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DOGAJALO SE JE
Teden otroka 3.10.-7.10.2022

UČILNICA NA PROSTEM

V ČETRTEK, 6. 10. 2022, SMO SE ZJUTRAJ ZBRALI
PRED ŠOLO. NATO SMO SE ODPRAVILI K
SADJARSTVU FICKO. TAM SMO IZVEDELI KAKO SE
NAREDI MARMELADA. KASNEJE SO NAM POSTREGLI Z
MARELIČNO, JAGODNO, JURKINO IN SLIVOVO
MARMELADO. ZRAVEN SO NAM ŠE PONUDILI
ROGLJIČKE IN SOK. KO SMO SE NAJEDLI, SMO SI ŠLI
OGLEDAT ŠE SADOVNJAK. V SADOVNJAKU JE BILO
POLNO KUTIN. KER ŠE NISO BILE DOVOLJ ZRELE, JIH
ŠE NISO OBRALI. OGLEDALI SMO SI ŠE TRGOVINO, V
KATERI PRODAJAJO RAZLIČNE IZDELKE PRIDELANE IZ
SADJA. PO ZANIMIVEM OGLEDU SMO SE ODPRAVILI
NAZAJ V ŠOLO. PO MALICI JE SLEDILO ŠE ČIŠČENJE
BUČ. 
PREŽIVELI SMO ZELO ZANIMIV IN ZABAVEN DAN.

LINA LAPOŠA, 3.B

 
MALE SIVE CELICE

 
V petek, 7. 10. 2022, je na šoli potekalo tekmovanje Male sive celice.
Tekmovanje je pripravila učiteljica matematike, Anita Nemec. Ekipo so sestavljali trije učenci iz
vsakega oddelka od 6. do 9. razreda in sicer A proti B oddelku, razen v 9. razredu, kjer so se učence
razdelili na dve skupini, saj imamo samo A oddelek. Gledali in navijali so lahko vsi učenci šole.
Potekalo je tako, da so morali učenci posamezne ekipe najprej izžrebati listek s številko, ki je določila
na katero vprašanje bodo odgovarjali. Za odgovor so imeli približno 20 sekund časa. Ko ekipa ni
poznala odgovora, so odgovor lahko povedali ostali učenci iz publike. Nekatera vprašanja so bila
matematična, nekatera smo se naučili že v šoli, največ pa jih je bilo iz splošne razgledanosti. Vse
ekipe so bile tudi nagrajene. Zmagovalna ekipa je dobila čokolado, člani poražene ekipe pa vsak po
dva bonbona.
Bilo je zelo zabavno in zanimivo. Učenci upamo, da naslednje leto to spet ponovimo.

 
Ela Wolf, 7.b

Pozdravljeni!
Ta mesec pa je bil na naši šoli zelo zanimiv, kajne?

Skupaj smo se imeli zeloooo dobro in se naučili marsikaj novega.
Ker se bližajo jesenske oziroma krompirjeve počitnice, naj vas spomnim še na 

Noč čarovnic. 
Nekaj zanimivosti o tem dogodku najdete na zadnji strani šolskega časopisa.

PA LEPE POČITNICE!
 



ŠOLA V NARAVI 5. RAZRED

10.10.2022 smo učenci 5.a razreda odšli na šolo v naravi na Debeli rtič. Bivali smo v hotelu Bor. 
Ves teden smo imeli zelo lepo in sončno vreme.
Vsak dan smo odšli dvakrat na plavalni tečaj v hotel Arija, ki je bil čisto blizu hotela v katerem smo bivali mi.
Vsak večer smo imeli kakšno zabavno dejavnost. Kot na primer: kviz o Sloveniji, talenti, kino, disko,…  
Poleg tega smo se tudi veliko igrali na igrišču in na plaži. V sredo smo šli tudi na izlet z ladjo v Piran. 
V hotelski dvorani smo vsak dan imeli tudi pouk.

NA ŠOLI V NARAVI SMO SE VSI ZELO ZABAVALI!                                  

  Tamara Babič in Zala Gomiunik, 5.a

PREDAVANJE POLICISTOV

5.10.2022 sta nas v okviru tedna otroka obiskala policista. Predavanje se je začelo
ob 12.20 v kulturnem domu Sveti Jurij. Udeležili so se ga učenci 5., 6., 7., razredov.
Predavala sta o tem, kako varno ravnamo na spletu. Opozorila sta nas, da ne
odpisujemo neznancem in da ne pošiljamo neprimernih fotografij. Povedala sta še,
da tudi pri pogovoru preko socialnih omrežij moramo upoštevati pravila vljudnega
pogovarjanja.

Lan in Jan V., 5.a

Predstava ob tednu otroka

V letošnjem tednu otroka so nas 5.10.2022 obiskali
člani Društva za boljši svet in odigrali predstavo z
naslovom Ni panike, vse bo v redu. Predstavo smo si
ogledali otroci iz vrtca in učenci od prvega do sedmega
razreda. Tema predstave je bila povezana s temo tedna
otroka: Skupaj se imamo dobro. Pripovedovali so
zgodbo o prijateljstvu, ki traja vse življenje. Lahko smo
začutili kako pomembno je imeti ob sebi prijatelja. 

 
Lana Kranjec, 5.a



LETOŠNJI TEDEN OTROKA, KI JE POTEKAL OD 03.10. -7.10. 2022, JE BIL ŠE POSEBEJ PRIJETEN, SAJ
JE POTEKAL POD NASLOVOM »SKUPAJ SE IMAMO DOBRO«. MINIL JE, A SE NISMO IMELI SAMO
DOBRO, AMPAK ODLIČNO! V TEM TEDNU SMO VELIKO DEJAVNOSTI IZVEDLI KAR NA PROSTEM, SAJ
NAM JE BILO TUDI JESENSKO VREME NAKLONJENO S SVOJIMI TOPLIMI ŽARKI.

ŽE V TOREK SO NAS OBISKALI GASILCI. IZVEDLI SMO VAJO EVAKUACIJE, SI OGLEDALI GASILSKO
VOZILO, SE NASMEJALI OB RAZLIČNIH ZVOKIH GASILSKE SIRENE IN SE NATO DOBRE VOLJE
ODPRAVILI NA POHOD. NAZADNJE SMO SE ŠE POSLADKALI S PEČENIMI KOSTANJI, KI STA JIH ZA
NAS PRIJAZNO PRIPRAVILA HIŠNIKA STANKO IN ANDREJ.

V TEM TEDNU SMO OBISKALI TUDI NAŠO NEKDANJO UČITELJICO, MARJETO MADJAR, KI NAM JE
RAZKAZALA VINOGRAD IN NAS POUČILA O DELU V VINOGRADU SKOZI LETO. OGLEDALI SMO SI TUDI
STISKALNICO OZIROMA PREŠO TER OSTALO OPREMO, KI JO POTREBUJE VINOGRADNIK.

NA POVABILO GOSPE MILENE IZ TURMANOVE KMETIJE, KJER SE UKVARJAJO S PRIDELAVO IN
PREDELAVO DOMAČIH PRIDELKOV SMO SI OGLEDALI POSTOPEK PRIPRAVE KISANJA ZELJA.

DA JE POLEG ZELJA ZELO DOBRODOŠLA TUDI KORUZA, KO IZ NJE PRIPRAVIŠ POKOVKO, SMO SE
PREPRIČALI POPOLDNE V PODALJŠANEM BIVANJU, KO SMO SI PRIPRAVILI KINO.

PETKOV DOPOLDNE SMO PREBILI V GOZDU IN OPAZOVALI GOZDNA DREVESA, NABRALI LUBJE,
LISTE IN PLODOVE TER SI USTVARILI JESENSKO UČILNICO NA PROSTEM.

BESEDILO IN FOTOGRAFIJE: UČITELJICE IN VZGOJITELJICE POŠ PERTOČA

TEDEN OTROKA 2022 NA POŠ PERTOČA: SKUPAJ SE IMAMO ODLIČNO!

2. športni dan in evakuacija
V torek 4.10.2022 smo imeli športni dan in evakuacijo.

Ob 8.00 smo se učenci in učitelji zbrali v telovadnici šole. Navodila za izvedbo evakuacije so nam podali
gasilci občine Rogašovci, ki so nato spremljali potek evakuacije na šoli. Nato so se učenci od 1. do 5. razreda
odpravili na pohod na igrišče v Večeslavce, učenci od 6. do 9. razreda pa na igrišče na Pertočo.

Hodili smo po Vrbovi poti ob Ledavi. Tam smo jedli pečene kostanje. Ko smo se okrepčali, so nekateri igrali
nogomet, nekateri košarko, nekateri pa so se sproščali ob pogledu na jesenske barve. Med pohodom smo se
veliko pogovarjali, se zabavali, poslušali glasbo itd.. Skupaj smo se odpravili nazaj proti šoli, kjer smo pojedli
kosilo in se odpravili domov. Bilo nam je zelo zanimivo, saj smo se pri tem veliko gibali ter zabavali.

Zapisali učenci  8. b razreda
 
 



NARAVOSLOVNI DAN
 

V sredo, 5. 10. smo 8. in 9. razredi imeli naravoslovni dan. V šolo smo prišli ob 13.45, obiskal nas je gospod
Malačič iz krajinskega parka Goričko, ki nam je predstavil posebne rastline ter živali, ki jih najdemo samo v
tem delu Slovenije.

Predavanje je trajalo približno dve uri.  Po predavanju smo odšli na šolski vrt, kjer smo si ogledali prostor,
zbirali ideje za načrtovanje vrta, se nekaj časa zabavali ter pogovarjali.

Po tem smo šli na kolesarsko progo, kjer smo preživeli nekaj aktivnega časa. Nato smo obiskali še fitnes na
prostem. Ko smo se vrnili v šolo, smo v telovadnici igrali različne igre; nekateri so igrali odbojko, drugi so
plezali, spet tretji so igrali nogomet. Pred večerjo smo nazaj dobili telefone, ki smo jih lahko uporabljali do
večerje. Za večerjo smo dobili hrenovke in žemljico ter sok. Po obroku smo se počasi začeli pripravljati na
spanje. Da, prav ste prebrali, spali smo v šoli, juhuhu. Pripravili smo ležišča ter poskrbeli, da bomo udobno
nameščeni. Sledil je zabavni zvečer. V glasbeni učilnici smo predvajali glasbo ter nanjo peli in plesali. Ob
22.00 smo bili že precej utrujeni in smo počasi šli vsak v svojo učilnico, kjer smo počaaasi zaspali.

 
 
 
 
 

TEHNIŠKI DAN
 

Naslednji dan, v četrtek, 6. 10. 2022, smo vstali ob 6.30. Preoblekli smo se ter pospravili stvari. Nato smo se
odpravili na zajtrk. Po okusnem zajtrku smo se pripravili na “izlet” v tovarni. Pred avtobusom smo vzeli
malico in se odpeljali v Gornjo Radgono. Na avtobusu smo se razdelili v dve skupini in se ločeno odpravili v
dve tovarni. Prva skupina se je odpravila v tovarno Elrad, druga pa v Var. Obe skupini sta bili zelo lepo
sprejeti. V Elradu smo se sprehodili čez celo tovarno in videli veliko elektronike. Videli smo tudi veliko
pisarno. Na koncu ogleda v Elradu so nas bujno pogostili s hrano in pijačo. Podarili so nam tudi zvezke in
pisala. V tovarni Var so nas prav tako lepo sprejeli. V tovarni je bilo precej hrupno. V Varu izdelujejo različne
avtomobilske dele in druge izdelke. Pokazali so nam različne oddelke, v katerih smo videli tudi različne
stroje. Razkazali so nam tovarno in nam predstavili njihovo delo. Po dolgem ogledu obeh tovarn smo se
našli in odpravili v šolo na kosilo. Tako smo končali dvodnevno bivanje v šoli.

 
Zapisali učenci 8. b



BILI SMO USPEŠNI
 

29.9.2022 so učenci naše šole tekmovali v znanju iz logike:
 

2. razred
1. Jona Kuzmič – BRONASTO PRIZNANJE
2. Joana Kranjec - BRONASTO PRIZNANJE
3. Žana Kolmanko
4. Dajana Julia Kosednar
5. Vid Kous
6. Matic Buček

 
3. razred
1. Lina Lapoša - BRONASTO PRIZNANJE
1. Jan Mencigar- BRONASTO PRIZNANJE
3. Ani Gomiunik - BRONASTO PRIZNANJE

 
 

6. razred
1. Lara Gomboc - BRONASTO PRIZNANJE
2. Izak Fartek
3. Enej Rantaša
4. Ališa Valner

7. razred
1. Enej Kuzmič - BRONASTO PRIZNANJE 
                            in uvrstitev na državno tekmovanje
2. Alja Škaper - BRONASTO PRIZNANJE
3. Nik Zrim - BRONASTO PRIZNANJE
4. Tijan Grah
5. Zoja Kreft
6. Ela Wolf

8. razred
1. Zala Bertalanič - BRONASTO PRIZNANJE
                                in uvrstitev na regijsko tekmovanje
2. Isabel Koštric
3. Laura Škodnik

9. razred
1. Nejc Škaper - BRONASTO PRIZNANJE
                           in uvrstitev na regijsko tekmovanje
2. Aja Bertalanič

4. razred
1. Zara Kuzmič
2. Gloria Borovnjak

5. razred
1. Zala Kreft - BRONASTO PRIZNANJE
2. Tamara Babič - BRONASTO PRIZNANJE
3. Zala Gomiunik - BRONASTO PRIZNANJE
4. Ela Kuzmič
5. Lana Kranjec
6. Ruby Ficko
7. Lan Gjergjek
8. Jan Vukovič
9. Tina Nemec

ISKRENE ČESTITKE!

DOBRO JE VEDETI...
Mednarodni dnevi v mesecu novembru:

 
14. november – mednarodni dan sladkorne bolezni
16. november – mednarodni dan strpnosti
tretja nedelja v novembru – mednarodni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
20. november – dan industrializacije Afrike
20. november – mednarodni dan otroka
21. november – mednarodni dan televizije 
25. november – mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

 



 
  

Gotovo poznate oziroma ste že slišali za Halloween, po naše Noč čarovnic – otroci se našemijo ter od hiše do
hiše zbirajo sladkarije, podobno kot pri nas za pusta. Ta praznik, ki se praznuje 31. oktobra, je še posebej
razširjen v ZDA in Kanadi, zato bi lahko sklepali, da je izvorno ameriški. Ni tako, njegove korenine segajo več
tisoč let v evropsko preteklost; običaje, značilne za noč čarovnic, pa je mogoče najti tudi v mnogih drugih delih
sveta. Ponekod praznujejo praznike, ki imajo sicer drugo ime, a enako vsebino: navezovanje stikov z duhovnim
svetom, na primer z duhovi umrlih, vilami, čarovnicami in podobnimi bitji.

Kakšen je torej izvor Noči čarovnic? Njegove resnične korenine segajo davno nazaj v zgodovino starih Keltov, ki
so praznovali tako imenovani samhain. Podatki o tem prazniku segajo v peto stoletje pred našim štetjem. Za
Kelte največji praznik leta je označeval konec poletja in začetek novega zemeljskega cikla - zime. S praznikom
so se zahvalili za poletno letino, ki so jo v pričakovanju zime v tem času že skladiščili. Največja skrivnost tega
praznika je njegova mistična narava. 

V tem času, torej 31. oktobra, naj bi bila tančica med svetom živih in mrtvih najtanjša. Zato so v tem obdobju
opravljali tudi razne okultne rituale, v katerih so skušali vzpostaviti stik z umrlimi. Praznik so ob stiku s Kelti
menda prevzeli tudi stari Rimljani, po razširitvi krščanstva pa je leta 538 papež Gregor IV odredil preimenovanje
tega praznika v vse svete in izbrisal njegove poganske korenine, s to razliko, da so ga praznovali dan zatem,
torej prvega novembra. V tej obliki ga pozna tudi večina Slovencev, ki pa se ne zavedajo vedno njegovih
korenin, ki nimajo s krščanstvom nič skupnega.

Haloween izvira iz prvotnega poimenovanja Hallow evening (posvečena noč), v ZDA pa so ta praznik prinesli
Irci. Že v samhainu so poznali sladke prigrizke in izrezljane buče, le da tedaj seveda vse skupaj ni bilo
potrošniško usmerjeno. Izrezljane buče s svečo so postavili pred vrata, da bi se obvarovali morebitnih zlih
duhov; iz istega razloga so darovali tudi sladkarije.

Preberite še nekaj zanimivosti o tem prazniku:

- Več kot 93 % otrok v ZDA se za Halloween našemi in gre zbirat sladkarije, torej tako imenovani »trick-or-treat«

- Halloween je za Američane tretja največja žurerska noč v letu, takoj na novim letom ter nedeljo, ko se igra za
pokal Super Bowl iz ameriškega nogometa.

- Oranžna in črna sta značilni barvi tega praznika – oranžna, ker simbolizira jesensko žetev ter črna, ker
simbolizira temo in smrt.

- Če vidite pajka na to noč, je to morda duh preminule bližnje osebe, ki vas čuva.

- Eden od priljubljenih simbolov Noči čarovnic je tudi sova; v srednjem veku so jo povezovali s čarovništvom, s
svojim oglašanjem pa naj bi tudi oznanjale smrt v bližnji prihodnosti.

 
Vir: https://www.jezikovno-mesto.com 

Noč čarovnic (Halloween) - izvor in zanimivosti

1. NARAVOSLOVNI DAN 6. RAZREDOV

17.10.2022 smo v 6. razredih imeli 1. naravoslovni dan z naslovom Odraščanje. Z nami sta bili pedagoginja
Andreja Sraka in učiteljica Ines Horvat. Prve tri ure nam je predaval gospod Tomaž Čarni iz ZD Murska
Sobota. Pogovarjali smo se o puberteti in odraščanju. Veliko govora je bilo tudi o zdravju, gibanju in o osebni
higieni. Tretjo uro smo se pogovarjali o spolnem nasilju in zlorabah. Po malici, ko je gospod odšel, smo se
pogovarjali še o naših čustvih, potem pa sta učiteljici razdelili delovne liste. Na njih smo zapisali, kaj nas
razveseli, razžalosti, razjezi, prestraši,... Zadnjo uro smo se odpravili v telovadnico in igrali med dvema
ognjema. Dan je bil vsem zanimiv.


