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UVODNIK 

 

 

Dragi bralec, draga bralka! 

Pred tabo je nova izdaja Prešernih novic, v katerih lahko tokrat 

prebereš  več o športnih dosežkih naših učencev, o Dnevu zemlje, 

šoli v naravi in še o čem. Glasilo je tokrat razdeljeno na dva dela, 

in sicer na prispevke in športne novice.    

Želim ti prijetno branje. 

 

  Jasmina Blažič, urednica Prešernih novic 
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PRISPEVKI 

 

KAKO SMO NAREDILI KURENTA? 

Vsak učenec je v šolo prinesel prazno plastenko, v katero je dal 5 vijakov. 

Na prazno plastenko smo najprej pritrdili veje, nato pa s tehniko kaširanja 

nanašali časopisni papir. Ko je bila osnova pripravljena, smo prilepili 

narezane trakove časopisnega papirja, kar predstavlja kurentov kožuh. Iz 

barvnega kolaž papirja so učenci naredili obraz z dolgim jezikom in špičastim 

nosom. Uf, to je bilo pa zahtevno! Okrasili smo še rogovje z barvnim krep 

papirjem in kurenti so bili nared za razstavo. 

Veste, zakaj smo dodali vijake v plastenko? 

1. b in učiteljici Sanja Antolič, Jožica Šošter 

 

DEŽEVEN DAN IN DEŽNIKI 

Pričel se je mesec april in po dolgem času je spet namočilo presušeno zemljo. 

Na deževen petek smo v 1. b spoznali deklico Tinko, ki dež naravnost 

obožuje. Se sprašujete zakaj? Ker gre takrat najraje na sprehod s svojim 

novim dežnikom.  

V 1. b smo deževen dan izkoristili za ustvarjanje. Poigrali smo se s črtami in 

barvami in ustvarili čudovite dežnike. Le-ti krasijo našo učilnico in avlo.  
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Če se slučajno spet zgodi, da dolgo časa ne bi deževalo, si lahko vsi skupaj 

zapojemo Tinkino pesmico: »Hej oblak, hej, sivi oblak, daj, spusti nam dežek 

na tla, na tla. Jaz dežnik, najlepši dežnik, in Tinka na sprehod bi šla, bi šla.« 

Kdo ve, morda tudi nam uspe priklicati dežne kapljice … 

Učenci 1. b z učiteljico Sanjo in Jožico 
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      Piščančki, 1. a 
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ŽOGICA NOGICA NA OBISKU V 1. B 

Učenci 1. b so z navdušenjem prisluhnili pravljici Jana Malika Žogica 

Nogica. 

Seveda so si ogledali še lutkovno predstavo Žogica Marogica in prisluhnili 

radijski igri z istim naslovom. 

Najbrž ni potrebno posebej poudarjati, da so učenci močno pihali in tudi 

odpihnili groznega Zmaja Tolovaja. 

Pri likovni umetnosti so poustvarjali vsebino zgodbe in nastali so čudoviti 

zmaji. Ampak naši zmaji in zmajčki so prijazni in nasmejani! 

Se strinjate, mar ne? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaz sem mala žogica, 

Žogica Nogica. 

Vse razumem in vse znam, 

strašiti se ne dam. 

Kdor poreden je, naj pazi, 

da ga žoga ne oplazi! 

Sem pogumna žogica, 

Žogica Nogica. 

  

1. b in učiteljici Sanja Antolič in Jožica Šošter 
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V sadovnjaku so zacvetela sadna drevesa. 

Učenci 3. a   

 

 

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA PRVE POMOČI 

 
 

Znanje prve pomoči je zelo pomembno. Zato smo se nekaj mojih sošolcev, 

sosošolcev in jaz odločili, da bomo tekmovali na TEKMOVANJU IZ ZNANJA 

PRVE POMOČI. Našo ekipo je sestavljalo 6 članov in ena rezerva. To smo bili 

Ajda, Ana, Katarina, Jaka, Lars, Vid in jaz. Naši mentorici sta bili učiteljica 

Zlatka Bertalanič Berden in učiteljica Mojca Povoden. 

Seveda pa na tekmovanje ne moreš iti brez priprav. Učiteljici sta nam že na 

našem prvem srečanju dali gradivo o prvi pomoči in o zgodovini Rdečega 

križa. Naša naloga je bila preprosta. Do tekmovanja smo se morali čim boljše 

naučiti čim več podatkov o prvi pomoči in Rdečem križu. 
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Vsak petek 1. in 2. šolsko uro smo se z učiteljicama dobivali v gibalnici, kjer 

smo vadili zavijanje s povoji in ruticami. Učili smo se, kako postopati ob 

poškodbah in kako komunicirati s poškodovanim. Ko je prišel veliki dan, 21. 

4. 2022, je celotna ekipa cel dan vadila in ponavljala v gibalnici. Če je kdo 

moral odgovarjati ali je imel druge obveznosti pri pouku, je seveda moral iti. 

Ob 12.30 smo šli skupaj na kosilo in se odpravili na OŠ borcev za severno 

mejo. Šli smo peš. Pot je bila varna in hitra. Ko smo prišli na šolo, se je 

program kar hitro začel. Vsaka skupina je vlekla številko. Na podlagi tega so 

nas razdelili po sobah. Tekmovanje je bilo razdeljeno na 2 dela. 

Prvi del je bil teoretični. Ekipa se je razdelila na pol. Ana, Katarina in Lars so 

sestavljali ekipo A, Ajda, Jaka in jaz pa ekipo B. Po 30 minutah reševanja 

smo se spet zbrali v jedilnici šole. Tam smo si lahko vzeli sendviče. Ne dolgo 

za tem smo po skupinah hodili v učilnice, kjer smo izvajali praktično pomoč. 

V 1. sobi smo morali rešiti dve deklici. Ena je dobila infarkt drugi pa je 

manjkalo zapestje. Ker je bilo to naše prvo resno reševanje, smo bili nekoliko 

zmedeni in pod stresom, a smo vseeno opravili svoje delo. Napotili so nas v 
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2. sobo. Tam smo morali prav tako rešiti 2 deklici. Ena je imela popolnoma 

zaprto dihalno pot, drugo pa je bolela roka. Ker nismo takoj vedeli, kaj točno 

moramo narediti, nam je gospa, ki nas je ocenjevala, rekla: »Kar ste naredili, 

je bilo prav, vendar če bi se to sedaj resnično zgodilo, bi bila deklica že 

mrtva.« To nam je dalo malo misliti in vedeti, da moramo hitreje odreagirati 

na dano situacijo. Pri naši zadnji točki pa smo morali oskrbeti dva fanta. Eden 

je imel zlomljeno nogo, drug pa se je kot sladkorni bolnik slabo počutil. Tukaj 

smo najboljše odreagirali in smo se najboljše odrezali. 

 

Po tem pa je bila naša naloga le, da počakamo na rezultate. Čeprav rezultati 

niso bili takšni, kot smo želeli, smo se med reševanjem zabavali. Komunicirali 

smo s ponesrečenci in izvedeli veliko zanimivih stvari. Med čakanjem na 

končne rezultate smo zunaj na šolskem dvorišču igrali kitajski nogomet, 

navaden nogomet in odbojko. 

 

Osvojili smo 9 mesto. Dobili smo nagrado in knjigo za udeležbo. Z dobrim 

občutkom smo šli nazaj proti šoli. 

                                                                                                                                  

Julija Bevc, 8. a 
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Vanja Ljubomirović, 9. a 
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POMLAD  

Ko pogledam skozi okno, 
dober občutek imam.  

Gledam, gledam, a zaman. 
Kam naj grem? Kam? 

 
Šumenje potoka,  

petje ptic in rože na vrtu.  
Takrat vem,  

da je pomlad že tu!  
 

Nestrpno čakam,  
že norim, 

se hitro oblečem 

in ven hitim.  
 

Beli metulj name čaka.  
Preživela bom spomladanske ure 

ter vdihnila malo svežega zraka.  
Takšna ni nedelja vsaka.  

 
Med nabiranjem sočnih jagod,  

med čarobnimi vrsticami knjig se 
poglobim    

kot pesnik ali pisatelj mlad.  
To je to! To je prava pomlad!  

 
Na zelenem travniku uživam.  

Razmišljam, kako je svet lep.  

Spomnim se na mamico,  
za njo bom nabrala najlepši cvet.  

 
To je to!  

Zame prava pomlad,  
vsak jo ima rad.  

Brez pomladnih reči,  
življenja ni. 

               

Vanja Ljubomirović, 9. a                      

              

    

         Julija Miličević, 2. e 

 

   

 



PREŠERNE NOVICE             POMLAD 2022                                                                         

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA       Stran | 13  
 

RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 

2021/2022 

 

V šolskem letu 2021/2022 smo sodelovali v projektu »Mladi za napredek 

Maribora 2021« (39. srečanje) s tremi raziskovalnimi nalogami. Naloge je 

pripravilo pet avtorjev pod mentorstvom treh  mentorjev. Raziskovalne naloge 

smo prijavili na treh raziskovalnih področjih (naravna in kulturna dediščina, 

geografija in geologija ter varstvo okolja). 

V skladu z navodili projekta smo pripravili šolsko predstavitev raziskovalnih 

nalog, ki je potekala 22. marca 2022. Na šolski predstavitvi so vse 

raziskovalne naloge izpolnile pogoje za sodelovanje v projektu »Mladi za 

napredek Maribora«.  

Naši mladi raziskovalci so bili pri svojem delu tudi letos uspešni. Osmošolke 

Julija Bevc, Ajda Cizl in Tina Zavec Stojanović so ponovile lanski uspeh in 

osvojile zlato priznanje (naslov naloge, ki so jo pripravile z mentorico Mirjano 

Colnarič je Rezbarstvo in pozlatarstvo – od poklica do ljubiteljstva).  

Devetošolka Inja Ferk je osvojila srebrno priznanje – pripravila je raziskovalno 

nalogo o pomenu in vrednosti dreves v urbanem okolju v Mariboru in okolici 

(mentor Milan Jalen), devetošolec 

Bor Hajdinjak  pa je raziskoval vpliv 

naziva Evropska prestolnica kulture 

na razvoj turizma na območju 

Mestne občine Maribor (mentor 

Urban Nedeljko) in osvojil bronasto 

priznanje.  
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Na državno srečanje, ki je potekalo 16. maja v Murski Soboti, sta se uvrstili 

dve raziskovalni nalogi. Zlato priznanje so tudi na državnem srečanju osvojile 

Julija, Ajda in Tina in tako tudi na državnem srečanju ponovile lanski uspeh. 

Dekleta so s svojim delom uresničile veliko željo po raziskovanju, dokazale pa 

so tudi samostojno in vestno delo ter dobro sodelovanje. Odlikuje jih tudi 

suveren nastop na predstavitvah, ki vedno znova prepriča poslušalce. Inja je 

na državnem srečanju prejela bronasto priznanje in tako dopolnila uspeh naših 

raziskovalcev.  

Na naše mlade raziskovalce smo zelo ponosni. Čeprav je bilo raziskovalno delo 

tudi v letošnjem šolskem  letu polno izzivov, s katerimi smo se srečevali prvič 

(veliko prilagajanja pri delu zaradi karanten), smo uspešno premagovali vse 

ovire.  Mladi raziskovalci so dokazali, da se znajo hitro prilagoditi, sledili so 

svojemu cilju in ga tudi dosegli. Nekateri mladi raziskovalci, zlasti sedmošolci, 

ki so raziskovalno nalogo prijavili prvič, so omagali tik pred ciljem in naloge 

niso oddali, bodo pa s svojim delom nadaljevali prihodnje leto. Vsem 

raziskovalcem čestitamo in želimo, da se prihodnje leto spet srečamo na novih 

poteh raziskovanja, našim devetošolcem pa želimo, da z raziskovanjem 

nadaljujejo tudi v srednjih šolah. 

 

mag. Damijana Počkaj Horvat, koordinatorica za raziskovalno dejavnost na 

šoli 
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HVALEŽNA SEM 

Živimo v svetu, ki je poln nepravičnosti, neenakosti in prepirov. Veliko pitne 

vode je onesnažene in v nekaterih državah primanjkuje hrane. Po svetu se 

dogajajo tudi vojne. Hvaležna sem, da živim v okolju, ki me spodbuja in mi 

omogoča, da lahko obiskujem šolo. Kadar zbolim, grem k zdravniku, ki mi 

pomaga ozdraveti. Hrane mi tudi ne primanjkuje. Voda je pitna in 

neonesnažena. Živim v mirnem in varnem okolju, kjer ni nemirov in 

nesporazumov. Imam ljubečo družino in prijatelje, ki me spodbujajo in me 

imajo radi.  

                                                                                                                 

Brina Dragan, 6. d 

 

Hvaležna sem svojim staršem, ki skrbijo zame in me podpirajo. Hvaležna 

sem svoji sestri in njenemu fantu, ker sta mi izboljšala življenje, ker me 

imata rada in mi pomagata. Hvaležna sem bratu, ker me ne jezi več in se 

razumeva. Iz srca sem hvaležna svoji pokojni babici, ki je skrbela zame in 

me veliko naučila. Hvaležna sem vsem, ker me imajo radi. Jaz pa imam rada 

njih.          

                                                                                          

 Evelin, Šildenfeld, 6. d 

 

Hvaležna sem, ker sem 

zdrava, ker mi starši 

omogočajo lepo življenje, 

ker imam prijatelje, ki mi 

vedno stojijo ob strani. 

Hvaležna sem, da lahko 

hodim na treninge, ker 

lahko igram violino in 

hodim v glasbeno šolo, 

ker obiskujem dobro šolo. 

Hvaležna sem za pitno 

vodo in svež zrak, za vse 

pravice, ki jih imamo v 

Sloveniji, saj ponekod po 

svetu nimajo toliko 

možnosti in izbire. 

                                                                                                                      

Lana Vasić, 6. d 
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Hvaležna sem, da imam dobre prijatelje, da imam v šoli odlične ocene in da 

imam najboljše starše na svetu. Starši za nas skrbijo, nam pomagajo, nam 

omogočajo življenje … Zato se ob koncu dneva zahvalim staršem za današnji 

dan. Nasmehneta se in sta vesela. Tako se tudi sama počutim bolje. 

                                                                                                             

Špela Bosiljevac, 6. d 

Včasih se mi zdi, da pomeni določena beseda veliko več kot razlaga v slovarju 

in ima globlji pomen. Za nekatere stvari bi morali biti hvaležnejši. Če znamo 

biti hvaležni za majhne stvari, smo v življenju srečnejši in zadovoljnejši.  

Hvaležna sem, da lahko hodim v šolo in ker lahko živim v miru. Vsi nimajo 

te sreče. Zaradi vojne so pregnani iz svojih domov.  

Jaz moram biti hvaležna, da imam starše, dom, prijatelje.  

                                                                                                            

Zala Kostanjevec, 6. d 

 

Hvaležni smo lahko, da imamo družino, da smo srečni in zdravi. Prav bi bilo, 

da vsak otrok izkaže hvaležnost svojim staršem, saj se trudijo, da imamo 

prelepo otroštvo, življenje, da smo srečni, da nam je v življenju lepo, da se 

počutimo vredni življenja. 

                                                                                                                        

Lana Ilić, 6. d 

 

Vsak od nas je lahko za nekaj hvaležen. Tudi za to, ker smo živi in zdravi. Z 

besedo hvala izrazimo hvaležnost osebi, ki nam stoji ob strani v dobrem in 

slabem. Zato je lahko že drobna misel dovolj, da osebi povemo, da jo 

resnično cenimo. In lepo je, če lahko z mislijo – HVALA, KER SI! – nekomu 

polepšamo dan. Vsako bitje na svetu si zasluži ljubezen, zato je pomembno, 

da se tudi svoji ljubljeni osebi zahvalimo, ker je tukaj in z nami. 

                                                                                                              

Manja Maučec, 6. d 
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Hvaležen sem za veliko stvari. V vsakdanjem življenju se premalo zavedamo, 

da smo lahko srečni zaradi oseb in stvari, ki nas obdajajo in da moramo biti 

za to hvaležni. 

Zelo sem lahko hvaležen, da sem 

zdrav in da živim v miru. Zdravje in 

mir navadno jemljemo kot 

samoumevno, šele ko ga nimamo, 

se zavedamo, kako je pomembno.  

Prav tako sem hvaležen za svojo 

družino in za prijatelje, sošolce ter 

prijazne učitelje. Mama, ati in brat 

so najboljši in si ne bi mogel želeti 

boljše družine, saj se podpiramo in 

si pomagamo. Hvaležen sem še za 

enega družinskega člana – mojega 

muca Cutija.  

Brez prijaznih ljudi okoli sebe si ne 

znam predstavljati srečnega 

življenja.  

 

   Maj Podrzavnik, 6. d 

 

Zame je hvaležnost beseda, s katero izražamo čustva – srečo, veselje, 

prijaznost, spoštovanje. S hvaležnostjo se srečujemo vsak dan – v šoli, v 

službi, v trgovini in doma. Ko nam nekdo izrazi hvaležnost, se takoj počutimo 

bolje, ker vemo, da ljudje cenijo dobre stvari. 

Hvaležnosti ne smemo jemati za samoumevno, saj si jo moramo prislužiti z 

dobro stvarjo, ki jo naredimo za druge. Lahko priskočimo na pomoč sošolcu 

ali sošolki pri domači nalogi, lahko pomagamo pri pospravljanju doma, lahko 

pa smo zgolj prijazni do ljudi. Hvaležnost lahko namenimo prijateljem, 

sorodnikom, staršem in neznancem.  

S hvaležnostjo bližnjim povemo, da se jim zahvaljujemo, da so, kar so, torej, 

da nam vedno stojijo ob strani, nam pomagajo v stiski, so prijazni do nas. 

Sam hvaležnost izražam vsak dan, in to svojim bližnjim. Zahvalim se jim za 

lep dan, za vso pomoč, za prijaznost in za vse, kar so v svojem življenju 

naredili zame. In ob koncu dneva se počutim veliko bolje. 

            

                         Jure Korošec, 6. d 
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HALEŽNA SEM …                        

                                                                                                   

Hvaležna sem, da moji starši 

zame skrbijo, 

me podpirajo in veselijo 

in včasih tudi jezijo. 

 

Hvaležna se, da hodim v šolo 

in igram inštrument, 

da imamo pitno vodo, 

čeprav nekateri mislijo,  

da ni pomemben 

več kot en dokument. 

 

 

Vesela sem vsake pomoči, 

ki jo nekdo meni naredi, 

saj nimam več skrbi 

za nejasne stvari. 

 

Hvaležna sem, da imam  

prijatelje, družino in druge reči.  

Vsak naj bo hvaležen 

vse do zadnjih dni. 

 

Jovana Perić, 6. d

 

 

 

 

 

KITAJSKA ČEŠNJA OB POLNI 

LUNI 

Ana Strmečki, 6. d 
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                                                        Velikonočna jajčka s piščančki v 1. a 
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GLINENO DOŽIVETJE 

 

Bil je konec tedna, petek, 22. 4. 2022. S 

šolo smo se ob 9.45 odpravili v Petrovče. 

Pot je bila zabavna. Nekateri smo se 

pogovarjali, drugi so poslušali glasbo, 

tretji pa so gledali v telefone. Po eni uri 

vožnje smo prispeli v Kerus, kjer smo 

srečali 8. b in 8. c, ki so se že odpravljali 

nazaj v Maribor. Ko smo vstopili v 

stavbo, smo se razdelili v 3 skupine. 

Vsaka skupina je šla na svojo delavnico. 

 

Pri prvi delavnici smo se preizkusili v 

vlivanju gline v kalupe in v oblikovanju 

gline na vretenu. Pri vlivanje gline nam je 

gospod dal vsakemu tri kalupe in vsakemu 

lonček tekoče gline. Glino smo morali 

počasi in previdno vliti v kalupe. Ker se 

glina zelo dolgo suši, smo kasneje mi 

izpraznili kalupe prejšnje skupine. Ven 

smo dobili različne pujske, račke in 

pokrovčke. Kasneje pa smo se tudi sami 

preizkusili v oblikovanju gline na vretenu. 

Gospod je vsakemu posebej oblikoval glino. Od tu naprej smo delali sami. Desno 

roko si moral položiti na ploščo zraven gline in z palcem pritisniti v sredino gline. 

Leva roka pa je pazila, da nam ne bi glino odneslo. 
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Za tem je sledila malica in takoj za malico druga delavnica. Pri drugi delavnici 

smo morali prav tako oblikovati glino. Narediti smo morali sliko na 10 x 10 cm 

podlagi. Glina se na podlago ni smela prijeti. Izdelki so bili zelo različni. Nekateri 

so naredili vzorčke, nekateri imena ali črke, spet drugi nekaj fantazijskega. 

Delavnica mi je bila zelo všeč, saj za izdelavo nismo dobili točnih navodil. Lahko 

smo ustvarili izdelek, ki je bil nam všeč. Uporabiti smo morali svojo domišljijo. 

 

 
Za tretjo oz. zadnjo delavnico smo morali imeti veliko potrpljenja in zelo mirno 

roko. Poslikali smo lončke. Najprej nam je gospa na lonček napisala naše ime. 

Za tem pa smo lahko na skodelico z originalnimi barvami redčenimi z vodo 
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naslikali poljubne motive. Pikice, črtice, rožice in druge vzorčke. Nekateri so 

svoje delo zelo hitro končali. Spet drugi pa so delo vzeli zelo resno in natančno. 

 

 

 
Ko so vsi končali s svojim delom, smo se počasi odpravili proti avtobusu. Po poti 

domov so nam učiteljice razdelile majhne keramične živalice. Lahko smo izbirali 

med pujski, želvicami, zajčki in sovicami. Tako se je končal še en pouka prost 

dan. 

                                                                                                        

Julija Bevc, 8. a  
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22. aprila praznujemo Svetovni dan Zemlje, s katerim po celem svetu opozarjajo 

na ranljivost in enkratnost planeta, na katerem živimo. Tudi v 1. a razredu smo 

ga praznovali. Vsak od nas lahko prispeva, da bo naš planet ostal zelen še naprej.   
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Velikonočni zajčki v 2. d  
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Zdravi zobje v 2. d 
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Avtomobili učencev 2. e 
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DOMOVINA 

V srcu se marsikaj skriva.  

Poleg lepih trenutkov in spominov,  

v majhnem kotičku prebiva 

tvoja ljuba domovina.   

 

Drugo je težko sprejeti.  

Ne pripada tebi 

in ni to, kar preprosto  

nosiš v sebi.  

 

Domovina ni tisto kr nekaj.  

To je posebna reč. 

Za njo se borimo,  

za njo živimo.  

 

To ni samo rojstni kraj.  

Je nekaj veliko več 

in vsaka napisana beseda 

je totalno odveč.  

 

Ob razmišljanju nanjo 

nekaj v sebi zbudimo.  

Res čudno,  

kako se naenkrat zgubimo.  

 

 

Tega občutka z besedami 

enostavno opisati ne gre.  

Pustimo, da nam objame srce,  

pustimo, saj drugače ne gre.  

 

Svet je poln domovin.  

Za vsakogar je prostor,  

kjer lahko uživa 

ter raziskuje, kaj se v njem 

skriva.  

 

Vsak ima svojo,  

a pomembna ni nobena manj.  

Tega ne more nihče,  

kar lahko sami povemo zanj.  

 

Ko odpotuješ nekam daleč,  

te nekaj nazaj mika.  

To je tisto,  

kar se srca dotika.  

 

Noče od nas stran,  

saj bo tam do groba.  

To je domovina,  

to je tvoja svoboda. 

             Vanja Ljubomirović, 9. a
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SONČNI ZAHOD                                   DEKLICA MAJA 

       

Lana Vasić, 6. d 

NARAVOSLOVNI DAN – DAN ZEMLJE 

Učenci 2. a razreda smo pri naravoslovnem dnevu razmišljali, kaj lahko sami 

naredimo za čisto okolje. Narisali smo Zemljo in zraven zapisali naše 

predloge. Iz odpadne embalaže smo izdelali nov izdelek – lonček za barvice. 

Uporabili smo tehniko kaširanja. Naša učiteljica nam je doma sama skuhala 

lepilo za papir. 

Učenci 2. a razreda  
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V 3. c je zadišalo po pomladi. Iz zemlje so pokukali prvi znanilci pomladi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 3. c razredu se dobro zavedamo, da je planet, na katerem živimo minljiv 

in ranljiv, zato ga je potrebno ohranjati. Strinjamo se, da Zemljo najbolj 

ogroža človek. Zaradi človeka so v nevarnosti rastline, ptice in druge živali, 

reke, travniki in gozdovi. Vse našteto je za nas nekako samoumevno, zato 

si težko predstavljamo, kako bi se sprehajali, če ne bi imeli gozdov, travnikov 

ter kako bi živeli, če bi Zemlja nekoč preprosto nehala obstajati. 

        Učenci 3. c razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREŠERNE NOVICE             POMLAD 2022                                                                         

    

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA       Stran | 32  
 

 

V 1. c smo se za hipec preselili v prav posebne hiške, kjer je bilo vse 

drugače kot doma. Zelo smo uživali. 
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V petek, 25. 3. 2022, smo se v 

okviru izbirnega predmeta 

Gledališki klub odpravili na Drugo 

gimnazijo na ogled angleškega 

muzikala Figarova svatba. 

Predstava se je začela ob 18. uri 

in je trajala 2 uri z vmesnim 

odmorom. 

Predstava govori o Figaru, ki ga 

kot dojenčka z dvora ukradejo 

cigani. 

Kot mlad fant se odpravi v svet in sprva začne delati kot brivec. Čez nekaj 

časa pa mu grof Almaviva ponudi delo na svojem dvoru. Sledi vrsta 

zmešnjav, zamenjav, spletk in zapletov.  

Zgodba se konča srečno, k vrhuncu slavja pa prispeva maestro Mozart, ki v 

vsej lepoti te velike zmešnjave najde navdih za svojo novo opero, Figarovo 

svatbo. 

Predstava je bila zanimiva, napeta, polna glasbe in lepih trenutkov, zapletov 

in še veliko več. Posebej sva bili navdušeni nad dijaki, ki so bili tokrat v vlogi 

igralcev in ki so zelo dobro peli in odigrali svoje vloge v muzikalu.  

Z veseljem bi priporočili ogled predstave za vse generacije in še posebej za 

ljubitelje glasbe in gledališča. 

 

Evita Zemljič in Diana Benkovič, 7. d 
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POMLADNI ŠOPEK 

 

 

Komaj smo čakali, da v naše kraje 

pokuka pomlad. Ko smo na vrtovih 

opazili tulipane, smo jih pri likovni 

umetnosti tudi naslikali. 

   

Ali Paolo DIBRANI, 2. b   

Ilina CHEKOROVA, 2. b 

 

  
Mia Luna OČKO, 2. b 
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V 2. d smo se na Svetovni dan Zemlje spomnili, kako lep je naš planet. Na 

svoj način smo Zemljo objeli in ji z zapisom obljubili, kako bomo zanjo 

skrbeli. 

 

 

 

 

MLADI VRTNARJI V 1. B 
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Z učenci smo se pogovarjali o opravilih na vrtu, katero vrtno orodje 

potrebujemo, podali smo se tudi na opazovalni sprehod. Najbolj so bili 

navdušeni nad sejanjem in sajenjem v razredu. Vsak učenec si je posejal 

svoja semena, posadil sadike in si na kartonček narisal, kaj bo zrastlo. Nastal 

je pravi vrt v učilnici! Pridno so zalivali in skrbeli za rastline in uspeh je že 

viden. 

 

NARAVOSLOVNI DAN  V 1. B, 22. april - DAN ZEMLJE  

Najmlajši učenci so 

razmišljali, kaj je dobro za 

naš planet in kaj ni. Izdelali 

so dva plakata, ki 

prikazujeta, kaj naš planet 

osrečuje in kaj mu povzroča 

skrbi.  
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Učenci 1. B obljubljajo, da bodo, kot pravi EKO FRAJERJI, skrbeli za čisto in 

urejeno okolje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLE IN HLADNE BARVE 

Pri likovni umetnosti spoznavamo, kakšne so lahko barve. Tokrat smo 

ugotavljali, katere so tople in katere hladne. Izbrano žival smo narisali s 

toplimi, ozadje pa s hladnimi barvami.  

  

 
  

Sara FERENČAK, 2. b         Lili BRAČKO, 2. b 
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Kanita SUNGER, 2. b 

 

      Ilina CHEKOROVA, 2. b 
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POMLADNO IN VELIKONOČNO USTVARJANJE V 1. B 

Pri pouku likovne umetnosti smo izdelali praskanko, v OPB pa ustvarjali iz 

odpadne embalaže. 
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Kdor je prišel na obisk v naš razred, ga je pri vratih pozdravilo prav posebno 

drevo in naša cvetlična princeska, ki so jo učenci poimenovali Cvetka. 

                                Učenci 1. b in učiteljici  Sanja Antolič, Jožica Šošter 
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PROJEKT SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

 letošnjem šolskem letu smo v podaljšanem bivanju sodelovali v 

projektu Spodbujamo prijateljstvo. Projekt je del širšega programa Šole 

sobivanja. Gre za program, ki združuje projekte z različnih področij 

trajnostnega razvoja. Organizator natečaja Spodbujamo prijateljstvo je 

Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj. Rdeča nit natečaja je pogled otrok 

na prijateljstvo in prijatelje. 

Učenci so s tem projektom razvijali in krepili pozitiven odnos do prijateljstva 

in dobrih odnosov z vrstniki. Zelo so se veselili sodelovanja v projektu. Z 

veseljem so opravili najrazličnejše dejavnosti in se družili med seboj. Pri 

ustvarjanju skupnega izdelka so krepili socialne odnose v razredu, pozitivno 

energijo pa prenašajo naprej, tako na šoli kot tudi v domačem okolju.                                                                                                

                                                                                                                                                                                                 

Zapisala: Monika Boltar 

 

1. c 

 

V 
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1. d in 2. e 

 

 

4. b 
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2. a        2. d 

 

 

 

2. c 
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3. a 

 

 

          4. d in 5. d 
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APRILSKA ŠOLA V NARAVI  

 

Od 4. pa do 8. aprila smo bili sedmošolci v šoli v naravi. Učenci 7. b in 7. d 

smo jo preživeli CŠOD Peca v Mežici. 

 V 7. d smo imeli zelo aktiven prvi dan, saj smo šli na kar dva pohoda. Prvi 

je bil malo po izvrstnem kosilu in zelo dolgem, čeprav za nekatere 

prekratkem počitku. Na pohodu smo spoznavali bližnjo okolico in videli 

rudniški rov, ki je del mežiškega rudnika. Zvečer pa smo se odpravili še na 

nočni pohod, in sicer smo si iz bližnjega hriba ogledali mesto Mežica pod 

nami, lepote narave in seveda zvezde.  
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V torek smo spoznavali navigacijske naprave. Po dolgem in obširnem 

predavanju smo odšli v naravo in z usvojenim znanjem opravili vse potrebne 

naloge. To je bil pravi lov na zaklad, ki pa so ga le redki res našli.  

Naslednji dan smo imeli predavanje prve pomoči in se med drugim učili 

oživljanja  in povijanja poškodb. Ta dan smo se zelo zabavali tudi pri naslednji 

dejavnosti, ki je bila lokostrelstvo. Po kosilu smo se učili o preživetju  in o 

vrstah bivakov. Kasneje smo šli v bližnji gozd, se razdelili v skupine in vsaka 

skupina je naredila svoj prav bivak, in sicer  iz dveh šotorskih kril, vrvi in 

materialov, ki smo jih našli v bližnji okolici. Zvečer je bilo še posebej 

zabavno, saj smo imeli večer pantomime, na katerem je vsaka soba 

uprizorila predstavo s pomočjo pantomime, publika pa je morala ugotovila, 

katero pravljico je skupina predstavila.  

V četrtek smo kuhali kločeve nudljne, šli v pustolovski park, zvečer pa imeli 

še poslovilno zabavo z veliko glasbe in plesa. 

V petek, na naš zadnji dan šole v naravi, smo se pomerili v mnogoboju v 

obliki tekmovalnih disciplin, ki je bil združitev vseh aktivnosti, ki smo jih delali 

v tednu. Pred njim smo seveda pospravili sobe in spakirali svoje stvari. Po 

zaključku mnogoboja so spremljevalci razglasili zmagovalno skupino. Nato 

smo se zbrali v jedilnici in  imeli kratki nagovor odgovorne učiteljice doma 

Peca, ki nam je zaželela varno pot domov. Zadnja točka je bila razglasitev 

skupine, ki je zmagala za najlepše pospravljeno sobo v vsem tednu. Prišli 

smo do izenačenja točk, ki sta si jih delili soba Alenčica, v kateri so bivale 

učenke iz 7. b, in soba Kralj Matjaž, v kateri smo bivale učenke iz 7. d.  

                                                                                                                                                        

Zapisali: Lucija Zajšek, Armando Marciuš in Enna Karić, 7. d 
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PRESENEČENJE ZA KUHARICO  

Učenci 3. b razreda so se zbrali na šolskem dvorišču, da se pogovorijo, 

kakšno presenečenje bodo pripravili kuharici za rojstni dan. Hana je 

predlagala, da naberejo šopek travniških cvetlic. Vsi so menili, da je ideja 

dobra in da bo kuharici zagotovo všeč. Tudi učiteljici se je zdela ideja dobra. 

Odpravili so se na travnik. Tam si je vsak učenec izbral tisto rožo, ki mu je 

bila najbolj všeč. Poskusili so najti in odtrgati tiste cvetlice, ki so imele dolga 

stebla. Povohali so jih in potipali, nato pa so se odpravili nazaj v šolo. V 

razredu je vsak poimenoval in opisal svojo rožo. Učiteljica je rože zložila v 

šopek. Alen in Lina sta dodala travne bilke, šopek zavezala z rafijo, ga zavila 

v bel papir ter nanj pritrdila rumen trak. 

Šopek so odnesli kuharici za njen rojstni dan in bila je prijetno presenečena. 

                                                                                                                                                                             

Hana Škrubej 3. b 
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DAN ZEMLJE 

 

Svetovni dan Zemlje je eden izmed najbolj prepoznavnih okoljskih dni, ki na 

prvo mesto postavlja pomen varovanja okolja in našega planeta. 

Tudi v 2. b smo v petek, 22. aprila 2022, razmišljali o naši Zemlji in povedali, 

kaj lahko sami naredimo za to, da jo ohranimo. Radi bi, da bi se takoooo 

smejala kot na naših izdelkih. 
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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.   
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ŠPORTNE NOVICE 

USPEŠNI V TEKMOVANJU V NAMIZNEM TENISU 1. DO 5. 

RAZRED 

NAŠA UČENKA PODROČNA PRVAKINJA V NAMIZNEM TENISU 

V četrtek, 10. 3. 2022, smo se udeležili področnega prvenstva v namiznem 

tenisu v dvorani Tabor za učenke in učence od 1. do 5. razreda. Naši 

učenki sta dosegli odličen rezultat, saj je  

MIHAJLOVIĆ MONIKA iz 4. c razreda osvojila 1. MESTO in ZLATO 

MEDALJO,  

ALETIĆ ADINA iz 5. c razreda pa 2. MESTO IN SREBRNO MEDALJO. 

Čestitamo! 

 

 

Mentorica: Dijana Gradišnik 

 

OBČINSKO PRVENSTVO V MALI ODBOJKI ZA MLAJŠE DEKLICE 

 

V četrtek, 31. 3. 2022, smo se z učenkami udeležili občinskega  tekmovanja 

v mali odbojki na OŠ Rada Robiča Limbuš. Naše učenke so igrale odlično, saj 

smo OŠ Rada Robiča Limbuš premagali 2:1 in OŠ Prežihovega Voranca 2:0. 

Tako smo zasedli 1. MESTO v svoji skupini in se uvrstile v finale za 

občinskega prvaka. 
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Za OŠ Franceta Prešerna so igrale: 

7. a - Nežić Irina, kapetan, Ibrić Džana, Dubiv Milena, Halilović Amina 

7. b - Trgalović Delila, Smajić Emina, Muslimović Admira 

7. c - Salkunić Tamara, Kotar Rebeka 

Iskrene čestitke! 
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Mentorica: Dijana Gradišnik 

 

 

29. MEDOBČINSKO TEKMOVANJE KAJ VEŠ O PROMETU 

 

V četrtek, 7. aprila 2022, je potekalo 29. medobčinsko tekmovanje Kaj veš 

o prometu na prometnem poligonu pri OŠ borcev za severno mejo. 

Tekmovanje je bilo  ekipno in posamično in je obsegalo teoretični in 

praktični del: 

Preverjanje teoretičnega znanja s pomočjo računalnika z vprašanji o cestno 

prometnih predpisih, opremi kolesa in etiki v prometu. 

Spretnostna vožnja na poligonu.  

Ocenjevalna vožnja na prometnih površinah. 

 

Tekmovanja so se udeležili: Ajdin Husičić, May Mahorič, Emir Omerdić, Rok 

Kocbek in Taj Frangež. 

Ekipno smo zasedli 2. MESTO.  

Ekipo so zastopali:  

Ajdin Husičić , 9. b  

May Mahorič, 8. d  
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Emir Omerdić, 8. a 

V tekmovanju posamezno pa je Ajdin Husičić dosegel 3. MESTO in bronasto 

medaljo ter uvrstitev na DRŽAVNO TEKMOVANJE. 

 

Čestitamo za odlične uspehe! 

 

Mentorica prometnega krožka: 

Dijana Gradišnik 
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STAREJŠE DEKLICE OSVOJILE 3. MESTO NA PODROČNEM 

PRVENSTVU V ODBOJKI 

  

V petek, 25. 3. 2022, je na OŠ Dušana Flisa v Hočah potekalo še področno  

prvenstvo v odbojki za starejše deklice za šolsko leto 2021/2022. Naše 

učenke so najprej ugnale deklice z OŠ Selnica ob Dravi z rezultatom 2:1, 

nato klonile proti domačinkam z rezultatom 2:0 in nato v odločilni tekmi 

izgubile še proti OŠ Tabor 1 z 2:1. Tako so osvojile končno 3. MESTO in s 

tem rezultatom se, žal, niso uspele uvrstiti na državno prvenstvo, a kljub 

temu je to zelo lep uspeh. 

Za OŠ Franceta Prešerna so tokrat igrale: kapetan JERNEJA POGOREVC (9. 

b), MAŠA KOBAN, NAJA GROBOVŠEK BILODJERIČ, ŽANA PUPAHER ŠLAG in 

BRINA ŠPRAH (9. c), GLORIA POLC in NINA TEMENT (8. a), LANA BERNARD 

(8. b), IRINA NEŽIĆ (7. a) ter DELILA TRGALOVIĆ, učenka 7. b razreda. 

Vsem naštetim učenkam ISKRENO ČESTITAMO!  

Zapisal mentor: Branko KORAŽIJA 

 

NAŠE DEKLICE SO OBČINSKE ŠOLSKE PRVAKINJE V ODBOJKI! 

V ponedeljek, 21. 3. 2022, je na OŠ Draga Kobala potekalo finalno 

tekmovanje v odbojki za starejše deklice za šolsko leto 2021/2022. Naše 

učenke so tudi tokrat prikazale odlične igre in zanesljivo osvojile 1. MESTO. 

V prvem srečanju so z rezultatom 2:0 ugnale učenke OŠ Draga Kobala, v 

drugi tekmi so zmagale proti OŠ bratov Polančičev z rezultatom 2:0, nato 

proti OŠ Franca Rozmana Staneta z 2:0 in na koncu so bile boljše tudi od OŠ 

Tabor 1, tokrat z rezultatom 2:1. Tako so prepričljivo osvojile naslov 

občinskih prvakinj in se uvrstile na področno šolsko prvenstvo. 

Za OŠ Franceta Prešerna so letos igrale: kapetan JERNEJA POGOREVC (9. 

b), MAŠA KOBAN, NAJA GROBOVŠEK BILODJERIČ, ŽANA PUPAHER ŠLAG in 

BRINA ŠPRAH (9. c), GLORIA POLC in NINA TEMENT (8. a), LANA BERNARD 

in ANA MUNDA (8. b), EMA PERNEK STAJNKO (8. d), IRINA NEŽIĆ (7. a) ter 

DELILA TRGALOVIĆ, učenka 7. b razreda.  

Vsem naštetim učenkam ISKRENO ČESTITAMO ter želimo veliko uspeha še 

na področnem prvenstvu. 

Zapisal mentor: Branko KORAŽIJA 
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Mentorica/ lektorica/urednica: Jasmina Blažič 

Lektorici: Katarina Kotnik, Lara Oblak 

Oblikovanje: Radeja Lokar Rutar 
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