjige, je
https://www.biblos.si/. V biblos se lahko
prijavite, če ste člani murskosoboške
knjižnice.
Če ste člani, potem imate člansko številko
in svoje geslo, s katerim se prijavite. S
temi podatki se prijavite na spletni strani
https://www.biblos.si/ in sicer tako, da
uporabite akronim knjižnice (sikms) in
svojo člansko številko.
Če želite uporabljati aplikacije za branje
brezplačnih e-knjig v angleškem jeziku,
priporočamo: Project Gutemberg, Bartleby,
Openlibrary, Bibliomania, Free-ebooks,
Google books.
Prijetno branje!

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

Svetovni dan Zemlje

Lara Bernjak, Ema Gumilar

Foto: pexels.com.
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Aktualno/Šolski kotiček
Zaradi pandemije koronavirusa so bili
uvedeni številni ukrepi, zaradi katerih smo
bili primorani ostati doma in s tem omejiti
število javnih in zasebnih prevozov.
Kot pravijo, po slabem vremenu vedno
posije sonce, in tudi tokrat se je mati
narava odločila poskrbeti zase.
K temu so pripomogli številni ukrepi in
podana navodila, ki se jih moramo kot
odgovorni državljani Republike Slovenije
držati. Primorani smo omejiti število
gibanja ter javnega in zasebnega prevoza
ter se šolati in opravljati službeno delo od
doma. Hkrati pa se je zaradi zaprtja mejnih
prehodov zmanjšalo število turistov v
državi ter s tem večje možnosti za širitev
okužbe.
Posledice se že kažejo v izrazitem
izboljšanju okolja. Čistijo se kanali, potoki,
jezera, oceani, močvirja, deževnica, izviri,
podtalnica, okljuki, mrtvice, morja in reke.
Obnavljati se je začel tudi sam živalski
svet, kar se kaže v tem, da se posamezne
vrste vračajo v svoj prvotni življenjski
prostor.
Poleg narave pa ne smemo pozabiti tudi
na najlepšo vrednoto življenja, torej
družino.
Sedaj se lahko posvetimo tudi drug
drugemu in sklenemo prave družinske
vezi.
Naj nam je to lekcija, da moramo, če
želimo poskrbeti za svoj obstanek,
poskrbeti tudi za obstanek Zemlje ter
mirnega in lepega življenja, kot ga sami
poznamo.
Verjameva, da s skupnimi močmi
zmoremo.

22. april se kot Svetovni dan Zemlje
praznuje že 50. leto zapored. Glavna
tema letošnjega dneva Zemlje pa so
podnebni ukrepi.
Podnebne spremembe veljajo za
najpomembnejši izziv za prihodnost
človeštva in ohranjanje pogojev, ki
omogočajo življenje na tem planetu.
Emisije toplogrednih plinov so glavni
razlog za podnebne spremembe, katerih
učinki so že vidni. Poznamo več
toplogrednih plinov. Najbolj znan je
ogljikov dioksid (CO2), od drugih pa so
najbolj razširjeni metan (CH4), didušikov
oksid (N2O) in plini iz skupine F-plinov
(HFC, PFC, SF6). Učinki naštetih
toplogrednih plinov so različni.
Da bi zemljo »rešili«, je dovolj že to, da na
primer pravilno ločujemo odpadke.
Partnerji v projektu Life Artemis pa so
pozvali, naj se odpovemo gojenju
invazivnih tujerodnih rastlin in jih
nadomestimo z drugimi okrasnimi vrstami.
Lara Kapun
---------------------------------------------------------

Zemlja : ljudje = 1 : 0
Že skoraj desetletja ima Zemlja visoko
stopnjo onesnaženosti, kar je pripeljalo
do točke, da si je morala že sama po
sebi spočiti.

Lia Bauer in Petra Ouček
---------------------------------------------------------

Hitro in enostavno kosilo v
času karantene
Kako skuhati hitro in okusno kosilo? To
vprašanje si postavimo velikokrat, saj
pojesti nekaj dobrega in toplega vedno
paše. Danes vam bom predstavila
recept z testeninami, ki ga lahko
poskusite doma.
Testenine lahko zelo hitro pripravimo, zato
so posebej priljubljena jed, kadar nimamo
časa in moramo kosilo pripraviti na hitro.

Foto: pexels.com.
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Šolski kotiček
Testenine so glavna kulinarična posebnost
Italije, vendar smo jih posvojili tudi v naših
krajih. Iz testenin lahko pripravimo okusne
in prefinjene jedi, ki jih seveda obogatimo
z raznimi polivkami in omakami.

Špagete skuhamo v slanem kropu, da se
zmehčajo, a ostanejo čvrsti na ugriz.
Špagete odcedimo in jih zmešamo z
olivnim oljem. Dodamo omako in še enkrat
temeljito zmešamo. Tik preden špagete
postrežemo, jih potresemo z baziliko.
Priporočam vam tudi, da si pogledate
video, kako pripraviti testenine v 3 minutah:
https://www.youtube.com/watch?v=lWaBhr2ZP0&feature=youtu.be
Kaja Car
-------------------------------------------------------

Uganka
Megi Car je za vas pripravila spodnjo
uganko. Ali uganete, o čem je govora?

Foto: pexels.com

Špageti z napolitansko
paradižnikovo omako

Je okrogla in zelena, prelita z modro
barvo, obdana z oblaki in na njej mi
domujemo. Kaj je to?

Za pripravo špagetov z napolitansko
paradižnikovo omako za 4 osebe bomo
potrebovali samo 10 minut in še 15 minut
za kuhanje.
Energijska vrednost jedi je 576 kcal in
vsebuje 25 gramov maščob.

Rešitev: Zemlja
------------------------------------------------------Vabimo vas, da skupaj z nami
sooblikujete šolski časopis
#PovejNaprej.
Pošljite nam vaše predloge na mail
povejnaprej@ospuconci.si.
---------------------------------------------Več člankov najdete na:
http://povejnaprej.splet.arnes.si/.
----------------------------------------------

Potrebujemo naslednje sestavine:









600 gramov zrelih paradižnikov,
1 drobno sesekljan strok česna,
1 žlica drobno sesekljane čebule,
2 žlici zelenjavne jušne osnove,
sol in črni poper,
400 gramov špagetov,
125 ml ekstra deviškega olivnega
olja,
12 raztrganih lističev bazilike.

Časopis Osnovne šole Puconci
#PovejNaprej ustvarjajo:

Zrele paradižnike za 30 sekund potopimo v
krop, jih olupimo in iz njih iztisnemo
semena. Razrežemo jih na koščke. V večjo
ponev damo jušno osnovo, česen, čebulo
in sva ščepca soli, pokrijemo in na šibki
vročini dušimo 5 minut, da se čebula
zmehča, tekočina pa pokuha. Primešamo
na koščke narezan paradižnik, dodamo
poper, zavremo in dušimo še 5 minut, da se
paradižnik zmehča. Če je potrebno, še
malo dosolimo.

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