
DOGAJALO SE JE
 V petek, 23. 12. 2022, smo v telovadnici šole obeležili proslavo ob dnevu samostojnosti in enotnosti.

Zjutraj smo prišli v šolo. S seboj smo lahko prinesli kakšno družabno igro ali nekaj za prigrizniti. V
učilnici smo ostali do 8.30. Nato smo se odpravili v telovadnico, kjer se je slišala naša slovenska himna.
Nastopili so učenci Mladinskega in otroškega pevskega zbora in učenci od 1. do 9. razreda. Med
proslavo nas je pozdravil tudi naš novi župan, g. Rihard Peurača in nam namenil nekaj besed. Naš
ravnatelj, g. Aleksander Mencigar pa je za konec smrečici dodal še tisto, kar ji je manjkalo, to je seveda
zvezda na vrhu smrečice. 
Tudi Božička smo čakali, a ga nismo dočakali, saj je vse skupaj potekalo predolgo in nam je ušel. Nam
je pa pustil pismo, ki smo ga skupaj prebrali. Svetoval je otrokom, da se na božični večer naj čimprej
odpravijo pod odejo, saj bo le tako lahko pustil darila pod smrečico. 
Program je potekal dobro uro. Po končani proslavi smo učenci odšli v razrede in skupaj z našimi učitelji
preživeli predpraznični čas, ki nam je še ostal. Domov smo odšli polni želja in pričakovanj, da bi nas na
božično jutro pod smrečico pričakalo kakšno darilo.

        Alina Turza, 7. a
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Januar se poslavlja in pozdravljamo februar. Ali veš, da
februar nekateri imenujejo norčavi mesec?

Hm... Le zakaj? 😊
In ne pozabite pojesti kakšnega mastnega krofa! 

 
 

 KNJIŽNIČARSKI KROŽEK V PODALJŠANEM BIVANJU
 

OBISKALI SO NAS UČENCI KNJIŽNIČARSKEGA KROŽKA,
KI GA VODI NAŠA KNJIŽNIČARKA. NAŠO POZORNOST SO

PRITEGNILI Z BRANJEM UGANK. NEKATERI NAŠI
ODGOVORI SO NAS VSE ZELO NASMEJALI, SAJ SO BILI

"ČISTO MIMO". MORAMO PA POUDARITI, DA SMO VELIKO
REŠITEV TUDI UGANILI. UČENCI KROŽKA SO NAS
VPRAŠALI, ALI NAS ŠE KDAJ LAHKO OBIŠČEJO. 
SEVEDA, V PODALJŠANEM BIVANJU SMO VESELI

VSAKEGA OBISKA! :)



5. decembra je Osnovna šola Grad
organizirala šolsko tekmovanje v nogometu.
Ekipo naše šole so sestavljali učenci 8. in 9.
razreda. Uvrstili so se na odlično 2. mesto.

 
 
 
 
 
 
 
 

EKOKVIZ
 

V četrtek, 12. 1. 2023, je na naši šoli potekamo tekmovanje Ekokviz. Sodelovali smo lahko učenci od 6. do
8. razreda. Razdeljeni smo bili v skupine, ki so štele 3 člane. V vsaki skupini je bil en učenec 6. razreda, en
učenec 7. razreda in in učenec 8. razreda. Vsak razred je imel svojo temo za branje, bila je pa tudi ena
skupna tema, ki je bila namenjena vsem trem razredom.
Tekmovanje se je začelo ob 10. uri. Kviz je potekal na računalnikih, vsaka skupina je dobil svoj računalnik,
na katerem je bila povezava do kviza. Kviz je imel 30 vprašanj, za katere smo imeli 20 minut časa. 
Ko smo končali, smo kviz oddali in takoj dobili število prejetih točk. 
Pri učenju nam je pomagala učiteljica Katarina Škraban, ki je z nami prebirala snov in nam sestavljala
vprašanja za vajo. To tekmovanje je pri nas pustilo veliko koristnega znanja, ki nam bo koristilo na raznih
področjih.
Na državno tekmovanje, kamor se uvrsti najboljša ekipa iz vsake od regij, se ni uvrstila nobena ekipa naše
šole. Najboljša ekipa OŠ Sveti Jurij je med pomurskimi šolami zasedla sedmo mesto.

Zoja Kreft, 7. a

BILI SMO USPEŠNI
V soboto, 7. 1. 2023, je na Fakulteti za računalništvo Univerze v Ljubljani, potekalo državno
tekmovanje iz računalniškega mišljenja ACM Bober.
Za uvrstitev na državno tekmovanje so morali učenci na šolskem tekmovanju zbrati 93 % možnih
točk. Na državno tekmovanje se je uvrstilo 158 učencev od 6. do 9. razreda, manj kot 2 %
sodelujočih učencev na šolskem tekmovanju (8760 učencev).
Na državnem tekmovanju je bilo 60 tekmovalcev iz 9. razreda.
Naš učenec NEJC ŠKAPER se je uvrstil na 7. mesto in prejme zlato priznanje.

14. decembra je na naši šoli potekalo tekmovanje v
odbojki za starejše dečke. Z zmagami na vseh treh
tekmah so se učenci naše šole uvrstili na področno
tekmovanje, ki je potekalo 10. januarja na OŠ II
Murska Sobota. Na področnem tekmovanju so se
učenci uvrstili na 3. mesto.



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

20. februar – mednarodni dan socialne pravičnosti
21. februar – mednarodni dan maternega jezika

V soboto, 21. 1. 2023, je na OŠ I Murska Sobota potekalo
šahovsko področno prvenstvo. Udeležili so se ga tudi učenci naše

šole. Nastopili so v svojih starostnih skupinah in nekateri so bili zelo
uspešni. 

 
Fantje do 8 let: 

 

2. mesto: Jure Horvat
 

3. mesto: Jakob Horvat
 

4. mesto Rafael Šinko
 

Pri fantih do 10 let je nastopil Matic Hajdinjak. 
 

Pri fantih do 14 let so nastopili: 
 

Mark Šignjar Žilavec, Alen Šafer in Timon Ivanič. Najuspešnejši
med njimi je bil Mark, ki je dosegel 6. mesto. 

Na Rogli je 20. 1. 2023 potekalo področno tekmovanje v veleslalomu. Nejc Škaper je dosegel 3. mesto
v kategoriji starejših dečkov. Alja Škaper pa je v kategoriji mlajših deklic prav tako dosegla 3. mesto.

ISKRENE ČESTITKE VSEM TEKMOVALCEM!



Slovenski ljudski običaj: Pustovanje

Pustovanje izvira iz časa pred krščanstvom
Pustovanje je eden izmed najstarejših ljudskih običajev, ki izvira iz časa pred krščanstvom. Veselimo se
ga vsi, o njem pa pravzaprav ne vemo prav veliko. V Sloveniji je bilo pustovanje prvič omenjeno v 17.
stoletju, pred tem obdobjem pa so predvsem po starem Rimu divjale grozljive maske, ki naj bi
predstavljale umrle prednike. Naši predniki so ob tej priložnosti izvajali obrede, s katerimi so častili
pomladne sile in preganjali ostanke zime. Verjeli so, da bo sam obred iz dežele pregnal zle duhove, jo
očistil temnih sil in priklical toplo pomlad, v kateri se bo narava ponovno prebudila.

Februar – norčavi mesec
Pustovanje poteka v mesecu februarju, pustni čas pa je »premakljiv«, kar pomeni, da je odvisen od
velike noči. Pustna dneva sta torek in nedelja, 7 tednov pred veliko nočjo. V rimskih časih so mesec
februar častili kot mesec »očiščevalnih« obredov, povezovali pa so ga tudi z obdobjem, ko je po mrzli
zimi ponovno posvetilo sonce, narava pa se je pričela prebujati. V to obdobje sodijo številne šege in
navade.

Človek se je šemil že od nekdaj
Šemljenje poznamo že vse od pradavnine, ko se je človek z uporabo maske med lovom poskušal
približati živali. Pustno šemljenje je imelo različne namene, med katere sodi tudi povezovanje z duhovi
prednikov, saj so ljudje verjeli, da bodo z uporabo »drugega jaza« omogočili duhovom prednikov, da bi
se naselili v njih. V prvih krščanskih letih je Cerkev močno nasprotovala živalskim maskam, ki pa jih
Rimljani pravzaprav niso niti poznali. Maske, ki so se znašle na črnem seznamu Cerkve, so bile
predvsem jelen, košuta in telica. V 7. stoletju so uvedli celo kazen, ki je prepovedovala šemljenje v
živali. Izjemno priljubljen je bil transvestizem, kar pomeni, da so se moški našemili v ženske in obratno.

Kako je potekalo praznovanje nekoč?
Verjetno ni potrebno posebej poudarjati, da so nekoč pustovali precej preprosteje, kot to počnemo
danes. Pustne maske so ljudje izdelovali kar doma, in sicer iz materialov, ki so bili na razpolago. Otroci
so se mnogokrat oblekli kar v ponošene obleke staršev ali pa so si obraz namazali s sajami, hodili so od
hiše do hiše in se tako razkazovali ljudem. Mnogi so bili za to nagrajeni s krofom, svežim ali suhim
sadjem in nekateri celo z denarjem. Gospodinje so doma pekle »miške«, »štravbe« in krofe, ki pa so bili
brez marmelade in pečeni na svinjski masti. Ljudje so takrat radi rekli, da gre zima h koncu. Na jedilni
mizi so se pogosto znašli kuhana svinjska glava, ričet, krompirjeva solata ali svinjska juha. Namen
obhodov od hiše do hiše ni bil zbiranje denarja in dobrot, temveč širjenje veselja med ljudmi. Nekoč se
je našemila celotna vas, maske pa je pogosto spremljal tudi godec. Pustnih sprevodov so se ljudje zelo
veselili, rajanja pa so spremljala (za današnje dni skromna) obilja mastne, sladke in ocvrte hrane.

Pust brez krofov ni pust!
Pust je masten okoli ust! Tudi običaj pripravljanja krofov smo ohranili vse do danes, čeprav so danes
tudi krofi obilnejši in napolnjeni z okusno marmelado. Eden izmed rekov, ki jih povezujemo s
pustovanjem, pravi: »Za pusta morajo biti siti ljudje, živina in duhovi«. Ljudje so v starih časih verjeli, da
bogato obložena jedilna miza kar kliče po rodovitni zemlji in bogatem pridelku. Tudi, če je bila pri hiši
revščina, je veljalo, da se morajo ljudje v pustnem tednu dobro najesti. Pustu namreč sledi 40-dnevni
post.

Povzeto po: https://www.slovenec.org/2018/02/07/slovenski-ljudski-obicaj-pustovanje/


