Šolsko glasilo Utrinki OŠ
Gorica 2020/2021

Prvi šolski dan

Dragi učenci, spoštovani sodelavci in starši.
V šolsko leto vstopamo z veseljem, ker nam je omogočeno, da bomo svoje delo
opravljali v šoli in tako z učenci in sodelavci vzpostavljali živi stik. Seveda je letošnje
leto posebno in začetek šolskega leta prinaša tudi nekatere dodatne skrbi. Vendar
upam, da bomo tudi v danih razmerah zmogli prepoznati nekaj pozitivnega, kar nas
bo utrjevalo v prepričanju, da je življenje lepo.
Dragi učenci, pri izpolnjevanju svoje osnovne naloge – učenju, bodite do sebe
zahtevni in odgovorni, trudite se biti samostojni. Naj vas morebitne težave ne
omajajo. Znanje je edino bogastvo, ki vam ga ne more nihče vzeti. Je pa šola je
mnogo več kot samo hram znanja, zato ne pozabite, kako pomembni so – tako kot
v življenju tudi v šoli – medsebojno razumevanje, spoštovanje, sodelovanje,
strpnost in razumevanje različnosti. Zato ponudite pomoč drug drugemu, kadar je
to potrebno, krepite prijateljstvo, sodelujte drug z drugim, bodite spoštljivi. Vsi
zaposleni na šoli se bomo potrudili po svojih najboljših močeh, da boste učenci
preživljali učne dneve v ustvarjalnem, spodbudnem, varnem, zdravem in prijaznem
vzdušju.
Drage sodelavke in sodelavci, z veliko mero pedagoškega navdušenja, strokovnosti,
energije in zanosa pomagamo otrokom odraščati. To naj nam bo v veselje, šola in
dom pa naj se uspešno dopolnjujeta pri svojem poslanstvu.
Z vami, spoštovani starši, tudi v novem šolskem letu ponovno sklepamo zavezništvo
v smislu, da od svojih otrok zahtevate najboljše, kar zmorejo, da jih spodbujate pri
doseganju njihovih ciljev, jim pomagate in jih s svojim zgledom učite. Spremljajte
njihov napredek, spodbujajte jih in se z njimi veselite slehernega uspeha.
Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi in sodelovanjem dajali otrokom zgled,
prave vrednote in spoštovanje do dela in napora, ki ga vlagamo v otroke.
Predvsem si želimo, da bodo naša in vaša ravnanja pripomogla k temu, da bomo
lahko v celoti delo opravili v šoli. Zato ravnajmo odgovorno in z mislijo na vse, ki jih
lahko s svojo odgovornostjo zaščitimo.
Naj šolsko leto 2020/21 postane lepa zgodba, ki se je bomo z veseljem spominjali.
Ravnateljica Barbara Trebižan
Velenje, 1. 9. 2020

In začelo se je šolsko leto 2020/2021.
Tako kot se za šolo spodobi, smo začeli v šolskih
klopeh. Septembrski dnevi so se odvrteli med
šolskimi klopmi, med sošolci, res sicer na
hodnikih z maskami in na ustrezni medosebni
razdalji in v mehurčkih.

Dan brez avtomobila
Dogodka Dan brez avtomobila v sklopu Evropskega
tedna mobilnosti so se udeležili tudi naši učenci, ki
obiskujejo
izbirni
predmet
likovno
snovanje
2.
Na
Titovem trgu so
ustvarili
mozaik
cvetočega travnika in
s tem izrazili željo po
zelenem,
zdravem
okolju.

S policisti varno v
prometu
Prvošolci se imamo v
šoli res lepo. Poleg
pouka smo imeli kar
nekaj zanimivih dni.
Obiskali smo
domačijo
Lamperček v Vinski
Gori, hranili jelenčke
ter šli po poti škrata
Bisera. Zelo smo bili
navdušeni nad
starim mlinom.
Veseli in nasmejani
smo se vrnili v šolo.
Da bo naša pot v
šolo varna, smo se
srečali s policistoma.
Skupaj z njima smo šli na učno pot po Gorici ter se naučili varno

prečkati cesto. Obljubili smo, da bomo v prometu zelo previdni, rumena rutica pa nas bo
varovala. Ponosno jo bomo nosili.

Četrtošolci zmorejo sami – izdelali so hranilnike in hišice

V Galeriji Velenje z ilustracijami Marjance Jemec Božič
Učenci 4. a- in b-razreda so obiskali galerijo. V galeriji so jih najprej prijazno sprejeli in jim
predstavili pravila obnašanja. Kustosinja Nina je na zanimiv način predstavila ilustratorko
Marjanco Jemec Božič. Ob ogledu razstave njenih ilustracij so spoznali, kaj je ilustracija in
poklic
ilustratorja.

Tudi sami so

se preizkusili
v
vlogi
ilustratorja. Z
akvarelnimi
barvicami so
poustvarili

ilustracije znanih zgodb in pesmi Marjance Jemec
Božič.
Tudi petošolci so razvijali svojo domišljijo in budili
svoj spomin posameznih zgodb ob nepozabnih
ilustracijah, kot so Juri Muri v Afriki, Piko Dinozaver,
Čuj in Katka, Nana mala opica, Tinko Polovinko ipd.
Kasneje so se v tihih kotičkih galerije tudi sami
preizkusili v barvitih, pisanih in hudomušnih
ilustracijah, saj je vsak učenec naslikal svojo
ilustracijo ob že omenjenih književnih likih in se tako
prepustil svojemu pravljičnemu svetu.

Prvošolci v šolskem sadovnjaku
Prvošolci smo v torek, 8. 9. 2020, pomagali hišniku
pri obiranju jabolk, ki so dozorela v našem šolskem
sadovnjaku. Nekaj nas je splezalo na lestev in obiralo
jabolka z
jablane,
drugi smo
jabolka
pobirali po
tleh in jih
zložili v
gajbice. Bilo
je zelo
zanimivo in
poučno.

Bonton s Piko in prvošolci
Obiskala nas je Pika Nogavička in nas povabila na
gledališko predstavo Pika v šoli. Ampak – kakšno je
bilo njeno obnašanje? Pika sploh ne pozna pravil
lepega vedenja in zato smo ji prvošolci pomagali in ji
predstavili bonton. Povabili smo jo tudi v naše
ustvarjalne delavnice in skupaj z njo smo naredili
veliko zanimivih izdelkov. Bil je res čudovit dan.

Če nam letos nagaja zmajček Covid in nam ni pustil na
Pikin festival, smo si pa prvošolci v Vinski Gori, v petek,
25. 9. 2020, kar v šoli pričarali Pikin dan. Najbolj smo se
veselili Pikinih delavnic, zato smo dan pričeli z
ustvarjanjem. Pike Nogavičke na kuhalnicah so bile naš
prvi izdelek, okrasili smo nogavičko s črtami in vzorčki,
pa tudi šivali smo skozi velike luknje na Pikinem
gumbu, ki je postal obesek na ogrlici. Naredili smo si še
mini kino in si ogledali film Pika gre v šolo. »Joj, Pika, ti

se pa res ne znaš lepo obnašati! Sploh veš, kaj je to
bonton?« Prvošolci bi znali Piko hitro naučiti lepega
obnašanja. Sedaj še sami veliko vemo, kako se
obnašati na kulturnih prireditvah. Dan smo zaključili s
Pikinim plesom in se posladkali z gusarskim
zakladom.

Tudi brez policista v 1. razredu ne gre …
V sredo, 23. 9.
2020, nas je v
šoli obiskal tudi
policist. Poučili
nas je o varnosti
v prometu, nato
pa
smo
si
pogledali varne
poti pri šoli.
Prav vsi sedaj
znamo varno
prečkati cesto.

Ko zadiši po picah iz krušne peči, kostanju in
pečenih jabolkih
Učenci tretjega razreda smo izvedli poučen in
zelo zanimiv naravoslovni dan, ki smo ga
preživeli v Lukovi vili. K sodelovanju smo
povabili tudi mamice in atije, ki so se radi odzvali
in nam priskočili na pomoč pri posameznih
opravilih (rezanju kostanja, pripravi ognja,
pospravljanju …).

Delo je potekalo v dveh skupinah. V eni smo spoznali vse o zdravi
prehrani ter prehranski piramidi, nato pa nam je tabornik Kristjan
pripravil ogenj, kjer smo si pekli jabolka in kostanj. Peko jabolk in
kostanja smo si krajšali s petjem pesmic ob brenkanju kitare z
vzgojiteljico Mojco. Seveda smo bili ob vseh teh dobrotah tudi žejni,
zato smo se odžejali z domačim jabolčnim sokom.
V drugi skupini smo pekli polnozrnate pice. Najprej smo se pogovorili o
moki in testu, nato smo se lotili dela. Mize smo potrosili z moko,
raztegnili testo in ga nato po želji obložili s sirom, papriko,
paradižnikom, koruzo, šampinjoni in šunko. Pri tem nam je pomagal
Leonov ata (izkušeni picopek), enemu razredu pa učiteljičina mama, ki
sta vse pice tudi spekla v krušni peči. Mmm, mamljivo so zadišale in bile
zares hrustljave!
Veliko novega smo izvedeli o zdravi prehrani ter spoznali, kako poteka
peka v krušni peči.
Hvala vsem, ki ste nam omogočili doživeti tako lepo dopoldne.

Učna pot škrata Bisera
Četrtošolci smo se odpravili na
učno pot škrata Bisera. Najprej smo
si ogledali Domačijo Lamperček,
kjer smo videli in hranili jelene,
košute, srne in srnjake. Lovec nam
je predstavil lovsko sobo. Tam smo
videli tudi lipo, ki je stara kar 400
let.
Pot smo nadaljevali ob Temnjaškem
potoku, na katerem je nekoč delovalo
trinajst mlinov. Nato smo prišli do Domačije Vovk,
kjer smo si ogledali delovanje mlina, ki je nekoč
mlel zlasti za gospodo Kačjega gradu.
Nato smo se odpravili do razgledne točke, s katere
smo dobro videli Kačji grad. Vodnica nam je
pripovedovala zanimivo legendo iz časov, ko so na
gradu živeli graščaki.
Na zadnje smo si ogledali še
zbirko starin Blažiš. Peter Habe
nam je na zanimiv način
predstavil zbirko starinskih
koles in nas z enim od njih tudi
popeljal. Bilo je poučno in
zanimivo.

Kaj delajo drugošolci na OŠ Gorici?
Vrtanje, polaganje ploščic, tapet, beljenje doma, menjava
električne napeljave, polaganje cevi, beljenje … če nas
potrebujete, smo pripravljeni.
Gorica, Tuševo, Velunja peč, Šalek, Gorica =
9,26 km. To še ni vse; pajki, močeradi, kobilice,
bogomolka, gozd, žabe, blato, kamniti most,
kotaljenje po travniku, skok čez potoček ….
Kot vidite, se imamo prav lepo.

Športni in naravoslovni dan prvošolcev na daljavo
Prvošolci so v času pouka na daljavo zelo uspešno izvedli športni in
naravoslovni dan.
V okviru športnega dne so se z družino povzpeli na bližnjo vzpetino. Po
njihovih nasmehih na fotografijah lahko sklepamo, da so preživeli krasen
športni dan v naravi.
Naravoslovni dan je potekal v gozdu, kjer so raziskovali, prepoznavali
drevesa in plodove, uporabili naravne materiale za muziciranje, za poligon
in za ustvarjanje slik iz naravnih materialov. Nastali so čudoviti izdelki.

Četrtošolci se učijo od doma

Naši likovniki
so kiparili
Ukanili virus in ustvarili 18 del
47. Mala Napotnikova kiparska kolonija je
bila drugačna – Mladi kiparji so tokrat
ustvarjali na svojih šolah – Strokovna
komisija ni imela lahkega dela

Jesensko
kratkočasje

Tretješolci in pekarna Mišmaš
»Prav na koncu Mišje vasi je stala nekoč
lepa, stara hiša. Nad njeni vrati je visel
napis: PEKARNA MIŠMAŠ.« (Odlomek,
Svetlana Makarovič: Pekarna Mišmaš)
Tako nekako se je pričel prvi teden pouka
na daljavo v 3. razredu. Naveličani
podaljšanih počitnic, smo vsi učenci in
učiteljice komaj čakali, da pričnemo s
poukom, četudi na daljavo. Naš prvi
teden je zaznamovala pravljica
Svetlane Makarovič – Pekarna Mišmaš.
Pravljico smo brali, poslušali radijsko
igro, nato pa smo se spremenili v prave
arhitekte, ter oblikovali vsak svojo
pekarno. Kako nam je uspelo, si
poglejte na fotografijah.
Obisk Lave
Prvošolce je v četrtek, 21. 10. 2020, obiskala psička
Lava iz društva za terapijo s pomočjo psov Tačke
pomagačke. Na šolskem dvorišču je skupaj z učiteljico
Mojco Zagožen prvošolčkom predstavila veliko
zanimivih trikov: kako pospravlja igrače, postilja svojo

posteljo in zna brati. Otroci so ji v zahvalo zapeli pesmico, Lava pa jim je
dovolila, da so jo pobožali. Za učence je pripravila tudi sladko presenečenje.
Učenci in učiteljice so bili njenega obiska zelo veseli in komaj čakajo, da Lava
spet pride na obisk.

Kostanjev piknik drugošolčkov

Sprejem prvošolčkov v Šolsko
skupnost
20. november je dan, ki je posvečen
vsem otrokom sveta. Na naši šoli pa je
ta dan še posebej svečano, saj naše
najmlajše sprejmemo v Šolsko
skupnost. Letošnji sprejem smo
preložili na čas, ko bomo vsi spet v šoli.
Prvošolce pa so nagovorili tudi
ravnateljica ga. Barbara Trebižan,
učenec Miha
Podpečan kot
predsednik
Šolske
skupnost,
učiteljica
Branka Meh
Tratnik kot
mentorica
Šolske
skupnosti.

Bonton na OŠ Gorica
Ena od letošnjih prednostnih nalog je tudi bonton. Povsod – doma, za kamero,
v prometu, na hodniku ali ulici, v naravi, pri kosilu … Izpeljali smo dneve
dejavnosti na to temo in ugotovili, da je lepo ljudem pogledati v oči in jim
zaželeti dober dan. Tako malo je potrebno, da jim polepšamo dan! Vsak človek
si zasluži toplo besedo, dobrodošlico ali besedo ob slovesu.

Vklopi kamero, izklopi mikrofon.
Odzovi se, ko te učitelj pokliče.
Piši učitelju v klepet, če imaš
težave, če snovi ne razumeš.
Medsebojna pomoč sošolcem (učna
snov, tehnične težave).

.

Učenci so si slovenski tradicionalni zajtrk
kruh z maslom in medom in jabolkom ob
skodelici mleka letos pripravili doma.

Drugi kulturni dan – BONTON
V petek, 27. 11. 2020, smo osmošolci izvedli
2. kulturni dan – BONTON. S spletnim
predavanjem (Safe. si) smo se seznanili s
spletnim in mobilnim bontonom, z
razredničarkami pa smo se pogovarjali o
splošnem bontonu, bontonu v šoli,
komunikaciji, bontonu v trgovini, pri mizi,
naravi, gledališču, prireditvah, športu in
videokonferencah. Vsak učenec je izdelal
“kocko bontona”.

ODKLOPLJEN DAN
Učenci in učitelji smo si zaslužili prav poseben dan. Brez računalnika, kamere,
ampak z nadvse zanimivo domačo nalogo: vsaj 3 ure na zraku – ni nujno, da v enem
»kosu« (hoja ali katerakoli druga telesna aktivnost), branje, igranje družabnih iger,
peka prazničnih dobrot … in kar je bilo najpomembneje – biti dobre volje.

Obeležitev 30. obletnice plebiscita in praznično voščilo
Zadnji šolski dan v koledarskem letu 2020 smo preživeli praznično. Spomnili smo
se ključnih dogodkov iz zgodovine slovenskega osamosvajanja: plebiscit za
samostojno in neodvisno Slovenijo (23. 12. 1990), osamosvojitev (25. 6. 1991) in

slovenska osamosvojitvena vojna (junij/julij 1991). Za
obeležitev 30. obletnice plebiscita za samostojno in
neodvisno Slovenijo smo si ogledali izobraževalni
video film o plebiscitu.

Praznično voščilo
Glede na prednostno nalogo Spoštljiva medsebojna
komunikacija so učenci od 6. do 9. razreda pri
razredni uri oblikovali domiselno praznično voščilo, ki
je bilo namenjeno delavcem in učencem šole.

Spomnili smo se tudi nekdanjih strokovnih
delavcev

Novice z Gorice
Dobili smo tudi prvo številko šolskega glasila NOVICE Z GORICE in nagrajence
1. številke. Po pošti so prejeli nagrado – nalivno pero. Razredniki smo pri urah
oddelčne skupnosti skupaj z učenci glasilo tudi prelistali.

Božiček pripoveduje
Tudi letos Božiček ni pozabil na
vse zaposlene na šoli, pripravil
pa je še prijetno presenečenje
za otroke. Prisluhnili so lahko
zgodbi Pika praznuje Božič.

Šolski bazar
Kljub pouku na daljavo smo uspešno izpeljali bazar. Naši in sponzorski izdelki
so se prodajali prek spletne strani, vsi oddelki na šoli so zbirali prispevke z
razrednimi koledarji, kuharji in učiteljice so pekli slastno pecivo.

Decembrsko praznično ustvarjanje
Učenci 4. razredov so izdelali lesene škatle in okraske. Sami 😊. Na OŠ Gorica
zmoremo … Tretješolci so bili tudi
pridni.

Pišem pismo prijatelju
Tudi na OŠ Gorica smo se priključili projektu, ki je
letos potekal od 18. do 22. januarja 2021.
V Tednu pisanja z roko 2021 smo spodbujali »lepo«
pisanje z roko, čitljivo, tekoče, četudi smo pisali bolj
počasi. Skrbno smo oblikovali in povezovali črke. Vemo,

da nekateri pišejo le še s tiskanimi črkami, zato
smo se v Tednu pisanja z roko 2021 trudili pisati
s pisanimi črkami, tako malimi kot velikimi.
Osrednja tema Tedna pisanja z roko 2021 je
bila Pišem pismo prijatelju. Na pobudo
učiteljice Sandre Omladič smo se dogovorili, da
bomo pisali stanovalcem in zaposlenim v Dom
za varstvo odraslih Velenje in Center starejših
Zimzelen v Topolšici. Odziv učencev je bil odličen,
prejeli smo kar okoli 450 pisem.
K pisanju motivacijskih pisem za učence se je
odzvalo še 16 učiteljev, šolskih ambasadorjev pisanja
z roko, ki so nagovorili učence v času pouka na
daljavo.
Društvo Radi pišemo z roko je na spletni strani objavilo
tale naš prispevek.

Quord scribit bis legit.
Latinski pregovor pravi, če nekaj
zapišeš, je to, kot da bi dvakrat
prebral. Da je pisanje z roko
pomembno, opozarja tudi
projekt Teden pisanja z roko, v
katerega se vsako leto vključi vse
več slovenskih osnovnih in
srednjih šol, šol, knjižnic,
medgeneracijskih centrov ter
drugih izobraževalnih in
kulturnih ustanov.

Naša z roko napisana pisma so med stanovalci in zaposlenimi Centra starejših
Zimzelen Topolšica doživela velik odziv in pohvale. Z velikim navdušenjem so jih
prebirali. Potočila je tudi marsikatera solza veselja, nostalgije in zavedanja, da tudi
otrokom v teh časih ni prav nič lahko.
Stanovalci skupaj z zaposlenimi so pisma skrbno prebrali. Gospa Vera je omenila,
da je učenka Tara pismo napisala zelo čitljivo, gospe Bredi je bila všeč poleg
napisanega še risbica učenke Maje, gospod Štefan je pripomnil, da je pisanje
pisem na roko skoraj pozabljena veščina in da je prav, da otroke spodbujamo h
temu, ker je v njihovem času šoloobveznih aktivnosti to bil edini način izražanja.
Nekaj pisem jim je ostalo in jih bodo dostavili v Deos Center starejših Gornji Grad.

In prišla je zima
Letos nas je zima res razveselila s
snegom in tako smo lahko imeli
prvošolci 12. 1. 2021 pravi zimski
športni dan.
Odpravili smo se sankat, smučat in
postavljat snežene može. Letos res
vsak bolj zase – a na slikah lahko
vidite, da je bilo vseeno ZELOOOO
zabavno. Upamo, da nam zima kmalu
pošlje novo snežno pošiljko!

Zimsko veselje
tretješolcev

Zimski športni dan sedmošolcev

Naj bo vsak dan kulturni dan!
Na OŠ Gorica smo ob slovenskem kulturnem prazniku razmišljali o
umetnosti: o slikarstvu, arhitekturi, gledališču, literaturi, plesu,
glasbi in filmski umetnosti. Tokrat na spletu. Opomnili smo na
slovenske umetnike in njihova dela. Umetnost je sol našega
življenja. Včasih tako samoumevna, da je prezrta.
Kadar govorimo o kulturi, v resnici govorimo o svojem življenju.
Kultura je, kako se ljudje med seboj pogovarjamo in kdaj molčimo.
Kultura je, kako drug drugemu prisluhnemo ali pa drug drugega ne
želimo slišati. Kultura je, kako drug drugega razumemo ali ne
razumemo. Kultura je, ali spoštujemo naše znanje in kdaj ga
podcenjujemo. Kultura je tudi, ali smo kot družba kritični ali
»kritizerski«. Kako doživljamo rojstva in kako smrti. Vse to je naša
kultura.
Naj nas kultura bogati v otroštvu, v času mladostništva, v zrelih
letih in na jesen naših dni.
Pripravili smo virtualno
razstavo likovnih del naših
učencev, spletni koncert
in kulturnemu prazniku v
čast videokonferenco, na kateri so se srečali ministrica za
gledališko umetnost, gospa Oder, minister za arhitekturo, gospod
Opeka, minister za glasbo, gospod Vejica, ministrica za literaturo,
gospa Vejica, ministrica za ples, gospa Gibka, ministrica za
slikarstvo, gospa Čopičeva, in minister za film, gospod Muvi.
Ravnateljica Barbara Trebižan

😊
Literarni natečaj Metelkovo pero
V okviru projekta Metelkovo pero je OŠ Frana Metelka
Škocjan povabila mlade ustvarjalce k sodelovanju k
natečaju z naslovom BRANJE – NEMINLJIV KOŠČEK
OTROŠTVA. Likovni natečaj je bil namenjen učencem 1.
triletja, literarni pa 2. in 3. triletja. Letošnji natečaj je bil
posvečen Franu Metelku, ki je skupaj z drugimi
jezikoslovci pred njim (Primož Trubar, Jernej Kopitar …) in za
njim ter ostali mojstri besed zaslužen, da so bralni svetovi
dostopnejši ljudem, saj so s svojimi slovnicami in ustvarjanjem
približali ljudem branje in knjige.
Naši učenci od 6. do 9. razreda so se odzvali in bili zelo uspešni.
Vsem učencem iskrene čestitke in še naprej veliko ustvarjalnega navdiha.
Literarni natečaj, 3. triletje
5. mesto: .Metelkovo priznanje: Olja Erlah,
7. b, mentorica Sandra Omladič, naslov:
Soba brez knjig je podobna telesu brez
duše!.
Učenki Inja Ramšak 9. b in Lina Rupreht sta
prejeli priznanje za
sodelovanje.

Literarni natečaj, 2. triletje
Prozna besedila
1.
mesto:
Metelkovo
pero
in
priznanje: Omar Mustafić, 6. b, mentorica
Sandra Omladič, naslov: Samo ti si, ki
opazuješ
zgodbo.
3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Maj
Pongrac, 6. b, mentorica Sandra Omladič,
naslov: Knjiga – povsem drug svet.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA
Zdravje je naše največje bogastvo, varujmo ga z
vsemi močmi. 7. april je svetovni dan zdravja, ki je
pri letošnji Zdravi
šoli posvečen
temi GRADIMO
PRAVIČNEJŠI IN
BOLJ ZDRAV SVET.
Tudi na naši šoli se
vsakodnevno trudimo,
da
otrokom
omogočamo
dovolj
gibanja. Naše minute za zdravje smo strnili v prispevku.
Posvetimo delček dneva gibanju in držimo se pregovora
» Eno jabolko na dan odžene zdravnika stran.« Letošnje
leto bomo 7. april preživeli doma.
Izkoristimo ga, jabolko v žep in pot pod
noge. In ne pozabimo. Ne le 7. aprila,
ampak vsak dan storite nekaj za svoje
zdravje.
Ekipa Zdrave šole

Letos so nas vse, ki radi sanjamo in se še raje izgubimo
med knjižnimi policami in se spet najdemo v družbi knjig,
vabili verzi kraškega pesnika Srečka Kosovela, da skupaj
Zato smo učence povabili, da so stekli v knjižnico ali do domače
knjižne police, sklenili prijateljstvo z novo prijateljico in jo
prebrali. Če so v knjigi našli zanimivo ilustracijo ali sliko, pa se je
rodil selfi 😊.

Učiteljico Vesno Penec je s knjižne police poklicala
pesniška zbirka
, pesnice Saše Vegri.

Grdo obnašanje
muči le majhne otroke
in izgine, ko zrastejo: glava,
noge in roke.
(iz pesmi Ali stric tuli)

Enis Mujačić

Čisto
beloviden
hodi po mojem
zvezku
kot po
mesečevem
pesku
in jaz mu
čez celo stran pišem:
DOBER DAN.
(iz pesmi Bel strop razreda mirno name gleda)
Bine Lenart

Branje je kul
Unesco je 1999. leta 21. marec, dan, ko se zadnja
zimska dneva že umikata pomladi, razglasil za
svetovni dan poezije z namenom promoviranja
branja, pisanja, objavljanja in učenja poezije po
vsem svetu.
In kako približati mladim pesmi? Tako da jim kar
med uro slovenščine učiteljica prinese zajeten
kupček pesniških zbirk, ki sta jih s knjižničarko še
malo prej zbrskali s knjižnih polic. Še preden pa
se začudeni učenci zapodijo med verze in kitice,
pa je prav in se spodobi, da se ura tudi poučno
obarva, s čimer učiteljice nimamo težav. To res ni
bilo težko, saj letos knjižni molji in bralni
navdušenci praznujemo dva pomembna jubileja.
60 let Bralne značke, ki je svoje prve korake
naredila na Koroškem, tam v deželi kralja
Matjaža, in se skozi desetletja razširila po vseh
slovenskih šolah. Danes v programih Bralne
značke vsako leto sodeluje okrog 140.000 bralcev,
od tega okrog 70 % osnovnošolcev, ki jih vodi več kot 7.000 mentorjev (učiteljev,
vzgojiteljev, knjižničarjev). Slovenska beseda pa se bere tudi v zamejstvu in po
svetu.
Torej, očeta Bralne značke Stanko Kotnik in Leopold Suhodolčan bi bila zagotovo
ponosna na uspešno zgodbo svojega otročiča .
In ker brati pomeni podvige, kot je zapisal pesnik Tone Pavček, ker je branje
pomembno in skoraj nujno za uspešno življenje, so si sedmošolci najprej ogledali
video, v katerem sem se skupaj s knjižničarko in šestošolko Evo sprehodila po
šolski kroniki bralne značke na Gorici. Od leta 1981, ko je prvič zazvonil šolski
zvonec na Goriški 44, se je začel tudi naš bralni maraton. Vsako leto so mlade
bralce na zaključni prireditvi nagovorili znani slovenski pesniki in pisatelji,
ilustratorke, športnike in popotnice, povabili smo tudi čarodeja, lutkarja in mačka
Murija. In vsi so prišli s sporočilom, da je knjiga okno v svet in odličen pripomoček
za odganjanje dolgčasa, da se z branjem učimo, odkrivamo nasvete za svoje ali
prijateljeve težave, treniramo male sive celice in smo korak bliže svojemu cilju.
Skratka, branje je kul.
Tako, nauk je bil podeljen, zdaj pa le še od besed k dejanjem. Knjiga na klop. In
akcija. Sedmošolci so brali pesmi – jupi! Pika na i pa je bilo po koncu ure iskrivo
vprašanje učenke Amile: »Učiteljica, res ste me navdušili. Mi lahko priporočate
kakšno zanimivo dramsko delo?«
Vesna Penec, prof.

ZMOREM SAM
V 2. a, 2. b in 2. c smo radi samostojni, če nas le pustijo.
Spretno ribamo jabolka, mimogrede sejemo in sadimo,
pletemo kitke, izdelujemo cofke in krasimo jajčka. Izdelali
smo si tudi svojo denarnico, ki je sedaj še prazna. Morda
jo bomo napolni tako ,da bomo pomagali doma.
In kaj je nastalo iz jabolk? Dišalo je po celi šoli. Že veste?
Zelo okusen jabolčni zavitek. Mmmmmm, je bil dober!

Izžrebani nagrajenci aprilske oddaje Radia Gorica
V ekipi Radia Gorica smo se domislili nagradnih iger, ki bi potekale mesečno med
predvajanjem šolskega radia. Tako smo v 3. radijski oddaji, meseca marca, postavili
kar tri vprašanja, in sicer po eno vprašanje za vsako triado učencev. Izžrebane
nagrajence s pravilnimi odgovori smo predstavili v petek, 23. 4. 2021, v naši 4.
oddaji.
Prvo triado smo spraševali po datumu, na katerega
praznujemo materinski dan. Izžrebana, s pravilnim
odgovorom, je bila Zala Zajc iz 3. C-oddelka.
Drugi triadi smo postavili vprašanje, na kateri datum
praznujemo
dan
žena.
Pravilno
je
odgovoril Benjamin Ajšić iz 5. B-oddelka.
In tretji triadi, kot najstarejši na naši šoli, smo
postavili malo težje vprašanje, in sicer nas je
zanimalo, ali so si zapomnili, iz katere države izvira
praznovanje materinskega dne. S pravilnim
odgovorom si je nagrado prislužila Dajana Ratkovac
iz 9. B-oddelka.
Vse tri nagrajence je tistega dne obiskala ga.
ravnateljica Barbara Trebižan in jim izročila zanimive
nagrade, ki jih je v sodelovanju z Zavodom za
turizem Šaleške doline pripravilo vodstvo Osnovne
šole Gorica.
Iskrene čestitke vsem srečnežem. Prepričani smo, da
vam bodo prejete nagrade prišle zelo prav in vas bodo
prijetno spominjale na predvajanje šolskega radia – Radia Gorica – ter vaše
udejstvovanje v nagradni igri.

Novice z Gorice: 4. radijska oddaja
Četrta oddaja je ena izmed naših daljših oddaj do sedaj, saj smo k sodelovanju tokrat
povabili tudi šolsko knjižničarko go. Marijo Vučina, ki je spregovorila z nami o branju
naših učencev in Bralni znački, ki letos praznuje 60-letnico obstoja. Ob prihajajočih
praznikih, dnevu boja proti okupatorju in prazniku dela je z nami spregovorila tudi ga.
ravnateljica Barbara Trebižan. Poslušalce smo seznanili z mednarodnim dnevom knjig
za otroke, svetovnim dnevom Zemlje in projektom Vseslovensko petje s srcem. Ekipi
Radia Gorica sta se v tokratni oddaji s svojima prispevkoma pridružila tudi osmošolca
Domen Tajnšek in Sara Klanfer Strniša. Oddajo smo popestrili z žrebom treh
nagrajencev, ki so pravilno odgovorili na vprašanja, postavljena v 3. oddaji. Tudi v tej
oddaji smo zastavili nagradna vprašanja za prihajajočo majsko oddajo in spodbudili
učence Osnovne šole Gorica, da se ponovno odzovejo v tako množičnem številu.

LOV ZA SPOMENIKI

•
•
•
•
•
•
•

Četrtošolci smo se odpravili na »lov« za spomeniki
Velenja. Ogledali in spoznali smo javne spomenike v
centru mesta. Po ogledu smo se tudi sami preizkusili v
ustvarjanju. Iz odpadne embalaže smo v skupinah izdelali
zanimive spomenike, za katere menimo, da bi jih lahko
danes postavili v Velenju. Nastali so zanimiv izdelki:
Spomenik Prijateljstva – drug do drugega moramo biti
prijazni.
Spomenik Bogate vode Velenja – voda je dragocen vir
življenja.
Spomenik Rubikova kocka – v znanju je naša prihodnost.
Spomenik Robotko – posvečen tehnologiji. Opozarjal bi nas na prednosti in slabosti, ki
jih prinaša.
Spomenik Pomoči – med nami so ljudje, ki so pomoči potrebi in pomaga jim lahko vsak
izmed nas.
Spomenik Učenja, ki bi nas spodbujal k učenju. Z učenjem pridobivamo znanje in
veščine za življenje.
Spomenik Nogometno igrišče – gibaj, migaj 365 dni in s tem poskrbi za svoje zdravje.

Učence je v šoli pričakalo sporočilo škrata Viga. Povabil ji h
je v svoj gozdni vrtec in jim tam skril zaklad – a še prej so
se učenci morali prebiti skozi naloge. Najprej so si morali
ogledali zemljevid, ki jim ga je pripravil. Na prvi
točki so se morali ogreti s skoki in počepi, na drugi
točki so si učenci ogreli možgančke z uganko, na
tretji pa so izdelali napis iz naravnih materialov.
Na četrti so ponovili pesem in ples, ki so ju

pripravili za 190 let šolstva v Vinski Gori. Na zadnji točki pa je učence pričakal
sladek zaklad škrat Viga – lizike 😊.

ZAKLJUČNA PRIREDITEV BRALNE ZNAČKE
Bralna značka letos praznuje svoj okrogli 60. jubilej.
Letošnja šolska prireditev je bila na naši šoli posebnega
pomena, saj smo tudi mi praznovali 40-letnico obstoja
tega vseslovenskega bralnega tekmovanja.
Prireditev je potekala 20. maja 2021 v okviru
Kulturnega maratona. Zaradi slabe epidemiološke
slike v državi smo letos prireditev preselili na
splet. V goste smo povabili profesorico
razrednega pouka, popotnico in jadralko, avtorico
potopisnih knjig, Jasno Tuta.
Učencem od 1. do 9. razreda je skozi zanimivo
pripovedovanje predstavila svoja doživetja, ki so jo spremljala na
plovbi od Mehike do Polinezije. Imeli smo priložnost spoznati utrip
življenja Francoske Polinezije in začutiti žive barve bujne narave, polne
življenja.
Kulturni program so popestrile pevke petih razredov, ki so se pod mentorstvom
gospe Tjaše Lešnik predstavile s pesmijo Dežela branja.

BRANJE JE KOT POTOVANJE
Učenci 2.razreda smo potovali okoli sveta na malo drugačen način.
Potopili smo se v svet
branja in obiskali vse
skrite kotičke, ki se
skrivajo v knjigi. Ne
pozabi …
“Ko se naučiš brati,
boš
za
vedno
svoboden.”
(Frederick Douglass)

AVTOPORTRETI
V 1. r. smo se pri angleščini maja učili o telesu. Naučili smo se več pesmic, veliko
peli, se gibali in plesali. Prav tako smo ustvarjali. Ustvarili smo moderne
avtoportrete in se tudi predstavili po angleško. Tako je
nastala virtualna razstava naših avtoportretov

DEVETOŠOLKE SO ODPELE ŠE ZADNJO PESEM …
S pesmijo »Kam nas vodi pot« (danska ljudska, prir. Katja Gruber) so nam
pomahale v slovo devetošolke, ki so prepevale v MPZ OŠ Gorica. »ZLATE PEVKE«,
ki so prepevale vseh devet let so: Ana Krenker, Ida Preložnik, Lea Videmšek,
Lucija Lesjak, Neja Sečnjak in Neli Učakar. Od 6. do 9. razreda so v MPZ OŠ Gorica
prepevale: Teja Kutnjak, Naya Mazej – Zilli, Eva Rednjak in Anna Vidović. V
letošnjem šolskem letu so v MPZ OŠ Gorica prepevale še: Lana Delić, Adna Džebo
in Nina Lipnikar.
Drage pevke, naj vas
glasba spremlja tudi na
poti k novim ciljem in
izzivom.

NAJBOLJŠI
ŠPORTNIKI
IN
ŠPORTNICE NA POŠ VINSKA GORA
V četrtek, 17. 6. 2021, smo na POŠ
Vinska Gora zaključili projekt »Tečem z
glavo, gibanje je zdravo«. Vse dopoldne
so bili učenci športno dejavni, ob koncu
pa smo podelili priznanja najboljšim
športnicam in športnikom razredov in
šole.

Obisk »MLEČNE KRALJICE in maskote »OKI-DOKI«
na POŠ Vinska Gora
V ponedeljek, 14. junija, so šolarji v Vinski Gori začeli zelo
zdravo. V svežem, a že s toplim soncem obsijanem jutru smo
se vsi razredi zbrali zunaj, v našem atriju pred
Večnamenskim domom. Seveda smo upoštevali razdaljo in
»mehurčke«. Nagovorila nas je ekipa obiskovalcev iz
Mlekarne CELEIA iz Arje vasi. Predstavili so nam pomen
uživanja mleka in mlečnih izdelkov za rast in razvoj kosti in
celega telesa. Opisali so pot mleka od krave preko mlekarne
do
izdelkov
na
trgovinskih
policah.
Kapljica mleka – OKI DOKI in MLEČNA KRALJICA v čudoviti
beli obleki z zelenim pasom (iz ZELENE DOLINE) sta učence
poučevala in zabavala s kvizom ter srečelovom. Poskrbeli so
za degustacijo jogurtov in kasneje še mlečnih napitkov v
dveh zanimivih okusih. Za zdrav zajtrk je bilo tako
poskrbljeno (tudi za tiste z alergijo na laktozo oziroma kaj
drugega v mleku). Učenci so se ob degustacijah naučili
izpolnjevati anketne liste.
Da ne boste mislili, da smo samo sedeli, poslušali in jedli. O,
ne! Tudi peli in plesali smo. Učenci so obiskovalcem
pokazali, da smo se pred kratkim za praznovanje
190-letnice šolstva naučili nekaj koreografij ob
glasbi. In smo zaplesali in se prav lepo razgibali!
Verjamem, da je prav vsak učenec slišal in spoznal
kaj novega, koristnega za zdravje. Veseli smo, da se
je ekipa iz Mlekarne Celeia odločila ravno za našo
šolo in nam obogatila ter
popestrila dan. Še enkrat se jim
zahvaljujemo za obisk ter sladka
darila!
Vinska Gora, 16. 6. 2021
Zapisala: Nada Štravs

SLOVO DEVETOŠOLCEV
Konec.
Vse
stvari
se
enkrat končajo in v po valeti,
zabavnem
ponedeljkovem
zaključnem izletu, je sledilo le še
slovo ob podelitvi spričeval na
torek, 15. 6. 20210.
Poslovili smo se drug od drugega,
sošolec od sošolca, učenec od
učitelja. Naše poti nadaljujemo
vsak v svoji smeri. Skupaj smo do
sedaj hodili po isti poti, ki nas je
združila v življenju in nas
vodila ter združevala na hodnikih ter učilnicah naše osnovne šole. Valeta
je bila opomnik, da se to poglavje našega življenja zaključuje.
Pa vendar smo v vseh devetih letih, ki smo jih preživeli skupaj, stkali vezi,
ki se ne bodo končale. Tkali bomo naprej, četudi vsak v svoji smeri, tkali
bomo šal življenja, ki so nam ga pomagali do sedaj plesti tudi učitelji in
starši. Posebno nit so z nami tkali naši razredniki.
Razvozlali so marsikateri vozel, v katerega smo se zapletli, in nas vedno
znova usmerili na pravo pot.
Vam, spoštovani učitelji, gre posebna zahvala za ves trud, potrpežljivost
in skrb. Skrbeli ste za nas in v nas pustili pečat, ki nas bo zaznamoval za
vse življenje. Upamo, da smo tudi mi v vaših mislih pustili sledi, ki vas bodo
spominjale na nas in ki bodo v vas zopet zaživele, ko se bomo čez
leta spet srečali.
Na svidenje!
(Povzeto po govoru Neže Travnšek iz 9. c)

190 let šolstva v Vinski Gori

V Našem času smo lahko prebrali o pomembnem
jubileju naše podružnične OŠ Vinska Gora

Šolsko glasilo Utrinki OŠ Gorica
2020/2021

Pripravila in uredila Vesna Penec.

