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Številka 5, letnik 2, leto 2020/2021 

 

Uvodna beseda 

 
Pozdravljeni bralci februarske številke 
šolskega časopisa #PovejNaprej! 
 

Končno smo se vrnili v šolo in smo v stiku 
z sošolci. Na žalost se na hodnikih ne 
vidimo tako pogosto kot smo se v času 
pred korono, vendar vas vidim, ko ste na 
avtobusni postaji, na avtobusu ali  ko ste 
na kosilu.  
 
Upam, da do konca šolskega leta 
ostanemo v šoli in se bomo lahko malo 
več videli.  
 
Ne bom na preveč dolgo pisala, da bi se 
dolgočasili, zato vam samo zaželim 
prijetno branje in uživanje. 
 

Ostanite zdravi! 
 

Ema Gumilar 
glavna urednica februarske številke 

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

 

 

 

 

 

 

Znova  v šolskih klopeh 

22. februarja 2021 smo se 

osnovnošolci znova vrnili v šolske 

klopi. 

 

 
 
 
 
 
 
Večino učencev in učiteljev je verjetno 
zelo srečnih, da smo se lahko vrnili v šolo 
in se lahko izobražujemo na način, ki nam 
je bolj blizu in znan.  
 
Čeprav smo se vrnili v šolo, veljajo pravila, 
ki nam ne dovoljujejo druženja oziroma 
mešanja z učenci izven našega 
“mehurčka”, zato so prepovedani krožki, 
izbirni predmeti in priprave na tekmovanja. 
Učenci se zadržujemo v svojih učilnicah 
tudi v odmorih, ki smo skoraj vedno izrabili 
za druženje z učenci iz paralelke ali z 
učenci nižjih razredov.  
 
Veliko učencev je najverjetneje jeznih, da 
še zunaj morajo nositi maske, vendar so 
taka pravila in če se jih bomo držali, se 
lahko hitro spet družimo z ostali učenci 
izven našega “mehurčka”.  
 
Izkoristite ta čas, da se bolje spoznate 
med seboj ter se družite, mi, učenci 9. 
razredov, pa se prihodnje leto več ne 
bomo videli kot en razred vsi skupaj. 
 

Ostanite zdravi in upoštevajte pravila. 
 

Ema Gumilar 
------------------------------------------------------ 
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Svetovni dan boja proti raku 

4. 2. 2021 obeležujemo Svetovni dan 
boja proti raku. Na ta dan vsako leto 
opozarjamo in ozaveščamo ljudi o 
raku. Hkrati tudi govorimo o 
preprečevanju, pomembnosti 
zgodnjega diagnosticiranja in 
zdravljenju. 

 

Rak je lahko tudi posledica slabega 
življenjskega sloga. Kajenje, pretirano pitje 
alkoholnih pijač, premalo telesne aktivnosti 
in prekomerna teža, vse to lahko vodi do 
pojava raka. 

Odkrivanje in predvsem zdravljenje raka je 
že zelo zahtevno v normalnih razmerah, 
zdaj, ko je prisotna bolezen covid-19, je to 
še težje. Bolniki so močno prizadeti zaradi 
spremenjenih razmer, otežen je dostop do 
pregledov in specialistov, odloženega 
zdravljenja in tudi sprememb v poteku 
zdravljenja. 

Ena največjih zdravstvenih težav, s katero 
se soočajo ljudje na delovnih mestih po 
Evropi, je poklicni rak. Več kot polovica 
smrti v EU na delovnih mestih je povezana 
z izpostavljenostjo povzročiteljem raka. 
Novembra 2020 je bila predstavljena 
strategija, katere cilji so bili zagotavljanje 
pomoči podjetjem in predvsem delavcem 
pri preprečevanju izpostavljenosti 
rakotvornim snovem na delovnem mestu. 

Rak je bolezen, ki se pojavi iznenada ter 
zlomi in pretrese ljudi, oziroma bolnike. 
Zato se vsako leto 4. februarja ozavešča o 
tej bolezni in s tem omogoča boljše 
razumevanje raka in njegovih vplivov na 
ljudi. Da bi preprečili naraščanje števila 
obolelih oziroma poskusili zmanjšati število 

obolelih, poskrbite zase, živite zdravo in 
skrbite za svoje zdravje. 

Ema Gumilar 

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

Intervju 

Še vedno se borimo s pandemijo in 
še vedno poteka pouk na daljavo. 
Mislim, da že vsi zelo pogrešamo 
šolo, sošolke, sošolce, morda tudi 
učitelje ;) . 
Zato smo povprašali, kako se 
sošolka Živa Sečko spopada, že 
približno štiri mesece, z šolo na 
daljavo. 

 

1. Kako približno poteka tvoj 
vsakdan? 
Okrog 7.00 ure vstanem, se 
uredim, opravim zajtrk in 
pregledam maile. Nato si naredim 
urnik in se lotim dela za tisti dan. 
Med delom za šolo in učenjem se 
udeležim tudi videokonferenc. Pri 
delu za šolo poskušam biti 
natančna in vestna. 
 

2. Izpostavi eno pozitivno in eno 
negativno stvar pri šoli na 
daljavo. 
Pozitivna stvar dela na daljavo je, 
da si lahko učno delo razporedim 
kot želim, negativna stvar pa je, da 
pogrešam razlago učiteljev. 
 

3. Kaj najbolj pogrešaš? 
Najbolj pogrešam druženje s 
sošolci. 
 

4. Glede na to, da si učenka 9. 
razreda in odhajaš naslednje leto 
v srednjo šolo, me zanima, ali te 
je kaj strah, da bi lahko bilo tvoje 
znanje zaradi šole na daljavo 
slabše? 
Seveda, saj mislim, da bodo 
določene vrzeli v znanju. 
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5. Med delom nam večkrat pade 
motivacija in volja do dela. 
Kakšna je v teh trenutkih tvoja 
motivacija? 
Mislim, da sem še kar motivirana 
za delo. Če pa mi motivacija pade, 
pa me spodbudita starša s kakšno 
prijazno besedo. 
 

6. Kako bi spodbudila učence naše 
šole, da pri šoli na daljavo 
vztrajajo do konca, vse dokler se 
ne vrnemo v nekoliko 
normalnejše tirnice? 
Še malo vztrajnosti in spet se 
bomo videli in družili v živo. 
Veselim se že srečanja s  sošolci. 

 

Rebeka Sukič 

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

Presenetljiv seznam 
nominirancev za Nobelovo 
nagrado za mir 2021 

Nobelov inštitut je končal s 
sprejemanjem nominacij za 
Nobelovo nagrado miru in nekateri 
nominiranci so nepričakovani, 
nekateri pa so si mesto na seznamu 
zaslužili. 

 

Kandidate za Nobelovo nagrado za mir 
lahko predlagajo parlamentarci in ministri 
vseh držav, nekdanji nagrajenci in 
profesorji določenih univerz. Nekateri 
izmed bolj znanih nominirancev so gibanje 
Črna življenja štejejo (BLM), Donald 

Trump, Pedro Opeka, Greta Thunberg ter 
veliko drugih pomembnih ljudi in 
organizacij, ki so pripomogle k ohranjanju 
miru na našem svetu. 

Verjetno ste presenečeni, da se je na tem 
seznamu znašel Donald Trump. Na 
začetku sem bila tudi jaz presenečena, saj 
so njegova dejanja privedla do veliko 
uporov, katerih posledice so nepotrebne 
poškodbe, razdejanja in veliko neprijetnih 
občutkov. Glavni razlog za nominacijo 
Donalda Trumpa je normalizacija odnosov 
med Izraelom in Združenimi Arabskimi 
Emirati. 

Po mojem mnenju si Nobelovo nagrado za 
mir najbolj zaslužita gibanje Črna življenja 
štejejo in Pedro Opeka. Gibanje Črna 
življenja štejejo se je začelo leta 2013, 
vendar pa je zagon dobilo komaj lansko 
leto po smrti Georgea Floyda. Ta incident 
je sprožil množične proteste po ZDA, ki so 
se nato razširili po celem svetu. Pedro 
Opeka pa ljudem v predmestju 
Antananariva na Madagaskarju pomaga v 
boju proti revščini, jim vliva upanje in daje 
možnosti, da si ustvarijo novo življenje, ki 
si ga zaslužijo. 

Dobitnika letošnje Nobelove nagrade za 
mir bodo razglasili v začetku oktobra 2021. 

Lansko leto je to bil Svetovni program za 
hrano. 

Ema Gumilar 

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

Uspešne voditeljice 

V tem članku želive predstaviti 
premierko Nove Zelandije Jacindo 
Ardern.  
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Jacindo Ardern lahko vključimo v skupino 
uspešnih vodij in politikov ter je na 
seznamu uspešnih svetovnih ženskih 
voditeljic države. 

Jacinda Kate Laurell Ardern, 
novozelandska političarka in predsednica 
vlade, se je rodila 26. julija 1980. Trenutno 
je stara 40 let. Za poslanko je bila prvič 
izvoljena leta 2008. Je 40. predsednica 
vlade Nove Zelandije. 

Rojena je bila v Hamiltonu na Novi 
Zelandiji. Srednjo šolo je obiskovala v 
Morrinsvillu in Univerzo Waikato, kjer je 
diplomirala leta 2001 na področju 
komunikacij v politiki. 

V politiko jo je uvedla njena teta Marie 
Ardern. Laburistični stranki se je pridružila 
pri 17 letih. 

Po diplomi je delala kot raziskovala v 
uradih Phila Goffa in predsednice vlade 
Helen Clark, delovala je tudi kot politična 
svetovalka v Londonu in predsednica 
Mednarodne skupnosti socialistične 
mladine.   

Pri 37 letih je postala najmlajša 
predsednica novozelandske vlade v 
zgodovini, junija 2018 pa tudi druga 
izvoljena predsednica vlade na svetu (po 
Benazir Buto), ki je med opravljanje 
funkcije rodila otroka. 

Ardernova se opredeljuje kot 
socialdemokratka in progresistka. Njena 
vlada se je osredotočala na reševanje 
stanovanjske krize, revščine in družbene 
neenakosti. Zagovarja tudi strog nadzor 
nad strelnim orožjem. Z ponovno zmago 
na volitvah v letu 2020 sedaj služi svoj 
drugi mandat. 

Prav tako je bila uspešna v vodenju 
države med pojavom pandemije korona-
virusne bolezni. Njen hiter odziv in 
prepoved potovanja v državo 14. marca 
2020, uvedba 14-dnevne samo-izolacije, 
je preprečil širjenje bolezni. Državni in 
mednarodni mediji so poročali in hvalili 
vladni odziv Ardernove, ji čestitali za njeno 

vodenje in nagel odziv na izbruh 
pandemije. 

Zato v tem trenutku Nova Zelandija velja 
za najbolj uspešno državo v boju s 
pandemijo. 

Lena Nemec in Maruša Žekš 

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

Prešeren, ljubezen, materni 

jezik in valentinovo 

Ne le, da France Prešeren velja za 

največjega slovenskega pesnika, 

temveč je tudi prvi Slovenec, ki se je 

po kakovosti svojega pisanja lahko 

kosal s pisatelji in pesniki v Evropi v 

obdobju, ko je prevladovala 

romantika. 

Prešernova neuslišana ljubezen je postala 

navdih za njegove ljubezenske pesmi. 

Julija Primic in njej posvečen Sonetni 

venec, Zalika Dolenc in Povodni mož, 

Jerica Podboj in njej posvečene pesmi 

Ukazi, Pod oknom in Prošnja, ter Ani 

Jelovšek posvečena pesem Nezakonska 

mati. 

S pesniškim delom je bil Slovenski jezik 

povzdignjen v umetniško orodje in jezik 

ljubezni, veselja, sreče. Umetniški jezik pa 

pozna tudi izražanje žalosti, nesreče in 

bede. Pozna pa tudi cenzuro. 

Slovenščina je že v osnovi romantična, ker 

pozna dvojino. Dvojina je posebnost med 

svetovnimi jeziki, saj jo pozna le peščica 

jezikov. Slovenščina je tako eden izmed 

redkih jezikov, v katerem lahko natančno 

povemo »Imava se rada«.  

Od Brižinskih spomenikov, Trubarja, 

Dalmatina, Linharta, Levstika pa vse do 

novejših avtorjev, bodimo ponosni na naš 

materni jezik in se trudimo, da ohranimo 

jezik v vseh obstoječih različicah.  

Kot se je v visokem srednjem veku razvila 

ideja o romantični ljubezni, je praznik 
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Valentinovo danes, kot vsi 

večji prazniki, pomeni 

predvsem dober dobiček za 

trgovce. Na ta dan se v 

povprečju potroši 17 milijard 

dolarjev! 

 

svetega Valentina dobil današnji pomen. 

Kot dan za medsebojno izmenjavo 

valentičkov – ljubezenskih pisemc v obliki 

srca ali krilatega Kupida. Ta praznik pa je 

bil v zahodnem svetu sedaj že popolnoma 

skomercializiran. 

V Sloveniji god svetega Valentina že dolgo 

praznujemo, vendar je imel drugačen 

pomen. Pregovor pravi »Valentin prinese 

ključe od korenin«, in se lahko začne z 

delom v vinogradih in vrtovih. Na ta dan si 

zaljubljenci izpovedujejo svojo ljubezen in 

to je seveda tudi »dan, ko se ptički 

ženijo«, čeprav to velja tudi za Gregorjevo, 

ki ga praznujemo v mesecu marcu.  

 

 

Uredništvo 
-------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaflji 
 

Vaflji so slastna jed, ki si jo lahko 
privoščite za zajtrk, večerjo ali 
kakšno sladico. Postopek priprave je 
preprost, le pekač za vaflje je 
obvezen. 
 

 
 
 
SESTAVINE: 
 

• 125 g masla 
• 250 g moke 
• 200 ml mleka 
• 70 g sladkorja 
• 3 jajca 
• 2 kavni žlički pecilnega praška 
• 2 jedilni žlici mlačne vode 

 

Najprej stepemo jajca, nato dodamo 
sladkor in z metlico za ročno stepanje 
jajca in sladkor penasto vmešamo. 
Medtem stopimo maslo. Maslo 
dodamo zmesi iz jajc in sladkorja in 
ponovno premešamo z metlico za 
ročno stepanje. Nato pa masi za vaflje 
postopoma dodajamo mleko in moko, 
ki smo ji primešali pecilni prašek. Masa 
za vaflje bo gotova, ko bodo vse 
sestavine dobro premešane med 
seboj. Nato vam preostane še samo 
peka in dober tek! 

 

Rebeka Sukič 
-------------------------------------------------------------- 
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Malo za hec, malo za res;) 
 
Smeh je poln zdravja, zato vas želimo 
nasmejati s pomočjo meme-sa, ki 
smo vam ju pripravili. 
 

 
Kitajski virus je imel kratek rok trajanja, 
kot vse stvari, na katerih piše “Made in 
China”... vendar nam zdaj grozi 
angleški sev in če bo imel rok trajanja 
kot kraljica Elizabeta, smo v resnih 
težavah. 
 
Učitelj sprašuje učence: 
“Če bi vam nekdo ponudil znanje ali 
500 evrov, kaj bi izbrali?” 
Janezek: “500 evrov, jasno.” 
Učitelj: Jaz pa bi izbral znanje.”  
Janezek: “Se mi je zdelo. Vsak pač 
vzame tisto, kar mu manjka.” 
 

Rebeka Sukič 
-------------------------------------------------------------- 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več člankov najdete na: 
http://povejnaprej.splet.arnes.si/.  

Časopis Osnovne šole Puconci 

#PovejNaprej ustvarjajo 

Glavna urednica februarske številke: 

Ema Gumilar 

Ostale članice uredništva: Lara Bernjak, 

Rebeka Sukič, Lena Nemec, Tajda 

Podlesek, Živa Simonič, Maruša Žekš.  

Mentor: Simon Rubin 

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.  
 

 


