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UVODNIK 

                  Uspelo nam je … 

Spoštovani učenci, starši in ostali bralci šolskega časopisa. Pred vami je prva 

izdaja v letošnjem šolskem letu, ki prinaša obilo zanimivih vsebin. Namen 

našega glasila je obveščati o dogodkih v šoli in v povezavi z njo, predstaviti 

zanimive ter hkrati poučne vsebine. A pri tem nismo pozabili na sprostitev in 

zabavo. 

Pri pripravljanju in urejanju glasila smo se trudili, da smo izbrali takšne 

teme, ki so splošno zanimive. Upamo, da vam bodo všeč. 

Tako boste lahko že na prvih straneh našli prispevke o naših prvošolčkih, ki 

jim je 3. septembra naša šola s svojimi podružnicami  z veseljem odprla svoja 

vrata in jih vzela pod svoje okrilje. Vsekakor jih moramo pohvaliti, da so tako 

pogumno zakorakali novim izzivom naproti. Eden prvih je bil obisk policista, s 

katerim so se podali po mestnih ulicah, kjer so se pridno učili o varnosti v 

cestnem prometu. 

In da v naši šoli skrbimo tudi za sprostitev in veselje, so dokazali drugošolci, 

ki so se podali na Pikin festival v Velenje. Tam so ogromno videli in doživeli.  

V vsakem šolskem letu naša šola pripravi kar nekaj prireditev na različnih 

področjih, zato si je prislužila naziv kulturne šole. Prav gotovo ste že opazili 

zastavo, ki vas vsako jutro pozdravi pri zgornjem vhodu v matično šolo in vam 

ob odhodu domov zaželi srečno pot in vesel dan. Ker je prav, da vsi vsaj nekaj 

vemo tudi o tem, se je novinarska druščina odpravila in raziskala, kakšen je 

njen pomen. 

Počasi se približuje jesen, ko so dnevi vedno krajši. Ker je s tem manj 

možnosti za gibanje na prostem, vam v časopisu ponujamo nekaj predlogov za 

šport in rekreacijo v zaprti prostorih. Saj se strinjate, da je gibanje 

pomembno, ne? Prav gotovo boste z zanimanjem prebrali intervju z Indio 

Karlatec in si ogledali fotoreportažo s tradicionalnega jesenskega krosa. 

Šolski časopis bo v sodelovanju s šolskim radiem organiziral oziroma 

soorganiziral tudi prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti, Noč branja, 

tekmovanje za najboljši razred v šoli … Tako nam in vam ne bo nikoli 

zmanjkalo izzivov.  

V časopisu smo poleg naštetega namenili prostor tudi drugim zanimivim 

vsebinam, ki jih je kar nekaj. Upamo, da bo vsakdo našel nekaj zase. Vljudno 

vabljeni k branju.  

 Uredništvo šolskega časopisa 
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PRVOŠOLČKI  

Dobrodošli, prvošolci! 

Vsako leto z veseljem medse sprejmemo nove prvošolce. Letos imamo v matični šoli in v vseh 

podružnicah po en oddelek prvega razreda. V šolskem časopisnem uredništvu smo se tako odločili, 

da vam bomo prve osnovnošolske korake letošnjih malčkov predstavili predvsem v sliki in malo 

manj v besedi.  

Neža Ulaga, Lucija Govek, Eva Frece 

  

  Pet malčkov je pogumno stopilo skozi obroč, s čimer so        … kasneje so se jim pridružili tudi ostali učenci – stari  

  postali novi učenci PŠ Šentrupert …                                       znanci šole. 

 

  

 V matični šoli je najmlajše zabavala tudi Pika        Mmmmmm … je bilo okusno. 

Nogavička. 

 

  

 Na Vrhu so novince pričakali tudi drugo- in         Ravnateljica je tudi v najmlajši podružnični šoli  

tretješolci.                                                               pozdravila male nadebudneže.                                       
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UČITELJICE SO »FUL FAJN« 

Prvošolčki so povedali 

                  

Neli: V šoli mi je »ful fajn«,  Ana: Všeč mi je, ko se z        Miha: Všeč mi je, ko se  

 ker se igramo s prijatelji, se    Neli igrava in ko jemo.         igramo in ko jemo. 

učimo in ker rišemo. Tudi na   V vrtcu je bilo malo             Rad se tudi igram z 

 policijski postaji mi je bilo      drugače, ker se nismo          dinozavri. 

všeč. Vse mi je všeč, razen      učili.  A mi je v šoli  

takrat ko se prepiramo.             bolj všeč. 

Čeprav punce se ne, samo  

fantje se. 

 

 

 

         

                                          Karin: Rada se učim,             Jani: V šoli mi je všeč to, 

                                          pišem in berem. Všeč mi        da se učimo, pomagamo 

                                          je, da se razumemo.               prijateljem in da se ne 

                                                                                           prepiramo. 

 

Eva Frece, Lucija Govek, Neža Ulaga 
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V GOSTE SMO POVABILI POLICISTA 

Varnost je najpomembnejša 

V prometu je ogromno dogodkov, ki jih še posebej najmlajši ne znajo predvideti, zato  morata biti 

učenje pravil cestnega prometa in seznanjanje z njimi del malčkovega vsakdanjika. Vsako leto tako 

že na začetku šolskega leta z veseljem pričakujemo obisk policista, ki najmlajšim prijazno pojasni, 

kakšno je varno obnašanje v prometu.   

Neža Ulaga, Lucija Govek, Eva Frece 

 

No, kako varno prečkamo cesto? 

 

Policist Robert nas je učil, kako se varno obnašati v prometu. 
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PIKIN FESTIVAL  

Radi imamo Piko Nogavičko 

Pikin festival je ustanovil Marjan Marinšek (1941–2011), ki je prijateljeval s pisateljico Astrid 

Lindgren, avtorico Pike Nogavičke.  Z njo je imel več intervjujev, obiskal jo je celo na Švedskem. 

Kasneje je o njej napisal tudi knjigo. 

Festival v Velenju je največja slovenska otroška 

prireditev, ki se je vsako leto udeležijo otroci od 

blizu in daleč. Pikin festival obstaja že 23 let. V 

Velenju so leta 1990 delavci medobčinske zveze 

prijateljev mladine in Kulturnega centra Ivana 

Napotnika prvič pripravili dan za otroke, 

poimenovan po priljubljeni knjižni junakinji Piki 

Nogavički. 

Vsako leto pripravijo več kot sto delavnic, veliki 

in mali ter koncertni in pravljični oder, Pikin kino, 

razstave … Letos so kot novost uvedli plovbo z 

ladjico in gusarskim kapitanom, ki je otroke 

popeljal na vodne dogodivščine in do vodnega 

mesta. Otroci so povedali, da so se na festivalu 

imeli super. Za pokušino objavljamo fotografijo 

letošnjih drugošolcev, ki so se ga udeležili. 

Ana Cajhen
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Naša pravljičarka 

V naši šoli imamo učenko, ki je že napisala nekaj otroških knjig, kar je velik dosežek, saj obiskuje 

šele sedmi razred. Manica Slapšak se je za pisanje navdušila, ko je brala knjige.  

Takrat si je zaželela, da bi tudi sama enkrat 

napisala knjigo. Ko je hodila v četrti razred, ji je 

učiteljica povedala za natečaj. Manica se je 

prijavila in poslala zgodbo ter na koncu osvojila 

prvo mesto. Založba, ki je objavila natečaj, je 

izdala njeno prvo knjigo. Manica je kot vir zgodb 

uporabila svoje zapiske oziroma kratke zgodbice, 

nato jih je malce uredila in kaj dodala ali pa 

spremenila in nastala je knjiga. Napisala je dve 

knjigi – Pa saj ni res in Mišji roman. Obe sta izšli 

pri založbi Smar-team. Za ilustracije je poskrbela 

Loti Benček. Če vas morda mika, da bi knjigo 

prebrali, smo vam za pokušino z Maničinim 

dovoljenjem pripravili kratek odlomek iz knjige 

Pa saj to ni res. Želimo vam veliko zabave pri 

branju.  

Tina Kramar

Na mizo položim list papirja ter svinčnik in čakam. Pa saj, saj ... saj to ni res! Svinčnik je pričel pisati 

zgodbe! Neverjetno, to je enaka pisava kot v tetinem zvezku! Svinčnik res sam piše zgodbe! Pa preberimo 

... 

Ogledalni deček 

Na robu mesta živi deček Tim. Star je tri leta in pol (na kar je seveda zelo ponosen), ima pa tudi sestro 

Mojco, ki hodi že v prvi razred. Vedno mu pripoveduje, kaj so delali v šoli, Tim pa ponavlja besede za 

njo. Zato ga Mojca kliče papiga. 

Nekega dne je Tim opazoval Mojco, kako se je, preden je odšla v šolo, v kopalnici gledala v ogledalo in si 

česala lase. Pripela si je še lasno sponko in stekla po stopnicah. Ko je odšla, se je še sam odpravil k 

ogledalu. Hm, čudno ... zares čudno! Ko je bila pred 

ogledalom Mojca, je v njem videl punco, pravzaprav bi 

Tim lahko prisegel, da je bila še ena Mojca. Zdaj ga je 

skozi to čudno okno radovedno opazoval deček. Tim se je 

zasmejal, ko je zagledal njegove skuštrane lase, a se je 

kmalu zresnil, saj se je tudi deček v ogledalu začel 

smejati. Tim je zajokal. Ni prenesel, če se mu je kdo drug 

smejal. Že je razmišljal, da bi poklical mamo in zatožil 

nesramnega dečka, ki kuka skozi srebrno okno in ga 

oponaša, vendar je deček v ogledalu že točil krokodilje 

solze.  

Tim je čisto pozabil jokati. Potem je ves jezen zaškrtal z 

zobmi in zagrozil: »Pazi se, ti tam notli! Povedal bom 

mami in ne bo ti dala kinder jajčke! Jaz bom pojedel 

obe!« Naenkrat je otrpnil. Deček v ogledalu mu je žugal s 

prstom tako, kot mu je prej Tim. 

»Ti ... paplika!« Hotel je reči paprika. »Plidi vn, plidi 

vn!« je kričal. A tisti deček ni odnehal. Še vedno ga je oponašal. 

Tim je izgubil potrpljenje. Odvihral je iz kopalnice in se skoraj v trenutku vrnil z očetovim kladivom. 

Zamahnil je z njim proti dečku in razbil ogledalo.  

Ni priklical dečka, ampak mamo (ups!).  

Konec pravljice pa še vedno čaka, da ga nekdo previdno sestavi nazaj, kajti skrit je v razbitih koščkih 

ogledala ... 

Noro, ta svinčnik je super! 
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 ZA BRALNE SLADOKUSCE 

Duhovito, najstniško, zabavno 

Knjiga Oh, ta kriza! vsebuje duhovito in tudi zabavno v slengu napisano zgodbo o najstnici. 

Problemi se ji kopičijo iz dneva v dan, ona pa razmišlja samo o tem, ali ji bo uspelo priti med šolsko 

smetano. Bo osvojila sanjskega fanta? Bo dobila prijateljice? Ali bo ustanovila navijaško skupino? 

Bo njeno družabno življenje ostalo na psu ali se bo zgodba spremenila?  

Glavna junakinja je Ema Kajuh, srednješolka, ki 

se s svojo družino kar naprej seli in zaradi tega 

tudi menjuje šole. Ima tri sestre, ki so po značaju 

zelo različne. Njena mama je odšla v Ameriko, 

oče pa ob tem doživlja živčni zlom. Zaradi takšnih 

okoliščin mora Ema kar naprej delati. Kadar ni v 

šoli in je ne morijo sestre, je na Facebooku, kjer je 

nihče ne prepozna. Njen najboljši prijatelj je iPod, 

dokler ji ga učitelj ne zapleni in jo pošlje k 

literarnemu krožku. Tam se zbliža z najboljšim in 

po njenem mnenju najlepšim odbojkarjem Jonom. 

Začneta se družiti izven šole in Ema že kuje 

načrte za skupno prihodnost.                                                                                             

Ali se bo zgodba razpletla po njenih načrtih ali 

kako drugače?!  

Knjiga je zelo berljiva. Verjetno tudi zato, ker se 

pisateljica postavi v vlogo najstnice in tako 

natančno opiše počutje običajne najstnice ob 

pripetljajih, ki se dogajajo prav vsaki. Več o 

njenih pripetljajih pa boste izvedeli v knjigi. 

                                                                                           Taja Jančič  

 

 

 

 

 

 

 



Kratkočasnik 

1. oktober 2012 

 

KNJIŽNI MOLJČKI 

REPA  

 JE POSEJAL . PA JO JE ŠEL IZPULIT: PRIME  , VLEČE 

JO, VLEČE, A IZPULITI JE NE MORE. POKLIČE  .  

PRIME ,  , VLEČETA JO, A IZPULITI JE NE MORETA. 

PRIDE . PRIME ,  ,  , VLEČEJO JO, 

VLEČEJO, A IZPULITI JE NE MOREJO. PRIDE .  PRIME , 

,  ,  , VLEČEJO JO, VLEČEJO, A IZPULITI JE 

NE MOREJO. PRIDE . PRIME ,  ,  ,  , 

 , VLEČEJO JO, VLEČEJO, A IZPULITI JE NE MOREJO. 

PRIDE .  PRIME ,  ,  ,  ,  ,  

, VLEČEJO IN VLEČEJO – PA SO JO IZPULILI. 

Maja Kumberger in Ana Marija Ojsteršek 
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RADI BEREMO 

Noč branja 

Pri šolskem časopisu in radiu smo se odločili, da bomo v šoli v letošnjem šolskem letu organizirali 

Noč branja.  

Ker učenci veliko in z veseljem berejo, bodo 

lahko za omenjeno tekmovanje prebrali pet knjig 

po lastni izbiri. Tako jih bomo spodbudili k 

branju, saj bo Noč branja ena sama zabava. 

Sodelujejo lahko učenci vseh razredov, ki radi 

berejo, ali tisti, ki želijo samo zabavo ob knjigah. 

Naloga posameznega učenca je, da do konca 

marca 2013 prebere vsaj pet knjig, ki ne sodijo k 

domačemu branju, bralni znački in Cankarjevemu 

tekmovanju. Seveda morajo izbrati svoji starosti 

ustrezna besedila. Po dogovoru z radijsko in s 

časopisno ekipo bo prebrane knjige v obliki 

dogovorjenih zabavnih dejavnosti posameznik 

predstavil na Noči branja. Učenci bodo spali v šoli 

na blazinah ali v spalnih vrečah. A več o 

presenečenjih še drugič.   

Prijave za Noč branja sprejemamo na e-naslov 

radio@oslasko.si do konca februarja 2013. Več 

informacij lahko najdete na oglasni deski radia in 

časopisa ali pri novinarski ekipi. Zdaj pa hitro 

pridno brat!  

Lucija Lapornik   
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KOTIČEK ZA FILMOLJUBCE 

Madagaskar 3 

Dolžina: 93 minut 

Država: ZDA, 2012 

Scenarij: Eric Darnell, Noah Baumbach 

Režija: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon 

Igrajo: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Cedric the 

Entertainer, Andy Richter, Frances McDormand, Bryan Cranston, Martin Short, Jessica Chastain 

Sinhronizirani glasovi: Marko Potrč, Lara Jankovič, Nina Ivanič, Ana Dolinar, Klemen Klemen, Jan 

Bučar, Rok Kunaver ... 

V tretjem nadaljevanju živalskih prigod se 

pogumni lev Aleš, čudaška zebra Martin, boječa 

žirafa Milko in odločen povodni konj Slavka 

odpravijo v Monte Carlo, da bi našli pingvine in 

opice in z njihovo pomočjo odleteli nazaj domov, 

v newyorški živalski vrt. Kaos, ki ga ob tem 

povzročijo, jim na glavo nakoplje srd neizprosne 

konjederke DuBois, zato se na begu čez Evropo 

skrijejo med vagone potujočega cirkusa. Aleš, 

Martin, Milko in Slavka se izdajajo za cirkusante, 

da bi se spoprijateljili s cirkuškimi živalmi. Med 

potjo iz Rima v London živali sestavijo cirkuški 

spektakel. V Londonu podpišejo pogodbo in se 

odpravijo v težko pričakovani New York. Na poti 

tja cirkusanti ugotovijo, da Aleš, Martin, Milko in 

Slavka niso to, za kar se prej izdajajo, zato 

nastane prepir. Po pristanku v New Yorku jih 

ujame konjederka, ki jim je sledila po vsej Evropi. 

Druščina že misli, da je z njo konec, ampak ji 

zadnji trenutek priskočijo na pomoč cirkuški 

prijatelji. Ko so vsi na varnem, se maščujejo 

zlobni konjederki. Naši štirje junaki na koncu 

ugotovijo, da bi raje odšli po svetu s cirkusom, kot 

do konca življenja preživeli za ograjo v živalskem 

vrtu.   

Animirani film se nama je zdel zelo smešen, napet 

in zanimiv. Izbor glasbe se nama je zdel zelo 

dober. Najboljša pa je bila sinhronizacija. 

Zala Uratarič in Tara Podsedenšek 
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POKOVCI 

Ko pri poskusu »hudoooo« poči 

Vsak ponedeljek sedmo šolsko uro se srečujemo pri poskusih v kemiji. Naša mentorica je Milena 

Žohar. Omenjeno dejavnost za nadarjene letos obiskuje osem učencev.  

Pri poskusih uporabljamo 

različne kemikalije, zato se 

zaščitimo z očali, s haljo, z 

rokavicami … Poleg tega pri 

delu uporabljamo epruveto, 

žogico za pipetiranje, pipeto, 

bučko, lij, žličko, stekleno 

palčko, urno steklo, lij ločnik, 

izparilnico, trinožnik, gorilnik, 

keramično mrežico, 

kristalizirko, terilnico s 

pestilom … Delamo različne 

poskuse, med katerimi so 

plešoči špageti,poskus s peno, 

samovžig … Snovi, ki

 jih najbolj pogosto 

uporabljamo, so voda, soda 

bikarbona, stoodstotni kis, 

kalijev karbonat. Za oceno 

bomo naredili tudi maketo 

različnih snovi – na primer 

DNK, kofeina, diamanta, 

kalijevega karbonata,  škroba, 

amoniaka. Pri uporabi 

kemikalij moramo upoštevati 

tudi znake za nevarne snovi. 

Ko zanimivost vam  jih 

predstavljamo na spodnji 

fotografiji. 

Miha Emeršič, Aljaž Grejan in 

Matjaž Cepuš
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BRIHTNE GLAVCE 

Razmigajmo možgančke 

 

Spodnji kviz smo pripravili z namenom, da se boste malo sprostili in se hkrati tudi preizkusili v 

znanju.  Če boste črke pred pravilnimi odgovori vnesli v spodnja barvna in oštevilčena polja, boste 

dobili geslo, ki nam ga pošljite na naslov radio@oslasko.si do 15. oktobra. Med prispelimi odgovori 

bomo izžrebali nekoga, ki mu bomo podarili simbolično nagrado.  

 

1. Kaj je speedminton? 

Ž  slog pri plavanju         

P  vrsta badmintona 

L  vrsta uličnega teka 

 

2. Kaj je macesen? 

O  roža 

L  listavec 

R  iglavec 

 

3. Smučanje je … 

V  zimski šport 

A  poletni šport 

Š  šport, podoben košarki 

 

4. Seštevek dveh seštevancev imenujemo … 

I  vsota 

O  razlika 

P  količnik 

 

5. Kaj je flamingo?  

Z  vrsta hrane 

H  način drsanja 

Č  ptica 

 

6. Kaj so ošpice? 

G  oblačilo 

Z  nalezljiva bolezen 

L  žival 

 

7. Kaj pomeni beseda zebra? 

A  žival in oblačilo 

S  oblačilo in del telesa 

V  žival in prehod za pešce 

 

8. Približno koliko ljudi živi v Sloveniji? 

A  dva milijona 

J  milijon 

Č  tri milijone 

 

9. Naša šola se imenuje po … 

I  Antonu Aškercu. 

M  Primožu Trubarju. 

U  Ivanu Cankarju. 

 

10. Naslednje poletne olimpijske igre bodo v … 

C  Londonu. 

J  Riu de Janeiru. 

I  Ne bo jih. 

 

Larisa Knap in Petra Maček 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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PODALJŠANO BIVANJE 

Tudi po pouku je v šoli lepo 

V podaljšanem bivanju v tretjem razredu v Laškem smo že začeli marljivo delati. Vsak dan se 

najprej odpravimo na kosilo, nato preberemo kakšno pravljico, naredimo domačo nalogo, 

ustvarjamo in se igramo. Ker nam je lepo, smo se odločili, da z vam delimo nekaj svojih trenutkov 

…  

OPB 3. razred 

 

 

 

                        

              Nekateri se raje igramo …                                                                     … drugi raje ustvarjamo. 
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Rečiški »podaljšančki« 

Rečičani smo že v prvih šolskih dneh ustvarjali v podaljšanem bivanju. Za boljše razpoloženje smo 

to počeli kar na prostem v bližini šole. Vmes smo se poigrali tudi s kolebnico in z žogo … 

OPB PŠ Rečica 

 

               A bo tako v redu?                                                        Leže je lažje … 

 

                Tudi midva imava svojo pravljično šolo.                  Šola bola … 
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HOROSKOP 

DIDDLE   

 

Svoje odgovore napiši na list papirja. Ne goljufaj in ne glej spodnjih rezultatov. 

1. Katera barva ti je najljubša: rdeča, črna, modra, zelena ali rumena?  

2. Napiši začetnico svojega imena. 

3. V katerem mesecu si rojen/a?                                            

4. Katero barvo imaš raje: črno ali belo?   

5. Napiši ime osebe, ki je istega spola, kot si ti.  

6. Kaj ti je bolj všeč: Kalifornija ali Florida? 

7. Imaš raje morje ali jezero?  

8. Zaželi si nekaj (nekaj takšnega, kar se lahko izpolni).   

 

Odgovori 

1. Če si izbral/a: 

RDEČO, si zelo dejavna oseba in tvoje življenje je polno ljubezni. 

ČRNO, si zelo konzervativna in agresivna oseba. 

ZELENO, si zelo spontana oseba, ki je nora na poljube in nežnosti v svojih ljubezenskih zgodbah. 

MODRO, si zelo relaksirana oseba, ki pa se rada noro zabava. 

RUMENO, si zelo vesela oseba, ki ima vedno nasvet za kogarkoli, ki je žalosten. 

 

2. Če je tvoja začetnica: 

A–K: V tvojem življenju je veliko ljubezni in prijateljstva in najverjetneje imaš v mislih kakšen projekt na 

tem področju. 

L–R: Ponavadi se zelo zabavaš in tvoje sentimentalno življenje pogosto cveti. 

S–Z: Všeč ti je sodelovati na nenehnih zabavah in imel/a boš veliko uspehov pri naslednjih projektih in 

ljubeznih. 
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3. Če si rojen/a: 

januarja–-marca: Letošnje leto bo zelo lepo in odkril/a boš, da je neka oseba, na katero ne bi nikoli 

pomislil/a, zaljubljena vate.  

aprila–junija: Doživel/a boš ljubezensko zgodbo, ki bo kratko trajala, vendar si boš zelo dolgo 

zapomnil/a določene trenutke. 

julija–septembra: Nepričakovano se boš zaljubil/a v neko osebo, ki ti je zelo blizu. 

oktobra–decembra: V ljubezni ne boš imel/a veliko sreče, vendar ne obupaj, saj boš kmalu odkril/a svojo 

boljšo polovico. 

 

4. Če si izbral/a: 

ČRNO: Tvoje življenje se bo spremenilo in čeprav se ti bo v določenem trenutku zdelo grozno, boš 

pozneje ugotovil/a, da je bilo to najboljše, kar se ti je lahko zgodilo.  

BELA: Imel/a boš prijatelja, ki ti bo res zaupal in ga bo skrbelo zate. 

 

5. To je eden/ena tvojih najboljših prijateljev/ic . 

 

6. Če si izbral/a: 

KALIFORNIJO: Všeč so ti avanture. Izzivi te spodbujajo. 

FLORIDA: Si oseba, ki se raje sprošča v miru.  

 

7. Če si izbral/a: 

JEZERO: Si oseba, ki ji je žal za prijateljstvi in preteklimi ljubeznimi in je zelo konservativna. 

MORJE: Si zelo spontana oseba.  

Tina Kramar 
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KDOR POJE, SLABO NE MISLI 

Revija Od Drave do Save 

Dom svobode v Zidanem Mostu je 22. septembra 2012 gostil revijo pevskih zborov, ki se je je 

udeležil tudi otroški pevski zbor Trubadurčki iz naše šole. V njem prepevajo učenci razredne 

stopnje.  

 

Tudi čakanje je del naših nastopov ... 

 

                 Pssst … Kmalu bomo na vrsti.                           In ko zapojemo, tudi ptice umolknejo od navdušenja. 

 

Vedno in povsod nam je lepo. 
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Od Trubadurčkov do Trubadurjev 

V naši šoli deluje tudi mladinski pevski zbor, imenovan Trubadurji, ki ima dolgoletno tradicijo in se 

redno pripravlja na nastope in različne prireditve v šoli in izven nje. 

Učenci že v nižjih razredih osnovne šole začnejo 

prepevati v otroškem pevskem zboru Trubadurčki 

– v Laškem pod vodstvom učiteljice Tanje 

Bezgovšek, medtem ko v Debru taktirko vihti 

učiteljica Mateja Škorja. V petem razredu 

Trubadurčki preidejo med Trubadurje in tako pod 

mentorstvom učiteljice Mateje Škorja prepevajo 

do konca devetega razreda.  

Pevci mladinskega pevskega zbora smo se v 

preteklih letih udeležili različnih pevskih revij, 

tekmovanj, imeli smo tudi koncert z japonskim 

pevskim zborom Harmonia Ensemble, nastop s 

pevci iz Rimskih Toplic ...  

Zato smo izbrali dva zanimiva utrinka 

mladinskega pevskega zbora, na katerih vam 

predstavljamo, kako smo  na pevskih vajah  krstili 

nove pevce.  

V letošnji sestavi zbora je približno šestdeset 

učencev iz Laškega in Debra0, ki se bomo še 

naprej trudili, da bi razveseljevali svoje 

poslušalce. Če si želite o mladinskem pevskem 

zboru izvedeti več, nam pišite na 

radio@oslasko.si. 

Tina Kramar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:radio@oslasko.si


Kratkočasnik 

1. oktober 2012 

 

PRVI ŠPORTNI DAN 

Jesenski kros na Tovstem že od leta 1981 

Naša šola vsako leto tradicionalno pripravi jesenski kros za učence vseh razredov. Zadnja leta nam 

pogosto rado ponagaja vreme, zato smo letos še toliko bolj veseli, ker nam je bilo naklonjeno. Tudi 

temperature so bile ravno pravšnje – ni bilo ne prevroče in ne prehladno. V tokratni številki vam 

predstavljamo zmagovalce posameznih razredov predmetne stopnje matične šole Laško in 

Podružnične šole Debro (od leve proti desni tretje-, prvo- in drugouvrščeni). 

   

 

                  Žan Zorko, Tilen Šraj, Aljaž Ledinek                            Tjaša Pušnik, Neja Lapornik, Nika Novak 

 

                 Rok Zdovc, Jan Cepuš, Lan Vorina             Pia V. Plahutar, Nika Jančič, Larisa Knez 

 

                  Žiga Vodišek, Gregor Rabuzin, Miha Kužnik                 India Karlatec, Neža Ferlič, Andreja Burger 
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                 Anže Ozimek, Martin Medvešek, Dominik Polanc           Tjaša Razboršek, Ana Smodiš, Timeja Verk 

 

                 Ado Okanović, Blaž Planko, Jernej Maček                   Blažka Blagotinšek, Jerneja Burger, Maja Selič 

 

POD ČRTO 

Zadnji kros v osnovni šoli 

 

Skupinska fotografija devetega razreda matične šole 
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ŠPORT ŠPAS 

Nasveti za jesenske dni 

Na večino vseh dolgočasnih, deževnih in brezvoljnih jesenskih dneh nam je prva misel poleg 

dolgočasnega učenja sedenje pred računalnikom, televizijo …Poleg tega, da je popolnoma 

nekoristno za možgane, telo in učinkuje pri telesni teži, se telo veliko bolj počuti v gibanju, hitrem 

bitju srca in trdoti v mišicah.  

Ste pomislili, da bi kakšen dan izkoristili za šport? 

Za začetek samo nekaj minut, medtem ko bi vam 

kasneje prav gotovo prišlo v navado, a v vsakem 

primeru bi vedeli, da ste naredili nekaj koristnega 

in dobrega zase in za svoje zdravje. Če se vam 

zdi, da bi bilo vsaj malo zabavno in zanimivo, 

preberite spodnje nasvete o zanimivem in varnem 

»športanju«. 

Kot prvo je šport potreben za dobro počutje, 

zdravje, imunski sistem, koncentracijo, spomin, 

učenje, sklepe , kosti – in še posebej pri dekletih 

za tisto zelo pomembno in že zgoraj omenjeno 

zelo pomembno telesno težo. In recite, da šport ni 

pomemben?! Seveda je. A pri tem je pomembno, 

da se pred katerim koli športom razgibamo. Tako 

kot vemo že od športne vzgoje – najprej začnemo 

pri glavi, nadaljujemo z vratom, rokami, 

trebuhom, boki, koleni in stegni ter končamo s 

celotnimi nogami. Tako telo postane prožno. 

Zagotovo se kdaj sprašujete, kako se razmigati, ko 

zunaj dežuje in so na voljo za razgibavanje samo 

domači prostori. Za pomoč si lahko preberete 

spodnje nasvete. 

Ana Blatnik 

Tek po stopnicah je odlična izbira in na presenečenje bodo mišice 

na nogah kmalu postale bolj utrjene. Pri tem ne bo odveč majhno 

opozorilo: ker so lahko stopnice nevarne zaradi poškodb, je 

pametno, da smo pozorni na to. 

Zanimivo je tudi dvigovanje uteži. Če jih nimamo, lahko za začetek 

uporabimo pollitrske plastenke z vodo, ki jih dvigujemo na enak 

način kot uteži, in s tem utrdimo mišice na rokah. 

Seveda ne smemo pozabiti na trebušnjake, kjer potrebujemo samo 

malo več volje. Če se nam zdi, da imamo v rokah več moči, se lahko 

lotimo sklec, ki utrdijo mišice celega telesa. 

Še nasvet za dekleta: pri športu pozabite na salonarje in kavbojke.  

Oblecite lahkotna oblačila, v katerih se dobro počutite. Ne pozabite 

na športne copate in na pozitivno naravnanost z obilo smeha.  

In ker nas vadba utrudi, je prav, da si po njej vzamemo kakšen 

trenutek ter si odpočijemo in med tem časom nadomestimo 

izgubljeno tekočino. Privoščimo si kakšen vitaminski napitek ali čaj.  
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INTERVJU Z … 

Rada bi postala učiteljica plesa 

India Karlatec je stara dvanajst let in obiskuje 7.b razred OŠ Primoža Trubarja Laško. V prostem 

času se ukvarja s plesom. Da bi o njej izvedeli več, smo jo povabili na pogovor. 

To, da obiskuješ Plesno šolo Urška, že vemo, 

medtem ko ne vemo, koliko let že treniraš. 

Z veseljem treniram že peto leto. 

Katere zvrsti in discipline treniraš? 

Treniram disco dance, street dance in hip hop. 

Plešem pa disco dance solo, v parih in malo v 

skupinah ter street dance v parih. 

Če se ne motim imaš 

treninge vsak dan. Kako 

izgleda tvoj trening in 

kakšni so tvoji trenerji? 

Ko pridem na trening, se 

najprej preoblečem v kratke 

hlače in majico, nato se 

ogrejem. Trening traja od 

dve do tri ure, včasih 

treniram tudi dlje. Disco 

dance me trenirata Katarina 

Maček in Tanja Kucler, 

street dance pa Uroš Sihur. 

Slišali smo, da imaš veliko 

tekem in da dosegaš 

odlične rezultate. Opiši 

nam eno od svojih tekem 

in naštej nekaj rezultatov. 

Na tekmo pridem oblečena v kostum, ki je narejen 

po mojih merah. Pričesko imam že urejeno. 

Začnem se ogrevati in kmalu zatem se začne 

tekma. Plešem cel dan in zvečer izvem rezultate. 

Če se na tekmi dobro uvrstim, lahko grem na 

državno prvenstvo, nato na evropsko in na koncu 

še na svetovno. Če želim plesati na državnem 

prvenstvu, se moram prej kvalificirati na 

kvalifikacijskem turnirju. Moji rezultati so 1. 

mesto na državnem prvenstvu v disco dance parih, 

2. mesto na državnem prvenstvu v disco dance 

solu, 3. mesto na državnem tekmovanju v mali 

skupini ... Bila pa sem tudi svetovna prvakinja v 

street dance parih. 

Kako izgleda tvoj dan? 

Zbudim se ob sedmih in odidem v šolo. Pouk 

ponavadi traja do enih. Nato grem domov in 

pojem kosilo, naredim 

domačo nalogo in če je treba, 

se še učim. Potem me eden od 

staršev odpelje na trening. 

Ponavadi končam ob osmih, 

doma pa sem ob pol devetih, 

saj plešem v Celju. Doma se 

stuširam, pojem večerjo, nato 

grem spat. 

Ali v prostem času počneš še 

kaj drugega ali samo plešeš? 

Seveda, občasno grem na 

sprehod s psom, s 

prijateljicami v kino ali na 

bazen. 

Kakšni so tvoji načrti 

oziroma kje se vidiš v 

prihodnosti? 

Mislim, da bom plesala vsaj do konca srednje 

šole. V prihodnosti se vidim kot učiteljica plesa 

ali kot plesna sodnica. Upam, da bom v tem 

poklicu zelo uspešna, saj me to zelo veseli. 

Najlepša hvala, India! Pri plesu ti želim še 

veliko uspehov. 

Neža Ferlič 
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ROLKANJE 

»Žegnan« ogenj za nakup rolke 

Kot ste verjetno že opazili, je v naši šoli veliko učencev, ki radi rolkajo. Zato smo jih povabili na 

kratek pogovor. Povedali so nam marsikaj zanimivega o tem priljubljenem športu. 

Nekateri so se rolkati naučili že pri šestih letih, pri 

čemer starost ni ovira za ta šport, zato se z njim 

ukvarjajo tako mladi kot tudi starejši. Za ta šport 

je najbolj pomembno, da imaš rolko, prav pa 

pridejo tudi čelade in ščitniki, saj so padci zelo 

pogosti. Ko smo jih povprašali, kdo jim kupuje 

rolke, so rekli, da to storijo sami z denarjem, ki ga 

zaslužijo z delom in nošenjem »žegnanega« 

ognja, včasih pa zraven kaj pristavijo tudi starši. 

Ti jih pri rolkanju sicer podpirajo, a jih tudi 

opozarjajo, naj bodo previdni. Najbolj znane 

trgovine z rolkami so Obsesion, Blue Tomatoe in 

Ghetto. S tem športom se ponavadi ukvarjajo kar 

vsak dan, saj je pri skokih z rolko pomembna 

vaja. Kot pravijo, jim tudi tema ne predstavlja 

ovire. Ta šport jim predstavlja veliko veselje in 

zabavo, a tudi gibanje. Za konec pa so našteli še 

nekaj priljubljenih znamk rolk. To so Element, 

Foundation, Zero in druge. Vsak skok ima tudi 

svoje ime, na primer ollie (enostaven skok), pop 

shuvit (obrat rolke za 180°), kickflip (obrat rolke 

za 360°) in 180° (obrat rolkarja in rolke). Upamo, 

da ste izvedeli kaj novega o rolkanju, kar vam bo 

v pomoč, če se boste mogoče tudi sami preizkusili 

v tem športu. 

Saša Klezin 

 

Rolkarska druščina naše šole prosti čas preživlja na rolkah – Tadej Tržan, Jaka Kovač, Žiga Kuclar, Aleks Rutar,                 

Domen Pušnik, Matevž Lipovac.. 
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KULTURNA ŠOLA 

Naziv kulturne šole 

Kot že verjetno veste, je naša šola pred nekaj meseci dobila naziv kulturne šole. To je projekt, 

katerega izvajalec je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev 

Slovenije ter društvom Geoss in s strokovno podporo ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo 

in šport.  

Naziv dobijo šole, ki veliko sodelujejo in 

ustvarjajo na kulturnem področju. Namen tega 

naziva je dvigniti kvaliteto in obseg kulturnega 

udejstvovanja učencev, učiteljev, zunanjih 

delavcev ... Naziv kulturne šole bo naša šola imela 

do leta 2015. Se pravi, da ga ima vsaka šola tri 

leta. Vendar se ga da podaljšati s prijavo, v kateri 

se opišejo dejavnosti na kulturnem področju, 

tekmovanjih, organizacijah in sodelovanje na 

prireditvah. Naša šola si je ta naziv zaslužila 

predvsem zaradi bogatega, uspešnega in 

intenzivnega dela na kulturnem področju. Da 

bomo naziv obdržali, bomo delo nadaljevali, ga 

širili in posodabljali. 

Larisa Knap in Petra Maček 
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MEDRAZREDNO TEKMOVANJE  

Tekmovanje za najboljši razred 

Začelo se je novo šolsko leto, zato smo se v uredništvu časopisa in na radiu odločili za nekaj novega. 

Priredili bomo tekmovanje, katerega zmagovalec bo razred, ki bo osvojil največ točk. 

Navodila : 

 Vsak razred mora imeti svojo matično učilnico urejeno (lepo pobrisana tabla, brez papirčkov na tleh, 

okrašene oglasne table ...). 

  Vse učilnice, v katerih imajo razredi pouk, morajo biti počiščene, kar pomeni lepo pobrisano tablo, 

brez papirčkov na tleh ... 

 Če ima razred športno vzgojo, morajo biti garderobe, v katerih se učenci preoblačijo, čiste in 

pospravljene (brez razmetanih oblek po klopeh ali tleh …).  

 Pri ocenjevanju bomo upoštevali tudi garderobe, v katerih se učenci preobuvajo in preoblačijo. 

 Po malici bomo ocenjevali tudi urejenost miz v jedilnici. 

 Vsak razred bosta radijska in časopisna ekipa nenapovedano obiskali enkrat na mesec. Tekmovanje 

se bo začelo oktobra 2012. 

 Rezultate posameznega ocenjevanja bosta ekipi objavljali na časopisni in radijski oglasni deski v 

avli. 

 

POZOR: Radijska in časopisna ekipa vas lahko obiščeta kadarkoli. 

Zmagovalni razred bo na koncu šolskega leta prejel posebno nagrado, ki zaenkrat ostaja še skrivnost. 

Splača se potruditi. 

Tina Kramar 
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ZA BOLJŠI VTIS 

Kako se obnašamo v šoli? 

Drug do drugega smo strpni in prijazni, se poslušamo, sodelujemo in si pomagamo. Upoštevamo pravila 

bontona – pozdravljamo, uporabljamo besede prosim, hvala, izvolite, oprostite … 

_____________________________________________________________________________________ 

Ne uničujemo šolskega poslopja, inventarja in okolice. 

_____________________________________________________________________________________ 

Skrbimo za svoje stvari, ne uničujemo tujih. Ne brskamo po stvareh, ki niso naše, si jih ne prisvajamo. 

_____________________________________________________________________________________ 

Po hodnikih hodimo mirno, ne kričimo in po nepotrebnem ne odpiramo vrat učilnic, v katerih je pouk. 

_____________________________________________________________________________________ 

Na prireditvah v šoli ali izven nje se obnašamo kulturno. 

 

 

 

 

 

 

 

Sporov ne rešujemo z nasiljem. Če pride do spora, se pogovorimo in skušamo najti rešitev. Pri tem lahko 

prosimo za pomoč učitelja ali katerega koli drugega delavca šole. 

_____________________________________________________________________________________ 

Ne prerivamo in ne pretepamo se. 

_____________________________________________________________________________________ 

Če naredimo kaj narobe, se opravičimo in poskušamo popraviti napako. 

_____________________________________________________________________________________ 

Starejši učenci naj pazijo na mlajše in jim pomagajo. 

Anita Baumkirher 

 

 

 

 

 

 

 

Bonton  
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MEDIACIJA 

Mediacija ni meditacija 

Vrstniška mediacija je v naši šoli zaživela v prejšnjem šolskem letu. Najprej so se tri strokovne 

delavke usposobile kot šolske mediatorke in nato še kot mentorice vrstniških mediatorjev. 

Karolina Teršek, Petra Velikonja in Metka Čulk 

so predstavile vsem staršem na roditeljskih 

sestankih prednosti mediacije, razreševanje 

sporov in posledično ustvarjanje boljših odnosov 

v šoli. Prav tako je gospod Jani Prgić, eden 

vodilnih mediacijskih strokovnjakov pri nas, v 

šolskem letu 2011/12 predstavil šolsko in 

vrstniško mediacijo celotnemu šolskemu 

kolektivu. V tem letu je bilo izvedeno tudi prvo 

usposabljanje vrstniških mediatorjev. Prvi skupini 

šolskih mediatorjev se je pridružila še druga: 

Brigita Mulej, Marjeta Ocvirk in Mensud Memić. 

Tako je tudi v PŠ Debro zaživela vrstniška 

mediacija. Na taboru v Šentrupertu smo združili 

moči in izobrazili 19 vrstniških mediatorjev, ki so 

prejeli certifikate na slovesni prireditvi ob 

občinskem prazniku. Letos bomo nadaljevali delo, 

in sicer z izobraževanjem in delovanjem že 

usposobljenih vrstniških mediatorjev. 

 

   Vrstniški mediatorji v šolskem letu 2012/13. 
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ABC-ABONMAJČEK 

               Onkraj sonca 
               Naša šola že vrsto let obiskuje ABC-Abonmajček v Kulturnem centru 

Laško. Petkrat na leto si razredna in predmetna stopnja ogledata različne 

predstave.  

                                         V ponedeljek, 24. septembra, si je predmetna stopnja ogledala muzikal Onkraj 

sonca. Ker je seveda zelo pomembno tudi mnenje gledalcev, sem se malo 

pozanimala, kakšna se jim je zdela predstava. Večina je povedala, da je bila 

lepa, zabavna, a nekaterim pač malce dolgočasna. Vsekakor pa je bila po mojem 

mnenju zelo lepo izpeljana.  

 

 

NEKAJ O AVTORJU  

Vokalna skupina Lilija, ki deluje v društvu Koral Laško, si je letos zadala prav poseben cilj. Narediti 

muzikal, ki bo ljudi nasmejal, po drugi strani pa pri njih pustil močan vtis. Muzikal s pomenljivim 

naslovom Onkraj sonca je avtorsko delo štirih dijakov, ki so lansko poletje preživeli ob pisanju scenarija 

v naravi v Bolčinovi počitniški hišici v Polani nad Jurkloštrom.  

KRATKA VSEBINA 

Prisrčna zgodba, ki jo krasijo napevi znanih melodij, govori o težavah med otroki in odraščajočo mladino 

na počitnicah na morju. Med njimi prihaja do sporov, saj se ves čas prepirajo za košček obale, ki si ga 

starejši lastijo, mlajši otroci pa ga po naključju odkrijejo in se ne pustijo kar tako odgnati. V obeh 

skupinah prav tako prihaja do sporov, a jih otroci z dobro voljo premagajo in skupaj doživijo nepozabne 

počitnice. Med mladimi preskočijo ljubezenske iskrice, ki ogrejejo tudi druga srca, da se začne topiti led, 

ki jih je dušil.  

NAUK 

Bolje je deliti in biti školjka, v katero se ujame šum morja. Biti školjka in ohranjati skrivnostni zvok tudi 

takrat, ko je morje že daleč stran. Prisluhni školjki. 

Monika Petek 

 

____________________________________________________________________________________ 
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PRESENEČENJE ZA ROJSTNI DAN 

Naša kuharica je zakon 

Pssssst… Veliki po prstih, najmanjše smo prinesli kar v naročju. Tako se je začela šolsko-vrtčevska 

odprava v kuhinjo k naši kuharici Minki. 

No, da ni bila presenečena le naša kuharica, je 

poskrbela sanitarna inšpektorica gospa Rus, ki se 

je pojavila na vratih, ko je bilo najbolj veselo. A 

ker je naša kuhinja vedno kot iz škatlice, 

nastopajoča družba ganljivo dobra in Minkino 

pecivo slastno, se nam je pridružila. Prepričani 

smo, da bi se nam z veseljem pridružili tudi vi.                                                                         

Učenci in otroci PŠ Šentrupert

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob kitari smo v en glas zapeli voščilo in ji 

 izročili darilo, s katerim smo se ukvarjali zadnje dni. 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 

 

                                                                                                                       Ogromen lonec z lepimi mislimi o njej 

                                                                                                                       in tri kuhalnice – deklice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

              Ogromen lonec z lepimi mislimi … 

                                                                 

 

 

 


