Številka 7, letnik 2, leto 2020/2021
2. april – rojstni dan princes,
ogenj bruhajočih zmajev,
zlobnih mačeh in čarovnic

Uvodna beseda

Prvi dan maja praznujemo praznik,
ki je posvečen vsem delavcem.
Zadnji dan aprila pa prižigamo
kresove.

2.april je svetovni dan mladinske
književnosti, na ta dan se je rodil
Hans Christian Andersen, njegove
zgodbe so dosegle in še zmeraj
dosegajo izjemno slavo in
prepoznavnost.

Prižiganje kresov je tradicija, ki se je
prenesla v sodobni čas. Običaj
prižiganja so konec 19. stoletja
prevzela delavska gibanja, delavci so s
kurjenjem kresov opozarjali na svoje
pravice.

2. aprila 1805 se je rodil danski pisatelj
Hans Christian Andersen. Pisal je
pravljice, ki so bile otrokom in tudi
mladostnikom zelo všeč, prav tako so
jim všeč še danes. Čeprav naj bi
pravljice bile namenjene otrokom, v
branju uživajo vse generacije, od otrok,
mladostnikov, do odraslih.

Pred tem je simbolika prižiganja
kresov, med pomladanskim
enakonočjem in poletnim sončnim
obratom, služila kot pomoč naravi pri
prebujanju iz zimskega spanca. S
kurjenjem kresov so sonce spodbujali,
da bi močneje sijalo.
Prav tako so s kresovi preganjali zle
duhove in čarovnice.

Prav tako je bil navdih mnogim
avtorjem, ki so prav tako pisali oz.
pišejo pravljice. Eden izmed njih je
Mate Dolenc, ki je napisal zbirko ‘Kako
dolg je čas?’.

Bolj praktična narava kresa –
obveščanje ali opozarjanje na bližajočo
nevarnost. Predvsem se je s
prižiganjem kresov na vzpetinah hitro
razširili opozorilo ob turških vpadih.

Če pogledamo oziroma preberemo
zgoraj navedena dejstva lahko rečemo,
da je svetovni dan mladinske
književnosti upravičeno na rojstni dan
Hansa Christiana Andersena.

Uredništvo

Branje je zelo pomembno, zato ne
pozabite na dan prebrati vsaj majhen
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delež besedila, pa če je to iz učbenika
za šolo ali knjige.

in življenjsko pot, zelena barva
simbolizira naravo, modra pa nebo –
svobodo. Njihova himna je »Dželem,
Dželem«.

Ema Gumilar

Romska kultura je tudi del slovenske
kulture, zato je prav, da jo spoznavamo
in poznamo.
Uredništvo
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Obnovimo našo Zemljo
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8. april je svetovni dan Romov

22. aprila se je že 51. leto zapored
obeležilo Dan Zemlje.
So vakeres?

Letošnja tema »Obnovimo našo
Zemljo« daje poseben poudarek
naravnim procesom, nastajanju zelenih
tehnologij in inovativnemu razmišljanju,
s pomočjo katerih bi lahko prispevali k
obnovi ekosistema sveta.

Romi po vsem svetu 8. aprila
praznujejo svoj dan, dan Romov. Ta
dan je bil izbran na njihovem prvem
svetovnem kongresu leta 1971 v
Londonu.

Zdrav planet ni možnost – je nuja!

Romi so potomci nomadskega ljudstva.
Že pred 14. stoletjem so se iz Indije
selili proti zahodu in se naselili po vsej
Evropi. Danes jih po evropskih državah
živi približno 10 milijonov. V Sloveniji
okoli 10.000.
V Sloveniji poznamo tri skupine: Rome
v Prekmurju in Rome na dolenjskem
ter v okolici gorenjske, Sinte.
Beseda Rom pomeni človek, Roma pa
ljudje ali ljudstvo. Imajo značilno
svojevrstno kulturo in navade, velik
pomen v njihovem življenju imata
glasba in ples. Na romski zastavi je
upodobljeno kolo, ki predstavlja selitve
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Letošnji dan Zemlje nas tako opozarja,
da se ne moremo več vrniti v prejšnji
način življenja, čeprav se svet ponovno
vrne v normalno stanje. Skupaj lahko
preprečimo prihajajoče katastrofe
podnebnih sprememb in uničenje
našega naravnega okolja.

Svetovni dan knjige –
23.04.2021

Dan Zemlje obeležuje več kot milijarda
ljudi po vsem svetu, tehnologija in s
tem povezana globalizacija pa nam
omogoča, da vse akcije ali dogodke, ki
jih posvetimo dnevu Zemlje, lahko
delimo s celim svetom.

23. aprila 2021 obeležujemo
svetovni dan knjige.

Prav tako želimo nagovoriti vse
državljane Slovenije, da delajo majhne
spremembe pri sovjem vedenju:
•
•

•

•

•
•

•

Na ta dan sta umrli dve osebnosti, ki
sta bili zelo pomembni v književnosti,
in sicer; William Shakespeare in Miguel
de Cervantes. Menim, da vam je
Shakespeare bolj znan kot pa
Cervantes, vendar to ne pomeni, da ni
bil dober pisatelj.

sadite domorodne vrste zelenja,
s sprehoda v naravnem okolju
prinesite svoje odpadke in
poberite tiste, ki v tja ne sodijo,
izobražujte se o prostoživečih
rastlinskih in živalskih vrstah
območja, ki ga obiskujete,
kadar so živali v reproduktivni
fazi (ko se »ženijo« ali imajo
mladiče), ne hodite na njihove
teritorije,
ne nabirajte rastlin, posebej ne
zavarovanih, pustite jih v naravi,
na obisk v naravo pojdite tako
spoštljivo in na način kot na
obisk prijateljem,
udeležite se prostovoljnih akcij z
naravovarstveno tematiko.

V Barceloni pa na ta dan praznujejo
dan ljubezni in književnosti. Ljudje si
izmenjujejo knjige in vrtnice kot znak
hvaležnosti. Tale ‘običaj’ se je razširil
še drugod po svetu.
Ker danes obeležujemo dan knjige
vam bom predlagala nekaj knjig ob
branju katerih sem uživala.
•

Uredništvo
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‘Kako dolg je čas?’- Mate
Dolenc, ta knjiga je zbirka
zgodb, ki se delijo na morske in
kopenske ter prikazujejo ljudi,
njihove medsebojne odnose in
odnose do okolja.

•

•

•

‘Igranje z ognjem’- Tess
Gerritsen, knjiga govori o
violinistki, ki najde notni zapis
valčka in ko ga zaigra nekaj v
njeni hčerki sproži nasilne
izbruhe.

Dan upora proti okupatorju

Dan upora proti okupatorju je
državni praznik, ki ga v Sloveniji
praznujemo 27. aprila. Je dela prost
dan, kar pomeni, da otrokom ni
treba v šolo, odraslim pa ne v
službo. Ta dan je tudi običajno
vsako leto uvod v prvomajske
počitnice.

‘The graveyard book’- Neil
Gaiman, knjiga govori o dečku,
katerega družino je ubil tihi
morilec medtem pa se je deček
odplazil v pokopališče in
posvojila sta ga partnerja in mu
omogočila, da vidi ljudi, kateri so
že umrli.

Na ta dan leta 1941 je prišlo v Ljubljani
do dogovora, da se ustanovi
organizacija odpora, ki so jo člani
Komunistične partije Slovenije
imenovali »Protiimperialistična fronta«,
po nemškem napadu na Sovjetsko
zvezo 22. junija 1941, pa se je
preimenovala v Osvobodilno fronto
slovenskega naroda.
Osvobodilno fronto so sicer ustanovili
dan prej, 26. aprila, v hiši književnika
Josipa Vidmarja, kjer so se sestali
predstavniki nekaj političnih strank in
kulturnih delavcev. Sestali so se Boris
Kidrič, Boris Ziherl, Aleš Bebler (za
KP), Josip Rus (za levo krilo Sokolov),
Tone Fajfar (za Krščanske socialiste),
Ferdo Kozak, Franc Šturm in Josip
Vidmar (za Slovenske kulturne
delavce). Nastala je deset dni zatem,
ko je jugoslovanska vojska v Beogradu
podpisala vdajo, in dobrih 14 dni po
okupaciji Slovenije.

‘And then there were none’Agatha Christie, knjiga govori o
10-ih ljudeh, ki so bili zvabljeni
na otok in nato ena po ena
umorjeni.

V spomin na to, da smo se leta 1941
kot narod enotno uprli okupatorju, 27.
aprila praznujemo državni praznik, ki

Ema Gumilar
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se uradno imenuje dan upora proti
okupatorju.
Več člankov najdete na:

Uredništvo

http://povejnaprej.splet.arnes.si/.

Časopis Osnovne šole Puconci
#PovejNaprej ustvarjajo
Članice uredništva: Lara Bernjak,
Rebeka Sukič, Lena Nemec, Tajda
Podlesek, Živa Simonič, Maruša Žekš.
Mentor: Simon Rubin
Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
HVALA ZA BRANJE NAŠEGA ŠOLSKEGA
ČASOPISA!
---------------------------------------------------------

Čemažev namaz

Pomladansko, zdravo, hitro in
seveda brez kuhanja. Zeliščni
namaz, ko si zaželite spremembe.
SESTAVINE
• 500 g nepasirane skute
• 1 lonček kisle smetane
• 1 rumenjak
• 1 šopek čemaža
• sok 1/2 limone
• sol
• poper
POSTOPEK
Vse sestavine v skodeli zmeljemo s
paličnim mešalnikom.
Rabite le še kruh. Dober tek!
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