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Prvi šolski dan 

Pet prvošolčkov v Pišecah 

 

  

 

  V ponedeljek, 2. 9., smo se spet zbrali v šolski jedilnici in se veselili novih druženj s sošolci, še posebej pa 

smo bili veseli petih novih obrazov, kajti Zala, Tjaša, Anja, Nace in Luka so letos prvič prestopili prag OŠ 

Maksa Pleteršnika Pišece. Prvi dan so jih spremljali tudi njihovi ponosni starši, za presenečenje pa je 

poskrbela njihova učiteljica Karmen, ki jim je pripeljala v razred torto. Res je bila dobra! Da jim v razredu ne 

bo dolgčas, bodo poskrbele štiri drugošolke, ki si bodo z njimi delile razred. 

 

  Tekom leta pa so našo šolo obogatili kar trije novi obrazi! Prvemu razredu se je priključil, Tim, drugemu 

njegov starejši bratec Nik in v klopi tretjega razreda je sedla učenka Aneta. Vseh treh smo se neizmerno 

razveselili in jih toplo sprejeli med nas.  

 
  A letos imamo nekaj novih obrazov tudi med učitelji. Naj učiteljica 2019 Anica Butkovič je odšla v pokoj, 

zato je njeno mesto zasedel učitelj Matjaž Vrešak, učitelj Jure Pompe pa je novi obraz v telovadnici, za 

računalniške težave skrbi učitelj Gregor Horžen, preko javnih del pa nam pomaga učiteljica Maja Gregl. 

 

Male sive celice 
 

   V torek, 17. 9., so se Lana, Lucio in Timeja odpravili 

na OŠ Kozje, kjer jih je čakal predizbor za Male sive 

celice. V 30-minutnem testu so se pomerili z ostalimi 

47 ekipami. Žal se niso uvrstili med 8 najboljših ekip, 

zato je bilo tekmovanja zanje konec. 

 

  

Učiteljica Urška, ravnateljica Nuška, učiteljica Karmen, 

Zala, Anja, Nace, Luka in Tjaša 

Tim, Nik in Aneta 

Lana D., Lucio in Timeja 
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Dogodkov poln september za pišeške učence 
 

  Komaj smo zakorakali v novo šolsko leto, že se je zvrstilo veliko zanimivih dogodkov, na katerih smo bili 

prisotni tudi učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece.  

  V petek, 20. 9., pa smo bili kar na treh različnih lokacijah. Ekipa treh učencev se je z učiteljico Urško podala v 

Slovenj Gradec na Unesco mirovniški festival, turistični krožek je na Kozjanskem v labirintu iskal jabolka, dva 

učenca in učitelj Dejan pa so v Mokronogu ponosni prejeli priznanje – kulturna šola in zastavo, ki bo poleg 

ostalih krasila vhod v šolsko zgradbo.  

             

 

V ponedeljek, 23.9., pa smo v Pišecah gostili Pleteršnikove dneve in sodelovali s kratkim kulturnim 

programom. za intervju smo prosili dva udeleženca simpozija, in sicer gospoda Marka Jesenška in gospo 

Mihaelo Koletnik, oba profesorja mariborske filozofske fakultete. Gopod Jesenšek je povedal, da se 

Pleteršnikovih srečanj udeležuje že od samega začetka (od leta 1994), je vodja simpozija in za našega rojaka 

meni, da je najznamenitejše ime Slovenije. Gospa Kotnik se ukvarja z narečji in slovaropisjem. Zanima jo, 

koliko narečnih besed je Pleteršnik vključil v svoj slovar in kako jih je v slovarju tudi predstavil. Meni, da je 

njegov slovar neizčrpen vir za knjižnojezikovne in dialektološke raziskave. 

Najlepše urejena osnovna šola v Občini Brežice 
 

  V četrtek, 26. 9., na svetovni dan turizma, je Občinska 

turistična zveza Brežice razglasila najlepše urejene 

osnovne šole v brežiški občini. 

  OŠ Maksa Pleteršnika Pišece je zasedla prvo mesto, za 

nami so se uvrstile OŠ Globoko, OŠ Bizeljsko in POŠ 

Kapele.  

Ponosni smo na to priznanje, saj se vsi učenci in delavci 

šole trudimo za urejenost ne le zunanjih površin, temveč 

tudi notranjih prostorov, pridno ločujemo odpadke … 

Posebna zahvala gre našim pridnim čistilkam ter hišniku 

Vladu, ki vsakodnevno, vse dni v letu skrbijo za urejenost 

celotnega šolskega prostora. 

  Intervju, ki ga je z ravnateljico opravila učenka Leja, si 

lahko ogledate v našem šolskem TV dnevniku, ki ga 

najdete na naši spletni strani. Skenirajte QR kodo in si ga 

oglejte.  

Aljaž, Anej in Lana Timeja, Janž in učitelj Dejan 

z globoškima dekletoma 
Gospod Marko Jesenšek in Pika 

 Lana z ravnateljico Nuško in priznanjem OTZ Brežice  

S telefonom skenirajte kodo! 
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Pišeški učenci prvi po poti suverenosti  
 

  V soboto, 28. 9., se je v kraju Pišece otvorila POT SUVERENOSTI, prva te vrste v Sloveniji. In ker smo pišeški 

učenci radi zraven vseh dogodkov, ki se odvijajo v kraju, smo se z veseljem pridružili vsem ostalim 

pohodnikom iz cele Slovenije, ki so se odločili prehoditi to 12–14 km dolgo pot. V kulturnem programu pred 

začetkom poti so nastopili tudi učenci naše šole: Ana Jagrič na citrah, Alina Ogorevc s pesmijo o kostanju in 

mladinski pevski zbor z dvema točkama. Prva točka se začenja ravno pri naši šoli in je predstavljena na veliki 

tabli pri vhodu v šolsko telovadnico. Pot nas je vodila mimo vaškega kozolca, kjer so nas čakale same dobrote 

pišeških gospodinj, do domačije Maksa Pleteršnika, mimo gradu do Velike bukve, kjer je brunarica Lovske 

družine Pišece. Prvo- in drugošolčki so se nato obrnili nazaj proti šoli, ostali pohodniki pa so krenili naprej do 

Kerinovega spomenika, Preske do Velikega vrha, kjer stoji spomenik slovenskemu tolarju, mimo cerkve sv. 

Jedrti nazaj proti šoli. 

  Učenci OŠ Maksa Pleteršnika Pišece smo ponosni, da smo dobili novo ne le rekreacijsko, temveč tudi 

poučno pot, ki smo jo zmogli prehoditi kljub malce slabšemu vremenu. Z veseljem bomo po poti, ki je odlično 

označena z rumenimi puščicami oz. kvadratki, na katerih sta slovar in tolar, popeljali tudi naše prijatelje, 

sorodnike … tujce, ki vse pogosteje zavijejo v naš kraj.  

                      

 

Zabava pod krošnjami na Rogli 
 
  V ponedeljek, 14. 10., so se učenci od prvega do petega 

razreda OŠ Maksa Pleteršnika Pišece odpravili na Roglo. Z 

njimi so potovali tudi razredniki: učiteljica Karmen, 

učiteljica Romana in učitelj Matjaž. Na vrhu jih je pričakalo 

sončno vreme, brez vetra. Odvrgli so odvečna oblačila in se 

podali na pot pod krošnjami. Na poti so občudovali 

čudovito naravo, hodili čez lesen most, splezali na stolp in 

občudovali sosednje pokrajine, si ogledali mini vas z 

majhnimi hiškami. Vmes je bilo tudi nekaj časa za malico in 

prosti čas ter igro s prijatelji. Na poti domov so se ustavili 

še v Slovenskih Konjicah, v mini zoo-ju, kjer zabave in 

navdušenja ni manjkalo. Poleg zanimivih živali so učenci uživali na gusarski ladji, v hiši strahov, na zip lineu …  

  Učenci so dan ocenili s čisto petico. Vse jim je šlo na roko, lepo vreme, dan, poln dogodivščin, prijatelji, 

zabava, dan brez pouka v šolskih klopeh.  
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Teden otroka 
 

  V ponedeljek, 7. oktobra, smo igrali nogomet z dvema 
nogometašema iz NK Krško (Luka Dadić in Luka Anković), ki 
sta pokazala svoje mojstrstvo pri podajah, mi pa smo se 
izkazali kot strelci oziroma vratarji. Nogomet igrata že od 
malih nog. 

 

  V torek smo se preizkusili v 
atletskem poligonu z Juretom 
Rovanom, ki nas vedno rad 
obišče in pripravi zanimive 
postaje, kjer se preizkusimo v 
skokih, metih, tekih. 
Jure je trener v AK Brežice že vrsto let, prej pa je aktivno zastopal barve 
Slovenije na večjih tekmovanjih.  

 

 

 

  V sredo smo z učiteljico Urško Tomše ustvarjali na temo 
naše pravice, pri tem smo lahko uporabljali različne tehnike, 
učiteljica Tanja Plevnik pa nam je predstavila Namibijo, ki jo 
je obiskala leta 2005. Izvedeli smo, da so učenci pisali s prsti, 
ker niso imeli čopičev. Navdušile so nas tudi fotografije 
pokrajine (savana, puščava Namib, atlantska obala, svet 
solin). Nekaj učencev naše šole pa se je z učiteljem Juretom 
udeležilo Unesco teka na Ptuju.  

 

  V četrtek smo se z učiteljico Urško Tomše lotili buč, majhnih in 
velikih, okroglih in podolgovatih, in z njimi okrasili prostor pred šolo 
in v jedilnici. Nekaj jih ima vesele obraze, večina pa že kliče po noči 
čarovnic. Pri ustvarjanju smo zelo uživali in uporabili vso svojo 
domišljijo.  

 

 

 

 

  V petek pa smo dobili kar dvojni obisk. Knjižničarka Andreja 
Dvornik je z nami prebirala pravljico Palačinkarna, z Natalijo 
Deržič pa smo spoznavali fosile, si ogledali zbirko njenih fosilov, 
svojo zbirko pa je pokazal tudi petošolec Tian in nas vse navdušil.  

Učenci z nogometašema Luko Dadićem in Luko 

Ankovićem 

Matic, Gabriel, Sara, Jure, Lana, Laura in Diana 
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Otvoritev 20. mednarodnega Unesco tabora v Pišecah 
 

  V ponedeljek, 21. 10. 2019, je svoja vrata 

na široko odprl že 20. mednarodni Unesco 

tabor, tokrat pod naslovom 20 LET TKEMO 

NITI ZA TOPLO STRAN SRCA. Letos namreč 

praznujemo 20 let vstopa OŠ Maksa 

Pleteršnika Pišece v svetovno mrežo 

UNESCOVIH šol in prav toliko let 

organiziranja mednarodnih taborov. Tudi 

letos je z nami okrog 18 šol. Poleg sosednjih 

so se nam znova pridružili učenci in dijaki iz 

Pančeva, Sente, Kragujevca, Novega Sada, 

Buj.  

  Po otvoritvi, ki je potekala v Domu Pišece, 

smo se vsi preselili v šolsko jedilnico, kjer že 

tradicionalno poteka pokušina jedi, ki jih prinesejo šole, udeleženke Unesco tabora. Tako smo tudi letos 

uživali ob odlični hrani, pogovoru z udeleženci in že tkali prve niti prijateljstva do toplega srca.  

 

  V torek, 22. 10., se je uradno začel 20. 

mednarodni Unesco tabor v Pišecah z različnimi 

dejavnostmi. Največ zanimanja pa je pritegnila 

delavnica ŠOLSKEGA CENTRA KRŠKO SEVNICA, 

kajti njihovi dijaki in mentorji so nas navdušili s 

svojimi roboti, solarnim avtom, 3D-printerjem, 

miselnimi igrami, mikrobiti, programiranjem …, 

dekleta iz Sevnice pa s svojim friziranjem.  

  Po kosilu so se gostujoči mentorji in njihovi 

učenci oziroma dijaki odpravili na krajši potep po 

Pišecah in si ogledali nekaj znamenitosti, zvečer 

pa je sledilo druženje vseh nas z lokalnimi društvi 

pod kozolcem.  

 

  Unesco sreda, 23. 10., je bila namenjena ekskurziji v Novo mesto. 

Ogledali smo si Mestno hišo, stara mestna vrata (v njih so trije kipi 

pomembnih osebnosti), cerkev in stari mestni trg. Po malici smo 

tam odigrali našo igro ŽIVI ČLOVEK NE JEZI SE, ki so jo včeraj naredili 

naši učenci v eni od delavnic. S seboj smo imeli tudi tri modre stole, 

ki so prav tako nastali v eni od delavnic. Najprej so jih učenci 

pobarvali v modro, nato pa jih popisali z besedami v različnih jezikih.  
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  V četrtek so stekle priprave za 

slavnostno akademijo, ki je potekala ob 

17. uri v Domu Pišece. Nabito polna 

dvorana je uživala v kulturnem 

programu, ki sta ga spretno povezovala 

učitelj David Križman in šestošolka Pika 

Skrivalnik. Na odru so se jima pridružili 

tudi gospa ravnateljica Nuška Ogorevc, 

nova podžupanja Občine Brežice Mila 

Levec, dr. Stanka Preskar (Zavod RS za 

šolstvo) in Jože Bogataj, nacionalni 

koordinator Unesco ASP.  

  Na koncu pa se preselili pred in v 

jedilnico, kjer so se učenci posladkali s 

palačinkami (pomoč lokalnih društev in staršev pri pogostitvi), kostanjem, sendviči, vsi gostje, starši, mentorji 

pa z vrhunskimi kulinaričnimi razvajanji naših mamic, babic, učiteljic, kuharic …  

  V petek, 25. 10., smo v Pišecah uspešno zaključili 20. mednarodni Unesco tabor z naslovom 20 LET TKEMO 

NITI ZA TOPLO STRAN SRCA.  

  Dopoldne smo poleg šole 

posadili drevo prijateljstva, se 

fotografirali z dronom, odigrali 

igro nogometa in »živi človek ne 

jezi se«, nato pa se preselili v 

Dom Pišece, kjer smo uživali v 

muzikalu OŠ Tenja z naslovom 

PAROŠČIĆ U BUKVINOM DOLU.  

  Učenci so nas navdušili s 

kostumi, petjem, plesom in 

vsebino muzikala. Po bučnem 

aplavzu so naša dekleta 

zaplesala hip hop, nato pa so tri 

glavne organizatorice 

letošnjega tabora (ravnateljica 

Nuška Ogorevc, glavna 

koordinatorica na šoli Urška Tomše in vodja Unesco središča Tanja Plevnik) podelile priznanja vsem 

sodelujočim šolam, mentorjem in posameznikom, ki so veliko pripomogli k izvedbi še enega tabora v Pišecah.  

Sledil je še filmček video delavnice, nato pa kosilo in odhod domov. 
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Slovenski tradicionalni zajtrk v Pišecah 
   

  Petkovo jutro, 15. oktobra, na OŠ Maksa Pleteršnika Pišece 
nismo začeli s klasičnim poukom, temveč z zajtrkom. Prav vsi, 
učitelji in učenci, smo se zbrali v šolski jedilnici in si skupaj 
privoščili tradicionalni slovenski zajtrk: mleko ali čaj, kruh, 
maslo, med, jabolka. Preden nam je gospa ravnateljica Nuška 
Ogorevc zaželela dober tek, so nam učenci višjih razredov 
povedali, zakaj je zajtrk zdrav, kaj pomeni, če hrano dobimo od 
lokalnih kmetov … Učitelj Matjaž pa je zaigral na harmoniko 
Čebelice … in zajtrk se je začel. Ker je bil ta dan na šoli tudi 
policist g. Urek, smo še njega povabili k mizi. V svojih dveh 
igralnicah pa so k zajtrku, tako kot vsako jutro, sedli tudi naši 
otroci iz vrtca. Tokrat se jim je pridružila gospa ravnateljica.  

Projekt Večerja v znamenju astronomije in kulinarike 
 

  V sredo, 27. 11. 2019, smo imeli tehniški dan z 
naslovom Večerja. Nismo sicer pripravljali večerje, smo 
pa imeli zanimive delavnice, povezane z astronomijo in 
kulinariko, vmes pa uživali še ob pogledu na zvezde v 
PLANETARIJU, ki so ga za nas postavili v telovadnici šole. 
V delavnicah smo spoznavali hrano astronavtov, 
pripravljali energijske ovsene kroglice, pekli pice, 
mafine, izdelovali plovila, čisto prave rakete, izdelovali 
ozvezdja, model osončja, likovno ustvarjali z iglo, folijo 
PVC, tiskali v tehniki globokega tiska … in še in še. 
Izjemno zanimiv dan, preživet sicer na Zemlji, a z mislimi 
nekje drugje. Mogoče pa koga od nas res kdaj zanese v 
vesolje 

Dan kulture v Pišecah 
 

 
  V torek, 3. 12., smo uro pred kosilom obeležili dan 
kulture. V kratkem kulturnem programu, ki ga je vodila 
šestošolka Pika, so sodelovali člani gledališkega kluba s 
kratko igrico, izvedeli smo, kaj pomeni naziv kulturna 
šola, ki smo ga prejeli, na koncu pa izvedli še kviz, v 
katerem so se tri dekleta pomerila s tremi fanti. In kdo 
je zmagal? Tokrat fantje. Po kosilu pa je učence v 
oddelku podaljšanega bivanja obiskala knjižničarka 
Andreja Dvornik iz Brežic, se z njimi pogovarjala o 
Francetu Prešernu, jim pokazala zanimive sličice, nato 
pa prebrala Prešernovo Turjaško Rozamundo.  
 
 

Pa še ta zanimivost. France Prešeren in Maks Pleteršnika imata nekaj skupnega. Veste kaj? Rojstni dan. Oba 
sta se rodila 3. 12., France leta 1800, Maks pa leta 1840. 
 

Lana, Niko, Kaja, Jan 
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Šola v naravi - Kranjska Gora 
 

  Šestošolci smo zadnji teden pred božično-novoletnimi 
počitnicami preživeli v Kranjski Gori z učiteljema Brigito in  
Juretom. Čeprav nam vreme ni bilo naklonjeno, smo se vsi naučili 
smučati, sicer pa smo uživali v prečudovito okrašeni Kranjski Gori, 
se kopali v bazenu, praznovali Mašin rojstni dan in se imeli 
imenitno v domu, kjer so lepo poskrbeli za nas. 

 

 

Zaključek leta 2019 z obiskom dedka Mraza 
 

  Zadnji šolski dan v letu 2019 je bil poseben dan, saj ni bilo 
klasičnega pouka, temveč polno dejavnosti, ki ga je zaključil prihod 
dedka Mraza. Zjutraj smo si ogledali šolski dnevnik z voditeljico 
Lano in voditeljem Anejem, izvedeli veliko informacij o podnebnih 
spremembah, likovno in literarno ustvarjali na to temo, imeli krajšo 
prireditev ob prazniku, si ogledali film Grinch, na koncu pa se 
razveselili daril dedka Mraza. Še posebej so bili igrač veseli učenci 
v opb, saj so dobili kar tri nove škatle. Po kosilu smo si zaželeli lepe 
in dolge počitnice in se podali novim dogodivščinam naproti. 

 

In vstopili smo v leto 2020 … 
 

  V torek, 7. 1., so nas obiskali upokojeni delavci naše šole 
in se družili skupaj z našimi učitelji in ostalimi delavci 
šole. Po uvodnem pozdravu gospe ravnateljice Nuške 
Ogorevc smo jim učenci pripravili kratek kulturni 
program, v katerem so sodelovali: harmonika Nejc, 
citrarka Ana, Erik in Doris iz gledališkega kluba, otroška 
prepevalnica (mentorica učiteljica Romana) in mladinski 
pevski zbor (mentor učitelj Dejan). Čas po kosilu je bil 
namenjen klepetu in smehu, tudi petje se je slišalo na 
šolske hodnike.  

Z dvema upokojenima delavkama šole je naša učenka 
Pika izvedla intervju.  

  Gospa Milena Dušič je povedala, da je na šoli delala 8 
let kot čistilka oziroma pomočnica v kuhinji. Z veseljem je hodila v šolo, kajti v kolektivu so se zelo razumeli. 
Uživala je v svojem delu in skrbi za urejenost šole. Kot upokojenka je zelo aktivna, saj ureja svoj vrt in njivo, 
hkrati pa telovadi in vodi celo skupino v okviru Šole zdravja. 

  Gospa Ana Glimm je na šoli delala 20 let kot učiteljica razrednega pouka. Poleg poučevanja je z njimi igrala 
šah, plesala folkloro … Bila deklica za vse. Še vedno se rada vrača v šolo. Ker ji malo nagaja zdravje, ne more 
več tako skrbeti za vrt, rada pa gleda TV in bere knjige. Hvala vsem upokojenim delavcem za obisk, se vidimo 
spet naslednje leto. Vse dobro! 
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Tekmovanja 
 

  David Denžič in Anej Račič sta osvojila bronasto priznanje 
iz znanja angleškega jezika. 

Janž Rener se je udeležil regijskega tekmovanja za 
Cankarjevo priznanje v Mokronogu. 

11 fantov in deklet se je udeležilo občinskega tekmovanja 
v badmintonu na OŠ Cerklje ob Krki.  

 

 

 

 

OPB NA obisku v Posavskem muzeju Brežice 
 

  Učenci v OPB smo se v ponedeljek, 10. 2., odpravili v Brežice, in 
sicer v Posavski muzej Brežice. Po ogledu zanimivih prostorov in 
razstavnih eksponatov ter ogledu Viteške dvorane smo ustvarjali v 
dveh delavnicah z Boštjanom in Anjo. V prvi smo lepili črepinje,  v 
drugi pa izdelovali medaljone. Pa še v viteze in gospodične smo se 
lahko oblekli. Res super. Ker smo bili v gradu, smo se morali tudi 
kulturno obnašati, in kar dobro nam je šlo. 

Zahvaljujemo se gospe ravnateljici, ker nam je omogočila prevoz 
od gradu, gospe Alenki Černelič Krošelj, direktorici PMB in njenim 
sodelavcem, ker so nas tako lepo sprejeli in popestrili naše 
popoldne. 

Obeležitev kulturnega praznika 
 

V ponedeljek, 10. 2., smo nov šolski teden začeli v znamenju 
kulture. Po malici smo uvod v delavnice počastili s himno in 
kratkim programom, nato pa se razdelili v 4 delavnice, v katerih 
so ustvarjali le učenci od 5. do 9. razreda. 

  Mojstri in mojstrice poezije so se preizkusili v haiku poeziji. 
Njihove umetnine krasijo stene jedilnice. 

Učiteljici Tanja in Maja sta se z učenci potepali po Pišecah, 
obiskali kulturne znamenitosti kraja, se ustavili v cerkvi, na 
Pleteršnikovi domačiji …  

  Glasbeno ustvarjalni učenci so Prešernove pesmi uglasbili v 
rock, rap in narodnozabavni različici.   Šestošolci pa so se odpravili na kmetijo Plevnik, kjer so pekli jabolčni 
“štrudl” ob pomoči gospodinje gospe Milke Plevnik. Ne le da so se veliko naučili, pokazali so tudi veliko mero 
kulturnega obnašanja. “Štrudl” pa je bil tako in tako za prste polizat. Bravo, šestošolci!  

 

Jakob, Gabriel, Janž, Anika, Leja, 

Nej, Tomo, Mihael, Anej, Kristjan, 

Matic 
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Pohod na Špiček 
 

  V četrtek, 12. 2., smo izvedli zimski športni dan v okolici 
šole. Zjutraj smo se razgibali z Jadranko ob plesnih korakih, 
pojedli malico, nato pa se odpravili na pohod. Za motivacijo 
je poskrbela gospa ravnateljica Nuška Ogorevc, ki se je 
pohoda do VELIKEGA ŠPIČKA tudi sama udeležila. Hoja po 
gozdu je bila zabavna, vmes smo malo počivali, večji odmor 
pa imeli pri VELIKI BUKVI.  

Na vrhu ŠPIČKA smo se vpisali v knjigo, vsi, ki so bili prvič, 
so bili krščeni. Na poti domov smo se spet ustavili pri VELIKI 
BUKVI, kjer sta nas pričakala hišnik in tajnica s sokovi, 
čajem in pečenimi jajci. Dobro smo se okrepčali, nato pa 
krenili nazaj proti šoli, kjer nas je že čakalo okusno kosilo. 
Vse pohvale najmlajšim, ki so pridno hodili in osvojili zadani cilj. Sicer smo pa vsi uživali v lepem sončnem 
vremenu.  

 

Novinarsko presenečenje 
 

  V torek, 11. 2., je imela novinarska ekipa poseben obisk. Novinarka Dolenjskega lista gospa Janja Ambrožič se 
je odločila, da nas obišče, kajti smo pridni šolski novinarji, ki redno pošiljamo svoje članke tudi v njihov časopis. 
Ker letos Dolenjski list praznuje 70. rojstni dan, bodo v eni od izdaj predstavili tudi pridne novinarje, in med 
njimi bomo tudi mi – pišeška novinarska ekipa – Pika, Leon, Lan in Tristan. Se nam je pa ta teden pridružila še 
ena novinarka – Hana.  

  Z gospo Janjo smo se pogovorili o tem, kaj počnemo na šoli, kako si razdelimo delo, veliko jo je zanimalo o 
tem, kako živimo na šoli, za katero pravi, da se čuti, da v njej vlada prava klima. Gospa Janja nas je še 
fotografirala, nato pa odšla še v opb, kjer je tudi najmlajšim predstavila poklic novinarke. Zraven so sodelovali 
tudi člani gledališkega kluba. Mladi novinarji so prejeli tudi darila, izvode Dolenjskega lista, gospa Janja pa je 
obljubila, da se z veseljem še oglasi pri nas. Hvala vam lepa, gospa Janja, to pa je bilo pravo novinarsko 
presenečenje! 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 
Pika, Leon, Lan in novinarka  

Dolenjskega lista ga. Janja Ambrožič 
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Zapisi učencev 
 

Mama je ena sama, 
prva radost je mama, 
prvi spev nina-nana, 
prva beseda: mama! 

Dajmo vse rože mami, 
dajmo vsa sonca mami, 
pesem, ki v nas se drami, 
dajmo, zapojmo mami: 

naj ne ostane brez mame 
nihče na širnem svetu, 
naj žive naše mame, 
mame – najlepše na svetu! ERIK 

 

Čudežna beseda mama razložiti se ne da, zna jo le zašepetati glas otroškega srca! LUCIO 

 

Moja mami  je najboljša na svetu ... Obožujem jo ...in rada jo imam ... JULIJA ANA 

 

Moja mami je zelo prijazna, vse, kar sem hotel, mi je naredila. Zelo vesel sem, da jo imam, zato upam, da bom 
z mamico še preživel veliko trenutkov. LAN V. 

 

Moja mami je najboljša mami, čeprav smo jo danes jezili. Po moje nas ima še vedno rada. Če ne bi bilo mamice, 
ne vem, če bi šlo sploh dalje. KAJA 

 

Moja mami mi je kot najboljša prijateljica. Imam jo najrajši na celem svetu, lahko ji zaupam vse. Včasih se 
skregava zaradi brezveznih stvari, ampak na koncu se vedno pobotava, tako je vedno med mamo in hčerko. 
Skupaj se zabavava in vedno se lahko ena na drugo zaneseva. V prostem času se igrava družabne igre ali pa 
igro na telefonu (WOW), gledava filme skupaj ali pa serije (Komisar Rex,...), tudi kuhava, pečeva ali pa se 
pogovarjava. In kjer koli sva, se vedno zabavava. Majko, volim te najviše na svijetu.  LEJA 

 

Moja mami je zelo prijazna, mi pomaga, ko rabim pomoč.  MIHAEL 

 

O svoji mamici mislim oz. vem, da je zelo prijazna, veliko stvari mi pomaga in zato jo imam zelo rada. LANA P. 
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Učenje v času karantene 

V času učenja na daljavo smo bili zelo aktivni 
 

  Ker radi hodimo v šolo in se družimo s prijatelji, smo 
se tudi resno lotili dela na daljavo, ki so nam ga pošiljali 
učitelji. Moderna tehnologija nam je omogočila, da 
smo sošolce in učitelji tudi videli in slišali, kajti ZOOM 
je bil zakon. Da nas je tudi naša ravnateljica Nuška 
Ogorevc pogrešala, je dokazala s tem, da nam je poslala 
pismo, priskrbela računalnike za tiste učence, ki jih niso 
imeli, v šoli poiskala manjkajoče učbenike in delovne 
zvezke, skratka ves čas je skrbela za to, da smo imeli 
dobre pogoje za učenje in delo na domu.  

 

  V času karantene smo poleg učenja izvedli nekaj 
zanimivih dnevov dejavnosti, v katerih nismo uživali le 

mi učenci, temveč tudi 
ostali člani družine. Učitelji so skrbeli, da smo bili tudi fizično aktivni. Naloge, 
ki smo jih morali opraviti, so bile velikokrat povezane z obiskom travnika, 
gozda, pešpoti, izletniških točk … Narediti smo morali bunkerje, opraviti svoj 
poligon, ustvarjati iz naravnih materialov. Tudi pri domačih opravilih smo 
morali sodelovati, skrbeti za domače živali, veliko časa pa smo preživeli tudi v 
kuhinji. Za zdravje smo skrbeli tudi s pripravo zdravih obrokov, higieno in 
gibanjem.  

  A kljub vsemu smo močno pogrešali naše druženje v šolskih prostorih, zato 
smo bili zelo veseli, ko smo se lahko vsi zbrali v naši šoli. Hitro smo se navadili 
na nova pravila, nošenje mask, nov sedežni red … Samo da smo bili spet skupaj 
s prijatelji. A si bomo to nenavadno šolsko leto 2019/2020 vseeno dobro 
zapomnili. Upamo le, da se ne ponovi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julija Ana  

Anja I. 

Nej in Ina pred v svojim bunkerjem 

 

Teja na svojem poligonu 
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V Pišecah povezani tudi v pričakovanju velike noči 
 

  Zadnji šolski dan 4. tedna učenja na daljavo smo v Pišecah 
izvedli tehniški dan na temo priprave na veliko noč. Učenci 
so dobili vsa navodila, nato pa se samostojno ali ob pomoči 
staršev lotili dela. Nekateri so se preizkusili v barvanju 
pirhov, izdelavi podstavkov zanje, spet drugi so raziskovali 
o prazniku in njegovih običajih, tretji so se smukali po 
kuhinji in pripravljali slastne dobrote, četrti so se odločili za 
velikonočne igre in iskanje zaklada, ki jim ga je pustil 
velikonočni zajček. Vsi pa smo enotni, da nas letošnja velika 
noč še bolj povezuje in druži in bo kot posebna šla v našo 
zgodovino.  

 

 

 

S športnim dnevom na daljavo pripravljeni na šolo 
   

  Na OŠ Maksa Pleteršnika 
Pišece smo imeli v petek, 15. 
5., športni dan na daljavo. Po 
jutranjem ogrevanju in 
dobrem zajtrku so jo učenci 
skupaj s starši, prijatelji, 
psom »mahnili« na bližnji 
hrib v okolici šole, po poti pa 
izvedli nekaj zanimivih 
dejavnosti (dotik čim več 
dreves v 1 minuti, met 
storža, sunek kamna čim 
dlje, preskok preko debla …).   
Po prihodu domov je bilo 
treba »napolniti« telo z 
zdravimi sestavinami, zato 
so si pripravili zdrave in 
hranilne obroke. 
Popoldanski del pa je bil 
namenjen izbiri ene od 
dejavnosti: izdelavi loka in 
streljanju z njim, izdelavi 
kolajne in ustvarjanju iz 
naravnih materialov.  

Tinkarina domača potica 
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Drugi prvi šolski dan 
 

  Po dolgem premoru je bilo v ponedeljek, 18. 5., v šoli 
spet slišati smeh otrok, kajti vrnili so se učenci prve 
triade. Veseli, da se zopet vidijo v živo, so si imeli veliko 
za povedati. V jedilnici jih je pozdravila gospa 
ravnateljica in jim podala osnovna navodila, nato pa so 
odšli v razrede s svojima razredničarkama Romano in 
Katjo.  

   

 

 

                              

 

                                                                       

V sredo, 3. 6., so se v šolo vrnili še učenci 6., 
7. in   8. razredov. Tako kot je običaj, najprej 
navodila v jedilnici, nato pa srečanje z 
učitelji v razredu.  

 

 

 

 

 

 

Tretješolci na gradu in pod kozolcem 
 

 

  V sklopu teme Bilo je nekoč so se naši tretješolci 
z učiteljem Matjažem podali v preteklost. In ker 
imamo v bližini šole grad, so jo “mahnili” kar tja. 
Predsednik KS Pišece, g. Peter Skrivalnik, jim je 
prijazno odprl vrata prelepega gradu in jim 
marsikaj zanimivega povedal in pokazal. 

 

 

Učenci prve triade 

Učenci od 6. do 8. razreda 

Tretješolci z gospodom Petrom SKrivalnikom 
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Prijateljska nogometna tekma 
 

  V četrtek, 11. 6., smo bili priča zanimivemu športnemu 
dogodku, kajti v nogometu so moči merili učenci in učitelji. 
Ker je šlo za prijateljsko tekmo, ni bilo poškodb, hudih 
prekrškov, grdih besed, le nasmeh in dobra volja, na koncu 
pa stisk roke. Zmagovalci so biti vsi, tudi navijači in 
navijačice. V vlogi glavnega sodnika pa je bila tokrat gospa 
ravnateljica Nuška. In vse je teklo, kot mora.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David, Lucio, Anej, Rok, Aljaž P., Aljaž P. in Nejc 

Učitelji: Jure, Matjaž, Vlado, David, Brigita in Tanja P. 
Luka, Nace, Niko, Urban, Justinjan, Rok in Aljaž P. 

Laura, Diana, Timeja, Lana D., Doris, Zala in Sabina 
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Devetošolci se poslavljajo 
 

  V ponedeljek, 15. 6. 2020, so bili še zadnjič z nami Laura, Diana, Lucio, Anej, David in Nejc. Deževno jutro so 
začeli s fotografiranjem, sledila je predaja ključa osmošolcem, zvečer pa valeta s podelitvijo spričeval. V imenu 
vseh tistih, ki ostajamo na šoli, jim čestitamo za uspešen zaključek šolskega leta in jim želimo veliko lepih 
trenutkov in uspehov na novi življenjski poti. Pogrešali jih bomo vsi, ne le razredničarka Simona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aljaž, Anej, Nejc, Lucio, Laura, Dijana, 

Alenka, Vlado, David, Matjaž, Dragica, Romana, Tanja, Sandra, Jožica, Bernarda, 

Urška, Brigita, Simona, ravnateljica Nuška, Brigita in Katja 

Anej, Laura, Diana, Lucio, David in Nejc 
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Glasbeni festival 2020 
 

  V petek, 19. 6., smo izvedli glasbeni festival sicer v okrnjeni obliki, 
ampak je bilo vseeno zelo lepo. Na prireditvi, ki je potekala v Domu 
Pišece, se je predstavilo okrog 20 mladih pevk in pevcev, ki so 
navdušili občinstvo (učenci, učitelji, delavci šole, vrtec). Prireditev 
sta povezovali Ivana in Tinkara, za glasbeno spremljavo pa sta 
poskrbela učiteljica Romana in učitelj Dejan. Vsi nastopajoči, 
pohvaljeni ne le z aplavzom, ampak tudi od gospe ravnateljice 
Nuške, so dobili sladka darilca iz košare učiteljice Urške. Veseli smo, 
da smo festival izvedli, čeprav bi ga povsem drugače, če ne bi bilo 
te k… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

David, Nuška, Tinkara, Ivana in Dejan 

Ožbej Anja in Zala Lana 

Anja Lana Janž 

Larisa 

Luka, Nace, Nik in Tim 
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Palčki in Žogice v vrtcu 
 

  Prijateljski september nas je spodbudil k spodbujanju in 
negovanju dobrih medsebojnih odnosov. Pri tem so nam 
pomagali Alber in Liza, čarovnica Vilma, slikanica Bonton za 
živali ter zgodbica in pesmica o mlinčku. Obiskali smo tudi 
šolsko knjižnico in prisluhnili zgodbi o mucah.  

  Oktobra so nas najprej obiskali prijateljčki iz Vrtca 
Najdihojca Dobova. Skupaj smo se poigrali na Palčkovi cesti, 
se posladkali in se prepustili »novim učiteljem«.  Bili so to 

učenci 9. razreda, ki 
so nas s pomočjo svoje razredničarke, učiteljice Martine, naučili veliko 
novega. Lahkih nog smo se zapotili na grad Pišece in si ga ogledali v 
vsej svoji lepoti.  

  Pa še veliko tega smo počeli: pekli smo pleteničke, ogledali smo si 
predstavo Jaka v prometu, začeli smo s Palčkom Bralčkom, skupaj s 
starši smo se odpravili na pohod do razstave buč, začeli smo s 
pripravami na Unesco tabor, ki je sledil oktobra na naši šoli …   

 

 

Pišeški malčki so gostili malčke iz Mavrice! 
 

Obstajajo spomini, ki nas vedno spravijo v dobro voljo  

in nam na obraze pritegnejo nasmeh.  

  Eden takšnih je zagotovo naš jesenski »pišeški dan«, ki smo ga 
preživeli skupaj: otroci iz Vrtca Mavrica in otroci iz Vrtca Pišece.   

  Malčki iz Vrtca Mavrica so v megleno jutro pripotovali z avtobusom. 
V Pišecah so jih pričakali otroci, sonce in slamnati gospod »Jesenko«. 
Gospod Jesenko je bil slabe volje, zato smo se odpravili peš do izvira Gabernice. Tam smo prisluhnili legendi o 
deklici, ki je pasla krave na KAZNARICAH. Ooo, kako zanimivo je bilo. Otroci so v svoji domišljiji že »videli« roge 
in kito las v vodi. Ob vodi smo pot nadaljevali do mlina. Tam smo ob toplih sončnih žarkih prisluhnili žuborenju 

vode in opazovali, kako se mlinsko kolo vrti, vrti …Iz vedoželjnosti, ali 
je naš gospod Jesenko postal boljše volje, pa smo se odpravili nazaj 
proti vrtcu. In res, gospod Jesenko nas je pričakal nasmejan. Kako tudi 
ne bi, saj je zraven bila tetka Jesen, vsa obdana s suhim listjem in 
jesenskimi dobrotami. Povabila nas je, da se preizkusimo v ličkanju 
(kožuhanju) in ruženju koruze, ruženju suhega fižola, trenju in 
čiščenju orehov, vse po domače – po pišeško. Kot se to tudi spodobi 
– po opravljenem delu smo se posladkali z okusnimi orehovimi 
štručkami in pleteničkami.  

Kaj naj še rečemo? Bilo je čudovito srečanje in druženje dveh vrtcev, prava jesenska pravljica.  
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Spretni prstki, vrtčevska delavnica na Unesco taboru 

2019 
  Kaj zmorejo naše roke? Lahko dotikajo, božajo, se igrajo, pomagajo, ustvarjajo …    

  Letos smo v vrtcu, pri Palčkih, pripravili delavnico, v kateri smo 
želeli uresničiti zadane cilje, predvsem pa smo želeli »prebuditi se«, 
poklicati dobro voljo in ostati dobre volje. Na začetku druženja so se 
naše roke najprej povezale s srcem in z vsakim od nas prisotnih. 
Spletli smo mrežo prijateljstva, se spoznali in povezali. Ko spregovori 
srce - roke zmorejo lažje, hitreje, bolj spretno … 

  Kaj smo počeli? To so 
dejavnosti, ki so 
pritegnile vrtčevske 

otroke in otroke iz prvega razreda:  šivali smo z debelo šivanko in 
volno, pretikali smo skozi že narejene luknjice; tkali smo na 
deščicah; navijali volno na žebljičke (srce); tkali mrežo iz papirja; 
navijali volno v klobčič. Če strnemo vse misli in izjave, najboljše 
govori misel ene deklice: »Veliko smo delali, pa lepo smo delali, pa 
spretno smo delali, bili smo vztrajni, lepo je bilo«. 

 

 

Še nekaj utrinkov vrtca s tabora 

Palčki na slovesnosti Unesco tabora 
 

  Palčki iz vrtca smo nastopali na slovesnosti: 20 let Unesco 
tabora v Pišecah. Nasmejani, veseli in sproščeni smo 
zaplesali v rdečih majčkah in pisanih kapah. Naša naloga je 
bila predstaviti enega od štirih Delorsovih stebrov, in to: 
UČITI SE BITI. Za nagrado za čudovit nastop smo si naslednji 
dan privoščili čokoladno torto, njami! 

  V petek, zadnji dan tabora smo skupaj s šolarji, učitelji in 
gosti na našem 
igrišču posadili 

drevo 
prijateljstva. To je prav posebno drevo, ker smo zraven njega 
položili listke s svojimi lepimi mislimi in željami. Predstavnica vrtca 
je bila naša Ina, ki je prebrala misel: DANES IMAMO MAJHNA 
PRIČAKOVANJA, VENDAR VELIKO SRCE!  
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Korona v vrtcu   
   

  Petek, 13. Aprila, smo tudi mi zaprli naš vrtec. Prvi dnevi v zavetrju doma so nam kar prijali, nato pa je želja 
po ohranjanju stikov postajala vedno bolj močna. V prvih dveh tednih smo s starši in 
posredno z otroki ohranjali stik preko elektronske pošte, kjer smo si pošiljali lepe 
misli in slike, kako potekajo dnevi v tem nenavadnem karantenskem obdobju. Naš 
elektronski poštni nabiralnik pa se je vztrajno polnil in tako smo strokovne 
delavke prišle do ideje, da ustvarimo spletno oglasno desko, ki bo vidna vsem 
staršem in otrokom vrtca. Starši so tako imeli možnost deliti otrokove dogodivščine, 

kako potekajo njihovi dnevi in vse tisto, kar po navadi 
otroci z velikim navdušenjem naslednji dan pripovedujejo 
prijateljem in vzgojiteljicam v 
vrtcu. Želeli smo ohraniti 

medsebojni stik in uspelo 
nam je nad vsemi 

pričakovanji. Prihajale so 
fotografije, misli, želje in 

veliko zabavnih objav. Ugotovili smo, da se v naših 
otrocih skriva veliko talentov, tako kuharskih kakor 
ustvarjalnih. Otroci so dneve preživljali zunaj v stiku z 
naravo, se urili v vrtnarjenju in ob pomoči starih 
staršev izdelali žužkovnjake. Med tem časom nas je 

razveselil tudi sneg in nastalo je kar nekaj sneženih junakov. V času velike noči pa 
je potekalo skoraj tekmovanje v barvanju pirhov, saj so našo spletno oglasno 
desko preplavile velikonočne fotografije, na katerih so prevladovali pirhi. Vsi pa smo komaj čakali vrnitev v 
vrtec in trenutek, ko smo virtualne stike zamenjali za osebne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

JUHUHU, novo igrišče je tu! 
  V našem vrtcu si prizadevamo za celostni razvoj otrok, ki so nam 
zaupani v varstvo. Tako smo si v LDN med ostalim zastavili tudi to 
nalogo: BIVANJE NA PROSTEM KOT MOŽNOST UČENJA OTROK V 
VRTCU. Pri tem nas vodi misel: »Otrokova naloga je, da teče, pleza 
po drevesih, da je na prostem in tako razvija možgančke« 
(Kurikulum za vrtce). 

  Palčki in Žogice smo si neizmerno želeli novih igral na našem 
igrišču. In letos marca so se naše želje uresničile. Pri tem so nam s 
svojo donacijo 200 € pomagali tudi v KRKA, d. d., Novo mesto., za 
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kar smo jim zelo hvaležni. Tako smo pridobili velik peskovnik, 
plezalno steno, veliko kombinirano igralo, gibljiv most, gugalnici, 
konjička na vzmet in didaktične table.  

  Ampak, glej ga zlomka – naše igrišče je do junija samevalo in smo 
ga občudovali samo izven ograje. Zakaj? Nepridiprav korona virus 
nam je pomešal štrene. Zato smo z raziskovanjem igrišča počakali do 
junija. Veselje otrok je veliko, pa tudi zadovoljstvo nas odraslih, ker 
bomo zdaj lažje uresničili cilje, ki smo si jih zadali. 

 

»Žogice« se predstavimo 

  Skupina »Žogice« smo najmlajši otroci v vrtcu. Kraljujemo v zelo 
prostorni igralnici, v kateri z iskricami v očeh vriskamo, plešemo, ter 
se igramo.  

  Če greste v času jutranjega kroga po hodniku mimo naše igralnice, 
boste čisto vsak dan zaslišali našo »himno«, pesem Žogica.  Prav tako 
naš jutranji krog ne mine brez pesmi Dobro jutro sonce, dobro jutro 
dan. Otroci zelo radi poslušamo pesmice, velikokrat nam jih Sandra 
zaigra na blokflavto, sopranske zvončke ali pa na melodiko.  Radi tudi 
plešemo in sploh nam ni pomembno, kakšna glasba je, samo da se 
pleše. Smo tudi pravi ustvarjalci, naši izdelki ponosno krasijo našo garderobo, naše umetnine pa radi pokažemo 
tudi staršem.  

  Bivanje na svežem zraku ne mine brez krajšega sprehoda okoli šole. Na svoji poti tako vedno pozdravimo 
kužka Bena, ki nas velikokrat pričaka ob ograji in nam z repkom veselo pomaha. Preštete pa imamo tudi 
sosedove kokoši ter petelina. Pot nas velikokrat zanese na naša otroška igrala ali pa na športno igrišče, kjer nas 
z nestrpnostjo že čakajo naši veliki prijatelji Palčki. Skupaj z njimi tekamo, se sprehajamo ter jim včasih malo 
ponagajamo.  

  Tako nekako zgleda naše bivanje v vrtcu. Dan ni dnevu enak, včasih so dnevi umirjeni in tihi, spet drugič glasni 
in živahni. Ker postajamo veliki, se trudimo sami obuvati, sezuvati ter pospravljati za sabo.  

Babice pri nas na obisku 

  Četrtek, čisto navaden dan. Po zajtrku je tako kot vedno potekalo 
umivanje in previjanje. Nato pa zaslišimo trkanje. Le kdo bi to bil? In 
ko se vrata odpro, zagledamo dve babici in velik nasmeh deklice, ki 
jih je prepoznala. Prav tako je bilo tudi z drugo babico, nasmešek in 
pol na obrazu. Otroci so svojim babicam v trenutku pokazali naše 
kraljestvo, kjer mi kraljujemo in s čim vse se igramo. Babice so si 
morale ogledati njihove družinske plakate, kjer so jim otroci pokazali 
starše ter sebe. Po uvodni igri pa je napočil čas za resno delo. 

  Najprej smo z bleščečim slanim testom izdelovali okraske za našo 
smrečico in tukaj so otroci ter babice zelo uživali. Ko so babice 
mislile, da smo že končali z delom, pa je sledila druga in nato še tretja dejavnost. Babice in vnučki so tako 
skupaj narisali risbe, katere smo obesili v našo garderobo, ter nizali snežinke iz cofkov na vrvico. Tako nam je, 
kadar smo pogledali skozi okno v igralnici, snežilo.  

  Skupaj z babicami smo pojedli sadno malico ter popili čaj, nato pa smo se od babic poslovili, tako kot mi 
znamo, brez solz.



 

  

 

 

Tjaša, Julija Ana, Lana, učiteljica Katja, Nik, Nace, Luka, 

Anja, Tim, Teja, Zala in Alina 

Simon, Lana, Mihael, Tomo, 

Julija, Kristjan, Kaja, Ožbej, Larisa, učiteljica Romana, 

Urban, Aneta, Niko, Anja in Miha 

Učitelj Matjaž, Nej, Lan, Sanja, Jan, Anej in Tian Justinjan, Tinkara, učiteljica Brigita, Ana, Hana, 

Barbara, Rok, Leon in Maša 

Ivana, Timeja, Aljaž, Nika, Neja, učitelj David, 

Tristan, Matic, Sara, Teja in Lan 

Sabina, Leja, Zala, Anika, Doris, Lana, učitelj David, 

Erik, Jakob, Aljaž, Gabriel in Janž 


