
PRVOŠOLCI PRVIČ PRESTOPILI
ŠOLSKI PRAG

 
ČETRTKOVO JUTRO, 1.
SEPTEMBRA, JE BILO POSEBNO,
SAJ SE JE ZAČELO NOVO ŠOLSKO
LETO. POSEBNO JE BILO
PREDVSEM ZA PRVOŠOLCE,
POKVARILE GA NISO NITI DEŽNE
KAPLJE. NA MATIČNI ŠOLI JE
ŠOLSKI PRAG PRVIČ PRESTOPILO
17 PRVOŠOLCEV S SVOJIMI
STARŠI, NA POŠ PERTOČA PA 9
PRVOŠOLCEV. 
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DOGAJALO SE JE

ŠOLSKI ČASOPIS, september 2022

                                                      Pozdravljeni! 
  Jaz sem Bučko, maskota vašega šolskega časopisa. Mesec september je že mimo,
 dnevi so se skrajšali in iz omare ste verjetno že potegnili jakne. 
Zelo me veseli, da boste prebirali šolski časopis, ob branju pa vam želim veliiko veselja!



22. september – DAN BREZ AVTOMOBILA
 

V četrtek, 22.9.2022, smo obeležili Dan brez avtomobila, ki poteka v sklopu Tedna MOBILNOSTI.
Petošolci in petošolke smo zavzeli prometne površine pred šolo. Prostor smo najprej ustrezno označili in
tako ustrezno opozorili ostale udeležence v prometu. S kredami smo na asfalt narisali prevozna sredstva s
katerimi se poleg avtomobila še lahko vozimo. Z velikim napisom smo želeli o tem pomembnem dnevu
obvestiti vse udeležence v prometu. Površine smo polepšali še z motivi iz narave. Zelo smo uživali ob
ustvarjanju na svežem zraku.

24. september - SOBOTNA ŠOLA ZA NADARJENE UČENCE
NA OŠ TIŠINA

V soboto, 24. 9. 2022, je na OŠ TIŠINA potekala že tradicionalna sobotna šola za nadarjene
učence, v kateri sodeluje šest osnovnih šol (OŠ KUZMA, OŠ PUCONCI, OŠ TIŠINA, OŠ GRAD,
OŠ CANKOVA in OŠ SVETI JURIJ). Iz naše osnovne šole se je sobotne šole udeležilo skupno
22 učencev.

Učenci so imeli možnost si izbirati eno od petnajstih pestrih delavnic, ki so jih pripravili učitelji OŠ
TIŠINA. Naši učenci so izbrali naslednje delavnice: lovilec sanj, aerobika, igre z žogo, streljanje z
zračno puško, kuharija, orientacijski pohod, matematični triki, novinarsko delavnico in ustvarjanje
z glino.

Naše sobotno srečanje se je pričelo ob 9.00 uri, s kratkim kulturnim programom v telovadnici.
Nato je sledilo aktivno delo v delavnicah vse do 12.00 ure. Čas je hitro minil, učenci so ob
aktivnostih uživali, razvijali svoje sposobnosti in talente, se marsičesa novega naučili ter stkali
nova poznanstva in prijateljstva. Ob 12.00 uri pa so svoje delo v posameznih delavnicah
predstavili vsem, ki so se udeležili zaključne slovesnosti. Naše sobotno srečanje je bilo zares
prijetno, tako da se že veselimo ponovnega srečanja.



BILI SMO USPEŠNI
17. mednarodni natečaj v Minsku,

Belorusiji

Na natečaj, ki ga organizira nevladna organizacija Zeleni
križ Belorusije, je prispelo 7091 del iz 22 držav. Natečaj
ima standardno prosto temo, namenjen pa je otrokom in

mladini od 5. do 18. leta starosti.
 

Naši učenci so prejeli 36 diplom ter 4 diplome z medaljo.
 

Diplomo z medaljo so prejeli:
 

Isabella Fartek,
 

Sara Sofia Kosednar,
 

Jure Horvat,
 

Ela Vidonja Kranjec.
 

Na tem mednarodnem natečaju je kot žirant sodeloval tudi
naš učitelj likovne umetnosti Matej Gider. Delo žirantov je
tokrat potekalo na daljavo, v preteklih letih so se žiranti

srečevali v Minsku.

23. september - Dan slovenskega športa

V petek, 23. 9. 2022, smo imeli učenci Osnovne šole Sveti Jurij in POŠ Pertoča 1. športni dan. Dan je
bil namenjen plesu.

Plesne delavnice so izvedli učitelji iz Plesne šole Zeko. Prvi šolski uri so se učenci od 1. do 5. razreda
učili koreografijo, nato pa se okrepčali z malico. Tudi učenci od 6. do 9. razreda so se učili koreografijo
in se po 3 šolskih urah napornega in razigranega treninga odpočili in najedli. Nato sta sledili še dve
šolski uri vaj in priprav na nastop. Zadnjo uro smo se zbrali v amfiteatru in se po triadah predstavili z
različnimi koreografijami. Na koncu smo vsi učenci zaplesali skupaj ob pesmi, ki govori o športu.  Tako
smo obeležili dan slovenskega športa, ki je slovenskim športnikom in navijačem v prav poseben
ponos.

Ta dan nam bo ostal v nepozabnem spominu, saj smo se dobro razgibali in naplesali. Zahvalili smo se
učiteljem ter se v športnem duhu poslovili.



DOBRO JE VEDETI...

10 ZANIMIVIH DEJSTEV O SPANJU
1. Starši novorojenčkov v prvih dveh letih otrokovega življenja pogrešajo za približno šest mesecev
spanja. V prvem letu otrokovega življenja starši v povprečju izgubijo za približno 400-750 ur spanca.

2. V prvih petih minutah budnega stanja, ljudje pozabimo za približno 50% sanj. V naslednjih 10
minutah je pozabljenih že 90% sanj.

3. Dosledno spanje manj kot šest ur na noč, lahko skrajša vašo življenjsko dobo. Poleg tega
pomanjkanje spanja povečuje apetiti, še posebej hrepenenje po sladkih ali slanih živilih in po večjih
količinah hrane.

4. Dokazano je, da učenje pred spanjem bistveno izboljša sposobnost ohranjanja novih informacij.

5. Znanstveniki so še nedavno od tega menili, da sanjamo samo v fazi REM, vendar temu ni tako.
Dokazano je, da sanjamo lahko v vseh fazah spanja (1,2,3,4 in REM).

6. Sanjamo lahko le obraze ljudi, ki smo jih že videli (na fotografiji, na televiziji, v množici,..) ne glede
na to ali se jih spominjamo ali ne. Vsak obraz človeka, o katerem ste že kdaj sanjali, ste ga na neki
točki v svojem življenju v resnici tudi videli.

POMEMBNI DNEVI V MESECU OKTOBRU: 
 

1. OKTOBER – MEDNARODNI DAN STAROSTNIKOV
PRVI PONEDELJEK V OKTOBRU – MEDNARODNI DAN BIVALNEGA OKOLJA
PRVI TEDEN V OKTOBRU – MEDNARODNI TEDEN OTROKA
2. OKTOBER – MEDNARODNI DAN NENASILJA
4.–10. OKTOBER – MEDNARODNI DAN VESOLJA
5. OKTOBER – MEDNARODNI DAN UČITELJEV
DRUGA SREDA V OKTOBRU – MEDNARODNI DAN PREPREČEVANJA NARAVNIH
NESREČ
9. OKTOBER – MEDNARODNI DAN POŠTE
10. OKTOBER – MEDNARODNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
15. OKTOBER – MEDNARODNI DAN KMEČKIH ŽENA
16. OKTOBER – MEDNARODNI DAN HRANE
17. OKTOBER – MEDNARODNI DAN BOJA PROTI REVŠČINI
20. OKTOBER – MEDNARODNI DAN STATISTIK
24. OKTOBER – DAN ORGANIZACIJE ZDRUŽENIH NARODOV
24. OKTOBER – MEDNARODNI DAN INFORMIRANJA O RAZVOJU 


