
 

 

 

Uvodne besede  

Pozdravljeni!  

Sem Kaja Car, 
urednica 
marčevske 
številke 
časopisa 
#PovejNaprej. 
Mesec marec 
ponavadi 
pomeni 
ponovno rast rastlinstva, živali se začnejo 
pariti, življenje ponovno začne na veliko 
uspevati … Letos pa je vse lepo na žalost 
dobilo žalosten prizvok, iz Kitajske je 
namreč k nam po tiho prišel zahrbtni virus 
Covid-19, ki spreminja življenjski tok 
vsakega od nas. Šole so se zaprle, 
tovarne se zapirajo, neživilske trgovine so 
zaprte, ljudje morajo biti v svojih 
prebivališčih, družabno življenje je 
presahnilo, gostilne zaprte samevajo.  
V drugi polovici meseca marca so prišle 
prve dobre novice iz Kitajske, kjer se je, 
kot omenjeno, vse skupaj začelo. Od tam 
daleč namreč poročajo, da upada število 
novih okužb, da se življenje počasi 
normalizira. Če to preslikamo v naše 
razmere, lahko prve dobre novice okrog 
tega pričakujemo proti koncu aprila, nič 
prej. V kolikor bodo ugodne novice prej, bo 
to samo zato, ker smo se vsi držali pravil 
in nismo bili »pametnejši« od stroke. 
V aprilu imam rojstni dan. Za darilo si 
želim konec te more in nič drugega. To bo 
res največje darilo, ki ga lahko dobim. 

Kaja Car,  
glavna urednica 6. številke #PovejNaprej 
--------------------------------------------------------- 

Priplavala med najboljših šest! 
 
Najprej v imenu uredništva šolskega 
časopisa #PovejNaprej Tinkari Car 
iskreno čestitamo za odličen uspeh na 
državnem tekmovanju.  
Če želite izvedeti, kako ji je uspelo   

 

 

 

 

priplavati tako daleč in kakšne so bile 
njene priprave, si le preberite intervju, 
ki smo ga skupaj z njo pripravili za vas. 

Kdaj in kje je potekalo tekmovanje? 
Tekmovanje je 
potekalo od 7. do 9. 
februarja 2020 v 
Kranju. 
 
Kolikokrat na 
teden imaš 
trening? 
Trening imam 
petkrat na teden v 
Radencih.  

Koliko let si bila 
stara, ko si vzljubila plavanje? 
Že od vrtca. Torej okoli pet let. 

Kaj ti je pri plavanju najbolj všeč? 
Da se lahko sprostim in se nekako 
odrešim vsega stresa, ki se nahaja v šoli. 

Ali si kdaj obupala in želela opustiti 
plavanje? 
Ja, imela sem takšno obdobje, kakšni dve 
leti nazaj. Mislila sem, da je vse zaman, 
saj nisem dosegala nikakršnih večjih 
rezultatov, zato sem želela obupati, a sem 
po enem tednu že spet plavala v bazenu. 

Koliko truda je bilo potrebnega za 
dosežen uspeh? 
Pravzaprav veliko, saj sem bila lani v 
kategoriji mlajša in nisem mogla doseči 
tako vidnih rezultatov. Na tem sem delala 
celo leto in zdaj se je pokazal uspeh. 

Kaj ti pomeni ta odličen uspeh? 
Pomeni mi zelo veliko, saj se je končno 
trud, ki sem ga vložila v plavanje, izplačal. 

Kako bi opisala svoja čustva, ko si 
videla, da si bila na državnem nivoju 
tako uspešna?  
Na začetku sem bila zelo utrujena, potem 
še pol ure zadihana (Smeh.), potem mi je 
trenerka povedala, da sem šesta in 
plavam v A finalu, nato sva se še pet 
minut samo gledali in bili kar brez besed 
(Smeh.). Bila sem res vesela.  
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Kaj je tvoj naslednji cilj na področju 
plavanja? Je to kakšno novo 
tekmovanje?  
Moj prvi cilj je, da ne bi postala lena in da 
bi še naprej redno hodila na treninge 
(Smeh.). Drugače pa bodo tekmovanja 
spet nekje čez dva meseca, kmalu pa bo 
nastopil tudi poletni del, v okviru katerega 
plavam zunaj v 50-metrskih bazenih. 

 
Rebeka Sukič, Megi Car, Lara Bernjak 
---------------------------------------------------- 
 

Okoli sveta in nazaj 
 
Izmenjava znanj in izkušenj učiteljev je 
potekala v industrijskem predmestju 
samega Istanbula, Darici. Dogajanje je 
potekalo na osnovni šoli, kjer si razredi 
sledijo od prvega do četrtega. 
 

 
Koordinator turške šole gostiteljice 
Mustafa Balci, učiteljica Darja Cigüt, 
vzgojiteljica Andreja Huber in učiteljica 
Janja Bedič. 
 
Vzgojiteljica Andreja je za šolski časopis 
povedala, da je bila vse skupaj ena zelo 
lepa izkušnja, ki je vsem, ki so je bili 
deležni, prinesla veliko novih znanj 
predvsem na šolskem področju ter veliko 
lepih in pristnih občutkov ob spoznavanju 
nove in drugačne kulture. Gospa Andreja 
je ob tem izkusila tudi utripe pravega 
turškega življenja ter se seznanila s 
kulturo in samim načinom življenja. 
Po besedah intervjuvanke je bilo 
dogajanje zelo pestro in zabavno. Že 
navsezgodaj zjutraj so se odpravili na 
šolo, kjer so spoznavali različne načine 
poučevanja. Naši učiteljici in vzgojiteljica 
so opazovale delo, pripravljale ure učenja 

slovenskega jezika ter prav tako preko 
naše slovenske kulture prinesle lep 
slovenski pridih v turške kraje. Deležne so 
bile tudi raznih ogledov in izletov po 
prečudoviti turški pokrajini. 
Polne vtisov in novih znanj pa so po vrnitvi 
v šolo le-te delile tudi s sodelavci in 
učenci. 

Lia Bauer, Lara Kapun 
--------------------------------------------------------- 

Učenki OŠ Puconci nagrajeni v 
Hiši Evropske unije v Ljubljani 

V četrtek, 5. marca, sva učenki Ema 
Gumilar in Katarina Küzmič z učiteljico 
Moniko Vidmar obiskali Hišo Evropske 
unije v Ljubljani. 

 
Ema Gumilar iz 8. a in Katarina Küzmič iz 
6. b sva za svoji likovni deli v posameznih 
kategorijah osvojili prvo mesto in prejeli 
plaketo. 

Ob 8.00 zjutraj smo se odpravile proti 
Ljubljani. Čez približno dve uri smo 
prispele v naše glavno mesto in se 
odpravile proti Hiši Evropske unije, kjer je 
potekala zaključna prireditev 
vseslovenskega projekta Mednarodni dan 
strpnosti – dan za strpnost in prijateljstvo 
ter otvoritev razstave likovnih in pisnih del, 
ki so nastala v okviru projekta. 
Z učiteljico in najino mentorico Moniko 
Vidmar smo si nato ogledale še razstavo 
nagrajenih in ostalih del, ki so nastala v 
okviru natečaja. 

Ema Gumilar 

 

Iz šole 
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Materinski dan – od kdaj, kako, 
zakaj  
 
Materinski dan praznujemo 25. marca. 
Njegov pomen pa izhaja iz antičnega 
časa in se navezuje na čaščenje mater 
ter boginj, zlasti boginje Ree. Današnji              
pomen je praznik dobil  
s krščansko cerkvijo v 8. stoletju, ki ga 
je posvetila Devici Mariji.   

(foto: unsplash.com) 
                        
Še preden je krščanska cerkev določila 
današnji pomen, je bil praznik namenjen 
dnevu spočetja Kristusa, saj se je rodil 
točno 9 mesecev kasneje, 25. decembra. 
Potem ko je pridobil pomen, kot ga ima 
danes, so ga najprej praznovali v ZDA leta 
1910, v Evropo je prišel šele po drugi 
svetovni vojni. Najprej so ga praznovali 15. 
maja, nato 24. marca, zdaj pa seveda 25. 
marca. Nato je nekaj časa praznik zamrl 
zaradi praznovanja dneva žena, vendar se 
dandanes spet obuja. 
Materinski dan so že od nekdaj praznovali 
z raznoraznimi prireditvami, po besedah 
starejših ljudi pa ti še verjamejo, da se 
takrat začne spomladansko obdobje in se 
takrat vrnejo lastovke. 
In ne pozabite, kot pravi Tone Pavček: 
“Vsaka mama je prava mama, dana za 
srečo in na veselje. Prava. In ena sama. 
Za vse življenje.” 
 

Petra Ouček 

Brez vode ni življenja 

 
22. marec je znan kot svetovni dan 
vode. Namenjen je opozarjanju 
svetovne javnosti na omejenost in 
ogroženost naravnih vodnih virov. 

 
Letošnji 
svetovni dan    
vode je      
minil v 
znamenju 
podnebnih 
sprememb in 
kako lahko 
voda pomaga 
v boju proti 
podnebnim                 
spremembam:    (foto: unsplash.com) 
rastlinstvo ščiti  
pred poplavami in erozijo, mokrišča 
vsrkavajo ogljikov dioksid iz zraka, 
odpadna voda se lahko ponovno uporabi, 
deževnica se lahko zbira za sušna 
obdobja ...  
Podnebne spremembe povečujejo 
spremenljivost vodnega kroga, kar sproža 
izredne vremenske pojave, zmanjšuje 
predvidljivost razpoložljivosti vodnih virov, 
vpliva na kakovost voda ter ogroža 
trajnostni razvoj in biotsko raznovrstnost 
po vsem svetu.  
Če želimo ustvariti trajnostno prihodnost, 
ne moremo več poslovati kot doslej, 
upravljanje voda pa bo treba vzeti pod 
drobnogled z vidika odpornosti proti 
podnebnim spremembam. 
Oskrba s pitno vodo zaradi suš in 
prevelike porabe vodnih zalog postaja vse 
bolj kritična, medtem ko povpraševanje po 
njej zaradi umetnega namakanja, 
urbanizacije, industrializacije in vedno 
večje porabe posameznikov še naprej 
narašča. Eden izmed razlogov za 
pomanjkanje pitne vode je tudi 
neučinkovitost pri naši uporabi vode. Okoli 
70 odstotkov razpoložljive vode se 
uporablja v kmetijstvu.  
Poleg manjšanja količine vode se po vsem 
svetu zelo manjša tudi njena kakovost. 
Vode v mnogih državah so polne 
pesticidov, nitratov … 
Voda se uporablja tudi za osebno higieno, 
higieno rok, pri tuširanju … Tudi v 
trenutnih razmerah koronavirusa (virus 

Aktualno 
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SARS-CoV-2) je voda zelo pomembna, saj 
je redno umivanje rok en izmed 
vsakodnevnih preventivnih ukrepov v zvezi 
z virusom. 

Lara Harkai 
--------------------------------------------------------- 
 

Higienske navade po svetu  

V tem članku boste izvedeli kar nekaj 
zanimivih 
dejstev o 
higienskih 
navadah 
moških in 
žensk po 
svetu. Z 
vami pa 
delimo tudi 
nasvete, 
kako se 
zaščititi 
pred               (foto: unsplash.com) 
okužbami.   
 
Higienske navade po svetu kažejo 
zanimive rezultate. Po raziskavah v 
straniščnih prostorih za higieno v vseh 
pogledih poskrbi več moških kot         
žensk (z razliko najmanj 6 %), vendar jih 
ženske prekašajo v tem, da preverijo svoj 
videz (84 %). V Evropi se največ denarja 
porabi za nakup mil, šamponov, zobnih 
past in podobnih izdelkov, namenjenih 
osebni higieni. Sodeč po nedavnih 
raziskavah o navadah evropskih 
državljanov higiena največ pomeni 
Britancem. Povprečen državljan Velike 
Britanije je lansko leto za to porabil 67 
evrov, sledijo Danci z 61 evri, Nemci z 51 
ter Francozi s 50.  
Z rednim umivanjem rok precej 
pripomoremo k higieni. Ali veste, kako si 
pravilno umijemo roke? Najprej roke 
zmočimo in nanesemo zadostno količino 
mila, nato dlani drgnemo skupaj, dokler se 
milo dobro ne speni. Ne smemo pozabiti 
na hrbtne strani rok ter na predele med 
prsti ter za nohti. Roke nato dobro 
speremo in popolnoma osušimo s suho in 
čisto brisačo, najbolje če z brisačo za 
enkratno uporabo. 
 
Kaja Car, Petra Ouček 

Likovna pesem 

Učenje je tudi zabavno! Dokaz za to 
trditev je likovna pesem (carmen 

figuratum) Dunje Crnkovič iz 3. b, ki 
nam jo je posredovala njena 
razredničarka Alenka Benko. 

 
----------------------------------------------------

Rebus 
 
Reši rebus, ki sta ga ustvarili 
Rebeka Sukič in Lara Bernjak. 
 

REŠITEV:_____________________ 

-------------------------------------------------------

Vabimo vas, da z nami sooblikujete šolski 

časopis #PovejNaprej.  
Pošljite nam vaše predloge na mail 
povejnaprej@ospuconci.si. 
------------------------------------------------ 

Več člankov najdete na: 

http://povejnaprej.splet.arnes.si/. 

---------------------------------------------- 

Časopis Osnovne šole Puconci 

#PovejNaprej ustvarjajo: 

Glavna urednica februarske številke: Kaja 
Car; ostali člani uredništva: Lia Bauer, Lara 
Bernjak, Megi Car, Ema Gumilar, Lara 
Harkai, Lara Kapun, Petra Ouček, Rebeka 
Sukič. 
Mentorja: Janja A. Vratarič, Gregor Nemec.  
Naklada: 100 izvodov.  
Izdajatelj: Osnovna šola Puconci. 

Aktualno/Šolski kotiček 


