FACKOPIS
glasilo IV. OŠ Celje
šol. leto 2021/22

Kaj vas čaka na naslednjih 26
straneh?
Nekaj za uvod.
Dva intervjuja.
Doživetja malih in malo večjih.
Nekaj o športu. In spletu.
Nagradni kviz.

Pa smešnice, pesmice in celo stripi!

Precej vsega, torej. Ampak prav vsaka stran Fackopisa si
zasluži svoje mesto v sivih celicah radovednih bralcev, kot

ste vi!
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Uvod
Pri kosilu predjed, pri športu ogrevanje, pri pisanju pa … uvod, seveda!

Vse se je začelo v letošnjem septembru, ko smo šolskemu glasilu, kot radi pravimo
pregledno urejeni besedni in slikovni zbirki šolskih doživetij, določili ime. Da bo
Fackopis, so potrdili v 2.b. Nekaj let nazaj smo na IV. OŠ Celje takšen časopis že imeli. In
prav s takim imenom. Pa je prišel čas, da ga ponovno obudimo.
Skozi dejavnost „ujemi svoj interes“ v času podaljšanega bivanja (in malo tudi ob vseh
ostalih mogočih urah v dnevu) so se snovale ideje, pisali članki in opravljale ostale
naloge, ki so še kako pomembne pri nastanku „šolskega cajtnga“.
Zbirali smo informacije ter članke, jih zapisovali, ilustrirali, opravili intervjuja in se precej
zabavali. Vse z namenom, da malce popestrimo in razvedrimo vas, dragi učitelji, sošolke
in sošolci ter vsi ostali, ki vas zagotovo zanima, kaj piše na naslednjih straneh.

Naj opisana doživetja potešijo vašo radovednost, zabavne vsebine izvabijo nasmeh na
obraz, kakšna druga tema pa preprosto spodbudi, da se dvignete in greste v akcijo!

Želim vam prijetno branje in raziskovanje!
Alenka Teršek
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Dobrodošli med nami, prvošolci!
Naša šola je ponovno bogatejša za mnogo malih zvedavih glav. Takih, ki zelo hitro
zrastejo v velike, bistre in pogumne. In prav njim smo zastavili nekaj „težkih“ vprašanj, ki
se jih niso prav nič prestrašili.
Zakaj potrebujemo znanje?
Lan: Zato, da se v zvezkih, ko kaj delamo, ne zmotimo.
Liam: Znanje potrebujemo, če opravljamo težka dela.
Alex D.: Da ne bomo, ko bomo veliki, kar tako nekaj risali.
Kaj počne ga. ravnateljica?
Liam: Plačuje račune za elektriko pa vodo.

Ian: Ko je ona v svoji pisarni, na kameri gleda nas.
Alex D.: Odpira vrata mojim sošolcem.
Lan: Daje nam take naloge, ki so v delovnem zvezku.
Lara: Zvoni gor z zvoncem takrat, ko sta malica in kosilo.
Kaj je pouk?
Alja: Pouk je, ko delamo domačo nalogo.
Arjan: Pouk je, ko delamo v matematičnem delovnem zvezku vzorčke.
Lan: Pouk je naloga zahtevna.
Kdaj je v šoli najbolj prijetno?
Lan: Ko delam naloge v delovnem zvezku.
Arjan: Meni je najbolj všeč takrat, ko se najbolj učimo.
Lara: Takrat, ko se igram v igralnici.
Ajla: Takrat, ko rišemo.
Alja: Ko gremo ven na igrala.
Liam: Takrat, ko gremo na športno.
Ian: Takrat, ko delamo v matematične zvezke.
Gal: Ko gremo na plavalni tečaj.

1.a
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Zakaj potrebujemo znanje?
Mia: Da boš znal po angleško govoriti.
Urh: Da ne boš razmišljal z drugo glavo, ampak s svojo.
Leon: Da ne bomo nagajali drugim in da ne bomo nesramni do drugih.
Emrah: Da lahko greš potem v drugi razred.
Kaj počne ga. ravnateljica?
Nia: Daje staršem obvestila.
Naja: Skrbi za red.

Diell: Po zvočniku pove sporočilo.
Leon: Pokliče nas, če moramo v karanteno.
Niko: Podpisuje posebne dokumente, ki so pomembni za šolo.
Kaj je pouk?
Lan: To, da poslušamo učiteljico in naredimo v zvezek, kar reče.
David: Pouk pomeni, da delaš to, kar ti učiteljica reče, da moraš narediti.
Diell: Da si pripravimo barvice, svinčnike, lepila.

Emrah: Da se gremo učit matematiko.
Kdaj je v šoli najbolj prijetno?
Lara: Ko se igramo.
Naja: Ko imamo podaljšano bivanje.
Mija: Ko se učimo.
Nika: Ko smo zunaj.
Leon: Ko pripovedujem knjigo.

Laura: Ko imamo športno vzgojo.
Nia: Ko je odmor.
Urh: Pri angleščini.

1.b
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Intervju z ravnateljico
V koledarskem letu 2021 smo dobili novo ravnateljico. To je postala ga. Katja Kojnik Vengust.
Čestitamo ji, odlično vozi slalom med ovirami današnjega časa, ki jih še zdaleč ni malo!
Prav zato smo se odločili, da vam jo skozi kratek intervju malce bolje predstavimo.

Ali je težko biti ravnateljica? Zakaj?
Da. Težko se je odločati. Ker se je odločiti treba hitro.
Kako ste se počutili, ko ste hodili v osnovno šolo?
Zelo dobro.
Imate lepe spomine na otroštvo? Zakaj?
Da. Ker sem imela veliko prijateljev.
Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka?
Da, 2 muci.
Kdaj ste prvič dobili oceno 1?
V srednji šoli pri matematiki.
Na kateri svoj dosežek ste najbolj ponosni?
Da se ukvarjam s športom in sem aktivna. Upam pa,
da tisti najpomembnejši dosežki v mojem življenju
šele prihajajo …
Se radi ukvarjate s športom? Kateri je vaš najljubši?
Da, tek.
Naj knjiga?
Ime rože.
Naj barva?

Naj žival?

Modra.

Muca.

Naj film?

Naj hrana?

Like stars on Earth (Kot zvezde na Zemlji).

Lazanja.

Naj sladoled?
Cheesecake.

Gospa ravnateljica, hvala za sodelovanje!
Neli, Nikolina, Lana in Anže iz 5.a
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Bili smo … končno nekje!
Šola v naravi – Baška
Učenci 6.a in 6.b smo zadnji septembrski teden preživeli v Celjskem domu v Baški. Baška je
obmorski kraj na otoku Krku, kjer je vsako leto organizirana šola plavanja za petošolce. Ker
nam je korona preprečila, da bi šli v Baško v 5. razredu, smo se odpravili letos v šolo v naravi.
27. 9. 2021 smo se ob 7. uri zjutraj zbrali pri dvorani Zlatorog, kjer smo morali opraviti
testiranje. Kmalu zatem pa smo se lahko vkrcali na avtobus in pomahali staršem v slovo. Vozili
smo se štiri ure. V času kosila smo prišli na cilj. Bili smo zelo vznemirjeni, saj je bila to za nas

prva šola v naravi in daljša ločitev od staršev.
V somu nas je sprejel gospod Toni, nam povedal, kakšna so pravila in nas povabil na kosilo. Ko
smo pojedli kosilo, smo si pripravili sobe. Razporejeni smo bili v dve nadstropji. V sobah so bili
pogradi, omarice pa so bile v hodniku. Takoj po počitku pa smo že šli k morju. Na plaži smo
morali v skupinah pokazati, kako dobro znamo plavati. Postali smo morski psi, konjički, lignji …
Ko smo prišli v dom, smo pojedli večerjo in se pripravili za spanje. Dnevi, ki so sledili, so bili
polni zanimivih aktivnosti, plavanja, kolesarjenja, raziskovanja Baške, plesa … Kljub naši

energiji je bilo zelo naporno in smo zvečer zaspali kot ubiti. No, ne vedno … Morali smo skrbeti
za sobe, da so bile urejene in čiste, tudi mokra oblačila smo morali sušiti zunaj in po navadi so
se kakšne kopalke izgubile. Zvečer smo šli z našimi učitelji v mesto, kjer smo lahko zadnji dan
tudi kaj kupili za spomin. Najbolj zanimiv pa je bil izlet z ladjico. Peljali smo se na otok Sv.
Grgur, kjer so bili v prejšnji državi ženski politični zapori.
Zelo smo se zabavali tudi v prostem času po kosilu, ko smo igrali med štirimi ognji, odbojko,
tekmovali v kvizu, se pogovarjali …
Zadnji dan nas je po kosilu avtobus odpeljal v Celje. Vozili smo se pet ur in pol. Ko smo
prispeli, so nas bili starši zelo veseli. Utrujeni, a zadovoljni smo odšli domov.
Učenci in učenke, 6.b

Plavalni tečaj
Učenci 3.a razreda smo se odpravili na plavalni tečaj. Plavali smo žabico, kravl in hrbtno.
Plavali smo tudi v velikem bazenu. Učitelji so bili strogi. Vsak dan smo se na začetku igrali, vsi
smo se škropili ter tunkali. Bilo mi je všeč.
Jana iz 3.a
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Bazen
Zdravo, jaz sem Facka!
Danes vam bom predstavila bazene. Obstajata dve vrsti bazenov. Prva vrsta bazenov je
zaprti bazen, druga vrsta bazenov je odprti bazen.
Jaz sem se kopala to leto v bazenu Golovec. To je zaprti bazen. Tam imajo veliki in mali
bazen. Tam je zelo lepo, ker se lahko tudi pozimi kopamo.
Facka iz 3.a

Tako pa so uživali plavalci iz 1.a

9.b na terenu
Ker zaradi epidemije v preteklem šolskem letu nismo imeli prav veliko dnevov
dejavnosti izven šole, smo se letos 5. oktobra odpravili na celodnevno ekskurzijo v
Pomurje in Goričko ter 21. oktobra v Ljubljano. O obeh ekskurzijah smo učenci 9.b
napisali tole:
Jakob: „Ko smo šli v ZOO, bi lahko mel več prostega časa. Levi so bili pa najboljši in
najlepši.˝
Nejra : „Všeč mi je bil otok ljubezni, tam je bil rdeč srček in sem se s prijatelji slikala.
Ostalo mi je v lepem spominu.˝
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Nika: „Všeč mi je bil ogled gradu v Ljubljani, saj so meni osebno gradovi zelo zanimivi.˝
Lučka: „Všeč mi je bila eksurzija v Ljubjani, ko smo obiskali ljubljanski živalski vrt.
Spoznala sem tudi dve novi živali.˝
Luka: „Od ekskurzije v Ljubljano mi je ostalo najbolj v spominu, ko sem po dolgem času
odšel v živalski vrt in tudi to, ker smo učenci predstavljali Ljubljanski grad in središče
Ljubljane. Spremenil bi le to, da bi imeli daljši odmor.˝
Alisa: „Morali bi imeti malo več prostega časa, da bi lahko hodili samo po živalskem
vrtu.˝
Artiol: „Všeč mi je bila maskota vulkanije Oli.˝
Lucija: „Prekmurje – imeli smo se fajn. Najboljše je bilo, ker je bila celodnevna
ekskurzija. V Prekmurju se je zelo “splačalo” obiskati Vulkanijo, veliko se naučiš, poleg
tega je zelo zabavno. V Ljubljani je bilo najlepše v živalskem vrtu, ko smo lahko božali
živali. Ekskurzije so stokrat boljše od navadnega pouka, ker se veliko naučimo in se
zbližamo s sošolci.˝

9

Drsanje – 2. razred
Zakaj ste šli na drsalni tečaj?
»Da se naučimo drsat, seveda!« so složni drugošolci.
Kaj ti je bilo pri drsanju najbolj všeč?
Novaka iz 2.b so navduševali veliki krogi, ki so jih delali na drsališču, Ajdo (2.b) počepi in
poskoki, Neno (2.a) je najbolj pritegnila medalja, Lijo (2.a) čisto pravo, veliko drsališče,

Nedžma (2.b) pa je najbolj uživala pri igri na ledu.
Kaj ti je bilo pri drsanju najmanj všeč?
Matej iz 2.a je bil najmanj navdušen nad oblačenjem, Sara in Aljaž iz 2.b pa nad padanjem na
led.
Kaj moraš pri drsanju znati?
Na ledu moraš drsati brez
pomoči, pravi Aldin iz 2.a.
Anastasia (2.a) pa dodaja, da
se moraš znati tudi ustaviti, pasti,
delati počepe in seveda drsati.
Zelo pomembno je tudi, da znaš
obuti drsalke in nadeti čelado
(Arnes, 2.a in Marcel iz 2.b), pri
čemer so drugošolcem spretno
pomagali učitelji drsanja. Lola iz
2.b pa meni, da je pri drsanju zelo
pomembno, da znamo biti tudi
mirni in tihi.
Kako si se počutil/-a, ko si dobil/-a

Ilustrirala: Lola iz 2.b

medaljo za opravljen drsalni tečaj?
Ob prejeti medalji so v 2.a in 2.b povsem enotni: bili smo veseli in ponosni nase.
Gašper iz 2.b pa dodaja, da mu je bilo pri medalji najbolj všeč, da jo je lahko pokazal mamici.
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Ekskurzija v Ljubljano
V četrtek, 21. 10. 2021, smo se deveti razredi ob spremstvu treh učiteljev z avtobusom
odpravili na ekskurzijo v Ljubljano.
Ob 8.30 smo se zbrali pred šolo, prevzeli malico in vstopili na avtobus. Vožnja je hitro
minila in naša prva postaja je bil mogočni Ljubljanski grad. Prejeli smo liste, ki smo jih za

boljše spoznavanje Ljubljane morali do konca ekskurzije izpolniti in oddati. Po kratkem
sprehodu do gradu smo prispeli do velikega in lepo ohranjenega gradu. Imeli smo čas,
da si ga podrobneje ogledamo in da s pomočjo predstavitev naših sošolcev dobimo
boljšo predstavo o zgodovini gradu.
Iz gradu smo se peš odpravili po mestu in spoznavali znamenitosti Ljubljane. Po hitrem
obroku v McDonaldsu smo se odpravili nazaj do avtobusa. Bil je že čas, da se odpravimo
v Ljubljanski živalski vrt (ZOO Ljubljana).

Po kratki vožnji smo izstopili v ZOO Ljubljana. Tam
nas je pozdravila prijetna vodička in nam kasneje
podrobneje predstavila kačo in činčilo. Popeljala
nas je skozi del živalskega vrta in nam predstavila
živali, jih opisala in z veseljem odgovorila na kakršnokoli
vprašanje v zvezi s katerokoli živaljo v živalskem vrtu.
V prostem času smo si s sošolci ogledali veliko različnih
živali, kot so koze, prašiči, žirafe, ptice … Pozabavali smo
se na igralih, ko je bil čas odhoda, pa smo odšli nazaj na
avtobus.
Ekskurzija se je končala, ko je avtobus ob 15.30 zapeljal
na območje šole.
Učenci iz 9.a
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Pri nas se dogaja
V 3.b se je učencem v spomin še posebej globoko vtisnil tehniški dan z gasilci …

Gasilci so prišli
Prišli so gasilci in nam celo dovolili, da smo lahko škropili s cevjo, nad čimer smo bili zelo
navdušeni. In potem smo šli lahko v gasilski avto. Potem je Filip V. preizkusil dihalno
opremo. Gasilci so tudi prižgali svoj ventilator. Potem smo imeli še malo pouka in potem
smo šli z drugimi razredi gledat petminutni film. Gasilcem smo se zahvalili in odšli v
razred.
Filip P. F., 3.b

Stefan B., 3.b

Jakob K., 3.b

Tian G., 3.b

Ivona M., 3.b
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Krožki oz. interesne dejavnosti so med učenci to leto zelo dobro sprejete. Kako ne, ko pa
se učitelji trudimo na vse pretege. Tako mnogo športnih, ustvarjalnih, miselnih, izvirnih
ur preživimo skupaj tudi izven obveznih šolskih zadevščin. In prav luštno nam je!

Moj hobi rokomet
Ime mi je Patrick. Moj hobi je rokomet.
Trenira me učitelj Simon. Včasih tudi učitelj Peter. Treniram 3 leta. Star sem 8 let. Pred
rokometom sem treniral plavanje in judo. Potem sem se odločil, da bom treniral rokomet in se
izpisal iz plavanja in juda in tako je rokomet postal moj najljubši hobi.
Patrick iz 3.a

Facki se rola
V letošnjem šolskem letu smo obiskovali
dejavnost »FACKI SE ROLA«.
Tam smo se imeli fino.
Smešno je bilo, ko smo padali.
Tam smo se naučili voziti nazaj,
prestopati in še kaj.
Besedilo: Ines in Tisa, 3.b
Kolaž: Žan, 3.b

Junaki z vrta
Smo prijazni in radodarni, radi se družimo in spoznavamo nove prijatelje. Smo Junaki z vrta!
Zelo radi se družimo, urejamo šolski vrt in spoznavamo nove stvari. Na našem vrtu že rastejo:
česen, motovilec, radič in špinača. Tudi sami si lahko pogledate! Pri krožku se tudi zabavamo,
delamo poskuse, sadimo, sejemo …
Uresa Taqui (4.c), Junakinja z vrta

13

Zakaj je šport kul?
Da 24 ur v dnevu vsak dan ekspresno hitro mine, je v letu 2021 vsem jasno kot beli dan. In vsaj
eno izmed vseh štiriindvajsetih je potrebno porabiti za gibanje. Pa ne velja le sprehod do
sosede in nazaj!

Tek, kolesarjenje, lovljenje s sošolci, hitra hoja, tekma (ali dve) košarke na igrišču … ravno
toliko, da je telo v akciji in se preznoji. Če ne gre 60 min v kosu, pa razdelimo uro na 6 kratkih,
a intenzivnih 10-minutnih športnih odmorov. Med branjem. Med videoigro. Med klepetom s
prijateljem. Med pospravljanjem posode ob glasni glasbi.

Ohranjaj svoje zdravje, treniraj vzdržljivost, preženi zadihanost. Bodi aktiven/-na – tako
telesno, kot tudi duševno. Sam/-a ali v družbi, pri treningu ali z družino – premakni se in bodi
fit!

Športaj zato, da:
spoznaš prijatelje,
dobiš mišice in lepo postavo,

boš imel/-a kondicijo,
boš samostojen/-na
in zdrav/-a!
so enotni Marvin, Maks, Raša (4.b) in Luka (4.a).

Ob raziskovanju in pogovoru o pozitivnih straneh športa in prednosti rekreacije pa so se
fantje iz 4.a in 4.b opogumili in opravili intervju z našo uspešno, obetavno in simpatično
atletinjo Marijo Črepinšek iz 9.a. Več si lahko preberete na naslednji strani.
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Intervju z našo atletinjo Marijo Črepinšek
Zakaj si se odločila trenirati atletiko?
Ker se mi zdi zanimiva. Rada tečem
in rada zmagujem.
Ali si že imela kakšno poškodbo?
Kakšno?
Ja, nateg mišice blizu prepone.

Si desničarka ali levičarka?
Desničarka.
Ali so tvoji sotekmovalci prijazni
do tebe?
Ne preživim veliko časa z njimi.
Ali tvoj brat/sestra tudi trenira kakšen
šport? Kateri?
Ja, starejši brat trenira hokej.
Ali si že osvojila kakšen pokal? Koliko in v kateri disciplini?

Pokal sem osvojila s celo ekipo, imam pa tudi 7 zlatih medalj
s krosa.
Si zadovoljna s svojimi dosežki?
Zelo zadovoljna.

Hvala, Marija!
Patrik, Aleksej (4.b) in Matic (4.a)

Gremo na splet se fino imet‘!
Svet, ki nas obkroža, je vedno bolj prepleten s tehnologijo. Vsak dan se zgodi kakšna
sprememba, vsak dan smo bolj odvisni od digitalizacije. In prav internet je mesto, kjer
se ljudje povezujemo, iščemo informacije in se hkrati tudi kaj naučimo. Uporabljamo ga
v različne namene, na različne načine in s pomočjo različnih naprav.
Četrtošolci so imeli že v začetku šolskega leta tehniški dan na temo varnosti na spletu,
kjer so med drugim spoznavali, kako pomembno se je držati določenih pravil, ki veljajo
na spletu. Spletni napotki so za vas zbrani na naslednji strani.
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SPLETNI NAPOTKI:
Z uporabo interneta ne pretiravaj.
Ne srečuj se z neznanci s spleta.
Vsako tvoje geslo je skrivnost.
Uporabi vzdevek in ne izdajaj osebnih podatkov.
Spoštuj spletni bonton - nikogar ne nadleguj in tega ne dovoli drugim.
Ne odpiraj datotek od neznancev.
Preveri resničnost podatkov/vsebine.
O nadlegovanju, sumljivi spletni pošti in neprimerni vsebini obvesti starše. Ali
učitelja. Ali nekoga, ki mu lahko zaupaš. Ali pokliči na TOM telefon: 116 111.
V sklopu dejavnosti »ujemi svoj interes« pa so nekateri učenci raziskovali tudi dobre
in slabe strani YouTuba in TIK TOK-a. Ugotovili so naslednje:

YOUTUBE

TIK TOK

DOBRO
Učenje novih
veščin, tujega
jezika,
izdelovanje
(ustvarjanje),
vodena telovadba,
sproščanje in
zabava (glasba,
ples).
Zabava,
druženje s prijatelji,
učenje novih veščin
(ples, razni triki),
spoznavanje
različnih ljudi, nova
prijateljstva.

SLABO
Lažne in
neprimerne
vsebine,
nadlegovanje,
nedružabnost v
realnem svetu,
zasvojenost.

-

-

Neprimerni, nevarni
izzivi,
posnetki in triki, ki
niso primerni za
otroke,
zasvojenost,
nadlegovanje,
izsiljevanje.

Brina, Aljaž, Larisa, Larisa in Jakob iz 4.b
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Šaljivki iz 3.a …
Zakaj kokoš prečka cesto?

Kaj je rekel zobotrebec ježu?

Da pride na drugo stran!

O, glej, avtobus!

Tijan, 3.a

Patrick, 3.a

… nagajive rime iz 4.c …
MAMA

ZMEŠNJAVA
Naša mačka Tačka
rada se igra

Doma je bila mama sama,
in sedi ob lipi,
je kup'la lisico,
kjer so kipi.
je pekla potico.
Naš zajček Zmajček
Šla na Bov'c,
tudi rad se igra.
videla kozol'c.
Moj konjiček je košarka,
šla v banjo,
drugače sem igralka.
jedla lazanjo.
Moja prijateljica Alja
Videla pištole,
je lepa kakor zarja.
kup'la fižole.
Kakor vse, ima rada bleščice,
Šla domov,
takšne smo pač lepotice.
jedla sol.
Iva H. K.
Tevž J.
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TOM V DOM

ŽIVALI

Ko se Tom odpravlja v dom,

V gozdu je lisica

vidi Ano.

najboljša kraljica.

Ana pa se baše z banano

Najboljša skrbna mama

in jo poje v petih sekundah!

je lama.

Nato vidi račko,

Na vrtu je zajček

ki želi pojesti ubogo mačko.

našel veliki korenček.

Obrne se in vidi Marto, ki trga trato.

Ko pri sosedu utrgamo hruško,

Anastasija M.

v glavo pa dobimo buško.

RIMA PESEM

Ko čebelice pripravijo med,
pride in vse poje medved.

Za nalogo moram napisati rimo,
Imamo še eno malo žival – miško,
ki ni čisto mimo.
ki naredi v zemlji hiško.
Ta rima mora biti prima
Lamija V.
in vedno štima.
Da se ne vleče kot petek,
ampak, da je čisti metek.
In da je rima prima, mora biti,
kot bi s fračo zadel tarčo.
Janez Č.
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LISICA

ČE BI BIL …

Mama je spekla potico za malo lisico.

Če bi bil avion,

Mala lisica se rada igra z nami in cepeta z

bi letel kot kamion.

nogami.
Zelo rada je hruške in večkrat zagleda tudi

Če bi bil lovec,
bi jedel kot norec.

lovčeve puške.
Če bi bil med,
Hitro zbeži, zato je nihče ne ulovi, saj se
medveda boji.

bi me pojedel medved.

Ima kosmat kožuh, ostre zobe, zato vsako lisico

Če bi bil kos,

z lahkoto poje.

bi pojedel nos.

Elena T.

Če bi bil puška,

LJUBEZEN

bi pojedel hruško.
Davud A.

Janko se zaljubi v Branko.
Prileti muha iz kruha,
mu reče ti si prava muha.
Ljubezen je bolezen.
Poglej na uro, greva na romantično kuro.
Sva šla iz restavracije, zaljubljena sva,
kot srečen par živela sva.
Nikola J.
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… in iskrive želje iz 8.b
»Srečno novo leto in
vesele praznike!

Kmalu novo leto bo
in to leto bo res praznično.
Naj vrata vsaka v svet se ti odpro
in naj bo v novem letu vse lepo.
Lučke bodo žarele,

da moč ti bodo prigorele.
Imej se lepo v letu 2022!

Ob novem letu se začnejo
Srečno novo leto in lepe
praznike, še posebej
mojim sošolcem in
sošolkam.

nove stvari, zato želim, da bi
postali novi ljudje. Želim si, da
vsak dobi podporo, ki jo
potrebuje.
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Stripi bistrih glavic 3. in 4. razreda
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Sploh ni slabo …

Nad takimi stripi bi
bil navdušen sam
Dave Pilkey!
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Nagradni kviz
Odgovori na vprašanja, ki so si jih izmislili naši Junaki z vrta. Črke nato poveži v
odgovor nagradnega vprašanja na naslednji strani. Rešitev s svojim imenom in
razredom zapiši na list in ga pusti v nabiralniku 2. nadstropja naše šole. Izmed vseh
prispelih rešitev bomo izžrebali nekoga, ki bo dobil posebno nagrado.
Katero od spodnjih vrtnin najdemo na vrtu v novembru?
S) paradižnik
K) česen

P) spominčice
V katerem letnem času sejemo korenček?
B) pozimi
A) jeseni
O) spomladi

Koliko korakov meri vrtiček IV. OŠ Celje?
R) dolžina: 12 korakov, širina: 2 koraka
Z) dolžina: 3 korake, širina: 1 korak
I) dolžina: 70 korakov, širina: 30 korakov
Kje zalivamo paradižnik?
H) po plodovih
T) po listih
E) pri tleh
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Katero zelenjavo lahko sproti trgamo in raste naprej?
M) motovilec
N) solato berivko
Ž) papriko
Kakšne barve mora biti kumara, da ima zrela semena?
J) rumene
D) zelene
F) rdeče

Kateri škodljivci nam na našem vrtu najbolj nagajajo?
L) dinozavri
J) škorpijoni
E) polži

NAGRADNO VPRAŠANJE
Kako se imenuje zelenjava, ki je ne moremo presajati (izpuliti in posaditi na
drugo mesto, kjer potem raste naprej)?
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
Junaki z vrta
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Vsak začetek ima svoj konec
Od začetka šolskega leta pa do danes smo se na naši šoli lotili že marsikaterega projekta ter
uspešno izpeljali tehniške, naravoslovne in športne dni. Odvila so se mnoga tekmovanja,
prireditve, oživel je tudi Fackin knjižni klub – za vse navdušene bralce iz 8. in 9. razreda. Celo
slovenski tradicionalni zajtrk smo pojedli v šoli. Dočakali pa smo tudi težko pričakovani bazar,

kjer pa seveda nikakor ni šlo vse kot po maslu. Pa smo se znašli, kakopak!

Ampak saj veste, tisto, kar največ šteje, so drobna dejanja. Dejanja prijaznosti – že preprost
nasmeh ali pozdrav lahko pričara iskrice v očeh kuharice, simpatije podravnateljice, hišnika,
razredničarke, čistilke in vseh nas, ki smo enako krvavi pod kožo.
Naša srčna dejanja se kažejo skozi male pozornosti, ki jih le skupaj lahko povežemo v velike.

Zbrali smo ogromno starega papirja.
Zgibali preko 5500 ladjic.
Podarili kamenčke prijaznosti.
Učenci so poučevali sošolce. In učitelje, seveda.
Odtekli smo že mnogo krogov solidarnosti.
Izdelali nešteto voščilnic.
Drug drugemu bili opora v dneh, ki so na prvi pogled izgledali mračni.

In naj naša srčna dejanja rastejo. Kajti le tako lahko skupaj posušimo solze, preskočimo ovire iz
skal in prečkamo potoke brez mostov.

V leto 2022 stopimo prijazno … s kančkom navihanosti.
Srečno!
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