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PRAZNIKI PRI NAS 
DAN SPOMINA NA MRTVE 

Dan  spomina na mrtve je dan, ko se pri nas in drugod po svetu 

spominjamo mrtvih. Čaščenje mrtvih je razširjeno po vsem svetu, saj  

je verovanje v drugo posmrtno življenje staro toliko kot človeštvo. 

Obeležujemo ga 1. novembra. 

V 7. stoletju je bil ta dan 13. maj, dan posvečenja rimskega Pantena v 

cerkvi Marije device in vseh mučencev. 

DAN SUVERENOSTI 

 25 oktober. Dan suverenosti je uvedla vlada RS leta 2015. Je ključen dogodek v procesu osamosvojitve 

Slovenije. Na ta dan je zadnji dan vojak Jugoslovanske armade zapustil naše ozemlje. Osrednji dogodek, 

ko je iz Luke Koper odplula ladja z zadnjimi vojaki, se je zgodil v noči na 26. oktober 1991.  

DAN REFORMACIJE 

Dan reformacije je slovenski državni praznik in dela prost dan. Obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega 

jezika. Začela se je v Nemčiji  takrat smo dobili prvo knjigo v maternem jeziku in prvo tiskano knjigo 

Katekizem, ki ga je leta 1550 napisal Primož Trubar. 

Trubar (1508-1586) je bil osrednja osebnost na področju začetkov slovenskega knjižnega jezika na 

Slovenskem. 

Ena od zahtev reformacije je bila, da bi verniki brali sveto pismo v maternem jeziku, kar je vplivalo na 

razvoj književnosti v ljudskem jeziku. V obdobju reformacije so tako nastale prve slovenske knjige, 

približno polovico vseh, ki so jih napisali protestantski pisci, je prispeval Trubar.  Poleg njegovega  

Katekizma, ki mu je dodal še Abecednik, sta iz tega obdobja pomembna prevod Svetega pisma Jurija  

Dalmatina in prvi slovenski pravopis Zimske urice Adama Bohoriča.  

V koncu meseca oktobra in 

začetku novembra Slovenci 

obeležujemo nekaj pomembnih 

zgodovinskih praznikov. 

Pripravila sem tri od teh. 

N.A. 

OLI SPET PRI NAS 

Drugošolce je tudi letos obiskala terapevtka s psom Olijem, s 

katerim so podobno kot lani izvedli zabavno in poučno uro. 

E.S. 



RECEPTI 

SESTAVINE - za 6 oseb 

BISKVIT: 

 2 jajci 

 60 g sladkorja 

 50 g kostanjeve moke 

 10 g kakava v prahu 

 

KREMA: 

 200 g olupljenega pečenega kostanja  

 200 ml smetane za kuhanje 

 2 žlici rjavega sladkorja 

 1,5 žlice ruma 

 1 žlička vaniljevega ekstrakta  

 

SMETANA: 

 250 ml sladke smetane 

 1 žlica sladkorja v prahu 

PRIPRAVA:   

Pečico segrejemo na 170°C. Pekač premažemo z 

maslom. 

V večjo posodo damo jajci in sladkor ter 10 min 

stepamo z električnim mešalnikom. Za tem po-

stopoma in nežno vmešamo presejano kostanje-

vo moko in kakav. Maso vlijemo v pekač in peče-

mo 20 min. 

Medtem ko se biskvit ohlaja, pripravimo kremo. 

Kostanj, smetano, rjavi sladkor, rum in vaniljev 

ekstrakt damo v kozico in zavremo. Nato zmanj-

šamo ogenj in kuhamo 10 min. S paličnim mešal-

nikom zmiksamo do gladkega in jo nato razpore-

dimo po biskvitu. 

Smetano in sladkor v prahu čvrsto stepemo in 

razmažemo po kostanjevi kremi. Pecivo nato po-

stavimo v hladilnik. Po dveh urah je pripravljen, 

da ga postrežemo. 

»ŽE DIŠI PO JESENI ...« 

Kako pripraviti najboljše 

KOSTANJEVE REZINE 

VIR: 

okusno.je 

FOTO: 

okusno.je 

K.V., 7. razred 



ZANIMIVA DEJSTVA 
NEVERJETNA DEJSTVA 

O ČLOVEKU IN 

ČLOVEŠTVU. 

Možgani lahko tvorijo 
toliko električne 
energije, da bi prižgali 
manjšo žarnico. 

10 % časa, ko smo 
budni, so naše 
oči zaprte zaradi 
mežikanja. Bitje srca se uskladi 

z glasbo, ki jo 
poslušamo. 

Britanska raziskava je 
pokazala, da imajo 
moški, katerih 
prstanec je daljši od 
kazalca, boljše 
rezultate v 
matematiki, medtem 
ko je to pri ženskah 
znak boljših verbalnih 
sposobnosti. 

Fredric Baur, človek, ki je zaslužen za 
čips Pringels v tulcu, si je želel biti 
pokopan v točno tem tulcu. 
Njegovi otroci so mu željo 
uresničili. 

Če med nosečnostjo pri 
materi nastane 
okvara katerega od 
notranjih organov, ji 
otrok iz maternice 
pošlje izvorne celice 
za "popravilo". 

Slepi ljudje lahko, enako kot ostali, 
sanjajo. Tisti, ki so oslepeli 
kasneje, sanjajo podobno kot 
ostali, tisti, ki pa so slepi že od 
rojstva, sanjajo le stvari, kot si 
jih predstavljajo. 

Če ima vsak od dvojčkov otroke z 
eno od dvojčic, bodo imeli 
njihovi otroci enak genetski 
zapis, saj ga bodo imeli njihovi 
starši. Zato bodo otroci med 
sabo bratje in sestre. 

Nekateri kitajski vojaki morajo, da 
obdržijo vzravnano držo, na 
ovratniku nositi dve šivanki; če bi se 
samo premaknili, bi jih ti zabodli. 

E. S. , FOTO: emojipedia.si,  VIR: svetovni splet 

http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1811730,00.html
http://content.time.com/time/business/article/0,8599,1811730,00.html


V torek, 8. 10. 2019, smo še uradno sprejeli letošnje 

prvošolce v šolsko skupnost. Kot je že navada, so to 

tudi letos opravili devetošolci, ki so za prvošolce 

pripravili poseben kviz o naši šoli. Prvošolci so ga brez 

težav rešili. Ko so za njimi ponovili tudi tradicionalno 

prisego, so od devetošolcev prejeli tudi darilce in 

priznanje. PRVOŠOLCI, DOBRODOŠLI V ŠOLSKO 

SKUPNOST! 

V ponedeljek, 23. 9. 2019 so se učenci 6.,7. in 8. razreda odpravili na 

Ptuj. 

Ogledali so si stare pustne šeme, grajsko orožarno in prostore, v 

katerih so nekoč prebivali plemiči. Ogledovali so si staro pohištvo, 

slike in ostale predmete v sobanah, ki so jih popeljali skozi celotno 

zgodovino gradu. 

Zatem so se odpravili v mesto, kjer so opazovali njegove preostale 

znamenitosti. Pot jih je popeljala mimo dominikanskega samostana, 

po mestnih ulicah, pa vse do trga. Tam so si ogledali mestno hišo, 

mestni stolp in Orfejev spomenik. Nato so se odpravili do cerkve sv. 

Jurija. Odpravili so se do Florijanovega trga in ogled končali ob 

Marijinem kipu. 

Tako so naši učenci spoznali zgodovino Ptuja. 

SKOZI ZGODOVINO PTUJA 

FOTO: slovenia.info  
K.V. 

DAN ODPRTIH VRAT V VOJAŠNICI 
Vojašnica Slovenska Bistrica je imela dan odprtih vrat. Dogodek je potekal v petek, 6., in v soboto, 7. 
septembra. Učenci osmega in devetega razreda smo dobili možnost in se v petek odpravili v vojašnico. Z 
nami so odšli še vrstniki iz Laporja. Vojaki so imeli za nas, obiskovalce, pripravljene različne delavnice, na 
katerih so nam pokazali različna vozila, svoje orožje, ki ga uporabljajo, različne tehnike zdravljenja 
poškodovancev na terenu. Predstavili so nam tudi svoje delo in nam opisali nekaj situacij z njihovih misij. 
Tudi sami smo se lahko preizkusili v oživljanju, držanju različnega vojaškega pribora, lahko smo preverili 
svoje zdravje in si tudi ogledali notranjost vojaških vozil. Predstavili so nam tudi nekaj tehnik preživetja v 
naravi. Čeprav nam sicer deževno vreme ni bilo naklonjeno, smo se veliko naučili, si pogledali res zanimive 
stvari in se pri tem zabavali. 

 

E.S. 

E.S. 

SPREJEM PRVOŠOLCEV V 

ŠOLSKO SKUPNOST 

DOGAJALO SE JE ... 



ORHIDEJA 

MANTIS 

Je bogomolka roza in bele barve. Podobna je cvetu in zato 

zelo priljubljen hišni ljubljenček.  Ima posebno oblikovane 

noge, podobne cvetnim listom.  

Njeno naravno okolje je Malezija. 

Nekatere so popolnoma bele ali popol-

noma roza. Obstajajo pa tudi mešanci. 

Barvo spreminjajo glede na vlago in 

svetlobo.   

Je mirna vrsta, ki neprestano čaka svoj 

plen. Samci so lahko izjemno 

hiperaktivni.  

HRANA: 

Ta bogomolka je predvsem leteče žuželke. Hrani pa se tudi z 

metulji in muhami. 

Svet je poln živali in če mislimo, da poznamo vse, še 

zdaleč nimamo prav. Pripravila sem zanimivosti o 

živalih, ki je skoraj zagotovo še niste videli.  

K. V., 8. razred 

KRALJESTVO 

ŽIVALI 

SAMCI IN SAMICE 

Samica zraste 6 do 7 cm, samec pa le do 2, 5 cm. Razlikujeta se 

tudi po zrelosti. Odrasel samec ima bela krila in  rožnato-

oranžno telo, medtem ko je samica drugačne barve in ima na 

nogah režnje. Na hrbtu imajo samice zeleno, samci pa rjavo 

liso. 

VIR: 

Keepinginsects.com 

POČITNIŠKE AKTIVNOSTI 

Popestrimo šolo vabi učence na počitniške delavnice, ki bodo 28. in 29. oktobra 2019 med osmo in 

dvanajsto uro. Učenci morajo biti športno oblečeni in s seboj morajo prinesti malico ter šolske copate. 

Več informacij lahko najdete na šolski sletni strani v vabilu. 



KRIŽANKA -  

NOČ ČAROVNIC 

Reši uganke in pravilno izpolni križanko. 

A. P. in A. G. 

VODORAVNO: 

2 Hokus pokus je zavpila, princa v 

žabo spremenila. 

5 Rumena, okrogla, je žogi 

podobna, na polju čepi. Vse bolj 

se redi. 

6 Ponoči išče žrtev, da uživa v krvi. 

Lahko postane netopir. Le česna 

se boji. 

PRIPOROČAMO 
GROZLJIVKE: 

 IT 2 ˙(TISTO 2) 

 ANNABELLE 3 

 JOKER 

 

RISANKE 

 LEDENO KRALJESTVO 2 

 SVET IGRAČ 4 

 ABONIABLE 

 VOHUNI POD KRINKO 

FILMI: 

 KOŠARKAR NAJ BO 2 

 LEVJI  KRALJ 

 PASJI SMISEL ŽIVLJENJA 2 

 ALADIN 

 

KNJIGE 

 NI IN NAJ TUDI NE BO 

Z. Š. P. 

NAVPIČNO: 

1 Njegova lovišča so mestne poti, kdo ujame se v mrežo, še kazen dobi. 

3 V jami prebiva, na glavo visi, ko noč se približa, se prebudi. 

4 Rumena okrogla je žogi podobna, na polju čepi, vse bolj se redi. 



Tri želje 

Mujo je lovil ribe in ujel zlato 

ribico. Ta mu je rekla: 

“Hej, izpusti me pa ti 

izpolnim tri želje.” 

“Dobro, hočem novi Audi!” 

si zaželi Mujo. 

“Ga boš na leasing ali na 

kredit?” 

“Hočeš ti na olje ali na 

mast?” 

Zakaj blondinka pleše pred semaforjem? 

Zakaj blondinka pleše pred semaforjem? 

Ker misli, da je v disku! 

Koliko je visoka 
šola? 

Učiteljica vpraša učenca, koliko 

je visoka šola? On ji odgovori 

dva metra. Učiteljica vpraša 

zakaj ravno toliko? Učenec 

reče, ker je imam čez glavo. 

Izpit 

“Videti ste zelo živčni” reče profesor 

študentu na izpitu. “Vas je strah mojih 

vprašanj?” 

“Ne, strah me je mojih odgovorov.” 

Spet ta vodni kamen 

Fata pere perilo pod slapom. Pa prileti en 

kamen na Fato in jo ubije. 

Mujo pa pravi: “Spet ta vodni kamen. Uničil 

mi je že tretji pralni stroj”. 

Petice 

“Očka mi je obljubil 50 evrov za vsako 

petico,” je povedal Mišo učitelju. 

“Saj nobene nimaš,” je odvrnil učitelj. 

“Imam predlog: zapišite mi jih nekaj in 

denar si bova delila.” 

Učenje matematike¸ 

V šoli govore o sanjah, Tonček 
pripoveduje: 
“Sanjalo se mi je, da sem se učil 
matematiko in da sem potem dobil 
odlično. Kaj naj bi to pomenilo?” 
“Da si med spanjem pametnejši.” 

Domača naloga 

Otroci so v šoli dobili domačo nalogo: “S sto besedami opiši, 

kako ste preživeli vikend.” 

Mali Jožek je napisal: 

Ta vikend smo se nameravali odpeljati z družino k teti.  

Naložili smo se v avto in ta nikakor ni hotel vžgati. 

Žalostno smo šli iz avta, razen očeta, ki je ostal pri 

avtomobilu in izrekel ostalih 60 besed, ki niso primerne za 

mojo nalogo. 

SMEH JE POL 

 ZDRAVJA 

FOTO: emojipedia.org , Z. Š. P. 

Tetrapak 

Zakaj blondinka v 

trgovini odpre vso 

tetrapak embalažo? 

Zato, ker na njej piše 

"ODPRI TUKAJ". 

https://www.naj-vici.com/mujo-in-haso/tri-zelje
https://www.naj-vici.com/vici-o-blondinkah/zakaj-blondinka-plese-pred-semaforjem
https://www.naj-vici.com/solski-vici/koliko-je-visoka-sola
https://www.naj-vici.com/solski-vici/koliko-je-visoka-sola
https://www.naj-vici.com/solski-vici/izpit
https://www.naj-vici.com/mujo-in-haso/spet-ta-vodni-kamen
https://www.naj-vici.com/solski-vici/petice
https://www.naj-vici.com/solski-vici/ucenje-matematike
https://www.naj-vici.com/solski-vici/domaca-naloga
https://www.naj-vici.com/vici-o-blondinkah/tetrapak



