
 

  

 

 

PRAZNIKI IN  
PRAZNOVANJA 



 

SREČANJE UNESCO ŠOL 
 

V petek, 13. 12. 2013, je bilo v Ljubljani že 15. srečanje Unesco APS mreže Slo-

venije. Rdeča nit letošnjega srečanja je bil Unesco– pogled v prihodnost. Sreča-

nje je tokrat bilo še posebej slovesno, saj smo obeležili 20-letnico ASP mreže v 

Sloveniji, zato je bilo na srečanju mogoče prisluhniti vsem, ki so omogočili, da je 

mreža nastala in da živi še naprej. Srečanja so se udeležile tudi 4 učenke naše 

šole. 

MEDNARODNI DAN Č LOVEKOVIH PRAVIČ 
 

Svetovni dan č lovekovih pravič obelež ujemo 10. dečembra. Na ta dan,leta 
1948, je bila v Parižu sprejeta splos na deklaračija č lovekovih pravič.  

»Prižnanje prirojenega č loves kega dostojanstva vseh č lanov č loves ke dru-
ž be in njihovih enakih in neodtujljivih pravič pomeni prižnanje temelja svo-
bode, pravič nosti in miru na svetu. Zanikanje in teptanje č lovekovih pravič 
sta pripeljala do barbarskih dejanj, ž aljivih ža č loves ko vest. Stvaritev sveta, 
v katerem bi imeli vsi ljudje svobodo govora in verovanja in v katerem ne bi 
ž iveli v strahu in pomanjkanju, pa bi žato naj bi bila spožnana ža najvis je 
prižadevanje č loves tva.«  

In zakaj je treba poskrbeti za varovanje človekovih pravic? Nujno je 
potrebno, da se č lovekove praviče žavarujejo ž moč jo prava, da č lovek ne bi 
bil prisiljen žatekati se v skrajni sili k uporu žoper tiranijo in nasilje. Nujno 
je potrebno pospes evati ražvoj prijateljskih odnosov med narodi.  

 

 

 UNESCO ŠOLA 



SPREJEM PRVOŠOLČKOV V UNESCO 

 

OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC SO BIL PRVOŠOLČKI SPREJETI   MED 

ČLANE ŠOLSKE SKUPNOSTI. 

UČENCI 4. IN 6. RAZREDA SO NJIM PRIPRAVILI PRESENEČENJE: PO-

SLIKALI SO JIM MAJCE IN POSNELI KRATEK FILM O NJIH. Mi pa jih 

predstavljamo v e-glasilu. 

 

MEDNARODNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE HOLOKAVSTA 

 

Kot verjetno tudi drugod smo na OŠ Fokovci obeležili mednarodni dan spomina 

na žrtve holokavsta. 27. januarja smo 6. šolsko uro s kratko predstavitvijo 

opomnili na številne žrtve holokavsta, med katerimi so bili tudi otroci naših let. 

Ta genocid obeležimo vsako leto, a letos smo se tega lotili malo drugače. 

O številu  umorjenih in  pobitih ne  obstajajo zanesljivi  podatki. Umrli  so  mili-

joni ljudi. A kako neosebno zveni ta številka! Zato smo jo želeli oživiti in naredi-

ti predstavljivejšo. Pridružili smo se akciji Srednje ekonomske šole Maribor 

NAJ NAS LADJICE POVEŽEJO. Cilj akcije je za vsako človeško življenje nare-

diti ladjico iz odpadnega papirja. Čeprav smo mala šola, smo se akciji pridružili 

vsi učenci od 1. do 9. razreda in z željo prispevati čim več ladjic, smo odmore in 

proste ure zapolnili z zgibanjem ladjic. Tako smo k vseslovenski akciji prispeva-

li 7526 ladjic. Projekt se bo zaključil 21. marca 2014, na dan boja proti vsem vr-

stam genocidov.  

Dijaki ekonomske šole iz Maribora bodo ob koncu akcije postavili inštalacijo iz 6 

milijonov ladjic – za vsako žrtev genocida ladjica. Inštalacija iz papirnatih lad-

jic, ki jih bodo pozneje reciklirali, naj bo opomin, da je vsako človeško življenje 

edinstveno in nenadomestljivo. Odpadni papir pa bodo namenili za akcijo Star 

papir za indijske otroke. Tako bo spomin in obujanje vrednot združen s človeko-

ljubnim poslanstvom. 

 

Žan Kranjec 



Stran 4 SUPERNOVICE 

 

 

Prvošolčki 

LANA SEREC 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:KUŽA 

Najljubši predmet:NOBEN 

Najljubša igrača:KUŽA 

Kako se razumeš z učiteljico:DOBRO 

najboljši prijatelj:KATARINA 

rad/a hodiš v šo-

lo:DA 

 

 

MARLEY SAMUEL 

Kako se počutiš v razredu:SLABO 

Tvoja najljubša žival:OPICA 

Najljubši predmet:MATEMATIKA 

Najljubša igrača:LEGO KOCKE 

Kako se razumeš z učiteljico:SLABO 

najboljši prijatelj:LAN 

rad/a hodiš v šolo:NE 

 

LAN GOMBOC 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:ZAJČEK 

Najljubši predmet:ŠPORTNA 

Najljubša igrača:LEGO KOCKE 

Kako se razumeš z učiteljico:DOBRO 

najboljši prijatelj:MARLY 

rad/a hodiš v šolo:DA 

 

ŽANA KOLARIČ 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:KUŽA 

Najljubši predmet:ŠPORTNA 

Najljubša igrača:MEDVEDEK 

Kako se razumeš z učiteljico:DOBRO 

najboljši prijatelj:NIKA 

rad/a hodiš v šolo:DA 

 

KATARINA ILIĆ 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:MEDVEDEK 

Najljubši predmet:LIKOVNA 

Najljubša igrača:KUŽA 

Kako se razumeš z učite-

ljico:DOBRO 

najboljši prijatelj:NINA 

rad/a hodiš v šolo:DA 

 



 

 

ŽIVA HORVAT 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:KAČA 

Najljubši predmet:ŠPORTNA 

Najljubša igrača:KONJ 

Kako se razumeš z učiteljico:DOBRO 

najboljši prijatelj:NIKA 

rad/a hodiš v šolo:DA 

 

NIKA SMEJ 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:KUŽA 

Najljubši predmet:MATEMATIKA 

Najljubša igrača:MEDVEDEK 

Kako se razumeš z učiteljico:DOBRO 

Najboljši prijatelj:ŽIVA 

Rad/a hodiš v šolo:DA 

 

NINA MALAČIČ 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:PANDA 

Najljubši predmet:NEMŠČINA 

Najljubša igrača:BARBIKA 

Kako se razumeš z učiteljico:DOBRO 

Najboljši prijatelj:KATARINA 

Rad/a hodiš v šolo:DA 

 

KLEMEN DOMANJKO 

Kako se počutiš v razre-

du:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:KRAVA 

Najljubši predmet:GLASBA 

Najljubša igrača:AVTO 

Kako se razumeš z učitelji-

co:DOBRO 

Najboljši prijatelj:LAN 

Rad/a hodiš v šolo:DA 

 

BLAŽ VELNER 

Kako se počutiš v razredu:DOBRO 

Tvoja najljubša žival:KUŽA 

Najljubši predmet:ŠPORTNA 

Najljubša igrača:MEDVEDEK 

Kako se razumeš z učitelji-

co:DOBRO 

Najboljši prijatelj:LAN 

Rad/a hodiš v šolo:DA 

 



 
 

 

 
 

BOŽIČ 
 Vsi se veselimo božiča, saj je december  nasploh vesel mesec praznovanj in  

darovanja daril. Božič je  nekaj posebnega za nas in predvsem za majhne 

otroke, ki že nestrpno čakajo na božička in s tem na darila, ki so si jih za-

želeli. 

 Božični prazniki lahko imajo dva obraza: tistega lepega in družabnega, ko 

je vse v lučkah in veselo; in tistega žalostnega ,ki ga ljudje skrivajo  in  ta-

jijo  pred seboj. 

       KAJ SPLOH POMENI BOŽIČ? 

Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga  praznujejo 

25 .decembra kot spomin  na rojstvo Jezusa Kristusa. 

Saša Farkaš 



                   PRAZNIČNI DECEMBER  

 

 29.11.2013 je na naši šoli potekala prireditev dan odprtih vrat. V šolo smo prišli ob 

11.00, ob 14.00 pa se je program začel. Na naši šoli smo se zbrali učenci, učitelji, starši, 

stari starši…  Nastopajoči so se predstavili z glasbeno igrico Božičkov pevski zbor. 

 

 19.12.2013 so prvošolčki s svojim starimi starši pekli piškote. Skupaj so preživeli popol-

dan ob igranju družabnih iger in dišečih piškotih. 

 

 Decembra so postavili poštni nabiralnik v jedilnici šole. Do 24.12.2013 so si učenci in 

učitelji pošiljali božično in novoletno pošto, ki jo je dežuren učenec dostavil vsem naslov-

nikom. Vsi učenci in učitelji so si zaželeli srečen božič in srečno novo leto. 

 

 24. decembra smo obeležili dan samostojnosti in enotnosti. Na proslavi smo med drugim 

učence 1. razreda sprejeli v šolsko skupnost, igralci iz glasbeno-gledališkega krožka pa 

smo se predstavili z igrico Prebrisani škratje. Na koncu je prišel še dedek mraz in nas 

obdaril z darili.  

Obiskal nas je dedek mraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za začetek  ob dnevu samostojnosti in enotnosti slovenska himna  

 

 

Dedku mrazu so pomagali prebrisani škratje. 

 

 

 

 

  Prvošolčki so postali člani unesco šole. 

 

 

 

Zapisala: Saška Gaal 



ZGODBA O PREBRISANIH ŠKRATIH  

 

Prebrisani škrati so pomočniki Božička, ki pa niso ravno najbolj ubogljivi, prijateljski in de-

lovni. 

Kot vsako leto so se tudi letos pripravljali na praznovanje božiča, a kaj ko je hudobni volk 

imel svoje načrte za božično večerjo. Na jedilniku bi letos naj bili škrati, no vsaj eden. Hvala 

bogu so škratje dovolj prebrisani, da je volk tudi letos ostal lačen. Že spet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mario razkazuje svoje mišice.   Jure grozi Ivu da bo mu eno primazal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le kdo si je drznil postaviti smrečico?                                                Miha  najde pismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ivo išče izgovore da nebi bral.                                      Končno smo našli enega, ki zna brati. 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       In potem je prišel zlobni volk. 

Neustrašni ludvik sam z zlobnim volkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Škratje so zavezali  zlobnega volka. 

 

 

 

Lačen volk odhaja. 

              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Adijo pa vesel božič volkec! 

 

 

Kaja Baša, Kaja Fartek 



     
       

       

    

 

KRIŽANKA za najmlajše 



 
MEDNARODNI DAN SPOMINA NA ŽRTVE HOLO-

KAVSTA 
 

Kot verjetno tudi drugod smo na OŠ Fokovci obeležili mednarodni dan spomina na žr-
tve holokavsta. 27. januarja smo 6. šolsko uro s kratko predstavitvijo opomnili na številne žr-
tve holokavsta, med katerimi so bili tudi otroci naših let. Ta genocid obeležimo vsako leto, a 
letos smo se tega lotili malo drugače. 

O številu  umorjenih in  pobitih ne  obstajajo zanesljivi  podatki. Umrli  so  milijoni lju-
di. A kako neosebno zveni ta številka! Zato smo jo želeli oživiti in narediti predstavljivejšo. 
Pridružili smo se akciji Srednje ekonomske šole Maribor NAJ NAS LADJICE POVEŽEJO. 
Cilj akcije je za vsako človeško življenje narediti ladjico iz odpadnega papirja. Čeprav smo 
mala šola, smo se akciji pridružili vsi učenci od 1. do 9. razreda in z željo prispevati čim več 
ladjic, smo odmore in proste ure zapolnili z zgibanjem ladjic. Tako smo k vseslovenski akciji 
prispevali 7526 ladjic. Projekt se bo zaključil 21. marca 2014, na dan boja proti vsem vrstam 
genocidov.  

Dijaki ekonomske šole iz Maribora bodo ob koncu akcije postavili inštalacijo iz 6 mili-
jonov ladjic – za vsako žrtev genocida ladjica. Inštalacija iz papirnatih ladjic, ki jih bodo poz-
neje reciklirali, naj bo opomin, da je vsako človeško življenje edinstveno in nenadomestljivo. 
Odpadni papir pa bodo namenili za akcijo Star papir za indijske otroke. Tako bo spomin in ob-
ujanje vrednot združen s človekoljubnim poslanstvom. 

 

 

 

Žan Kranjec 

 



 

8. FEBRUAR 

 

8. februar je slovenski kul-

turni praznik. Ta dan obele-

žujemo smrt največjega slo-

venskega pesnika Franceta 

Prešerna, ki  je napisal našo 

slovensko himno Zdravljico 

in še mnoge druge pesmi kot 

so Povodni mož, Magistrale 

in Sonetni venec. Sonetni ve-

nec je posvetil svoji neusliša-

ni ljubezni Juliji Primic. Nje-

govo življenje pa sta zaznamovali vsaj še dve ženski: Ana Jelovšek, s 

katero je imel tri otroke, in Zalika Dolenc.  

 

 

 

 

V petek, 7. februarja smo slovenski kulturni praznik praznovali tudi 

v šoli. Učenki 6.  razreda sta nam predstavili kratko predstavitev o 

Prešernovem življenju 

in delih, učenci razre-

dne stopnje pa so odreci-

tirali pesem Turjaška 

Rozamunda. Pevski 

zbor pa je na začetku, 

kot se za praznik slo-

venske kulture spodobi, 

zapel slovensko himno. 

 



 

Jasna Rituper Hari, Mojca Kučan 



VALENTINOVO 
                         

 

 

 

Valentinovo ali praznik svetega  Valentina  

se  praznuje  14 . februarja . 

 

Valentinovo je dan zaljubljencev . Za ta dan je 

značilno, da si zaljubljenci  podarijo majhna  

darila in voščilnice. V zahodnem svetu se po-

leg voščilnic podarja tudi vrsta drugih daril. Običajno moški obdarujejo ženske. 

Darila navadno vključujejo vrtnice in čokolado. Podarja se tudi nakit.  

 

Pri brskanju po spletu sve zasledili, da je na nekaterih osnovnih  šolah navada, 

da učenci  za valentinovo podarijo voščilnico ali darilce vsakomur v razredu. Pri 

tem pogosto zapišejo, kaj cenijo drug pri drugem.  

Na naši šoli pa je navada, da se 14. februarja učenci od 6. do 9. razreda zvečer 

zberemo na Valentinovem plesu. Tako smo se zbrali tudi letos.  

 

 

Tjaša Ozvatič, Ana Prelič 



PUST 
 

 

 

 

Pust je čas, ko se napravimo v 

pustno šemo al i maškaro. 

Oblečemo se v različne kostu-

me, ki so nam všeč (princeske, 

nindža želve, čarovnice, vragi, 

...). Poleg tradicionalnih mask, 

npr. ptujski  kurenti, crkljanski 

laufarji, slivniške coprnice, 

prekmursko borovo gostüvanje, 

škoromati iz Brkinov, so vse po-

gostejše sodobne, moderne maske.  

 

Pri nas je navada da maškare hodijo na-

okrog  in prepevajo   pesem:  kusta repa 

dugi len fašenek je cejle den, pijte vijno 

nej vodao, gejte repo nej mesao. Domači-

ni jim v zahvalo dajo sladkarije in de-

nar. Šega pravi, da morajo domačini 

sprejeti pustne šeme, sicer hišo doleti 

nesreča.  

 

 

Pust je priložnost, da damo svoji domišljiji prosta krila in se našemimo v tisto , 

kar nam pade  pamet. Učenci razredne stopnje so si letos omislili kostume, s 

katerimi so predstavili našo - Unesco šolo.  

 

 

Nina Kočiš, Mateja Kumin 



 

In kako je bilo na pustovanju v Moravskih Toplicah? 

 

 

Na pustno soboto, 1. marca 2014, so se ob enih popoldan zbrale vse pustne 

maske na parkirišču Mercatorjeve trgovine v Moravskih Toplicah. V ta namen 

so si učenci razredne stopnje Osnovne šole Fokovci izdelali kostume, s katerimi 

so predstavili Unesco šolo.  

Parkirišče so napolnili klovni, čebelice in ostale pustne šeme, med katerimi je 

bilo največ nas Unescovcev s pelerinami v različnih barvah, na hrbtu katerih 

so bili zapisani cilji Unesca, in črnimi maturantskimi kapicami z znakom Une-

sca. Voditelj pustovanja je najprej vsem zaželel dober dan, potem pa je sledilo 

ogrevanje s čarovnico Suzi. Po uvodnem ogrevanju s plesoma čevapčiči in kar-

neval smo vsi skupaj zaplesali. Na vrsti je bilo čaranje s čarovnico Suzi. Naj-

prej so na oder povabili otroške in odrasle posamične maske in podelili nagra-

de. Sledilo je še malo čaranja s Suzi in takrat sem tudi jaz dobila priložnost ča-

rati z njo. Trik, ki sva ga izvedli, je bil spremeniti balon v psa. Ko sva ugotovili, 

da je balon treba zviti v psa, je bilo čaranje pri koncu. Za nagrado sem dobila ta 

balon in eno uro biljarda v Maksimusu. Čarovnica Suzi se je morala posloviti, 

saj je pustno rajanje šlo h koncu in sledilo je tekmovanje skupinskih mask. 

Maske so se najprej predstavile. Učenci OŠ Fokovci smo se predstavili z Une-

sco himno. Naš trud, ki smo ga vložili v izdelavo kostumov, se je izplačal, saj 

smo dosegli odlično drugo mesto. 

Ta dan je bil poln smeha, veselja ter lepega vremena in slastnih krofov. 

 

 

Ajša Dobrijevič 



HOROSKOP 
 

          LEV 

V naslednjem ocenjevanjem obdobju bo ti šlo super. Pri-

jatelji ti bodo pomagali v slabih časih. Simpatija te bo 

ignorirala na celi črti. Malo več sreče boš imel/-a pri 

testih, ker se boš malo bolj potrudil/-a saj hočeš izboljšati 

stanje ocen. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:    

 

      OVEN 

  Našel/našla boš več zanimivih prijateljev, ki ti bodo 

stali ob strani. Sreča te bo spremljala vsepovsod. Sim-

patija se bo začela zanimati zate. Izkoristi srečo, ki ti 

je naklonjena. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

 

BIK 

S starši se boš razumel/-a zelo dobro, kar je že bil skraj-

ni čas. To se bo tudi poznalo v odnosih s tvojimi prijate-

lji, saj ti bodo starši dovolili več izhodov. Pri matematiki 

ti bo šlo bolje kot doslej. Na srečo v ljubezni pa še malo 

počakaj. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

 STRELEC 

V ljubezni ne boš imel/a sreče, ker sta se s simpatijo 

sprla. Za vse ostalo pa zaenkrat dobro kaže. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

 

 

     TEHNICA 

V tem šolskem letu boš imel/-a veliko sreče z ocenami in 

spoznal/-a boš več novih prijateljev. V ljubezni pa zaen-

krat malo počakaj. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

   ŠKORPIJON 

V tem šolske letu ne boš imel/-a prav veliko sreče. 

Spoznal/-a pa boš svojo veliko ljubezen in veliko novih 

prijateljev. 

PRIJATELJISTVO:  

SREČA  

LJUBEZEN  

 

 



 

       DEVICA 

V tem šolskem letu boš spoznal/-a veliko novih ter do-

brih prijateljev. Z ocenami ti ne bo šlo prav dobro, zato 

se malo bolj potrudi. Na svojo veliko ljubezen pa še ma-

lo počakaj. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

                    RIBI 

BRAVO v šoli ti bo šlo odlično. Veliko ljubezen boš pa 

spoznal/-a kmalu. Z nekaterimi prijatelji se boš skre-

gal/-a, zato boš spoznal/-a veliko novih prijateljev. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

 

                   RAK 

Približuje se konec leta s tem tudi nova konferenca. V 

tem šolskem obdobju se malo bolj potrudi kot v prej-

šnjem. Spoznal/-a si svojo veliko ljubezen. Vsi prijatelji 

ti bodo pomagali v dobrem in v slabem. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA  

LJUBEZEN  

                               KOZOROG 

Skregal/-a se boš s svojim najboljšim prijateljem. 

Pri ocenah se pa moreš še malo potruditi. V ljubezni 

zopet ne boš imel/-a sreče. 

 PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

 

                              VODNAR 

V tem šolskem letu kot vidim ne boš imel/-a prav veli-

ko sreče, saj boš vprašan/-a vedno, ko  boš nepriprav-

ljen/-a. Imel/-a pa boš kar veliko ljubezni. 

PRIJATELJISTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

                              DVOJČKA 

Ne boš imel/-a veliko ljubezni. Sreče boš imel/-a prav ve-

lik kup. Prijatelji ti bodo že skoraj presedali ker jih boš 

spoznal/-a preveč. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

 



 

Izdajo glasila omogočajo: 

Tokratno izdajo glasila smo namenili praznikom in praznovanjem. Poleg naše stalne ekipe, ki 

pripravlja glasilo (to so Kaja Baša, Kaja Fartek, Saška Gaal, Saša Farkaš, Tilen Prelič, Žan 

Kranjec in Mija Hujs), so pri tokratni številki sodelovale še šestošolke, za kar se jim najlepše 

zahvaljujemo.  

 


