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Uvodnik Praznična Lipnica

Pozdravljeni bralci in bralke!

Minilo je že pet mesecev šole, hkrati pa nas je
pozdravilo novo leto 2023. Končuje se tudi 1.
ocenjevalno obdobje. Upam, da vam je uspelo
nabrati takšne ocene, kot ste si jih želeli, zdaj pa
nas že pozdravljajo zaslužene zimske počitnice.
Želim vam čudovite počitnice z domačimi, pa naj
bo to na smučišču, v termah, na morju ali na
domačem kavču s skodelico vroče čokolade.

V pričakovanju počitnic. (Foto: zima.forumsl.net)

V četrti številki boste izvedeli več o športnem
dogajanju na šoli, o Avatarju 2, Dwaynu
Johnsonu, obisku šole v Lipnici. Izpustili ne
bomo niti FLL-ja, spomnili vas bomo pa tudi na
praznik, ki se približuje v začetku prihodnjega
meseca. Ja, to je kulturni praznik, posvečen
našemu pesniku Francetu Prešernu. Na zadnji
strani pa se tudi tokrat lahko zabavate in
kratkočasite.

Lina Kuhar,
glavna urednica 4. številke #PovejNaprej

Najbolj čarobni čas v letu je našim učencem
ponudil tudi priložnost, da obiščejo
avstrijsko Lipnico (Leibnitz).

Učenci 8. in 9. razredov, ki obiskujejo izbirni
predmet nemščina, so v okviru sodelovanja z
avstrijsko šolo, 19. 12. 2022 obiskali predbožični
Leibnitz. Na šoli v Lipnici so se pogovarjali z
avstrijskimi učitelji in učenci in imeli jezikovno
delavnico. Ogledali so si predbožično okrašeno

mesto, sprejel in
pozdravil pa jih je tudi
župan.
Obisk v Lipnici. (Foto:
ospuconci.si)

Julija Fartelj

Pokljuka

5. 1. 2023 se je nekaj učencev odpravilo na
Pokljuko, kjer smo si ogledali smo si ogledali
sprint deklet svetovnega pokala v biatlonu.
Za nas so tekmovale Anamarija Lampič,
Polona Klemenčič in Živa Klemenčič.
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Navijači OŠ Puconci. (Foto: OŠ Puconci)

Ob 8. uri smo se zbrali pred šolo in se z
avtobusom odpravili proti Pokljuki. Po 3-urni
vožnji smo na cilj prispeli v polni navijaški formi.
Pred navijanjem smo se okrepčali še s čajem in
krofi. Številne stojnice so nas vabile, da si
kupimo kaj za pod zob ali pa kaj za navijanje.
Kljub bučni podpori in huronskemu navijanju se
naše tekmovalke tokrat niso odrezale najbolje.
Za kakšen bolj odmeven rezultat je na žalost
ostalo preveč tarč nepokritih. Naša glavna
adutinja Anamarija Lampič se je sicer odlično
odrezala na teku, na strelišču pa ji ni in ni steklo.
Proga je bila dolga 7,5 km. Dekleta so se
dvakrat podala na strelišče. Prvič so morale
pokriti pet tarč v ležečem položaju, drugič pa še
stoje.

Pija Vukan

Zima+šport=zimski športni dan

Smučanje, drsanje in pohod so bile
dejavnosti tokratnega športnega dne.

V četrtek, 19. 1. 2023 smo se učenci od 6. do 9.
razreda udeležili zimskega športnega dne.
Izbirali smo lahko med tremi različnimi
dejavnostmi, in sicer drsanje, smučanje ali
pohod. Zjutraj smo si najprej ogledali film
oziroma video o Petri Majdič. Tisti, ki smo se

odločili za
drsanje, smo se
po malici z
avtobusom
odpravili v
Mursko Soboto.
Po dobrih dveh
urah zabave na
drsališču, ki sta
res hitro minili,
smo se vrnili v
šolo. Zimski
športni dan pa
nam je prinesel
še nekaj
snežink, ki so
poskrbele še za
dodatno
veselje.

Športni dan. (Foto: ospuconci.si)
Iva Mertik

FLL tokrat v Puconcih

V soboto 14. 1. 2023 je na OŠ Puconci potekalo regijsko tekmovanje FIRST Lego League.

Tekmovanja se je udeležilo 12 ekip iz vzhodnega
dela Slovenije. Učenci  so se pomerili v štirih
kategorijah, predstavitvi projekta, ekipe in svojega
robota ter v tekmi robota. Domača ekipa
RoboStars je dosegla odlično 4. mesto. Na
državno tekmovanje, ki bo 18. marca v Ljubljani,
so se poleg RoboStarsov uvrstili še
ShapeShifters iz Brihtne buče Celje, RoboKlik z
OŠ Radlje ob Dravi in RoboVrani iz Brihtne buče
Vransko.
Regijsko tekmovanje. (Foto: ospuconci.si)

Gregor Nemec
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V pričakovanju Prešernovega dne

Spet se približuje praznik. 8. februarja je namreč slovenski kulturni
praznik. Na ta dan je leta 1849 umrl France Prešeren, največji slovenski
pesnik.
8. februar, ki bo letos v sredo, je slovenski kulturni in državni praznik ter dela
prost dan. Na ta dan poteka osrednja državna proslava, na kateri podelijo
Prešernove nagrade in nagrade Prešernovega sklada na področju umetnosti.
Ne smemo pozabiti, da je bil prav Prešeren tisti, ki je napisal našo himno
Zdravljico.

Ena Husar
France Prešeren. (Foto: travel-slovenia.si)

Dwayne Johnson Avatar: The Way of Water

Dwayne Johnson, z vzdevkom The Rock je
ameriški filmski igralec in nekdanji
profesionalni rokoborec.

Rojen je 2. maja 1972. Velja za enega najbolje
plačanih igralcev. Johnson je obiskoval univerzo
v Miamiju. Že v prvem letniku fakultete je bil član
ekipe državnega prvenstva Univerze v Miamiju.

(Foto: wikipedia.com)

Johnson se je prvič pojavil v filmu Mumija se
vrača, ki je bil posnet leta 2001. Svojo prvo
glavno vlogo je odigral v filmu O mečih in
čarovništvu, ki je bil posnet leto dni po njegovem
prvem filmu. Njegov najnovejši film, v katerem
igra je film Nebotičniki. Premiero tega filma smo
si lahko ogledali 8. januarja na POP TV. Rock
ima tudi svojo avtobiografsko serijo Young Rock
(2021).

Lana Boldižar

Avatar nas popelje v spektakularni svet,
kakršnega si ni moč predstavljati. Začetki
segajo v leto 2009, ko je bil predvajan prvi
del filma Avatar. Ga poznaš?

Avatar: Pot vode (Foto:imdb.com)

Kot nam je vsem že dobro znano, pa je leta
2022 izšel novi del Avatarja. Ustvaril ga je
oskarjevski režiser James Cameron. Film govori
o avatarski družini, ki se poskuša rešiti pred
vojno, zato se odpravi na otok, kjer živi druga
vrsta avatarjev. Če želite izvedeti kaj več, si ga
oglejte tudi sami! Vsebina filma je res zanimiva,
zato vam priporočam ogled.

Ajša Breznik
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Poigraj se

Pia je pripravila naloge za kratkočasenje
in uganke.

Če poznaš rešitev, nam odgovor sporoči na
naš e-naslov povejnaprej@ospuconci.si

Grozna je in strašna. Jaz je ne maram! Raglja
neumna sanje odčara. Dneva še ni, že 'vstani!'
kriči.

Brez kovčkov prek sveta, skrit kompas jih pelja,
z aprilom znova pridejo, na žicah se snidejo.

Nasmej se

Branje

Učiteljica se pogovarja z učenci:” Janezek, tvoja
mama je povedala, da zelo rad bereš.”
“Tako je,” pritrdi Janezek.
“Si že bral: Na klancu?”
“Ne, jaz berem, kjer hočem!”

Detektor laži

Mama najde detektor laži. Ko pride Janezek
domov, ga vpraša, kakšno oceno je dobil.
Janezek: “5.” Detektor: “Eeeeeee …””
Mama: “Jaz sem imela same lepe ocene!!!”
Detektor: “Eeeeee …”
Oče: “Ko sem jaz hodil v šolo …”
Detektor: “Eeeee …”

KRIŽCI IN KROŽCI

Kdo smo?

Glavna urednica januarske številke: Lina Kuhar.

Člani uredništva: Lana Boldižar, Ajša Breznik, Julija

Fartelj, Ena Husar, Iva Mertik, Pia Šeruga, Pija

Vukan.

Mentorja: Janja Bedič, Gregor Nemec.

Naklada: 100 izvodov.

Izdajatelj: Osnovna šola Puconci.
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