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Uvodnik Sveže iz uredništva

Lep pozdrav dragi bralci in bralke. Sem Pia
Šeruga in letos prvič pišem za šolski
časopis.
Prišlo je novo šolsko leto in že je oktober.
Upam, da ste v to šolsko leto odlično zaštartali.

Jesen. (Foto: hippopx.com)

V tej prvi letošnji številki bomo pisali o
prvošolčkih, dnevih dejavnosti, angleški kraljici
Elizabeti drugi, nacionalnem mesecu skupnega
branja in naši novi spletni strani #PovejNaprej.
Na koncu se lahko pozabavate še z raznimi
nalogami. Hkrati vas prosimo, da nam tudi vi
pomagate soustvarjati šolski časopis tako, da
nam na e-poštni naslov
povejnaprej@ospuconci.si pošljete kakšne
zanimive vsebine ali izdelke. Vabljeni k
sodelovanju!

Pia Šeruga,
glavna urednica 1. številke #PovejNaprej

Dragi bralec! Draga bralka! Zate smo
ustvarili novo spletno stran.

Nova
podoba
spletne
strani.

Na novo
smo preuredili spletno stran šolskega časopisa
#PovejNaprej. Te zanima? Razišči jo. Pošlji nam
svoje ideje. Predloge. Želje. Z veseljem jih
bomo vključili na spletno stran.
V uredništvu šolskega časopisa je to šolsko leto
več članic. Trenutno nas je 9 novinark. Tudi ti se
nam lahko še pridružiš. Še posebej bomo veseli
kakšnega urednika. Če te zanima šport ali
oblikovanje spletnih strani, pa sploh.

Urednice šolskega časopisa. (Foto: ospuconci.si)

Tiskana izdaja šolskega časopisa je dobila
novo, nekoliko drugačno podobo, ki jo vedno
prilagajamo vašim željam. O čem še želiš brati?
Vabimo te, da nam svoje želje zaupaš na naš
elektronski naslov. Obiskuješ podružnično šolo
v Mačkovcih ali Bodoncih? Super! Tudi tvoje
želje želimo slišati.

Lana Šileš
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Prvič čez šolski prag

September je čas, ko se nam starejšim učencem pridružijo
tudi najmlajši. Tisti, ki so nedolgo nazaj še obiskovali vrtec.
1. 9. 2022 so torej v lepo okrašene učilnice vstopili tudi naši
prvošolčki. V 1. a razredu je 21 učencev in v 1. b razredu 20. Na
podružnici v Mačkovcih se nam je pridružilo 8, v Bodoncih pa 11
prvošolčkov.
Z učenci 1. a oddelka sem naredila kratek intervju. Na
vprašanje, kakšen se jim je zdel prvi šolski dan, so mi učenci
povedali, da so se zabavali. Pravijo še, da radi hodijo v šolo.

Pa ti? Še imaš svojo rumeno rutico? Tudi na vprašanje, ali se v šoli radi učijo in ustvarjajo, so mi
(Foto: facebook.com) odgovorili pritrdilno. Ravno ustvarjanje pa je tisto, kar jim je še

posebej všeč. Upamo, da se bodo še naprej zabavali in učili!
Julija Fartelj

Naravoslovni dan Športne dejavnosti
Učenci nižjih razredov so v četrtek 22. 9 imeli
naravoslovni dan.
Na ulici ob občinski stavbi so ob dnevu brez
avtomobila zanje pripravili delavnice, jaz pa sem
imela priložnost postaviti nekaj vprašanj svojemu
bratu, učencu 1. razreda. Povedal mi je, kaj vse jih
je pričakalo na zaprti ulici, še posebej pa me je
zanimalo, ob čem so naši najmlajši najbolj uživali.
Na delavnicah so učenci izdelovali avtomobilčke
iz koruznih storžev in rože iz krep papirja. Uživali
so ob vonju raznih dišavnic in se zabavali ob
izdelkih iz lesa. Pobliže so si lahko ogledali tudi
delo gasilcev in policista na motorju. Največ
navdušenja je požel avtomobilček, ki so ga sami
izdelali iz koruznega storža.

Delavnice ob dnevu brez avtomobila.
(Foto: Katja Ajlec)

Lina Kuhar

Jesen je bila na naši šoli športno obarvana.
V četrtek, 22. 9. 2022, smo imeli učenci od 6. do
9. razreda športni dan. Na ta dan smo odtekli
kros. Najprej smo po razredih vsi pretekli progo.
Po opravljenem teku smo dekleta tekmovale v
igri dodgeball, dečki pa v nogometu. Zelo smo
se zabavali, pa tudi utrudili.
V petek, 23. 9., so športni dan-kros opravili še
učenci od 1. do 5. razreda. Najprej so po
razredih odtekli progo. Sledile so predstavitve
različnih športov. Ogledali in preizkusili so se v
odbojki, nogometu, hokeju na travi, namiznem
tenisu in košarki. Povedali so nam, da je bil ta
dan še posebej zabaven. Navdušeno so
spremljali predstavitve in se odločili, da se bodo
tudi sami pridružili različnim športom.
4. 10. 2022, smo imeli učenci od 4. do 9.
razreda športni dan, in sicer pohod na Vanečo
in orientacijo. Ob prihodu na Vanečo smo se
razdelili v skupine in počakali na start. Vsaka
skupina je dobila zemljevid, po katerem smo se
morali orientirati in poiskati določene točke. Na

nekaterih postajah
smo morali odgovoriti
še na vprašanja. Ko
smo vsi prispeli na cilj,
smo se skupaj
odpravili nazaj do
šole.

(Foto: ospuconci.si)
Julija Fartelj in Iva Mertik
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Nacionalni mesec skupnega branja za reformacijo zelo pomembno. Besedilo, ki so
ga ljudje lahko prvič prebrali 31. oktobra 1517,
je Martin Luther pribil na vrata cerkve. Zato se
31. oktober imenuje dan reformacije. Tudi v
Sloveniji vsako leto praznujemo dan
reformacije, in sicer v spomin na Primoža

Trubarja, ki je podpiral
Luthrove ideje in napisal
prve knjige v slovenskem
jeziku. Katere? Razišči
sam.

Prepoznaš reformatorja?
(Foto: delo.si)

Pia Šeruga

Dan spomina na mrtve

V Ameriki ga imenujejo All Saints’ Day, v
Nemčiji je
Allerheiligen, pri
nas pa dan
spomina na
mrtve. Gre za
praznik, ki ga
praznujemo 1.
novembra.

(Foto: prlekija-on.net)

Je različica krščanskega praznika vsi sveti.
Izvira iz davnine, ko so verjeli, da je bil ves čas
okoli zimskega sončevega obrata čas mrtvih,
saj naj bi se njihove duše v dolgih nočeh vračale
na svet. Mislili so, da bi duše za vstop v nebesa
potrebovale molitev živih. Tako še dandanes
gremo za 1. november na pokopališče, kjer
molimo za umrle, prižigamo sveče in prinašamo
rože.

Ena Husar

Nacionalni mesec skupnega branja je letos
potekal od 8. 9. do 9. 10.
Avtor letošnje misli je  irski pisatelj in politik
Richarda Steel, ki pravi, da je branje je za duha
to, kar je telovadba za telo.

Avtorica ilustracije je Zala Tiran.
(Foto: nmsb.pismen.si)

Urednice pa ti priporočamo naslednje knjige:
● D'Avenia, Alessandro: Bela kot mleko,

rdeča kot kri,
● Clima, Gabriele: Sonce med prsti,
● Frank, Anne: Dnevnik Ane Frank,
● Green, John: Krive so zvezde,
● Möderndorfer, Vinko: Kit na plaži,
● Ness, Patrick: Sedem minut čez polnoč,
● Rowell, Rainbow: Eleanor in park,
● Selznick, Brian: Dežela čudes,
● Sokolov, Cvetka: Vsak s svojega planeta,
● Bondoux, Anne-Laure: Čas čudežov.

Če tudi ti poznaš kakšen dober naslov, nam ga
sporoči na našo elektronsko pošto.

Pija Vukan

Dan reformacije

Znova se približuje dan reformacije, ki ga
vsako leto praznujemo 31.10. Pa poznaš
njegov pomen?
Dan reformacije v Sloveniji praznujemo od leta
1992, kar pomeni, da ga bomo letos obeležili že
tridesetič. Reformacija pravzaprav pomeni
prenovo. Zato prenovo katoliške cerkve
imenujemo reformacija. Pred 500 leti je bila
namreč v Nemčiji samo ena krščanska
(katoliška) cerkev. Mnogi ljudje z njo niso bili
zadovoljni in med njimi je bil tudi Martin Luther.
Ravno on je bil tisti, ki je zahteval prenovo.
Besedilo Martina Luthra s 95 zahtevami je bilo

Življenje kraljice Elizabete II

Kraljica Elizabeta ll se je rodila 6. februarja
leta 1952 in umrla 8. septembra letos.
Uradno zaradi starosti.
Kraljica Elizabeta II se je rodila leta 1926 v
Londonu kot prvi otrok vojvode Yorškega in
vojvodinje Yorške.
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Leta 1947 se je poročila s Filipom, vojvodo
Edinburškim. Za kraljico so jo uradno okronali
leta 1953. Bila je najdlje vladajoča vodja države
na svetu.

Kraljica Elizabeta z družino. (Foto: rtvslo.si)

Med 21. in 23. oktobrom 2008 je obiskala tudi
Slovenijo. Njeni otroci so Charles, Anne, Andrew
in Edward. Umrla je 8. septembra letos, stara 96
let. V javnosti se je zadnjič pojavila dva dneva
pred smrtjo. Po njeni smrti je novi kralj postal
njen sin Charles, nekdanji valižanski princ.
Nadel si je ime Karel III.

Poigraj se

Naloge za kratkočasenje in šalo je ta mesec
pripravila Ena.

Uganke

Beli cvetovi krasijo drevesa,rdeči plodovi pa
tvoja ušesa.

Štiri noge ima,a hoditi ne more,ne zna.
Odgovor: češnje, miza.

Čigava zabava?

“Grem na zabavo,” je rekla Jana. “To bo zabava
za rojstni dan hčerke moža edine sestre moje
tete.” Čigava zabava je bila to?

Če poznaš odgovor, nam ga zaupaj na naš elektronski naslov.

Iz manjkajočih črk boš dobil-a novo
besedo. Katero?

s _ i r _ + o g e _  _ = _  _  _  _

Nasmej se

Voda

Učitelj: “Voda ima veliko moč. Kdo lahko navede
primer?”
Janezek: “Če moja mama joka, lahko dobi od
očeta kar hoče.”

Kdo smo?

Glavna urednica oktobrske številke: Pija Šeruga

Tehnična urednica: Ajša Breznik

Člani uredništva: Leonie Ambrozič, Julija Fartelj,

Ena Husar, Lina Kuhar, Iva Mertik, Lana Šileš, Pija

Vukan

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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