


AKTUALNE ISKRICE

V OBJEMU NARAVE
CŠOD 7. IN 8. RAZRED

PONEDELJEK, 14. 2. 2022

Dejavnosti: lokostrelstvo, gozd ob reki Kolpi, nočni pohod



TOREK, 15. 2. 2022
Dejavnosti: ustvarjanje pisanic, z IKT v naravo, preživetje
v naravi in orientacija



SREDA, 16. 2. 2022
Dejavnosti: kolesarjenje, stopinje živali, črni močeril in vreme,
kulturna dediščina, izdelava mazila za ustnice

ČETRTEK, 17. 2. 2022
Dejavnosti: življenje ob Kolpi, kraška jama Kobilača in peka hrenovk



PETEK, 18. 2. 2022
Dejavnosti: plezanje, pletenje zapestnic, kemijski poskusi

VTISI UČENCEV:

Všeč mi je bil prosti čas in druženje s prijatelji.
Zanimivo je bilo učenje v naravi.
CŠOD mi bo ostal v spominu kot teden, preživet s sošolci in sošolkami.
Zanimiva mi je bila izdelava filmčka z računalniško tablico.
Všeč mi je bil skupni ogled nogometne tekme lige prvakov.
Druženja s prijatelji v naravi ne bom pozabil.
Posebno doživetje je bil nočni pohod z lučkami.
Vznemirljivo je bilo iskanje stopinj v gozdu.
Ne bom pozabil peke hrenovk ob Kolpi.



ROKOVANJE Z ŽIVIMI ORGANIZMI
Izbirni predmet ONA

Učenje pri izbirnem premetu ONA poteka praktično, in sicer s samostojnim ali
skupinskim delom učencev v naravi oziroma v razredu z različnimi živalmi. Na ta
način se krepi pozitiven odnos do živih bitij ter zavedanje, da v sodobni družbi, v
kateri se vse bolj oddaljujemo od sočloveka, postaja stik z naravo in živalmi vse
bolj pomemben.



ERAZMUSOVE ISKRICE

VKLJUČEVANJE ŽIVALI V POUK 
– GOSTOVANJE ERAZMUS + V SLOVENIJI – 

V okviru projekta Vključenost živali v pouk smo izvedli že tretjo mobilnost – tokrat
na naši šoli. V tednu od 7. do 11. 3. 2022 so nas tako obiskali učitelji iz Španije, Grčije,
Turčije in Severne Irske. Predstavili smo jim, kako smo v pouk matematike vključili
živali s kmetije. Poročali in pokazali smo jim tudi dejavnosti, ki smo jih izvajali z
mačkami in ribicami, ter naredili načrt nalog in novih srečanj. Gostje so bili nad
našo šolo in Slovenijo zelo navdušeni.

 V mesecu marcu so nas v okviru projekta Erasmus + obiskali učitelji iz Španije, Turčije, Grčije in Severne Irske.



ERAZMUSOVE ISKRICE

Po uradnem sprejemu smo jim predstavili šolo in okolico.

Izmenjali smo izkušnje, aktivnosti in naloge, povezane z vključevanjem živali v pouk.



ERAZMUSOVE ISKRICE

Naše goste je sprejel tudi župan občine Rogatec, gospod Martin Mikolič.

 Na dvorcu Strmol in Muzeju na prostem so izvedeli nekaj o naši bogati zgodovini in življenju nekoč.



ERAZMUSOVE ISKRICE

Poleg Rogatca smo jim pokazali še Bled, Postojnsko jamo in Ljubljano.



POMLADNE ISKRICE

O ZAČETKU POMLADI

Pomlad se na našem planetu dogaja ob različnih časih. Na severni polobli se začne
pomlad med 19. in 21. marcem, na južni polobli pa okoli 22. in 23. septembra.

V Švici je že več kot 200 let začetek tega letnega časa uradno priznan v času pojava listov
na kostanju, ki raste blizu vladne stavbe. Statistični podatki pravijo, da se najpogosteje
ta sezona v Ženevi začne marca, toda leta 2003 se je kostanj odločil, da bo "novo
pomlad" odprl na novo leto – 29. decembra.

Pomladno enakonočje je prvi pomladanski dan, imenuje se tudi pomladni ekvinokcij. To
pomeni, da sta noč in dan približno enako dolga, nato se vsak naslednji dan daljša in noč
krajša, vse do poletnega solsticija. Med pomladanskim enakonočjem je sonce tik nad
ekvatorjem in če stojiš na njem, gre tik nad glavo. 

Gregorjevo je praznik, ki se praznuje 12. marca. Šega ima korenine v predkrščanski dobi,
vendar se je pri ljudeh uveljavilo prepričanje, da predstavlja prihod pomladi, saj se je po
starem koledarju praznovalo na prvi spomladanski dan, ko je svetli del dneva postal
daljši. Takrat naj bi čevljarji, kovači in drugi rokodelci, predvsem v krajih na
Gorenjskem, prenehali delati ob umetni svetlobi. Po ljudskem izročilu se na ta dan
‘ptički ženijo’, zato je praznik povezan tudi z zaljubljenci.



CVETOČE DREVO

ASOCIACIJE NA BESEDO POMLAD NAŠIH NAJMLAJŠIH UČENCEV 

METULJISONCE

VELIKONOČNI ZAJČEK POHOD NA BOČ

TRAVA

PTICE

MOJ ROJSTNI DAN CVETNI PRAH KOŠNJA TRAVE GLAS KUKAVICE

PEČENJE MESA ZABAVA DELO NA VRTU

SPREHODI APRILSKI DEŽ VELIKONOČNICA ČEBELICE

DRUŽENJE V NARAVI ZVONČKI IN TULIPANI SVEŽ TOPEL ZRAK

VRNITEV PTIC SELIVK LEP SONČEN DAN SREČA



• Pomladi najraje kolesarim in se družim s prijatelji. 

• Zunaj se igram in se gugam na gugalnici.

• Zame je pomlad najbolj zanimiv letni čas, ker ni premrzlo in ne prevroče, zato zelo veliko časa preživim zunaj.

• Rada se igram s psom, pomagam atiju in rada zunaj telovadim.

• Pomladi najraje orjem, sejem in kosim na traktorju.

• Igram različne športe, ki so povezani z žogo, in plezam po drevesih.

• Pomladi sem veliko na svojem vrtu, kjer imam posajeno zelenjavo in rože. Zelenjavo in rože sama posejem in sama skrbim za vrt.

• Spomladi grem rad s prijatelji na sladoled.

• Najraje kolesarim, se sončim in jem sladoled. 

• Pomagam omi saditi na vrtu in njivi. 

• Rad hodim s  starši na krajše izlete, predvsem na pohode na bližnje hribčke.

• Spomladi se igram na sončku, nabiram rože, delam klobučke iz rožic. 

• Hodim na sprehod, opazujem in raziskujem naravo in uživam v njenih lepotah.

• Vonjam cvetice, poslušam petje ptic.

KAJ POMLADI NAJRAJE
POČNEMO?



Z družino razišči skrite kotičke, ki ti jih ponuja Slovenija.

                                                                  Odpravi se na sprehod s fotoaparatom v roki.

Piknik s prijatelji.

                                       Sprostitev in telovadba na bližnjem travniku ali gozdu.

Šotorjenje na domačem vrtu.

                                                              Kolesarski izlet v sosednji kraj.

Naredi zelenjavni vrtiček; lahko je na prostem, na balkonu ali pa kar na okenski polici.

                      Deževni dan izkoristi za dobro knjigo ob tvoji najljubši pijači in sladici.

Pokliči ali obišči prijatelja in se preprosto pogovarjajta.

                                                                                                                Opazuj mavrico.

NAMIGI, KAKO PREŽIVETI VIKEND V POMLADI



LITERARNE ISKRICE

Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja

NAŠ ZAKLAD

Prav je, da vsi vodo imamo
in se z njo ne igramo.
Zato zelo cenim to,
da kadarkoli lahko pijem jo.

A nekje pa tega ni, 
meni se to grozno zdi.
Tam živijo v suši in vročini,
to prav res je kot v divjini.

Zato vsi skupaj pazimo na njo, 
da nam bo v življenju lepo.
Voda je namreč naš zaklad, 
zato imej jo rad.

Živa Žerdoner, 6. razred

NAŠA SREČA

Zjutraj, ko voda priteče, 
to je sreča, mama reče.
Brez vode bil bi naš poraz,
umiti si ne bi mogla obraz.

Vodo naliješ v vazo 
in roži narediš veliko oazo.
Vsakič ko roža zaspi,
vode primanjkuje ji.
Tako je tudi z ljudmi,
zato to zapomni si.

Voda je vir za vse,
v  vročini brez nje vroče nam je.
Za vsako potrebo jo imamo,
zato vam je ne damo.
Vsi jo dobro hranimo,
da skrbi ljudi prihranimo.

Zara Korez, 6. razred



VIR ŽIVLJENJA

Ko zjutraj se zbudim, 
počutim se, kot da na loteriji dobim.

»Zakaj?« vprašanje vsak postavlja,
»ker iz pipe priteče voda,« odgovor predpostavlja.

Voda je vir življenja, vejo vsi, 
zato moramo zanjo biti hvaležni tudi mi.

»Kaj pa potem, če vode več ne bo?«
se sprašuješ, ko po tej pesmici napreduješ.

Si predstavljaš, da skozi pipo voda ne bi šla,
vsi vemo, da to dobra izkušnja ne bi bila. 

Skozi življenje si žejen tolikokrat, 
da si pozabil, da voda ne more priti vsakokrat.

Brez modre ni zelene vemo vsi
in tudi brez rumene ne bi mogli živeti mi.

Lan Antolič, 6. razred

MODRA VODA

Modra voda naše je bogastvo
onesnaženost pa žal je v porastu.

Dovolj smo svet že uničili,
razen, če ga bi radi zares zničili. 

A voda največji je problem,
ves čas že to vem.

O tem veliko sem premišljevala,
dobre misli iz glave sem jemala.

A voda samoumevna ne sme nam biti,
saj lahko že jutri umazano vodo začnemo piti.

Zoja Prevolšek, 7. a



JUNAK VARČEVANJA

Brez modre ni zelene, brez vode ni življenja,
tako kot brez pravil ni poštenja.

Vsi mislimo, da je imamo dovolj,
ampak bo mogoče prav zaradi nje kdaj nastal razkol.

Varčuj z vodo, da boš junak,
ker to ne more biti vsak.

Če boš varčeval vsak dan,
boš vedno nasmejan.

S tem nas boš razveselil
in nam dober vzgled podaril.

Imej druge rad
in začni s tem zdaj, ko si še mlad. 

Marija Fric, 7. a



Ob 100-letnici rojstva Jožeta Šmita

DRAGI STRIC

Dragi Jože Šmit! 

Skozi okno vidim hišo tvojo,
saj so blizu postavili tudi mojo.

Zdaj v šolo hodim in se učim, 
da novo znanje pridobim.

Vsak dan pišem in ustvarjam, 
še raje s prijatelji se pogovarjam.

Rogatec lep je kraj,
domačija mu daje poseben sijaj.

Tvoj dom je zdaj muzej, 
velik je kot Kolosej.

Velikokrat se tam ljudje dobijo,
da spomin na tvoje čase obudijo.

Lili Križnik, 6. razred

MOJ ROGATEC

Tukaj se začelo je moje življenje, 
veliko ljubezni in tudi veselje.
Tu muzej stoji prečudovit, 
zato moraš sem kdaj prit´.

Na Donački gori je lep razgled, 
ostani tu in ne hiti na Bled.
Vidiš lahko veliko stvari,
če si tu, naj se nikamor ti ne mudi.

Stari trg in nad njim grad,
v bližnji okolici pa ribnikov hlad.
Najlepše je, ko se prične pomlad, 
takrat se vedno počutiš mlad.

Gašper Fric, 8. razred



Ob 100-letnici rojstva Jožeta Šmita

ROGATEC

Tu v Rogatcu, pod goro zeleno, 
prelepo, ko sije to sonce rumeno.

Vasica je stara, a lepa in živa, 
ko v hišici mali tam nekaj se skriva,
ta hiš´ca je stara in s slamo pokrita, 
saj to je seveda dom Jožeta Šmita.

Na hribčku v gozdu tam nekaj je skrito, 
kam vodi nas sonce to daleč prelito?
Na vrhu tam gori so kamni ujeti,
saj to so ostanki Strmola postali, 
razbitega, starega tamle ostali.

V ozadju tam štajerski Triglav se slika, 
zelo je posebna njegova oblika.
To naj bi bila oblika rogu,
Rogatca ime prišlo je od tu.

Preteklost je naša kar lepo razvita,
z današnjimi zgodbami dobro je zlita.

Tomaž Režek, 9. razred

ROGATEC – MOJ KRAJ

Rogatec je majhna vas,
čudovita za nas.
Tukaj se vsi poznamo, 
med seboj igramo.

Otroci so igrivi, 
saj igrala so dobili.
Sosed sosedu srečo želi, 
v vasi prijazni smo vsi. 

Naša majhna vas,
je prekrasna za nas.
Trave tukaj so zelene, 
a plastenke nobene.

Tako naj še naprej ostane, 
saj imamo zanj velike plane.

Amadeja Smeh, 9. razred



Ob 100-letnici rojstva Jožeta Šmita

KDO ŽIVI V TEJ HIŠICI?

Kdo živi v tej hišici?
Mogoče Mici z rdečimi lici?
Ali pa ptiček, ki ga ima striček?
Mogoče palček, ki ima velik kazalček?
Ali pa tisti Tone, ki ima vedno v žepih bonbone?
Mogoče Lana, ki je vedno zaspana?
Ne ne ne, čez okno gledajo svetle oči, ki so brez vseh skrbi.

Aisha Tepeš, 6. razred

KDO ŽIVI V TEJ HIŠICI?

Kdo živi v tej hišici?
Deklica, ki veselo prepeva in na srečo ne sameva,
zraven je fantič, ki na piščal igra kot hudič.
Oče ob večerih na strune zabrenka, 
mati na klavir igra in se sladko smehlja.
Tudi babica prepeva, da po hiši kar odmeva.
Dedek zamišljeno pipo kadi, ker igrati ne želi.
Vsi skupaj so veseli, saj so se lepo ujeli.

Eva Pažon, 6. razred

V literarnih iskricah so objavljena izbrana dela z natečajev, ki so potekala v tem šolskem letu.



RAZVEDRILO

V tabeli v osmih različnih smereh poišči naslednje besede:

APRILSKI DEŽ
CVETOČE DREVO
ČEBELICE
ENAKONOČJE
IVANJŠČICE
KOLESARJENJE
KOŠNJA TRAVE
KUKAVICA
MAREC

PRIJATELJI
SLADOLED
SONCE
SPREHOD
TRAVNIK
VRT
VRTIČKANJE
ZVONČKI



"Pomlad je čas 
načrtov in projektov."

 
Lev Tolstoj

"Ko pride pomlad, 
je edini problem, 

kje biti najsrečnejši."
 

Ernest Hemingway

"Ponovno je pomlad. Zemlja je kot
otrok, ki pozna pesem na pamet."

 
Rainer Maria Rilke

NAJ BO V VAŠEM SRCU VEČNA POMLAD.
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