PRIHOVČEK

UVODNE MISLI
Pa smo ponovno prikorakali do konca šolskega leta. V tem času smo
postali pametnejši, pogumnejši, zrelejši in tudi zrastli smo. ☺ ☺ ☺
Kaj je zaznamovalo letošnje šolsko leto na POŠ Prihova, si boste
lahko prebrali in ogledali v naslednjih rubrikah nove revije
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Veliko užitka pri
branju!
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-literarne straniČapi in božična pravljica
Nekoč je živel mucek Čapi. Želel si je videti Božička, pa je vedno prej zaspal. Bil je
en dan pred božičnim večerom. Čapi se je pripravljal, da bi videl Božička. Želel je
imeti bratca mucka. Rekel si je, da bo bedel celo noč. Pripravil je past. Vzel je škatlo
in vanjo položil piškote. Past je bila izjemna. No, mogoče malo preveč izjemna. Mimo
je prišla mama Emili in njeni otroci Jan, Jaka, Nace, Gal in Timon. Videli so piškote in
jih začeli jesti. Na srečo se niso ujeli v škatlo. Čapi je mislil, da se bodo ujeli. Večerilo
se je in Čapi je bil Z A S P A N! Prišel je Božiček in se je ujel v past. Ko je Čapi videl
Božička v pasti, ga je rešil in mu rekel, da želi imeti bratca mucka. Božiček je rekel,
da mu bo prinesel bratca. Prinesel mu ga je in tako se konča pravljica.

Tobi in božično veselje
Nekoč je živel kužek Tobi, ki je komaj čakal na božič. Brigalo ga je, če mu je sestra
govorila, da pasji Božiček ne obstaja. Tobi je že odšteval ure do božica. Letos je
rekel da bo bedel celo noč samo zato, da vidi Božička. Naslednji dan je bil božični
večer in Tobi je že ves vesel skakal in kričal: »JEJ, BOŽIČ JE!«
Bil je večer in Tobi in njegova družina so se odpravili k babici in dedku. Tobi je
pozdravil in objel babico in dedka ter takoj stekel k božični smrečki. Mamico in očija
je prosil, če lahko prespi pri babici in dedku. Mami in oči sta mu dovolila. Oče Jaka je
nato šel s Tobijevim bratom, ki mu je ime Nace, gledat nogomet. Čeprav je bil čas za
posteljo, so Tobi, Nace, Gal, Timon, Jan in Filip ostali pokonci. Ampak niso zastonj
ostali pokonci, saj so videli pasjega Božička in z njim pojedli piškote ter popili mleko.
Tinkara Templak, 4. razred

Zgodba o mojem mucu Šapiju
Šapi je bil lep, nadarjen in pameten muc. Ko smo ga dobili, je bil star 6 mesecev.
Dobili smo ga tako, da je kar sam prišel k nam. Imel je ovratnico, na kateri je pisalo
KITTY CAT. Ostal je pri nas in naredili smo mu posteljico in igračke. Zelo sem ga
imela rada. Ampak nekega dne, ko je moja mami odšla v službo in zaprla garažo, ga
je sploščilo. Dva dni kasneje smo dobili novega mucka. Sedaj je star je 1 mesec. Ime
mu je Čapi. Je sivo-rjave barve. Zelo zelo zelo mi je všeč. Upam da ga bomo imeli
dolgo.
Tinkara Templak in Ela Komes, 4. razred
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-literarne straniLiza
Imam muco, ki ji je ime Liza. Liza je stara 13 let. Najprej jo je moja družina klicala
muc. Ko pa sem se jaz rodila, sem ji dala ime Liza. Liza je zelo pridna muca. Čeprav
ima še samo tri zobe, lovi miši, podgane, voluharje, polhe in celo netopirje. Še vedno
se zelo rada igra. Upam, da nikoli ne bo skrivnostno izginila.
Katarina Jelenko, 4.razred

Čebelice

Moja družina

Čebelice nabirajo med
za zdrav in dober tek.
Po gozdu se plazijo
in drevesa malo oplazijo.

Mami, lepa si in zabavna,
včasih tečna –
ampak vseeno fajna.

Ko darila še nimam,
vedno za vas se pozanimam.
In vedno mi pomagate moje čebelice.

Moj zlati ati copati močni in zlati,
zabaven kot vedno,
moj zlati ati.
Nace Frešer, 2.razred

Ko sem slabe volje,
ste pri meni vse,
Ko vas potrebujem,
vedno pridete.
Ko zraven mene so čebelice,
se počutim, kot da so rožice.
Ela Komes, 4.razred
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-literarne straniVikend za pse
PRIPOVEDOVALEC: Neko soboto so se psičke Nessie, Niki in Liza zmenile, da
gredo v park Pesjak.
NESSIE: Niki in Liza! Živijo! Vesela sem, da se po dolgem času spet vidimo.
NIKI IN LIZA: Midve tudi.
LIZA: Veselo novico imam.
NIKI: Kakšno?
LIZA: Dobila sem bratca!
NIKI: Res? Super!
NESSIE: Ja, res super! Kako pa mu je ime?
LIZA: Ime mu je Piki.
NESSIE: Ej, punci! Dobila sem briljantno idejo. Lahko bi šle v pasje toplice tamle čez
cesto!
NIKI IN LIZA: Odlična ideja, Nessie!
NESSIE: Gremo domov spakirat in vprašat starše, če lahko gremo.
NIKI IN LIZA: Okej!
NESSIE: Mami, a lahko gremo jaz, Niki in Liza v pasje toplice?
MAMA: Seveda! Za koliko dni pa?
NESSIE: Za tri mesece.
MAMA: V redu. Adijo!
LIZA IN NIKI: Dovolili so nama! Pa tebi?
NESSIE: Meni tudi!
VSI SKUPAJ: Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeej!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PRIPOVEDOVALEC: Minil je en mesec in Liza je prijateljicama predstavila njenega
novega prijatelja dihurja.
LIZA: Nessie! Niki! Poglejta, kaj sem našla! Malega dihurja!
NIKI IN NESSIE: Res!!?!!?!!!
LIZA: Jaaa! Ime sem mu dala Đon.
NIKI: Kako je luštkan!
NESSIE: Res je.
PRIPOVEDOVALEC: Liza, Niki in Nessie so se igrale z Đonom, dokler ni bil čas za
večerjo. Liza, Niki in Nessie so na večerji zganjale lumparije. Liza je kuharju
pometala vse stvari iz pulta, ker se je hotela crkljati.
LIZA: Hahahahahahahahahahahaha!
Katarina Jelenko, Tinkara Templak, Ela Komes
4. razred
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-literarne straniCoprnica Maramuda

Vsaki dan
Vsaki dan se preoblači,
vsaki dan se krtači.

Coprnica Maramuda
je posebej prav huda.
Naredila je že točo,
ki zadela je že kočo.
Naredila je že mleko,
ki ga zlila je v reko.

Vsaki dan siva,
nobena ženska ji ni nevoščljiva.
Vsaki dan iz dobre svile
sešije dobre krile.

Lahko ti tudi povem,
kako vse vem o tem,
saj slišala sem jok,
ki je bil od otrok.
Otroci niso prav varni,
saj dela v slaščičarni.
Tam naredi takšne sladkarije,
da kdor si zob ne umije,
ga zelo hitro mine
in ima samo še škrbine.

Vsaki dan dobro tke,
vsaki dan bolj bogata je.
Vsaki dan je mama,
vsaki dan je sama.
Vsaki dan v sinjini
ji letijo cekini.
Nuša Pučnik, 5.razred

Zato pa hitro – preden bo prepozno,
saj je lahko zelo grozno.
Neža Lubej, 5. razred

Čudežni medved
Nekoč pred davnimi časi je živel poseben medved. Neko jutro je našel prelepo jaso.
Tam je srečal lovca. Pozdravila sta se. Na jasi je stala hiška od lovca. Lovec in
medved sta se hitro lotila dela. Sezidala sta še hiško za medveda. Hiška je bila
naenkrat končana. Šla sta po drva. Zakurila sta ogenj in zaspala. Nato je lovec
ugotovil, da medved govori.
Jaka Juhart, 2.razred
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-literarne straniČudežni kuli
Nekoč je bil en kuli. Uporabljal ga je fant po imenu Marko. Marko je zelo rad vsak dan
risal s kulijem. Nekega dne si pa je zaželel akvarij in novo hišo. Zaželel si je tudi
zajčke, kletko za zajčke, psa, nov televizor, avto, zlato, živalski vrt z živalmi, veliko
rdečo žogo, sladoled, skiro, starwars meč, lego kocke, bazen in motor. Vse želje so
se mu uresničile, ker je živel v pravljični deželi.
Mark Sevšek, 2. razred

Zlata ptica in kapitan Gatnik
Kralj je imel zlato jablano, ki je vedno rodilo zlata jabolka. Ampak vsak dan je na
jablani manjkalo eno jabolko. Prvi sin je šel na stražo in ni ustrelil ptice. Potem sta šla
še drugi in tretji sin. Tudi onadva nista mogla ustreliti zlate ptice. Vsi trije sinovi so
odšli iskat zlato ptico. Na poti so jih oropali roparji. Kmalu zatem je prišel kapitan
Gatnik. Gatnik je s svojimi smrdečimi spodnjicami ulovil roparje. Do konca življenja so
roparji smrdeli. Ugotovili so, da se s kapitanom Gatnikom ni dobro šaliti.
Mark Samec, 3.razred

Palača iz snega
Nekoč pred davnimi časi je živela snežna kraljica. Naredila si je palačo iz snega in
vse v palači je bilo iz samega snega. Nekega dne pa je posijalo sonce. Ker je bilo
zelo vroče, se je snežna palača stopila. Počasi se je začela topiti tudi snežna kraljica,
dokler ni popolnoma izginila. Se bo še kdaj vrnila?
Neža Lubej, 3.razred

Postal sem božični škrat
Nekega dne se je prikazal božični škrat. Ker je želel narediti najboljšo škratovščino, je
ušpičil veliko stvari. Najprej je Božičku ukradel vsa darila. Nato je otrokom vzel
sladkarije. Odšel je tudi v pekarno in peku ukradel kekse. Potem se je odpravil v
banko in tam ukradel ves denar. Šel je v trgovino in s polic pospravil vso pijačo. Tudi
sladoledarja je obiskal in mu odnesel ves sladoled. Od vseh svojih lumparij je bil tako
zelo utrujen, da je zaspal.
Timon Bobik, 3.razred
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-literarne straniČudežni svinčnik
Nekoč je bil čudežni svinčnik. Uporabljal ga je fant po imenu Marko. Marko je bil star
osem let. Nekega dne se je zgodil čudež. Ko je Marko narisal avto, se je prav ta avto
še tisti hip pojavil pred njim. Avto je bil igrača. Marko je ugotovil, da se vse, kar
nariše, uresniči. Narisal je tudi šolske potrebščine in naenkrat jih je imel polno.
Narisal je dinozavra, napihljiv grad in hišo. Naslednji dan je šel v hišo. Hiša mu
odzunaj sploh ni bila všeč, odznotraj pa mu je bila všeč. Šel je v gozd in tam srečal
medveda. Skupaj s prijateljem so šli iskat kosti. Našli so jih polno. Na poti domov je
Marko srečal volka. Volk je zatulil: »Haaaa, tukaj pa je veliko mesa!« Marko se je
prestrašil in zbežal domov. Ker je bil utrujen, je šel spat. Ko se je zbudil, se je želel
okopati. Hodil je po kamniti poti in prišel je do morja. Šel se je potapljat. Zagledal je
morskega psa in se ga zelo prestrašil. Doma je po dolgem času spet začel risati.
Najprej je narisal kokoš in potem še celo kmetijo. Marko je tako sedaj imel kmetijo s
pujski, piščančki in kravami. Ko je Marko šel spet risat, je narisal štiri pošasti. Prva
pošast ga je začela loviti in Marka je bilo zelo strah. Klical je pomoč. Tekel je tako
hitro, da ni več čutil nog. Druga pošast je bila še hitrejša, močnejša in še bolj divja od
prve. Tretja pošast pa je bila najmočnejša, najhitrejša in najbolj divja. Ko je pritekel
domov, je najprej zelo močno držal vrata. Vrata je potem zaklenil. Bilo ga je zelo
strah. Klical je pomoč. Od strahu je lajal tudi njegov kuža. Marko se sedaj spomni, da
ima pod zemljo sobo za nujne primere. Splezal je v sobo in nato nekako ven. Šel je v
gostilno. Tam sta skupaj s kužkom jedla in pila. Najedla sta se in odšla domov. Na
poti domov sta videla te pošasti. Skrila sta se za grm. Marko se je ves čas spraševal,
zakaj je narisal pošasti. Hitro je ponovno vzel svinčnik in začel risati. Narisal je
zvezek, da bo lahko vanj risal. Nato je šel spat. Ko se je Marko zjutraj zbudil, je želel
ponovno risati. Takrat pa je prišla pošast in mu zlomila čudežni svinčnik. Marko je bil
zelo žalosten.
Jan Čepin, 2.razred

Mavrica
Mavrica je zelo pisana,
ker ima barvne barve.
Če pa pogledaš malo bolje,
Boš videl, da se blešči.
Emili Sajko, 2.razred
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-predstavljamo vam-

Boštjan Gorenc – Pižama
Rodil se je 8. aprila 1977 v Kranju. Star je 45 let. Pižama je v prvi vrsti stand-up
komik in prevajalec. V študentskih letih se je spoznal z gledališko improvizacijo, med
drugim pa se je v tistih letih ukvarjal tudi z rapom, sicer pa piše tudi knjige, zgodbe,
igre in stripe. Je samski. Hodil je na gimnazijo v Kranju in kasneje obiskoval še
filozofsko fakulteto v Ljubljani.

Boštjan rad spravlja ljudi v smeh, saj mu je najljubše orodje njegov sočen jezik.
Kadar ne tiči za tipkovnico, skače po stand-up odrih ali snema podkast. Napisal je
veliko literarnih del. Naj jih naštejeva le nekaj: Si že kdaj pokusil luno? Šnofijeva
druščina 1, 2, 3 in 4, Botrovo darilo, Reformatorji v stripu, Slovenski klasiki, Moj lajf,
Kaj se skriva očku v bradi…
Boštjan Gorenc je ob zaključku bralne značke pred leti obiskal tudi našo šolo
Oplotnico. Spomniva se, da je bil zelo zabaven in da smo se njegovi predstavitvi zelo
nasmejali.

Neža Lubej in Nuša Pučnik, 5.razred
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___________________________________________________________________

Prihovški bralci svetujejo
Če bi radi brali res dobro knjigo, vam priporočam, da preberete knjigo Čez goro k
očetu (Prežihov Voranc). Je zanimiva in napeta, a hkrati tudi zelo žalostna. Zgodba
govori o materi, ki se v hladni decembrski noči s hčerkama prebija skozi gorske
zasnežene pokrajine, saj iščejo očeta. Ga bodo našle? Preberite zgodbo in izvedeli
boste.
Alja Pučnik, 5.r
Priporočam knjigo Mihec milijarder (David Williams). Branje te knjige vam svetujem,
ker v njej spoznate, da denar ni sveta vladar. Ob branju knjige sem se tudi zelo
zabavala.
Nuša Pučnik, 5.r
Rada berem zanimive knjige. Še posebej so mi všeč knjige, v katerih so
predstavljene živalske dogodivščine. Ena takih knjig je tudi knjiga z naslovom Švrk
(Lesley Gibbes). Če boste to knjigo poiskali na knjižnih policah, vam obljubim, da se
boste ob glavnem junaku – pasjem policistu – zelo zabavali.
Taja Juhart, 5.r

Kdor obožuje stripe in risanje - tako kot jih jaz – bo ta knjiga odličen izbor za branje.
V mislih imam resnično zelo zanimivo knjigo z naslovom Pasji mož (Dav Pilkey). Jaz
sem prebral že dva dela. Me lahko kdo premaga?
Mark Sevšek, 2.r

Je še kdo, ki ima rad super junake? Če imate radi torej super junake, morate prebrati
vsaj eno knjigo Kapitana gatnika (Dav Pilkey). Gre za super junaka posebne sorte,
saj je zelo smešen in zabaven.
Jaka Juhart, 2.razred
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Za branje priporočam knjigo Mišopir (Steve Smallman Steve), ker je zelo zabavna in
malo tudi hecna. Zgodba govori o malem mišku, ki bi nekoč rad postal netopir. Mu bo
uspelo?
Filip Juhart, 1. razred

Trio Golaznikus (Andrej S. Skubic) je knjiga, ki mi je bila zelo zanimiva. Prebral sem
jo zelo hitro. Junaki knjige so mi bili zelo všeč.
Timon Bobik, 3.razred

Prebrala sem že ogromno knjig. Prav posebej všeč pa mi je bila knjiga Trije zajčki
(Ivan Gantschev), saj je zelo poučna. Naučila sem se veliko o življenju zajčkov in
ugotovila, da so lahko lisice zelo zvite.
Emili Sajko, 2.razred

Za branje priporočam knjigo Peter zajec(Beatrix Potter). Knjiga je namenjena
otrokom. Je zelo zabavna. Lahko jo preberejo tudi mlajši bralci, ker je kratka. Knjiga
ima zelo lepe ilustracije.
Nace Frešer, 2. razred

»Branje je znižana vozovnica do kamorkoli.«
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-intervjuPOGOVARJALE SMO SE Z VZGOJITELJICO MARJANO
Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Za ta poklic sem se odločila, ker imam rada otroke.
Kako se počutite, ko ste v vrtcu?
Počutim se veselo in dobro.
Ali boste pogrešali ta poklic?
Moje delo z malčki bom zelo pogrešala.
Kaj boste najbolj pogrešali, ko boste odšli?
Pogrešala bom prav vse: vas šolarje, vse otroke iz vrtca, sodelavke iz spodnjega in
gornjega nadstropja, kuharico Sonjo in čistilko Danico. Prav vsak ima posebno mesto
v mojem srcu.
Kaj vam je najbolj všeč v vašem poklicu?
Najbolj všeč so mi otroške oči ter nasmeh na obrazu otrok.
Ali se spomnite tudi nas v vrtcu?
Seveda se vas spomnim.
Kaj nam bi povedali?
Povedala bi vam, da prav vsaki izmed vas želim veliko sreče.
Kako si boste krajšali čas, ko ne boste več hodili v službo?
Uuuu, verjamem, da mi tudi doma ne bo dolgčas. Čuvala bom vnukinjo, hodila na
sprehode, vrtnarila oz. z ENO besedo UŽIVALA.

Moramo vam povedati, da se tudi me spomnimo vaših toplih in srčnih pogledov in objemom.
Naj vam bo DOMA lepo! Bomo pa veseli, če se boste še kdaj vrnili k nam na Prihovo.

Učenke 5. razreda (Taja, Nuša, Alja, Julia, Neža, Ajda)
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TOP IZBOR PEVK
-glasbene straniCHANEL TERRERO
Chanel Terrero Martínez, znana
preprosto kot Chanel, je kubanskošpanska pevka, plesalka in igralka.
Sodelovala je v več odrskih
muzikalih v Španiji, Španijo pa je
zastopala na tekmovanju za
pesem Evrovizije 2022, potem ko
je s svojim prvencem "SloMo"
zmagala na Benidorm Fest 2022.
Rodila se je leta 1991,
natančneje 28. julija (starost 30
let). Visoka je 162cm. Igra v filmih:
The King of Havana, El último
invierno, La llorona

SHAKIRA
Shakira Isabel Mebarak
Ripoll je kolumbijska
pevka pop glasbe.
Shakira se je rodila 2.
februarja 1977 v mestu
Baranquilla v Kolumbiji
kot najmlajši otrok 10članske družine. Visoka
je 157 cm.

12

INES ERBUS
Svojo glasbeno pot je začela pri osmih
letih
v Otroškem
pevskem
zboru
Radiotelevizije Slovenija, v katerem je pela
6 let. V tem obdobju je sodelovala pri
snemanju
plošče Otroške
pesmi
in
popevke (2001). Med letoma 2006 in 2013
je bila članica dekliške skupine Foxy
Teens, s katero so leta 2008 izdale
album Gremo fantje! Z očetom Dušanom
Erbusom je nastopala v zasedbi DolceVita,
ki je bila ustanovljena 2010. Leta 2013 se
je podala na solistično pot in izdala singel
»Dim od cigareta«, sledila sta »Moje oči
plave« in »Malo se popilo«.

MAJA KEUC
Z glasbo se je začela ukvarjati kot otrok.
Sedem let je pela v English Student
Theatru, tri leta je bila pevka v rock
skupini Hrošči.
V Sloveniji je postala znana leta 2010,
ko je v 1. sezoni oddaje Slovenija ima
talent zasedla 2. mesto. V letu 2010 se
je pridružila projektu Papir, s katerim je
leta 2010 izdala album Po viharju.
Decembra 2011, dobre pol leta po
evrovizijskem finalu, je pri založbi
Reflektor Music izšla njena debitantska
plošča Indigo z 11 skladbami.
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TOP IZBOR PEVCEV
-glasbene straniJOKER OUT
Bend je nastal maja 2016, po razpadu skupine Apokalipsa, v kateri so igrali Bojan
Cvjetičanin, Matic Kovačič in Martin Jurkovič. Tem sta se pridružila Kris Guštin in Jan
Peteh iz skupine Buržuazija in nastal je Joker Out. Njihov prvi javni nastop je bil na
Festivalu na gaju (21. maja). Novembra so izdali svoj prvi singel »Kot srce, ki kri
poganja«, za katerega
so posneli tudi svoj prvi
videospot.
Nekaj dni pozneje, 10.
novembra, so imeli
svoj prvi
(predtekmovalni)
nastop na Špil ligi.

BQL
BQL je slovenski
pop duo s Prevalj,
ki deluje od leta 2016.
Sestavljata ga
brata Rok in Anej Piletič.
Pohvalita se lahko z
letošnjo zmago v oddaji
Znan obraz ima svoj glas.

Pripravili: Irena Majer in Tinkara Templak, 4.razred
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- športne strani-

Nika Križnar
Slovenska smučarska skakalka Nika Križnar je članica kluba SSK Alpina Žiri. Stara je
22 let . Pri svojih rosnih letih je osvojila 5 zmag in bila že 22-krat na stopničkah.
Osvojila je tudi en kristalni globus.
V sezoni 2020/21 je osvojila srebrno in bronasto medaljo na Svetovnem prvenstvu ter
kot prva slovenska smučarka skakalka veliki kristalni globus za zmago v svetovnem
pokalu. Osvojila je tudi bronasto medaljo na Zimskih olimpijskih igrah leta
2022 v Pekingu. Z mešano slovensko skakalno ekipo v Pekingu, v kateri so bili
tudi Peter Prevc, Timi Zajc in Urša Bogataj je osvojila zlato medaljo.
Nastopati je začela pri svojih rosnih 13 letih.

Svetovni pokal (uvrstitve na stopničke) - posamezno
4. marca 2018 je na tekmi v romunskem Rasnovu uspela prvič stopiti na stopničke,
ko je zasedla tretje mesto.
24. marca 2019 je v ruskem Chaikovsky končala na 3. mestu.
23. februarja 2020 je na domači tekmi v Ljubnem dosegla 3. mesto.
Sezono svetovnega pokala 2020/21 je 18. decembra 2020 začela z odličnim 2.
mestom v avstrijskem Ramsau. Avstrijski Hinzenbach je v treh dnevih gostil kar tri
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posamezne tekme. 5. februarja prvič v karieri doseže zmago. Na obeh naslednjih
tekmah pa se povzpne na 2. mesto. V Rasnovu (Romunija) 18. 2. doseže svojo
drugo zmago in prevzame rumeno majico vodilne v svetovnem pokalu. Naslednji dan
je zopet na stopničkah (3. mesto). V skupnem seštevku svetovnega pokala je še
vedno na prvem mestu.
Svetovni pokal (uvrstitve na stopničke) - ekipno
20. januarja 2018 je v družbi Eme Klinec, Urše Bogataj in Špele Rogelj dosegla 2.
mesto na japonskem (Zao).
9. februarja 2019 se je na domači tekmi v Ljubnem skupaj z Jernejo Brecl, Špelo
Rogelj in Uršo Bogataj veselila novega 2. mesta.
22. februarja 2020 se zopet na domači tekmi v Ljubnem veseli novega 2. mesta v
družbi Špele Rogelj, Eme Klinec in Katre Komar.
23. januarja 2021 se skupaj z Emo Klinec, Špelo Rogelj in Uršo Bogataj veseli prve
zmage slovenske ženske reprezentance na ekipni tekmi svetovnega pokala na
domači tekmi v Ljubnem.
28. marca je v Čajkovskem osvojila tretje mesto in prejela veliki kristalni globus.
Je zelo mlada in izkušena skakalka in ena izmed najbolj mladih skakalk.

Pripravili: Julija Gosnik in Alja Pučnik, 4.razred
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-kulinarikaBROWNIE
SESTAVINE:
250g masla
250g navadne temne čokolade
2cl ruma
250g rjavega sladkorja
10g vanilijevega sladkorja
180g moke
50g kakava v prahu
5 jajc
20g masla za pekač

PRIPRAVA:
1.V kozici skupaj stopimo maslo in jedilno čokolado, da nastane gladka zmes. Odstavimo,
vmešamo rum in nekoliko ohladimo. V večji skledi zmešamo rjavi sladkor, vanilin sladkor,
moko in kakav v prahu. Prilijemo čokoladno zmes in dodamo jajca. Vse skupaj dobro
premešamo z mešalnikom, da dobimo enotno in gladko zmes.
2. Pečico ogrejemo na 180 °C. Pekač dobro namažemo z maslom in vanj vlijemo čokoladno
zmes. Potisnemo ga v ogreto pečico in pečemo 15 minut. Pečene brownieje dobro ohladimo.
Ohlajene narežemo na kvadratke in postrežemo.

LAVA CAKE
SESTAVINE:
250g jajc
100g rumenjaka
125g sladkorja
250g temne čokolade
250g masla
50g moke
Maslo in moka za modelčke

PRIPRAVA: Okrogle modelčke dobro namažemo z maslom in pomokamo (odvečno moko
odstranimo).
V mešalno posodo damo jajca, rumenjake in sladkor. Sestavine z mešalcem stepamo, da
dobimo rahlo in puhasto, svetlo rumeno zmes, na kateri se vidijo sledi metlic. Medtem nad
vodno kopeljo raztopimo maslo in čokolado.
Stepene rumenjake počasi vlivamo k stopljeni čokoladi. Mešamo, da dobimo gladko kremo.
Dodamo presejano moko in jo z lopatico nežno vmešamo, da dobimo enotno zmes.
S čokoladno zmesjo do 2/3 napolnimo modelčke in jih za natanko 9 minut potisnemo v
pečico, ogreto na 180 stopinj Celzija.
Ko vzamemo lava tortice iz pečice, modelčke za 30 sekund potopimo v hladno kopel. Tortice
nato zvrnemo na krožnike in takoj postrežemo.
Katarina Jelenko, 4. razred
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-Kam na počitnice?Prispevek pripravili: Irena Majer in Katarina Jelenko, 4. razred

Mehike

V letošnji številki Prihovčka priporočamo obisk
. Naj vam predstavimo
nekaj podrobnosti o njej.
1. LEGA: Srednja Amerika
2. POVRŠJE: -1 958 201 km2
3. GLAVNO MESTO: CIUDAD DE MEXICO
4. ŠTEVILO PREBIVALCEV: 92 202 000 prebivalcev
5. URADNI JEZIK: španščina
6. ZNAMENITOSTI: SONČNA PIRAMIDA, NORTH DAKOTA CAPITOL, VELIKA
TURA, ŠIRNE PUŠČAVE, TROPSKI GOZDOVI, PEŠČENE OBALE…
7. TIPIČNA HRANA: burito, tacosi, tortilia, avocado, feferoni
8. ŽIVALSTVO/RASTLINSTVO: mehiški volk, pume, na obali želve, kaktusi, ostra
trava…
9. ZNAMENITOSTI: izumili so visečo mrežo, oblečejo se v prednike, naredijo oltar,
največje drevo na svetu, Frida Kahlo…
10. DENAR: mehiški peso
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-ekokotičekNa šoli izvajamo eko dejavnosti že dvajseto leto. Letos smo bili vključeni v
naslednje dejavnosti:
➢ EKO - PAKET - Zbiranje odpadne embalaže KEMS (Tetra Pak).
➢ NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET! - Ne zavrzi oblek, ohrani planet!
➢ Ozaveščanje o varčni rabi vode z opozorili oziroma napisi nad umivalniki.
➢ Vključitev ustanove v čistilne akcije v lokalni in širši skupnosti.
➢ Ureditev in uporaba kompostnika.
➢ Vključevanje učencev v urejanje okolice ustanove - pometanje, pobiranje
odpadkov, grabljenje, sajenje, pletje, ipd.
➢ Zbiranje odpadne plastične embalaže in odpadne embalaže KEMS (Tetra
Pak).
➢ LIKOVNI NATEČAJ - Likovni natečaj za kreativne izdelke.
➢ Ureditev ekokotička v ustanovi in dogovor o sprotnem urejanju.
➢ Organizacija kulturne ali športne prireditve (ŠPORT ŠPAS).
➢ Ureditev grede z rožami.
➢ Šolska vrtilnica; urejanje lastnega vrta.
➢ Hrana in zdravje - Tradicionalni slovenski zajtrk.
➢ Izvajanje aktivnosti za zdravje in dobro počutje - vsakodnevne »minute za
zdravje«.
➢ Uporaba toaletnega papirja in brisačk iz recikliranih vlaken.
➢ Zbiranje odpadnih baterij.
➢ Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš.
➢ Zbiranje pokrovčkov.

➢ STAR PAPIR ZBIRAM, PRIJATELJA PODPIRAM – ozaveščanje.
➢ EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE – ozaveščanje.
➢ Ugašanje in izklapljanje električne opreme, ko se ne uporablja.
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-predstavimo seUčenci POŠ Prihova
Na naši šoli imamo dva kombinirana oddelka. V oddelku prve triade nas je 14. Naša
najljubša predmeta sta matematika in šport. Najraje se igramo z lego in link kockami
ter igri med dvema ognjema in štiri v vrsto. Nadvse zabavna in skrivnostna pa je prav
gotovo igra SKRIVNI PRIJATELJ. Drugo triado obiskuje 10 učenk. Mogoče je naša
posebnost prav to, da smo v oddelku same punce in da smo rade glasne. Smo zelo
igrive. Uživamo v plesu in pri ustvarjanju različnih izdelkov, znamo pa tudi dobro
poprijeti za delo na našem šolskem vrtu.
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-dogodkiŠPORT NAM JE V VELIKO VESELJE
Verjetno nismo edini osnovnošolci, ki imamo med vsemi aktivnostmi najraje prav
športne aktivnosti na prostem. Najboljše je seveda takrat, ko imamo na urniku športni
dan. Pri podaljšanem bivanju pa se zelo radi lovimo, igramo med dvema ognjema in
nogomet, skačemo ristanc, se igramo z balinčki in še bi lahko naštevali. Sploh se ne
bi pritoževali, če bi lahko vsak dan imeli vsaj dve uri športa.
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SPREJEM PRVOŠOLCEV V ŠOLSKO SKUPNOST
V decembru smo bili v šolsko skupnost sprejeti prvošolci. Vsi učenci na šoli so za nas
pripravili program. Bilo nam je zelo lepo.

ŠOLA V NARAVI
V začetku meseca aprila smo se učenci 2. in 3. razreda udeležili šole v naravi.
Odpeljali smo se v CŠOD Fara, ki leži ob reki Kolpi. Delali in doživeli smo marsikaj
zanimivega. Prvi dan smo se učili preživetja v naravi. Postavljali smo šotore in si
pripravili ognjišče. Naslednji dan smo preizkusili svoje spretnosti v adrenalinskem
parku in raziskovali življenje v potoku. Najbolj zanimivo pa je bilo streljanje z lokom.
Bilo je prav zabavno!
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PUST ŠIROKIH UST
Končno je prišel tudi čas, ko smo lahko postali nekdo drug. Govorimo seveda o
pustnem času. V tem času se zelo radi šemimo in segamo po slastnih krofih. Nas
mogoče prepoznate?

SNEG? HURA!
Ko sneg pobeli naše kraje, se začne prav posebna vrsta veselja. V tem času se prav
vsak trenutek, ko smo v šoli, odpravimo ven, kjer se prepustimo snežnim radostim.
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SEJEM RABLJENIH OBLAČIL, obutve in IGRAČ
Tudi v tem šolskem letu smo izvedli različne sejme, kjer smo si lahko izmenjali
rabljena oblačila, obutev ter igrače. Sejmi so dejansko odlični dogodki, na podlagi
katerih se zavedamo, da smo naredili DOBRO DELO!

SOBOTNA ŠOLA
Sobotna šola je zagotovo eden najboljših dogodkov na šoli, saj takrat prespimo v
šoli. Tema letošnje šole je bilo POTOVANJE PO SVETU. S sošolci smo tako po
skupinah raziskovali posamezne kraje našega planeta. Podatke smo iskali v knjigah
ter na računalniku, izdelali pa smo tudi plakate. Dogodek smo začinili še z učenjem
tipičnih plesov posameznih krajev. V večernih urah je sledil še ogled animiranega
filma. Ko pa smo bili že poštno utrujeni, smo se udobno namestili na naša ležišča in
zaspali vse dokler nas ni zbudil zvon naše prelepe prihovške cerkve.

25

TEDEN OTROKA
V tednu otroka je nam učencem še posebej lepo, saj lahko v šolo prinesemo svoje
najljubše igrače. Tudi učiteljice so se zelo potrudile, da nam v tem tednu niso dale
domačih nalog. Ogledali smo si tudi risanko. Kot vsako leto pa smo tudi letos v tem
času pripravili kostanjev piknik, kjer so se nam pridružili tudi naši starši.
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ŠOLSKA PRIREDITEV
Potovanje okoli sveta
V mesecu maju smo izvedli šolsko prireditev, kjer smo združili prijetno s koristnim.
Kot smo že omenili, smo na naši letošnji sobotni šoli spoznali različne kraje sveta in
različne plese. Vse to smo na prireditvi pokazali staršem in hkrati s pomočjo tipične
jedače in pijače za posamezen kraj poskrbeli, da so se starši na koncu prireditve
lahko dejansko podali na potep po svetu.
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI ZA PETOŠOLKE
Smučanje, pohodi, kepanje in druženje z našimi vrstniki je bilo nepozabno. Skupaj z
ostalimi učenci smo bile na Arehu, od koder smo se domov vračale ponosno, saj smo
še bolj izpilile tehnike smučanja.

KOLESARKI IZPIT
Za piko na i pa nam je samo še manjkal kolesarki izpit! Uspešno smo ga opavile.

29

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA
Ko pride čas zaključne ekskurzije, pride tudi čas poletnih počitnic. Učenci se obojega
veselijo enako močno. Letošnji destinaciji zaključne ekskurzije sta bili živalski vrt v
Ljubljani ter mesto Ljubljana. Zelo smo se zabavali ob ogledu šimpanzov, ki s svojo
igrivostjo vedno navdušijo. Ker pa nam je bilo tisti dan zelo vroče, smo poskrbeli tudi
za sladoledno ohladitev.
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POLETNA ŠOLA V NARAVI
Zadnji teden pred počitnicami pa je nam četrtošolkam bil še posebej všeč. Šolske
klopi smo namreč zamenjale za morje. A si lahko nekdo konec šole predstavlja še
boljše in lepše?
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PREDAJA KLJUČA
Predaja ključa je potekala na vroč šolski dan, zato je kakršnakoli ohladitev bila še
posebej dobrodošla. Biti »glavni na šoli« ni mačji kašelj, zato smo se punce morale
skozi igre dobro izkazati.
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Prihovško šolo torej zapuščamo petošolke, ki smo varno predale ključ svojim naslednicam.
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Pridno smo brali. Prebirali
smo knjige za bralno
značko in za ekobralno
značko.

-dosežkiUdeležili smo se Vegovega tekmovanja
iz matematike in osvojili 5 bronastih
priznanj (Filip Juhart, Jan Čepin, Mark
Samec, Tinkara Templak, Nuša Pučnik).

Zbirali smo odpadni
papir, zamaške, odpadne
baterije, stare mobilne
telefone, zvezke in
kartuše.

Udeležili smo se Cankarjevega tekmovanja iz slovenščine za 4.
in 5. razrede. Bronasto priznanje je osvojila Katarina Jelenko.
Učenci prve triade pa so se udeležili tekmovanje iz slovenščine
Mehurčki. Bronasto priznanje je osvojila Eva Lubej.

Na šolskem tekmovanju iz
Vesele šole je osvojila
bronasto priznanje Tinkara
Templak.

Vsi učenci naše šole smo aktivno
sodelovali v različnih interesnih
dejavnostih : bralna značka,
dramski krožek, cicivesela šola,
vesela šola, pravljični krožek,
pevski zbor, novinarski krožek).

Dvajseto leto zapored smo sodelovali v
projektu Ekošola kot način življenja
za pridobitev mednarodnega certifikata
in ga uspešno osvojili.
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- križanke, uganke -

UGANKE
Ima 4 noge in je zelo divji.

___ ___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___ ___ ___

Je zelo počasna in vali jajca v pesku. ___ ___ ___ ___ ___
Živi v gozdu in je živali.

___ ___ ___ ___

Iz nežnih barv sestavljen pas, čez polje boči se in vas komaj v soncu zažari ,strga se
in obledi. ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___
Je v gozdu. Če ga prestrašiš, zasmrdiš. ___ ___ ___ ___ ___
Če jo izzivaš, te pikne in pristaneš v bolnici.

___ ___ ___ ____ ___

Je sladko jed in rad je med. ___ ___ ___ ___ ___ ___
Pogosto se bori z rogovi.

___ ___ ___

Je vroč in se lahko opečeš. ____ ____ ____ ____ ____
Ima 5 delov in je del našega telesa. ____ ____ ____ ____

Mark Samec, 3. razred
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VRTEC PRIHOVA
Prav posebno doživetje
Prihovški otroci, njihovi starši in vzgojiteljice so slišali, da v votlini blizu konjiškega
gradu spi stari zmaj. Radovednost in pogum začinjen s ščepcem strahu so nas kar
vabili h Konjiški gori. Sončno petkovo popoldne je naznanjalo, da bomo med
pohodom na grad uzrli kakšno zmajevo glavo ali pa celo njegov gromozanski rep…
Na srečo smo iz daljave samo slišali njegovo pritajeno smrčanje… Vzgojiteljice smo
otroke in starše vodile po makadamski cesti do gradu. Tam smo slišali za Legendo o
strašnem zmaju in graščakovi hčeri Marjetici, ki jo je rešil pogumni vitez, sveti Jurij.
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Na ruševinah smo našli številne igračke, ki so jih mali neredni zmajčki pozabili
pospraviti.

Sledile so delavnice z izdelavo venčkov iz marjetk, ščitov in mečev ter jahalnih
viteških konjev.
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Ob tabornem ognju smo si pripravili večerjo – twist.

Neustrašni vrtčevski otroci so skupaj z vzgojiteljicami prespali v šotorih.

Avtor: Zvezdana Pavletič
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In kaj vse še počnemo?

Ku–ku!

Rišemo, barvamo in
ustvarjamo tudi na
tleh

Hura! Dobili bomo nov
vrtec!

Globoko v gozdu
43

Smo vesele maškare

Učenje skozi igro v gozdu

Naše sani puščajo sledi

Gozdne mandale

Pripravila: Maxi Vezjak
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Risanje z zemljo

.
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