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NAZAJ V ŠOLO

Po dolgih počitnicah in lepih doživetjih smo se ponovno vrnili v šolske klopi. 
Polni energije smo pripravljeni na novo šolsko leto. Nove knjige, zvezke, torbe 
in pisala že čakajo na nove snovi. Naše glave pa na nova znanja. 

Dejan Kerčmar, 5.a



Prvi šolski dan naših prvošolčkov

V ponedeljek popoldne je bilo na OŠ I v Murski Soboti precej živahno.
Nastopil je pomemben dan za otroke in starše, ki so prvič prestopili šolski 
prag. Učenci 2. in 3. razredov so jim pripravili prisrčen sprejem. Pričakale so 
jih učiteljice in vzgojiteljice. Ob prihodu jih je nagovorila  ravnateljica, gospa
Tatjana Cesnik.
Skupino prvošolcev je pozdravil tudi  župan Mestne občine gospod Anton 
Štihec.



NOČ ČAROVNIC

V podaljšanem bivanju smo učenci 1. in 2. razreda imeli rajanje, ki smo ga 
posvetili čarovnicam.

Neli Horvat, 2.b



DAN BREZ AVTOMOBILOV

TEDEN MOBILNOSTI – DAN BREZ AVTOMOBILOV

Evropski teden mobilnosti je najbolj razširjena kampanja za trajnostno 
mobilnost v svetu. Poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Namen akcije 
je spodbuditi uprave evropskih mest, naj spodbujajo in uvedejo trajnostne 
ukrepe na področju prometa in naj povabijo prebivalce, da preizkusijo 
načine prevoza, ki pomenijo alternativo vožnji z osebnim avtom.

                                              Marsel Leandres, 6.b



BOŽIČNO-NOVOLETNA USTVARJALNA DELAVNICA

    

    PUŠČA, 20. 12. 2012 

V četrtek, 20. decembra smo v večnamenski dvorani na Pušči 
organizirali za učence od 1. do 9. razreda Osnovne šole I Murska Sobota 
božično-novoletno delavnico. Ustvarjali smo božično-novoletne izdelke s 
pomočjo kolaž papirja, kartona, flomastrov in lepila.

USTVARJANJE S STARŠI



USTVARJANJE

NAŠI IZDELKI



PRIZNANJE

Na VI. mednarodnem likovnem natečaju z naslovom IGRAJ SE Z MANO 
je sodeloval Sergej Kerčmar iz  6. razreda in prejel priznanje za svoj 
likovni izdelek.



P U S T
Pustni torek 

Na pustni torek, 12. februarja smo učenci Osnovne šole I Murska Sobota 
rajali in se zabavali s šemami in kurenti.





Velikonočna delavnica na OŠ I Murska Sobota

V petek, 29. marca smo z učenci in starši Osnovne šole I Murska Sobota 
izvedli velikonočno delavnico, ki je potekala v prostorih šole. Izdelovali 
smo velikonočne zajčke iz kartona, košarice iz odpadnih plastičnih lončkov 
in jajc iz stiropora. Delavnica je bila uspešna in zelo obiskana.

Damijana Pestner, romska pomočnica



OBISK RADIO TELEVIZIJE SLOVENIJA

Na eni izmed delavnic, ki so potekale čez leto, nas je obiskala romska 
novinarka Robertina Ratko in posnela naše delo za romsko televizijsko 
oddajo So vakeres - Kaj govoriš. Naši najmlajši so bili zelo zgovorni. 

Tudi starši so povedali nekaj besed



OSREDNJA  PRIREDITEV – DAN ROMOV

Romi po vsem svetu 8. aprila obeležujemo svoj svetovni dan,  kar so 
določili na prvem svetovnem kongresu Romov leta 1971 v Londonu. 
Osrednja prireditev je potekala v prostorih športne dvorane  Osnovne šole 
I v Murski Soboti. Potekala je predvsem v znamenju glasbe in plesa. 
Sodelovale so tudi učenke 2. razreda naše šole. Zbrane je nagovoril 
predsednik države gospod Borut Pahor.





DAN ROMOV – RAZSTAVA

V prostorih šole smo ob Svetovnem dnevu Romov pripravili razstavo 
romske kulture in literature. 
Ob panoju se je  ustavilo veliko učencev in učiteljev. Všeč pa je bil tudi 
staršem učencev, ki obiskujejo našo šolo. 
Tudi romski učenci smo bili veseli, da smo lahko predstavili našo kulturo.





ROMSKE BESEDE – ROMANE ALAVA

ŠTEVILKE:

DJEK – ENA                                               DUJ  – DVE
TRIJN – TRI                                               ŠTAUR – ŠTIRI
PAUNČ – PET                                            ŠUF – ŠEST
EFTA – SEDEM                                         UFTO – OSEM
ENJA – DEVET                                          DEJŠ – DESET

POJMI:

KAMIBE – LJUBEZEN                               
BRIGA – ŽALOST             
TE PREŠIMAULINEL – SPOŠTOVANJE
PEJTAUŠAUGO – PRIJATELSTVO   
PATIVAULO – PRIJAZEN
BAS – SREČA

BARVE-FAURBI:

LULI – RDEČA                           ZELENI – ZELENA
KAULI – ČRNA                          PLAUVI – MODRA
RUPUNI – SREBRNA                SOMNAKUNI – ZLATA
ŽUTI – RUMENA                       PAURNI – BELA

DELI TELESA:

ŠEJRO  – GLAVA                         NAK – NOS
AUTHJA – OČI                             KAUNA – UŠESA
VUŠ – USTNICE                           DANT – ZOBJE
PHIJKU – RAMA                         BAL – LASJE
VA –ROKE                                    PRE – NOGE



ŠOLA V NARAVI – POHORJE

Učenci 4. razreda so od 27. do 29. maja bivali na Pohorju. Spoznavali  so 
značilnosti tega kraja, si ogledali  njegove znamenitosti ter iz vej, trave in
listov zgradili škratom hišice v Škratovi deželi.

V ŠKRATOVI DEŽELI



VALETA 2013

V petek, 14. Junija 2013 se je končalo osnovno šolanje za učence 9. razredov. 
S plesom, glasbo in recitacijami so zaključili svoje bivanje na šoli. Tudi romski 
učenci so popestrili program z romskim plesom.



ROMSKO ŠOLSKO GLASILO

Glasilo romskih učencev OŠ I Murska Sobota
Šolsko leto 2012/2013

Pri izdelavi glasila so sodelovali učenci Romi in

romski pomočniki:

Boštjan Baranja

Damijana Pestner

Aleš Horvat

Glasilo je izšlo v nakladi 20 izvodov.

Murska Sobota, 17. 6. 2012


