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Uvodnik Več o družini, ki se ukvarja s kmetijstvom,
izdeluje kakovostne domače mlečne izdelke in
na našo šolo dostavlja mleko, lahko prebereš v
nadaljevanju. Morda nam bodo v prihodnje
dostavljali tudi jogurte.

Leta 2018 je družina Šukar odprla svojo prodajalno.

Kaj vas je prepričalo, da odprete to
prodajalno mlečnih izdelkov?
Do odprtja te prodajalne nas je definitivno
prepričalo, da je leta 2018 bila slaba cena mleka
in dejansko smo iskali neko dodatno vrednost
za mleko.

Kako dolgo oz. koliko let že delujete?
Delujemo od leta 2018, torej 4 leta, takrat smo
imeli tudi uradno odprtje prodajalne.

Katere živali imate na kmetiji?
Na kmetiji imamo
dejansko 39 krav
molznic, nekaj telic
za nove krave,
drugače pa tudi
mačke in psa.

Delo v hlevu se začne že zelo zgodaj.

Spet pozdravljeni, bralke in bralci. Minil je že
tretji mesec šole. Zdaj ocene kar dežujejo,
upam, da dobre.

Jesen. (Foto: ptujinfo.com)

V tem izvodu našega časopisa bomo govorili o
ekskurziji v Postojno, ki so jo imeli učenci šestih
razredov, o pogovoru z družino Šukar, o
tradicionalnem slovenskem zajtrku in tudi o novi
predsednici države. Naloge za zabavo na zadnji
strani pa je tokrat za vas pripravila Lana.
Zdaj, ko veš, o čem bomo govorili, pa kar beri
naprej!

Ena Husar,
glavna urednica 2. številke #PovejNaprej

Kmetija Šukar

Ta mesec sva se odpravili v Bodonce na
kmetijo Šukar. Naredili sva intervju z
gospodom Goranom Šukarjem.
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Kakšen je vaš tipičen delovni dan?
Vstajamo vsak dan ob 5.30, nekje dve uri
imamo dela v hlevu, potem pa odvisno od
samega naročila. Zvečer gremo spet v hlev in
vsak dan tako ponavljamo. Včasih pride tudi
dan, ko smo prosti. Poleti delamo tudi več na
njivah, pozimi pa v prodajalni. Tudi dela smo si
nekako približno razdelili. Jaz in moja mama
Jasna delava največkrat v hlevu, moja žena
Danijela pa v sirarni.

Kaj je najpomembnejše pri izdelavi mlečnih
izdelkov?
Definitivno je to čistoča samega mleka,
prostorov, pri sami izdelavi pa so zelo
pomembni časi in temperature pridelave.

Kaj vse izdelujete?
Zaenkrat izdelujemo hitre izdelke, kot so jogurti,

skuto, sir za žar, sir,
kislo smetano, maslo,
imamo pa tudi bučno
olje.

Koliko zaposlenih
imate oz. kdo vse
vam pomaga?
Zaposleni smo sami
domači. Se pravi jaz,
moja žena Danijela in
moja mama Jasna.

Njihova ponudba mlečnih
izdelkov je zelo raznolika.

Pia Šeruga in Pija Vukan

Tradicionalni slovenski zajtrk

V petek 18. novembra 2022 je potekal tradicionalni slovenski zajtrk.
Že dvanajstič po vrsti smo ga obeležili tudi na naši šoli. Drugo šolsko uro smo si ogledali posnetek, se
pogovorili o pomenu uživanja zdrave in lokalno pridelane hrane, pa tudi o naših prehranjevalnih
navadah. Sledil je še sam zajtrk, ki je
sestavljen iz mleka, kruha, masla, medu in
jabolk ter drugega svežega ali suhega sadja.
Vsa hrana je kakovostna, to pomeni, da so
bila živila pridelana in predelana v Sloveniji.
Vsako leto mu je posvečen tretji petek v
novembru. Namen tega dneva je poudarjanje
v Sloveniji pridelane hrane ter, da namenimo
dodatno pozornost lokalnim pridelovalcem
hrane. Osrednja tema letošnjega zajtrka je
mleko in temu sledi tudi slogan »Zajtrk z
mlekom – super dan!« (Foto: ospuconci.si)

Iva Mertik

Postojnska jama

V petek, 11. novembra, smo se učenci 6. razredov
odpravili na ekskurzijo v Postojno.
Na postaji pri OŠ Puconci smo se sicer zbrali zelo
zgodaj, a ker smo se ekskurzije zelo veselili, nam to
jutro ni bilo težko vstati. Po krajših postankih na
avtocesti smo prispeli v Postojno. Vožnja je trajala kar
dolgo, morda se nam je tako zdelo tudi zato, ker smo
komaj čakali, da si ogledamo jamo in predjamski grad.

Skupna fotografija. (Foto: ospuconci.si)
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Za začetek so nam predstavili življenje Erazma Predjamskega. V
Predjamskem gradu smo si ogledali obrambni stolp, grajsko sodišče
in mučilnico, nato pa še kuhinjo, jedilnico, spalnico ter sobo z
orožjem. Izvedeli smo tudi, kdo vse so bili lastniki Predjamskega
gradu.Sledil je ogled Postojnske jame, kamor smo se pripeljali z
vlakcem. Ob sprehodu skozi jamo smo si ogledali stalagmite in
stalaktite. Najbolj zanimiva pa se nam je zdela človeška ribica in
njeni mladički. Iz jame smo se pripeljali z vlakcem. Po končanem
ogledu smo se odpravili še na kosilo ter imeli nekaj časa za nakup
spominkov. Zelo smo uživali. Lina Kuhar

Prva predsednica v Sloveniji

Opazovanje na OŠ Puconci. (Foto:
Gregor Nemec)

Več o pojavu delnega sončevega mrka, o tem,
kako nastane in kako ga varno opazujemo, vam
prepuščam, da raziščete sami. Zanimivo
vprašanje je tudi, kdaj bo naslednji delni in
seveda popolni sončev mrk v naših krajih.

Gregor Nemec

Knjižna uganka

Knjižničarka Simona nas je obvestila o
nagrajenki oktobrske uganke. Mi pa že
pričakujemo, kdo bo nagrajenec meseca
novembra.

Knjižna uganka
meseca oktobra je
bila: Kaj je bila rdeča
nit nacionalnega
meseca skupnega
branja? Med
odgovori je bila
izžrebana Kim iz 4.a,
ki je pravilno
odgovorila na
vprašanje. Odgovor

je bil: Branje in gibanje. Kim je prejela nagrado,
ki ji jo je podelila šola. Čestitamo!

Meseca novembra je Slovenija dobila prvo
žensko voditeljico države. Ime ji je Nataša
Pirc Musar.

Nataša Pirc Musar. (Foto: reporter.si)

Rodila se je 9. 5. 1968, diplomirala je na pravni
fakulteti in opravila pravosodni izpit. Je
naslednica prejšnjega predsednika Boruta
Pahorja. Na volitvah je zmagala v drugem krogu
in je prva ženska, ki vodi državo. Dobila je 53,86
odstotka glasov, njen nasprotnik pa 46,14.
Zmagala je v šestih od osmih volilnih enot.
Njene teme za uspešno vodenje države so
kakovostno javno zdravstvo in sociala ... Večina
državljanov pa meni, da bo dobro vodila državo.

Ena Husar
Delni sončev mrk

25. oktobra 2022 smo opazovanje delnega
sončevega mrka izvedli tudi na OŠ Puconci.
Opazovanja so se udeležili učenci izbirnega
predmeta Astronomija. K opazovanju
zanimivega naravnega dogodka so se pridružili
tudi drugi učenci.
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Poigraj se

Sudoku je pripravila Lana.

Nasmej se

Prehitra vožnja

Policist ustavi voznika zaradi prehitre vožnje in
ga vpraša: “Ali veste, kaj ste storili narobe?”
“Vem! Prepozno sem vas zagledal.”

Prispevki učencev

Ruby, 5.a

Liam, 1.a

Jernej,
4. b

Rene,
1. b

Vabilo

Kdo smo?

Glavna urednica novembrske številke: Ena Husar.

Tehnična urednica: Ajša Breznik.

Člani uredništva: Leonie Ambrozič, Julija Fartelj,

Lina Kuhar, Iva Mertik, Lana Šileš, Pia Šeruga, Pija

Vukan.

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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