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DECEMBER 2019
KDAJ?
3. 12.

KAJ?

KDO?

ŠPORTNI DAN

7.–9. r.

V torek, 3. 12. 2019, smo imeli učenci 7., 8. in 9. razreda športni dan.
Osmošolci smo v balonu igrali nogomet in kegljali. Uslužbenec na
kegljišču nam je razložil ter pokazal, kako se keglja. Razdelili smo se
v dve skupini, saj ni bilo dovolj prostora, da bi bili na stezah vsi
naenkrat.
Sedmošolci so imeli organizirane športne igre v telovadnici,
devetošolci pa so imeli v zimskem bazenu plavanje.
Bilo je zelo zabavno.

Amela Čeliković in Tia Kotnik Jauk, 8. b

Foto: Julia Kompan, 8. a
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5. 12.

9. r.
ND: Zdrava spolnost
V mesecu decembru smo devetošolci imeli predavanje o zdravi
spolnosti. O pozitivnih stvareh in o pasteh v spolnosti nam je
predavala medicinska sestra. Izvedeli smo vse o zaščiti, spolnih
boleznih in odraščanju. Bilo je zelo poučno.
Lana Lampret, 9. b

Prijatelj ti stoji vedno ob strani
in te pred hudim brani.
Če ti ne vidiš poti,
ti jo prijatelj osvetli.
S prijateljem se lahko smejiš ali jočeš,
kadar koli hočeš.
Prijateljstvo naj bo kot zgodba –
vseeno je, ali je dolga ali kratka,
grenka ali sladka.
Marija Kričej, 7. r.

Prijatelj je luč,
ki sveti v temi.
Je iskrica sreče,
ki kaže mi pot.
Povsod gre z mano,
kjer ga potrebujem.
Ta je pravi prijatelj,
ker zame je tu.
Špela Preglav, 7. r.

9. 12.

POPOLDANSKE GOVORILNE URE
TEKMOVANJE V ZNANJU ANGLEŠČINE
8. razred
Na državnem tekmovanju sta v Celju našo šolo zastopala Ana Kričej
in Matej Petek iz 8. b-razreda. Matej je osvojil odlično srebrno
priznanje.
9. razred
Na šolskem tekmovanju so bronasto priznanje osvojili naši
devetošolci: Karlina Vester, Jaka Kokol, Miha Ažnoh, Lana Katarina
Lampret, Ela Čepin, David Dobrodel, Tine Rožen in Ema Spanžel.
Karlina, Jaka in Miha se bodo udeležili področnega tekmovanja,
ki bo januarja v Dravogradu.
Čestitamo.
Franja Ofič, mentorica

V mesecu decembru je veliko »prazničnih« dni. Mesta osvetlijo lučke
in po navadi jih pobeli sneg. Otroci radi norimo na prostem, doma na
toplem pa se prileže kakšen čaj.

Teja Gracelj, 7. r.

Leto je naokoli in spet je DECEMBER.
DECEMBER je najljubši mesec otrok, saj se lahko veselo
igramo na snegu, kepamo, občudujemo lepo zimsko pokrajino,
gradimo snežake …
Vedno, ko začne padati sneg, je vsa pokrajina lepa, mi pa
pozabimo na svoje skrbi ter strmimo v snežinke, ki počasi
naletavajo, vse je čarobno.
Seveda pa sta sneg in zmrzal na cesti velik problem za
voznike, zato komaj čakajo, da so ceste in poti očiščene.

Patricija Kričej Repas, 7. r.

Špela Preglav, 7. r.

Aida Kauković, 9. b
KAKO NASTANE SNEG?
 Sneg nastane, ko so temperature zelo nizke in voda zmrzne.
 Ko v oblakih zmrzne voda, nastanejo drobni mrzli kristalčki.
 Ko ti kristalčki ali snežinke postanejo pretežki, začne snežiti.
 Na tleh se kristali združujejo v sneg in takrat pokrajina postane
bela.

Patricija Kričej Repas, 7. r.
ZIMSKI PRAZNIČNI RECEPT
V mrzlih zimskih dneh in med prazniki si lahko jedilnik popestrimo z
MEHKIMI LEŠNIKOVIMI PIŠKOTI Z MASCARPONE
MANDARININO KREMO.
Potrebujemo naslednje sestavine:
 250 g mascarpone kreme,
 100 g sladkorja,
 100 g mletih lešnikov,
 3 beljake in
 2 veliki mandarini.
PRIPRAVA
 Iz beljakov stepemo čvrst sneg ter vanj počasi in nežno
vmešavamo mlete lešnike in sladkor. Mešamo od spodaj
navzgor tako, da se mešanica ne sesede.
 Pekač obložimo s papirjem za peko ter nanj zlijemo zmes in
jo poravnamo. Pečemo v pečici, ogreti na 180 stopinj,
približno 15 minut.
 Pekač vzamemo iz pečice in testo z okroglim modelčkom
razrežemo na kroge premera 6–7 cm.
 Iz mandarine stisnemo sok in ga z električnim mešalnikom
primešamo v mascarpone.
 Drugo mandarino olupimo in razdelimo na krhlje. Polovico
krhljev pustimo celih, ostale pa narežemo na kocke.



Na polovico piškotov namažemo mascarpone, dodamo kocke in
krhlje mandarine ter pokrijemo z drugo polovico piškotov.
Čas priprave je 60 minut.
Dober tek!
Patricija Kričej Repas, 7. r.

23. 12.

ŠOLSKI PLES v duhu prazničnih dni

24. 12.

MEGA ŽUR
Peli in plesali smo v duhu slovenskih pesmi v počastitev dneva
samostojnosti in enotnosti.
UTRINEK Z MEGA ŽURA

Foto: Miha Vetter, 9. a

Predbožični večer je 24. decembra, božič pa je 25. decembra. Na ta
večer se po navadi zberemo z družino, kaj popijemo in pojemo, potem
odpremo darila in se družimo.

Teja Gracelj, 7. r.

V NAŠI HIŠI ŽE DIŠI PO DOMAČIH BOŽIČNIH
DOBROTAH in PRAZNIČNIH DNEH

Špela Preglav

Za praznike pri nas spečemo potico in najrazličnejše kekse. Po hiši
pospravljamo, okrasimo jelko in pripravimo jaslice.

Marija Kričej
Za božič in novoletne praznike vsi pečemo piškote, potice, kruh … Po
hišah zadišijo praznični vonji dobrot. Postavimo smrečico in jo
okrasimo. V teh dneh gremo otroci hitro spat in poskušamo biti
pridni, da bi nas obdaroval Božiček ali dedek Mraz.
Vsi se veselimo prazničnih dni in nestrpno pričakujemo darila, čeprav
manjšo pozornost, ki nas osreči.

Patricija Repas Kričej

Z učenci 2. in 3. razreda smo pri uri slovenščine za priseljence
prebrali slikanico z naslovom KAJ JE NAJLEPŠE.

Po branju in pogovoru so drugo- in tretješolci na tablo zapisali,
kaj je zanje najlepše.

Foto: Anej Gorenjak
Avtorica v zgodbici poudari PRIJAZNE BESEDE, TOPLE
POGLEDE, SLADKE POLJUBČE IN ČAS, KI GA NEKOMU
PODARIMO IN GA Z NJIM PREŽIVIMO. NAJLEPŠE JE VSELEJ
TO, KAR NI MOČ KUPITI IN SE NE DA ZASTONJ DOBITI.

Namenite svojim bližnjim v predprazničnih in prazničnih dneh ter
preko leta čim več drobnih pozornosti in jim polepšajte vsakdanje
življenje.

HITRO, preHITRO čas beži,
zima okrog že kolovrati.
Ko tiho staro leto se poslavlja,
novo se pred vrata postavlja.
Ko ura polnoč odbije,
letošnje leto odide,
ostanejo le spomini na pretekle dni.
Špela Preglav, 7. r.

Božični prazniki naj vam prinesejo mir, vero, upanje, ljubezen.
Vse to naj vas spremlja v leto, ki vam hiti naproti.
Želim vam srečo, zdravje in vse lepo v novem letu.
Marija Kričej, 7. r.

Drage učiteljice, dragi učitelji in vsi zaposleni na šoli!
Želim, da se vam v naslednjem letu uresničijo vse želje ter vsa
pričakovanja. Hvala, ker ste potrpežljivi z nami.
Mirne praznične dni vam želim.
Amela Čeliković, 8. b

Ko prižgejo božične se luči,
vsak v srcu si nekaj zaželi.
Naj božič bo prijazen,
naj bodo prijazni v njem ljudje,
naj misli bodo iskrene
in veselo bo srce.
Tia Kotnik Jauk, 8. b

V leto 2020 zajadrajte s pozitivno energijo in dobro voljo.
Lana Lampret, Miha Ažnoh in Rene Navodnik, 9. b

Staro leto 2019 se poslavlja, nazaj ga več ne bo,
se novo 2020 oglaša, le kaj nam novega prinaša.
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