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UVODNIK – Nik Škorjanc

Če v roke vzamemo Slovar slovenskega knjižnega jezika in poiščemo besedo šola,
lahko preberemo, da je šola vzgojno-izobraževalna ustanova, ki učencem omogoča
sistematično pridobivanje znanja. Vendar se mi zdi ta definicija za šolo
prekratka. Res je, da je šola ustanova, kjer pridobivamo znanje, vendar je za
marsikoga še kaj več.

Če prelistamo po svoji življenjski knjigi, lahko ugotovimo, da je šola naš drugi
dom. V njej imamo prijatelje, s katerimi doživljamo čudovite trenutke. Skupaj se
družimo med odmori, pa tudi med poukom. Kje smo spoznali svoje prijatelje? Prav
v šoli. V njej imamo prav tako možnost, da se izkažemo na področjih, ki so nam
blizu. Na šoli se za vsakega nekaj najde. Če imate radi naravoslovne predmete, je
na šoli pester izbor tekmovanj, na katerih učenci dosegamo odlične rezultate. Pa
ne samo na naravoslovnem področju, tekmovanja potekajo tudi na matematičnem,
jezikovnem in pa tudi športnem področju. Vas zanima film? V sklopu projekta
Popestrimo šolo se izvaja tudi filmski krožek, ki je zelo aktiven in navdušuje s
svojimi prispevki. Ne smemo pozabiti dramskega krožka, ki vsako leto pripravi
igro, pa seveda literarnega področja, saj se vsako leto na natečaju v Avstriji
potegujejo naše pravljice, ki dosegajo odlične rezultate. Osnovna šola Oplotnica
torej pokriva skoraj vsa področja. Imamo pa tudi še nekaj zelo pomembnega.
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Imamo spodbudo s strani učiteljev. Ti nas spodbujajo, nam svetujejo, pomagajo
in nam nudijo preprosto vse, kar potrebujemo. Nekaj pa nam šola res ne nudi in
moramo to pridobiti sami. To je želja po tem, da vse to izkoristimo. Če se ta želja
rodi, lahko pričakujemo tudi sadove, saj če si nekaj res želimo, bomo naredili vse,
da to tudi dosežemo. Za to so pravi dokaz učenci, ki vsako leto na koncu šolskega
leta dobijo priznanja. Včasih si mislimo, da je to zelo enostavno, vendar vam
moram iz lastnih izkušenj povedati, da ni. Učenci tekmovanjem namenimo več ur
dela in truda, da osvojimo znanje. Vendar bomo to znanje nesli s sabo v življenje
in ga verjetno tudi kdaj pametno izkoristili. To ni ravno nova ugotovitev, saj je že
v 18. stoletju takratni mislec Benjamin Franklin menil, da je najboljša naložba,
naložba v znanje.

Sokrat pa je pravil: »Obstaja samo eno dobro: znanje, in samo eno zlo:
nevednost,« in imel je prav. Bojimo se lahko le tega, da v določenem trenutku
nečesa ne bomo znali, bodisi na testu ali pa v življenju ob pomembnem trenutku.
Vendar se tega ni treba bati, saj če si bomo le želeli, bomo lahko iz šole odnesli
veliko znanja in izkušenj, ker šola res ni samo vzgojno-izobraževalna ustanova.
Zakaj so jo tako opredelili v slovarju, ne vem. Mogoče, ker niso imeli dovolj
prostora .

To so uvodne besede našega učenca Nika Škorjanca, ki letos zaključuje 9.
razred. Na naši šoli je pustil pečat. Ponosni smo, da je bil naš učenec …
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Zanimivo šolsko leto je za nami, prav tako pestro dogajanje. Še posebej
letos, ko praznujemo 200 let šole. Seveda pa nas čaka še veliko zanimivega,
nepozabnega, zabavnega – kar se za tak jubilej pač spodobi.

Jubilej na naši šoli. Ali najmlajši vedo, koliko?
Jubilej. Obletnica. Praznovanje. Kakorkoli. Dvesto let ni mačji kašelj. Mi ga
že obeležujemo. To vedo tudi naši najmlajši. Vendar, ali res vedo – koliko?
Malo smo raziskali in se tokrat podali med tretješolce. Pa da vidimo …
Špela Hohler, 3. razred:

»Naša šola slavi 200 let. To pomeni, da je že zelo stara. Zato bomo letos veliko
peli, pa proslavo bomo imeli zato in za novo leto smo prodajali izdelke.«
Katrin Kapun, 3. razred:

»Mislim, da je naša šola stara 200 let. To se mi zdi zelo veliko. Imeli bomo
proslavo pa take stvari.«
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Tinkara Kolar, 3. razred:

»Naša šola praznuje. Mislim, da 120 let. Obletnica pomeni, da bo na naši šoli
zabava, bazar, veliko stvari, pa da se bomo imeli fajn.«
Eva Kovše, 3. razred:

»Mislim, da praznujemo 260 let. Zato se bomo letos še posebej imeli radi, bomo
prijazni drug do drugega, posojali si bomo stvari, branili svoje prijatelje. No, to
počnemo tudi drugače, ne samo letos.«
Kiara Ivančič, 3. razred:

»Naša šola praznuje 200 let. To pomeni, da bomo imeli zabave, praznovanje,
slavili bomo obletnico. 200 let šole se mi zdi zelo veliko, zato je pomembno, da to
proslavimo. Upam, da bomo lahko na dan zabave tudi mi krasili šolo in da na ta dan
ne bo pouka.«
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Lija Levart, 3. razred:

»Praznujemo 220 let šole. To pomeni, da bodo zabave in ne bo težkih stvari pri
pouku.«
Naja Kamenik Kamenšek, 3. razred:

»Letos praznujemo 200 let šole. To se mi zdi zelo veliko. Zato bomo imeli
nastope, pa veliko stvari bo še.«

Imamo »šolski bend«!
Mesec december smo popestrili z izvedbo božično-novoletnega koncerta, na
katerem je blestel tudi novoustanovljeni »šolski bend«, pod okriljem našega
učitelja Sama Jezovška. Skupino sestavljajo Erick Mai Arnuš Nerat in Leon
Brečko na bobnih, Julija Gosnik na klavirju, Nik Obrul, Luka Gorenjak in Blažka
Skarlovnik na kitarah ter vokali Žana Višnar, Luka Rek in Tjaša Stegne. In kaj
pravijo zvezde?
Sedmošolec Erik Mai Arnuš Nerat je povedal, da je bil zelo vesel, ko mu je
učitelj povedal, da bo član ansambla. Zanimal ga je izbor pesmi. »Ko sem izvedel,
kaj bomo igrali, sem bil navdušen. Pred nastopom sem bil nervozen. Ko pa sem se
usedel za bobne, sem se čisto sprostil. Ko jaz dobim ritem, zelo uživam. Pesem, ki
smo jo igrali, mi je zelo popestrila doživetje na nastopu. Upam, da bo še veliko
nastopov.« Podobnega mnenja je njegov sošolec Leon Brečko, ki prav tako
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»raztura« na bobnih. »Ko sem ujel ritem in videl, da občinstvo uživa, bi bil
najraje še kar dodal kak predložek. Bilo je fantastično. Po nastopu sem se počutil
ful dobro, sproščeno, ker nam je nastop uspel.« Mojstrica tipk je Julija Gosnik,
prav tako sedmošolka, ki je povedala, da je bila takoj ZA. Pravi, da so vadili tudi
sami, v prostem času, brez učitelja. In občutki? »Ful v redu. Vesela sem!« Na
kitari sta navduševala osmošolca Nik Obrul in Luka Gorenjak. Takole je svoj prvi
nastop opisal Nik: »Ko mi je učitelj povedal, da bom lahko nastopal, mi je bilo ful
fino, saj sem si želel nastopati. Ko sem igral prvo pesem, sem še bil malo živčen,
po mojem »kitarskem solu« mi je bilo pa že super in sem užival v nastopu.« Kaj pa
Luka? »Zelo sem bil vesel, da mi je učitelj Samo dal priložnost, in da sem lahko
pokazal, kaj znam. Ko sem stopil na oder, sem odmislil vse ljudi, se vživel v kitaro
in preprosto užival. Po nastopu sem bil zelo ponosen na naš bend.« Na kitari je
svoje mojstrske sposobnosti pokazala tudi devetošolka Blažka Skarlovnik, ki
pravi, da je vse skupaj nastajalo počasi, že od lani. »Razveselila sem se
priložnosti, ki sem jo dobila. Pred nastopom sem imela še tiso zdravo tremo.
Potrditev, da obvladamo, sem dobila pravzaprav že na generalki. Med samim
nastopom sem vedno bolj uživala, po nastopu pa me je prevzelo zadovoljstvo, da
nam je uspelo.« In trije vokali: devetošolka Tjaša Stegne in sedmošolca Žana
Višnar ter Luka Rek. Luka govori o navdušenosti, ko je dobil priložnost za nastop.
»Na nastopu so sicer mal živčki delali, potem pa – zadovoljstvo.« In Žana?
»Najprej sem bila ful vznemirjena, ker je učitelj o tem govoril že lani. Po tihem
sem si to ful želela. Pred nastopom sem bila samozavestna, ker sem vedela, da
zmorem, pravzaprav, da smo vsi zelo dobro pripravljeni.« Tjaša pa pravi, da si je
kaj takega želela že od malega in tudi neke pretirane nervoze pred nastopom ne
občuti. »No ja, malo me je že bilo strah, da kaj ne zamočim. Ampak po nastopu …
tisto zadovoljstvo, najboljši občutek, ko vidiš odziv gledalcev. Super je bilo!«

zvezde šolskega benda
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Prvošolčki in slavnostna zaobljuba za sprejem v
šolsko skupnost
V petek, pred novoletnimi počitnicami, je bil za naše prvošolčke poseben dan.
Padla je zaobljuba in slovesen vstop v šolsko skupnost. Učenci so zanje pripravili
zanimiv program. Zapela jim je Žana Višnar, z zvoki harmonike pa jih je v
lutkovno igrico, ki so jo izvedli učenci naše šole, popeljal Gašper Lesjak.
Slavnostnemu dogodku je sledilo sladko presenečenje v šolski jedilnici.

ponosni obrazi prvošolčkov

ŠOLSKI PARLAMENTARCI
V četrtek, 23. 1. 2020, je na naši šoli vladalo poklicno vzdušje. Učenci so se
namreč po razredih ukvarjali s temo letošnjega šolskega parlamenta Moja
poklicna prihodnost. Dan so popestrili tudi predstavniki zanimivih poklicev, in
sicer vojak, policaj in snemalec Franci Ribič. Prav vsi trije so učencem na zanimiv
način predstavili svoje delo, učenci pa so ob tem neizmerno uživali.
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In kdo se je še posebej dobro odrezal? Domen Hren.

Telefoni – vroča tema … še vedno
Mobiteli so še vedno vroča tema na naši šoli. Zato smo se odločile, da bomo
nekaj strani v našem časopisu namenile tudi tej vroči temi. Zanimalo nas je,
koliko časa preživijo na telefonih, katere aplikacije so tiste, ki so jih
omrežile, kdaj je kdo dobil prvi telefon itd.

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Marcel Landeker, 7. a

Na telefonu preživim približno 2 uri dnevno, moja najljubša aplikacija je Youtube,
uporabljam jo, ker rad gledam videe. Prvi telefon sem dobil v 3. razredu, na
telefonu pa največ časa preživim ob petkih.
Ana Horvat, 7. b

Približno 3 ure dnevno preživim na telefonu. Na aplikaciji Instagram izvem največ
novic, zato je to moja najljubša aplikacija. Na telefonu preživim največ časa
popoldne. Telefon pa sem dobila v 3. razredu.
Karin Kočevar, 8. a
Moja najljubša aplikacija je Snapchat, zaradi tega, ker si lahko pišem z mojimi
prijatelji. Na telefonu dnevno preživim 6 ur, ponavadi ob večerih. Svoj prvi
telefon pa sem dobila v vrtcu.
Luka Gorenjak, 8. b
Svoj prvi telefon sem dobil v 2. razredu, na njem preživim 1 uro dnevno. Največ
uporabljam Youtube, ker lahko gledam videe in poslušam glasbo, saj se tudi sam
ukvarjam z njo. Največ časa na telefonu pa preživim med vikendom.
Hana Kotnik, 9. a
Moja najljubša aplikacija je Instagram, saj spoznam veliko novih ljudi. Največ
časa dnevno na telefonu preživim 4 ure, ponavadi ob vikendih. Prvi telefon pa sem
dobila v 1. razredu.
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PA ŠE GRAFIČNI PRIKAZ:

Koliko časa preživiš na telefonu dnevno

4 ure
18%

1 ura
11%

1 ura

3 ure
28%

2 uri
43%

2 uri
3 ure
4 ure

INTERVJUJI – TAKŠNI IN DRUGAČNI
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IZ OSNOVNE ŠOLE V BOSNI NA »NAŠO«
ŠOLO
Amar Halilagić

Pogovarjale smo se z Amarjem Halilagićem, učencem 7. b razreda. Amar je
del svojega otroštva preživel v Bosni, v mestu Bužima, sedaj pa se z nami
druži že četrto leto. Ravno zato smo se odločile, da izkušnje deli z nami
vsemi. Pripravile smo naslednja vprašanja.

Vemo, da prihajaš iz Bosne. Zakaj se je tvoja družina odločila priti v
Slovenijo?
Ker je oče dobil službo v Sloveniji, mama pa se je odločila, da ne bo ostala sama v
Bosni.
Mislimo, da če se preseliš v tujino, to ni lahko. Ali kaj pogrešaš svojo
Bosno? Kaj najbolj?
Ja, zelo. Najbolj pogrešam babici in svoje prijatelje.
Ko si prišel, nisi imel veliko prijateljev. Ali se kdaj počutiš nesprejetega?
Na začetku sem imel s tem nekaj težav, sedaj jih nimam več.
Če bi imel možnost, da greš nazaj v Bosno, bi šel?
Ne, ker imam tukaj nove prijatelje.
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Če bi imel možnost spremeniti kaj tu, v Sloveniji, kaj bi to bilo?
Da bi se tudi sorodniki preselili v Slovenijo.
Mi v Sloveniji lahko jemo svinjino. Zakaj vi le te ne smete jesti?
Ker nam to prepoveduje vera. Moja vera je muslimanska.
Kakšno je bilo življenje v Bosni?
Bilo je v redu. V šolo smo hodili zelo daleč in to peš. In to od prvega razreda
naprej. Tudi do 10 km. Ni bilo avtobusa. Avtobus nas je vozil samo na ekskurzije
ali šole v naravi.
Kako se počutiš na naši šoli?
V redu. Imamo dobro organizirano kosilo, avtobus, ki te pripelje skoraj do doma.
Imam veliko prijateljev. V redu je tukaj.
Vemo, da ti je tvoja domovina zelo blizu in da vedno komaj čakaš, da greš
»domov«. Kdaj ponavadi?
Ja. Med vikendom in počitnicami.
Na šoli je še nekaj učencev iz Bosne. Je kdo od njih tvoj prijatelj?
Ja, je. Amar, Sinan in Husein.
Kateri šolski predmeti so ti všeč in kateri ne?
Vse mi je všeč, ampak matematika pa mi ni. Najbolj všeč? Računalništvo in
urejanje besedil.
Pouk pri nas poteka v slovenščini. Ali se je bilo težko vključiti v pouk?
Na začetku ja, zdaj pa ne. Včasih ne sledim dobro pogovoru prijateljev.
Nekaterih besed še vedno ne razumem in mi je težko. Pa tudi pri pouku, če bi mi
na primer učitelj razlagal v mojem jeziku, bi snov lažje razumel.
Ali razumeš vse besede v slovenščini?
Skoraj vse.
V šoli se trudiš, da se pogovarjaš slovensko. Kako pa se pogovarjate doma?
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Bosansko.
Kaj počneš v prostem času?
Sem na telefonu ali pa se družim s prijatelji.
Mi imamo določena pravila v šoli. Kakšna so bila pa na vaši šoli? Bolj stroga?
Zelo stroga. Če smo naredili samo malo napako pri pouku, smo morali stati v kotu
eno uro. Ali pa če smo se malo hecali, smo morali sedeti v razredu in delati
domačo nalogo.
Katere predmete ste imeli, ki jih mi tukaj nimamo?
Imeli smo še bosanščino, veronauk, spoznavanje cirilice, drugačne športe (zelo
veliko smo bili zunaj na prostem).
Vemo, da če prihajaš iz tujine, se še vedno najde kdo, ki te zbada. Ali so
tvoji sošolci v Sloveniji prijazni do tebe?
Po večini vsi, nekateri imajo še vedno težave.
Kaj je tisto, kar te prizadene?
Če govorijo kake šale o Bosancih.
Zdaj si že kar dolgo na naši šoli. Ali že imaš najboljšega prijatelja?
Ne, v šoli ne, drugače v Sloveniji pa ja.
Imaš kakšno sporočilo za naše bralce?
Ja, lahko smo zadovoljni, kakšno šolo imamo, ker so v Bosni šole slabše – ni tako
poskrbljeno za učence, hrana, prevozi, pa take stvari …

Amar, hvala za pogovor.
Pogovarjale smo se: Julija Gosnik, Neli Višnar in Lana Leva.

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

VZPODBUJAMO MLADE BRALCE!
Knjižničarka Vida Javornik
NA NAŠI ŠOLI DELA KNJIŽNIČARKA VIDA JAVORNIK. POVPRAŠALI
SMO JO NEKAJ O NJENEM DELU.

1. Na naši šoli delate v šolski knjižnici. Ali ste radi v družbi mladih
bralcev? Delo z mladimi bralci mi je v posebno veselje.
2. V knjižnici se vsak dan srečujete z mladino. Na kakšne načine vse se
družite z njimi? Se pogovarjamo o knjigah in jim pomagam pri učenju.
3. Kot vemo ste po poklicu knjižničarka. Zakaj ste se odločili za ta
poklic? Že v osnovni šoli sem želela postati učiteljica, ljubezen do knjig mi
je bila nekaj posebnega.

4. V naši šolski knjižnici je res pester izbor knjig. Katera je vaša
najljubša knjiga in katera vaša najljubša pravljica oz. slikanica?
William Shakespear njegove komedije, zgodovinske knjige in tragedije.
Pravljica pa Mojiceja Podgoršek- Teci, teci miška.

5. Kot ste povedali, ste tudi v šoli zelo radi brali. Ali ste bili v šoli
zlata bralka? Takrat še ni bili zlatih bralcev, sem pa brala vseh osem let.

6. Tole vprašanje bo sicer malo optimistično, ampak vseeno. Ali ste
prebrali vsaj večino knjig iz naše šolske knjižnice? Veliko sem jih
prebrala, vseh pa res ne.

7. Do zdaj smo ugotovili, da svoje delo res radi opravljate, vseeno pa
nas zanima: ali bi se zdaj odločili za kateri drugi poklic, zakaj? Ne,
ker je vzpodbujanje mladih bralcev v današnjem času pomembno.
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8. Na naši šoli delate že več let. Koliko let ste že knjižničarka?
Knjižničarka sem že več kot 20 let.

9. Vsi vemo, da je današnja mladina precej drugačna od mladine izpred
20 let. Kakšne so Vaše izkušnje z današnjimi učenci, v primerjavi
izpred 20 let? Pred dvajsetimi leti so bili bolj spoštljivi, znali so bolj
komunicirati, bolje cenit stvari in najpomembneje -znali so bolj cenit
znanje.

10.

Vsako leto pride nova in odide ena generacija. Ali je kakšen

učenec, ki vam je ostal še posebej v spominu? Veliko jih je, o imenih pa
ne bi …

11.

Verjetno imate tudi kakšno slabo izkušnjo z učenci. Katero?

Največkrat uporaba mobitelov, glasnost v knjižnici …

12.

Vsi govorijo, kako dandanes upada branje pri mladih. Vi nam

boste zagotovo znali povedati, zakaj je tako? In, če je to sploh res.
Menim, da starši premalo vzpodbujajo branje pri mladih. Da branje upada,
to pa nedvomno.
13.

Da ste lahko postali knjižničarka ste morali opraviti več različnih

šol. Kaj ste študirali? Hodila sem v srednjo Ekonomsko šolo v Maribor in
nadaljevala študij na ljubljanski fakulteti, smer Slovenski jezikknjižničarstvo.
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Kaj je vaše sporočilo staršem, kako otroka motivirati za branje? Dosledno,
vsakodnevno branje pravljic in vzpodbujanje branja tudi v času odraščanja.

Šolska državna tekmovanja
Lana Lunežnik
Za ta intervju sem izbrala učenko 8. a razreda Lano Lunežnik, ki se je
udeležila že treh različnih državnih tekmovanj, na katerih je dosegla odlične
uspehe.
Zastavila sem ji nekaj vprašanj, na njih je odgovorila takole.

Katerih državnih tekmovanjih si se udeležila?
Udeležila sem se tekmovanja za Vegovo priznanje, državno tekmovanje iz Vesele
šole in Ekokviza.

Ali si kaj nervozna pred tekmovanji?
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Ja, včasih sem zelo živčna.

In kako odganjaš živčnost, imaš kakšen trik?
Poskusim odmisliti, da gre za državno tekmovanje in dve uri pred tekmovanjem
snovi ne ponavljam več, saj me to dela še bolj živčno. Včasih pa med prostim
časom fotografiram, saj me to sprošča.

Lanina fotografija
Kako se pripravljaš na tekmovanja, imaš kakšno posebno metodo?
Ja, ponavadi se začnem pripravljati en teden prej, in lažje si zapomnim, če snov,
ki se jo moram naučiti, zlagam v rime.
Ali si se udeležila še kakšnih drugih tekmovanj in natečajev?
Ja, udeležila sem se tudi Cankarjevega in Vegovega tekmovanja in različnih
natečajev za fotografiranje, kjer sem s svojimi fotografijami dosegla odlična 1.,
2. in 3. mesta.

Lanina fotografija
No, Lani želim vse najboljše in da se udeleži še veliko tekmovanj ter da je
uspešna v šoli.

Zoja Stermecki
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Intervju je nastal v lanskem šolskem letu in je bil izveden pred smrtjo
intervjuvanca – Tineta Lesjaka. Z njim se je pogovarjal sorodnik Aljoša Lesjak.

Oplotničan, ki živi s harmoniko
Tine Lesjak
Tine Lesjak je glasbenik, najbolj poznan po igranju na harmoniko. Imel je
skupino Bratje iz Oplotnice, v kateri je bil tudi moj dedi Marjan Lesjak.
Tine je moj mrzli dedi. Jaz pa imam tudi harmonikarske vaje pri njem.

Kam je tvoj oče odšel po harmoniko? Mislim, da je odšel v Avstrijo.
Ali se spomniš po koliko dneh se je vrnil? Ne ravno, ampak mislim, da je trajalo
kar en teden.
Kako je izgledala harmonika? Bila je malo rabljena, a v odličnem stanju.
Ali si se takoj odpravil učit igranja pesmi na njo? Ne, prvi dan sem jo samo
gledal in štel tipke na njej.
Ali si imel veliko časa za učenje in zakaj? Ne ravno, ker sem moral pomagati
na kmetiji.
Aljoša Lesjak, 8. a
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Ob našem jubileju – dvestoletnici šolstva v Oplotnici – je učence še posebej
zanimalo, kako je bilo v šoli včasih. Zato so poiskali zanimive sogovornike in
nastali so še bolj zanimivi intervjuji. Obilo užitkov ob prebiranju le-teh vam
želimo …

ČIM VEČ SE UČI IN NAUČI, ZNANJA TI
NIHČE NE BO MOGEL VZETI
Emilija Višič
Kdo je bolj primeren za pogovor o šolstvu nekoč in danes, kot
učiteljica, ki je svoje šolanje začela ravno na naši šoli? Emilija Višič je po
končani oplotniški osnovni šoli šolanje nadaljevala na gimnaziji in na pedagoški
akademiji v Mariboru, kot učiteljica slovenščine pa poučevala v sosednjih
Slovenskih Konjicah. O svojih osnovnošolskih dneh mi je zaupala marsikaj
zanimivega.
OSEBNA IZKAZNICA:
Ime in priimek: Emilija Višič
Leto rojstva: 1957
Kraj rojstva: Oplotnica
Kraj bivanja: Oplotnica
Poklic: učiteljica slovenščine, upokojena

Vem, da že praktično vse življenje živite v Oplotnici in ste tukaj tudi obiskovali
osnovno šolo. Kakšni so vaši spomini na šolske dni?
Zelo lepi! V spominu imam res veliko prijetnih dogodkov, povezanih z osnovno šolo.
Spominjam se proslav, nastopov pevskega zbora, krožkov … Še posebej rada sem
imela lutkovni krožek, ki ga je vodila učiteljica Franja Mlakar. Enkrat smo šli pozimi
nastopat na Kebelj, in to peš. Hodili smo po snegu do kolen! To se nam je zdelo
neizmerno zabavno. Ob koncu šolskega leta pa nas je učiteljičin mož odpeljal v
Slovenske Konjice na sladoled. To je bilo pravo doživetje!
Ko sem bila stara 13 let, smo praznovali 150-letnico šole. Spominjam se, da so
potekale številne prireditve, nastopali so pevski zbori, res se je odvilo veliko
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dogodkov. Rada se spominjam tudi sprejema v Pionirsko organizacijo in prepevanja
v pevskem zboru. Ponosna sem bila, ko sem osvojila zlato bralno značko. Zelo rada
se spominjam filmskih projekcij. Kino je bil za nas, ki nismo poznali televizije, nekaj
čarobnega.
Danes pogosto slišimo, da učenci ne hodimo radi v šolo. Kaj pa vi, ste radi
hodili v šolo?
Zelo rada. Le v 2. razredu sem imela manjšo krizo, saj sem bila najmlajša v razredu,
v šolo sem namreč šla s šestimi leti. Na začetku, v 1. razredu, sem zelo uživala, v
2. razredu pa nekaj časa nisem hodila ravno z veseljem v šolo. K sreči sem imela
zelo dobro učiteljico, ki mi je pomagala prebroditi krizo, tako da se je vse lepo
uredilo. Od takrat naprej sem v šolo hodila izredno rada. Malo zaradi učiteljev,
malo zaradi prijateljev.
Omenili ste lepe spomine na učiteljico v 2. razredu. Kaj pa ostali učitelji? Ste
imeli svojega najljubšega učitelja? So bili zelo strogi? So vas velikokrat
kaznovali?
Da, bili so kar strogi. Mene osebno niso nikoli kaznovali, tudi sošolcev in sošolk
večinoma ne. Telesna kazen je bila takrat že prepovedana, morda se je le tu in tam
spozabil kakšen učitelj na razredni stopnji. Na splošno so se učitelji zelo trudili in
nas dobro učili. Ko smo dobili novega ravnatelja, gospoda Rudija Žnidariča, je
postalo življenje na šoli bolj sproščeno, odnosi bolj demokratični.
Moja najljubša učiteljica je bila učiteljica slovenščine Pavla Pogorevc, zelo sem
spoštovala tudi njenega moža, učitelja zgodovine in zemljepisa.
Glede na to, da ste tudi sami postali učiteljica slovenščine, lahko sklepam, da
je bila slovenščina vaš najljubši predmet. Je tako?
Res je, saj sem zelo rada brala, knjige sem kar »požirala«. Rada sem imela tudi
zgodovino in fiziko, pa tudi telovadbo. Včasih smo imeli staro telovadnico tam, kjer
ima danes prostore judo klub. Vse je bilo veliko bolj preprosto kot danes v novi
telovadnici, vendar smo vseeno radi telovadili.
Res imate lepe spomine na oplotniško šolo, zato me zanima, ali bi še enkrat
izbrali Osnovno šolo Oplotnica, če bi bili ponovno osnovnošolka?
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Zagotovo. Vsi učitelji so se zelo trudili, da so nas čim več naučili. Ko sem s šolanjem
nadaljevala na gimnaziji, nisem imela večjih težav. Žal mi je samo, da smo se v
osnovni šoli učili samo nemščino, v gimnaziji sem dobila latinščino, tako da mi je
vedno manjkalo znanje iz angleščine.
V šoli ste nato preživeli tudi vso svojo poklicno pot. Kaj mi lahko poveste o
šolstvu nekoč in danes? Je bilo včasih bolje?
Šola je včasih dala učencem samo osnovna znanja, zdaj je vse veliko širše, bolj
zahtevno. Včasih nismo imeli dni dejavnosti, ekskurzija je bila samo ena na leto.
Šola iz časov mojega otroštva ne bi bila primerna za današnji čas, naše znanje je
bilo preozko.
Včasih ni bilo tekmovanj in NPZ-jev, zato nismo vedeli, koliko znamo v primerjavi
z učenci drugih šol. Tekmovali smo le na raznih kvizih na občinski ravni. Imeli smo
jih zelo radi in smo se nanje dobro pripravili. Še posebej se spomnim enega o
Francetu Prešernu.
Velika razlika med nekoč in danes je tudi glede pomoči učencem z učnimi težavami.
Danes jim je zagotovljena dodatna strokovna pomoč, včasih pa je bilo veliko
ponavljanj razredov. Nekateri so ponavljali tudi večkrat. Zaradi tega je bil velik
osip. Tretjina mojih sošolcev iz 1. razreda ni dokončala osnovne šole. To je
pomenilo, da so morali že zelo mladi v tovarne ali delati doma na kmetijah.
Starši so danes veliko bolj povezani s šolo, kot so bili nekoč. Se vam zdi, da
poskušajo na šolanje svojih otrok preveč vplivati ali so bili starši nekoč premalo
ambiciozni za svoje otroke?
Včasih se starši niso vtikali v delo učiteljev. Tudi otroci smo imeli do učiteljev
drugačen odnos. Če smo naredili kaj narobe, si tega doma nismo upali povedati, saj
smo vedeli, da bodo starši hudi na nas in nas bodo kaznovali, nekateri tudi s
tepežem.
Kar se tiče ambicioznosti, mislim, da so bili drugačni časi. Otroci smo se zavedali,
da za nadaljevanje šolanja na gimnazijah potrebujemo odličen uspeh in smo se zato
trudili. Marsikatera družina si zaradi socialnega položaja ni mogla privoščiti
dolgotrajnega šolanja otrok, zato so jih spodbujali za šolanje v poklicnih šolah. V
moji generaciji nas je samo nekaj odšlo v gimnazijo ali v druge srednje šole, večina
pa v poklicne.
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Pogovor z gospo Emilijo je bil zelo zanimiv, ob koncu pa mi je namenila tudi to
življenjsko modrost: Čim več se uči in nauči, znanja ti nihče ne bo mogel vzeti.
Ema Samastur

ŠOLA VČASIH - naporna šola
Veronika Žerjav
Svoje stare starše o šolanju v starih časih je spraševal Florian Pereza
Žerjav.
Ali je bilo naporno hoditi v šolo peš? Ja, veš da je bilo. Pozimi je bilo najtežje
gazit po snegu.
Ali je bilo šolanje težko? Ne glih. Bilo je lahko, prva tri leta, nato pa je postalo
težko.
Kateri predmet je bil najtežji? Matematika.
Kako vas je učiteljica kaznovala? Udarjala nas je z ravnilom in nas pošiljala v
kot klečat.
Kako velika je bila šola? Zelo majhna. Imela je tri učilnice in sobo za učitelje.
Kaj ste počeli med odmorom? Pogovarjali smo se s prijateljicami, medtem ko so
se fantje bolj ko ne tepli.
Je bila šola naporna? Ja, ponavadi sem takoj, ko sem prišla domov, šla past
živino.
So bili učitelji strogi? Ja, vedno so se drli na nas in nas kaznovali, če jih nismo
poslušali.
Florian Pereza Žerjav
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ŠOLA DANES IN NEKOČ
Štefka Videčnik in Vladimir Videčnik
Vsi smo že slišali, da je bila šola včasih bolj zahtevna in učitelji bolj strogi.
Kaj pa na to pravijo bivši učenci šole? Pogovarjala sem se z omo Štefko
Videčnik in dedijem Vladimirjem Videčnikom.
Najprej oma, Štefka Videčnik.
Torej, če bi morala primerjati šolanje in šolo danes ali včasih, kaj bi rekla?
Jaz sem hodila v šolo na Kebelj, če bi pa morala primerjati, bi rekla, da je danes
v šoli čisto drugače kot včasih. Na primer, ko sem jaz bila v šoli, nismo imeli
vrtca, ampak smo se takoj vpisali v šolo.
Kaj je zate pomenila OŠ? Jaz sem bila, kot že rečeno, ''žejna znanja'', z
drugimi besedami, zelo rada sem se učila. Zame je bila šola ''hram učenosti'' ter
vzgoje in igre.
Kako se se takrat do vas vedli učitelji? Meni so bili učitelji prijazni, ko sem
bila v šoli se mi je zdelo, kot, da je učitelj moj drugi starš. Včasih so te pa
učitelji tudi kaznovali. Npr. če nisi poslušal pri pouku si moral določen stavek
pisati tolikokrat, kolikokrat je rekla učiteljica ali učitelj.
Kako ste se morali obnašati pri pouku? Ko je tovarišica oz. tovarič prišel v
razred, smo se vstali, nato pozdravili, nato pa vsedli in si pripravili stvari za uro.
Kakšna je bila šola na Keblju? Na Keblju so odrasli imeli različne kuharske
tečaje in odvijali so se šahovski turnirji. Ampak na Keblju je bila še stara šola. V
spodnjih prostorih je bila trgovina, kuhinja, različne tehnične delavnice in klet.
Višje so bili pa razredi.
Ali si rada hodila v šolo? Zelo rada. Komaj sem čakala, da pridem v šolo, tudi,
če smo imeli kakšen test ali spraševanje.
Kako so vas ocenjevali? Bili smo ocenjeni že od prvega razreda dalje. Takrat se
je ocenjevalo tudi vedenje. Učitelji so si ocene vpisovali v beležko, v redovalnico.
Takrat so bila štiri redovalna obdobja.
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Ali misliš, da ste se učili isto kot se mi danes? Bolj ali manj ja. Razen seveda
družbo oz. zgodovino. To smo se učili malo drugače kot vi. Saj takrat smo se učili
o Jugoslaviji, zdaj se pa vi o Republiki Sloveniji.
Koliko let si hodila v šolo? 8 let.
Ali so te učitelji imeli radi ali si pa ti imela rada njih? Sklepam, da so me
učitelji imeli radi, saj, če še zdaj koga srečam, sva si kot prava prijatelja. In
med seboj še vedno gojimo spoštovanje.
Ali si imela dober odnos s sošolkami oz. s sošolci? Imeli smo zelo dober odnos.
V šoli smo se zelo dobro razumeli, pa se še zdaj dobivam z njimi, torej smo še
zdaj prijatelji.
Kako ste bili oblečeni v šoli? Ali ste imeli uniforme? Ne, uniform nismo imeli,
sem pa v šolo imela oblečeno krilo ali obleko. Poleg krila sem imela oblečeno
bluzo. Ko je bilo zunaj blato ali je bilo mokro, sem imela obute gumijaste škornje,
ko pa je bilo suho, sem nosila pa sandale ali opanke.
Kako ste hodili v šolo? V šolo smo morali hoditi peš, saj ni bilo avtobusov. Peš si
pa moral iti tudi, če si moral prehoditi 2 km.

Kaj pa se šole spominja dedi?
Kaj bi rekel, če bi moral opisati šolo danes in šolo takrat, ko si ti hodil v
šolo? Jaz sem hodil v OŠ Oplotnica. Danes se mi zdi šola boljša , saj so drugi
učbeniki in v njih imaš zdaj bolj razloženo snov kot včasih. Mislim pa tudi, da smo
mi imeli bolj natrpano , saj smo se morali veliko učiti, ampak časa tudi nismo imeli
napretek, saj smo morali pomagati doma na kmetiji.
Kako je potekal pouk takrat? Pouk se je začel ob osmih. Nismo imeli nobene
“nulte” ure. Vse aktivnosti so bile po pouku. Dandanes imate doplnilni pouk, mi ga
pa nismo imeli.
Kako so se takrat do vas vedli učitelji oz. kako so se ti zdeli? Meni osebno so
se učitelji zdeli tečni. V tistem času, ko sem jaz hodil v šolo, so te lahko, če si bil
poreden, udarili tudi z metrom, včasih so metali tudi ključe ali krede.
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Kako si se obnašal pri pouku? Ko je učiteljica prišla v razred, smo se morali
vstati. Potem si pa med poukom moral biti tiho.
Kakšna je bila šola v Oplotnici? Zdaj je šola malo večja kot takrat. Takrat ni
bilo igral. Ko smo imeli športno vzgojo, smo morali vzeti pot pod noge in oditi v
telovadnico, tam kjer je danes vrtec.
Ali si rad hodil v šolo? Ja in ne. Meni je bilo lepo iti v šolo takrat, ko smo imeli
doma veliko dela. Včasih pa nisem rad šel, saj se nisem rad učil.
Kako so vas ocenjevali? Od prvega razreda smo bili ocenjeni. Bili so ocenjeni vsi
predmeti. Ampak takrat nismo imeli angleščine, ampak smo imeli nemščino.
Ali misliš, da ste se učili isto, kot se mi danes? Mislim, da ne. Saj, če gledam
na družbo in etiko je čisto drugače kot takrat.
Koliko let si hodil v šolo? 9 let, saj sem ponavljal 6. razred.
Ali so te imeli učitelji v šoli radio oz. ali si ti imel rad njih? Ja, od učiteljev
pripomb ni bilo. Jaz pa sem imel nekatere učitelje rad, nekatere pa ne.
Ali si imel dober odnos s sošolci oz. s sošolkami? Ja. Saj smo si zaupali in krili
eden drugega. Drug drugemu smo pomagali.
Kako ste bili oblečeni v šoli? Ali ste imeli uniforme? Ne, uniform nismo imeli. V
šoli sem pa imel oblečene hlače in srajco. Obute sem pa imel škornje ali pa cokle.
Vse je bilo večinoma narejeno doma.
Kako si hodil v šolo? V šolo sem hodil peš, pa tudi, če bi imel zelo daleč, bi moral
iti.
Daša Videčnik

Vnuk Gregor o šoli s svojo babico
Ana Skrbinšek
S svojo babico se je pogovarjal Gregor Skrbinšek.
Koliko si bila stara, ko si šla v šolo? Ne vem. Dolgo je že od tega.
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Ali je bil tedaj vrtec? Ne, ni ga bilo.
Kako je potekal prvi dan šole? Pokazali so nam, kje je kaka učilnica.
Ali so bili na prvi dan učitelji ali učiteljice prijazni? Ja, so bili, so.
Kakšne so bile kazni? Različne, ne bi raje o njih.
Pred koliki leti se je to dogajalo? Tam okoli leta 1978, torej okoli štirideset let
nazaj.
Kot kazen ste takrat vsi poznali osla. Ali si ga ti odnesla kdaj domov? Ne,
ker sem bila pridna.
Če bi ga, kaj bi bilo starševsko mnenje? Da imajo čisto prav. Starši so takrat
podpirali učitelje, zelo.
Ali si bila kdaj tepena s šibo? Ja in to kar dvakrat.
Koli si bla stara, ko si zaključila šolo? Toliko, kot ste stari učenci danes.
Petnajst let.
Ali ti je bolj všeč današnja šola ali prejšnja? Današnja, ker imate srečo, ker
vas ne smejo tepst.
Ali je bilo težko hodit peš v šolo? Da, ker so bile včasih hude zime in je bilo
mrzlo.
Gregor Skrbinšek, 8. b

Pogovor z babico
Morda si jo nekateri predstavljamo kot »zapor«, pa vendar jo moramo
obiskovati. Res pa je, da bi danes lahko govorili o »nebesih«, včasih pa ni
bilo tako.
Od babice sem izvedel, da se je šola včasih zelo razlikovala od te danes. Če
se obrnemo samo na osnovne šole, so po vaseh bile veliko manjše, pa tudi
učitelji so bili bolj strogi. So imele pa veliko več krožkov. Imeli so samo
zimske počitnice, ki so sicer trajale dva tedna in poletne počitnice, ki so
trajale dva meseca. Takrat so učitelji nasprotovali krščanskim praznikom,
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zato niso imeli božičnih počitnic. Če si učitelju omenil kar koli o krščanstvu,
si lahko dobil tudi kazen, denimo klečanje na koruzi. Najhujše je bilo to, da
v manjših vaseh ni bilo avtobusov, pa še avta si ni mogel vsak privoščiti, kar
je pomenilo, da so morali tudi pozimi več kilometrov peš v šolo.
Koliko počitnic ste imeli? Ja, imeli smo počitnice, in sicer dva tedna zimskih in
dva mesca poletnih.
Si rada obiskovala šolo? Povedano po pravici, sem imela podobno težavo kot ti,
pa še z učitelji se nisem dobro razumela.
Si bila kdaj kaznovana? Ja, pač ne gre brez malo nagajivosti. :)
Kako si povedala staršem za slabo oceno? Le s težavo sem jim povedala, ker
sem vedela, da če jim povem takoj, bo kazen milejša.
Kaj pa je bila najhujša stvar, ki si jo v šoli naredila?Tega pa se žal ne
spomnim, vem pa, da nisem bila pravi »angelček«.
Nekateri ste zdaj spremenili svoje mnenje o današnji šoli, nekateri pa ne, in
ne obsojam vas, saj jo tudi jaz le s težavo obiskujem. :)
Jakob Slatinek

Šolski dnevi nekoč
Bernardika Ratej
Za ta intervju sem se pogovarjala z babi Bernardiko Ratej. Opisala mi je svoje
šolske dni in izvedela sem nekaj zelo zanimivih stvari. O njih si lahko preberete
v spodnjem intervjuju.

Kam si hodila v šolo in kdaj se je začel pouk?
Hodila sem na OŠ Lokanja, ki je bila podružnica OŠ Pohorskega bataljona
Oplotnica. Pouk se je začel ob 8. uri, vendar sem morala od doma že ob 7. uri, saj
je bila do šole skoraj ena ura hoje.
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Slika je simbolična.
Vemo, da so nekoč učenci že nosili uniforme. Kako ste bili v šoli oblečeni in
obuti vi?
V šoli nismo imeli uniform. Bili smo oblečeni vsakdanje in imeli obute šolske
copate, ki so bili zelo preprosti.
Danes imamo šolskih potrebščin na pretek. Prav tako nam ne manjka
učbenikov, delovnih zvezkov, priročnikov. Kakšne pa so bile vaše šolske
potrebščine?
Nismo imeli veliko šolskih potrebščin. Imeti smo morali svojo knjigo oz. učbenik
in nekaj zvezkov. V začetku smo pisali s peresniki in črnilom, kasneje pa z
nalivnimi peresi.
Kako je potekal tvoj običajen šolski dan?
Zjutraj sem se zbudila ob 6. uri in pojedla zajtrk. Za zajtrk sem po navadi imela
čaj, kruh in včasih še marmelado. Ob 7. uri sem se odpravila peš v šolo. Ob osmih
se je začel pouk in okoli desetih smo imeli malico, ki je trajala pol ure. Za malico
smo navadno dobili belo kavo ali mleko in marmelado na kruhu. Enkrat na teden
smo dobili celo enolončnico. Pouk se je končal okoli 13. ali 14. ure. Če je bila
učilnica dopoldan zasedena, smo pouk imeli popoldan. Trajal je od 13. do 16. ure.
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Slika je simbolična.
Kje pa so bili vaši mlajši bratje in sestre, ko ste hodili v šolo?
Ponavadi so ostali doma, pri starših. Ko staršev ni bilo doma, pa so šli z nami v
šolo.
Kako pa je bilo z ocenami in s spričevali?
Ocene smo imeli že od prvega razreda. Mislim, da sem imela kar dobre ocene. Na
koncu šolskega leta smo dobili spričevala, ki so bila v knjižicah. Knjižice smo imeli
enake od prvega razreda, pa vse do konca šole. Aja, imeli smo ocenjeno tudi
vedenje.
Lana Lunežnik

Šola, pouk nekoč in danes
Martina Fridrih
Zanimalo me je, kako je potekal pouk včasih in danes. Ker je moja oma, ki ji
je ime Martina Fridrih, nekoč hodila v staro oplotniško šolo, sem se odločila,
da jo bom povprašala o šoli in šolanju takrat. Povedala mi je veliko stvari, ki
se povsem razlikujejo od današnjih stvari.

Kako se ti je zdela šola včasih? Najprej sem hodila v graščino, kasneje, v 3.
razredu, pa sem že hodila v novo. Bilo mi je zelo všeč.
Kakšni so bili učitelji, in kakšne kazni ste dobivali? Učitelji so bili prijetni,
prijazni. Ena učiteljica, ki sem jo imela zelo rada, mi je še ostala v spominu, ker
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nas je pri delu zelo podpirala. Strogih kazni nismo dobivali, saj smo si otroci tudi
manj upali (ugovarjati, nagajati). Ponavadi smo morali kaj napisati.

Kdaj ste se otroci družili? Ali ste se družili tudi po pouku? Družili smo se v
šoli, med odmori, v telovadnici, v cerkvah … Otroci nismo imeli potrebe po
druženju po pouku, saj so bile družine povezane in smo se igrali s sosedi.
Kako ste takrat preživeli vaš prosti čas? Otroci nismo imeli telefonov,
računalnikov itd. Otroci smo se igrali skrivalnice, mlin, človek ne jezi se, se
pogovarjali in peli.
Kdaj ste takrat dobili ocene? Ali so bile tako pomembne kot danes? Ocene
smo imeli že od 1. razreda. Sploh niso bile tako pomembne.
Katere dejavnosti ste imeli po pouku? Po pouku nismo imeli toliko dejavnosti,
kot jih imate danes. Imeli pa smo šivanje prtičkov. Nismo pa še imeli bralne
značke.
Kakšni so bili pripomočki, kako ste bili oblečeni? Uniform nismo imeli. Vsak je
bil oblečen, kakor je želel. Takrat še nismo imeli zvezkov in takšne opreme kot
danes. Pisali smo s peresniki.
Kako so izgledali prostori in kateri so bili tisti glavni, ki ste jih imeli? Glavni
prostori so bili kabinet, jedilnica in učilnice. Kosilo in malico smo jedli v jedilnici.
Ponavadi smo si hrano prinesli od doma. Kakšen krompir, jabolko, po navadi tisto,
kar smo imeli doma. Po učilnicah smo se selili s torbami.
Kdo je v času tvojega šolanja bil ravnatelj? Takrat je bil ravnatelj Maks
Sekirnik.
Taja Fridrih
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»Fen je blu, dok je blu«
(Marija Hren)
Ko sem razmišljal, kaj naj napišem za uvod, sem se odločil, da je verjetno
najbolje, da nam sogovornica, o kateri oz. s katero bo tekel pogovor, pove
kaj o, če bomo govorili o OŠ, svojih predšolskih letih …
»Pred OŠ smo bili doma, zraven staršev, takrat še ni bilo vrtcev, ne male
šole. Igrače smo si naredili sami (človek ne jezi se, punčke iz cunj, žoge …).
Narejene so bile iz stvari, ki smo jih našli doma. Ko sem dobila pošto za
vpis v 1. r., sem se zelo razveselila. Še danes se spomnim, kako nas je
sprejela učiteljica, ki nas je poučevala v 1. razredu.«

V katerih letih si obiskovala oplotniško šolo?
V 1. razred sem stopila l. 1960, končala pa sem l. 1968.
Včasih pouk ni potekal na enem mestu, tako organizirano kot danes. Je pouk
takrat potekal na drugem kraju oz. v drugih objektih kot sedaj?
Ko sem jaz vstopila v šolo, je pouk že potekal samo na dveh mestih – ni bilo več
»raztresenega« pouka. Jaz sem obiskovala 1. in 2. razred v graščini, ostali
razredi so pa bili v novi šoli, čeprav še ni bila dokončana. Ostale razrede sem
torej nadaljevala v novi šoli.
Kako je izgledal pouk takrat?
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Pouk smo imeli v 2 izmenah. V šolo smo hodili peš. Pouk se je pričel ob 8.uri
zjutraj. Nato smo imeli pouk do 11.30. Malice v šoli ni bilo, nosili smo si od doma –
kakšno jabolko in kruh. Soka nismo poznali, niti marmelade ni bilo, ampak smo pili
vodo. Telovadnice tudi ni bilo, pri uri telovadbe smo šli v naravo in tudi pobirali
smo hrošča s krompirja. V razredu nas je bilo 32-33, sedeli smo trije v klopi.
Imeli smo peresnike in pero, v klopi pa stekleni črnilnik. Zjutraj je učiteljica
nalila črnilo v črnilnike, da smo lahko pisali. Imeli smo samo 2 zvezka – enega
brez črt in enega s črtami. Ter dve knjigi. Slovensko berilo in matematika. V novi
šoli smo potem imeli tudi telovadnico.
Rekla si, da se, čeprav si že nekaj let na svetu, ne spominjaš česa takega,
kot je zdaj korona. Ali se torej spominjaš npr. kakšne prekinitve pouka, kot
je zdaj zaradi virusa?
Spomnim se, da so bile zimske počitnice in je razhajala gripa. Počitnice so trajale
14 dni, nato pa so nam jih še podaljšali za teden dni.
Včasih ste učenci imeli drugačen odnos do učiteljev. Kje ti vidiš bistvene
razlike oz. spremembe glede na današnje stanje?
Učitelje smo spoštovali, da bi si upali ugovarjati, nam niti na pamet ni prišlo.
Danes so otroci drugače vzgojeni, imajo na razpolago drugačne stvari, kot smo
jih imeli mi, in tudi manj spoštovanja.
Glede na to, da imaš kar nekaj vnukov, ki obiskujemo šolo, nam o dogajanju
v šoli večkrat prisluhneš. Gotovo se najde tudi kakšna stvar, za katero si
misliš, da na to pa mi, v tistih časih, ne bi niti pomislili, ali pa si misliš, da
ja, tudi mi smo bili enkrat takšni. Povej mi kaj o tem, kakšno zanimivost.
Rada sem hodila v šolo, tudi mi smo večkrat kakšno ušpičili, tako kot današnji
učenci, vendar šolska leta so lepa leta in lepi spomini na vse, kar se je zgodilo v
moji osemletki. Mnogokrat se jih spominjam, posebno, ko se z nekdanjimi sošolci
srečamo.
Domen Hren
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Kako je bilo nekoč v šoli
(Marjan Mernik)
Intervjuvala sem dedka. Z njim sem govorila, kako je bilo nekoč v šoli.

Kako in kdaj si hodil v šolo? Hodil sem peš. Manjkali nismo niti pozimi, saj je
bilo vedno dobro spluženo. Vsak dan sem pred šolo ob sedmih šel še k jutranji maši,
kjer sem ministriral. Nato sem šel v župnišče na zajtrk, potem pa v šolo. Ravnatelju
to, da sem hodil v cerkev, ni bilo niti malo všeč.
Ali so starši napisali opravičilo, če ste manjkali? Ja, če smo bili bolni, so napisali
opravičilo.
Koliko učencev je bilo v enem razredu? V razredu je bilo od 24 do 26 učencev.
Katere predmete ste imeli? Imeli smo slovenščino, posebej so ocenjevali
lepopis; pa računstvo, telovadbo in petje. Od 4. razreda naprej smo imeli tudi
nemščino.
Koliko ur pouka ste imeli oziroma kdaj se je pouk začel in kdaj končal? Pouk
smo imeli od osmih do dvanajstih, vmes je bil en odmor.
Kateri predmet si imeli najraje? Praktični pouk in telovadbo.
Ali ste imeli v šoli malico? Ne, nismo. S sabo smo imeli jabolko ali kos kruha.
Kje ste telovadili? Zunaj na dvorišču.
Ali ste imeli torbo, učbenike in zvezke? S čim ste pisali? Imeli smo en
zvezek, ki smo ga zvili in nosili v žepu na hlačah. Imeli smo učbenik za nemščino,
ki smo ga imeli v šoli. Pisali smo z navadnim svinčnikom in peresnikom, ki smo ga
namakali v tinto.
Melani Mernik
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TRI GENERACIJE O NAŠI ŠOLI
(Alojz Pučnik, Slavko Pučnik, Lucija Pučnik)

Sem Zala in danes bom tri različne generacija povprašala o njihovih spominih
na našo šolo.
Prvi bo odgovarjal moj dedek, Alojz Pučnik. Šolo je obiskoval na prelomu
štiridesetih in petdesetih letih preteklega stoletja.
Svoje spomine nam bo zaupal tudi njegov sin in moj ati Slavko Pučnik, ki je
šolo obiskoval v sedemdesetih. Po končani osemletki se je vpisal na kmetijsko
šolo, v katero pa nikoli ni šel, ker mu starši tega niso pustili. Že s
petnajstimi leti je začel delati na kmetiji, ki jo je pozneje tudi prevzel. Ker
pa je imel voljo in je bil zelo brihten se je trudil in izobraževal sam in hodil
na razne tečaje. Tako je postal zelo uspešen kmetovalec.
Nekaj o naši šoli pa nam bo povedala tudi Lucija Pučnik, študentka petega
letnika Veterinarske fakultete in moja sestra. Njena generacija je bila prva,
ki je sedla v prvi razred s šestimi leti in končala z devetim razredom.

Kakšni so bili učitelji?
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Dedi Alojz: Bili so zelo strogi. Nihče si jim ni upal ugovarjati, saj smo zato dobili
kazni. Včasih smo bili po pouku več ur v šolskem priporu, če pa jih je kdo zelo
razjezil je dobil tudi kakšno klofuto.
Ati Slavko: Strogi. Učenci smo imeli do njih veliko več spoštovanja, kot pa ga
imajo otroci danes.
Lucija: Prijazni in pa zelo dostopni. Ni se veliko spremenilo, se mi pa zdi, da so
naše generacije vseeno imele malo več spoštovanja do njih kot pa danes.
Ste odšli kdaj na kakšno ekskurzijo?
Dedi Alojz: V osmih letih samo enkrat na pohod do Osankarice.
Ati Slavko: Ja, tako kot sedaj je bilo v načrtu, da smo v osmih letih šolanja videli
vse pokrajine Slovenije. Ne spomnim se samo, da bi kdaj šli v Prekmurje. Drugače
pa smo hodili v Postonjsko jamo, Mariborsko Pohorje,…
Lucija: Tudi izletov smo imeli približno enako kot jih imajo danes.
Kako ste hodili v šolo?
Dedi Alojz: Peš čez Partovec. To je dobrih pet kilometrov. Ko je bilo veliko snega
sem včasih zamudil pouk, ker sem dolgo hodil.
Ati Slavko: Do sedmega razreda sem hodil peš, nato pa sem se peljal z
avtobusom, ki me je pobral v Pobrežu.
Lucija: Z avtobusom, ki me je zjutraj čakal pred hišo.
Koliko ocen ste dobili?
Dedi Alojz: Samo dve na leto pri vsakem predmetu. Eno v prvem ocenjevalnem
obdobju in eno v drugem.
Ati Slavko: Približno isto kot danes, vendar smo imeli bistveno manj predmetov.
Športno, likovno in glasbeno vzgojo pa smo imeli ocenjeno samo uspešno/manj
uspešno/zelo uspešno. Ocenjevali pa so tudi vedenje.
Lucija: Dobili smo enako ocen, pa tudi predmete smo imeli večinoma iste, mogoče
so samo katerega malo preimenovali.
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Kateri spomin vam najprej pade na pamet, ko pomislite nazaj na osnovno
šolo?
Dedi Alojz: Pohod na Osankarico. Nekateri učenci, ki so poznali pot so šli pred
nami, mi pa je nismo poznali in smo se izgubili. Nato smo vprašali neke gozdarje in
so nam pokazali pravo pot. Ko smo prišli do Osankarice, kjer so že čakali učenci,
ki so poznali pot jih je učitelj okaral in vsakega klofutnil.
Ati Slavko: Najboljši spomin iz osnovne šole je bil izlet v četrtem razred.
Ogledali smo si Postonjsko jamo in nato odšli v živalski vrt. Takrat sem bil prvič v
živalskem vrtu.
Lucija: Zelo zanimiv mi je bil izlet z vlakom v Ljubljano, saj se nikoli prej nisem
peljala z vlakom. Ta izlet smo dobili za nagrado pri nekem natečaju.
Zala Pučnik

Dedi o šoli
(Alojz Naveršnik)
Naša šola letos praznuje 200 let, zato se vsi zanimamo za njeno zgodovino in
preteklost, torej kakšna je bila šola včasih in če se je do danes dosti
spremenila. S temi vprašanji se ukvarjamo tudi učenci in ker najboljše odgovore
na njih poznajo bivši učenci, ki so jo obiskovali nekoč, je naša naloga izvesti
intervju.
Sama sem si za intervjuvanca izbrala svojega dedka Lojza Naveršnika, ki je
šolo v Oplotnici obiskoval pred šestdesetimi leti. Rodil se je leta 1953 v Gorici
pri Oplotnici, kjer je z ostalimi brati in sestrama tudi odraščal. Prvi dve leti
je šolo obiskoval v oplotniški graščini, res da je od tega že kar nekaj časa,
ampak verjamem, da se še spomni kakšne podrobnosti.

Ali se je šola zelo spremenila od takrat ko si jo obiskoval ti?
Ja, spremenila se je kar precej, saj so zgradili nove prizidke in telovadnico ter jo
tudi obnovili.
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Koliko in kakšne predmete so vas takrat poučevali? So bili podobni
zdajšnjim?
Seveda, imeli smo podobne predmete, kot jih imate danes, niso nas poučevali
etike in namesto angleščine so nas učili nemški jezik.
Približno kako dolgo je trajal pouk?
Odvisno, v nižjih stopnjah so imeli po 4 ure na dan, v višjih pa najpogosteje kar
sedem.
Ali so bili učitelji zelo strogi? Kako ste bili kaznovani?
Nekateri res, odvisno, koliko so te vzljubili. Največkrat smo jih s palico ali
ravnilom dobili po prstih, včasih pa so nas tuti pocukali za sladke lase pri ušesih.
Ali je bilo na šoli veliko različnih učiteljev?
Ja, vsak je poučeval svoj predmet.
Ali ste malico dobili v šoli? Kakšno?
Da, po navadi kakšen namaz na kruhu ali margarino in spomnim se kakava, ki ga
nisem maral kaj preveč.
Koliko oz. kako dolge počitnice ste imeli?
Pozimi smo jih imeli dva tedna, poleti pa dva meseca. Prvo polletje smo zaključili
21. januarja, ko so se začele zimske počitnice in drugo 21. junija. Ostalih počitnic
nismo imeli.
Kako so otroci prišli v šolo?
Peš, vsi smo hodili peš.
Ali ste takrat imeli knjižnico in ste si lahko izposojali knjige?
Ne spomnim se ravno, knjige smo po navadi brali skupaj v šoli, nismo jih nosili
domov.
Koliko kuharic je kuhalo takrat?
Največkrat sta kuhali dve kuharici, včasih pa tudi samo po ena.
Ali ste po šoli hodili obuti?
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Ne, imeli smo copate, no razen v stari šoli, ki je bila v graščini, tam smo lahko
hodili s čevlji.

Dedku se zahvaljujem za čas, ki mi ga je namenil in malo pobrskal po svojih
spominih iz otroštva. Ugotovila sem, da se je šola v nekaterih pogledih kar
precej spremenila, ampak še vedno je njen glavi namen, da poučuje otroke in
skrbi za ustvarjanje lepih spominov.
Zoja Stermecki

ČAJANKA Z BIVŠIMI UČITELJI
OPLOTNIŠKE ŠOLE RAZGRELA SRCA
UČENCEV
Prvi počitniški dan nam je sprva predstavljal delo, ki se je kmalu sprevrglo v čisti
užitek. Imeli smo priložnost druženja z učitelji, ki so svoja vrata na tej šoli
uradno že zaprli. Ampak kaj kmalu smo ugotovili, da še zdaleč ni tako. Samo nekaj
trenutkov in že smo se »zlili«. Po ogledu šole so sledili trenutki obujanja spominov
na njihovo preživljanje časa v hramu učenosti. Prvi začetki, ki segajo na različne
lokacije v kraju, strogi, dosledni in kljub temu prijetni koraki na poti
osamosvajanja in pridobivanja izobrazbe, težko življenje tako učencev kot
staršev, učiteljev z bore malo pripomočkov za učenje, načinom poučevanja,
preživljanja časa tako v šoli kot doma – vse to v primerjavi s časom, ki nas danes
sleherni trenutek tako neusmiljeno preganja. Druženje ob 200-letnici šolstva v
Oplotnici je pustilo pečat. Ugotovili smo, da so kljub vsemu bili časi, ko so po
hodnikih Osnovne šole Pohorskega bataljona Oplotnica med drugimi hodili kot
učitelji Marjana Novak, Tone Korošec, Maja Valenčak, Zdenka Gošnik, Alojz
Lipuš in Ljudmila Smogavc Klinc polni lepih trenutkov, nepozabnih spominov in
bogatih izkušenj. Radi se jih spominjajo. In mi njih.
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PO ZAVZETEM DELU NAŠIH NOVINARJEV (lanskih
in letošnjih) NAS JE PREKINIL NADLEŽEN VIRUS –
t. i. KORONAVIRUS. NI NAM PREOSTALO
DRUGEGA, KOT DA SODELUJEMO LE ŠE PREKO
SPLETA. IN TUDI NA TAK NAČIN SO NASTALI
PRAV ZANIMIVI IZDELKI IN DOGAJANJE JE
TEKLO NAPREJ.
NARAVOSLOVNI, TEHNIŠKI, ŠPORTNI DNEVI …

Četrtošolci in domača solata
V naravi je veliko užitnih divjih rastlin, ki so poleg dobro poznanega regrata
primerne za prehrano.
Divje rastline imajo nekajkrat več vitaminov in rudnin od konvencionalno
pridelane zelenjave, predvsem kupljene, pridelane z umetnim gnojenjem, z
uporabo pesticidov, gojene celo ob avtocestah in nato še kemično obdelane za
podaljšanje obstojnosti v času prodaje.
Učenci 4.a in 4. b razreda so se 17. 4. 2020 odpravili na naravoslovni
sprehod in dopolnili domačo prehrano s solato. Sestavine so nabrali kar sami,
tam, kjer travniki in površine niso bile gnojene. Potrebovali so nekaj dobre
volje in malo poznavanja rastlin. V solati so bile večinoma rastline, ki jih že
dobro poznajo:
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1. REGRAT (Taraxacum officinale)

Regrat je ena prvih divjih solat spomladi. Solato lahko pripravimo samo iz regrata.
Mlade liste nabiramo celo leto, tudi med cvetenjem, le da so listi nekoliko trši in
bolj grenki, kar pa v mešanici z ostalimi divjimi rastlinami in gojenimi solatami ne
moti.

2. NAVADNA SMRDLJIVKA (Aposeris foetida)

Poleg regrata je tudi smrdljivka ena prvih divjih solat spomladi. Smrdljivka raste
v gozdu, zato jo nekateri poznajo pod imenom gozdni regrat. Ima značilen vonj po
krompirju, zato ima ponekod ime krompirjevka. Cvetovi so podobni regratovim, le
manj bogati. Marca zagledamo prve poganjke med suhim listjem. Ko listje
odmaknemo, lahko naberemo prve mlade nežne listke smrdljivke. Mlade liste
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nabiramo celo leto. So mehkejši kot regratovi. Lahko je glavna sestavina solate.
Nekatere moti njen okus po krompirju, zato količino prilagodimo okusu.

3. NAVADNA ZVEZDICA (Stellaria media), KURJA ČREVCA

Spomladi preraste gredice in njive. Se močno razraste. Ima majhne, bele, komaj
opazne cvetke. Povsod je je v izobilju. Nabiramo mlade nadzemne dele rastline.
Okus spominja na mlečno koruzo. Uživanje sveže navadne zvezdice kot prilogo v
solati je preventiva pred osteoporozo.

4. TROBENTICA, NAVADNI JEGLIČ (Primula vulgaris)

Kot dodatek solatam nabiramo mlade liste (manjšo količino zaradi vsebnosti
saponinov) in cvetove skupaj s cvetnimi čašami. Oprane cvetove potresemo po
pripravljeni solati. Med nabiranjem lahko cvetove tudi jemo. Cvetove nabiramo
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posebej, jih na hitro operemo in potresemo na že pripravljeno solato, ker hitro
ovenijo in izgubijo obliko.

5. BUKEV (Fagus sylvatica)

Je eno najbolj razširjenih dreves pri nas. Kot dodatek solatam nabiramo povsem
mlade liste. So osvežujočega kiselkastega okusa in vsebujejo precej vitamina C.
Mlade liste nabiramo aprila, v višjih legah pa maja.

Sestavine iz narave so učenci pred uporabo dobro oprali, odcedili in jih dali
v solatno skledo. Dodali so še olje, kis ali limonin sok in sol po okusu, nekateri
pa tudi česen, fižol, ocvirke, trdo kuhana jajca in nekaj kuhanega krompirja.
Na koncu so pripravili še pogrinjek in solato z užitkom pojedli.
Še nekaj njihovih izdelkov:
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METULJ PRIJATELJSTVA
Letos je bil eko dan izpeljan nekoliko drugače. Sorodnikom in prijateljem so
učenci želeli sporočiti, da mislijo nanje, da jim želijo le najboljše ter jim
pošiljajo upanje. Izdelali so metulje prijateljstva, ki na oknih, balkonih, vrtovih
in dvoriščih njihovih domov pozdravljajo in razveseljujejo sorodnike, prijatelje,
znance, sošolce, učitelje in ves svet.
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ŠPORTNI DAN – dan veselja, ustvarjalnosti in
pridobivanja veščin
UTRINKI …

Kako so se učenci borili s svojim šolskim delom doma,
so zaupali našim novinarjem …
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Gal Ravnjak, 5. b

Zbudim se ob po osmih, nato si grem naredit zajtrk. Ob osmih grem delat za šolo,
pa do enajstih. Imam kar veliko dela. Ko sem konec, grem ven igrat nogomet, nato
pa kosilo. Potem sem malo na telefonu. Nič ne pogrešam šole, zelo mi je lepo doma.
Za ta virus sem bil na začetku malo prestrašen, a ko sem zvedel, da je to podobno
gripi, nisem več bil.
Ana Horvat, 7. b

Zjutraj se zbudim okoli osmih, se oblečem in nazajtrkujem. Nato delam za šolo.
Potem grem pomagat staršem pri kosilu. Nato grem na kak sprehod ali pa si
pogledam kako serijo. Res že malo pogrešam šolo oz. pouk. Najbolj pogrešam svoje
prijatelje, saj se ne moremo zdaj družiti. Koronavirus je zdaj že postal res resna
stvar, ampak me ni tako strah. Strah me je bolj za druge, ki so okuženi in naj čim
prej ozdravijo.
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Katarina Sevšek, 7. b

Moja karantena poteka kar precej zanimivo. Z delom za šolo začnem tako, kot da
bi bila v šoli. Čeprav se mi zdi delo od doma zelo zanimivo, je učinkovitejše delo v
šoli. Predvsem pa med to dolgo karanteno zelo pogrešam prijatelje.
Tinka Tič, 4. b

Rajši bi bila v šoli, ker mi je to, da moram delati doma, postalo že malo tečno. V
redu je to, da lahko spim malo dlje. Vstanem se ob 9. uri. Pojem zajtrk, se
oblečem in začnem delati za šolo. Če vse naredim, sem pa popoldan lahko prosta.
Drugače pa zdaj najbolj pogrešam svoje prijateljice.
Tajda Črešnar, 4. b
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Delo od doma mi je bilo najprej v redu, potem pa ne več, ker pogrešam sošolce in
sošolke. Zjutraj začnem isto kot v šoli in zaključim okoli enajstih. Potem imam pa
prosto. To mi je najbolj všeč.
Sara Ratej, 6. b

Po zajtrku začnem delat za šolo, pa do kosila. S šolskim delom začnem ob devetih
in končam ob enih. V prostem času sem za telefonom oz. računalnikom in na
našem travniku. Boljše mi je delati v šoli, ker smo lahko skupaj s sošolci in dobimo
boljšo razlago snovi. V času karantene najbolj pogrešam sošolce, prijatelje in
nekatere učitelje. Moja želja je, da bi zopet lahko odšla v šolo še pred poletnimi
počitnicami.

Lia Pikelj Požek, 6.a

Jaz se ponavadi vstajam ob 8.30. Preden se odpravim delat za šolo, grem jest
zajtrk. Dela za šolo imamo kar nekaj. Ko končam z delom grem ven in preživljam
čas s kužkom ali pa z bratom igrava odbojko. Koronavirusa me je bilo strah, a
zdaj me ni več.
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Jure Hrovat, 3.a

Vstanem se ob 7.30, potem se najem in grem gledat malo televizijo. S šolskim
delom začnem ob 8.30. Dela nimamo toliko oziroma odvisno je od dneva, največ
dela imamo pri slovenščini. Ko naredim vse za šolo, ponavadi grem ven in se igram
s sestrično ali pa gledam televizijo, včasih grem z mojo sestro na sprehod s
psom. Šolo res zelo pogrešam, zato komaj čakam, da lahko grem v šolo, najbolj
pogrešam sošolce, učiteljice in celo delo v šoli. Koronavirusa me ni strah, ker sem
doma v karanteni.
Stella Sarajlić, 8.b

Med karanteno najraje telovadim ter uživam v svežem zraku. Veliko pa tudi
berem, pišem knjigo, delam za šolo ter kuham in poskušam nove jedi. Po večerih
pa si rada privoščim kakšen piling za obraz. Rada pa tudi pomagam svojemu očetu
pri delu.

Klara Košir, 9.a
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Ponavadi se med karanteno zbudim okoli 10. ure, potem pa se grem dobro najest,
da lažje delam ter razmišljam. Ko naredim vse potrebno za šolo, pomagam še
doma malo pospravljati. Rada pa tudi igram košarko ter hodim na sprehode. Vsak
dan se slišim z mojim razredom, saj si pomagamo pri delu ter jih zelo pogrešam.
Spat grem okoli 12. ure ponoči. Upam pa, da grem spet čimprej v šolo, saj sem
zadnji razred osnovne šole.

ŽIVALSKI KOTIČEK

Tasmanski vrag
Tasmanski vrag je zelo zanimiva žival, podobna je majhnemu medvedu in je tudi
zelo napadalna, ima tako močne čeljusti, da lahko z lahkoto zdrobi meso in tudi
kosti. Zelo rad je mrhovino, če pa nima kaj drugega, pa ličinke hroščev, včasih pa
lahko napade tudi kakšno kokoš. Ampak, da ne boste mislili, da je tako krvoločna
žival, čeprav je videti zelo napadalna; s tem izraža le strah (ko je ogrožen zazeha
in pokaže zobe). Tasmanski vrag je dobil ime po svojem predljivem piskajočem
oglašanju, ki ga največktrat slišimo ponoči. Ponavadi tehtajo od 9 do 12 kg in
lahko pojejo plen velikosti majhnega kenguruja. Živijo predvsem v Avstraliji in
jim grozi izumrtje, saj jih je na Zemlji le še 6777.

MOJ HIŠNI LJUBLJENČEK
V času karantene so si učenci krajšali čas tudi s hišnimi ljubljenčki.
Daša Videčnik, 7. b
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Moja najljubša žival je Lisa. To je mačka, ki je temno sive barve s svetlo rjavimi
lisami. Njena dlaka je puhasta in dolga. Skotila se je pred približno 5-imi leti in
pol. Lisa živi pri meni v Oplotnici. Vsak dan je zunaj okoli 4-5h. Včasih zunaj
preživi tudi noč. Zelo rada ima svoje mačje klobase in svoje mačje brikete.

Konzerv ravno ne mara. Pri hrani je zelo izbirčna. Lisa je zelo prijazna, ne grize
in ne krempa.

Primož Višič, 7. b

Moj ljubljenček je psička. Ime ji je Pika. Je pisana v rjavi, črni in beli barvi. Pasma
je mešanček. Stara je 9 let. Zelo rada je polek ljudi in ima rada pozornost - da jo
božamo. Rada da tačko, ne prenese, če božamo drugo žival, saj pokaže ljubosumje.
Ko gremo na sprehod, gre poleg nas. Ko se vrnemo domov, nas pričaka vsa vesela.
Ana Vivod, 7. b
Srečka je bele, sive in oranžne barve. Stara je 2 leti. Njena zanimivost je, da ji
je ime Srečka zaradi tega, ker je en dan preživela brez hrane, mame in vode.
Našli smo jo v naši uti, kjer smo slišali mijavkanje. Njena navada pa je, da zelo
rada spi. Vinko je Bill črne barve. Star je bil eno leto. Vinka smo dobili od mojega
soseda. Vedno se je rad potepal po vasi. Ker se je rad potepal, ga naenkrat ni bilo
domov.
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Taja Fridrih,7. b
Imamo zlatega prinašalca, ki mu je ime Sky. Skotil se je konec lanskega novembra
in je star približno 6 mesecev. Velik mi je malo čez kolena, in je zelo lepe belorjavkaste barve. Sky hodi v malo šolo, kjer se uči poslušnosti in nove trike. Mami
ga je sama doma naučila dati tačko, zdaj pa ga uči dati prostor. Sky je zelo
prijazen in ljubek pes. Ponoči spi v kletki, zdaj pa je dobil tudi boks, da bo lahko
čez dan, ko smo v šoli in službi na svežem zraku. Ko je bil Sky še majhen, ni rad
hodil na sprehode. Vedno ko smo šli na sprehod, se je sredi poti ulegel na tla, a
zato smo imeli vedno zraven priboljške. Po navadi ima vedno enako uro zbujanja.
Edina prepoved, ki jo ima, je biti v 3. nadstropju, biti na kavču ali postelji.
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Naš drugi pes je Žak. Ni navaden pes. Ima rodovnik, saj je lovski pes. Rodovnik
pomeni, da ima določeno črko, na katero se mora začeti njegovo ime in je
čistokrven jazbečar. Imeli smo že enega takšnega psa Arturja, vendar je poginil.
Žak je zelo majhen in je rjave barve. Ko se igra, rad krize, sicer pa je kar
ubogljiv. Dobili smo ga zelo hitro, pri njegovih 2 tednih, saj je iz Hrvaške in smo
ga morali vzeti že takrat, drugače bi bil prodan drugim. Ko smo ga dobili, je bil
malo bolj okrogel  . Od takrat je zrasel kar precej. Imamo gos, ki smo jo
poimenovali Jojo. Ko smo imeli Arturja, mu je gos zelo nagajala. Mislim, da nista
bila ravno najboljša prijatelja. Takoj ko pa smo dobili Žaka, ga gos vedno pazi, je
pred njegovim boksom in te napade oz. hoče kljuniti, če ga želiš božati - Žaka.
Mislim, da se gos boji za Žaka, da ga ne bi izgubila. Zdaj pa smo dobili tudi mlade
goske in upam, da bo Žaka pustila pri miru.
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DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO
Od nas se letos nekoliko drugače poslavljajo
devetošolci. Ker bo slovo okrnjeno, so učencem, ki
ostanejo na šoli, napisali pisma, ki si jih le preberite –
sporočajo marsikaj zanimivega …
Oplotnica, 7. 5. 2020
Zdravo, učenci!
Povedal vam bom par izkušenj in nasvetov o osnovni šoli, ki jo bom zaključil
meseca junija.
No, najprej vam moram priznati, da ta šola ima kar veliko dobrih stvari, katere
sem si tudi zapomnil. Ena izmed teh je varnost in odgovornost učiteljev, kar je
tudi pravilno. Ima pa tudi nekaj slabih lastnosti, kot so npr. za nekatere občasno
slabe malice, kar se strinjam in zato vam priporočam, da se predenj se odpravite
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v šolo, dobro najeste in s tem skorajda ne boste potrebovali malice. Učitelji so
večinoma v redu, mogoče v kakšnih situacijah tudi ne preveč, zato morate biti
zelo pozorni in iznajdljivi ter kar se da samostojni. Velikokrat sem tudi bil v
kakšni zadregi pri spraševanju, zato vam svetujem, da stvari delajte sproti in s
tem nadgrajujte svoje znanje. Pri posameznih učiteljih lahko tudi pri testih
izkoristite priložnost in kakšne nerazumljive stvari vprašate. Jaz osebno sem
imel pri vsakem govornem nastopu veliko treme, nekoliko manj sem jo imel pri
spraševanju in skoraj nič pri pisanju testa. To je tudi odvisno od posameznika,
kako je zgovoren in samozavesten.
To je večinoma vse, kar vam lahko povem iz moje strani. Bodite samostojni in
odgovorni. 
Lp
Alen

Oplotnica, 7. 5. 2020

Dragi učenci!
V tem pismu bom z vami delila svoje izkušnje in nekaj nasvetov, za katere upam,
da vam bodo prišli prav. Čez vsa ta leta v osnovni šoli smo se namreč veliko naučili
in s tem ne mislim le na snov.
Zdi se mi, da imamo učenci pri učenju predvsem težave z motivacijo. Včasih se
nam pač enostavno ne da, še posebej ko se nam zdi, da nam to nikoli ne bo prišlo
prav. Pri tem bi vam morda lahko pomagalo, da si zadate en cilj, za katerega se
učite. To je lahko določen poklic, morda šola, na katero želite biti sprejeti, lahko
pa tudi samo ocena, ki jo želite dobiti. Vem, da ste to že večkrat slišali, vendar
bom vseeno zapisala. Lažje se je učiti vsak dan po malo snovi, kot pa da se vse
naučiš naenkrat. Tako si snov lažje zapomniš in si manj pod stresom. Če imaš
težave s koncentracijo, ti bo v pomoč morda Pomodoro tehnika. Čeprav morda ne
zveni tako, je čisto preprosta. Na štoparici si nastavi 25 minut in ta čas opravljaj
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nalogo (učenje, seminarska naloga, predstavitev). Ko se čas izteče, si vzemi pet
minut odmora in počni nekaj drugega. Te intervale ponavljaj, dokler ne opraviš
tega, kar si si zadal. Po štirih ponovitvah pa sledi daljši odmor - deset do dvajset
minut.
S sošolci je pomembno, da držite skupaj (ste na isti strani). Na njih ne bi smeli
gledat kot na tekmece. Naj raje njihov uspeh, predstavlja uspeh tudi vam.
Večkrat mislimo, da ima nekdo narobe, ker naredi nekaj oz. pride do nekega
odgovora drugače kot mi. Vendar do enake (prave) rešitve vodi več različnih poti.
Vaš čas je tudi preveč dragocen, da bi ga porabili za jezo in prepire. Poskušajte
razumeti drug drugega in si pomagajte pri uresničitvi skupnega cilja – zaključiti
osnovno šolo.
Ko pa bo vsega tega konec, se odločite za srednjo šolo, ki vam bo pomagala priti
do želenega poklica.
Upam, da vam je kaj od tega koristilo in da boste osnovno šole uspešno končali
ter se boste nanjo radi spominjali.
Lep pozdrav!
Blažka
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Dragi osnovnošolci,

pravkar sem prejel obvestilo, da se vračate v šolske klopi. Tole obdobje
pandemije je vneslo v naša življenja ogromno sprememb.
Prvič sem tudi sam pogrešal šolo in svoje sošolce. Šolanje na daljavo mi prav
nič ni všeč. Sprva sem mislil, da bo super, dosti prostega časa, da bom zmogel
vse sam. Žal pa ni tako. Pogrešam razlago, delo v skupinah in sošolce. Svetujem
vam, da izkoristite čas, ki ga boste preživeli v šoli. Poslušajte pri pouku, šele zdaj
se zavedam, koliko lahko odnesemo, če samo poslušamo. Delajte naloge sproti,
tudi kaj dodatnega, če je potrebno. Nasveta glede učiteljev vam ne morem dati.
Meni osebno je najboljša učiteljica Karmen Sirk. Lahko vam pa povem tudi to, da
če si priden in poslušaš, potem se lahko z učitelji vse dogovoriš. Isto kot doma s
starši. Dojel sem, da me je šele karnatena opomnila na določene zadeve. Kako je
šola pomembna, kako pogrešam sovrstnike, druženje in nekatere učitelje. Tudi
nasveta, kako dalje, kako se odločiti za nadaljne šolanje, vam bi jaz težko dal.
Sam sem dolgo premišljeval, vendar obožujem računalnike. Tako, da sem se
odločil za to smer. Potrudite se za boljše ocene, saj so potem vse možnosti
odprte. Hudo je, če si nekaj želiš, pa ne gre.
V upanju, da vam čas v šoli hitro mine, vas lepo pozdravljam. Sem pa prepričan,
da se še kaj vidimo.
Lepo se imejte.
Pozdrav.

Mark
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Dragi učenci!
Osnovna šola je eden najpomembnejših delov našega življenja, vsaj po mojem
mnenju. Naučimo se nekaterih osnovnih stvari, ki jih potrebujemo za vse
življenje.
Glede šolanja v osnovni šoli vam svetujem, da res poskušate delati sproti (vem, da
je težko in da le redkim uspe), ampak boste tako veliko bolj uspešni. Po mojem
mnenju ocene niso najbolj pomembne v osnovni šoli, je pa res, da lahko vplivajo na
našo prihodnost. Meni se najpomembnejše v osnovni šoli zdi to, da se veliko
družite, pogovarjate in zabavate, ker tako ustvarjate spomine, ki ostanejo
zavedno. Verjetno si sploh ne predstavljate (tudi mi si nismo), kako hitro bo
prišel čas, ko boste ti in tvoji sošolci na našem mestu. Glede učiteljev ravno ne
vem, kaj naj vam svetujem, saj ima vsak učitelj svoje kriterije in navade, katerim
se je treba prilagodit. Tako pri nekaterih bolje izpade če si »napiflan«, pri
nekaterih pa samo splošno znanje. Res se za svoje ocene potrudite po svojih
najboljših močeh, saj na koncu vsakega čaka novo poglavje – srednja šola.
Najbolje, da pri vpisu oz. izbiranju srednje šole poslušate najprej sebe, nato pa
nasvete vseh ostalih, saj sami najbolje veste, kaj si v življenju želite. Seveda
imajo veliko vlogo pri tem vpisne točke. Če žal ne boste sprejeti na želeno
srednjo šolo, nikoli ne obupajte, saj se vedno ponudi priložnost, da prideš do
želenega cilja. Žal mi je, da vas večine ne bom videla in se od vas poslovila v šoli.
Nekaj besed je še namenjeno našim »naslednikom«.
Dragi 8. razredi!
Tole, da ste se takole izmazali, res ni pošteno . Seveda bomo o tem, kako si
boste zaslužili naše mesto »glavnih na šoli« dobro premislili. Sem pa vas v osmih
letih našega druženja toliko spoznala, da lahko napišem še samo: Če boste imeli
namen zažgat šolo, lahko vsaj nas prej obvestite;).
Brina

Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica

Božje, 7. 5. 2020
Dragi osnovnošolci,
vem, da vam šola včasih gre na živce, ti najeda in greni življenje, ampak
sprijazniti se moraš, da boš v njej še nekaj časa. Čeprav se ti zdi, da je
nekoristna, ti bo dala nova znanja, prijateljstva in še marsikatero novo izkušnjo,
ki ti bo koristila v življenju.
Učenje ti verjetno velikokrat para živce, kajti zdi se ti, da tega ne boš
nikoli potreboval. Mogoče pa se ti bo nekoč zgodilo, da si boš rekel: »Še dobro,
da sem si to zapomnil, čeprav se mi je to zdelo tako nepomembno.« Morda si boš
pa spet drugič rekel: »Zakaj si nisem tega zapomnil, čeprav bi zdaj to rabil.« Če
misliš, da so učitelji krivi, da se moraš tako učiti, niso. Kajti tisti, ki so jim dali
navodila, kaj moramo mi delati, ne vedo, kako se mi počutimo, ko si moramo
zapomniti vse te podatke. No, dobro pa je tudi, da pri urah sodeluješ oz. zdaj, ko
smo doma, razmišljaš o temi, ki jo spoznavaš, kajti bolj boš takrat sodeloval,
manj se ti bo treba učiti. To vem iz lastnih izkušenj, ker včasih se tudi meni ne
da preveč učiti, ampak ker sem si nekatere stvari zapomnila v šoli in to doma
malce ponovila, sem nato dobila lepo oceno. Dobro je tudi, če se sproti učiš, kajti
jaz že vem, nisem se sproti učila in nato sem se morala naučiti toliko stvari,
včasih sem se tudi jezila, zakaj sem bila tako »pametna«, da se nisem učila in
sem raje gledala televizijo, igrala igrice na telefonu ali pa bila zunaj in pomagala
staršem oz. uživala v naravi. Čeprav to, da sem bila zunaj, je bil dobro izkoriščen
čas in zaradi tega se mi ni treba sekirati. Kar pa je tudi res, je to, da je gibanje
na prostem pomembno, kajti dobiš več kisika in si lažje zapomniš stvari. Ena
izmed boljših stvari je meni knjižnica, kajti v njej se lahko družiš, sicer bolj
mirno, s prijatelji, včasih tudi s knjižničarko ali pa ji priskočiš na pomoč pri
pospravljanju knjig ali kaj podobnega. Knjižnica mene pomirja, ker je v njej
posebna energija in to pozitivna. V njej lahko najdeš mir in se tako sprostiš pred
testom, govornim nastopom ali spraševanjem, ko si živčen in te skrbi, kako boš
lahko sploh to izpeljal. Šola se ti morda za zdaj zdi res nepomembna. Ampak ko
boš na mojem mestu, boš ugotovil, kako je pomembna. V preprostih stvareh, ki se
ti zgodijo v osnovni šoli, boš mogoče našel stvar, ki te razveseljujejo in bi to
stvar rad počel celo življenje. Morda boš spoznal stvar, ki ti lahko spremni
življenje. Morda se boš nekoč spominjal lepih trenutkov v šoli in ugotovil, da je
bilo to najlepša stvar, ki se ti je takrat zgodila.
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Zavedaj se, da ko stopaš po poti, ki ti je dana, je vse narejeno z razlogom.
Morda ti bo osnovna šola dala najboljše prijatelje, s katerimi se boš še čez leta
družil in obujal spomine na šolske dni. Zato si ne misli, da ni pomembno, kaj se ti v
tem obdobju zgodi, kajti to so dragoceni trenutki, ki so začetek tvojega
življenja.
Lepo izkoristi čas, ki ga imaš, ter se imej dobro.
Pozdravčki.
Marjetka

Oplotnica, 8. 5. 2020
Dragi učenci in učenke!
Mi, učenci devetega razreda, kot najstarejši na šoli, letos odhajamo. Tudi vi
boste enkrat na našem mestu, zato sem se odločil, da vam dam nekaj nasvetov,
kako se boste ”lažje prebili” skozi zadnja leta v šoli.
Najprej seveda učenje, kar je glavni namen šole, torej da nam poda znanje. Sam
ne prisegam na učenje sproti, vendar se začnem učiti nekaj dni ali pa tednov,
odvisno od snovi, pred testom ali spraševanjem. Vedno si snov razdelim na dele, ki
bi jih naj predelal v enem dnevu in na koncu dodam še kakšen dan ali dva za
ponavljanje. Največ se naučim tako, da najprej iz snovi napišem vprašanja, ki
zajemajo pomembne podatke, ter na ta vprašanja odgovorim in se jih naučim.
Obstaja mnogo tehnik učenja. Tudi sam sem poskusil že marsikaj, vendar mi do
zdaj najbolj ustreza ta način. Pomembno je, da najdemo obliko učenja, ki nam
najbolj ustreza in učenje je takoj lažje.
Pomembno pa je tudi, kaj počnemo pri urah. Če rišemo, se pogovarjamo s
prijatelji ... bomo doma imeli vsaj dvakrat več dela, saj že ogromno odnesemo od
ur, če poslušamo in sodelujemo. Vem, da vam to vsi govorijo, ampak vam lahko
povem iz izkušenj, da je res.
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Za vse tiste, ki vam učenje gre dobro od rok, priporočam, da se prijavite na čim
več tekmovanj, saj si lahko s priznanji v srednji šoli pridobite štipendije, prav
tako pa se lahko izognete kakšnemu testu oziroma spraševanju. Paziti morate le,
da si ne ”nakopljete” preveč dela na glavo. Vseeno morate kot prioriteto
upoštevati šolo.
Med učenjem vsekakor ne pozabiti tudi na gibanje. Gibanje vam bo dalo več
”moči” za učenje. Priporočam, da si med učenjem vzamete tudi odmor ter greste
na sprehod, teči ... Če je snov v takšni obliki, da ne rabite sedeti za pisalno mizo,
si lahko izpiske vzamete s sabo ter med kratkim sprehodom ponovite snov.
Ob vsem delu za šolo, pa ne pozabite na čas zase. Poleg učenja najdite tudi nekaj
časa za hobije, ki vas veselijo. Sem spada tudi igranje računalniških iger ,
vendar z njimi ne smete pretiravati.
V devetem razredu pa vas bo čakala tudi težka odločitev, in sicer na katero
srednjo šolo se vpisati. Pri odločitvi morate upoštevati več dejavnikov. Prvi, zelo
pomemben je, kaj vas veseli in kaj bi radi postali. Če vas veseli umetnost,
verjetno ne boste šli na tehnično šolo, ampak boste poiskali šolo, ki bo najbolj
ustrezala vašemu interesu. Če še ne veste točno, kaj bi radi postali, se ne bojte,
saj boste s socialno delavko vse predebatirali in preučili, tako da boste zagotovo
našli pravo srednjo šolo zase. Drugi dejavnik so vaše učne sposobnosti. Če se
učite dobro, boste verjetno izbrali bolj zahteven program oziroma če imate malo
slabše ocene, se ne boste vpisali na gimnazijo. Seveda pa še moram dodati en
nasvet, ki sem ga sam dobil od starejših prijateljev: »Če imaš pomisleke glede
vpisa na srednjo šolo, kamor ne gre nihče izmed tvojih sošolcev in je oddaljena
od tebe, se vseeno vpiši tja, saj boš potem tisti poklic, za katerega se boš
izobraževal, opravljal celo življenje.«

Verjamem, da moji nasveti ne bodo koristili vsem, ampak upam, da bodo vsaj
nekaterim izmed vas. Verjamem, da vam bo vsem uspelo uspešno končati osnovno
šolo in obrniti list ter se podati na nove življenjske izkušnje.
Vse dobro vam želim in vas lepo pozdravljam.
Nik Škorjanc
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Oplotnica, 6. 5. 2020

Hej!

Ko sem prvič stopila čez vrata OŠ, polna pričakovanj, ponosna, da sem dovolj
velika, da lahko hodim v šolo, sem vedela, da je to prvi korak na poti k odraslosti.
Vendar nikoli si nisem mislila, da bom skozi teh devet let našla toliko prijateljev,
s katerimi smo ustvarili toliko različnih zgodb, ki nas povezujejo v celoto oz. v
razred. Seveda je vsak od nas imel kdaj slab dan, vsak od nas kdaj ni želel v šolo
in prepričana sem, da ste tudi vi kdaj v dvomih, ali imate radi OŠ ali jo sovražite.
Pridejo težki dnevi, ko se vsi obrnejo proti tebi in v obraz dobiš kakšno grdo
besedo. Vendar ne oziraj se na to. Tudi oni so enaki tebi in niso vredni tvojega
časa. Hitro se bodo opravičili in spet boste postali prijatelji. Čeprav te kdo ne
mara in ti ne maraš njega se ga raje izogibaj in z njim spregovori samo takrat,
kadar je nujno (na žalost se najde kdo tak). V osnovni šoli boš spoznal dobre in
slabe ljudi, lahke in težke čase, spoznal boš, da življenje ni potica in ne gre vedno
vse po planu. Spoznal pa boš tudi, kako se boriti proti težavam in skozi vseh
devet let pridobil veliko trde kože. Sam pri sebi spoznaš, kdo si in se ne pustiš
spreminjati.
Zdaj, ko se moja pot na tej šoli počasi zaključuje in se bom morala posloviti od
vas, od šole, od vseh teh spominov in oditi na drugo pot, kjer bom spoznala nove
ljudi in se soočila z novimi izzivi, vam lahko povem, da ko se ozrem nazaj, vidim
samo še lepe spomine. Pozabljene so vse zamere in težki časi so izginili. Sama pri
sebi vem, da se bom z veseljem vračala, kadar bo mogoče. Veselim se nove šole,
vendar bom pogrešala tudi vas in šolo v Oplotnici.
Uživajte še naprej…naše poti se bodo mogoče še kdaj križale!

Nika Globovnik
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Dragi učenci!

Kot devetošolka sem se iz šole marsikaj naučila. Nikoli ne bo čist »easy« v šoli.
To drži za prijatelje, sošolce ter ocene. Mogoče vam kateri učitelj deva težki
čas, ali pa vam je dolgčas pri pouku. Važno je, da se potrudite po vaših najboljših
močeh.
Ne bo vam vedno uspelo dobiti tiste petke, ki si jo je vaša mama tako želela,
čeprav ste ostali budni do polnoči za tisti test. Ne sekiraj se, če si pri športni ali
fiziki slab. Razmisli, kaj te veseli? Kaj moraš narediti, da do tega prideš? Kaj je
najbolj realistična služba, ki te zanima? Če nisi prepričan, lahko vprašaš učitelje
ali socialno, starše ... A naj ne bo samo pomembna šola. Poskrbi tudi za sebe. Moj
nasvet je: zamoti se. Ni važno, kaj delaš, ampak jaz se tako spopadam s čustvi, z
nepotrebnimi problemi. Ne moreš narediti najbolje, če se še sam ne počutiš
najbolje. Vzemi si odmor, ko ga potrebuješ. Vsakič, ko ti je težko, se zamisli,
zakaj to delam? Zakaj se učim to butasto matematiko, ki mi sploh ne bo
koristila? Postavi si cilj. Zdaj pa gremo na pravi »shit« Torej: učitlca kemije nena
vlk razlaga, tak da je najbolš da se kr sproti učiš, pri matematiki pa sodeluješ,
ker ti brez podlage nič ne bo jasno. Poskusi se najbolj potruditi, se motivirati pa
bit organizirat, ampak si slabe ocene ne jemlji preveč k srcu.
Moj najbolši »quote«, na katerega se poskušam fokusirat je: »focus on progress,
not on perfection« Ki se prevede v: Fokusiraj se na napredek, ne pa na popolnost.
Bodi prijazen do drugih, ker se ti bo vrnilo, spoštuj druge in jih ne izzivaj.
Razmišljaj s svojo glavo, kar je prav in kar je narobe. Ne sledi drugim, ampak
sledi svoji poti. Ne izbiraj srednje šole, glede na to, kam gre tvoja najboljša
prijateljica. Uspelo vam bo, uživajte v osnovni kolikor se da.
Nika Zimerl
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Dragi učenci osnovne šole Oplotnica!

Kot izkušena in zrela učenka 9. razreda vam sporočam, da so moje izkušnje v
osnovni šoli super, večinoma zaradi druženja s prijatelji in pretiranega smeha med
urami, ko resno čisto nič ni bilo smešno.
Pozorni bodite na lepo obnašanje pri uri, saj vam lahko to včasih pomaga pri
oceni. Čez osnovno šolo se da priti na dva načina … prvi je ta, da se vso snov napiflaš
in jo znaš povedati na pamet, ampak jo pozabiš po enem tednu, druga pa je, da si
dan ali dva pred testom prebereš snov in si narediš izpiske oz. "švinglce". Tvoja je
odločitev, katero možnost izbereš, če izbereš drugo možnost, pazi, da te učitelj
ne zaloti … saj bi vam povedala nekaj trikov, kje in kako skriti švinglce, ampak še
ne vem, če bo treba pisati kakšen test v šoli, in da me pri njem seveda ne zaloti
kakšen učitelj. Saj razumete ne ? Ps., ne poskušajte švinglati pri spraševanju. Kot
izkušena učenka vam povem, da je to skoraj nemogoče, saj te večina učiteljev
gleda naravnost v oči. Seveda pa ustvarjajte spomine, ki jih ne boste pozabili. Med
osnovno šolo sem spoznala veliko dobrih, vzvišenih in smešnih ljudi in povem vam,
da do vas ne bodo vsi prijazni in lahko, da boste kdaj slišali nekaj o vas, kar sploh
ni res. Ampak ne ozirajte se na to, saj ni vaš problem, če jim niste všeč. Takšni
ljudje se pač v svoji koži ne počutijo dobro in hočejo svoje slabo počutje prenesti
na vas, saj se je vedno lažje norčevati iz drugega kod pa iz sebe.
Mojo generacijo, ki bo letos končala osnovno šolo, je po dolgih letih čakanja
na valeto in zaključni izlet presenetil korona virus, ki nam trenutno prepričuje
preživljanje časa drug z drugim. Mislim, da je vsem že malo tečno, saj sem tudi
sama čakala in se veselila našega zaključka, ki nam je letos padel v vodo. Iskreno
noben ne ve, če valeta sploh bo in če bomo lahko odšli na zaključni izlet. V glavnem,
uživaje in ustvarjajte spomine, vse mine prehitro in čeprav se na prvi pogled zdi,
da gre v šoli vse počasi. Kajti, ko se ozrem nazaj in prelistam stare slike, v želodcu
dobim čuden občutek, saj slika iz prvega razreda zgleda tako, kot bi še včeraj
mamo in atija držala za roko ter prvič stopila čez šolska vrata. Za poklic se
odločite predvsem sami in ne poslušajte drugih, saj boste samo vi opravljali ta
poklic, zato se odločite za nekaj, kar vas veseli. Zaključila bom s tem, da čeprav
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ti šola včasih daje stres in ti povzroča neprespane

noči, je vseeno to neka

izkušnja, katere se bom spominjala z nasmehom na obrazu.
Lep pozdrav!

Tjaša Stegne

Dragi učenci osnovne šole!
Letos končujem zadnje leto v osnovni šoli in vam bom v tem pismu povedala o
mojih izkušnjah skozi teh devet let, vam dala kakšen nasvet o situacijah, ki se ti
dogajajo in tudi o tem, kako sem se odločila za mojo srednjo šolo.
V trenutku so stvari, ki se nam dogajajo v osnovni šoli, zelo pomembne. Te stvari
nam pozneje v življenju ne bodo prav nič pomenile in čez nekaj časa vidiš, kako
brez veze je to vse bilo. Moj nasvet je, da se obkrožaš z dobrimi ljudmi. Sama
sem se večino osnovne šole obremenjevala, zakaj nimam veliko prijateljev, zakaj
me nekdo ne mara brez razloga. Ko sem se sama nehala družiti s takšnimi ljudmi,
sem dobila dva zelo dobra prijatelja, ki vem, da jima lahko zaupam v vsem in
mislim, da bomo ostali prijatelji za življenje. Pa tudi, če ne dobiš takšnega
dobrega prijateljstva v osnovni šoli, to še ni konec sveta, otroci so še nezreli. To
je samo osnovna šola in tudi večina ljudi, s katerimi sem govorila, se strinja s
tem, da prave prijatelje za življenje dobiš kasneje v srednji šoli in na faksu. Vsi
dobri spomini in prijatelji še pridejo … Zato ti svetujem, da si ne ženeš preveč k
srcu, kdo kaj slabega govori za hrbtom, kdo se s kom druži, kdo je koga povabil …
ker boš z izkušnjami spoznal, da takšne stvari sploh niso tako pomembne ... Vsi
dobri spomini in prijatelji še pridejo … Otroci znajo biti zelo »žleht« in če imaš
kdaj večje probleme z njimi, to nujno povej nekomu. In če si slučajno tista
oseba, ki greni nekomu čas v šoli, prosim ne počni tega. Nikoli ne veš, kaj se s
tisto osebo dogaja doma in se še mora s tem obremenjevati in to mogoče vpliva
nanj bolj, kot si ti misliš. Sramota je, da veliko učiteljev vidi nasilje v šoli in to
čisto ignorira!
Glede izbire v srednjo šolo. Jas si želim, da bi šla na informativne dneve že v
sedmem ali osmem razredu, ker sem potem bila zelo navdušena nad šolami, ki
sploh nisem vedela, da bi me tako zanimale. Na koncu sem imela premalo točk za
naprej. In tudi na tak način imaš motivacijo in cilj, ki ga želiš doseči in se tudi
bolj učiš zanj. Sprva tudi nisem imela ideje, kaj želim početi in kaj me sploh
zanima, v čem bi bila dobra … Da sem dobila idejo, kaj bi rada počela, sem veliko
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časa sama razmišljala o tem, na spletu sem brala o različnih temah in sem nekako
dobila občutek, za kaj bi bila dobra, kaj me zanima. Imela sem tudi to srečo, da
sem se z mojo mami velikokrat pogovarjala o tem. Pri izbiranju bodi tudi zelo
pozoren na to, kaj je tebi najbolj pomembno pri poklicu! Je to, da veliko zaslužiš,
ali da je delo, ki boš v njem užival. In moraš vedeti, koliko si se pripravljen učiti
za ta poklic. Pravim pa, da je vse možno, tudi če ti misliš, da si nesposoben priti
do tistega poklica. Če imaš močno željo, mislim da boš pri tem uspešen. Če ti kdo
reče, da ni vredno iti na to pa to šolo, da ga ne boš upošteval. Ti se sam poznaš
bolje kot kdo drug in zase veš, kaj te zanima, zato poslušaj samega sebe in kaj ti
želiš. In ne izbiraj srednje po tem, kam grejo tvoji prijatelji.
Za mene osebno osnovna šola večino časa ni bila najboljša izkušnja, dokler nisem
spoznala, da te stvari in ti »prijatelji« niso najpomembnejša stvar na svetu. Ko
sem se osredotočila na stvari, ki so mi pomembne, na ljudi, ki jim lahko zaupam….
Lepo se imejte in upam, da sem vam vsaj malo pomagala.
Urška Volčič
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Dragi učenci 6., 7. in 8. razreda!

Pozdravljeni učenci nižjih razredov. V tem pismu vam bom svetoval, povedal svoje
izkušnje o mojem času šolanja v osnovni šoli. Pozorno ga preberi, saj nikoli ne
veš, mogoče pa ti bo pomagalo.
Letos bom končal osnovno šolo in skozi vsa leta sem se dobro naučil in spoznal,
kako se je treba pri vsakem učitelju obnašat in kako reagirati v dani situaciji. Za
učitelje vam dam nasvet, da je najbolje, da sediš v sprednjih vrstah, saj mislijo,
da ti je učna ura všeč, in ko se kaj slabega zgodi, vedno mislijo, da je kriva
zadnja vrsta. Na stvari ne reagiraj preveč, tudi če te motijo. Predvsem pa naj
vas opozorim, da se med poukom ne pogovarjate preveč, saj vas lahko to stane
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nenapovedanega spraševanja, saj to vem iz izkušenj. Meni osebno je bil najtežji
razred osmi, saj smo spoznali največ snovi. Deveti razred pa ni tako zahteven,
saj večinoma ponavljaš stvari iz preteklih let. Meni osebno je teh devet let
minilo, kot da bi tlesknil. Zdaj, ko pa grem v srednjo šolo, bom zelo pogrešal svoje
sošolce in prijatelje, saj smo se skozi devet let zelo povezali. Glede srednje šole
ti dam nasvet, da se odločiš za tisto stvar, ki te najbolj veseli. Na primer mene
je navdušilo tehniško risanje, zato sem se odločil za tehniško gimnazijo, potem pa
na fakulteto v Ljubljano. Če bom opravil šolanje, bom arhitekt. Zato vam povem,
da morate začeti hitro razmišljati o tem, saj bo ta odločitev hitro pred vami, kot
je bila letos pred mano.
Na koncu bi rad dodal, da neglede na vse, so vsi učitelji dobri do nas, ampak
samo, če smo mi do njih. Zadnja stvar v tem pismu, ki bi jo rad povedal, pa je ta,
da uživajte s prijatelji, saj se bodo vaše poti hitro razšle, tako hitro kot vaše
šolanje v osnovni šoli.

Lep pozdrav.
Žan Pučnik 9. b

