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Kaj je novega?Kaj je novega?
Vtisi prvošolcev

Kaj smo na šoli ustvarili? 

Kako naprej???
 

Križanke
Mali šaljivci :P

S�ola praznuje! :)

Priznanja učencem



Uvodni nagovor
Juhuhuuuu, počitnice so tu! Verjetno se marsikdo veseli počitka in
daljšega jutranjega spanca. Prepričana pa sem, da boste nekateri
prav zares močno pogrešali šolske klopi. Preden se ločimo, vas v
nadaljevanju čaka nekaj zanimivega branja, šal in kakšna naloga za
'kravžljanje živčkov'. :)

Hvala vsem učencem in učiteljem, ki ste pomagali sestaviti zadnje
letošnje glasilo. 

Z�elim vam čudovite počitnice in veliko energije ob povratku.

Eva Vodovnčnik 



Kaj se plete po glavah
prvošolcev?

Prvošolci odgovarjajo na vprašanja o
njihovem prvem šolskem letu.

1. Kaj si pričakoval/a, da se boš naučil/a?

Nikolaj: Ja... veliko.                            Naja: Računat in abecedo.
Amar: Najprej slovensko.                 Aleks: Slovensko himno!

 

 
4. C�esa si se bal/a v prvem razredu? 

 

3. C�esa si se v prvem razredu najbolj veselil/a?

2. Kako si se počutil/a, ko si prvič stopil/a v šolo?

Matevž: Bal sem se, da bi kričali in bi bila učiteljica jezna. 
Anes: Ničesar.
Lan: Bal sem se, da ne bom znal brat.
Alja: Bala sem se nasilja.

Nika: Ful fajn!                                          Gal: Kot majhen fantek. 
Sara: Malo fajn, malo pa tudi ne           Lan: Kot velik fant!

Matevž: Učiteljice Barbare, ker je bila ful fajna!
Din: Veselil sem se novih sošolcev. 
Žana: Veselila sem se, da bom končno velika punca. 
Anja: Igre!



 
6. Se veseliš počitnic? Zakaj? 

 

5. Katerega dogodka iz prvega razreda ne boš nikoli pozabil/a?
Lan: Dobil sem dva rdeča kvadratka. Dvakrat nisem bil priden. 

 Laura: Učiteljic ne bom nikoli pozabila. 

Dea: Ja, ker bom lahko počivala.                  Kris: Ja, ker gremo na pašnik!
Gal: Ne, boljše mi je v šoli.                            Ela: Ja, ker se ne bom učila. 

 
7. Kaj pa prihoda nazaj v šolo (v 2. razred)? 

 David: Mislim, da se bom bolje počutil. Bom spočit. 
Niko: Zelo se ga veselim!
Žiga: Ja, ker se bom naučil male tiskane črke. 
Emrah: Ja, ker se bom lahko spet učil. 

Dragi prvošolci, tudi mi komaj čakamo, da se
spet srečamo v naslednjem šolskem letu. 

Intervju so izvedle učenke 5.b razreda: 
Neža Klepej, Adelina Jahic,́ Sara Pavlovic,́ Klara Pirh



9. maja ima Evropa rojstni dan!
 
 
 
 
 

Tudi letos, 9. 5. 2022 smo v Celju slavili mir in enotnost Evropske unije z
izvedbo Evropske vasi.

Evropska vas se je odvijala v središču mesta Celje. Dogodka so se
udeležile šole, vrtci in različni zavodi iz Celja.

Država, ko smo jo podrobneje spoznali na IV. OS� Celje, je bila C�eška. 

Cel mesec so učenci ustvarjali izdelke, ki so povezani z dodeljeno
državo. Pripravili smo kipce pravljičnih in risanih junakov, spekli
slastne češke prigrizke, izdelali plapolajoče rdeče, bele in modre
zastavice in še mnogo drugega. Vse izdelke smo razstavili na stojnicah,
ki so bile postavljene na Glavnem trgu v Celju.

 

EVROPSKA VAS



''V Evropski vasi je bilo zelo zabavno. Izvedeli smo nekaj novega o drzǎvah,
na primer: katero je njihovo glavno mesto, katere so njihove tradicionalne
jedi, izvedeli smo, kateri so njihovi znani sp̌ortniki in slikarji, ter katere
risanke izhajajo iz tam. Udelezǐli smo se kvizov in izzivov za nagrade.
Ogledali smo si tudi, kaj so pripravile druge sǒle. Po koncu nastopov na
odru nas je prisěl pozdravit tudi zǔpan Bojan S�rot. V Evropski vasi je bila
snemalna ekipa, dal sem tudi kratek intervju.'' -  Jakob, 4.b

Poleg likovnih in kuharskih izdelkov otrok naše šole pa so učenci 4.b
razreda skupaj z mentorico Katjo Lipej pripravili plesni nastop z naslovom
A je to polka.

''Na nastop smo se pripravljali en mesec. Najprej smo izbrali zgodbo, se
naucǐli korake, potem pa veliko vadili. Vaje so bile zelo vznemirljive. Veliko
smo se hecali in smejali. Zelo zabavno se nam je zdelo, ko smo se oblekli v
kostume, saj sě nikoli prej nismo nosili kaj taksňega. Blizǰe, kot je bil
nastop, bolj smo bili zǐvcňi in komaj smo cǎkali, da stopimo na oder. Ko je
prisěl cǎs, da mnozǐci zaplesěmo nasǒ koreografijo, se je zgodilo
nepricǎkovano. Glasbe ni bilo slisǎti. Zdelo se nam je, kot da zě eno uro
stojimo na odru in cǎkamo, pa sě vsi so nas gledali. Ko smo koncňo zaslisǎli
nasǒ glasbo, smo se sprostili in odplesali, tako kot smo vadili. Po koncǎni
prireditvi smo si privosčǐli sě sladoled, potem pa se vrnili v sǒlo.'' -
nastopajoči učenci.

Kaj pravijo učenci?



Unesco projekti vsako leto poskrbijo za nove šolske pridobitve.
Letošnje leto so nam pričarali modre stole s čudovitimi sporočili v avli

šole. Na njih učenci sedijo, se družijo in preberejo kakšno knjigo. 
 

Učenci in učitelji so se pridružili tudi akciji izdelave papirnatih ladjic v
spomin na žrtve holokavsta. IV. OŠ Celje je izdelala ogromno količino

ladjic. HVALA! :)



 
 
 

Stojiš kdaj pred težavo, ki je ne znaš rešiti? 
Se ti zdi kdaj kaj nemogoče? 

Si kdaj prestrašen? 
 

Prehod iz osnovne šole v srednjo šolo je poln
težkih odločitev. O tem govorijo tudi naši

devetošolci. Preberi in pokukaj v njihove misli.

Kaj pa zdaj?!
 Kam naj grem?!

SLOVO OD OSNOVNE S�OLE

Ko sem bila 5. razred, sem mislila, da bo osnovna šola trajala večno, vendar sedaj, ko se
bliža konec, bi ostala tukaj še dolgo časa, preden bi bila pripravljena narediti ta velik
prestop v srednjo šolo.

Odhod iz osnovne šole seveda ni lahek, saj smo že tukaj od leta 2013/14 in smo šli tudi kot
razred čez kar nekaj dogodkov skupaj, vendar osebno ne bom pogrešala prav veliko oseb.
Zdaj gre vsak na svojo pot. Veliko devetošolcev si predstavlja srednjo šolo kot novo
poglavje, nov začetek v njihovem življenju, vendar jaz kot bodoča gimnazijka se prav nič
ne veselim vsega stresa in testov, ki bodo prišli z vpisom na gimnazijo, še posebej sedaj,
ko se zavedam, da z malo učenja 9. razred  sploh ni tako težak. Zelo bom pogrešala samo
šolo in večino učiteljev. 11-letna jaz si nikoli ne bi mislila, da bi se 15- letna jaz vpisala v
gimnazijo, saj mi je šola pred 3 leti bila prava muka. Najbolj me je strah programa, da bo
preveč stresno in da ne bom zmogla, poleg tega bo povsem nova šola, novi sošolci in novi
učitelji, s katerimi bom gradila odnose od začetka.

Vendar z malo upanja in truda sem prepričana, da mi bo uspelo.
 

Nika Salobir



 POLETIMO V Z�IVLJENJE

Vstop v srednjo šolo in zapuščanje osnovne šole je obdobje, kjer se nam  najstnikom začne
novo poglavje. Zapuščamo osnovno šolo in se hkrati poslavljamo od prostorov, kjer smo
preživeli otroštvo in ljudi, s katerimi smo preživeli čas v osnovni šoli.

A sama to občutim kot dobro. To je priložnost, da spoznaš nove, drugačne ljudi, začneš
znova in spoznaš naslednjo stopnjo in težavnost šolanja, ki ga boš obiskoval še naslednja
štiri leta. Zastaviš si lahko nove in boljše cilje ter se učiš novih veščin in tehnik učenja, ki ti
bodo morda prišle prav skozi vsa leta. Nabiraš tudi nove izkušnje za nadaljnje življenje.

C�eprav je osnovnošolsko izobraževanje dolgo kar devet let, se mi zdi, da je minilo hitro,
kot bi trenil z očmi. Seveda smo bili ob vsakem koncu šolskega leta že vsi nestrpni in brez
energije čakali na počitnice, pa vendarle. Vsak dan, ki sem ga preživela v osnovni šoli, mi je
bil ljub in upam, da bo tako tudi v srednji šoli. Kolikor vem, se vsi veselimo novega začetka
v srednji šoli, pa čeprav bomo med sabo najverjetneje izgubili stike. Mogoče le od
najboljših prijateljev iz razreda ne, večina pa bo šla po novih poteh. Ampak kot sem že
rekla, se mi to ne zdi nič slabega. Mislim, da vsak od nas potrebuje po devetih letih nove
ljudi, novo družbo in predvsem novo okolje. Upam, da bomo v srednji šoli našli svoje
mesto pod zvezdami. Da bomo odkrili svoje talente, strasti in ugotovili, kaj nas res zanima
v življenju. 

Prav tako mislim, da z vstopom v srednjo šolo hkrati vstopamo tudi v svet odraslih.
Pričakovanja ljudi do nas bodo večja ter jemali nas bodo bolj zrelo. Pojavila se bodo nova
vprašanja, stvari, ki jih bomo hoteli izkusiti … Seveda se bodo najverjetneje posledično
pojavile tudi različne težave in stiske. Zato se moramo naučiti svoje probleme reševati, ne
pa jih odlagati in potlačevati. 

Srčno upam, da se nam bo vsem dobro godilo na srednjih šolah, na katerih koli bomo in da
bomo znali izbirati prave odločitve tako, da bo nam v prid. 
                                                                                                                            
Julija Kunstelj
 



POLETIMO V Z�IVLJENJE

Smo v zadnjem razredu osnovne šole. Zadnja stopnička pred odhodom. Tukaj smo si še
najbolj različni, drugačni, z drugimi interesi. Vsako stopnjo, vsak korak naprej se bo ta krog
raznolikosti zmanjšal. S tem ne mislim na naš značaj, ampak interese. Toliko različnih ljudi
kot je, toliko različnih poti bomo ubrali. C�eprav si sedaj govorimo, kako bomo ohranili stike
s svojimi sošolci, bomo takoj, ko bomo prestopili nov šolski prag, pozabili nanje. Ostala
bosta samo eden ali dva, pa še ta se bosta čez čas porazgubila, vsak v svoji družbi in skrbeh.

Sedaj ko sem na koncu poti, se zavedam, kako je vse hitro minilo. S�e včeraj smo bili
prvošolčki, ki so komaj čakali začetek šole, danes pa smo devetošolci, ki jim že ob misli na
šolo postane slabo. Seveda ne morem govoriti v imenu vseh, jaz na primer sodim med take,
ki jim šola običajno ni odveč in se vsake toliko zgodi tudi dan, ko na šolo komaj čakam.
Določeni hodijo v šolo samo zato, da se družijo s prijatelji, drugim je še to odveč in bi
najraje prešpricali kar celo šolsko leto. A na koncu ne glede na to, kaj si mislimo, je osnovna
šola obvezna in jo moramo obiskovati.

C�e pomislim za nazaj na vse, česar nismo mogli doživeti zaradi korone. Veliko časa smo se
šolali doma. Nekaterim je bilo to všeč, saj jim ni bilo treba delati, drugi smo se živcirali, saj
bi se učili, pa smo bili povsem brez volje in premalo organizirani, da bi to dejansko storili.
Različni dnevi dejavnosti so se odvijali na daljavo, bile so karantene (zaradi katerih se mi je
skoraj zmešalo, saj nisem tip človeka, ki bi lahko doma poležaval ves dan), okužbe itd. Ko
smo prišli nazaj v šolo, pa tudi vzdušje ni bilo več takšno kot prej. Nošenje mask,
razkuževanje rok, kadar kdo zakašlja, je tvoja prva misel KORONA. Počasi smo se začeli
privajati na to novo realnost, ampak jaz še vedno upam, da bo enkrat spet tako kot v
»dobrih starih cajtih«. Za vse si potreboval PCT pogoj. Najbolj pa me je motil odpor do
cepiva. Vsi smo hoteli, da se vse konča, a noben ni hotel narediti nič za to. C�e se ne strinjaš z
cepljenjem, me ne moti, samo ne se vtikat v moje odločitve. Zdaj gre vse počasi nazaj,
korona je magično izginila iz vseh medijev.

Vedno, ko vidim, kako se ljudje iz drugih šol družijo med sabo, se sprašujem, kaj smo
naredili narobe. Dekleta za vse krivimo fante, a vendar niso oni vsega krivi.

Krivca do konca leta ne bomo našli, a se moramo potruditi in biti strpni, če ne drugače se
lahko samo spomnimo, da bomo morali sošolce prenašati samo še nekaj tednov. 

Potem bo prvi konec in lahko se bomo pripravili na nov začetek, kjer lahko popravimo vse
svoje stare napake.

Ajda Jakob



60
. obletnica IV. OŠ CeljeNaša šola praznuje!

 
Ker se za vsako praznovanje spodobi, da se dobro jé, poje, pleše, igra in še in

še... smo se odločili, da bodo svojo noto pristavili tudi naši učenci.
 

 Pripravili smo tri natečaje. 
 

Prvi natečaj naproša in spodbuja učence, da napišejo čisto pravo šolsko
himno.

 Drugi natečaj se obeta okusnih sladic, ki jih bodo pripravili učenci v barvah in
znamenju šole. 

In zadnji, a ne najmanj pomemben, spodbuja učence, da pokažejo svoj
talent. Ta se lahko skriva v petju, plesu, borilnih veščinah, žongliranju,

komediji. Skratka, če karkoli obvladaš, si dobrodošel. 
 

Izdelki, ki bodo prestali ožji izbor, se bodo predstavili na prireditvi ob 60.
obletnici šole. Zmagovalci pa bodo zasedli prav posebno mesto v zgodovini

šole!



Zmoremo!
Letošnje leto so se učenci potrudili in dosegli veliko različnih

priznanj na šolski, regijski in državni ravni.
 

 Kar 177 učencev je sodelovalo na vsaj enem tekmovanju in
za svoj trud prejelo priznanje. 

 
Razred             Število učencev

                                     
 
 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

23
15
15
34
15
15
14
22
24

Vsem dobitnikom iskreno čestitamo in jim
želimo še vrsto uspehov v naslednjih letih. 



S�ALE ZA VELIKE IN MALE

Zakaj stonoga ne igra nogometa?
Preden se obuje, je igre konec. :(

Zakaj želva ne jé hamburgerjev?
 Ker je prepočasna za hitro hrano. 

Janezek se vozi s poganjalcem po
hribu navzdol. Ob prvem spustu

pokliče mamico in zavpije:
,,Poglej, brez nog!''

Ob drugem spustu spet pokliče
mamico in reče: ,,Poglej, brez nog

in rok!''
Ko se je tretjič spustil po hribu, je

zavpil: ,,Poglej, brez zob!'' 



S�OLSKI REBUSI


