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UVODNE MISLI 
 

Dragi bralci! 

Tretjo številko šolskega časopisa 

prinaša malo drugačen veter.   

V njej lahko preberete: 

- OŠ Lava praznuje 40 let 

- Vtisi s Portugalske – izlet s 

šolo v okviru projekta 

Erasmus+ 

- Predlog za izlet – Salzburg 

in Orlovo gnezdo 

- Na sejem Altermed po 

zdravo hrbtenico 

- Naravoslovno tekmovanje 

Kresnička 

- Literarni kotiček 

- Raziskovalno delo v Celju 

- Ali ste vedeli? 

- Angleški kotiček (An English 

corner) 

- Nekaj resnic o pravem 

prijateljstvu 

V kolikor se vam utrne ideja in bi 

želeli v naslednji številki objaviti 

svoj prispevek, se nam pridružite 

in ustvarjajte skupaj z nami. 

Obilo užitkov ob branju vam 

želim. 

Mentorica Andreja Golouh 
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OŠ LAVA PRAZNUJE 40 LET 
 

Osnovno šolo Lava, ki ji 

ravnateljuje ga. Marijana 

Kolenko, obiskuje več kot 400 

otrok, zaposlenih pa je 58 ljudi.  

Obletnico smo na šoli praznovali 

kar dvakrat. V ta namen smo na 

šoli ob jubileju izdali tudi 

monografijo, drugo Rastočo 

knjigo, ki je bila posvečena prav 

40-letnici šole. 

 

Praznovati male in velike dosežke, 

male in velike zmage, je najlepše v 

družbi vseh tistih, ki so k vsemu 

temu dodali svoje znanje, svojo 

energijo, svojo voljo in velik del 

sebe. 

 

Številni so – ste nas spremljali in 

podpirali na naši uspešni razvojni 

poti, podpirali strokovna 

prizadevanja – biti dobri, nam 

omogočali dobre materialne 

pogoje za delo, v nas prepoznali 

odlične partnerje za izvedbo 

številnih projektov, plemenitili 

naše sobivanje in z nami gradili 

podobo šole. 

 

Vsem en velik hvala in prijazno 

vabljeni na nadaljevanje skupne 

avanture, ki se imenuje 

»prihodnost«. 

 

Ravnateljica Marijana Kolenko 
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VTISI S PORTUGALSKE – 

IZLET S ŠOLO V OKVIRU 

PROJEKTA ERASMUS+ 
 

 

Mesec oktober je bil za nekatere 

učence, ki obiskujejo Erasmus+ 

klub priložnost, da spoznajo 

Portugalsko, deželo barvitih barv, 

portovca, zasanjanosti in odlične 

kulinarike. Portugalska ali dežela 

prvih pomorščakov je tudi raj za 

deskarje na vodi ter ena najbolj 

znanih športnih dežel, saj je otok  

Madeira rojstni kraj znamenitega 

Christiana Ronalda.  

 

Portugalsko sem obiskal v okviru 

projekta Erasmus+. V mestu 

Sousel sem spoznal nove prijatelje 

in en teden druženja je kar 

prehitro minil. Živel sem pri 

prijatelju Migelu, ki sem ga gostil 

v Sloveniji. Portugalska družina 

me je zelo lepo sprejela. Spoznal 

sem njihovo kulturo, navade, jezik 

in kulinariko. Njihovi obedi so 

slastni in izdatni. Portugalci 

začnejo dan s sladkim kolačem, 

nadaljujejo z zelo začinjeno juho 

za kosilo in čokoladnim 

»mussom« ter z značilnim sladkim 

kruhom. Življenje na 

Portugalskem je drugačno kot pri 

nas. Sprehodil sem se tudi skozi 

glavno mesto Lizbono, si ogledal 

nekaj znamenitosti in občutil utrip 

velemesta. Na letalu sem še 

zadnjič s pogledom objel najdaljši 

most v Evropi – most Vasca da 

Game in vtisi o Portugalski so 

ostali nepozabni. Stkala so se 
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prijateljstva in upam, da se v 

prihodnosti še kdaj srečamo. 

    Anže Marolt, 9. a 

 

 

Portugalska mi je bila zelo všeč. 

Že prvi dan me je očarala Lizbona 

s svojo barvitostjo, različnimi 

motivi ploščič na hišah in z vso 

svojo lepoto. V mestecu Sousel, 

kjer smo tudi bivali pri družinah, 

so bili Portugalci zelo gostoljubni, 

prijazni in ustrežljivi. Teden je 

minil zelo hitro. Ne vem, kdaj sem 

se toliko presmejala, okusila novih 

jedi in se imela neizmerno 

zabavno. Kot sem že omenila so 

Portugalci zelo prijazni ljudje, saj 

smo z učenci šole vzpostavili 

močne prijateljske vezi. Da ne 

pozabim omeniti kako lepo je to 

mestece. Polno barv, radosti in 

veselja. Imajo tipične bele hiše z 

rumeno, modro, zeleno ali rdečo 

obrobo. Šola, kjer so potekale 

delavnice, je bila sicer zelo lepa, a 

za moj okus malo pusta. Vendar 

moram priznati, da je naša 

pokrajina Slovenija veliko lepša, 

saj imamo več zelenja in hribovja. 

Skratka, tisti teden je bil 

popolnoma najboljši. Prijateljev 

ne bom pozabila nikoli, saj jih 

bom verjetno odšla naslednje leto 

obiskat, a kljub temu jih že zdaj 

zelo pogrešam. Skupaj smo postali 

en zelo dober tim. A tako kot je po 

navadi, je slovo najtežje. Vendar 

vsega lepega je enkrat konec. Vsi 

objokani smo se v objemu 

poslovili. Portugalska mi bo 

ostala za vedno v spominu.  

Gaja Kramberger, 9. b 
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Na Portugalskem me je že prvi 

dan očarala Lizbona s svojimi 

barvami, vzorci in ploščicami, v 

naslednjih dneh pa me je prevzela 

gostoljubnost Portugalcev. Veliko 

smo se zabavali in ne spomnim se, 

kdaj sem se imela tako lepo. Prav 

tako se ne spomnim, kdaj sem 

nazadnje tako dobro jedla, saj 

tako dobre hrane kot je na 

Portugalskem, nisem srečala še 

nikjer. Vzpostavili smo tako dobre 

prijateljske vezi, da smo se na 

koncu tedna pogovarjali samo še v 

angleščini. A tudi Sousela ne gre 

pozabiti kar tako. Vsi so nam 

govorili, da je mesto majhno in 

njegova okolica dolgočasna in da 

tam ne bomo počeli nič 

zanimivega, a jaz se nikakor ne 

strinjam. V Souselu je polno 

barvitih hišic, pobarvanih v 

modro, belo in rumeno. Okrašene 

so s čudovitimi ploščicami, ki 

naredijo Sousel in vsa druga 

portugalska mesta nekaj 

posebnega. Pa tudi dolgčas mi ni 

bilo. V vsakdanjem življenju ni 

veliko za početi, a meni je bilo to 

kratko potovanje neznansko 

zabavno in bi ga še z veseljem 

kdaj ponovila.  

    Doroteja Pešić, 9. b 
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Na Portugalskem je bilo odlično. 

Naučila sem se veliko novega in 

videla veliko čudovitih stvari. 

Majhno mesto Sousel, kjer smo 

stanovali, me je presenetilo s 

svojo barvitostjo in prijaznostjo 

ljudi v njem. Ko smo se sprehajali 

po ulicah, so nas vsi veselo 

pozdravili, čeprav nas niso 

poznali.  Spoznala sem, da so 

Portugalci zelo prijazni in 

sproščeni ljudje. Tam sem 

vzpostavila zelo močne 

prijateljske vezi in spoznala zelo 

veliko novih prijateljev, ki jih 

nikoli ne bom pozabila. Z veseljem 

bi še enkrat ponovila ta kratek, a 

zelo zanimiv ter čudovit izlet. 

                       Manca Romih, 9. b 
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PREDLOG ZA IZLET –

SALZBURG IN ORLOVO 

GNEZDO 

 

Na Solnograškem ali v Salzburgu 

se čas kar malo ustavi. Že daleč 

pred Kristusovim rojstvom so na 

tem območju pridobivali sol. 

Salzburg je rojstni kraj čudežnega 

dečka W. A. Mozarta ter še danes 

izjemno pomembno kulturno 

središče, čeprav je res, da so se 

Salzburžani na velikega 

skladatelja spomnili šele po 

njegovi smrti. Mozartov trg je srce 

današnjega Salzburga. Stoji 

dobrih dvesto metrov od 

skladateljeve hiše in je 

zaznamovan s kipom, ki so ga 

naredili 51 let po njegovi smrti. V 

Salzburgu in v okolici so snemali 

znameniti film Moje pesmi, moje 

sanje, kar naj bi še danes bil 

največji motiv Japoncev, da si 

ogledajo to mesto. 

 

Nedaleč od Salzburga je tudi 

Orlovo gnezdo, Hitlerjeva poletna 

rezidenca. Sama gradnja poti do 

Orlovega gnezda je bila že takrat 

izjemen finančni zalogaj. Hitler je 

Orlovo gnezdo dobil za darilo za 

50. rojstni dan, in sicer od svojih 

političnih strank. Kljub 

izjemnemu razgledu in lepoti 

same rezidence je Hitler ni 

pogosto obiskoval, saj se je bal 

višine. Orlovo gnezdo leži namreč 

na nadmorski višini 1834 m in je 

bilo za časa Hitlerja Orlovo 

gnezdo neosvojljivo.  
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NA SEJEM ALTERMED 

PO VAJE ZA ZDRAVO 

HRBTENICO 
 

V soboto, 17. 3. 2018, smo se 

skupina otrok OŠ Lava predstavila 

na sejmu Altermed. Šestošolki sta 

predstavili, kako si v kozarec 

pripraviti solato »to go«, petošolci 

pa smo predstavili vaje za ravno 

hrbtenico in pravilno držo.  

Otroci smo v gibanju ves čas. 

Morda smo res preveč v gibanju v 

času odmora, ko bi se morali 

pripravljati na naslednjo uro. Raje 

tekamo in po svoje malo 

telovadimo. Ampak dragi bralci, 

ste v gibanju tudi vi? Vas kdaj 

nenadoma zaboli v križu? Se vam 

zdi, da se zjutraj težko vstanete in 

poravnate? Če je tako, berite dalje. 

 

Stanje hrbtenice ne odseva le 

vaših let, odseva tudi vaše 

zdravstveno stanje. Pri mnogih 

ljudeh, ki se ne gibljejo dovolj in 

ne delajo nikakršnih vaj za 

hrbtenico, se hrustanec med 

vretenci deformira, krvni obtok v 

okoliških tkivih pa poslabša. 

Posledica je postopno krčenje 

hrbtenice, zaradi česa se hrbtenica 

lahko celo ukrivi. Z ohranjanjem 

gibčnosti hrbtenice ohranjamo 

mladost in zdravje. 

Da do tega ne bi prišlo, je 

potrebno vaje za hrbtenico delati 

že od rane mladosti. Predlagamo, 

da na vse zgodaj zjutraj najprej 

spijete kozarec vode, si priskrbite 

podlago, primerna oblačila in 

obutev ter primeren prostor. 

Naredite nekaj vaj za telo in 

hrbtenica vam bo hvaležna. 

 

Glava je nekakšen podaljšek 

hrbtenice, zato je prav, da najprej 

razgibamo vrat. Roke damo v bok, 

stopimo rahlo narazen in glavo 

potisnemo gor in dol. Vajo 

ponovimo petkrat.  Za raztezanje 

vratnih mišic bi lahko vajo 
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nadomestili tudi z zasukom glave 

v levo in v desno.  

 

 

Zagotovo vsi poznate vajo mačji 

hrbet. Postavimo se na vse štiri, 

kolena so v širini bokov, dlani v 

širini ramen, glava naj bo 

podaljšek hrbtenice, pogled 

usmerjen v tla. Naredimo globok 

vdih, z izdihom izbočimo hrbet 

proti stropu. Glavo spustimo, 

pogled usmerimo proti kolenom. 

Z vdihom spustimo hrbet v začetni 

položaj. Vajo ponovimo osemkrat. 

 

Strešica je vaja, kjer najprej 

klečimo na kolenih. Postavimo se 

na vse štiri. Vdihnemo. Z izdihom 

dvignemo kolena od tal, 

potisnemo boke proti stropu in se 

opremo na dlani in stopala. Noge 

so zravnane in razmaknjene v 

širini kolkov. Roke so čim dlje od 

telesa v širini ramen, pete pa na 

tleh. Z vdihom se z rokami 

opremo na tla, tako da vzravnamo 

hrbtenico. Dvigujemo pete od tal. 

Ponovimo osemkrat. 

 

Preveč sedenja, premalo gibanja 

in neprestano enake pozicije telesa 

pripeljejo do prevelike mišične 

napetosti in  omenjenih bolečin. 

Da o vplivu stresa na naše 

živčevje niti ne govorimo – to je 
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samo še en dejavnik, ki negativno 

vpliva na naš hrbet in počutje. 

Vaje, ki smo jih petošolci 

prikazali na sejmu Altermed, so le 

ene izmed mnogih, ki lahko 

olajšajo težave s hrbtenico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LITERARNI KOTIČEK 
 

Na Pagu  

(doživljajski spis) 

Zbudila sem se in nisem mogla 

verjeti, da je bil dan, ki sem ga 

čakala že nekaj mesecev. Bil je 

čas za odhod na najboljše 

počitnice. 

Prebudili so me topli sončni žarki 

in jaz sem kar žarela od veselja. 

Nisem mogla verjeti, da je napočil 

dan za odhod na Pag. Zjutraj smo 

v avto naložili še najpomembnejšo 

prtljago, ki je prejšnji dan še 

nismo. Napočil je čas, da se 

poslovimo od doma in 

pozdravimo Pag. 

Pot je bila neizmerno razburljiva 

ter komaj sem čakala, da 

zagledam prve morske valove. Pot 

je bila tako dolga, da sem morala 

zatisniti oči in zaplavala sem v 

svet sanj. Prebudile so me prve 

vonjave morja in sonce, ki je že 

močno žarelo. Ugotovila sem, da 

smo se ravnokar zapeljali na dolg 

most, ki je povezoval kopno in 

otok Pag. Bila sem že zelo 

neučakana, a smo le prispeli v 

kamp na Pagu. 
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Takoj smo dobili ključe od hiške, 

ki je bila tik ob morju, kar je bilo 

imenitno. Nisem mogla počakati, 

da bi zložili vse stvari iz avta, zato 

sem se preoblekla v kopalke in 

skočila v morje. Bilo je imenitno, 

morje je bilo toplo in sonce je 

oddajalo prijetne sončne žarke. A 

dolgo nisem ždela v vodi, saj je 

napočil čas za večerjo, ki je bila 

zelo okusna. Stekla sem do obale, 

da bi ujela prekrasen sončni 

zahod. 

Nisem mogla verjeti, da je že čas 

za spanje. Odšla sem v posteljo in 

vedela sem, da bom morala še 

veliko raziskati. Naslednje jutro 

nisem dolgo čakala, takoj sem se 

oblekla, pojedla zajtrk in odhitela 

na plažo. Ugotovila sem, da je 

morje še premrzlo, zato sem se 

usedla na pesek in čakala prve 

sončne žarke. Ni bilo dolgo mirno, 

ko sem za sabo zaslišala hrup. 

Ustrašila sem se, ker nisem 

vedela, ali se naj obrnem ali ne.  

Nisem dolgo čakala, ko me je le 

premamila radovednost in morala 

sem pogledati nazaj. Bile so tri 

punce, ki so me takoj hotele 

spoznati. Res so bila prijetna 

dekleta, s katerimi sem se takoj 

spoprijateljila. Morje je bilo 

prijetno toplo, zato smo se hitro 

zapodile proti vodi in plosknile 

vanjo. Zabavala sem se, kakor še 

nikoli. Pobirale smo školjke, se 

potapljale ter skakale s pomola. 

Skupaj smo preživele cele 

počitnice. 

Tekle smo po obali, se lovile, 

kopale, se potapljale, a najboljše 

od tega je bilo, da smo za vedno 

ostale najboljše prijateljice. Teh 

sanjskih počitnic ne bom nikoli 

pozabila. 

Ališa Peperko, 5. a 
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Zajček 

Mnogo tukaj je poti, 

drobne moje so sledi. 

Veš, da sem po zajčje plah, 

včasih me je v polju strah. 

                        Arjesa Telaku, 6. a 

 

Kihec 

Muc, muc, muc, kje pa si? 

Mleko v posodi se ti že hladi. 

 

O, saj res! 

Čisto sem pozabila, 

da mati narava sluha 

ti ni podarila. 

 

Pa kaj zato! 

Dobil boš več kot to! 

Dobil si topel dom in nas, 

da ti nikoli ne bo dolgčas! 

Urša Pavlič, 6.a 

 

Lenega čaka strgan rokav, palca 

beraška, prazen bokal! 

 

Majhen narod, majhna država, 

to smo mi Slovenci,  

vedno smo se borili,  

da bi svoje ozemlje pridobili. 

 

Ko smo končno Slovenijo 

priborili,  

našo lastno zemljo dobili,  

zavedati smo se začeli,  

da se brez dela ne bomo razumeli. 

 

Nekateri takoj rokave so zavihali  

in lopato ter kramp zanihali,  

da bi čimprej njive uredili  

in si topel dom zgradili. 

 

Drugi pa so poleževali,  

se cele dneve samo zabavali,  

niti malo niso mislili,  

kako bi vso to zemljo izkoristili. 
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Delo delavnih je bilo poplačano  

in nikakor v pozabo zatlačeno,  

nikoli ni jim hrane primanjkovalo,  

nikdar oblačil zmanjkovalo. 

 

Lenoba pa ima slabo predznako,  

leni ljudje delajo znatno napako,  

zaloga hrane jim kmalu je pošla,  

dežela beraštva je prišla. 

 

Zato Slovenec naj bo priden,  

njegov napredek naj bo viden,  

lenobo pa čez noč odpravimo,  

jo za veke vekov pozabimo. 

 

Pia Lilija, 9. a 
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NARAVOSLOVNO 

TEKMOVANJE 

KRESNIČKA 

 

V mesecu februarju je na šoli 

prvič potekalo tudi naravoslovno 

tekmovanje Kresnička. Skozi 

poskuse so učenci najprej 

spoznavali naravoslovne vsebine, 

nad čimer so bili navdušeni, nato 

pa je sledilo tekmovanje. Učenci 

so dosegli izjemne rezultate. 

Bronasta priznanja so osvojili 

naslednji učenci. 

1. razred 

2. razred 

Lara Pušnik 

Teja Štingel 

Nika Hempt 

Luka Nikolac 

Emil Golec 

Jakob Založnik 
 

3. razred 

 

4. razred 

 

 

 

 

 

         5. razred 

Jure Pulko 

Luka Pauman 

Pia Petkovnik Kolar 

Lea Lipovšek 

Žiga Pulko 
 

      7. razred 

Jernej Romih 

Nejc Kikelj 

Aljaž Podgornik 

Lan Resinovič 

Maj Kužner 

Vita Fir 

Lina Lipovšek 

Ula Pungaršek Steiner 

Julija Pungeršek 

Manca Rojnik 

Larisa Romih 

Jan Mark Turnšek 

Maks Zlodej 

Teja Guzej 

Manca Horvat 

Mija Sagode 

Nejc Jezernik 

Amaya Kragolnik 

Aljaž Križnik 

Neža Pirnat 

Valentina Sotlar 

Neja Šantek Arh 

Maks Čerenak Boštjančič  

Luka Ivanjko 

Jaka Bašič 

Mark Spreitzer 

Val Čokl 

Maja Kikelj 

Niko Jager 

Rozman 
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RAZISKOVALNO DELO V 

CELJU 
 

Celje je raziskovalno mesto. Že 

več kot trideset let mladi v 

osnovnih in srednjih šolah pod 

budnim očesom mentorjev 

raziskujejo na naravoslovnem, 

družboslovnem in drugih 

področjih. Še več, Celje letos 

praznuje 40 let mladinskega 

raziskovalnega dela. Vsako leto se 

najprej predstavijo raziskovalne 

naloge mladih na eni izmed 

osnovnih in srednjih šol, nato pa 

se najboljše uvrstijo na državno 

tekmovanje  v Murski Soboti. 

Najboljši raziskovalci se vsako 

leto udeležijo tudi raziskovalnega 

izleta.  

Na OŠ Lava smo v tem šolskem 

letu izdelali tri raziskovalne 

naloge. Pod vodstvom gospe 

Vanje Ocvirk Karner sta Lara 

Lipovšek in Izabela Pakiž Rumpf 

iz 6. a razreda izdelali 

raziskovalno nalogo z naslovom 

Prva pomoč – kaj vem? Zala 

Planko in Nina Sumrak sta pod 

mentorstvom gospe Ksenije 

Koštomaj izdelali raziskovalno 

nalogo z naslovom Uravnavanje 

telesne teže in jojo učinek. Manca 

Romih in Kaja Kramberger pa sta 

pod vodstvom gospe Nine Senica 

izdelali nalogo z naslovom 

Osnovnošolci v svetu knjig. Vse 

raziskovalne so se uvrstile v prvo 

tekmovalno skupino, kar pomeni, 

da so si dekleta prislužila tudi 

nagradni izlet raziskovalcev na 

Bled in Pokljuko. 
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ALI STE VEDELI? 
 

V povprečju človek zaspi v sedmih 

minutah. 

 

Limone vsebujejo več sladkorja 

kot jagode. 

 

Havajska abeceda ima samo 13 

črk. 

 

Največ ljudi govori kitajsko, 

špansko in šele nato angleško. 

 

Največ parov se prepira zaradi 

denarja. 

 

Ogenj se hitreje širi po hribu 

navzgor kot navzdol. 

 

Žabe ne morejo požirati, če imajo 

oči odprte. 

 

Najhitreje se celi jezik. 

 

Kolibriji so edini ptiči, ki ne 

morejo leteti vzvratno. 

 

Kačji pasti ima šest nog, vendar 

ne zna hoditi. 

 

Najbolj varna barva vozila je 

bela. Najmanj nesreč se zgodi v 

belih avtomobilih. 

 

Največ sveč, kar 96 %, kupijo 

ženske. Samo 4 % sveč kupijo 

moški. 

 

Jajca vsebujejo vse možne 

vitamine razen vitamina C. 

 

Zmnožek naslednjih števil  

111 111 111 . 111 111 111 =  

12 345 678 987 654 321 
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AN ENGLISH CORNER 

FUNNY RIDDLES 

 

How many letters are there in the 

alphabet? 

Eleven – T-h-e A-l-p-h-a-b-e-t. 

 

Where does Friday come before 

Thursday? 

In the dictionary. 

 

What begins with T ends with T 

and has T in it? 

A teapot. 

 

What word begins and ends with 

an E but only has one letter? 

Envelope. 

 

What five-letter word becomes 

shorter when you add two letters 

to it? 

Short. 

 

What occurs once in a minute, 

twice in a moment, and never in 

one thousand years? 

The letter M. 

 

If an electric train is travelling 

south, which way is the smoke 

going? 

There is no smoke; it is an electric 

train. 

 

Which month has 28 days? 

All of them, of course. 
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NEKAJ RESNIC O PRAVEM 

PRIJATELJSTVU 
 

1. Bolje en pravi prijatelj kot 10 

namišljenih na spletnih omrežjih. 

2. Iz življenja izloči prijatelje, o 

katerih se kar naprej pritožuješ. 

3. Vedno obstaja način, kako 

postati še boljši prijatelj. 

4. Samo zato ker je nekdo lep in 

prijazen, še ne pomeni, da je dober 

prijatelj. 

5. Za prijatelje si vedno vzemi čas. 

Naj ti prijatelji ne bodo 

samoumevni. 

6. Prijateljstvo se lahko več let 

gradi, poruši pa se lahko v eni 

minuti. 

7. Govori iskreno in drži obljubo. 

8. Prilagodi se, a bodi to kar si. 

9. Svojega prijatelja nikoli ne 

obrekuj. Če dela kaj narobe, mu to 

iskreno in prijazno povej. Nikoli o 

njegovih napakah ne govori z 

drugimi. 

10. Lepo je biti prijatelj, ko se 

skupaj smeješ, hodiš na potovanja, 

klepetaš po telefonu in opravljaš 

mimoidoče, a pravi prijatelji se 

pokažejo v nesreči. Takrat si znajo 

vzeti čas, ponuditi ramo za jokanje 

in nam dati občutek, da nismo 

sami, da so tu za nas in da bomo z 

njimi zmogli premagati vse 

težave. Morda res ne moremo 

pričakovati čudežev, a čudež je že, 

da imamo pravega prijatelja. 
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