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UVODNIK 

 

Beseda urednice 

 

Dragi bralec, draga bralka Prešernih novic! 

Pred tabo je že peta in zadnja številka Prešernih novic v tem šolskem letu. V njej lahko prebereš, 

kako smo zaznamovali 85. obletnico naše šole, kaj se je dogajalo v okviru projekta Erasmus, izveš 

kaj iz novic športa ter podrobneje spoznaš naše devetošolce. Pozoren bralec pa bo v glasilu 

zagotovo odkril še kak prispevek. 

Ko je nastajalo to glasilo, mi je spomin pogosto segel nazaj, v september, ko se je začelo to šolsko 

leto. Kot bi mignil, je bil že november in z njim je izšla prva številka šolskega časopisa. Nato so 

sledili božično-novoletni prazniki, pust, prvi maj in konec šolskega leta. To je čas, ko pomislimo 

na vse pretekle dogodke, na to, kar smo dosegli, in na to, kaj bi še lahko dosegli, skratka 

pretehtamo, kako smo opravili svoje delo. Temu učitelji rečemo samoevalvacija, vsekakor pa je 

zaključek nekega obdobja čas, ko se lahko pogovorimo sami s seboj in opravimo svoje 

samoevalvacije. Pomislimo, kako smo se odrezali v iztekajočem se šolskem letu in kaj bi lahko pri 

sebi spremenili, da bi bili boljši. Biti človek človeku. Pomagati prijatelju v stiski, vzeti si čas drug za 

drugega. Prisluhniti drug drugemu, se sprejemati. Včasih je dovolj že poslušati in slišati ter nekoga 

potrepljati po rami in reči: »Vse bo ok.« 

 

Kakor koli že, imejmo radi sebe in druge. Zaupajmo vase in sledimo svojim sanjam. To je tudi 

sporočilo devetošolcem, ki naj jih spremlja na njihovi poti. Zapomnite si: Če ste našli svoje 

poslanstvo, konec koncev ste se vpisali v srednje šole in septembra začenjate svoje poklicne poti, 

mu sledite in zaupajte vase, četudi kdaj kdo obupa nad vami. Bodite trdni in odločni na svoji poti. 

Srečno! 

 

Za konec pa naj vsem skupaj zaželim prijetne počitniške dni in se zahvalim vsem, ki so mi pomagali 

pri nastajanju Prešernih novic v šol. letu 2021/22. Najprej so to učenci in učitelji, ki so ustvarjali z 

mano in tako prispevali svoje misli, čustva in poročila, ki so jih zlili na papir v obliki likovnih in 

literarnih prispevkov, nadalje učenki 8. c razreda, Lara Oblak in Katarina Kotnik, ki sta mi pomagali 

pri lektoriranju in na koncu še posebna zahvala učiteljici Radeji Lokar Rutar, ki je poskrbela za 

likovno dovršen in privlačen videz glasila.    

                                                                                                    Jasmina Blažič 
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Spoštovani, 

 

pred vami je še zadnja letošnja številka našega glasila, v katerem so predstavljene aktivnosti, ki so 

se dogajale ob zaključku šolskega leta. In ni jih malo. Pred kratkim smo zaznamovali častitljivo 

obletnico.  

Leta 1935, natančneje 15. septembra, je bil slovesno položen temeljni kamen nove zgradbe. Šolska 

zgradba je hitro rasla in 1. decembra 1936 so šolo že odprli. Pouk pa je v njej stekel 11. januarja 

leta 1937. Od takrat je minilo že 85 let in letnica 1937 je tista, ki se je v tem šolskem letu 

spominjamo.  

Pravijo, da se zgodovina ponavlja. Tako smo tudi sedaj v obdobju gradnje. Predvidoma ob 

pričetku drugega polletja v prihajajočem šolskem letu nam bosta v uporabo predana nov 

večnamenski prostor in nova telovadnica.  

Dragi učenci, vaše misli so že preusmerjene v še lepše stvari, kot je šola, počitnice, morje, hribe, 

čas za druženje, knjige in branje ter brezskrbno igranje.  

Devetošolci, upam, da smo vam dali dovolj znanja za uspešno nadaljevanje šolanja v srednji šoli 

in vas naučili veščin, ki vam bodo popotnica na vsakodnevnih poteh.  

 

Vsem skupaj - srečno! 

                                                                                  Damjan Pihler, ravnatelj 
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KNJIGA JE ŽIVA 

 

Ob 85. obletnici naše šole smo povabili učence k sodelovanju na likovnem in literarnem natečaju. 

Likovnega smo pripravili za učence razredne stopnje, literarnega pa za predmetno stopnjo. 

Najboljše prispevke smo tudi nagradili, spodaj pa lahko prebereš, katere prispevke je prejela 

komisija. 

 

Avtorici: Ela Ristić, Julia Koziker 

Razred: 6. b 

Mentorica: Barbara Mastnak 

 

 

KNJIGA NAS UČI 

 

Dan na dan 

iz roke v roko 

iz knjige v knjigo 

se znanje preliva in  

nas uči.  

Vse noči 

nam knjiga znanje lovi, 

ga dopolnjuje in zadovoljno kuje.  

 

S knjigo v roki 

in modrostjo na poti 

nove vede pridejo  

naproti. 

Živi so ljudje, 

žive so besede, 

žive so živali in rastline, 

z malo sreče pa tudi knjige.  

Te nas odpeljejo, 

zapeljejo, 

očarajo, 

na koncu pa tudi dodobra popravijo. 

Zato sedaj hitro knjigo v roke, 

ker ko krokar zakraka, 

dobite skrivnostnega junaka.  

Vse skrbi 

in vse preteče se nevarnosti zaprejo se, 

ko knjiga odloži se.  

 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                                                       POLETJE 2022  
 
 

Stran | 6  

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

Avtor: Maksim Kesić 

Razred: 6. a 

Mentorica: Barbara Mastnak 

 

KNJIŽNA NADLOGA? 

 

Knjiga je prava nadloga, 

ki služi kot očem podloga, 

podnevi znanja novega kuha, 

ponoči pa se greje kot rjuha. 

Manj čebel v panju je  

kot v knjigi strani 

in tega nihče ne brani, 

saj to je resnica, 

ki je okusna kot pica. 

 

Knjig je tudi več vrst, 

več kot meri naš Trst, 

na primer domišljijske, 

kjer imajo vsi hlače kovinske, 

pa poučne, 

od njih ne rabimo ure učne. 

Pa še druge, 

ki ozdravijo te nespametne kuge. 

 

Tisti, ki pa ne berejo, 

naj se poberejo, 

saj ne potrebujemo kamnov, 

ki v neznanju ležijo omamno, 

brez duše 

se jim delci možganov ruše 

kot sladoledne palčke 

za malčke. 

  



PREŠERNE NOVICE                                                                                       POLETJE 2022  
 
 

Stran | 7  

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

Avtorica: Jovana Perić 

Razred: 6. d 

Mentorica: Metka Pelicon 

Knjiga ni le kup besed, 

ki sestavljajo nered 

z veliko listi, 

ki stojijo na polici, ki se samo čisti. 

Knjiga bogati tvoj besedni zaklad, 

vsak ima eno, ki jo bere rad. 

Z njo potuješ v sanje, 

nabiraš si znanje 

in kmalu ti bo všeč branje. 

S knjigo potuješ med oblake,  

letiš kot srake, 

raziskuješ skrivne vrtove 

in iščeš podzemne rove. 

Torej, knjiga je živa kot ti in jaz, 

v njej je sonce, veter in mraz, 

nevihte ter primanjkovanje tlaka zračnega, 

ker vsaka je nekaj drugačnega.  

 

 

NAGRADA: Aleš Kralj, 5. d, MAČEK MURI, Mentorica: Vesna Trampuš   
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NAGRADA: Zala Kostanjevec 

Razred: 6. d 

Mentorica: Metka Pelicon 

 

Knjiga je živa. 

Je potovanje v neznane kraje, v svet domišljije, sanj in hrepenenj 

po novem, boljšem svetu. 

Je ptica, s katero na krilih svobode poletiš v kraje sanj. 

Je svet ljubeznivih, prijaznih in enotnih ljudi. 

Je svet čarnih besed, misli, mavričnih prepričanj in mnenj. 

Je upanje. 

Knjiga je svet. 

Naš svet. 

 

 

NAGRADA: Lora Polajnar Lenarčič, 1. b, KNJIGA JE ŽIVA  

Mentorici: Sanja Antolić in Jožica Šošter  
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Avtorica: Zala Zemljak 

Razred: 7. b 

Mentorica: Barbara Mastnak 

 

Veliko ljudi ima odpor do branja, saj mislijo, da so knjige nezanimive, dolgočasne in potrata časa. 

Če bi se pred branjem prepričali, da bo knjiga zanimiva in se potrudili ter poiskali knjigo po svojem 

okusu, bi ugotovili, da je branje nekaj najbolj zabavnega, kar lahko delaš v prostem času. Pri branju 

lahko vstopiš v neresnične svetove, se postaviš v kožo junakov in bogatiš besedni zaklad ter 

domišljijo.  

Ampak knjige niso le »za branje«, temveč so žive. Žive sicer niso tako kot ljudje, živali in rastline, 

ampak živijo, ker se v njih skrivajo književni junaki in najrazličnejše besede oziroma povedi. 

Vanje so zapisane pesmi, fantastične, realistične ter ljubezenske zgodbe, najokusnejši recepti in še 

veliko več, saj je pisatelj oziroma pesnik vanje vložil veliko svojega časa, volje in tudi ljubezni, so 

KNJIGE ŽIVE. 

 

 

Merjem Beganović, 1. a  
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NAGRADA: Evita Zemljič, Lana Logar, Diana Benkovič  

Razred: 7. d 

Mentorica: Branka Arko 

 

VRATA V SVET DOMIŠLJIJE 

 

Knjige so žive, 

a za koga včasih samo sive. 

Ko poglobimo se v ta svet, 

podpremo tudi naš planet. 

Pogosto nam sploh ni mar, 

da naš planet je božji dar. 

Knjige razjasnijo nam stvari, 

ko se zdi, da ni več pomoči. 

V njih nastopajo junaki, 

včasih prav tako bedaki. 

Knjige prinašajo nam mir in srečo, 

ko imamo v glavi gnečo. 

Knjige so vrata v svet domišljije, 

dramatike in poezije. 

Zato vzemimo jih v roke, 

in prebudimo v sebi  

brezskrbne otroke.   

 

 

 

NAGRADA: Lili Bračko, 2. b 

KRALJIČNA NA ZRNU GRAHA 

Mentorica: Aleksandra Gorjup 
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NAGRADA: Sofia Boroja 

Razred: 8. b 

Mentorica: Metka Pelicon 

 

NOVO POGLAVJE 

 

Dečku v malih copatkih mama stranice obrača, 

vsako noč pred spanjem v deželo pikic in vejic se vrača. 

Gleda in gleda pisane stranice, 

njegove prve velike slikanice. 

 

Počasi z obema rokama drži te platnice, 

ostre postajajo ovalne konice, 

črke postajajo manjše in tanjše, 

doslej dolge noči pa vse krajše in slajše. 

Ko copatki postanejo copati, 

»večji« otrok kar ne preneha brati. 

Ko življenje mu temno kavo pripiše, 

z besedami si solze obriše. 

Knjiga okrutna, igriva, 

skrivnosti majhnih, večjih, velikih skriva. 

Velikemu naguba se čelo in lasje posivijo, 

obrne platnico in se mu oči zaiskrijo. 

 

Vzame pisalo 

in vrč bele kave za nameček, 

težke in dolge, široke besede zdaj bere in piše mož, 

ki nekoč bil je deček.  

 

 

 

 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                                                       POLETJE 2022  
 
 

Stran | 12  

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

Avtorica: Ajda Cizl 

Razred: 8. a 

Mentorica: Metka Pelicon 

 

RIBI 

 

Dve ribi sta pili 

in se utopili, 

se v morju z množico zlili, 

le zato, da sta nekaj naredili. 

 

Ju niso niti opazili, 

da bi jima kaj ponudili, 

ju niso razvedrili, 

raje odvrnili. 

Sta sami se znašli, 

da bi svojo srečo našli, 

ti dve ribi, ki sta pili 

in se utopili. 

Njuno življenje se je obrnilo, 

ko sta na kopnem pristali  

in se druga drugi smejali.    

 

 

 

 

 

NAGRADA: Tjaš Strmečki, 3. b 

NASLEDNJE POTOVANJE V DOMIŠLJIJSKI SVET S KNJIGAMI 

Mentorica: Emanuela Mohorko 
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Avtorica: Katarina Korpič 

Razred: 8. a 

Mentorica: Metka Pelicon 

 

NAJINA ZGODBA 

Napiši mi magičen svet, 

z besedami nariši podobe. 

Na papir izlij svoj skriti svet, 

zaupaj mi najhujše tegobe. 

Se bova mar po knjigi lovila, 

se skrivala v visoki travi, 

morda pravljične ptice na cesti plašila? 

Le kaj se ti plete po glavi? 

Ali bom srečen konec spoznala? 

Naju čaka na koncu veselje? 

Morda bom pa le neslišno jokala 

in konec me s sabo v žalost odpelje. 

 

Nastja Zuanić, 1. b 
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Avtorica: Julija Bevc 

Razred: 8. a 

Mentorica: Metka Pelicon 

 

SKRIVNOSTNO POTOVANJE 

Grška mitologija! Nekaj najlepšega, kar sva z mojo najboljšo prijateljico kadar koli spoznali. Prav 

zaradi tega sva se neko poletje odločili, da bova za tri dni odpotovali v Grčijo.  

 

Najbolj sva si želeli obiskati Delfe, preročišče, posvečeno Apolonu, bogu prerokovanja. Ko sva se 

tako sprehajali po Delfih in si ogledovali ostanke preročišča, je Ajda dejala: »Si predstavljaš, kako 

super bi bilo, če bi res slišali kakšno prerokbo?« »Ja, ko bi vsaj!« sem žalostno dejala. V tistem 

trenutku so se tla zatresla. Kar naenkrat se je okolica spremenila, stebri so zrasli in se oblikovali v 

tempelj. Turisti so izginili. Ko se je vse nehalo tresti, sem pogledala Ajdo: »Kaj se je zgodilo?« sem 

dejala. »Mislim, da sva nekako odpotovali nazaj v preteklost. V čas, ko je tempelj še bil aktiven,« 

je rekla Ajda.  

 

Nenadoma je k nama pristopil visok fant. »Jaz sem Perzej, izgledata izgubljeno,« je dejal. »Perzej? 

Tisti, ki je ubil Meduzo?« sem vprašala. »Ubil Meduzo? Nič ne vem o tem,« se je odzval Perzej. »Ah, 

ni važno. Nekako naju je iz sedanjosti posrkalo v staro Grčijo,« je pojasnila Ajda. »Kako, kako? 

Nista iz tega časa?« je bil presenečen Perzej. »Ne. Sva iz … uh … vaše prihodnosti,« sem poskušala 

razložiti. »Ok,« je odvrnil Perzej. »Super, to je razjasnjeno. Ampak, zakaj sva tu?« je vprašujoče 

nadaljevala Ajda. »Mogoče vama bo koristilo, če slišita svojo prerokbo,« je dejal Perzej. Odšli smo 

v preročišče.  

 

Ko smo prišli v najbolj skrito sobo na koncu templja, je po dvorani odmeval ženski glas: »Dve 

dekleti, en fant, en dan čas, veliko kač, a ena možna pot do smrti. Če vam ne uspe, tu ostaneta 

pač.« Začudeno smo šli ven. »Polovice nisem razumela,« je dejala Ajda. »Takšne prerokbe pa še ne!« 

je bil začuden Perzej. »Ampak ni logično?« sem vprašala. »Midve sva dve, ti si eden,« sem 

nadaljevala. »Ja, ampak kače in ena možna pot?« se je odzval Perzej. »Seveda! Meduza! Ubije pa 

te lahko samo s pogledom!« se je navdušila Ajda. »Torej, če prav razumem, moramo mi trije 

premagati Meduzo v enem dnevu, drugače se vidve ne bosta mogli vrniti?« je dejal Perzej. »Ja, 
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mislim, da bo nekaj takega,« sem počasi dejala. »Ne preostane nam drugega, kot da to naredimo! 

Prerokbo moramo izpolniti!« je rekel Perzej. 

 

»Kje lahko najdemo Meduzo?« je vprašala Ajda. »Meduza bi naj živela v stari stavbi v vasici blizu 

Delfov!« je dejal Perzej. »Pojdimo!« sva rekli z Ajdo istočasno. Ko smo prispeli v vas, je Perzej dejal: 

»Tam, tisto je podrtija, v kateri živi Meduza.« »Kako lahko živi tu?« se je začudila Ajda. Samo 

skomignila sem. »Ne pozabita, ne smeta je pogledati v oči.« »Ja!« sta hkrati odgovorila.  

 

Ko smo vstopili, ni bilo na pogled nikogar v hiši. Kar naenkrat so se vrata za nami s treskom zaprla. 

Na vratu sem začutila nohte in majhne kačice, ki so se dotikale moje glave. »Ali ste prišli v smrt?« 

nas je ogovorila Meduza. Vsi smo otrpnili, a se je Ajda domislila načrta. »Ne, samo želeli smo vas 

vprašati, kako dosežete tako lepoto. »Lepoto!« je zmedeno dejala Meduza. »Seveda! Vaš videz je 

prečudovit!« sem se zlagala. »Vaša koža se blešči od lepote!« je pomagal Perzej. »In vaši kačji lasje! 

Tako svileni in nežni so videti!« smo še naprej lagali. Tako laskanje je trajalo še kar nekaj časa, ko 

je Meduza zakričala: »Ne verjamem vam!« Pogledala sem po sobi, da bi videla, če lahko kaj 

uporabimo. Zagledala sem velik sod deževnice. Če bi Meduzo pripravili do tega, da se pogleda, bi 

okamenela samo sebe! Očitno sta do tega spoznanja prišla tudi moja prijatelja, saj je Perzej dejal: 

»Če nam ne verjemite, se prepričajte sami!« »Tam je sod z vodo, poglejte se in ugotovite, kako lepi 

ste!« »Zakaj bi vam verjela? No … ne bo mi škodilo, če to preverim! Če ugotovim, da so vaše 

besede brezpredmetne, vas bom vse po vrsti okamenela, če hočete ali ne!« je jezno dejala Meduza 

in stopila do soda. Pogledala se je. »Aaaaaa! Ne! Kako ste mog…« tukaj se je njeno kričanje ustavilo. 

Obraz ji je okamenel. Počasi so okamenele še njene kače in celotno telo. Naš načrt je deloval. 

Okamenela je samo sebe. »Uspelo nam je!« smo se razveselili in se objeli.  

 

Odšli smo ven. Po poti nazaj smo se smejali, kako dobro smo jo premagali. Ravno pravi čas smo 

se vrnili v Delfe. Poslovili sva se od Perzeja in v tistem trenutku so se tla spet začela tresti. »Pa 

srečno pot!« sva še slišali reči Perzeja. Stebri in druge zgradbe okoli templja so izginili. »To pa je 

bila dogodivščina!« sem dejala Ajdi, ko se je vse skupaj umirilo. »Ja, ampak ali ne piše v knjigi, da 

je Perzej vse naredil sam ?« je vprašala. »Poglejva!«  

 

Ajda je odprla knjigo STARE GRŠKE BAJKE. »Perzej in njegovi pomočnici so tako skupaj premagali 

Meduzo …« je na glas prebrala Ajda. »Čakaj malo! Spremenili sva zgodovino!« sem se začudila. 
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»Res je! Ti dve pomočnici sva midve, kljub temu da najino ime ni omenjeno! Če hočeš izvedeti 

resnico, moraš zelo natančno brati!« je smeje dejala Ajda.  

 

 

 

Adina Smajlović, 1. a 
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Avtorica: Ana Munda  

Razred: 8. b 

Mentorica: Metka Pelicon 

 

 

KNJIGA Z MENOJ 

 

Ko knjigo v roke vzamem, 

nikamor se ne ganem. 

Na fotelju sedim, 

dokler zadnje pike ne dohitim. 

 

V svet domišljije se odpravim, 

da vse skrite sanje zagrabim, 

od detektivke do princeske mične, 

moje vloge so različne. 

 

Ko jaz berem, 

včasih se zaderem. 

Včasih mi gre na jok, 

in od mene sliši se sam stok. 

 

So trenutki, ko se zelo nasmejem, 

in dan postane brezmejen. 

Knjige modro zgodbo mi povedo, 

na način kot le malokdo. 
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NAGRADA: Ema Oprešnik, 4. d, JURI MURI V AFRIKI 

Mentorica: Vesna Trampuš 
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Avtorica: Brina Šprah 

Razred: 9. c 

Mentorica: Branka Arko 

 

PESEM ZA NAŠO ŠOLO 

 

 

Pišem pesem, 

pesem za našo šolo. 

S pisalom po papirju plešem  

in nanj vse željene misli stresem. 

 

Le kaj naj povem o naši šoli? 

Le kaj naj napišem? 

To se sprašujem 

in v mislih pripovedujem:  

 

Naša šola nas uči, 

prižiga nam svetle luči. 

Odpira nam vrata, 

za nas skrbi kot za brata. 

 

Sprva učimo se brati, 

kmalu za tem še računati. 

Učitelji že začnejo ocenjevati 

in spet o novih snoveh pripovedovati. 

 

To iz leta v leto se ponavlja, 

iz razreda v razred pripravlja. 

Vse se nadgrajuje, 

včasih tudi nazaduje. 

Znanja imamo vedno več, 

včasih že skoraj preveč. 

Hitimo in hitimo,  

da v deveti razred priletimo. 

 

Kmalu že se poslavljamo, 

na nova šolska leta se pripravljamo. 

Po tihem se že veselimo,  

nato pa se že smejimo. 

 

Preden se odpravimo, pa se zavemo,  

da na našo šolo pozabiti ne smemo. 

Zaradi nje smo pametnejši  

in kot učenci novejši. 

Devet let se nam smeji, 

v resnici pa tudi sama nori. 

 

Nori že 85 let 

in vsakemu omogoči polet. 

 

Naloga šole je pomembna 

in tudi najbolj odmevna. 

Zato moramo jo spoštovati 

in ji lepe misli poslati. 

 

Ostati mora nepozabna, 

za vsakega opazna. 

To pesem je za našo šolo, 

mogočno in pomembno šolo. 

 

 

 

 

 



PREŠERNE NOVICE                                                                                       POLETJE 2022  
 
 

Stran | 20  

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

MEDGENERACIJSKO BRANJE 

V petek, 3. 6. 2022, smo v okviru 85. obletnice naše šole na pobudo staršev organizirali 

medgeneracijsko branje. Potekalo je tako, da je v vsakem razredu eden od staršev učencem bral 

knjigo po lastni izbiri. 
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Učencem 8. c je ga. Zhelanova 

predstavila Dostojevskijev roman 

Zločin in kazen. Književno delo, ki je 

dokaj zahtevno za osnovno šolo, je 

zelo slikovito približala učencem s 

pomočjo drsnic, kratkih filmčkov, 

učence pa je popeljala skozi vse 

kraje, kjer se zgodba odvija. Čeprav 

gre za zelo obsežno kanonsko 

stvaritev ruskega realista, sem 

prepričana, da bo kak učenec še pred 

srednjo šolo posegel po tem romanu. 
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“Ne živim ne v preteklosti ne v prihodnosti. Vse kar imam, je sedanjost. Samo ta je pomembna. 

Če znaš živeti sedanjost, si srečen človek.” 

Paulo Coelho, Alkimist 

 

 

 

Gospa Valentina Bevc Varl, je učencem 8. a brala odlomke iz knjige brazilskega pisatelja Paula 

Coelha Alkimist. Spremljali smo pot mladega andaluzijskega pastirja, ki je iskal zaklad in je na koncu 

poti odkril, da resničen zaklad nosimo v sebi. 
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Vsem staršem se zahvaljujemo za sodelovanje in smo veseli za množičen odziv. Bil je prijeten in 

sproščen petek, ki bo ostal vsem v lepem spominu. 

 

                                                                                                                     Jasmina Blažič 
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KNJIŽNI SEJEM 

Na pobudo Sveta staršev smo ob praznovanju 85. obletnice naše šole organizirali še knjižni sejem 

za učence in starše.  

V četrtek, 2. junija 2022, so si učenci na knjižnem sejmu izbirali knjige. Bili so navdušeni in srečni, 

ko so s kupončkom lahko obiskali knjižni sejem v avli. Domov so odnesli nove in zanimive zgodbe. 

Poleg knjig smo staršem na knjižnem sejmu v petek, 3. junija 2022, pred in po osrednji slovesnosti 

ob 85. obletnici ponudili še unikatne knjižne kazalke, ki so jih poslikali naši učenci, pod vodstvom 

mentorice Radeje Lokar Rutar.  

Vse prostovoljne prispevke, ki smo jih zbrali na knjižnem sejmu, bomo namenili Šolskemu skladu. 

Vsem staršem, učencem in učiteljem, ki ste donirali knjige, se iskreno zahvaljujemo. Tudi s knjižnim 

sejmom lahko vzpostavljamo najlepše vezi z branjem.     

                                                                                               Irena Gradišnik, šolska knjižnica 
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GOSTOVANJE SEBASTIJANA PREGLJA 

GOSTOVANJE AKTUALNEGA DOBITNIKA VEČERNICE SEBASTIJANA PREGLJA 

V torek, 14. junija 2022, smo v okviru največjega literarnega festivala v Mariboru »Ko te napiše 

knjiga«  gostovali aktualnega dobitnika večernice. 

Sebastijan Pregelj je v naši šolski knjižnici skupaj z gospo Darko Tancer-Kajnih, urednico revije 

Otrok in knjiga, spregovoril o Zgodbah s konca kamene dobe. 

Vrnitev je šesti del zbirke, ki je namenjena bralcem prvega ter tistim v drugem bralnem obdobju. 

Tematiko življenja koliščarjev je pisatelj predstavil našim učencem 4., 5. in 6. razredov. 

Sebastijan Pregelj je prejemnik 25. večernice za najboljšo slovensko mladinsko literarno delo 

preteklega leta. 

Učenci so pisatelju postavljali zanimiva vprašanja, ker so napete dogodivščine dečka Brina že 

prebrali. 

Srečanje smo zaključili s pisateljevim dragocenim sporočilom učencem o radovednosti, čudenju, 

želji po raziskovanju in odkrivanju. 

                                                                                                 Irena Gradišnik, šolska knjižica 
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ERASMUS 

ERASMUS DNEVI V FRANCIJI 

Ponedeljek, 4. 4. 2022 

           V ponedeljek, 4. 4. 2022, smo se učenke, ki sodelujemo pri ERASMUS+KA2 projektu 

CONSOMMER MIEUX, CONSOMMER DIFFÉREMMENT z učiteljicama Marjetko Bunford Selinšek 

in Mirjano Colnarič odpravile v Laon, v Francijo. 

         Naš potep se je začel z zbiranjem pred šolo ob 8.45, kjer nas je čakal prevoz do letališča 

Jožeta Pučnika Ljubljana. Ko smo prispele, je bila ura približno 10.15, let pa smo imele ob 15. 05, 

zato smo se odločile, da gremo na sok.  

          Potem ko smo opravile vse potrebne postopke za let, smo odšle do naših vrat. Tam je bil 

namizni nogomet, ki nam je krajšal čas. Let je bil miren. Imele smo zelo lep razgled. 

          Po pristanku na letališču Charles de Gaull v Parizu v Franciji smo morale priti z avtobusom 

do mesteca Laon. Najprej smo odšle v hotel Ibis, potem pa na večerjo v McDonald's.  

           Po končanem obroku smo odšle nazaj do hotela in se odpravile v postelje, saj nas je čakal 

naporen dan.  

       

Torek, 5. 5. 2022 

            Prvi dan v Laonu se je začel z zajtrkom in vsemi stvarmi, ki jih po navadi opraviš, preden 

greš v šolo, službo, itd. 

             Ko smo prišle do Collège Les Frères Le Nain, so nas tam lepo sprejeli in nam predstavili 

potek tedna. Nato so nam razkazali šolo, ki je bila zelo velika. S tamkajšnjimi učenci in učenkami, 

ki sodelujejo pri projektu, smo nato odšli pobirat smeti v okolici njihove šole. 

             Po končanem delu smo odšli v učilnico, kjer smo se razdelili v mešane pare (učenka iz 

SLO, učenec/ka iz FRA) in igrali kviz o našem planet, onesnaževanju, smeteh … V njem sva zmagali 

jaz (Ana Munda) in Emma iz Francije.  

              Odšli smo na kosilo v šolsko jedilnico, kjer me je zelo presenetil način pospravljanja 

pladnjev, in sicer vse, kar na naši šoli naredijo kuharice, ko končamo s svojim obrokom, naredijo 

v Franciji učenci sami. 
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               Nato smo sami izdelovali naraven deodorant, balzam za ustnice in kremo za telo. Te 

izdelke smo lahko odnesle nazaj v Slovenijo in jaz osebno jih še uporabljam.  

                Zvečer smo odšli v bowling. Tam smo se spoznali s Francozi iz srednje šole in z učenci 

1. Gimnazije v Celju, ki so se prav tako udeležili izleta. Tam smo tudi večerjali. Za sladico smo si 

lahko izbirali sadno solato, limonino pito ali čokoladno peno. Vse sladice so bile izjemno dobre.  

                Po večerji pa smo se vsi Slovenci odpravili do hotela in odšli v svoje sobe. 

       

Sreda, 6. 4. 2022 

           Zjutraj smo ponovile našo jutranjo rutino – zajtrk. Ko smo prišle v šolo, smo se razdelile v 

skupine in odšle k pouku. Seveda smo samo poslušale in si ogledale, kako pouk poteka v Franciji. 

Z mojo sošolko sva si najprej ogledali spoznavanje okolja, glasbo, na koncu pa sva se udeležili ure 

kluba matematikov, kjer smo se igrale matematične družabne igre. 

              Nato je sledilo kosilo. 

              Po kosilu smo si šli ogledat mesto Laon. Obiskale smo katedralo in imele smo vodičko, ki 

nam je razložila, predstavila zgodovino mesta. 

              Povabljene smo bile na zaključni nastop glasbene šole. Bil je naravnost fantastičen! Njihov 

pevski zbor je bil zelo usklajen in petje je bilo čudovito. 

             Po koncertu smo odšli nazaj v hotel in zaspali. 
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 Četrtek, 7. 4. 2022 

           Zadnji dan v Laonu se je začel z zajtrkom. V četrtek pa smo odšle v srednjo šolo Lycee 

Pierre Mechain. Vsi Slovenci smo se udeležili francoske debate, ki poteka drugače kot v Sloveniji.  

            Kosilo smo imeli kar v srednji šoli, kjer so imeli odlične sladice.  

            Po kosilu smo se vrnile v osnovno šolo, kjer smo recepte, ki smo jih uporabili v torek, 

napisali v našem jeziku. Imeli smo tudi čajanko s temo Alica v Čudežni deželi in v čast tednu 

Evropskih jezikov smo imeli kviz o jezikih. 

              V srednji šoli smo imeli poslovilo večerjo, kjer smo se poslovili od naših prijateljev iz 

Francije, ki jih nikoli ne bom pozabila.  

              Naš zadnji dan se je končal s sprehodom do hotela, kjer smo hitro odšli spat, saj smo se 

morali naslednji dan zbuditi zelo zgodaj. 

        

 

 

  



PREŠERNE NOVICE                                                                                       POLETJE 2022  
 
 

Stran | 33  

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

Petek, 8. 4. 2022 

           Ob deset do osmih smo morali biti pripravljeni na odhod, saj smo ob osmih imeli avtobus 

do letališča. Ob 12.45 smo imeli let nazaj v Slovenijo. Na letališču nas je čakal avtobus, ki nas je 

peljal v Maribor. V Mariboru smo se poslovile in odšle domov, kjer so nas čakali naši domači.  

           

                                                                                                           Ana Munda 8. b          

 

 

 

ERASMUS  

AKTIVNOSTI, UČENJA, POUČEVANJA IN USPOSABLJANJA V SLOVENIJI 

 

Na Osnovni šoli Franceta Prešerna Maribor smo na dnevih Erasmusa (2. LTTA) od 16. do 19. maja 

2022 gostili naše Erasmus partnerje iz Srbije in Turčije, z Grki pa smo sodelovali preko spleta. V 

teh dnevih smo se z vrstniki bolje spoznali in se skupaj veliko naučili.  

 

PONEDELJEK, 16. MAJ 2022 

Ko smo prišli v šolo, smo bili na trnih, saj smo se veselili prvega srečanja v živo z našimi Erasmus 

prijatelji iz Beograda, Afyonkarahisana in Drame, ki žal zaradi epidemioloških preprek niso mogli 

sodelovati v živo, zato smo se z njimi vsak dan srečevali preko spleta. Z velikimi pričakovanji smo 

stopili v računalniško učilnico, kjer nas je pozdravil gospod Ivan Koruza, vodja ZIP-a (Zavoda Za 

in Proti). Predstavil nam je javno govorjenje in kako se pri tem izboljšati. Govorili smo o uporabi 

Etosa, Patosa in Logosa, ki so nujno potrebni pri prepričljivosti govora, podajanju oprijemljivih, 

verodostojnih dokazov ter prepričevanju poslušalcev in sodnikov. Za tem smo imeli kratek odmor. 

Po odmoru smo se razdelili v skupine in skupaj iskali argumente za podporo debatnim trditvam o 
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škodljivosti kajenja, vremenskih spremembah in o razlogih proti debatnim trditvam na podobne 

teme.   

Popoldne istega dne smo se z gosti odpravili v Muzej narodne osvoboditve. Po krajšem ogledu in 

izčrpni razlagi kustosa, ki je naše goste naučil veliko o zgodovini našega prečudovitega mesta, smo 

raziskovali mestno jedro. Naši gostje so ob tem uživali tako kot mi. Čeprav živimo v Mariboru, je 

tukaj še marsikaj neodkritega. 

       

    

 

TOREK, 17. MAJ 2022 

Naslednji dan je na šoli potekala slavnostna predstavitev Erasmus Crimson projekta. Zbrali so se 

ravnatelji in pomočniki vseh slovenskih osnovnih šol, ki nosijo ime Franceta Prešerna, iz Kranja, 

Črenšovcev in Ribnice na Dolenjskem. Prav tako so predstavitve svojih šol izvedli tudi naši gostje 

iz Turčije in Srbije ter Grčije, ki so se nam pridružili preko zooma. Ogledali smo si videe in prisluhnili 

govorom. Učenki Milica in Katarina sta govorili o prednostih debatiranja in njuni sposobnosti 

sprejemanja dveh različnih zornih kotov – za in proti. Razložili sta, da jima znanje, ki sta ga 

pridobili med debatiranjem, pomaga pri argumentiranju snovi tako pri angleščini kakor tudi pri 

vseh ostalih predmetih. Naučili sta se samozavestnega nastopanja in raziskovanja virov, ki je nujno 

potrebno pri zagotavljanju resničnih dokazov, kadar pripravljaš debatne govore, predstavitve pri 

šolskih predmetih ali raziskovalne naloge. 
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Za popestritev predstavitve so učenke 8. a-razreda (Ajda Cizl, Katarina Korpič in Julija Bevc) 

pripravile krajši kulturni program. Prisluhnili smo flavti, violinskem duetu in si ogledali baletno 

plesno točko. Za tem smo našim novim prijateljem razkazale celotno šolo. Bila jim je zelo všeč, 

najbolj pa so jim k srcu prirasle živalce iz drugega nadstropja.  

Zaradi hude lakote smo z velikim užitkom zagrizli v okusno hrano, ki so jo pripravili naši kuharji.  

Sledil je poučni del, ki ga je izvedla učiteljica angleščine, koordinatorica projekta in vodja 

debatnega krožka, Marjetka Bunford Selinšek. Predstavila nam je postopek učinkovitega pisanja 

argumentacijskih esejev. Nato pa je vsak predstavil svoje ideje in na podlagi teh smo določili tri 

teme za spise (Holidays, Books vs Television, Vegeterians & Digital Technology). 

Ker je treba ohranjati zdrav duh v zdravem telesu, smo goste odpeljali v adrenalinski park Betnava, 

kjer smo se preizkusili v premagovanju strahov, vztrajnosti in samostojnosti ter plezanju. 
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SREDA, 18. MAJ 2022 

V sredo smo se z nasmehi na obrazih dobili v računalniški učilnici, kjer smo osvežili dejstva o pisanju 

esejev in nadgradili včerajšnje ideje o uporabi primerov in dokazov pri argumentiranju.  

Sodelovali smo pri uri angleščine pri sedmošolcih, ki jo je vodila učiteljica Andreja Vračko, pri kateri 

smo debatirali o temi Holidays should be shorter.  

Za tem smo pri učiteljici Marjetki Bunford Selinšek skupaj z učenci 7. c-razreda obravnavali temo 

Digital Technology makes Children's Life better. Grški partnerji so se ure udeležili preko spleta ter 

predstavili njihove argumente za in proti.  

Nato smo se lotili pisanja argumentacijskih esejev, učitelji pa so med tem časom razpravljali o 

podobnostih poučevanja ter pisali priprave za učne ure, pri katerih so prisostvovali v lastnem 

jeziku.  

Po štirih produktivnih urah aktivne uporabe argumentiranja v angleščini smo se odpravili na 

zasluženo kosilo. 
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ČETRTEK, 19. MAJ 2022 

Četrtkov dopoldan smo preživeli v razredih in veselo debatirali o različnih debatnih trditvah. Po 

kratkem pregledu urnika in zadnjih usklajevanjih ter dogovorih, kako naj bi izpeljali naš zaključni 

dan, smo skupaj z učenci 9. b-razreda in učiteljico Natašo Želježič iskali razloge, zakaj naj bi bile 

knjige boljše od gledanja televizije. Neverjetno je bilo, kakšne nadobudne ideje smo imeli, ko nas 

je v razredu sedelo skoraj 30 otrok. 

Pri učiteljici Andreji Vračko in učencih 7. b-razreda so se gostje preizkusili v umetnosti pisanja esejev 

o počitnicah, ki bi morale biti krajše oziroma daljše.  

Sledila je še debatna ura pri učiteljici Marjetki Bunford Selinšek in učencih 6. b-razreda, pri kateri 

smo predstavljali argumente za in proti ter negirali nasprotnike na trditev Vsi bi morali postati 

vegetarijanci. Preko spleta so se naši uri pridružili še grški učenci. Tako polne učilnice že dolgo 

nismo videle! Saj nas je bilo malo morje. 

Po odmoru in kosilu smo odhiteli v računalniško učilnico in se lotili pisanja spisov. Vsak izmed nas 

je moral napisati esej na tri ali celo štiri teme. To stresanje idej na papir je zahtevalo ogromno 

koncentracije. Delo se je zavleklo pozno v popoldan. 

Še sreča, da je sledila sproščujoča, zaključna večerja v restavraciji Ancora. To je bil užitek ob hrani 

in kramljanju z našimi prijatelji. Na koncu so, kot ob vseh naših srečanjih, sledili še objemčki in 

solzice ob slovesu. 
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Zapisale učenke 8. a-razreda, ki sodelujejo v timu Ersmus+KA2 projekta CRIMSON through Debate 

to become global Citizens. 

                                                                               Ajda Cizl, Katarina Korpič in Julija Bevc 

 

 

DNEVNIK »ERASMUS CONSUME« TIMA 

 

Sreda, 1. 6. 2022 

V sredo smo po mesecu in pol ponovno srečali Erasmus prijatelje iz francoskega mesta Laon. Dan 

smo začeli z razkazovanjem šolskih prostorov. Pokazali smo jim knjižnico, učilnice, hodnike, 

telovadnico in naš vrt, na katerega smo posadili zelišča v okviru Erasmus projekta How to consume 

better, how to consume differently.  

Potem smo se odpravili v gospodinjsko učilnico in predstavili Francozom slovensko tradicionalno 

jed sirove štruklje. Skupaj smo prevedli recept in začeli kuhati. Učiteljica Simona Hartman nam je 

pomagala pri pripravi testa. Uporabili smo pehtran z našega vrta, da so bili štruklji še boljši. Pri 
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kuhanju smo vsi sodelovali in na koncu tudi poskusili našo jed. Bila je zelo okusna. Malo manj 

prijetno je bilo dejstvo, da si nismo mogle zapomniti francoskih imen.  

                   

Pri uri angleščine v 6. b, ki je potekala pod vodstvom učiteljice Marjetke Bunford Selinšek, smo se 

učili o prehranski piramidi in debatirali na debatno trditev Vsi bi morali postati vegetarijanci. Po 

kosilu smo se odpravili na voden ogled Maribora. 

       

 

 

Četrtek, 2. 6. 2022 

Dan se je začel zgodaj. Ob 6.45 smo se z avtobusom odpravili v Logarsko dolino. Obiskali smo 

Center Rinka in se seznanili z življenjem slovenskih kmetov v preteklosti. Predstavili so nam izdelke 

iz volne in filcanje. Gostil nas je pastir, ki nam je pokazal stare kmečke igre. Metali smo obročke iz 

vinske trte na paličice, nosili leseno zmajevo jajce na lesenem podstavku čez poligon ter streljali s 

fračo in kamni. Nato smo odšli na kosilo v kmečko hišo. Hrana je bila zelo zanimiva in okusna. 

Jedli smo zelenjavno juho iz pora, korenja, bučk in kumar. Medtem ko je Sofija jedla zrezek s 

smetanovo omako, se je popacala kot dojenček. Po pojedini smo se sprehodili do slapa Rinke in 
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potoka. Potok je bil za nekatere nevaren, saj so skoraj padli vanj. Na koncu dneva vreme ni bilo 

tako prijetno, ker nas je toča spremljala od Celja do Maribora. 

     

 

 

Petek, 3. 6. 2022 

Petkovo jutro je bilo posvečeno medgeneracijskemu branju, saj je bil  3. junij posvečen 

praznovanju 85. obletnice šole. Pridružili smo se branju gospe Alin Podgornik, ki je predstavila in 

skupaj z učenci izbirala potek dogodkov v knjigi Skrivnost na internetu. Brali smo tudi knjige v 

angleščini.  
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Odpravili smo se k uri matematike v 9. a, ki jo je za goste in učence pripravila učiteljica Anastazija 

Tacer Banaj. Debatne tehnike smo preizkusili še v 8. a razredu, kjer smo ugotavljali, kako lahko 

otroci skrbijo za okolje. Goste smo peljali še k uri nemščine, kjer so se skupaj s četrtošolci in 

učiteljico Janjo Senekovič učili imena živali. 

Sledila je proslava ob 85. obletnici šole. Cilje projekta in Francoze smo predstavili celotnemu 

kolektivu, učencem, staršem in predstavnikom Zavoda za šolstvo ter drugim gostom. Naše 

francoske prijatelje smo pospremili do hotela in se poslovili od njih ter jim zaželeli srečno pot v 

Laon. 

 

 

Irina Nežić, Stasja Vasiljvič, Sofija Živković, 7. A 
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Ajda Cizl, 8. a 
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Dragi starši. 

Šolski sklad je zagotovo eden od temeljev naše šole. Prepričan sem, da se lahko 

sprehodimo po šolskih hodnikih in učilnicah ter se ustavimo kjerkoli in, ko se bomo 

ozrli naokrog, se bo naš pogled srečal z nečim, kar smo nabavili s sredstvi sklada. To 

pomeni, da starši s svojimi prispevki soustvarjamo šolsko okolje, ga delamo boljšega 

in našim otrokom prijaznejšega.  

Ko sedimo na stolih v atriju in gledamo nastope naših otrok na odru ali pa cel razred 

učencev uporablja tablice ali učitelj snov podaja preko interaktivne table ali pri 

športu, pri obiskih gledaliških predstav, pri dejavnostih za nadarjene, pri alternativnih 

oblikah učenja in še pri marsičem, ne smemo pozabiti, da je vse to mogoče, zaradi 

kvalitetnega šolskega sklada – zagotovo najboljšega med vsemi mariborskimi šolami. 

Poleg nadstandarda pa seveda brez izjeme pomagamo tistim, ki si vsega ne morejo 

privoščiti sami. In prav solidarnost s prikrajšanimi je v današnjem materialistično-

kapitalističnem svetu še kako pomembna. Noben otrok se ne bi smel počutiti niti 

prikrajšanega, kaj šele, da v šolo prihaja lačen. V naši družbi je vsega več kot dovolj, 

le deliti moramo in nikoli ne smemo pozabiti, da je tisti, ki zlo dopušča enako kriv 

kot tisti, ki ga povzroča. Ne pozabite! 

Spremembe načina plačevanja so močno zmanjšale prihodke našega sklada, ki sicer 

trenutno še vedno ima zdravo osnovo in kar nekaj rezerv, a tudi te bodo enkrat 

pošle, zato vas pozivam, da ne pozabite na ta nepogrešljiv del šolanja naših otrok. 

Vzemite si pet minut na šolsko leto in nakažite ali nekaj eurov ali pa nekaj sto eurov, 

kakor vam pač dopušča vaše finančno stanje. Ne pozabite! 

Hvala za vaše darilo in lep pozdrav, Jan Bilodjerič 
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Podatki za nakazilo sredstev Šolskemu skladu.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVALA! 

            

      Esma Džafić, 3. c               Inja Frangeš, 4. d 
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NOČ BRANJA 

 

NOČ BRANJA 2022 

 

Po dvoletnem premoru smo se  

20. in 21. maja znova zbrali na Noči 

branja, na katero se je letos prijavilo 

rekordno število mladih bralk in 

bralcev od 6. do 9. razreda. Po začetni 

sladki dobrodošlici in predstavitvi 

najljubših knjig  sta nam večer 

popestrili ilustratorka, pisateljica in 

pripovedovalka pravljic Alenka Spacal 

ter pravljičarka Zdenka Gajser. Sledila 

je slastna pica, tej pa pravljičarska 

delavnica "Od sanj do izdelka" pisatelja 

Stana Dirdenya, ki mu je družbo delala Mavrična čarovnica. Po nočni likovni in gledališki delavnici 

pa smo se posladkali s polnočno torto. Ob skrajno nespodobni uri so se učenci podali še na najbolj 

adrenalinski del nočne pustolovščine, in sicer so se rešiti iz sobe pobega, kar jim je tudi uspelo, 

vendar z dobršno mero bistroumnosti, iznajdljivosti in medsebojnega sodelovanja. Zaspali smo ob 

rani 4. uri zjutraj in se resnično težko prebudili v sončno sobotno jutro.  

Se vidimo naslednje leto! 

Mentorici Irena Gradišnik in Branka Arko 
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Vtisi učencev z letošnje noči branja 

Prvič sem bila na noči branja in bilo je odlično. Najbolj mi je bila všeč soba pobega, saj je bilo 

zanimivo reševati uganke. Tudi delavnice so bile super. Na gledališki delavnici smo se zelo zabavali 

in smejali. Zanimiv mi je bil tudi obisk pravljičark. Meni je bilo noč branja izjemno doživetje in 

priporočila bi vsem, naj  se potrudijo pri bralni znački.  

Jovana Perić 

     

Letošnja noč branja je zelo zanimiva, saj so bile dobre vsebine. Najbolj mi je bila všeč soba pobega, 

saj je bila zanimivo sestavljena (še posebej naloge o Harry Potterju). Zelo so mi bile všeč tudi 

delavnice, saj smo lahko izbirali med dvema.  

Zala Zemljak 

Zelo so mi bile všeč soba pobega, delavnica in mavrična čarovnica. Rada bi pohvalila hrano, ker 

je bila zelo dobra, posebej torta. Uživala sem v družbi svojih prijateljev in izkušnja je bila 

nepozabna. Ponovila sem zlaganje spalnih vreč - mislim, da sem postala v tem strokovnjakinja. 

Upam, da se vidimo tudi naslednje leto. 

Ana Munda 

Noč branja mi je bila zelo všeč. Delavnice so bile zelo zanimive in zabavne. Učitelji so nam 

pripravili tudi sobo pobega. Bilo je zelo zanimivo. Imeli smo tudi polnočno torto, kar je bilo 

odlično. Upam, da bodo noč branja organizirali tudi naslednje leto. Pa tudi vi preberite kakšno 

knjigo za bralno značko. Izplača se! 

Lana Vasić 



PREŠERNE NOVICE                                                                                       POLETJE 2022  
 
 

Stran | 48  

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

     

Noč branja se mi je zdela zelo izvirna in zanimiva. Vse delavnice so mi bile zanimive, najbolj pa 

sta mi bili všeč soba pobega in likovna delavnica. Spoznala sem tudi veliko dobrih knjig, ki so jih 

na kratko opisali ostali učenci. Kar velika večina izmed njih me je pritegnila h k branju. Prav tako 

pa gredo pohvale tudi kuharjem, ki so pripravili odlične jedi. Teh trenutkov nikoli ne bom 

pozabila. 

Tina Zavec 

Meni se je noč branja zdela zelo zabavna, posebej mi je bila všeč soba pobega. Bilo mi je všeč tudi 

to, da smo se tako veliko družili in s prijatelji ustvarili nove spomine, ki jih ne bomo nikoli pozabili. 

Vesela sem, da sem se prijavila. Pridobila sem novo izkušnjo in dobre spomine s prijateljicami. 

Upam, da se bo noč branja izvedla tudi naslednje leto. 

Amna Šehić 
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Danes sem noč prvič preživela v šoli, saj smo imeli smo noč branja. Zelo mi je bil všeč bralni 

maraton, kjer je vsak na kratko predstavil svojo najljubšo knjigo. To mi je zelo pomagalo, saj so 

bile zgodbe, ki so jih učenci opisali, zelo zanimive. No, vsaj nekatere. Zato zdaj tudi vem, katere 

knjige bom brala v prihodnosti. Učitelji so bili tudi zelo iznajdljivi, ko so nam pripravili zelo 

zabavno sobo pobega. Kljub temu da smo potrebovali nekaj namigov, je bilo reševanje zelo 

zabavno, saj smo morali uporabiti skupne moči. Pohvaliti pa moram tudi pico, ki je bila zelo 

okusna. Morda bi lahko večkrat naredili kaj podobnega, saj je bilo res zabavno, vznemirljivo in 

sem zelo uživala.  

Ajda Cizl 

 

 

 

Letošnja noč branja je bila zabavna, poučna, zanimiva in nepozabna izkušnja. Zelo mi je bila všeč 

predstavitev pravljičark. Prav tako sem uživala v predstavitvi nastanka knjige, gledališki delavnici 

in sobi pobega. Tudi hrana je bila zelo okusna. Zagotovo smo vsi neznansko uživali. Naslednje leto 

bi si želela več časa za predstavitve knjig. Morda bi lahko imeli aktivnost branja odlomkov iz 

najljubših knjig. Letošnja noč branja je bila odlična in verjamem, da bo tudi drugo leto takšna.  

Katarina Korpič 
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   Lejla Husić, 7. b            Lia Muhič, 3. c 

 

       Ella Lilu Lebarič, 6. b 
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DEVETOŠOLCI SE PREDSTAVIJO 

9. A 

 

Dragi  9. a, 

skupaj smo že vrsto let, čeprav sem vam bila razredničarka le zadnji dve leti, ki sta bili za vse tudi 

najtežji. Upam, da boste v svet odnesli le lepe spomine, slabe pa pozabili. Želim vam veliko uspeha, 

predvsem pa sreče, kar je najbolj pomembno, saj s srečo pride vse.  

 

 

 

Vaša razredničarka Andreja Vračko 
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Na zadnji stopnici zdaj stojimo,  

podali vsi se bomo v svet, 

tega prav se veselimo, 

za nas začetek nov je spet. 

 

Učiteljici Karmen in Milena sta v šolo nas sprejeli, 

skozi igro smo sproščeno se učili, 

a skozi leta hitro smo dojeli, 

kako težko je in se manj smo veselili. 

 

A sprememba ni edina ta, 

veliko učencev je odšlo 

in veliko novih k nam prišlo. 

in zdaj smo tu 9. a, 

pridni, tihi, glasni, nagajivi, 

vsak kaj svojega doda, 

no,  spoznajte zdaj 9. a. 

 

        

 

 

 

9. A 

 
 

Ajshe Ajdini 

 

Aida Ajdini 
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Iva Turk 

 

Aiša Pekovšek 

 

Vanja Ljubomirović 

 

 

Roko Rafolt 

 

Enes Arslani 

 

Matej Ilievski 

 

 

Anduena Hasani 

 

 

Kristian Čeh 

 

Lan Lašič 
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Tian Bukovnik 

 

 

Vid Novak 

 

Oskar Ilijevec 

 

Ivana Josipović 

 

 

Inja Vaupotič 

 

Tai Lorber 

 

 

Matej Anej Soršak 

 

Žiga Viegele 

 

 

Michelle Pernat 
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9. B 

 

Dragi devetošolci! 

Še malo, pa nas pozdravi poletje in skrbi, učenje ter knjige letos romajo prej na dopust. Vem, da 

ste že težko čakali zaključek »bivanja« na Žolgarjevi 2. 

Pritekli ste skozi prvo ciljno črto na poti življenja in prve najstniške preizkušnje so že za vami. Bili 

ste posebni, pa ne samo zaradi vseh omejitev, ki so krojile šolsko življenje zadnji dve leti, ampak 

ker vaša domišljija včasih ni poznala meja. Vsak dan je bil zame drugačen, saj nikoli nisem vedela, 

kakšno presenečenje ste pripravili. Bo potrebno kaj gasiti, koga bontona naučiti, komu 

budilko kupiti, koga s strehe potegniti, vas prebuditi, komu telefon zapleniti, se s starši pogovoriti 

… in dekleta so modro molčala in redko kaj izdala. V svoji nagajivosti pa ste me znali tudi 

nasmejati, seveda. 

Verjamem, da ste pripravljeni na nove izzive, dogodivščine, simpatije, prijateljstva, da ste polni 

idej in želja. Ostanite iskreni in zaupajte vase. 

Naj bo pot, po kateri vas bo peljala prihodnost, prijazna, polna uspehov in zadovoljstva. 

 

Vaša razredničarka Nataša Želježič 

 

 

 

 

 

9. B 
 

 

Nik Furman 

 

Jure Jerenec 
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Žiga Čas 

 

 

Vladimir Štiberc 

 

Ajdin Husičić 

 

 

Tai Zorko 

 

Djordje Milošević 

 

Anej Milčev 

 

Tian Valdhuber 

 

 

Real Bytyqi 

 

Mihael Bednjički 
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Nejc Polak Sagadin 

 

Emir Kapetanović 

 

 

Eva Čečelič 

 

Jerneja Pogorevc 

 

Alisa Haliti 

 

Inja Ferk 

 

Lejla Bilanović 

  

 

Tina Ternjak 

 

Heidi Gartner 
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Elma Iljazi 

 

 

Sara Pšajd 

 

Anika Žnidaršič 
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9. C 

 

Drage moje učenke in učenci 9.c razreda! 

Šolsko leto 2021/2022, zadnje v vrsti vaših osnovnošolskih let, se bliža koncu. Vem, 

da ste kot vsako leto, na konec že težko čakali.   

Šolsko leto kot mnoga druga in vendarle drugačno. Drugačno, ker po devetih letih 

skupnega učenja, druženja in prijateljevanja prinaša neizbežno slovo.  

Oči se bodo orosile, stisk roke bo za odtenek močnejši, prijetni spomini bodo privreli  

na plano, misel na jesen, ko se ne boste več skupaj smejali, bo za trenutek stisnila 

srce. Ampak življenje gre naprej in tudi to je del odraščanja.  

Sedaj je čas za nove izzive, priložnosti, preizkušnje in odločitve. Na vaši nadaljnji 

življenjski poti zaupajte vase, bodite iskreni, delajte dobra dela in se veselite novih 

zmag. Četudi ne veste, kaj vas čaka bodite drzni in predani, spoštujte sebe in druge, 

sanjajte svoje sanje in jim sledite. 

S seboj ponesite spomine na prva šolska leta in najlepše ohranite v svojih srcih. 

Spomin je večni popotnik, ki bo tudi moje misli ponesel do vas. Rada sem bila del 

vašega odraščanja.  

 

Vaša razredničarka 

Janja Senekovič 

 

Salih Arifi  

 

 

Rawan Tareg Bajilan 

 

Semina Dibrani 
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Maša Dužič  

 

 

Teo Fanedl 

 

Tamara Fras  

 

 

Leonid Gjurkovski 

 

 

Naja Grobovšek Bilodjerič 

 

Bor Hajdinjak 

 

Antónió Hajdú 

 

Matevž Hojnik  

 

 

Amar Ibrišimović  
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Maja Jayasinghe 

 

Irina Kesić 

 

 

Maša Koban  

 

 

Vanja Kovačević 

 

Tijan Mumlek 

 

Almira Muslimović  

 

 

Plejić Matija Žana Pupaher Šlag  

 

 

Almir Salihović  
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Brina Šprah 

 

Lia Vodušek 

 

Lina Marija Zajšek 
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Admira Muslimović, 7. b      Ana Strmečki, 6. b 

 

Zoja Zadravec, 7. d 
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ŠPORTNE NOVICE 

ŠOLSKO TEKMOVANJE V GIMNASTIKI od 4. do 6. razreda 

 

V četrtek, 21. 4. 2022, je na naši šoli, OŠ Franceta Prešerna, potekalo šolsko tekmovanje v 

gimnastiki.  

Tekmovanja so se udeležile učenke in učenci  2. VIO (4.-6. razred). Pokazali so svoje znanje na 

parterju. 

Na občinsko tekmovanje so se uvrstili: 

- 6. a: Iva Pisanec, Maj Ribič   

- 6. b: Stella Bojović, Julia Koziker 

- 6. d: Lana Ilić 

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem iskrene čestitke, na naslednjem tekmovanju pa veliko športne 

sreče. 

                                                                                 Mentorica: Dijana Gradišnik  
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 NAŠE UČENKE OBČINSKE PRVAKINJE V MALI ODBOJKI 

V četrtek, 5. 5. 2022, so se naše mlajše učenke udeležile občinskega  prvenstva v mali odbojki na 

osnovni šoli Rada Robiča Limbuš. Z dobro igro in borbenostjo so premagale vse nasprotne ekipe 

in osvojile 1. mesto ter se tako uvrstile na področno tekmovanje.  

Deklice v zasedbi: Irina Nežić (kapetan), Džana Ibrić, Milena Dubiv, Amina Halilović - 7. a razred, 

Delila Trgalovič, Emina Smajič, Admira Muslimović - 7. b razred, Rebeka Kotar, Tamara Salkunič - 

7. c razred. 

Vsem skupaj čestitamo za odlično igro in jim želimo še veliko uspeha.  

Mentorica: Dijana Gradišnik 
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  OBČINSKO PRVENSTVO V GIMNASTIKI ZA MINI POKAL LEONA ŠTUKLJA 

V četrtek, 2. 6. 2022, je bilo v telovadnici OŠ Leona Štuklja občinsko prvenstvo Maribora v 

gimnastiki. Letos je na njem nastopilo 103 tekmovalcev in tekmovalk iz Maribora. 

Tekmovanje je potekalo na parterju in na mali prožni ponjavi. 

Naši učenci so tekmovali odlično. Osvojili smo kar nekaj medalj, na katere smo vsi ponosni. 

EKIPNO: 

➢ deklice 1. triade so zasedle  2. MESTO in srebrno medaljo.  
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(Ekipo so zastopale: Dana Tacer, 3. a, Hana Škrubej, 3. b in Isabelle Badoko Šimek, 3. b 

razred, Anika Polajner Lenarčič, 3. a).        

➢ deklice 2. triade so zasedle  3. MESTO in bronasto medaljo. 

(Ekipo so zastopale: Iva Pisanec, 6. a, Julija Koziker, 6. b in Lana Ilić, 6. d razred).                         

POSAMEZNO: 

➢ kategorija deklice 2. triada je Lana Ilič zasedla 1. MESTO in zlato medaljo. 

➢ kategorija dečki 2. triada je Maj Ribič zasedel 2. MESTO. 

➢ kategorija deklice 1. triada je Isabelle Badoko Šimek zasedla 3. MESTO in bronasto medaljo. 

➢ kategorija deklice 1. triada je Hana Štrubej zasedla 5. MESTO. 

➢ kategorija deklice 1. triada je Dana Tacer zasedla 7. MESTO    

Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje in čestitamo za prikazano gimnastično znanje. 

       

                                                                             Mentorica: Dijana Gradišnik        

 

KOŠARKARSKA TEKMA UČITELJI : UČENCI 

  

V ponedeljek, 13. 6. 2022, je bila v naši šolski telovadnici T2 odigrana zanimiva tekma v košarki. 

Pomerili sta se namreč ekipi učiteljev in šolska ekipa učencev OŠ Franceta Prešerna. Zbralo se je 

veliko gledalcev, sodnik učitelj Danilo Šibila, fotografinja ga. Radeja Lokar Rutar in zapisnikarska 

miza so bili pripravljeni, obe ekipi zelo motivirani in vse je bilo nared za dobro tekmo. 

 

Kljub veliki navijaški podpori učencem, so učitelji že takoj na začetku pokazali rutino in izkušnje 

ter po nekaj minutah povedli z rezultatom 10:2. Te prednosti nato niso izpustili iz rok vse do 
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konca. Učenci so se sicer po nekaj zadetih trojkah v tretji tretjini nekoliko približali, a kaj več jim 

ni uspelo. Na koncu je bil rezultat 44:27 za učitelje.  

 

Pri zmagovalcih je kar 20 točk dosegel g. ravnatelj Damjan Pihler, pri učencih pa je bil najboljši 

strelec kapetan ekipe Vid Ivetić, z 12 točkami. Učenci so bili vidno razočarani, a obljubljajo, da se 

bodo naslednje leto še bolje pripravili in tudi zmagali. 

 

Zapisal Branko Koražija 
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OSTALI PRISPEVKI 

ZOTKINI TALENTI 2022 

Prireditev Zotkini talenti 2022 je bila v nedeljo, 19. junija 2022 v Cankarjevem domu. Slavnostne 

prireditve so se udeležile naše zlate raziskovalke - Julija Bevc, Ajda Cizl in Tina Zavec Stojanović iz 

8. a razreda. Dekleta so na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije sodelovale z 

raziskovalno nalogo Rezbarstvo in pozlatarstvo - od poklica do ljubiteljstva (mentorica Mirjana 

Colnarič). Osvojile so zlato priznanje, njihova naloga je bila ocenjena z vsemi možnimi točkami. 

Na njihov uspeh smo zelo ponosni in jim ob tej priložnosti še enkrat čestitamo! 
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BALONI  

V 1. a smo poleteli z baloni, ki smo jih izdelali iz plastičnih zamaškov. Tako smo iz odpadnih stvari 

ustvarili nove izdelke. 
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Veliko umetnin, ki jih umetniki ustvarijo v naravi iz naravnih materialov, zaradi dežja, snega in 

vetra, razpade. Ohrani jih le fotografija. 

 

Tudi učenci 2. c smo na šolskem igrišču nabrali kamenčke, vejice, listje, iz katerih smo oblikovali 

svoje umetnine in jih ohranili na fotografiji. 

 

Bilo je zanimivo in majhen košček šolskega igrišča je za nekaj časa dobil drugačno podobo. 
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Eva Alič Pušnik, 6. d     Hannan Džabiri, 7. b 

 

Mark Počkaj Majninger, 6. b 
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V 2. d smo »pisali« malo drugače. Iz naravnih materialov, ki smo jih našli in nabrali kar na 

šolskem igrišču, smo pisali svoja imena, začetnice svojih priimkov in imen, slovenske in angleške 

besede, … Jih najdete in znate prebrati? 

Učenci 2. d 
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OBISK RADIA CENTER 

  V četrtek, 26. 5. 2022, smo se učenci izbirnega predmeta radio zbrali v avli šole. Ob 

informatorkini mizi smo odložili torbe, iz njih vzeli zvezke in pisala in se odpravili na pot. 

  Ko smo prispeli do naše destinacije, smo bili toplo sprejeti. Notranjost zgradbe mi je bila zelo 

všeč. Prostori so bili zanimivo opremljeni. Najbolj pa so mi padle v oči gramofonske plošče, ki so 

krasile stene. Malo nas je zaskrbelo, ko smo zagledali ozke in zelo zavite stopnice. Prepričani smo 

bili, da bo nekdo padel. Na srečo smo brez poškodb prišli v prvo nadstropje, kjer smo prisluhnili 

naši gostiteljici in se namestili v udobne stole.  

  Izvedeli smo, da je Hitradio Center prva slovenska radijska postaja namenjena mladim. Zato, da 

bi privabili čim več poslušalcev, so zelo aktivni tudi na družabnih omrežjih, kjer hkrati prejmejo 

veliko povratnih informacij. Želijo predvajati glasbo, ki je mladim najbolj všeč, zato jo testirajo. 

Mladina mora poslušati nek »hit« in ga nato oceniti na lestvici od 1 do 5. Glede na rezultate se 

odločijo, katere pesmi bodo predvajali v najbolj poslušanih urah in katerih sploh ne bodo. Vredno 

je omeniti tudi, da 80% njihovega programa sestavlja glasba (pop), slišimo pa lahko tudi kratke in 

jedrnate novice. Hitradio Center se nahaja na kar dveh lokacijah, v Mariboru in v Ljubljani. 

Radijska hiša je sicer nekoliko bolje opremljena, pomoč pa jim nudi tudi umetna inteligenca. 

  Prav tako pa smo imeli čast spoznati Tima Koresa, ki smo ga prekinili med snemanjem »kori-

coverja« - znanim pesmim preuredi besedilo in posname videospot. Snemanje le-tega navadno 

traja en teden. Ogledali smo si prostor v katerem dela že 7 let. Ta ima kar štiri ekrane. Kontrolno 

ploščo  mora upravljati kar sam. To mu je na začetku delalo preglavice. Zaupal nam je, da se pri 

delu drži pravila trojni H (hand-ustvarjanje, heart-čustva, head-razmišljanje). Včasih kak prispevek 

posname vnaprej. Povedal nam je tudi, da ni od vedno želel biti radijski voditelj. Najprej ga je 

zanimalo risanje. Zato se je vpisal v Umetniško gimnazijo v Celju. Nato je študiral arhitekturo.  

  Skupaj smo posneli par fotografij. Potem smo se odpravili nazaj v šolo. Ko smo vzeli svoje torbe, 

smo se poslovili in odšli domov. Hvala učiteljici Damijani Počkaj Horvat in osebju Radia Center. 

To je bila res čudovita in nepozabna izkušnja. 

Katarina Korpič, 8. a 
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TEKMOVANJA IZ FIZIKE ZA STEFANOVO PRIZNANJE – ŠOL. L. 2021/2022 

Na šolskem tekmovanju so prejeli PRIZNANJA na področju fizike: 

8. Razred 

1. Katarina Korpič, 8. a 

2. Leon Rubin, 8. b 

3. Neža Salaj, 8. c 

4. Katarina Kotnik, 8. c 

5. Bine Mati Regvat, 8. c 

9. Razred 

1. Brina Šprah, 9. c 

2. Vanja Ljubomirović, 9. a 

3. Jure Jerenec, 9. b 

4. Iva Turk, 9. a 

Na regijskem tekmovanju so BRONASTO priznanje prejeli: 

1. Leon Rubin, 8. b 

2. Neža Salaj, 8. c 

3. Katarina Korpič, 8. a 

Na državnem tekmovanju je SREBRNO priznanje dosegel: 

1. Leon Rubin, 8. b 

 

Iskrene čestitke!                                            

Zapisal:  Andrej Juder, prof. (mentor) 
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ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE V ŠOL. L. 2021/22 

3. junija smo za 209 učencev od 1. do 5. razreda gostili pisateljico, pravljičarko in pripovedovalko 

Špelo Frlic. 

Špela Frlic se posveča razvoju sodobnih pripovedovalskih praks v slovenskem prostoru. 

Uživali smo v njenih dobro povedanih zgodbah, jasnih in prodornih mislih. 

Učenci si bodo zapomnili Špelino zgoščeno pripovedovanje. 

                                                                    Irena Gradišnik, šolska knjižnica 
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 1. RAZREDOV 

Z učenci prvih razredov smo v sredo, 8. 6. 2022, 

izvedli zaključno ekskurzijo. Z avtobusom smo se 

odpeljali na Ptuj. Najprej smo se odpravili na 

ogled mesta, ki je najstarejše slovensko mesto in 

del bogate kulturne dediščine tega področja. 

Ogledali smo si posebnosti in poslušali zgodbe, 

povezane z mestom. Nato smo odšli še na Ptujski 

grad, kjer smo si ob zanimivem vodenju ogledali 

različne zbirke - zbirko tradicionalnih pustnih 

mask, orožja, glasbil in zbirko fevdalne 

stanovanjske kulture. Prisluhnili smo pravljici 

Kraljična na zrnu graha in si izdelali kronico. Kot 

se za izlet spodobi, smo se na koncu še posladkali 

s sladoledom. Učenci so povedali, da je bilo na 

izletu zanimivo, poučno in prijetno.  
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA 8. RAZREDOV – WOOP! Murska Sobota 
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ZBOROVSKI BUM 
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PREDAJA KLJUČA 
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RUBIKOVA KOCKA SE JE VRTELA TUDI NA OŠ FRANCETA PREŠERNA  

V četrtek, 16. 06. 2022, smo na OŠ Franceta Prešerna skupaj z člani Rubik Klub Slovenija, 

organizirali srečanje z delavnico za tiste, ki radi sestavljajo veliko število različic te posebne kocke. 

Zelo smo ponosni, da nam je na srečanje uspelo privabiti več kot 25 učencev naše šole, nekaj 

njihovih staršev in zunanjih obiskovalcev ter tri člane Rubik Kluba Slovenije. 

Naš namen je bil predvsem povezati učence, ki se ukvarjajo s sestavljanjem Rubikovih kock, med 

seboj in tudi s člani Rubik klub Slovenija. Stiki, ki so jih udeleženci delavnice navezali, bodo vsem 

udeležencem v pomoč pri deljenju znanj, sodelovanju in velika dodatna vzpodbuda, da se še v 

bodoče aktivno ukvarjajo s sestavljanjem Rubikovih kock. 

V prihodnjem šolskem letu bomo na šoli s pomočjo Rubik klub Slovenija aktivno iskali načine, 

kako se redno srečevati in morda organizirati čisto pravo šolsko tekmovanje. Morda pa pripeljemo 

na našo šolo tudi tekmovalce iz več držav: z organizacijo mednarodna tekmovanja v okviru WCA. 

Tudi, če bralci tega prispevka ne znate sestaviti Rubikove kocke, lahko to poskusite s pomočjo 

brošure »Kako sestaviti Rubikovo kocko?« na najbolj priljubljeni različici kocke 3×3. Da vam bo 

lažje brati brošuro, pa si oglejte tudi spletno stran o notacijah za Rubikovo kocko 3×3 (le v 

angleščini). 

Boštjan Strnad 

 

https://www.rubiks.si/wp-content/uploads/2021/12/RubiKS_brosura.pdf
https://speedcubeshop.com/a/blog/rubiks-cube-notation
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 JUHU, 

POČITNICE!   
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PRISPEVKE ZA GLASILO SO ZBRALI UČENCI IN UČITELJI  

OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

Mentorica/ lektorica/urednica: Jasmina Blažič 

Lektorici: Katarina Kotnik, Lara Oblak 

Oblikovanje: Radeja Lokar Rutar 
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