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                                                                                                                           Matic Irman Kolar 

 

 

Skavti so prinesli luč miru 
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Dogajalo se je …                                           

PRIČARAJMO PRAZNIKE 

Po dveh letih se je v naši športni dvorani zopet slišalo glasno petje ter otroški smeh – 

1. decembra ob petih je namreč potekala dobrodelna prireditev Pričarajmo praznike.  

     

 

Zbrana sredstva so bila namenjena našemu šolskemu skladu, ki pomaga socialno 

ogroženim šolarjem. Tema prireditve je bil ples. Učence od 1. do 4. razreda je 

pripravljala naša plesna učiteljica Mojca Štancar, od 5. razreda dalje pa so nas novih 

plesnih gibov naučili učitelji plesne šole Superstar Celje. Poleg plesa sta nastopala 

tudi mladinski in otroški pevski zbor. S pomočjo "Atekov", ki so nas spremljali z 

inštrumenti in petjem, smo skupaj zapeli skladbo Vlada Kreslina Vse se da. Kulturni 

program smo zaključili s končno točko, kjer je cela šola zapela pesem Siyahamba. Po 

zasluženem aplavzu in naših priklonih so gledalci lahko na bazarju kupili ročno 

izdelane stvari. Vsak razred na šoli je pridno delal in prispeval izdelke: sveče, 

medenjake, piškote, lizike, voščilnice, kruh, rezance itd.  

     

Vse, kar je ostalo, je bilo na voljo v Gaju, kjer je imela naša šola stojnico. Prepričana 

sem, da smo si uspešno pričarali praznike in decembrsko veselje.  

                                                                                            Žana Praunseis, 9. b 
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STOJNICA V MOZIRSKEM GAJU 

 

 

 

BESEDIČICA 

Natečaj Besedičica za mlade literarne ustvarjalce zgornjesavinjskih osnovnih šol 

poteka že 19 let. Letošnji strokovni spremljevalec je bil Nejc Robida, ki je med vsemi 

prispelimi deli, v skladu z razpisom, izbral in izpostavil prispevek iz vsake šole, poleg 

tega pa se je odločil, da nekatera dela izpostavi s častno omembo - kar pomeni, da 

izstopajo po svoji domiselnosti in so vsekakor vredna pozornosti.  
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Našo šolo so na natečaju s svojimi prispevki zastopali: Gea Goličnik, Kaja Budna, 

Katarina Slemenšek, Eva Ugovšek Poznič, Edo Firm, Žana Praunseis ter Kaja Cajner. 

Ker se je letošnja prireditev na OŠ Rečica ob Savinji prekrivala z našo prireditvijo 

Pričarajmo praznike na podelitvi priznanj nismo bili prisotni.  

Kaja je za svoji pesmi Podzemni klub ljubimcev in Tema prejela priznanje za najboljši 

literarni prispevek šole po izboru strokovnega spremljevalca.  

PODZEMNI KLUB LJUBIMCEV 
 
Heroizem mi je zapel pesem, 
slajšo od medu. 
Uspavanko, ki utiša slabo vest, 
z zlato runo v desni roki, 
smrtjo v levi. 
 
Tako rekoč: nočem, 
da bi razglasil čas moje smrti – 
nikoli ne boš natančen. 
 
Lastno smrt bom razglasila le jaz, 
ko bom gledala svet skozi ključavnico, 
s ključem v svoji roki –  
češ, nemogoče jo je odkleniti. 
 
To smo ljubimci Hada, 
aferisti poštenosti, 
hčere svojih mam, 
diplomanti smrti, 
učenjaki življenja.  
                    Kaja Cajner, 9. a 

 

TEMA 
 
Rada imam temo, 
kadar me skoznjo vodi  
le en glas. 
 
Tema, ki me vzgaja – 
le en um, 
le en dar. 
 
Tema, v kateri pa sva 
že komaj dva, 
je kaskada nezaupanja. 
                     Kaja Cajner, 9. a 

 

 
 

MUZIKAL NPZ 

V četrtek in petek, 8. in 9. decembra, smo si vsi učenci ogledali muzikal Najboljši 

prijatelji za zmeraj v izvedbi MPZ OŠ Nazarje. Idejo za muzikal je dobila učiteljica 

Katja Gruber, ki je napisala besedilo ter uglasbila čisto vse pesmi. Predstava je 

govorila predvsem o prijateljstvu, med drugim smo lahko zasledili tudi najstniško 

zaljubljenost. Med predstavo smo se vsi kdaj pošteno zasmejali, saj so bili nekateri 

prizori zelo humorni. Nad predstavo sem bila zelo navdušena, saj nisem pričakovala 

takšnega odličnega petja učencev. Poleg solistov pa je svojo vlogo izvrstno opravil 

tudi mladinski pevski zbor OŠ Nazarje.  

                                                                                         Žana Praunseis, 9. b 
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Dan samostojnosti in enotnosti 

Zadnji dan pouka v letu 2022 smo imeli na šoli proslavo, kjer so med drugim nastopili 

predstavniki vseh razredov, ki so predstavili svoje zapise o tem, kaj jim pomeni 

domovina. 

 MISLI O DOMOVINI

DOMOVINA JE NAŠ DOM. LEJLA MUSTAFIĆ, 1. R.  

SLOVENIJA JE DRŽAVA, KAMOR SE LAHKO ZATEČEŠ. JE KRASNA DOMOVINA. V 

SLOVENIJI SE BORIMO ZA DOBRO, VSI SMO PRIJATELJI. IMAMO KRASNE ŠOLE, 

PRIJAZNE UČITELJE IN STARŠE. MAKS KOCJANC, 2. B  

Ko zaslišim besedo domovina, pomislim na gore, travnike, jame in še veliko lepega. 

Domovina je moj dom, ki ga imam zelo rada. Ela Brinovšek, 3. r. 

 

Domovina je lepa, tam smo srečni, ker so z nami naši dragi. OŠPP 

Mama, kaj je domovina? 

Je mogoče zgodovina? 

Mama, kaj je domovina? 

Je mogoče trgovina? 

Ne, sinček. Domovina ni zgodovina. 

Domovina ni trgovina. 

Moja in tvoja domovina je Slovenija. 

V Sloveniji sva se rodila, 

o njej sva že veliko govorila. 

Slovenija nama je najlepše mesto 

in ni kar tako čez cesto. 

                                   Zala Nežić, 4. r. 

Domovina je tam, kjer je tvoj dom. Moja domovina je Slovenija. Ožja domovina pa je 

moj kraj Mozirje. Slovenija je vendar lepa, saj v njej najdemo pravo čudo narave, 

prečudovito naravno bogastvo – od gora, hribovja, ravnic ter vse do morja. Mozirje je 

kraj, kjer je doma kultura. Domovina je dežela, v kateri človek živi in se počuti dobro. 
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Vsak človek ima svoj dom, zato je domovina tam, kjer ljubimo, smo srečni, 

zadovoljni, uspešni.                                                               Viktorija Rezman, 5. r.  

 

DOMOVINA 
 

Domovina je kot družina, 
prijazna, zanimiva 
in presenetljiva. 

 
Domovina so prijatelji, 

ki te spodbujajo 
in spoštujejo. 

 
Domovina je milina, 

ki te pomirja,  
tudi ko si v stiski. 

 
To je prava domovina! 

 
                            Nal Napotnik, 6. b 

 

   MIR JE TO
 

Mir je to, 
 da učiteljica ne sitnari, 

mama ne teži 
in da se lahko spi, 

kolikor dolgo se želi. 
 

Da doma razumemo se vsi, 
da lepo pogovarjamo se s sosedi 

in da smo vedno pripravljeni pomagati. 
 

Da vojaškega letala na nebu ni,  
da atomske bombe ne razstreli 
 in da vsak človek mirno spi. 

 
                                 Kaja Budna, 7. b 

 
 

KDAJ BO MIR? 

 

Ko sovraštvo bo pregnano, 

ko v srcih otrok veselje bo zagnano, 

ko vsakemu človeku bomo pomagali predano, 

ko noben človek lačen več ne bo, 

ko povsod bo modro nebo, 

ko denarja dovolj za vse na svetu bo, 

ko vojne bodo končane, 

ko vse vere, rase in kulture bodo spoštovane, 

ko za vsakega človeka zjutraj namesto eksplozij sonce vstane, 

 

ko iz hiš se slišal ne bo prepir, 

ko od nikoder se ne bo začutil nemir, 

takrat bo mir. 

                               Katarina Slemenšek, 7. b 
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DOMOVINA 

Domovina: kjer mi je toplo in lepo. 

Domovina: kjer so tisti, ki jih imam rad in mi ljubezen vračajo. 

Domovina: kjer sem rad, zadovoljen in izpopolnjen. 

Edo Firm, 7. b 

 

MOJA DOMOVINA 

 

Moja domovina je ena sama, 

o njej velikokrat govori moja mama. 

Je lepa in raznolika, 

a ni preveč velika. 

 

Naše reke, gore, morje, 

vse to je v naši deželici doma, 

kjer vedno vse srečno se konča.  

                               Iza Predovnik, 8. b 

   

MOJE MOZIRJE 

Domovina ni vedno kraj, 

domovina si mi lahko tudi ti. 

 

Meni je domovina mamin objem, 

domovina je najljubša pesem, 

domovina je nostalgija jagod in čokolade. 

 

Moja domovina je lahko tebi izgnanstvo, 

lahko pa ti je odrešitev. 

 

Moja domovina je prostor, 

kjer se bodo nekoč usidrale moje korenine, 

kjer bo iz mene zrastlo drevo, 

s pogledom z Golt. 

 

Obula sem že škornje, 

kmalu grem v svet. 

A k tebi domov se bom vedno vrnila, 

moje Mozirje. 

             Kaja Cajner, 9. a 
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DOMOVINA 

 

Zaprem kovček, 

veselo zdrvim dol po stopnicah. 

V tem trenutku ni srečnejšega človeka od mene, 

saj gremo daleč stran od tu. 

Dovolj imam tega kraja,  

vsi mi gredo na živce. 

 

Visoko nad nebom tonem v spanec, 

predramijo me tuji glasovi. 

Nova kultura, nova okolica 

in tuji ljudje. 

Ko hodim po ulicah, 

me nihče ne pozdravi. 

Ni več nasmejanih obrazov, 

pogledi so stekleni kot led. 

Oko mi meglijo sive puste ulice, 

niti enega drevesa ni v bližini. 

Počutim se kot v simulaciji, 

ne vem več, kaj je resnično. 

 

Zdaj pogrešam zelene gozdove, 

ki so me objemali z mirom. 

Pogrešam cvetlične travnike, 

ki so mi peli tišino. 

Pogrešam vse nadležne ljudi, 

ki jim je bilo vendarle mar. 

Pogrešam iskrice v očeh, 

ki so me grele kot topel čaj. 

 

Želim nazaj domov! 

                                          Žana Praunseis, 9. b 
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Dobrodelnost 

Učenci naše šole smo bili tudi to leto dobrodelni. Pripravili smo darila in obdarovali 

otroke, ki so trenutno v Kriznem centru Celje. Tam so zaradi različnih družinskih 

problemov, nekaj pa je tudi nepolnoletnih beguncev.  

Center za socialno delo Celje in Krizni center sta se nam ob našem obisku zahvalila 

za solidarnost. 
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Kuharski kotiček  2. b  

PEKA JABOLČNEGA ZAVITKA  

V učilnici 2. b-razreda je bilo zelo 

delovno. Pripravili smo si svoj mali 

kuharski kotiček in se lotili priprave 

jabolčnega zavitka. Učenci so bili 

nad to učno uro navdušeni in vsi so 

enotnega mnenja, da želijo še več 

takšnih učnih ur.  

 

 

Nekaj misli učencev: 

- Všeč mi je bilo, ker je bila to ura kuhanja. 

- Vesela sem, da sem se naučila peči štrudelj, da ga bom lahko sedaj spekla tudi 

doma. 

- Všeč mi je bilo, ker mi je šlo lupljenje jabolk zelo dobro od rok, čeprav sem 

lupilnik uporabil prvič. 

- Vesela sem, da sem lahko sama ribala jabolka. 

- Super je bilo, ker nismo nič pisali in smo se učili z igranjem. 

- Zabavno je bilo, ker smo delali vsi skupaj. Razdelili smo si delo in spekli svoj 

štrudelj. 

- Najbolj všeč mi je bilo, da smo na koncu jabolčni štrudelj lahko pojedli. Bil je zelo 

dober!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Drev, 

razredničarka 
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Svetovno nogometno prvenstvo 

 

 

V Katarju se je 18. decembra končalo 22. svetovno prvenstvo v nogometu. 

Zmagovalka je tretjič postala Argentina, ki je v finalu premagala Francijo po 

streljanju enajstmetrovk.  

Prvenstvo se je začelo 20. novembra. Na njem je nastopalo 32 reprezentanc, trinajst 

evropskih, devet ameriških, šest azijskih ter pet afriških. Na prvenstvu so odigrali 64 

tekem, 48 v skupinskem delu, 8 v osmini finala, 4 v četrtfinalu, 2 v polfinalu, ena v 

tekmi za tretje mesto, zadnja pa v finalu. 

Navijal sem za Hrvaško, na koncu so bili tretji. Moj najljubši igralec je Luka Modrić. 

Star je 36 let in to je bilo njegovo zadnje prvenstvo. Zadnje  je bilo tudi za dva izmed 

najboljših v zgodovini, Argentinca Lionela Messija ter Portugalca Cristiana Ronalda. 

Messiju je končno uspelo osvojiti to, kar mu je še manjkalo: naslov svetovnega 

prvaka.  

Po zadnji tekmi je sledila podelitev. Za najboljšega mladega igralca je bil izbran 

Argentinec Enzo Fernandez, za najboljšega strelca Francoz Kylian Mbappe, za 

najboljšega  vratarja Argentinec Emiliano Martinez, za najboljšega igralca pa kdo 

drug kot Messi. Čez štiri leta, leta 2026 bo prvenstvo v ZDA, Kanadi ter Mehiki. 

                                                                                 Vid Brinovšek, 6. b 

 


