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#Uvodnik #Gostje iz Lipnice

Pozdravljeni dragi bralci in bralke!
Končuje se
mesec maj in vsi
že nestrpno
pričakujemo
konec šolskega
leta, ki je že kar
kmalu. Verjetno
že vsi
razmišljamo o
počitnicah in
dopustu na morju
pod vročim
soncem.

V tej številki bomo pisali o šoli v naravi, o
športnem dnevu, o obisku iz Lipnice in o obisku
HE Fala. Po vsej verjetnosti to ni zadnja
številka. Imate kakšno željo o čem bi pisali v
junijski številki? Želje in ideje nam pošljite na
e-naslov uredništva, ki ga v vsaki številki
prilagamo zgoraj in na zadnji strani.

Lana Šileš

25. aprila nas je obiskalo 22 učencev, učitelj
in učiteljica iz avstrijske Lipnice.

Sodelovanje je ključ do uspeha. (Foto: ospuconci.si)

Na obisk so prišli učenci, ki se učijo
slovenskega jezika. S pesmijo so jim
dobrodošlico najprej zaželeli naši učenci,
pozdravil pa jih je tudi gospod ravnatelj in
učitelji. Avstrijski učenci so v jezikovni delavnici
dopolnili znanje slovenske abecede. Pri tem so
jim pomagali tudi učenci naše šole, ki obiskujejo
pouk nemškega jezika. Sledile so športne igre,
kjer ni manjkalo sproščenosti in dobre volje.

Leonie Ambrozič

#Atletski mnogoboj

Športni dan na predmetni stopnji je potekal v četrtek, 5. 5. 2022.
Učenci smo pomerili v osmih disciplinah. Te so bile sledeče:
skok v daljino, met vortexa, suvanje krogle, štafeta, tek na 300
m, tek na 60 m in tek na 80 m z ovirami. Na koncu je sledila še
razglasitev najboljših učencev v posameznih disciplinah in
podelitev priznanj.
Vse discipline so bile zelo zanimive, meni osebno pa je bila
najbolj zanimiva disciplina tek na 80m z ovirami.

Športni dan (Foto: ospuconci.si)                                            Pija Vukan
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#Dogodivščine 6. razredov

(Foto: ospuconci.si)

Gre za najstarejšo hidroelektrarno na celotnem
toku reke Drave, ki je hkrati tudi najstarejša
slovenska velika, še delujoča hidroelektrarna.
Deluje s tremi agregati, po prenovi pa je tudi
ena najsodobnejših hidroelektrarn v državi.

Lana Šileš

#Pomladni večer s knjigo
Učenci zadnje triade so se v petek, 13. maja,
zbrali na šoli in preživeli prijeten knjižno
obarvan večer.
Po plačani vstopnini (prebrani knjigi) je vsak
svojo prebrano knjigo tudi predstavil. Učenci so
izrazili svoja mnenja, si postavljali vprašanja in
povezovali vsebino s svojimi izkušnjami.
Manjkalo ni niti razgibavanja ob igri odbojke.
Sledila je še večerja, ki je bila še toliko bolj
slastna, saj so učenci skupaj z učiteljico
pripravili
palačinke.
Po večerji
so si
ogledali film
in se ob tem
pogovarjali
in debatirali.

(Foto: ospuconci.si)

Lana Šileš

Od 16. do 20. maja smo bili učenci 6. razredov
v šoli v naravi na Debelem rtiču. Bilo je kar
toplo, zato smo se že lahko kopali v morju.

(Foto: ospuconci.si)

Dejavnosti, v katerih smo zares uživali, so se čez
teden kar vrstile. V torek smo pekli miške ter šli na
biološko pot, kar pomeni, da smo spoznali naš
nastanek in izumrtje. V sredo smo se peljali z
ladjico v Piran, popoldan pa smo se vozili s kajaki.
V četrtek smo se preizkusili še v lokostrelstvu.
Veliko prehitro je prišel petek in z njim konec šole
v naravi. Ni nam preostalo drugega, kot da se
poslovimo od sproščanja in uživanja.

(Foto: ospuconci.si)

Pija Vukan
#HE Fala

Ponedeljek, 9. 5. 2022 so učenci 7. razredov
izkoristili za ogled hidroelektrarne Fala.
Hidroelektrarno so si ogledali v sklopu
tehniškega dne.
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#Prvi telefon Prve naprave, uporabne za prenos signala so
bile razvite že leta 1849, vendar je šele 2. junija
1875 Bellu, kot prvemu uspel prenos glasu. Bell
je 14. februarja 1876 vložil (prvi) patent za
telefonijo, le dve uri zatem pa še Elisha Gray, ki
je tudi deloval na tem področju.
Izum so kasneje dopolnile različne izboljšave,
med njimi ogleni
mikrofon, krožni
izbirnik, tonsko
izbiranje,
pulzno-kodna
modulacija.

Moderni stacionarni telefon.
(Foto: telekom.si)

Lana Šileš

Telefon je telekomunikacijska naprava za
sprejem in oddajo zvoka (običajno govora)
na veliko razdaljo. Večina telefonije uporablja
zapletena telefonska omrežja, ki povežejo
dva uporabnika, priključena v isto omrežje.

Izumiteljstvo telefona
ni povsem jasno,
bistveno pa so k
izumu prispevali
Antonio Meucci, Philip
Reis in Alexander
Graham Bell, ki je
pogosto imenovan
celo kot edini izumitelj.
Prvi telefonski klic leta
1892.
(foto:wikipedia.com)

#Scratch izziv: Kvadratni cvet
Pred tabo je programerski izziv v Scratchu. Pripravljen je del programa, ki nariše kvadrat določene
širine, ki jo nastaviš. Dokončaj program tako, da narišeš kvadratno rožo tako, da bo ta enaka kot slika
v ozadju. Namig: uporabi zanke in nastavljene spremenljivke. Svojo rešitev deli z nami na e-poštni
naslov: povejnaprej@ospuocnci.si.
Predlogo programske kode najdeš na spletnem naslovu in jo lahko predelaš v svojem programu, če si
prijavljen s svojim računom.
Predloga izziva: https://scratch.mit.edu/projects/696893060.

Izziv je pripravil Jaka Horvat
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#Punčka Barbie #NasmejSe
Šali tega meseca sta pripravili Lana in Ajša

Govorjenje
“Kako pa govoriš, otrok božji! Da ne slišim več
takšnih besed!”
“Ampak, mami, te besede uporablja tudi
Prešeren.”
“Potem se pa z njim ne boš več družil!”

Janezek v šoli
Janezek se konec šolskega leta vrne domov.
Takoj ga pričaka oče. "Janezek, kje imaš
spričevalo?" vpraša oče.
Janezek odgovori: "Posodil sem ga Mihu, da bo
z njim prestrašil očeta."

Vabimo vas, da z nami sooblikujete šolski
časopis #PovejNaprej. Pošljite nam vaše slike,
fotografije, križanke, šale, rebuse … na mail
povejnaprej@ospuconci.si in z veseljem jih
bomo objavili.

Barbie je blagovna znamka, ki jo je izdelalo
ameriško podjetje Mattel.
Prva Barbie punčka je bila izdelana 9. marca
leta 1959. Ustvarila jo je ameriška poslovna
dama Ruth Handler zaradi svoje hčerke, ki se je
zelo rada igrala s papirnatimi punčkami.
Izdelovala jih je sama. Barbie je postala tudi
modna figura. Ime je dobila po njeni hčeri
Barbari. Dve leti kasneje je zaživela še podoba
Kena, ki je dobil ime po Ruthinem sinu. Barbike
so dandanes še bolj
priljubljene, saj so bolj
sodobne, zraven imajo
še hiške, avte in še kaj.
Katera pa je tvoja
najljubša?

Ruth Handler.
(Foto:thoughtco.com)

Ajša Breznik

#PoigrajSe
Od pike do pike. Vir: osbovec.si

Kdo smo?

Glavna urednica aprilske številke:
Lana Šileš

Člani uredništva: Leonie Ambrozič,

Ajša Breznik, Pija Vukan

Mentorja: Janja Bedič, Gregor

Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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