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UVODNIK 

   

Dragi bralec, draga bralka Prešernih novic! 

Pred tabo je zimska izdaja Prešernih novic. Tudi tokrat so se naši 

učenci in njihovi mentorji zelo izkazali, saj so ponovno postregli z 

obilico raznolikih in zanimivih literarnih ter likovnih prispevkov.  

V glasilu boš izvedel/-a, kaj smo na naši šoli počeli v mesecu 

novembru in decembru ter še veliko več. Verjamem, da te bo 

umetnost nagovorila na svoj način in morda se najdeš na kakšni 

fotografiji, ki ti pričara nasmeh na obraz. V tem glasilu je namreč zelo 

veliko fotografij, znotraj posameznih prispevkov pa so skrita 

sporočila, ki naj bodo vodilo teh božično-novoletnih praznikov. 

Nikar ne pozabi pomena tega časa v letu. Ker skozi vse leto hitiš sem 

ter tja po svojih opravkih in izpolnjuješ svoje obveznosti, si konec decembra vzemi čas in 

pomisli, kaj vse si dosegel/-a v iztekajočem se letu in kako si deloval/-a v interakciji z drugimi. 

Nikakor ne pozabi, da lepa beseda lepo mesto najde in da te prijaznost nič ne stane. Ne 

bodi skop/-a s prijaznimi besedami, mislimi, pogledi in objemi.  

Želim ti, da začutiš pravi čar božiča. Naj ti božično drevo prinese nežnost in toplino, naj bo 

pogled nanj blag in mil, naj okraski zablestijo v vsem svojem čaru, lučke pa naj prinašajo 

veselje ob čakanju Božička in naj mu osvetlijo pot, da bo lažje našel tvoj dom. 

 

Jasmina Blažič, urednica Prešernih novic 

 

Spoštovani učenci, starši in sodelavci! 

Tako kot smo si želeli, nam je pred prazniki uspelo izdati še drugo, 

praznično številko našega glasila. Upam, da si boste v prazničnih 

dneh vzeli čas in jo prelistali. 

Vsem skupaj želim mirne, zdrave in brezskrbne praznične dni ter 

prijazno in uspešno 2023.  

Damjan Pihler, ravnatelj 
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Spoštovani starši, skrbniki in donatorji! 

V življenju se vsi trudimo, da bi dosegli zastavljene cilje, da bi širili svoje znanje, si pridobili čim več 

novih veščin ter, da bi ob tem bili še bolj zvedavi in ustvarjalni.  

Zato imamo v šoli sklad, iz katerega v celoti ali delno financiramo vse, kar pripomore k boljšemu in 

pestremu pouku v šoli in šolskem okolišu. 

Iz šolskega sklada bo, tako kot leta poprej, del sredstev namenjen učencem iz socialno šibkega 

okolja, da bomo tudi njim omogočili enak standard pouka, del sredstev bo namenjen nadarjenim 

učencem in njihovim delavnicam, spet en del pa raznim krožkom, delavnicam, tekmovanjem in 

ekskurzijam, ki jih organizira šola in jih je med šolskim letom kar precej. 

Za vašo pomoč in vaš del dohodnine bomo zelo hvaležni. 

Tako kot do sedaj lahko svoj prispevek nakažete preko QR kode na TRR račun šole, če pa imate 

podjetje, pa tudi preko donatorske pogodbe. Vsako nakazilo bo več kot dobrodošlo! 

Starši, skrbniki in donatorji, hvala za vašo podporo in prispevek, da bomo tudi v prihodnje lahko 

našim šolarjem ponudili čim bolj zanimiv pouk, z veliko dodatnimi vsebinami in diaktičnimi 

pripomočki. 

  

Hvala za vaš prispevek! 

predsednica šolskega sklada Maja Lorenčič 
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LJUBEZEN MLADINE 

 

Ljubezen je, ko te pogledam. 

Ljubezen je, ko greva skupaj iz kina. 

Ko vidim tvoje ustnice, se zagledam, 

saj si ti tako fina. 

 

Čeprav si zopern, te imam rada. 

Rada te imam tudi, ko si tečen. 

Ti si moja edinstvena razvada, 

Vse, kar hočem, je, da si srečen. 

 

 

Katarina Kotnik in Jasmina Havziji, 9. C 
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Maj Pristovnik, 3. A 

 

STRAN IZ ROMEOVEGA DNEVNIKA 
 

Knjiga skrivnosti, naj ti razkrijem svoje misli. 

Nocoj sem videl svojo najdražjo Julijo. Njene oči so se lesketale pod mesecem kot oddaljena 

zvezda, vendar so bile najsvetlejše. Kako sem imel tako srečo? Biti prisoten tako blizu, a tako daleč 

od svoje drage. Njen sladek glas prevzame nadzor nad mojim srčnim utripom. Oh, Julija, moja Julija, 

če bi te lahko naredil popolnoma mojo, bi to storil tudi, če bi me vsi Capulletovi napadli. Saj ti si 

samo zame.  

Romeo 

                                                                                                            Jasmina Havziji, 9. C 
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Ana Strmečki, 7. D 
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Učenci 1. A so ustvarjali skupaj s starši. 
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ČEMUR SE REČE VRTNICA, ENAKO SLADKO Z DRUGIM IMENOM BI DIŠALO 

Zgodba Romeo in Julija, žalostna tragedija, temelji na ljubezni, v kateri sta Romeo in Julija glavna 

junaka in celo ljubimca. V tragediji je njuna ljubezen predstavljena zelo slikovito in strastno. Romeo 

in Julija sta ljubezni drug do drugega iskreno predana. Celo svoje ime in družino bi zapustila, samo 

da bi bila skupaj. 

Njuna ljubezen se vname precej hitro – skoraj takoj po tem, ko se spoznata. Na žalost pa ne traja 

dolgo. Pred ostalimi jo morata skrivati, saj sta njuni rodbini že vrsto let sprti. Kljub sovražnosti med 

sorodniki je njuna vez ljubezni premočna, da bi jo zavrgla in upoštevala »tradicijo«. Naskrivaj se 

videvata, celo poročita. 

Romeo in Julija sta oba plemenitega in bogatega rodu. Montegovi (Romeo) in Capuletovi (Julija) sta 

dve veliki družini v Veroni, ki spadata med najbolj prefinjene in bogate rodbine tam naokoli. Prav 

zaradi tega se ti dve generaciji tako močno sovražita. Med njimi je rivalstvo v bogastvu, posestvu … 

Na nek način rodbini tekmujeta med sabo že več generacij. Sovraštvo pa se nadaljuje iz roda v rod, 

saj njihove potomce to učijo že od malega in mladina sovražnost praktično dobi v gene. Na koncu 

naše zgodbe o Romeu in Juliji Montegovi ter Capuletovi le spoznajo, kako nesmiselno in sebično je 

bilo njihovo sovraštvo, čeprav je po spoznanju že prepozno, saj je vsaka družina izgubila svojega 

dragega člana. 

Sama nisem nikoli goreče zatirala ali vzbujala sovraštva do nikogar; ne zaradi rase, narodnosti ali 

verske pripadnosti. Tudi če se z nekom o različni pripadnosti ne strinjamo, je treba to drugo osebo 

ali skupnost razumeti in jih sprejemati. Ni potrebe po nasilju. Tudi sama morda ne podpiram 

popolnoma ljudi z drugačno spolno usmerjenostjo, vendar jih sprejemam in razumem ter jih seveda 

ne ponižujem. Oseba je lahko kljub nekemu prepričanju prijazna, dobrega srca, in tudi sama se ne 

bi najbolje počutila, če bi nekdo zatiral moj narod. Seveda (npr. kot pri Romeu in Juliji) lahko resnično 

sovraštvo in slabo namerna dejanja privedejo do resnih posledic. Sploh pa se mi zdi prav, da 

nobenega ne siliš in spodbujaš k sovraštvu, isti usmerjenosti ipd. (kot so sorodniki silili Romea in 

Julijo). 

Mislim, da se iz te tragedije lahko ogromno naučimo in pridobimo. »Čemur se reče vrtnica, enako 

sladko z drugim imenom bi dišalo,« verz iz tragedije o Romeo in Juliji, nam lahko pove kar nekaj. 

Na človeka ne smemo gledati kot na pripadnika določene skupine vere, spolne usmerjenosti, 

marveč jih moramo videti, kakšni so po srcu. Nekdo se lahko razglasi za muslimana ali kristjana, še 

vedno bo človek, ki bo na svet gledal enako, se tako vedel in se trudil po svojih najboljših močeh. 

Zato se moramo sprejemati in ljubiti ne glede na naša prepričanja, kajti še vedno smo vsi ljudje in 

živimo skupaj na istem planetu. 

Katarina Kotnik, 9. C 
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                                                                                 Sofiia Tomakh, 9. A 

 

UČENCI 2. A SO USTVARJALI NA TEMO »MOJA DRUŽINA« 
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DRUŽINE IZ 1. A 
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Zala Lorber, 3. A 

 

 

Dimitrije Miloshevski, 9. C 
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ŠTEVILA IZ 1. A 
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ILUSTRACIJA PRAVLJICE – LEOPOLD SUHODOLČAN: KUŽA LUŽA 

 

 

                                                 Emanuela Rojko,  1. D 

 

Projekt VARNO V VRTEC IN ŠOLO 

 

Projekt Varno v vrtec in šolo – Začetek šole je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje 
projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. Organizator projekta je društvo Sobivanje, projekt 
podpira tudi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa. Glavni namen projekta Varno 
v vrtec in šolo je preventivno ozavestiti otroke in starše o varnosti v prometu, s poudarkom na 
prometni varnosti v okolici šolskih in otroških igrišč. V okviru projekta je potekal kreativni natečaj, na 
katerem so meseca septembra in oktobra sodelovali učenci od 1. do 7. razreda.  
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Učenci 1. razredov so odkrivali varne poti na poti iz vrtca v šolo. Ugotovili so, da je v okolici šole 

veliko prometa, tako na cestah kot na kolesarskih stezah. Opazili so številne prometne znake, 

semaforje, prehode za pešce. Vse so tudi narisali in izdelali plakat. Učenci vedo, da morajo v 

prometu uporabljati rumeno rutico, kresničko, nositi svetla oblačila in hoditi po pločniku v spremstvu 

staršev ali druge odrasle osebe. Vsem sporočajo, da imajo zdrave noge, ki zmorejo hoditi peš! 

Sledite njihovemu zgledu in se v šolo odpravite peš po varnih in označenih poteh. 

Učenci 2. razredov so v mesecu septembru in oktobru obširno obravnavali temo promet in prometna 

varnost. Učenci so opazovali svojo pot v šolo, jo tudi opisali v zvezke, učili so se o pomenu prometnih 

znakov, vidnosti, pravilih obnašanja ... Izdelki pa so nastali po opazovanju okolice šole in pogovoru 

o varni poti v šolo. Šolo in okolico so učenci upodobili z voščenkami, nato so izdelali prometne 

znake, jih dali na slamice in pritrdili na podlago. 

Učenci 3. razredov so ustvarjali različna prevozna sredstva. Četrtošolci so v razredu izdelali 

prometne znake, nato pa odšli na igrišče, kjer so narisali cestno infrastrukturo, postavili stavbe in se 

z avtomobilčki igrali promet. Niso mogli nehati, z igro so nadaljevali še v podaljšanem bivanju. 

Učenci 4. in 5. razredov so pri neobveznem izbirnem predmetu tehnika ustvarili tehniške izdelke, in 

sicer lesene prometne znake. Učenci 7. A pa so pod mentorstvom razrednika Andreja Judra izdelali 

prezentacijo v obliki kratkega filmčka s fotografijami prometne ureditve okolice naše šole. 

Učenci so bili dejavni tudi v podaljšanem bivanju, kjer so izdelovali različne plakate na temo varnosti 

v prometu. 

Otroci že zelo hitro postanejo udeleženci v prometu: kot potniki, pešci, kolesarji, vozniki skiroja ... Zato 
je zelo pomembno, da se naučijo varnega udeleževanja v prometu. Z učenci se bomo še naprej veliko 
pogovarjali o prometu in opozarjali na prometno varnost. Upoštevali bomo prometne predpise, saj s 
tem skrbimo za svojo varnost in varnost drugih.  
 

Zapisala: Monika Boltar 

   1. A  (Mentorici Karmen Kresnik Plohl in Brigita Tominc) 
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 1. B (Mentorici Aleksandra 

Gorjup in Jožica Šošter) 

   1. C (Mentorici Ramona Lesar Puklavec 

in Milena Zaner)  

    1. D (Mentorica Miranda 

Irgolič) 
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    2. A (Mentorica Mojca 

Povoden) 

   2. B (Mentorica Sanja Antolić) 

     2. C (Mentorica Silva Vivod) 
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     3. A (Mentorica Karin Kaloh) 

 

      

3. C (Mentorica Emanuela Mohorko)    3. D (Mentorica Maša Krajnc) 
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     3. E (Mentorica Alenka 

Fajfar) 

 

 4. D (Mentorica Vesna 

Trampuš) 

 

 1. skupina OPB (Mentorica: 

Mateja Kucljak) 
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 3. skupina OPB 

(Mentorica Anja Molnar) 

 

   4. skupina OPB 

(Mentorica Mojca Vinko) 
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 5. skupina OPB 

(Mentorica Brigita Trinko) 

 

 6. skupina OPB (Mentorica Jasmina Penca) 

 

 Neobvezni izbirni predmet tehnika (Mentor 

Urban Nedeljko) 
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PTICE POZIMI 
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                                                                                                                                   3. B 
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ZIMA, ZIMA BELA V 2. B 
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Snežaki krasijo vrata 2. A razreda. Nastali so v petek, 2. 12. 2022, ko smo imeli 2. kulturni dan – 

Prešerni december. 
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VESELI DECEMBER V 3. D 
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PREŠERNI DECEMBER V 8. D 
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ZNOVA SMO SODELOVALI NA MARATONU PISANJA APELOV  

Kot vsako leto v decembru smo se letos znova pridružili Maratonu pisanja apelov Amnesty 

International.  Učenci od 6. do 9. razreda so ob mednarodnem dnevu človekovih pravic pisali apele 

za »zagovornike in zagovornice človekovih pravic vseh starosti. Za ljudi, ki sem jim godi krivica 

zaradi njihove barve kože, spola ali kakšne druge okoliščine. Za ljudi, ki so prisiljeni zbežati z doma, 

saj je njihova država ujeta v krvav konflikt. Za ljudi, katerih življenja in preživetje so ogrožena zaradi 

neukrepanja vlad zaradi podnebnih sprememb ali ker jim vlade ne zagotovijo osnovne 

infrastrukture.« 

Apeli so bili namenjeni: 

• prebivalcem Anhovega, ki živijo v bližini cementarne Salonit Anhovo, kjer sežigajo 

odpadke; 

• Shahnewaz Chowdhuryu iz Bangladeša, ki mu grozi veliko let zapora zaradi kritičnega 

zapisa na Facebooku; 

• Luis Manuel Otero Alcántaru iz Kube, vodje skupine umetnikov, novinarjev in aktivistov, ki 

branijo pravico do svobode izražanja in ki so ga zaradi njegovih prizadevan zaprli; 

• Aleksandri Skočilenko iz Rusije, ki ji grozi do deset let zapora, ker je protestirala proti vojni 

v Ukrajini; 

• Cecilli Chimbiri, Joanah Mamombe in Netsai Marova iz Zimbaveja, ki so bile po aretaciji 

v povezavi z njihovo vlogo v protestih žrtve mučenja in ki jim grozijo jim leta zapora. 

Če se nam želite pridružite, kliknite na https://sola.amnesty.si/pisem-za-pravice-2022. 

Ne pozabite: »Vaše besede imajo moč. Uporabite jo!« 

Branka Arko, mentorica šolskega parlamenta  

 

 

https://sola.amnesty.si/pisem-za-pravice-2022
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PREŠERNI DECEMBER V 6. A 

V petek, 2. 12. 

2022, smo izvedli 

kulturni dan, 

imenovan Prešerni 

december. Dan 

smo pričeli z 

branjem pripovedk 

in pogovoru o 

njihovem sporočilu. 

Sledil je živahnejši 

del, v katerem smo 

okraševali učilnico v 

duhu prihajajočih 

praznikov. Vmes pa 

nas je obiskala še 

učiteljica Sandra, ki 

je izvedla delavnico Spoštujem se in se sprejemam. Učenci so razmišljali o sebi in pogumno 

spregovorili o svojih lastnostih, o sprejemanju sebe in ostalih. Prav tako so pohvalil naključno 

izbranega sošolca/-ko in se opomnili, kako sploh sprejeti pohvalo.  

Premalokrat pohvalimo drug drugega in nenazadnje tudi sebe, zato bi pohvalila vse učence za lepo 

okrašene učilnice in hodnike na šoli.  

 

                                                              Zapisala razredničarka: Anastazija Tacer Banaj 



PREŠERNE NOVICE                                                                                                                  ZIMA 2022   

Stran | 33  
GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA 
 

 

Tudi 9. C si je začel pripravljati okraske za bodočo božično učilnico. Vsi so se zelo potrudili in z 

veseljem so sodelovali! Zelo je bilo prijetno izdelovati okraske s prijetno božično glasbo v ozadju. 
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Aleksandra Zhelanova, 9. C     
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NOVOLETNA SMREČICA 

 

 

  3. B 
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PEČEMO IN BEREMO  

V 3. E razredu se radi preizkušamo. Tokrat smo se preizkusili v peki keksov. Naredili smo take 

posebne, v opekaču za tople sendviče. Sestavine smo najprej skrbno odmerili in stehtali ter jih 

zgnetli. Oblikovali smo kroglice in jih položili v opekač. V času pečenja smo ob svečki po delih brali 

knjigo. To je bila knjiga naše športnice Tine Maze z naslovom Tina in medvedja moč. Napekli smo 

toliko keksov, da smo jih lahko ponudili vsem otrokom in učiteljem na naši podružnični šoli v 

Razvanju. 
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SNEŽAKI V 2. D 
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MEDNARODNI DAN STRPNOSTI - 

DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO (16. november 2022/2023) 

 

V okviru projekta MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO 

so učenci OŠ Franceta Prešerna Maribor (od 1. do 5. razreda) pod okriljem Izobraževalnega centra 

Eksena ustvarjali in se pogovarjali na temo strpnosti in nestrpnosti. Izhodišče projekta je Unescova 

Deklaracija o načelih strpnosti in Mednarodni dan strpnosti (16. november), ki ga je na pobudo 

Unesca razglasila Organizacija Združenih narodov. Strpnost je v današnjem času še posebej 

pomembna tema. To ključno načelo je zapisano tudi v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju ter 

vključeno v učne programe za osnovne šole. 

Multikulturnost predstavlja velik del življenja na naši šoli, zato je še toliko bolj pomembno 

spodbujanje sprejemanja, razumevanja in medsebojnega spoštovanja. Na teh temeljih lahko 

gradimo prijateljstvo in sodelovanje. Naši učenci se vsakodnevno srečujejo z različnimi kulturami in 

jeziki, zato je izjemnega pomena, da o tej temi govorimo ter jo razumemo. 

Letošnja tema projekta je bila LEPA BESEDA LEPO MESTO NAJDE. V tednu od 14. do 18. 

novembra so mentorice v okviru pouka in drugih dejavnosti izvedle številne zanimive delavnice, kjer 

so učenci razmišljali o pomenu strpnosti ter izpostavili problematiko nestrpnosti. Pri pouku so učenci 

risali na temo strpnosti, ustvarjali zabavne stripe, izdelovali skrinjice lepih misli in čarobnih besed, 

prebirali zgodbe in iskali junake, ki strpnost poosebljajo. Še posebej inovativne so bile mentorice pri 

izbiri različnih tehnik in materialov. Vsak učenec je na svoj način lahko izrazil, kako razume 

prijateljstvo, prijaznost in pomen lepe besede. 

Mentorice so na šolskem hodniku pripravile razstavo, ki je vsakemu izmed nas opomnik, da je biti 

strpen, prijazen in z lepo besedo nekomu polepšati dan, lahko prekrasno darilo našega vsakdana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Koordinatorica projekta: Ksenija Oder Vajsman 
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RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE BOBER 

Tudi letos smo na šoli izvajali računalniško tekmovanje Bober. To je mednarodno tekmovanje iz 

računalniškega mišljenja, namenjeno osnovnošolcem od drugega razreda naprej in srednješolcem. 

Njegov namen je povečati zanimanje učencev za računalništvo. Tekmovanje skuša s pomočjo 

raznolikih zabavnih in poučnih nalog približati področje računalništva učencem in uri veščine 

algoritmičnega razmišljanja, logičnega sklepanja ter razvija spretnosti reševanja problemov. 

Letos je na šolskem tekmovanju sodelovalo kar nekaj učencev – trije devetošolci, štirje osmošolci, 

šest sedmošolcev, štirje šestošolci, 15 petošolcev, 15 četrtošolcev, 13 tretješolcev in kar 30 

drugošolcev. Skupno se je tako tekmovanja udeležilo 90 otrok. Kar 37 jih je doseglo bronasto 

priznanje na šolskem tekmovanju. Iskrene čestitke vsem učencem in posebna pohvala tistim, ki se 

tekmovanja vsako leto znova udeležijo. Le tako naprej! 

Seznam otrok, ki so dosegli bronasto priznanje: 

Razredna stopnja 

2. A: Vita Pajnik, Nadja Lazov, Adina Smajlović, Andraž Zemljak 

2. B: Nastja Zuanić, Izabela Glinšek Predan, Neža Frangež, Lora Polajnar Lenarčič 

2. D: Oskar Štefanič, Domen Režonja, Ajda Golob Vidovič, Lana Mitić, Alja Kores Poje, Neja 

Medved 

3. A: Maj Pristovnik 

3. B: Sara Ferenčak 

3. D: Teodora Miloshevska, Pia Šterman 

3. E: Jan Pleteršek 

4. A: Julija Krajnc 

4. B: Tjaš Stremečki 

4. D: Nejc Medved, Sanja Črešnar 

5. C: Svit Strmečki, Gaja Škerjanc, Liam Baumhakl Koprivec 

5. D: Inja Frangež, Aljaž Bergauer, Xufei Zhao 

Predmetna stopnja 

6. r: Ruben Krajnc 

7. r: Brina Dragan, Jure Korošec, Tarik Muminović, Mark Počkaj Majninger 

8. r: Nejc Vinder, Zala Zemljak 

9. r: Domen Vekjet 

                                                                                               Zapisala: Katja Krecenbaher Mernik 
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NEFORMALNO ŠOLSKO TEKMOVANJE V SESTAVLJANJU RUBIKOVE 

KOCKE (10. 12. 2022) 

Kljub temu da je bila sobota, se je v šolski jedilnici na neformalnem šolskem tekmovanju v 

sestavljanju Rubikovih kock zbralo 12 učencev matične in podružnične šole. 

Cilj srečanja ni bilo zgolj tekmovanje, ampak tudi izmenjava znanja, pridobivanje izkušenj in 

doseganje osebnih rekordov. V šolski jedilnici smo s pomočjo članov Rubik kluba Slovenija pripravili 

tekmovalne postaje, tako kot to velja za čisto prava tekmovanja pod okriljem World Cube Association 

(krajše WCA). Učenci so se pomerili v sestavljanju kocke v obliki piramide (Pyraminx) ter kocke 

velikosti 2x2x2 in 3x3x3.  

V vsaki od omenjenih disciplin je imel vsak tekmovalec pet poskusov. Najhitrejši posamični poskus 

je sicer pomemben, vendar je končna razvrstitev učencev odvisna od povprečja treh od petih 

poskusov (najboljši in najslabši poskus v to povprečje ne štejeta).   

V disciplini Pyraminx so tekmovali štirje učenci. Najboljši posamični čas je uspel učencu Husseinu 

Bajilanu, ki je kocko v obliki piramide sestavil v 8,23 s. Tudi v povprečju je Hussein sestavil kocko 

najhitreje in tako zmagal v omenjeni disciplini (povprečje 25,11 s). Drugo mesto je zasedel Mark 

Počkaj Majninger (povprečje 29,98 s), tretje pa Yi Heng Chen (povprečje 34,13 s). 

 

 

V disciplini 2x2x2 je tekmovalo 6 učencev. Najboljši posamični čas je postavil učenec Timotej 

Podgornik (11,15 s). Kocko velikosti 2x2x2 je v povprečju prav tako najhitreje sestavil Timotej 

Podgornik (povprečje 18,43 s) in s tem dosežkom zasedel prvo mesto. Na drugo mesto se je v  
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disciplini 2x2x2 uvrstil Hussein Bajilan (povprečje 20,27 s), na tretje pa Mark Počkaj Majninger 

(povprečje 25,73 s). 

 

Najbolj zanimiva in pravzaprav paradna disciplina pa je sestavljanje kocke velikosti 3x3x3. V tej 

disciplini je tekmovalo vseh 12 učencev v 1. krogu, najboljši štirje pa so se pomerili še v finalu. 

Najuspešnejši je bil učenec Izak Podlesek, ki je v finalu s kocko 3x3x3 dosegel povprečje 40,15 s. 

Izjemno napet finale je na drugem mestu končal učenec Hussein Bajilan s povprečjem 40,52 s, tretje 

mesto pa je zasedel Timotej Podgornik s povprečjem 44,90 s. 

Najboljši posamični čas (gledano tako 1. krog kot finale) je dosegel Izak Podlesek s časom 31,84 s. 
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Vsem tekmovalcem, ne glede na njihovo uvrstitev, čestitamo za pogum, sodelovanje in morebitne 

dosežene osebne rekorde. 

Za pomoč pri organizaciji se zahvaljujemo članom Rubik kluba Slovenija. Pravijo, da so ob druženju 

z nami uživali. Verjamemo, da so uživali tudi tekmovalci in njihovi navijači. 

Veselimo se že naslednjih srečanj v obliki delavnic, tekmovanj ali neformalnih srečanj. 

 

 

Zapisal: Boštjan Strnad 
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Neža Salaj 9. C 
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DRSANJE 

V OKVIRU IZBIRNEGA PREDMETA ŠSP IN ŠZZ 

 

V mesecu novembru so učenci v okviru izbirnih športnih predmetov dodatno aktivni. Drsanje je 

priljubljeno športno razvedrilo, ki poživi telo in v dobri družbi tudi pozitivno vpliva na razpoloženje, 

pomaga izboljšati ravnovesje, izboljšuje fleksibilnost sklepov, krepi mišice, je odlična kardio vadba, 

povečuje vzdržljivost in zmanjšuje stres. 

Učenci so uživali in izkoristili čas za sproščeno druženje na drsališču.  

 

Zahvaljujemo se šolskemu skladu, ki je učencem omogočil brezplačno vstopnino na 

drsališče. 

 

Zapisala: Dijana Gradišnik 
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NASTOP NA UNIVERZI ZA TRETJE ŽIVLJENSKO OBDOBJE 

Učenke Julija Bevc, Tina Zavec Stojanovič, Ajda Cizl in njihova mentorica Metka Kuraj so 7. 

septembra 2022 na poletnem srečanju Univerze za tretje življenjsko obdobje preživele prijeten 

dopoldan s starejšimi občani mesta Maribor. Učenke, ki obiskujejo interesno dejavnost Mladi 

glasbeniki, so pripravile nekaj glasbenih točk, s katerimi so popestrile prireditev. 

Naša upokojena učiteljica slovenščine Lidija Štrucl, ki sodeluje v Univerzi za tretje življenjsko 

obdobje, je pozdravila zbrane in predstavila mlade glasbenice. Poslušalci, navdušeni nad mladimi 

udeleženkami, so z veseljem pozorno prisluhnili glasbenemu nastopu.  

Po kulturnem programu je prisotne nagovorila predsednica društva dr. Zdenka Pašić, nato pa   še 

direktorica Dobe Jasna Dominko Baloh. V svojem nagovoru je poudarila, da je sodelovanje s 

starejšimi v naši družbi nujno, saj se človek celo življenje uči in izobražuje. Dodala je, da ji je v veliko 

zadovoljstvo odpreti vrata svoje ustanove starejšim občanom našega mesta. 

Na srečanje je bila povabljena tudi podžupanja Mestne občine Maribor Alenka Iskra, ki je v svojih 
besedah poudarila, da se preko predstavnikov v Svetu za starejše slišijo njihove potrebe in želje. 
Poudarila je, da si občina prizadeva, da bi bilo mesto starejšim bolj prijazno, in je organizirala tudi 
brezplačni avtobus in projekt Prostofer. 

Osrednja tema srečanja pa je bilo predavanje prof. dr. Jožeta Ramovša  z naslovom 
»Osebnostno zorenje in zorenje v sožitju po upokojitvi«. Dr. Ramovž, avtor številnih knjig, se 
namreč ukvarja s problemi starajočega se človeka in pravi: »Ena večjih težav sodobnega časa je, 
da smo življenje v 100 letih podaljšali za tretjino, kdo smo kot ljudje in kako naj živimo, pa smo pustili 
zadaj.« Antropolog, psiholog, teolog in socialni delavec s specializacijo v logoterapiji in partnerski 
komunikaciji ima interdisciplinarni teoretski in praktičen vpogled v ljudi in družbo, še posebej pa se 
ukvarja s področjem kakovostnega staranja in medgeneracijskega sožitja.  

Na predavanju so učenke prisluhnile težavam, o katerih še ne razmišljajo, saj se jim zdi staranje še 
neskončno daleč. Upokojenec si ne želi biti sam – brez prijateljev in sorodnikov. Kot je Ramovš 
poudaril, so za lepo starost najbolj pomembni osebni odnosi in sožitje med generacijami. Glavna 
misel, ki jo je posredoval, je, da bo staranje takšno, kot si ga želimo, le s pomočjo življenjskih 
izkušenj, z zgledom in dovzetnostjo za izpopolnjevanje v medsebojni komunikaciji. 

Z zanimanjem smo prisluhnili tako predavanju kot tudi pogovoru, ki je nato sledil. Poslušalci so 
namreč prof. dr. Jožetu Ramovšu postavili številna vprašanja, kar je le potrdilo tezo, da je izbrana 
tema ustrezna, aktualna in življenjska. To je prepričalo tudi naše mlade nastopajoče učenke, ki so 
se s tovrstno tematiko prvič srečale, a hitro spoznale nujnost medgeneracijskega sodelovanja. 
Slednje pa je ključni del vseživljenjskega učenja, zato se bo OŠ Franceta Prešerna Maribor z 
veseljem odzvala nadaljnjemu sodelovanju z Univerzo za tretje življenjsko obdobje.  

                                                                           Zapisala: Metka Kuraj 
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Dr. Ramovž, v ozadju Metka Kuraj, učenki Tina Zavec Stojanovič in Ajda Cizl 

 

 

PECIVO IN PRTIČEK ZA NAŠ NOVI KOTIČEK! 

Dne 10. 11. 2022 smo na šoli 

organizirali dan sladic z namenom, 

da zberemo denar za novi zeleni 

kotiček, ki se bo nahajal v drugem 

nadstropju na levi strani šole. V akciji 

smo sodelovali učitelji, učenci in 

seveda starši. Tako učitelji kot učenci 

so prinesli v šolo same dobrote, ki so 

jih spekli doma. Sladice so pristale na 

krožnikih, popoldan pa so prišli starši 

na malo drugačne govorilne ure - na 

sladke govorilne ure. Vsakega 

vašega prispevka smo bili zelo veseli, 

saj ko so kovančki zacingljali v 

kozarčku, smo vedeli, da smo vedno 

bliže našemu cilju – novemu, 

lepšemu zelenemu kotičku.  

Učenci šolske skupnosti in učenci prostovoljci so pomagali pri postavitvi ter dekoraciji našega 

posebnega dne, zato velika hvala tudi njim.  

Marija Mitrović, šolska svetovalna delavka (mentorica skupnosti učencev šole) 
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Melina Krasnići, 9. C 

 

 

NOGOMETNO POPOLDNE 

Nogometna mrzlica je zajela ves svet, tudi našo šolo. V avli 

šole stoji plakat, na katerem je vsak dan nek nov rezultat. 

Le kako naj bomo ravnodušni in prezremo takšno navijanje 

in držanje pesti za naše favorite. Tako smo se odločili, da si 

z učenci 8. in 9. razredov pogledamo četrtfinalno tekmo 9. 

12. 2022 kar v šoli. Tekma med Hrvaško in Brazilijo je bila 

zanimiva, napeta in polna preobratov. Slavili so Hrvati, 

nekateri učenci pa skupaj z njimi. Saj veste, kaj pravijo, 

sosedski odnosi so zelo pomembni. Ni manjkalo dobre 

volje, »fer« navijanja, slanih in seveda sladkih prigrizkov. 

Glede na nasmeške fantov mislim, da bo takšnih popoldnevov do konca šolskega leta še nekaj. 

Zahvala gre tudi učiteljici Lokar Rutar, ki je »trpela« v naši družbi, družbi športnih navdušencev.  
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In še nekaj vtisov naših učencev: 

Nogometni večer mi je bil zelo zanimiv, bilo je lepo gledati tekmo v takšni super družbi. Upam, da 

takšne večere ponovimo še kdaj. Emir, 9. A 

Ob gledanju tekme sem se imel zelo lepo, čeprav je ekipa, za katero sem navijal, izgubila. Vsi so 

bili srečni in prijazni, najedli pa smo se tudi čipsa in napili soka. Tai Lars, 9. A 

Bilo je zabavno! Zmagala je Hrvaška, »valda« ta boljša ekipa. Najboljše je bilo, ko je učiteljica častila 

pico in ko sem se smejal drugim, ker so Brazilci zgubili. Teo, 9. A 

Meni je bilo zelo super, saj se doma ne smem »dreti« in razbijati. Tudi fajn mi je bilo, da smo tekmo 

gledali na velikem platnu. Družba je bila zelo dobra. Nik, 8. C 

Meni je bilo res zanimivo, saj sem se imel dobro s prijatelji. Imel sem super družbo. Arnel, 8. C 

Meni je bilo na tekmi zelo fajn, ker smo bili s prijatelji in ker je zmagala Hrvaška. Aljaž, 8. C 

 

Marija Mitrović, šolska svetovalna delavka 
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MESEČNI IZZIVI  

V letošnjem letu se dogaja marsikaj 

novega. Med drugim na šoli potekajo 

mesečni izzivi, ki so takšni in drugačni. 

Prvi izziv traja še danes in bo trajal do 

konca leta. Izziv, da morajo biti 

garderobe pospravljene in copati obuti. 

Sliši se pravzaprav zelo preprosto, a 

našim učencem je to včasih zelo težko, 

saj so copati velikokrat doma, v 

kakšnem drugem nahrbtniku, samo na 

nogah ne. V kakšni garderobi je pa 

včasih prava bomba. Ampak lahko 

pohvalim učence, saj imajo garderobe v 

letošnjem šolskem letu zelo lepo 

urejene, tako da učenci, kar tako naprej.  

Naslednji izziv je bil majčkeno bolj 

ustvarjalen in inovativen. Prišli so v šolo 

brez šolske torbe. Da, prav ste prebrali. 

Tisto težko šolsko torbo, ki krasi njihova 

ramena vsak dan, so zamenjali za … 

Pravzaprav za bilo kaj drugega. Učenci so tako prišli s culami, nakupovalnimi vozički, kovčki, vedri, 

skrinjami, mačjimi kletkami, celo s koši za smeti (le kaj so nam s tem sporočali? 😊) Njihova 

domišljija je delala »100 na uro«.  
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Dress code BLACK AND WHITE. Učenci so prišli oblečeni v črno in belo. Kljub temu da je bilo vse 

črno in belo, so bila njihova lica rdeča in nasmejana. Učenci so se zares potrudili. V izzivih so 

sodelovali tudi učitelji, ki so svojim razredom prispevali tudi dodatno točko.  
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Mesec december, le kaj bi drugega bilo za izziv kot okrašena učilnica. Prav veselim se ocenjevanja 

tega izziva. Vprašate me zakaj? Zato, ker je vsak razred drugačen, vsak razred ima svojo zgodbo, 

voljo do ustvarjanja in okus.  

Ali mi vzame veliko časa in energije ocenjevanje izzivov? Seveda. A priznati moram, da se vsakega 

izziva veselim. Vesela sem, ko vidim, kako razred stopi skupaj in ga izpelje, kako se opominjajo, 

kako v avli opazujejo število točk in drug drugega spodbujajo in kako komaj čakajo novega.  

Marija Mitrović, šolska svetovalna delavka  
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IZBIRNI PREDMET – SODOBNA PRIPRAVA HRANE  - PEKOVSKA DELAVNICA 

V IC PIRAMIDA 

V sredo, 16. 11. 2022, smo se z učenci 7. razredov udeležili pekovske delavnice, ki jo je vodil 

učitelj praktičnega pouka Stanko Vorih. 

Učenci so pomagali že vnaprej pripravljeno testo s posebnim strojem razdeliti na enako velike kose, 

ki so jih zvaljali v dolge svaljke in iz njih naprej oblikovali pletenice. Te so kasneje premazali z vodo 

in potresli z makom ali sezamom. Drugi izdelek je bil srček, ki je nastal iz razvaljanega kosa testa, 

zavitega  in prerezanega. Tretji izdelek so bile preste, ki so jih oblikovali iz najdaljših in najtanjših 

svaljkov. Medtem ko smo si ogledovali učilnice in naprave, so naši izdelki vzhajali in se spekli. Še 

tople smo morali poskusiti. Vse, kar smo izdelali, je bilo odlično. 

Delavnica je bila financirana s strani Šolskega sklada OŠ Franceta Prešerna Maribor. 

Zapisala: Simona Hartman, učiteljica IP SPH 
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SLAŠČIČARSKA DELAVNICA 

IZBIRNI PREDMET – NAČINI PREHRANJEVANJA - PEKOVSKA IN 

SLAŠČIČARSKA DELAVNICA V IC PIRAMIDA 

V petek, 18. 11. 2022, smo se z učenci 9. razredov najprej udeležili pekovske delavnice, ki jo je 

vodila učiteljica praktičnega pouka Mateja Gimpelj. 

Učenci so pomagali že vnaprej pripravljeno testo s posebnim strojem razdeliti na enako velike kose, 

ki so jih zvaljali v dolge svaljke in iz njih naprej oblikovali pletenice. Te so kasneje premazali z vodo 

in potresli z makom ali sezamom. Drugi izdelek je bila rožica, ki je nastala iz zavitega svaljka in tretji 

izdelek so bile kitke, ki so jih spletli iz treh krajših svaljkov. Medtem ko smo bili v slaščičarski  
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delavnici, so naši izdelki vzhajali in se spekli. Še tople smo morali poskusiti. Vse, kar smo izdelali, 

je bilo odlično. 

 

 

 

 

V slaščičarski delavnici nas je sprejela učiteljica Manja Perčič, ki je že imela pripravljene lučke na 

palčki iz čokoladnega biskvita, mascarpone sira in nutelle. Te so učenci pomakali v belo čokolado 

in na njo nalepili figurico iz tičino mase, ki so jo pred tem oblikovali. Poljubno so jih okrasili z mrvicami 
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in raznimi okraski iz sladkorja. Vsi so bili na svoje izdelke zelo ponosni in komaj so 

čakali, da jih poskusijo. Navdušeni so bili nad biskvitno lučko, oblito s čokolado.  
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Obe delavnici sta bili finančno podprti s strani Šolskega sklada OŠ Franceta Prešerna Maribor.  

     Zapisala: Simona Hartman, učiteljica IP NPH 
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