
DOGAJALO SE JE
 Tržnica poklicev in prestavitev srednjih šol

V sredo, 30. 11. 2022, je na naši šoli potekala tržnica poklicev in predstavitev srednjih šol iz Pomurja,
Podravja in sosednje Avstrije. Predstavila se je tudi slovenska vojska, slovenska policija ter Splošna
bolnišnica Murska Sobota. Obiskali so jo učenci iz OŠ Sveti Jurij, OŠ Kuzma, OŠ Grad, OŠ Cankova, OŠ
Tišina in OŠ Puconci s starši. Že 11 let svetovalne delavke omenjenih šol priredimo sedaj že
tradicionalno tržnico poklicev in s tem učencem pred odločitvijo za nadaljnjo izobraževalno pot
omogočimo na enem mestu spoznati različne poklice in programe srednjih šol ter možnosti
srednješolskega izobraževanja ter zaposlitve. 

 Andreja Sraka
 
 
 
 

 

Kuharija
 
 

Vsak drugi četrtek imamo učenci petega razreda od 13:30-15:00 krožek
Kuharija, ki ga vodi naša šolska pedagoginja Andreja Sraka. Pri njem
vsakič kuhamo ali pečemo kaj novega. Ta krožek obiskuje več kot 20
učencev in je zelo zabaven, saj tam kuhamo, pečemo, pomivamo
posodo, iščemo recepte…  Pripravili smo že različne jedi: palačinke,
pokovko, različne kekse, mafine, kokosove kroglice in še kaj.

                                                   Zala Gomiunik in Tamara Babič

ŠOLSKI ČASOPIS, december 2022
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Ko prižgejo božične se luči,
vsak v srcu si nekaj zaželi.

Naj božič bo prijazen,
naj bodo prijazni v njem ljudje,

naj misli bodo iskrene in veselo bo srce.
 
 



Druženje z upokojenimi učitelji

Po dvoletnem premoru smo se na OŠ Sveti Jurij družili z upokojenimi delavci naše šole. Snidenje po tako
dogem času je bilo ganljivo in prijetno. Vzdušje je bilo praznično ob tako prijetnih ljudeh, ob čudovito
okrašeni jelki in lično pripravljeni mizi.
Srečanje smo začele z glasbo. Nato je sledil uvodni nagovor ravnatelja Aleksandra Mencigarja, župana
Edvarda Miheliča in upokojene učiteljice Anice Crnkovič. Sledila je večerja in klepet. Druženje nam bo
ostalo v lepem spominu. Veselimo se srečanja spet naslednje leto.

 
 

Obisk Doma Elizabeta
 

V četrtek, 8. 12. 2022, smo se nadarjene učenke skupaj s pedagoginjo odpravile v dom starejših
občanov Elizabeta. Tam smo ostarelim pomagale pričarati praznično vzdušje. Razdelili smo se v
skupine, vsaka pri svoji mizi. Ustvarili smo voščilnice za božično-novoletne praznike, ki jih bodo lahko
poslali svojim bližnjim.

Po končanem delu so nas pogostili s penicami, piškoti in z jabolčnim sokom. Po pogostitvi smo se
oblekle in se odpravile nazaj v šolo. Bila je že zadnja ura, zato smo se še malo »zadržale« v
garderobah.



Ogled predstave Pod prazničnim dežnikom
 

V petek, 16. 12. 2022, smo si vrtec in učenci do 5. razreda ogledali predstavo z naslovom Pod prazničnim
dežnikom. Predstava je govorila o medvedu Edu in pingvinu Pinu, ki sta bila najboljša prijatelja. Nekega dne
sta se ločila. Bila sta zelo žalostna in se odločila da se bosta na novo leto dobila na pol poti sveta, v Svetem
Juriju, in tam za praznike pila vroč kakav. Cesta ju je peljala skozi različne kraje. Vsak izmed krajev je imel
eno presenečenje. Med potovanjem sta spoznala veliko prijateljev in zanimivosti. Ko sta se na koncu dobila,
sta bila zelo vesela, ker sta zopet skupaj in pijeta vroč kakav. 
Sporočilo predstave je bilo, da moramo biti za praznike s tistimi, ki jih imamo radi, s pravimi prijatelji.
Predstava mi je bila zelo všeč, malo smešna in zelo poučna.

Hana Gomboc, 5. a

S PRAVLJICO V PRAZNIČNE DNI

V decembrskem predprazničnem času, so se za najine
učence 1. a razreda, pričele ure pouka s prižigom svečk
na adventnem venčku. Izdelala sta ga bratca Jakob in
Jure. Prijeten vonj po cimetu pa je še dodatno dopolnil
vzdušje ob prebiranju nalog adventnega koledarja. Za
učence je bil to prvikrat čas veselega pričakovanja
božično-novoletnih praznikov na šoli. Snežak 
 Snežnosek  jih je navduševal z vsakodnevnimi
nalogami in dobrimi dejanji. Prav vsak dan smo ob soju
svečk prebirali pravljice, ki so učence popeljale v
čudoviti svet čarovnij, čudežev ter jih hkrati nevsiljivo
spodbujale k bralni pismenosti. Bil je čaroben čas, v
katerem smo vsi še dodatno tkali niti prijateljstva,
spoštovanja ter pripadnost skupini.  
Vesele praznike, vam vsem želimo učenci 1. a razreda
z učiteljicama Rozvito in Natašo.

PRESENEČENJE 2. A RAZREDA
 

PONEDELJEK, 19. 12. 2022, JE BIL PRAV POSEBEN DAN. ŽE ZJUTRAJ SMO PRIČELI Z
IGRANJEM NA RAZLIČNE INŠTRUMENTE.
PO MALICI SMO SE ODPRAVILI V DOM ZA OSTARELE, DOM ELIZABETA. TAM SMO ZA
STANOVALCE PRIPRAVILI KRATEK KULTRUNI PROGRAM. ŠTIRJE NAŠI UČENCI SO
DEKLAMIRALI PRAZNIČNI PESMI. ZAPLESALI SMO NA PESEM LUČKE IN ZAPELI PESEM
SLADKOSNED.
PO NASTOPU NAS JE OBISKAL TUDI BOŽIČEK. IN TO NE SAMO EDEN. KAR DVA BOŽIČKA STA
PRIŠLA MED NAS. Z BOŽIČKOM SMO ŠE ENKRAT ZAPELI IN ZAPLESALI. NATO JE BOŽIČEK
RAZDELIL DARILA STANOVALCEM. NA NAS OTROKE TUDI NI POZABIL. 
ČAS JE HITRO MINIL IN VRNILI SMO SE NAZAJ V ŠOLO.
TA DAN JE BIL ZANIMIV IN JE RES HITRO MINIL.

ALISA KOJC



BILI SMO USPEŠNI

Na šolskem tekmovanju Bober je tekmovalo 30 učencev od 4. do 9. razreda. 9 učencev je prejelo bronasto
priznanje, 1 učenec se je uvrstil na državno tekmovanje, ki bo 7. januarja 2023 v Ljubljani.

Na OŠ Prule v Ljubljani se je decembra s podelitvijo zlatih in srebrnih plaket ter bronastih priznanj končal 3.
mednarodni likovni natečaj 'OTROŠKA GRAFIKA' z naslovom Pod svobodnim soncem.

Na natečaju je sodelovalo 1026 avtorjev iz 87 osnovnih šol in ustanov. Naši učenci so se zelo dobro odrezali. 

Zlata plaketa: Isabela Holsedl, 1. r, Eva Turza, 6. b, Lars Horvat, 9. a
 

Srebrna plaketa: Val Krasniqi, 2. r, Ana Marie Horvat, 2. r, Eva Turza, 6. b, Neža Kosednar, 7. a
 

Bronasto priznanje za kvalitetno likovno delo: Mia Vidonja Ratej, 1. r, Ela Kuzmič, 5. a, Lucia Rogan, 8. a,
Mia Cener, 2. r, Jona Kuzmič, 2. r, Sara Sofia Kosednar

 
Mentor: Matej Gider



17. 11. 2022 je na naši šoli potekalo šolsko tekmovanje iz znanja nemščine. 5 učencev naše šole je
zbralo zadostno število točk za bronasto priznanje in uvrstitev na državno tekmovanje, ki bo

potekalo 23. 3. 2023 na OŠ I Murska Sobota.
 

8. razred:
Julija Horvat, Marij Branšperger

 
9. razred:

Isabella Fratek, Nejc Škaper, Rocky Zakoč
 

Učenci naše šole so bili tudi zelo uspešni na šolskem (selekcijskem) tekmovanju za Cankarjevo priznanje.
 

Bronasto priznanje so osvojile učenke:
 

Luna Lang (8. b),
 

Ela Kerčmar (8. a),
 

Lucia Rogan (8. a),
 

Isabella Fartek (9. a),
 

Klementina Segeri (9. a).
 

Luna Lang in Isabella Fartek sta se uvrstili na regijsko tekmovanje, ki bo 17. 1. 2023 na OŠ Črenšovci.

ISKRENE ČESTITKE!

Na naši šoli se je odvilo tudi šolsko tekmovanje iz znanja angleščine. 
Tekmovalo je 12 učencev iz 8. a in 8. b razreda ter 2 učenki iz 9. a razreda.

Najboljši rezultat je imel Timon Ivanič, ki je bil blizu uvrstitve na državno tekmovanje.
 

Bronasto priznanje:
Timon Ivanič, 8. razred

Hana Gomboc, 8. razred 
Anja Cener, 9. razred

Mia Grušovnik, 9. razred
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Uauuu, vi pa niste kar tako!
Le tako dalje!

Iskrene čestitke!



 
Božič je v zadnjih letih prerasel svoje nekdanje božične navade in tudi k nam pripeljal tradicije iz drugih

držav, z njimi pa tudi zanimivosti, ki jih le malokdo pozna:
 
 

1. Polaganje daril v nogavice izvira iz 12. stoletja, ko so francoske nune revnim družinam podarjale
nogavice, napolnjene s sadjem in oreščki.
 
2. Obešanje nogavic izhaja iz nizozemskega običaja nastavljanja čevljev, polnih hrane, za osličke
svetega Miklavža, ti pa v zameno za hrano pustijo majhna darilca.
 
3. V Evropi vsako leto vzgojimo 60 milijonov dreves samo za to, da postanejo božične jelke.
 
4. Najvišje božično drevo, ki je segalo dobrih 67 metrov visoko, so leta 1950 postavili v nekem
nakupovalnem središču v Washingtonu.
 
5. Po tem, ko jelka odsluži svojemu namenu, lahko njene iglice pojemo, saj so bogate z vitaminom C.
 
6. Obešanje darilc in piškotov na drevo verjetno izhaja iz običajev Druidov, ki so verjeli, da so drevesa
prinašalci dobrih stvari.
 
7. Decembrski dobri mož, ki obdaruje otroke ima po svetu različna imena - med tem ko Američani
poznajo Santa Clausa, mu v Nemčiji rečejo Kriss Kringle, v Italiji Babbo Natale, v Franciji Pere Noel, v
Rusiji pa Ded Moroz.
 
8. Poljubljanje pod omelom je dediščina vikinške boginje ljubezni Frigge, ki so jo povezovali s to rastlino.
 
9. Na Islandiji poznajo kar 13 Božičkov, vsak od njih pa otrokom prinese darilo.
   12. decembra eden za drugim pričnejo prihajati s hribov in pridne otroke obdarujejo vse do božiča.

 
Vir: https://www.radio2.si/307

 

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

27. januar – mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta
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9 zanimivosti o božiču

PRAZNIČNA PESEM
 

Celo leto je pravi boj,
včasih si želimo, da imeli bi časovni stroj.

 
A ko najlepši čas v letu prikaže se pred vrati,

vsi začnemo darila iskati.
 

Doma pečemo medenjake,
okrašujemo jelke in sprejemamo veseljake.

 
December dobro izkoristimo,

ga z družino in s prijatelji preživimo!
 

Ela Wolf, 7. B


