
 



 

 

 
PA  JE  SPET  TU 

 
Leto je naokrog in spet smo tu—v šoli. Pričakovanja so velika, vsi smo vzhičeni in 

polni pričakovanj, čeprav jih kar nekaj deluje hladnih - kot da bi bili brez čustev – 

se v njih vseeno nekaj kuha. Ura odbije osem in vsi se lepo po vrsti odpravimo do 

učilnic, kjer se posedemo in začnemo s prvo uro to šolsko leto sploh – razredno 

uro, pri kateri smo se sprijaznili, da smo na našo žalost spet za šolskimi klopmi.   

Res pa je, kar moram povedati, da je bil to eden najkrajši  šolskih dni v celem šol-

skem letu do zdaj.  Če res dobro premislim, nam ni bilo najslabše, ko pomislim na 

prvošolčke, ki so se vsi preplašeni prvič napotili v šolske klopi.  

Hja, spomnim se sicer mojega prvega šolskega dne. Tudi mi smo bili prestrašeni, 

saj je bilo to za nas nekaj novega. Precej me je pomirjalo, da sem večino sošolcev, z 

izjemo Tomaža, poznal že iz vrtca. Spomnim se tudi prve, zame grozne, malice  ̶ 

makove potice, ki je nikoli nisem maral. 

Prvi dan pa je bil sicer resda nekaj novega in čudnega, ampak začuda smo ves dan 

še lahko IGRALI, pa čeprav smo bili že v šoli.  

 

Upam, da bodo prvošolčki preživeli lepo šolsko leto, kajti čaka jih še osem let 

osnovne šole in vsako posebej bo nov izziv. 

 

Žan KRANJEC 



 

LESTVICA NAJBOLJ PRILJUBLJENE GLASBE 

Aviici – Wake me up 

Macklemore, Ryan Lewis – Can't hold us 

Katy Perry – Roar 

Naughty Boy – La La La 

Robin Thicke – Blurred Lines 

Miley Cyrus – Wrecking Ball 

Justin Timberlake – Mirrors 

Emily Osment – Lovesick  

 Bastille – Pompeii  

OneRepublic – Counting Stars  

Lady GaGa – Applause 

 

RAZREDNI SOVRAŽNIK 

(OPIS) 

Film Razredni sovražnik govori o gimnazijcih, ki izkori-

stijo smrt učenke za upor proti učiteljem. 

Film je osvojil nagrado filmskih kritikov na Beneškem 

festivalu filmov. 

OPIS: 

Razredničarka se odpravi na porodniško. Dijaki dobijo 

novega razrednika, profesorja nemščine, ki jim ni uga-

jal, saj je pridigal vedno v nemščini ter vedno omenjal pisatelja Thomasa Manna. Podelili so mu 

naziv nacist. Kasneje je njihova sošolka Sabina naredila samomor, katerega so nekateri sošolci 

izkoristili za upor proti učiteljem. Najprej se je začelo s svečami po stopicah, ki so gorele vse do 

njegovega kabineta, kasneje s posnetkom Sabine, kako igra na klavir in s kruto napovedjo preko 

šolskega radia. Kasneje je Mojca, Sabinina najboljša prijateljica, predstavila svoj esej, v katerem je 

opisala, da Sabine uporniki niti povohali niso, sploh niso vedeli njenega priimka, sedaj pa so jo 

izkoriščali za beden, nesmiseln upor. Ob koncu filma so se učenci odpravili na končni izlet v Gr-

čijo, o katerem so se dolgo časa prepirali. 

Film je bil posnet po resničnem dogodku. 

Meni se je film zdel zanimiv, eden najboljših slovenskih filmov. Film postavlja vprašanja spreje-

manja avtoritete, žalosti in reakcije ob življenjsko prelomnih trenutkih. 

Tilen Prelič in Mija Hujs, 8.r 

 

FILMI: 

Dirka življenja  

Konec je tu  

Diana  

Avioni 

Razredni sovražnik 



 

 

OŠ  FOKOVCI  ̶ KULTURNA Š OLA 
 

V petek, 20. septembra, smo se trije učenci z mentorico in ravnateljico podali  v Cerklje na Gorenj-
skem, kjer smo se udeležili podelitve nagrad za naj kulturno šolo. Šole, ki so dobile naziv kultur-

na šola, morajo razvijati obšolske dejavnosti 
na različnih področjih kulture, kot so: folklora, 
gledališka dejavnost, likovna umetnost, po-
dročji glasbene in plesne dejavnosti, literarna 
umetnost in novinarstvo, dejavnosti na podro-
čju filma in fotografije ter dejavnosti na podro-
čju varovanja kulturne dediščine. Med vsemi 
letošnjimi 53 šolami je naziv kulturne šole pri-
padel tudi OŠ Fokovci. 

Ko smo po treh urah vožnje končno prispeli v 
Cerklje, smo bili vsi močno potrebni malice, ki 
smo jo dobili v kulturnem domu Ignacija Bor-
šnika. Po malici in kratkem počitku smo se od-
pravili v dvorano, kjer smo si ogledali senzaci-

onalen film Roka Bička Razredni sovražnik. Film, ki je bil nagrajen na Beneškem filmskem festi-
valu, je težje razumljiv za otroške oči. Nato je sledil pogovor z igralci glavnih vlog, ki so amater-
ski igralci, izbrani po naključju, in poklicnimi igralci. Sledilo je kosilo in nato prireditev, na  kateri 
so podeljevali posebne nagrade za dosežke na posameznih področjih in nagrado za naj kulturno 
šolo. Na prireditvi je bil podpisan tudi sporazum o ohranitvi projekta kulturna šola, ki sta ga 
podpisala predstavnika JSKD-ja in Zavoda za šolstvo RS. 

Za podelitev naziva kulturna šola so morali biti izpolnjeni številni pogoji o kulturnem delovanju 
šole v bližnji in širši okolici, ki kažejo na to, 
da šola postaja neko kulturno središče za 
okolje, v katerem se nahaja. OŠ Fokovci na-
mreč razvija kulturne dejavnosti na različ-
nih področjih. Na gledališkem področju de-
luje dramska skupina, ki v svoje predstave 
vključuje pevski zbor in filmske vložke, ki 
jih sami snemajo.  

 

PO OGLEDU FILMA SO SLEDILA VPRAŠANJA, ZA IGRALCE FILMA. 

PREDSTAVNIKI KULTURNE ŠOLE- OŠ FOKOVCI (Tilen Prelič, Aleksandra Oleksy, Suzana 

Deutsch, Silvija Sambt in Žan Kranjec-na sliki fotograf) –SLIKANJE Z DIPLOMO. 



Nastopajo na občinskih kot tudi šolskih prireditvah. Na uspešno delovanje pevskega zbora ka-
žejo zlata priznanja na regionalni in državni ravni, kjer so osvojili tudi zlato priznanje. Zdaj pa 
se člani zbora pripravljajo na snemanje čisto svojega CD-ja. Na šoli deluje tudi folklorna skupi-
na, ki nastopa tako na občinskih kot šolskih prireditvah, udeležuje pa se tudi tekmovanj folklor-
nih skupin. Učenci šole sodelujejo na številnih likovnih natečajih, na katerih dosegajo lepe uspe-
he. V okviru obšolskih dejavnosti poteka tudi dejavnost turizem, katere cilj ni samo turistična 
promocije kraja in okolice, ampak skozi promocijo tudi ohranjanje kulturne dediščine. Za učen-
ce so kot izvenšolske aktivnosti na voljo tudi e-glasilo, fotografski natečaji, kulturni dnevi, na 
katerih učenci obiskujejo gledališke, lutkovne predstave, spoznavajo kulturno dediščino okolice 
in jo z avdio-vizualnimi sredstvi poskušajo prikazati na svoj način. 

 

 

Kot ostale šole se tudi OŠ Fokovci trudi biti čim prijaznejša do učencev in jih privabiti v svoje 

obšolske dejavnosti. Hkrati s sodelovanjem pri društvih in ostalih organizacijah (npr. TIC, so-

sednje šole, Krajinski park Goričko,…) spodbujamo tudi sodelovanje učencev kot posameznikov 

v teh društvih. Od novih generacij pričakujemo pokrivanje vseh področij kulturne šole, prav ta-

ko pa nadaljnje sodelovanje z društvi in ostalimi organizacijami. 

 

 

Žan Kranjec, 9. r. 



 

SKRB ZA OKOLJE 
Vsi se zavedamo, da je naše okolje zelo onesnaženo, ko se zazremo naokoli, vidi-

mo odvržene razne papirčke, plastiko, itd. Redko se zavedamo, kako veliki one-

snaževalci smo, zato se potrudimo in ne onesnažujmo okolja po nepotrebnem. Ne-

kaj zelo preprostih in učinkovitih nasvetov, kako lahko sami poskrbimo za lepše in 

čistejše okolje: 

  ko greš na kakšen pohod, odpadke pospravi v torbo, namesto da jih odvržeš 

v naravo; 

  priporočam, da tudi druge posvariš, da ne mečejo odpadkov v naravo, tem-

več ko pridejo do bližnjega koša, odpadke odvržejo v koš; 

 več tuširanja kot pa kopanja,  

 uporabljamo kolo namesto avtomobila, ko je le-to mogoče. 

 

Da bi vam skrb za okolje čim bolj zlezla pod kožo,  vam prilagam pesem o ločeva-

nju odpadkov, ki sta jo napisali 

KRISTINA JERALIČ in ANJA HRASTAR 

 
 

LOČUJMO ODPADKE 
 

Ločujmo odpadke, 
kot naučimo se matematike. 

Ločimo organske odpadke, papir, 
embalažo in pa steklo, 

pa nič slabega se ne bo reklo. 
Star papir lahko prineseš v šolo, 

daj, zvij ga v rolo. 
Dajmo ljudje, zmigajmo se, 

poberimo odpadke vse. 
To veselilo bo me 
in tudi učitelje vse. 

                                                                       
 

SAŠA FARKAŠ 



 

Fotografije pridobljene iz http://www.sensa.si/zdrave-

odlocitve/slovenske-vode-so-zelo-ciste/ 

http://www.sensa.si/zdrave-odlocitve/slovenske-vode-so-zelo-ciste/
http://www.sensa.si/zdrave-odlocitve/slovenske-vode-so-zelo-ciste/


 

JESEN 

FOTOGRAFINJI: 

KAJA BAŠA IN  

KAJA FARTEK 



 

LÜPANJE KUKORCE

Vsako leto v Selu poteka  prireditev lüjpanje kukurce. Ta prireditev poteka z namenom 

ohranjanja starih ljudskih običajev. Prireditev LÜJPANJE KUKORCE poteka že 10. leto. Pri 

pripravi sodelujejo pevsko društvo Selo in ostali vaščani. Za organizacijo v glavnem poskrbi 

Oskar Makari. Ostali člani se pa dobimo na sestanku in si razdelimo delo, določimo termin 

prireditve ter se pogovarjamo o tem, kako bi izboljšali prireditev. 

Letos je prireditev bila v soboto, 21. 9. 2013. Letošnji nastopajoči so bili:  folklorna skupina 

OŠ Fokovci, ki je zaplesala narodne plese, Selanske frajle s plesi kankan in kavbojskimi ple-

si, pevsko društvo Vučja Gomila (predstavili so se z ljudskimi pesmimi), pevsko društvo 

Selo, gorički klantoši ter folkoloristi iz Sakalovec z ljudskimi plesi. V okviru društva so se 

poleg pevcev predstavili še Nemaki s skeči, Lara Kuhar s flavto, Vanesa Nemet pa je s flavto 

zaigrala v triu. Po kulturnem programu so nas zabavali še Blue planet. 

                                                                                                       SAŠKA GAAL IN KAJA FARTEK  

Domen, ki pleše kavbojski ples.  
Naši folkoloristi plešejo. 

Olupljena koruza. 

Obiskovalci pridno ličkajo koruzo. 



 

NOGOMETNA TEKMA NA OŠ FOKOVCI 

17. 9. 2013 je najprej bil čisto običajen šolski dan, potem pa so se 6. in 7. uro v telovadnici šole 

zbrali učenci treh šol OŠ Fokovci, OŠ Prosenjakovci in OŠ Gornji Petrovci ter igrali nogomet.  

Najprej so naši igrali z ekipo Gornji Petrovci. Z Gornjimi Petrovci so igrali zelo uspešno, saj 

je bil rezultat 2 : 1 za naše. Potem so imeli malce odmora, saj so igrali Gornji Petrovci in Pro-

senjakovci. Nestrpno smo čakali konec igre, saj smo hoteli izvedeti, kdo bo napredoval v fi-

nale. Zmagala je ekipa Prosenjakovcev.  Potem pa je šlo zares. Tekmovali smo s Prosenjakov-

sko šolo. Igra je bila zelo napeta, saj je šlo za 1. in 2. mesto. Ko se je igra končala, smo izvede-

li končno uvrstitev ekip. Na prvo mesto se je uvrstila OŠ Prosenjakovci, na drugo mesto OŠ 

Fokovci in na tretje mesto pa OŠ Gornji Petrovci. Tako so nekatere skupine odšle domov ve-

sele nekatere pa žalostne . 

Morate pa vedeti da zmaga ni pomembna, ampak je pomembno sodelovanje. 

Saša Farkaš 

KOŠARKARSKA TEKMA 

V ponedeljek, 9. 9. 2013,  smo se učenci in učitelji OŠ Fokovci in DOŠ  Prosenjakovci odpra-

vili na košarkarsko tekmo v Celje, kjer sta se pomerili ekipi iz Češke in Hrvaške. Tja smo se 

odpravili zato, ker je v Sloveniji potekalo Evropsko prvenstvo v košarki.  

Na pot smo se odpravili po končani sedmi šolski uri ob 14.10. Tja smo se peljali približno 2 

uri. Ko smo prispeli v Celje, smo imeli najprej prostih pol ure. V teh pol ure smo lahko šli v 

nakupovalni center, kjer smo si lahko kaj kupili. Potem so nam učitelji razdelili vstopnice. 

Nato smo šli na stadion ter se posedli na svoja mesta.  

Ko se je tekma začela, sta obe ekipi igrali precej izenačeno. Kmalu pa je povedla ekipa Češke. 

Ko je bil time-out, so gledalcem zaplesale še navijačice ter akrobati. Akrobati so izvajali akro-

bacije s košarkarsko žogo in metali na koš, tako da so skakali od odrivne plošče.  Tekma je 

trajala uro in 45 minut. Nekateri so navijali za Češko, nekateri pa za Hrvaško. Izid je bil 70 : 

53 za Hrvaško.  Ko smo se odpravili domov, smo se še najprej ustavili v Mariboru, kjer smo 

šli v McʹDonalds. Domov smo prišli pozno, nekje ob desetih zvečer.   

Vzdušje v dvorani je bilo malce preglasno. Najboljše od vsega pa je bilo, da smo se spet sre-

čali z učenci iz drugih šol in z njimi preživeli teh nekaj ur. 

Saška Gaal 

 



 

 

 

V petek, 11. 10. 2013, smo se 

zbrali na DOŠ Prosenjakovci, 

kjer je potekala že 7. Mini olim-

pijada občine Moravske Topli-

ce. Dogodka smo se udeležili 

učenci DOŠ Prosenjakovci, OŠ 

Fokovci ter OŠ Bogojina. Zbra-

lo se nas je skoraj 400 učencev 

in učiteljev. Dogodka in same 

otvoritve se je udeležila tudi 

olimpijka Brigita Langerholc 

Žager. Po uradni otvoritvi so 

se učenci pomerili v devetih različnih igrah. Moto teh iger je bil tokrat: 

"Pomembno je sodelovati in ne zmagati." Tako so bili na koncu vsi zmagovalci in 

dobili priznanja, pri tem je veljalo geslo: ferplay gre naprej.  

 

Učenci 3 triade smo tekmovali v treh igrah: 

-odbojka 

-košarka in 

-nogomet. 

Čeprav nismo točkovali iger, smo si vsi prizadevali da bi nabrali čim več zmag. 

Mini olimpijada poteka že 7 let in že 7 let se srečujemo z istimi tekmovalci. V teh 7 

letih smo lahko spremljali ali smo postali boljši, spretnejši in bolj pravični. V 7 letih 

smo sklenili tudi nova prijateljstva z učenci drugih šol. Mini olimpijada tako ni sa-

mo športno tekmovanje, je tudi druženje. 

Naslednje leto je organizator Mini olimpijade OŠ Fokovci . Upam, da bomo pripra-

vili zabavne igre in da se bodo tekmovalci na naši šoli dobro počutili.  

Fotografije o Mini olimpijadi si lahko ogledate na naši spletni strani: 

http://www.os-fokovci.si 

 

SAŠA FARKAŠ 



 

       TEHNICA 

Ker si opravil/-a  vse šolske obveznosti, boš užival/-a 

v povečanem odmerku prostega časa, ki ga izkoristi za 

stvari, ki jih rad/-a počneš. Že nekaj časa se trudiš, da 

bi osvojila njegovo/njeno  srce, a zdi se ti, da se nič ne 

premakne. Trmasto boš vztrajal/-a pri svojih idejah. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

     ŠKORPIJON 

Konec tedna te čaka veliko druženja in srečanje s 

starimi prijatelji, od katerih boš dobil/-a odgovore 

na nekatera vprašanja, ki se ti že dolgo motajo po 

glavi. Ljubezensko življenje bo to jesen precej raz-

burljivo. Veliko bo vročih pogledov in lepih besed. 

PRIJATELJISTVO:  

SREČA  

LJUBEZEN  

       DEVICA: 

Zaljubljen/-a  si v fanta/punco, ki ne kaže nobenega 

zanimanja zate, ti pa še vedno vztrajaš. Izvedel/-a boš 

nekaj, kar bo pomembno za tvojo prihodnost. Glede 

prijateljstva se moraš znajti  sam/-a. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

           RIBI: 

Za dosego ciljev je včasih potrebno tudi kaj narediti 

in ne le govoriti. Pusti, da življenje odplete, kar je 

zapletlo, saj veš, da več kot si storil/-a, ne moreš več 

storiti. V šoli bodo od tebe zahtevali  več, kot trenut-

no zmoreš, zato bodi pripravljen/-a. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

          KOZOROG: 

V šoli namreč zadnje čase prav uživaš v učenju in osta-

lih obveznostih. To se bo seveda poznalo tudi na tvojih 

ocenah, ki bodo bleščeče. Svojo simpatijo boš videval/-

a bolj poredko, bo pa takrat, ko se bosta videla, toliko 

lepše. Med prijatelji se boš počutil odrinjenega. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

             RAK: 

Ta teden bo veliko klepetanja, tudi med poukom, kar 

bo ob živce spravljalo učitelje. Ljubezenske  dogo-

divščine te ne bodo privlačile, bolj pomembno ti bo 

prijateljstvo. V šoli bo vse ok, če le ne boš preveč po-

vršen/a. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA  

LJUBEZEN  

 



           VODNAR: 

Prijatelji/-ice ti bodo prinesle več težav kot koristi, 

zato jih ta teden raje pusti  pri miru. V prihodnjih 

dneh se v ljubezenskem življenju izogibaj pomemb-

nim pogovorom ali odločitvam, saj se lahko vse sku-

paj obrne v napačno smer. Tvoje telo ti ni kaj preveč 

hvaležno, zato živi zdravo! 

PRIJATELJISTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

      DVOJČKA: 

V šolo boš vedno prihajal/-a z veseljem, kajti začel/-

a se boš končno učiti. Zaključno spričevalo bo bleste-

lo. Med prijatelji se boš počutil/-a zelo  odrinjeno. 

Simpatija pa se bo zaljubila v drugo/-ega. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

          LEV 

Skrbi v zvezi s šolo so popolnoma odveč, saj bo vse 

teklo kot namazano. Tudi s starši se boš dobro razu-

mel/-a . Ne bo ti uspelo razbrati ali si punci/fantu, o 

kateri/-em govorijo, da je vate zaljubljen/-a, resnič-

no všeč ali ne. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:    

      OVEN 

  Konec tedna te čaka veliko druženja in srečanje s 

starimi prijatelji. Trmasto boš vztrajal/-a pri svojih 

idejah. Tvoja ljubezen bo vedno vesela, vendar se boš 

tudi dobro počutil/-a. Sošolci/sošolke te bodo občudo-

vali in te hvalili, ker si postal/-a dober/-ra prijatelj/-

ica. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

BIK 

 Odšteval/-a  boš dneve do počitnic, saj že pogrešaš 

sproščena počitniška druženja. Ne pozabi pa opra-

viti še zadnjih obveznosti v šoli. Na ljubezenskem 

področju se kaj veliko ne bo dogajalo. Poskusi si 

najti tudi nekaj časa zase, da se boš lažje spopadal/-

la  s stresom. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

 STRELEC 

Srečne zvezde ta teden ne bodo ravno na tvoji stra-

ni. Sicer se ne bo zgodilo nič hujšega, a tudi male 

neprijetnosti te znajo spraviti v slabo voljo. Ugoto-

vil/-a  boš kaj je tisto, kar fante/dekleta  na tebi naj-

bolj privlači. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

 

 





SE NADALJUJE 

Avtor: Tilen Prelič 



MEDNARODNI DAN MIRU 

 

Dne 20. septembra so se nekateri učenci odpravili OŠ Negova, kjer so skupaj z učenci ostalih 

Unesco šol iz našega Unesco središča obeležili dan miru s sajenjem dreves.  

21. september je mednarodni dan miru, ki ga tudi na naši šoli obeležujemo s sajenjem drevesa v 

okviru projekta ENO. Ideja o sajenju dreves se je rodila leta 2000 v Finski vasici in do sedaj se je 

posadilo že 7 milijonov dreves. Ponosni smo, da s sajenjem prispevamo k tako velikemu med-

narodnemu projektu.  

Tema letošnjega sajenja je bila  “Izobraževanje 

za mir”. Poleg veščin branja in pisanja je nalo-

ga sodobnega izobraževanja tudi gojenje med-

sebojnega spoštovanja in spoštovanja sveta, v 

katerem živimo. Vrednote kot so mir, strpnost 

in sočutje do sočloveka postajajo vedno bolj 

pomembne. 

Na to je bilo posebej opozorjeno tudi na sreča-

nju v Negovi, kjer so se učenci srečali s popot-

nikom in mirovnikom Tomom Križnarjem in 

prisluhnili njegovim besedam. 

 

 

Žan, Kranjec 

SVETOVNI DAN VARSTVA ŽIVALI 

 

4. oktobra obeležujemo svetovni dan živali oziroma svetovni dan varstva živali. 

Svetovni dan živali je v zadnjih letih prerasel v svetovni teden živali, ki poteka pod okriljem 

Svetovnega združenja za zaščito živali (World Society for the Protection of Animals - WSPA) od 

4. do 10. oktobra.  

 

Na šoli je potekala tudi akcija zbiranja hrane za kosmatince v zavetiščih. Pohvaljeni vsi učenci, 

ki ste se akcije udeležili in prispevali za štirinožne prijatelje brikete ali pločevinko hrane. Spom-

nimo pa naj vas, da so vaši prispevki dobrodošli skozi vso leto, in sicer tako pri Društvu za za-

ščito živali Pomurja kot tudi v ostalih zavetiščih. 

 



Izdajo glasila omogočajo : 

 

GLASILO SMO OBLIKOVALI: 

 

 

 

 


