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UVODNIK 

 

Dragi bralec, draga bralka Prešernih novic! 

Pred tabo je zimska številka šolskega glasila, v kateri lahko prebereš več o 

projektnem tednu, ki je na naši šoli potekal od 1. do 9. februarja. V okviru le-

tega smo imeli kulturni, športni, tehniški in naravoslovni dan. Učenci različnih 

razredov so se udeležili za njih načrtovanih dejavnosti. Tako so spoznavali 

različne poklice, se navduševali nad eksperimenti, obiskali različne ustanove, 

raziskovali matematiko in še kaj.   

8. februarja je bil slovenski kulturni praznik, ki smo mu posvetili posebno 

pozornost, saj smo se na ta dan spomnili našega največjega pesnika, Franceta 

Prešerna, v čigar čast smo priredili proslavo in za učence pripravili delavnice, 

na katerih so izvedeli kaj več o njegovem življenju in delu, nato pa smo si dan 

popestrili s poustvarjanjem njegovih pesmi, ki smo jih v nekaterih razredih tudi 

dramsko uprizorili in ilustrirali ter pesniku napisali pismo, da bi ga seznanili s 

časom, v katerem živimo. 

Seveda pa je glasilo nastajalo v zimskem letnem času, ki se je spogledoval s 

pomladjo, in  je na koncu s pomočjo pusta pregnala zimo, zato glasilo 

sestavljajo tudi prispevki s to tematiko. 

Ni več kaj dodati, zato ga le preberi, kajti naši učenci so zopet  pokazali svoj 

likovni in literarni talent. 

                                                                   Jasmina Blažič, urednica Prešernih novic 
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     Lili Bračko, 2. b 
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ZIMA, ZIMA BELA 
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                                                                                                      Zimska pokrajina, 2. d      

                                                                                                                                                                 

Jan Čečelič, 3. b 
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PROJEKTNI TEDEN 

SLAŠČIČARSKA DELAVNICA 

Danes smo imeli slaščičarski dan. Odšli smo v Izobraževalni center Piramida. 

Kasneje sta nas dve učiteljici popeljali do učilnice, kjer smo si nadeli 

predpasnike in zaščitne kape. Vse je lepo dišalo.  

Ko smo prišli na vrh stopnic, so nas že pričakale učiteljica in dve dijakinji 

drugega letnika. Z njimi smo izdelali medvedka iz marcipana. Ko je bil 

medvedek gotov, smo dobili mafin in medvedka posadili nanj. Najbolj mi je bila 

všeč krema iz vanilije.  

Roko Zuanna Boakai, 3. a  
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»KO BOM VELIK BOM …« 

Moje sošolke, sošolci in jaz smo 8. razred, kar pomeni, da bomo čez eno leto in 

pol zapustili to šolo. Ko izbiraš srednjo šolo, pa moraš seveda vedeti, kaj približno 

boš po poklicu. Če hočeš biti frizer, boš šel na frizersko srednjo šolo. Če hočeš 

postati arhitekt, boš izbiral med srednjo gradbeno šolo in gimnazijo … Ker pa 

seveda ne vemo vseh zanimivih skrivnosti posamičnega poklica, nam je naša 

šola pri tem malo pomagala. V okviru dejavnosti »Ko bom velik bom …« bi v 8. 

razrede naj prišli arhitekt, novinar ter nekaj dijakov iz srednje prometne šole.  

 

Najprej je bila na vrsti predstavitev srednje prometne šole. Dva dijaka iz tretjega 

letnika sta nam demonstrirala, kako v samoobrambi pravilno pasti na tla, ne da 

se pri tem poškodujemo. Bilo je zelo glasno, saj sta vedno s pestjo močno 

udarila ob blazino. Najpomembnejša stvar, ki sta nam jo povedala o padanju 

na tla, je, da se glava nikoli ne sme dotakniti tal. Pokazala sta nam tudi, kako 

razorožiti nasprotnika, kako človeka spraviti na tla z različnimi prijemi in kako mu 

povzročiti bolečino. V povzročanju bolečine smo se preizkusili tudi mi. Poskušali 

smo drug na drugem. Bilo je težje, kot je izgledalo.  

 

Po končani vadbi nam je gospa predstavila nekakšna posebna očala. To so 

bila očala, ki so prikazovala, kako vidiš, če pregloboko pogledaš v kozarec. 

Navzven so izgledala tako kot navadna smučarska očala. A ko si si jih nadel in 

pogledal skozi, si sliko pred seboj videl trojno. Morali smo hoditi slalom in potem 
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prijeti čokoladico, ki je sploh nismo videli ostro. Sledili so podatki o Srednji 

prometni šoli. Bilo je zelo zanimivo.  

 

Naslednji, ki naj bi nam predstavil svoj poklic, bi moral biti novinar, a ga žal ni 

bilo, saj je zbolel za Covid-19 in ni mogel priti. A nič zato. Namesto, da bi 

novinarja spraševali o njegovem delu, smo mi spraševali drug drugega, kaj smo 

narisali, saj smo z učiteljico delali na likovnem projektu SODOBNA UMETNOST. 

Zabavali smo se ob risanju neresničnih podob in se smejali drug drugemu. 

Sledila je malica. Za malico je bil rogljiček z marelično marmelado. Bilo je zelo 

dobro, zato ni ostal niti eden. 

Sledila je naša zadnja predstavitev poklica. To je bila arhitektka. Na začetku 

smo imeli predavanje o delu arhitekta, kasneje pa nam je razložila tudi svojo 

poklicno pot od srednje šole do zdaj. Ker pa so se razredničarke med seboj 

dogovorile, da bomo naredili manjše tekmovanje med razredi, smo na koncu 

naredili načrt naše sanjske učilnice. Imela bi udobne stole, tablo čez celo steno, 

omare, vgrajene v steno, kavče na zadnjem delu učilnice, mizo za biljard, 

televizijo in avtomat za pijačo.  

V vseh delavnicah smo vsi zelo uživali. Naučili smo se veliko novega in spoznali 

različne stvari. Ta dan je mnogim učencem pomagal pri bolj premišljenem 

izboru poklica, ki bi si ga želeli opravljati. Verjamem, da bo še veliko tako 

zabavnih šolskih dni,  v katerih bomo čisto vsi uživali.  

                                                                                                              Julija Bevc, 8. a 
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 DAN DEJAVNOSTI: Matematični um 

  V torek je bil prvi dan dejavnosti v zvezi z matematiko (Matematični um). 

Naučili smo se, da je matematika zelo koristna tudi v vsakdanjem življenju. Brez 

nje ne bi znali plačevati, ne bi vedeli, koliko kvadratov meri stanovanje, ne bi 

znali gledati na čas, računati. Spoznali smo tudi, da je lahko matematika tudi 

zabavna.  

Na začetku smo dobili liste z matematičnimi logičnimi ugankami in tekmovali v 

skupinah. Sledila je igra parov v matematiki. Pari, ki so se med seboj našli, so 

dali rešitve učiteljici. Tisti, ki so zadnji našli svoje pare, so bili izločeni.  

 V zadnjem delu smo se seznanili še z glasbeno matematiko v učilnici za 

glasbeno umetnost. Spoznali smo, da je tudi glasba povezna z matematiko. 

Preživeli smo prijeten dan. Veselimo se takih dnevov v prihodnje. 

                                                                                                     Maksim Kesič, 6. a 

 
 

                                                                      Učenci 6. a  razreda  (Foto: Andrej Juder) 

                       

TEHNOPARK CELJE – SIMULACIJA  POLETA Z LETALOM 

Učenci 8. razredov smo se v petek, 4. 2. 2022, namesto pred šolo, zbrali na 

mariborski železniški postaji. Že čez dobre pol ure smo prispeli v Celje. Po slabih 

5 minutah hoje smo se znašli pred na pogled navadno stavbo, ki se je 

imenovala Tehnopark. To je prav posebna zgradba, v kateri najdemo skoraj 

vse. Od raziskovanja robotike, programiranja, hologramov, kemijskih poskusov, 

optičnih iluzij. Od naštetega se za vsakogar kaj najde. 
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Obujali smo lahko tudi znanje fizike, naravoslovja, tehnike, matematike ...  

Ene izmed najzanimivejših izkušenj so bile virtualne. Lahko si poletel z letalom ali 

pa hodil po deski visoko nad navideznim mestom.  

V Tehnoparku smo preživeli kar nekaj ur, nato pa se z vlakom iz Celja ponovno 

vrnili v Maribor.  

 

                                                                                                 Sofia Boroja, 8. b 

  

                         

               

 

PROJEKTNI TEDEN IN DNEVI DEJAVNOSTI V 6. d 

 

Torek, 1. 2. 2022 – MATEMATIČNI UM 

V učilnici za glasbo smo 1. šolsko uro preživeli ob glasbeni matematiki. Učiteljica 

nam je na zanimiv način predstavila, kaj ima matematika skupnega z glasbo. 

V nadaljevanju dneva dejavnosti smo se preizkusili v različnih matematičnih 

igrah, povezanih z ulomki (matematični spomin …), reševali smo različne 

matematične naloge in uganke (sudoku). 
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Bilo je zelo zabavno, saj smo spoznali veliko novega in zanimivega o 

matematiki. Ugotovili smo, da matematika ni le napor, ampak je lahko tudi 

zabavna in sproščujoča.  

Sreda, 2. 2. 2022 – ŠPORTNI DAN 

Sodelovali smo na smučanju, drsanju in pohodu. Jaz sem si izbrala drsanje. V 

Ledni dvorani smo drsali in se zabavali v športnem duhu. Na ledeni ploskvi smo 

se skušali med seboj tudi kaj naučiti. Nato smo odšli v šolo, si malce spočili in 

malicali, se sprostili ob različnih igrah in nato odšli še na kratek pohod. Ta dan 

je bil zelo zabaven in športen. Skupaj smo zelo uživali. 

Četrtek, 3. 2. 2022 – KO BOM VELIK, BOM … 

Obiskale so nas zobozdravnica, policistka in patronažna sestra, ki so nam 

predstavile svoje poklice. Zobozdravnica nam je povedala veliko o pravilnem 

ravnanju z zobmi, o pravilnem umivanju  zob in odgovorila tudi na naša 

vprašanja.  

Sledil je obisk policistke. Najprej nam je predvajala videoposnetek, v katerem 

so nam predstavili, kdo so policisti. Predstavila nam je tudi pripomočke, ki jih 

uporablja pri delu. 

 

Na koncu je k nam prišla še patronažna 

sestra, ki nas je popeljala v njeno službo za 

en dan. Najprej nam je predstavila, kaj 

naredi najprej zjutraj, ko pride v službo. 

Potem nam je razložila, kako se loti dela. 

Prinesla nam je še slike novorojenčkov in 

nas o marsičem poučila. 

Ta dan je bilo zabavno, saj smo lahko 

opravljali tudi praktično delo, zato se 

zahvaljujemo vsem, ki so bili z nami. Bilo je 

zelo lepo.  

 

Lana Vasić, 6. d 

 

Sreda, 9. 2. 2022 – EKSPERIMENTI V NARAVOSLOVJU 

9. 2. 2022 smo imeli tehniški dan. Razdelili smo se v štiri skupine in vsaka skupina 

je dobila svoj delovni list, na katerih so bile naslednje naloge: 

 

1. Mikroskopiranje 
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2. Izvajanje poskusov 

3. Kamnine in minerali – katere lastnosti skrivajo? 

4. Ogled filma: Biseri narave  

 

Pri mikroskopiranju smo spoznali dele mikroskopa in delo z njim. Opazovali smo 

različne preparate in jih skicirali. 

 

Izvedli smo štiri poskuse:  

• Prestrašeni poper: v petrijevko smo nalili 

vodo in dodali ščepec popra. Zobotrebec 

smo najprej namočili v milo in nato v vodo ter 

opazovali gibanje popra. Poper se je 

umaknil od mila. 

• Napihnimo balon: na dno plastenke smo 

nalili kis in dodali sodo bikarbono. Na ustje 

plastenke smo dali balon, pri tem vsuli še 

sodo bikarbono in opazovali, kaj se dogaja. 

Balon se je napihnil, ker se je pri reakciji s sodo 

bikarbono in kisom sproščal ogljikov dioksid. 

• Plavajoča svečka: v petrijevko smo nalili ½ 

vode, v vodi prižgali svečo in jo pokrili s čašo. 

Svečka je čez nekaj sekund ugasnila in nivo vode se je zvišal ter svečko 

dvignil.  

• Lava lučka: v čašo nalijemo vodo, dodamo tri kapljice barve in pomešamo 

s stekleno palčko. Nato dolijemo olje in počakamo, da se ločita olje in voda. 

Dodamo šumečo tableto in opazujemo. Olje in voda se nista zmešala. Ko 

smo dodali šumečo tableto, so nastali zračni mehurčki, ki so potovali med 

oljem in vodo.  

 

 

 
 

Pri kamninah in mineralih smo določali njihovo 

barvo, izgled, kakšni so na otip, ali so topni v kisu 

in jim določili trdnost.  

 

Ogledali smo si tudi film z naslovom Biseri narave 

in nato odgovorili na nekaj vprašanj.  

 

Bilo je zanimivo, saj smo spoznali veliko novih 

stvari in se tudi zabavali.  

 

Brina Dragan, 6. d 
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PREŠERNO O PREŠERNU  – KULTURNI DAN 

V petek, 4. 2., smo v 6. d razredu preživeli zelo pestro. 

V uvodnem delu smo pripravili razredno razstavo izdaj Prešernovih Poezij in 

prisluhnili, kdo so letošnji Prešernovi nagrajenci ter spoznali nekaj zanimivosti o 

največjem slovenskem pesniku. 

 

 

Šolska prireditev ob 

slovenskem kulturnem 

prazniku, ki smo si jo 

ogledali, nam je bila 

zelo všeč. 

Sledile so delavnice.  

V literarni delavnici 

smo pisali pismo 

Francetu Prešernu, v 

katerem smo mu sporočali o življenju v šoli, o našem počutju in o nenavadnem 

času, v katerem trenutno živimo.  
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V  likovni delavnici 

smo risali Prešernovo 

rojstno hišo in ustvarjali 

portrete Franceta 

Prešerna in Julije 

Primic.   

V dramski delavnici 

smo uprizorili odlomek 

iz Prešernove pesmi 

Povodni mož.  
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                                         Izdelali smo sceno za dramatizacijo Povodnega moža. 

 

Pripravili smo razredno razstavo naših izdelkov. 

Delavnice so nam bile zelo všeč, ker smo si lahko učenci sami izbrali, kaj bi 

počeli. 

Učenci 6. d se zahvaljujemo razredničarki ter sorazredničarki za lepo preživet 

kulturni dan.  

                 

                                                                                                  Zala Kostanjevec, 6. d 

 



PREŠERNE NOVICE                                                  POMLAD TRKA NA VRATA 2022     

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA                                                                                 S t r a n  | 17                               
 

PORTNI DAN – DRSANJE V LEDNI DVORANI 

V sredo, 2. 2. 2022, smo osmi razredi šli na drsanje v Ledno dvorano. 

Najprej smo se v razredu testirali, nato smo začeli hoditi proti drsališču. 

Dogovor je bil, da bi imeli najprej kratek sprehod, kar me ni najbolj 

navdušilo, ampak je vseeno hitro minilo. Ko smo prišli do Ledne dvorane, 

smo si tisti, ki nismo imeli svojih drsalk, te sposodili. V garderobi smo se preobuli 

in odložili nahrbtnike. Končno smo začeli drsati. Mene so čez nekaj časa začele 

boleti noge, ker so bile moje drsalke malo neudobne, ampak sem vseeno 

uživala ob drsanju. Vsake toliko časa sem vzela majhen premor, da ne bi bila 

preveč utrujena. Imeli smo možnost tudi kupiti nekaj za jest ali pa za pit; kot na 

primer čaj ali kakav, zato sem se s prijateljicami odločila, da si gremo kupit 

kakav. Moram priznati, da je bil kakav izvrsten, saj je bil ravno prav topel in 

sladkan, tako da sem ga pila z velikim užitkom. Ko smo popile kakav, smo se 

odšle drsat še zadnjih pet minut. Ko je bilo drsanja konec, smo odšli nazaj v 

garderobe, da se preobujemo nazaj v čevlje. Odšli smo v šolo na kosilo, kjer je 

bila zelo velika gneča. Po desetih minutah čakanja v koloni smo končno začeli 

jesti. Po kosilu je nekatere še čakalo tekmovanje iz fizike in jaz in moja prijateljica 

sva bili eni od tistih, ki sva se udeležili tega tekmovanja. Jaz sem po kosilu bila 

tako zelo utrujena, da sploh nisem vedela, če bom lahko tekmovala. S 

prijateljico sva se odpravili proti njenemu domu, da bi lahko še ti dve uri, dokler 

čakamo na tekmovanje, kaj ponovili. Ob  13.45 sva šli nazaj do šole in odšli v 

učilnico, kjer je bilo tekmovanje. Bilo je ogromno učencev, česar nisem 

pričakovala. Po tekmovanju sva s prijateljico odšli domov v skrbeh, če bova 

dosegli sploh kaj točk. No, saj  konec koncev ni pomembno, koliko točk smo 

dosegli, pomembno je to, da smo se udeležili tekmovanja in pridobili novo 

izkušnjo in se zabavali, morda pa smo se nekaj novega tudi naučili. 

                                                                                                           Amna Šehić, 8. b 

 

 

Š 
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PROJEKTNI TEDEN V 1. RAZREDIH 

Od 1. 2. do 9. 2. 2022 smo imeli projektni teden. V torek smo imeli športni dan. 

Odpravili smo se na pohod do Pekrske gorce. Med potjo smo se ustavili in se 

igrali razne igre.  

V sredo smo imeli tehniški dan. Dan smo preživeli z eksperimentiranjem. 

Obiskala nas je učiteljica Katarina. Predstavila nam je dva zanimiva poskusa: 

kako se lahko balon napihne brez naše sape in tornado v steklenici. Tudi mi smo 

se preizkusili v eksperimentiranju. Izvedli smo veliko poskusov z vodo, kaj vse se 

z njo meša in kaj ne, bežeči poper, izbruh vulkana, kako balon ne poči, če nanj 

prilepiš lepilni trak in vanj zapičiš šivanko… 

V četrtek smo imeli še en tehniški dan. Spoznavali smo različne poklice. Obiskala 

nas je ilustratorka ga. Urška Stropnik Šonc. Predstavila nam je, kako nastajajo 

njene risbe - ilustracije in kakšen je potek, da nastane slikanica. Najbolj všeč 

nam je bilo, ko nam je na velik šeleshamer narisala junake iz njenih slikanic. Mi 

pa smo potem v podaljšanem bivanju njene ilustracije še pobarvali. 

V petek smo imeli kulturni dan. Čas smo posvetili našemu največjemu pesniku 

Francetu Prešernu. Ogledali smo si kratko prireditev, prisluhnili Povodnemu 

možu, obnovili znanje v kvizu Jezični dohtar in se preizkusili v risanju portreta dr. 

Franceta Prešerna. 

V sredo smo zaključili naš projektni teden z naravoslovnim dnevom. Izdelali smo 

tangram, z njim sestavljali različne figure in se preizkusili v miselnih nalogah. 

                                                                                                  Zapisala Milena Zaner 

     

Športni dan – pohod do Pekrske gorce.                       Eksperimentiranje v 1. b -   

                 Bruhajoči vulkan 
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Eksperimenti v 1. c – Pobegli mehurčki                Eksperimenti v 1. a – Bežeči poper 

 

   

 Obisk ilustratorke Urške Stropnik Šonc.                       Njene ilustracije iz različnih slikanic. 

 

    

                                                           Ustvarjanje ge. Urške in učencev 1. c razreda. 
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Dr. France Prešeren - ustvarjanje v 1. b                   in v 1. c razredu. 

 

   

Izdelovanje tangramov.                                             Sestavljanje figur iz likov tangrama. 
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Utrinki 6. a razreda – Projektni teden 2022 

 

 

- Opisovali smo zgradbo mikroskopa 

- Opazovali list vodne rastline 

- Raziskovali smo kamnine 
- Opazovali  in opisovali smo barvo, lesk, površino kamnin  

 

 

 

 

 

 

- Določali smo prisotnost kalcita in preverjali trdnost kamnin z rezanjem 

                                                                                   Foto in zapis: Andrej JUDER 
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V torek, 1. 2. 2022, smo imeli učenci četrtih razredov Tehniški dan-VODA. Po 

pogovoru o pomembnosti voda, branju prispevkov in ogledu posnetkov, 

fotografij, smo si izdelali vsak svoj leseni splav, s katerim smo z uporabo domišljije 

postali flosarji in s pomočjo naših misli pluli po reki Dravi v stare čase. 

                                                                                                Zapisala: Maša Krištofič 
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V MOZAIKU PROJEKTNEGA TEDNA 
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                       7. d 

DOŽIVETJA V TEHNOPARKU 

 

Bil je še en navaden šolski dan. Kaj navaden, bil je vznemirljiv, saj smo s šolo z 

vlakom šli v Celje, saj je bil projektni teden. To je pomenilo, da ves teden nismo 

imeli pouka in smo samo uživali v različnih delavnicah in izletih. Ker smo osmi 

razredi štirje, smo šli v Celje v dveh dnevih. 8. a in 8. d v torek, 8. b in 8. c pa v 

petek. Že ob 7. zjutraj smo morali biti pred Kolodvorom (Mariborsko železniško 

postajo). Povrh vsega pa smo v 8. a imeli okužbo in smo se morali zarana še 
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testirati. Na srečo smo bili vsi okej in smo lahko brezskrbno odšli na vlak, ki  je 

odpeljal ob 7.25, zato nismo smeli zamujati.  

Vožnja je bila zabavna. Ker nas je bilo toliko, smo zasedli kar ves vagon. 

Pogovarjali smo se o tem in onem, nekateri so poslušali glasbo, nekateri pa so 

samo gledali v svoje male ekrančke. Vozili smo se približno eno uro, in sicer skozi 

manjše kraje, čez polja in skozi gozdove. Opazovali smo ljudi v avtomobilih, ki 

se jim je najverjetneje mudilo v službo. Ker pa je bilo vseeno še zgodaj, so 

nekateri še odspali eno kitico, drugi pa so pojedli zajtrk, ki ga niso utegnili pojesti 

doma.  

 

Ko smo prispeli v Celje, smo zavili po nekaterih majhnih ulicah in prišli do naše 

končne destinacije. TEHNOPARK CELJE. Povzpeli smo se v tretje nadstropje, kjer 

so nas že čakali tamkajšnji zaposleni. Za nas so pripravili delavnice, ki so 

potekale v dveh nadstropjih. 8. a je šel eno nadstropje nižje, 8. d pa je ostal v 

najvišjem nadstropju.  

Ko smo prišli v drugo nadstropje, smo si najprej ogledali kratek film o solarnem 

sistemu naše galaksije. Za ljubitelja vesolja, kot sem jaz, je bilo to zelo zanimivo. 

Izvedeli smo osnovne podatke o vsakem planetu v našem osončju. Po ogledu 

filma smo se vsi skupaj premaknili v majhno, odprto sobo. V njej sta bili le dve 

krogli. Ena kovinska in ena steklena, v kateri je bila elektrika na majhni napetosti. 

Če si se dotaknil stekla, je majhna strela prišla do tvoje roke. Druga kovinska 
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krogla je bila še bolj zanimiva. Če si se je nekaj časa držal, so se tvoji lasje počasi 

začeli dvigovati. V tem nadstropju smo se prav tako lahko preizkusili v vožnji 

skozi »labirint« z invalidskim vozičkom, lahko smo preizkusili različne vzvode in 

ugotovili, s katerim najlažje dvignemo 

predmet. V delu tega nadstropja je bil 

tudi možen poskus napihniti milni 

balonček okoli enega od sošolcev. Bilo je 

zelo zabavno. Po pravici povedano se še 

nikoli nisem znašla v milnem mehurčku.  

 

 

Lahko smo s pomočjo video projekcije 

stali nad neskončnim tunelom pod 

sabo. Zraven neskončnega tunela je 

bilo tudi velikansko ogledalo, ki je bilo 

nagnjeno. Pod ogledalom je bila velika 

slika hiše. Če smo se ulegel na tla – na 

sliko hiše – je izgledalo, kot da visiš s 

strehe. Prav tako je bil v tem nadstropju 
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tudi klavir. A ni bil navaden pianino, temveč je bil »talni klavir«, kakor sem ga 

sama poimenovala. Nanj se ni igralo s prsti, ampak se je hodilo po njem. Bilo je 

zelo zanimivo. 

 

Po preizkušnji samih spektakularnih stvari v drugem nadstropju smo se spet 

premaknili v najvišje, tretje nadstropje. Tam smo pojedli malico, ki smo si jo 

prinesli od doma. Malo smo poklepetali, si zamenjali kakšne slaščice in začeli 

raziskovati to nadstropje ali kakor so jo oni klicali, platformo.  

 

V drugi platformi smo lahko ugotovili, koliko ljudi na svetu nam je podobnih na 

podlagi naših zunanjih značilnosti; npr. kakšne barve oči imaš, ali si levičar ali 

desničar, kakšno barvo las imaš … Prav tako si lahko ugotovil, kako aktiven si s 

svojim načinom življenja. Preizkusil si se tudi v svojih refleksih.  
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Predstavljen nam je bil tudi robot, s katerim je gospod govoril v angleščini. 

Lahko je hodil, se priklonil, padel in se pobral. 

Najbolj zanimivo pri tem robotu pa je bilo, da 

je znal zapeti tudi pesem za rojstni dan – Vse 

najboljše! V manjši odprti sobi zraven 

robotka, je bil tudi avtomat za izdajanje 

ponarejenega denarja. Posebnost tega 

denarja je bila, da si lahko nanj dodal tudi 

svojo sliko. Ko si imel denar, si lahko šel v 

trgovino, v kateri sicer ni bili pravih živil. Denar 

je služil zabavi, saj ni normalno, da imaš 

bankovec za 20 evrov s svojim obrazom. 
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Po koncu delavnic smo odšli nazaj na železniško postajo. Vlak je bil bolj poln, 

zato nismo mogli sedeti skupaj. Bili smo razkropljeni po celotnem vlaku. Vseeno 

smo se zabavali. Bil je lep, sproščen dan v Celju. Na tem izletu smo se naučili in 

poskusili veliko novega. Bili smo veseli in dobre volje, saj nam bo ta izlet za 

vedno ostal v spominu.  

                                                                                                              Julija Bevc, 8. a 
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     Neža Salaj, 8. c 
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Maribor, 4. 2. 2022  

Dragi France Prešeren! 

Kmalu bo cela Slovenija praznovala praznik, posvečen tebi. S svojimi izvirnimi 

pesmimi si obogatil slovensko poezijo. Vsako leto na 8. februar se spomnimo 

nate in obujamo spomine na tvoje življenje in pesmi. 

Mislim, da bi bil presenečen, kako dobro te pozna Slovenija. Na moji šoli, ki je 

poimenovana prav po tebi, pri slovenščini obravnavamo tvoja najbolj znana 

dela in sproti spoznavamo razne pesniške oblike in sredstva. Sedanje šole se 

močno razlikujejo od šol v tvojih časih. Lahko si ponosen na Slovence, saj 

imamo svojo državo s svojim jezikom in smo samostojni ter neodvisni. To ti bi 

zagotovo veliko pomenilo, saj si se od nekdaj zavzemal za svoj rod. 

Sedaj živimo v zelo posebnih časih. Na svetu se je pojavil nov virus, ki ogroža 

naše zdravje, ker je izjemno nalezljiv. Posledica tega je, da v vseh zaprtih 

prostorih nosimo kirurške maske. V večje trgovine ne smemo, če nimamo 

zagotovila, da nismo okuženi. Trenutno obiskujemo šole, vendar smo bili v 

obdobju, ko smo šolo obiskovali kar preko računalnika. Ne vem, kaj bi storili, če 

tehnologija ne bi močno napredovala. Sama še nisem bila okužena, zato se 3-

krat na teden sama testiram v prisotnosti učiteljev. Morda se situacija zdi 

neznosna, ampak mislim, da moramo potrpeti in da ima vse svoj konec. 

Kultura in umetnost sta zelo zanimivi področji. Menim, da sta obe zelo 

pomembni za vsak narod, zato smo ti zelo hvaležni za tvoje pesmi. Slovenci smo 

lahko ponosni na svojo raznoliko državo, kljub temu da se tega včasih ne 

zavedamo. Nikoli se še nisem poglobila v slovensko umetnost, vendar me 

področje zanima in se bom o temi zagotovo pozanimala v prihodnosti. 

Kot sem omenila že na začetku, bomo 8. februarja, na dan tvoje smrti, obujali 

spomin nate in prebrali kakšno tvojo pesem. Nisem prepričana, zakaj imamo 

Prešernov dan na datum tvoje smrti, vendar zagotovo obstaja razlog. Kljub 

temu da si imel nesrečno življenje, vedi, da nisi pozabljen. Tega se boji večina 

ljudi. 

 

Lep pozdrav                                                                                                                                    

Maša Koban   

                                                                                                         Maša Koban, 9. c     
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TURJAŠKA ROZAMUNDA 

      

 

   

                                                                                                           Jasmina Havziji, 8. c                                                                                                                                                                                                               
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ZBUUUUDILKE 

 

                                                                       3. a 

 

PRIHAJAM OD DALEČ 

Bila sem stara 10 let, ko sem izvedela, da se selimo v Maribor. Živela sem z mamo 

in dvema sestricama v Sankt Peterburgu. To je veliko mesto s 5,3 milijoni 

prebivalcev. Temperature so pozimi lahko zelo nizke, tudi do - 20 °C in še več. 

Težko sem dojela, da se bom morala pogovarjati in pisati v drugem jeziku. 

Mislila sem, da je to zame res nemogoče. 

15. avgusta leta 2017 sem končno videla svoje bodoče domače mesto. Vse je 

bilo na novo, prestrašena sem bila, zato sem se spraševala: »Kaj bo? Kako bo? 

Me bodo dobro sprejeli v šoli?«  Res me je skrbelo, saj sem znala reči samo 

»pujsa Pepa«. Minilo je nekaj dni in spoznavati sem začela slovensko kulturo in 

običaje. Začudena sem bila, ker v šolah ni uniforme in učenci nosijo copate. 

Tega na moji šoli v Rusiji nismo imeli.  

Vsak od nas v družini je imel slovarček, da smo se lažje učili in se pogovarjali. 

Nekaj dni pred začetkom šolskega leta sva šli z mamo v mojo bodočo šolo, kjer 

se mi je predstavila gospa Vida Živkovič. Bila sem zelo navdušena. 
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Prišel je 1. september 2017. Videla sem svoje sošolce in učiteljico. Ko smo prišli v 

razred, so me nekateri lepo gledali, nekateri pa ne. Na vse sem odgovarjala: 

»Ja«. Res nisem vedela nič drugega.  

Učila sem se in učila. Približno v treh mesecih sem že znala slovensko. 

Slovenski znani šport je smučanje. To sem tudi prvič poskusila v 4. razredu v šoli 

v naravi. Bilo je super. 

Minilo je že pet let, meni pa se zdi, kot da bi bilo včeraj. Spoznala sem veliko 

novih ljudi, prijateljev ... Videla sem že preveč slovenskih lepot. 

Ta velik korak je spremenil moje in družinsko življenje.  

Zdaj, ko je minilo skoraj 5 let, se več ne spomnim, kako je bilo takrat na začetku. 

Ne predstavljam si tega, kako sem komunicirala z drugimi in tako dalje.  

Vse res prehitro mine, zato uživajte v vsakem trenutku svojega življenja.   

                                                                                            Aleksandra Zhelanova, 8. 

c 
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15. ODDAJA IZ CIKLA ŽIVETI DRUGAČNOST - ŽIVETI Z 

DRUGAČNOSTJO OZIROMA TRETJA ODDAJA IZ 

PODSERIALA JOSIP JURČIČ IN NJEGOV MARIBORSKI 

ČAS ... 

20.12. 2021 smo sodelovali v Radijski delavnici znancev. 

Poslušate lahko posnetek petnajste oddaje iz cikla z naslovom ŽIVETI Z 

DRUGAČNOSTJO – ŽIVETI DRUGAČNOST, ki smo jo v decembru 2021 pripravili v 

sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje invalidov v kulturi RAZVOJ Maribor. 

Znova smo se spominjali vloge pisatelja, dramatika in novinarja Josipa Jurčiča 

v sociokulturnem življenju Maribora v drugi polovici 19. stoletja. 

O njem v oddaji razmišljajo: pisateljica Petra Kolmančič, Irena Gradišnik in 

učenke osnovne šole Franceta Prešerna, dijaki 1. Gimnazije in predstavniki 

invalidskega podjetja Ozare. 

Tehnična realizacija Smiljan Greif in Darko Kukovič. Oddajo je pripravil in vodil 

Tone Petelinšek. 

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174831301?s=radio  

V kulturnem programu so sodelovale učenke naše šole: 

Irina Nežić, 7. a 

Milena Dubiv, 7. a 

Aleksandra Zhelanova, 8. c 

Katarina Kotnik, 8. c 

Pika Kramar, 8. c 

1. Uvodna skladba 

Ludwig van Beethoven: Za Elizo (na klavirju: Irina Nežić) 

2. Scott Joplin: The Entertainer (na klavirju: Aleksandra Zhelanova, violina: 

Katarina Kotnik) 

3. Zaključna glasbena točka 

Tam, kjer sem doma (Vokalna zasedba: Irina, Milena, Aleksandra, Katarina, 

Pika) 

Mentorica glasbenega programa: gospa Metka Kuraj 

                                                                                             Zapisala: Irena Gradišnik 

 

https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174831301?s=radio
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MEDNARODNI PROJEKT »POMAHAJMO V SVET« 

Učenci 1. c razreda smo vključeni v mednarodni projekt. V njem sodelujemo z 

otroki iz vrtca Lavići iz Beograda. Z njimi se srečujemo dvakrat na mesec preko 

aplikacije My Hello. V okviru projekta izvajamo dejavnosti Petih prstov. 

Obravnavamo različne zanimive teme, kot so: To sem jaz, Moja družina, Moja 

šola, Moje mesto in Moja država. Na srečanjih drug drugemu predstavimo, kaj 

vse smo počeli v okviru dejavnosti vsakega prsta. V mesecu januarju smo se 

srečali prvič. Drug drugemu smo se predstavili in si pokazali izdelke, ki smo jih 

izdelovali na temo To sem jaz. V sredo, 9. 2. 2022, smo se spet videli. Drug 

drugemu smo predstavili svoje družine. Mi smo jih zapeli pesmico v angleškem 

jeziku Family finger in jim zaigrali lutkovno predstavo. Otroci iz vrtca pa so nam 

povedali deklamacijo Moja porodica v srbskem jeziku. Do sedaj smo se naučili 

že zelo veliko besed v srbskem jeziku. Komaj že čakamo, da se bomo spet videli. 

                                                                                                 Zapisala: Milena Zaner  
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                                                                            Zapisala Milena Zaner 
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POTOPIS                                   

Naša družina ne potuje ravno veliko, a pred nekaj leti smo se odpravili na 

zanimivo potovanje v Grčijo. Iz Srbije, kjer smo preživeli nekaj počitniških dni, 

smo se z avtom napotili proti tej čudoviti državi. Med potjo smo se imeli zelo 

lepo. Naredili smo tudi par postankov, ampak čas je kljub temu hitro minil. Po 

sedmih urah vožnje smo prispeli v Solun. 

Vreme je bilo čudovito. »Pravo poletje!« sem pomislila sama pri sebi. Odpravili 

smo se v hotel, kjer smo si odpočili. Moram priznati, da smo bili kar utrujeni. Za 

tem smo odšli na večerjo v eno izmed restavracij. Nočni sprehod ob morju je bil 

čudovit. Obiskali smo tudi številne trgovine. Nikoli v življenju nisem videla tako 

velikega nakupovalnega središča. Naslednji dan smo si ogledali še par 

znamenitosti; kot so znanstveni center, spomenik Aleksandra Velikega in Beli 

stolp. Moram omeniti, da je bilo naše potovanje namenjeno predvsem obisku 

polotoka Halkidiki. Po dveh dnevih smo pot nadaljevali in se ustavili na plaži 

Sahara. Tam so preživeli veliko časa, saj je bil ta dan namenjen kopanju in 

vodnim aktivnostim. Bilo je čudovito in plaža je bila zelo velika. Igrali smo tudi 

odbojko. Da smo bili toliko na soncu, res ni bila dobra ideja, a že naslednji dan 

nas je presenetilo oblačno vreme. Pot smo nadaljevali ob robu zgornje meje 

tega polotoka. Naslednji postanek je bil v nekem parku, kjer sem preizkusila 

svoje lokostrelske sposobnosti. Bilo je zelo zabavno. No, brat me je sicer 

premagal, a sem kljub temu bila nase ponosna. Vožnja se je malo zavlekla, 

hotela pa ni bilo nikjer. Tako smo eno noč prespali kar v avtu. Pa saj ni bilo tako 

slabo. Slap Barbara me je navdušil. Ogledali smo si ga proti koncu te poti. 

Narava je bila čudovita, barva vode tudi. Nato smo prišli do morja, kjer nas je 

čakala ladjica. Z njo smo šli na izlet vse do naselja Stratoni. Voda je bila tako 

lepa, da sem ostala brez besed. Z družino sem občudovala pokrajine, ki so nas 

obdajale in vse je bilo kot v pravljici. Po pristanku smo odšli v naš hotel, saj se je 

že zmračilo. V tem naselju smo preživeli štiri dni. To so bili pravi morski dnevi, saj 

smo se večinoma kopali in uživali, dogajalo pa se ni nič posebnega. Za konec 

smo obiskali Aristotelov park, ki se je nahajal v bližini. To je v bistvu muzej na 

odprtem. Ogledali smo si veliko spomenikov, nihalo, konkavne krožnike, 

kompas in sončno uro. Najbolj zanimive so mi bile optične prevare. Še zdaj se 

mi zavrti, ko se spomnim na njih. Ta dan je zame bil zelo poučen in izvedela sem 

veliko novega. Veseli pa me, da smo srečali tudi veliko drugih turistov. Na žalost 

je prišel čas za odhod. Vrnili smo se skoraj po isti poti. Glede na to, koliko smo 

slišali o jezeru Volvi, smo morali narediti postanek tudi tam. Veliko ljudi se je 

ukvarjalo z ribolovom. Bilo je lepo, a nisem bila tako navdušena, kot so govorili 

drugi. Ne vem, mogoče je problem v meni. Spet smo se ustavili v Solunu, kjer je 

bil čas za počitek in še en kratek sprehod. Po nekaj urah smo prispeli v Srbijo in 

nato tudi v Slovenijo. 

Ja, to je bilo zame res imenitno potovanje. Ni boljšega načina za preživljanje 

časa z družino. Ta dva tedna pa sta bila ključnega pomena za moje dobro 
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počutje. Ugotovila sem, da je bilo res dragoceno in se ga bom spominjala še 

dolgo. Tako dolgo, dokler ne pride kakšno novo in mogoče boljše. Bomo videli, 

trenutno živimo v nenavadnih časih.                                                                                 

                                                                                                           Vanja Ljubomirović, 9. a 

 

IZBIRNI PREDMET ŠPORT 
 

Za zimske užitke na ledu nam ni potrebno čakati na sneg, zato smo se z učenci 

izbirnih predmetov šport udeležili drsanja v Ledni dvorani. 

Drsanje je za učence zabavna oblika rekreacije in igra, hkrati pa je tudi odličen 

način za pridobivanje ravnotežja in osvajanja koordinacije. 

 

 

 

 
Zapisala: Dijana Gradišnik, športna pedagoginja 
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HIŠA EKSPERIMENTOV 

Danes smo odšli v hišo eksperimentov, kjer smo imeli tehniški dan. Kot prvo smo 

poslušali razlago o eksperimentu z vodo. Opazovali smo krogle različnih 

velikosti, materialov in mase, če se potopijo ali plavajo. Pri drugem 

eksperimentu smo sodo in citronsko kislino zmešali z vodo in nastala je reakcija. 

Nato smo šli v drugo sobo, kjer smo opazovali gibanje dveh teles. Čudili smo se, 

kako sta se premikali. Nato sem s sošolko Lio odšla v prostor z veliko ogledali, 

kjer sva se videli velikokrat. Ko smo imeli prosto, sem si ogledala še druge stvari, 

kot na primer slabi mikroskop, vrtljivi stol in stol z veliko žeblji. Zanimivo je, da nas 

en žebelj, če sedemo nanj, zelo boli, pri veliko žebljih pa bolečine skoraj ne 

čutimo, saj se teža razporedi. Nazaj grede smo na starem mostu videli veliko 

ljudi in avtomobilov ter delavce, ki so pospravljali veliko božično jelko. Pred šolo 

smo si nadeli maske in odšli na malico. V hiši eksperimentov sem se veliko 

naučila in se zelo zabavala. 

                                                                                      Anika Polajnar Lenarčič, 3. a 
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V 1. a smo naredili nekaj zanimivih eksperimentov. Povabili smo tudi učiteljico 

Katarino, ki nam je na zanimiv način predstavila eksperimente. 
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3. B IN PREDSTAVITEV POKLICA SLAŠČIČAR

 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                  POMLAD TRKA NA VRATA 2022     

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA                                                                                 S t r a n  | 48                               
 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                  POMLAD TRKA NA VRATA 2022     

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA                                                                                 S t r a n  | 49                               
 

 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                  POMLAD TRKA NA VRATA 2022     

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA                                                                                 S t r a n  | 50                               
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V 3. b smo izdelali senčne lutke in z njimi uprizorili Povodnega moža. 
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BILO JE NEKOČ - STARI PREDMETI 

V 1. b smo se veliko pogovarjali o življenju nekoč. 

Stare predmete smo tudi naslikali. Veste kako? S kavno usedlino! 

Tehnika je zelo zanimiva in nas je vse močno pritegnila. Nastali so čudoviti 

likovni izdelki. 

 

 

                                                                                                                                         

Damir, 1. b 
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NEKAJ UTRINKOV 3. C RAZREDA IZ CENTRA EKSPERIMENTOV ... 
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     GLASBENI INŠTRUMENTI  

 

        Ali Paolo Dibrani, 2. b 

 

                                                                                               Emrah Salihović, 2. b 
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                                                                              Sara Ferenčak, 2. b           
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Dragi starši! 
 
Šolski sklad je zagotovo eden pomembnejših načinov, kako lahko starši 
pomagamo, da bo šola našim otrokom še prijaznejša, da bo pouk kvalitetnejši 
in da tudi tisti, ki bi sicer bili prikrajšani, lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih. 
 
S sredstvi sklada na prvem mestu namreč nudimo pomoč otrokom, ki prihajajo 
iz družin z nižjimi prihodki; nekateri starši ne zmorejo plačati šole v naravi, 
ekskurzij ali katerih drugih plačljivih dejavnosti, ki jih organizira šola. V takšnih 
in podobnih primerih v sodelovanju s šolsko svetovalno službo vedno 
priskočimo na pomoč. Bolje rečeno na pomoč priskočite vi, saj ste vi tisti, ki 
podarite denar. 
 
A sklad je veliko več kot samo prva pomoč prikrajšanim, saj ima še eno zelo 
pomembno nalogo: zagotavljanje višjega standarda! 
 
To pomeni, da boste s svojim prispevkom pomagali tudi lastnemu otroku. Z 
zbranimi sredstvi smo v sodelovanju s šolo nabavili razno opremo 
(računalnike, tablice, učne pripomočke, stole za prireditve, mize, oder, igrala, 
ipd.), prenovili smo šolske učilnice in druge prostore (gibalnica, atrij), pomagali 
izvesti različne interesne dejavnosti (šport, gledališče, kinematografi, 
potovanja na tekmovanja, programi za nadarjene, ipd.), zagotovili smo 
dodatne smučarske učitelje, majice, fotografiranja in še in še in še. 
 
Za vse to so zaslužni vsi starši otrok, ki prispevajo v sklad, zato vas vabimo, da 
tudi vi postanete eden od podpornikov boljšega in kvalitetnejšega učnega okolja 
na naši, že tako največji in najboljši šoli v Mariboru. 
 
Sami določite znesek, ki ga zmorete podariti – nakažete ga lahko v enem 
znesku ali v več obrokih. V primeru, da potrebujete dodatne položnice, so vam 
te na voljo v tajništvu šole, več informacij pa lahko najdete na spletni strani 
šole pod razdelkom za starše/šolski sklad. 
 

Naredite danes nekaj dobrega za vašega otroka, za šolo in lokalno okolje. 
 
Hvala za vaše darilo in lep pozdrav, Jan Bilodjerič 
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Podatki za nakazilo sredstev Šolskemu skladu.   

HVALA! 
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POPRAVEK 

V drugi številki Prešernih novic smo objavili likovna izdelka, ki sta bila napačno 

podpisana. Avtoricam se za spodrsljaj opravičujemo. 

 

Vanja Ljubomirović, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iva Turk, 9. a 
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UTRINKI S TEHNIŠKEGA DNE V 3. C 

 

 

                                                                                                                                 

Anej Žitnik - smetar 
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                                                                                        Kim Furman – zdravnica 
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                                                                                                 Jaka Vinder - kmet 
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                                                                                                         Luka Disić - policist 
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RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER 

 

Tudi letos smo na šoli izvajali računalniško tekmovanje Bober. Je mednarodno 

tekmovanje iz računalniškega mišljenja, namenjeno osnovnošolcem od 

drugega razreda naprej in srednješolcem. Njegov namen je povečati 

zanimanje učencev za računalništvo. Tekmovanje skuša s pomočjo raznolikih 

zabavnih  in poučnih nalog približati področje računalništva učencem. 

Tekmovanje uri veščine algoritmičnega razmišljanja, logičnega sklepanja ter 

razvija spretnosti reševanja problemov. 

Letos je na šolskem tekmovanju sodelovalo kar nekaj učencev – 1 sedmošolka, 

13 šestošolcev, 20 petošolcev in kar 32 četrtošolcev. Skupno se je tako 

tekmovanja udeležilo 66 otrok. Kar 29 jih je doseglo bronasto priznanje na 

šolskem tekmovanju, dva pa sta se uvrstila tudi na državno tekmovanje.  

Posebne čestitke Brini Dragan iz 6. d in Marku Počkaj Majninger iz 6. b razreda! 

                                                                          Zapisala: Katja Krecenbaher Mernik 
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TEČAJ PROGRAMIRANJA GIRLS DO CODE 

 

Letos na naši šoli že drugo leto izvajamo tečaj Girls Do Code. Gre za tečaj, kjer 

se dekleta, stara med 10 in 11 let, učijo programiranja in razvijajo računalniško 

mišljenje. Tekom tečaja, ki traja 22 ur, spoznajo različne računalniške koncepte 

in pojme, kot so zaporedje, algoritem, program, piksel, zanka, pogojni stavek, 

funkcija in podobno.  

Cilj projekta je brezplačno strukturirano učenje osnov programiranja in 

logičnega razmišljanja, ki ni na voljo v osnovnih šolah. Projekt je namenjen 

spodbujanju deklet v vključevanje v svet informacijskih tehnologij.  

Na šoli izvajamo dve obliki tečaja - osnovni in napredni tečaj.  Za obe skupini 

se tečaj zaradi covid-19 izvaja videokonferenčno preko ZOOM-a. Vodi ga 

zunanja izvajalka Nina Šraj, ki učenke poučuje o različnih načinih 

algoritmičnega razmišljanja, reševanja problemov in jim pomaga pri reševanju 

različnih nalog v okolju Code.org. Ko spoznajo vse koncepte, dekleta 

programirajo tudi igrice v okolju Play Lab. 

Skupno bo tečaj letos obiskalo 33 deklet iz naše šole, kar predstavlja desetino 

udeležencev tečaja celotne Slovenije. Bravo punce! 

Kaj pa o tečaju mislijo nekatera dekleta? 

Ana Belšak: Jaz sem se prijavila na tečaj Girls Do Code, ker sem se hotela 

naučiti logično razmišljati in se naučiti programirati. 

Jovana Perić: Tečaj Girls Do Code se mi zdi zelo zanimiv, tako reševanje nalog 

kot tudi projekti. Tečaj bi priporočala vsem puncam. 

Nekaj utrinkov s tečaja si lahko ogledate na slikah. 

                                                                           Zapisala: Katja Krecenbaher Mernik 
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                                                                                             Jasmina Havziji, 8. c 
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ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ FIZIKE za BRONASTO STEFANOVO PRIZNANJE 

Na naši šoli je dne, 2. 2. 2022 potekalo šolsko tekmovanje iz fizike. Učenci 8. in 9. 

razredov so se tokrat spoprijeli s fizikalnimi nalogami izbirnega tipa in besedilnimi 

nalogami. Naloge so zajemale snov o merjenje časa, dolžine, prostornine, 

mase in gostote, svetlobi, enakomernemu gibanju in silah.  

8. RAZRED: BRONASTO Stefanovo priznanje na 

državnem nivoju so dosegli: 

Katarina KORPIČ, 8. a 

Leon RUBIN, 8. b 

Neža SALAJ,  8. c 

Katarina KOTNIK, 8. c 

Bine MATI REGVAT, 8. c 

Učenci 9. razredov so reševali naloge iz učne snovi: vzgon, gibanje, 2. 

Newtonov zakon, o delu in energiji. 

9. RAZRED: BRONASTO Stefanovo priznanje na državnem nivoju so dosegli: 

Brina ŠPRAH, 9. c 

Vanja LJUBOMIROVIĆ, 9. a 

Jure JERENEC, 9. b 

Iva TURK, 9. a 

Tina TERNJAK, 9. b 

V naslednji krog za osvojitev SREBRNEGA Stefanovega priznanja na državnem 

tekmovanju so se uvrstili: 

8. Razred: 

Katarina KORPIČ, 8. a 

Leon RUBIN,  8. b 

Neža SALAJ,  8. c 

Katarina KOTNIK, 8. c 

9. Razred: 

Brina ŠPRAH, 9. c 

Vanja LJUBOMIROVIĆ, 9. a 

                                                                                          Zapisal: Andrej Juder, prof. 
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Tjaš Strmečki, 3. b 
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BOJ MED SVETLOBO IN TEMO 

Naslov pove veliko o pogosti težavi ljudi samih in daje možnost širokega 

razmišljanja. Svetla in temna stran se borita in na primeru tragedije, na žalost 

zmaga tema. Ti notranji boji povzročajo usodne posledice in z njimi se srečujejo 

tudi osebe v teh zgodbah. Napisal jih je William Shakespeare, ki je bil največji 

angleški dramatik. Tako kot tragedije je ustvarjal tudi njihovo nasprotje tj. 

komedije in tragikomedije. Njegova dela so se prikazovala v Elizabetinskem 

gledališču. 

Prav on je avtor svetovno znanih tragedij kot so Romeo in Julija, Hamlet, 

Othello, Macbeth, Kralj Lear … Vse so iste vrste, a kljub temu vsaka nosi nekaj 

posebnega in vsak posameznik ob njihovem branju nekaj začuti. Človeške 

napake je Shakespeare odlično predstavil. Tako je bilo tudi z Othellom. Othello 

je bil plemeniti zamorec. Veliko je potoval. Bil je pogumen in močan. Kljub resni 

naravi je znal z lepim pripovedovanjem pritegniti ženska ušesa. Svojo ženo je 

imel zelo rad, a v ljubezni mu je manjkalo modrosti. Njegovo naivnost prikaže 

to, da je verjel Jagu in zaradi tega naredil veliko napako.  Jago je človeško 

naravo poznal zelo dobro in ravno on je bil isti, ki je na Othella močno vplival. 

Bil je zvit in vedel je, da je od vseh duševnih muk najstrašnejša ljubosumnost. Na 

vsak način je hotel pokončati svoje sovražnike. Othello je umoril svojo ženo in 

ko je spoznal, da je naredil napako, je umoril še samega sebe. Zaradi teh dejanj 

ima zgodba seveda tragičen konec. Othello je tudi tragični junak, saj je oseba 

z junaškimi lastnostmi, ki tragično propade zaradi svoje napake. Vse to so 

značilnosti tragedije. Takšna zgodba je tudi Hamlet. Hamlet je bil danski 

kraljevič. Po značaju je bil zelo občutljiv in inteligenten. Svojega očeta je imel 

neizmerno rad, zato stricu nikakor ni mogel odpustiti, da ga je umoril. Pri svojih 

dejanjih je bil zelo neodločen. Skozi življenjske dogodke se je začel zavedati, 

da je svet pozunanjen, odnosi med ljudmi površni, da ni prave ljubezni in 

iskrenega žalovanja za izgubljenim. To, da je na koncu sprejel dvoboj, je zanj 

bilo usodno. S svojim stricem Klavdijem je bil v slabem odnosu. On je bil zloben 

in preračunljiv. Zaradi njega se je v nadaljevanju vse zapletlo. Tudi ta zgodba 

ima tragičen konec, saj so Hamleta usmrtili. Oba junaka sta tragična zaradi 

enakih vzrokov kot pri Othellu. Oba na koncu zaradi svojih napak umreta in 

vsak je slej ko prej kaznovan zaradi svojih načrtovanih ali nenačrtovanih del. 

No, zdaj ko poznamo vse o tragediji in o težavah, ki težijo človeka, lahko 

rečemo, da je naše razmišljanje lahko usodno. Tudi danes se nekateri ljudje 

borijo s vprašanjem: »Biti ali ne biti?« Kot sem že omenila, padejo pod vpliv 

drugih ljudi in takrat se njihova zgodba konča.   

                                                                                              Vanja Ljubomirović, 9. a 
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Kombinirana tehnika živali, 1. a 
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APEL IN ČEVLJAR 

Jaz sem imenitni, 

zato se nimam za nič učiti. 

 

Ne bodi trmast France Prešeren, 

ker se obnašaš, kot jelen. 

 

Nič ti nočem storiti, 

hočem samo žepnino dobiti. 

 

Zato se ne jezi name, 

hočem le svobodne krajine. 

Zal Bergauer, 8. d 

   

 

Maša Koban, 9. c 
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MIŠKA Z VELIKIMI OČMI 

(Nadaljevanje domišljijske zgodbe) 

 

    Miška si je zaželela spoznati svet. Doma se je dolgočasila, zato je hotela 

videti, kako in kaj je drugje. In tako se je nekega lepega dne poslovila od 

babice in se odpravila na pot.  

    Zunaj je sijalo sonce in miška si je pela pesmico. Odpravila se je na travnik. 

Zagledala je svoji prijateljici čebelico Lili in pikapolonico Poko. Vse tri so se 

pozdravile in objele. Lili in Poka sta jo vprašali, če se bi skupaj igrale. Miška je 

bila takoj za to. 

    Skupaj so skakale po cvetlicah, si podajale kamenček, se ličile s cvetnim 

prahom in letele nad travnikom. Letele so tako, da sta Poka in Lili leteli in držali 

za roke miško. 

    Tedaj so zagledale velikansko zver. Od prestrašenosti so vse padle na tla. Ko 

so se zbudile, so si oddahnile in ugotovile, da je bila to le sosedova mala muca.  

    Odhitele so do majhne slaščičarne in si kupile piškote. Šle so nazaj na hrib 

blizu Pokine hiše. Usedle so se na mehko travo in ob čajanki jedle slastne 

piškote. Bil je prelep sončni zahod. Čez nekaj časa so vse zaspale. Ko so na 

nebo prihitele zvezde, je prišla k njim Lilijina mama, se nasmehnila in jih pokrila 

s cvetom vrtnice. Prijateljice so sladko spale do jutra. 

 

                                                                                                            Sara Puhek, 5. d    

                                                                                         Podružnična šola Razvanje   
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ŠKRAT KUZMA, 3. B 

 

 

 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                  POMLAD TRKA NA VRATA 2022     

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA                                                                                 S t r a n  | 81                               
 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                  POMLAD TRKA NA VRATA 2022     

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA                                                                                 S t r a n  | 82                               
 

NOGOMETNI TURNIR V VODICAH  

Na turnirju je bilo zelo fajn. Zjutraj sem se zbudil v hotelski sobi št. 108, a nisem bil 

prav vesel, kajti popoldne smo morali že oditi domov v Slovenijo. Oblekli smo se 

za na tekmo in odšli na zajtrk. Zunaj je bilo mrzlo, zato smo se morali zelo obleči. 

Odšli smo do stadiona, kjer smo imeli tekmo proti Mihovilu. Igrali smo za tretje 

mesto, a ta ekipa je bila zadnja na lestvici, zato nismo imeli veliko skrbi. Igrali 

smo dobro in smo zasluženo zmagali 11:1. Ogledali smo si še tekmo med 

Šibenikom in Bjelovarjem. Če bi Bjelovar remiziral ali zmagal, bi bili drugi. Žal je 

izgubil in tretje mesto je bilo naše. Odšli smo na podelitev pokalov in medalj. Ko 

smo končali s podelitvijo, smo se odpeljali do hotela, kjer smo pojedli kosilo. V 

svojih sobah smo vse spakirali v kovčke in skupaj s starši ter s prijateljem Vidom 

sem odšel domov. Ta turnir je bil nepozaben! 

 

                                                                                                 Oskar Šparavec,  5. d 

                                                                                        Podružnična šola Razvanje 
 

 

Tisk s pečatniki iz krompirja, 1. b (Lora, Leart) 
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  Pascal Šildenfeld, 8. a 
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MIŠKA Z VELIKIMI OČMI 

(nadaljevanje domišljijske zgodbe) 

 

Miška si je zaželela spoznati svet. Doma se je dolgočasila, zato je hotela videti, 

kako in kaj je drugje. In tako se je nekega lepega dne poslovila od babice in 

se odpravila na pot.  

Hodila je in hodila in prišla do morja in si rekla, da lahko preplava morje. Plavala 

je dolgo in ko je bila na obali, se je ozrla in spoznala, da to ni morje ampak 

bazen. Potem je šla v hišo robotov in pazila, da je ne vidijo. Hodila je po gori in 

ko je bila na vrhu, je spoznala, da to ni gora, ampak so to stopnice. Prišla je v 

prostor s hišami, avtomobili in kot pravi babica, z lego kockami in ljudmi njene 

velikosti. Malo se je igrala, potem pa vojskovala s plastičnimi vojaki, lovila 

roparje, letela s helikopterjem in letalom, gasila požare in zdravila ljudi. Vozila 

se je z avtomobili in z vsem v tistem prostoru. Na koncu je bežala pred dinozavri 

in se kopala v mini bazenu. 

Ko ji je bilo dovolj igranja, se je odpravila domov. Babici je povedala vse in 

babica ji je povedala, da so ljudje in ne roboti.  

 

Aljaž Bergauer, 4. d  

                                 Podružnična šola Razvanje 
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ZA KONEC PA ŠE KRALJEVI PUSTNI POZDRAV IZ 1. A 
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