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Sprehod
skozi čas

Zremo
v zvezde …
že 120 let

9. A
se predstavi

UVODNIK

V

onj po piškotih, prižgane
božične lučke in čarobno
vzdušje oznanjajo začetek
pravljičnega decembra. Seveda
pa spada zraven tudi preživljanje
kakovostnega časa z družino in s
prijatelji. Letošnji december pa je
poseben tudi, ker praznuje naša
šola v tem letu svoj 120. rojstni dan,
ki smo ga obeležili s slovesnostjo v
Dvorani Union. Še sama ne morem
verjeti, da stoji na tem mestu že
dolgih 120 let, kar je res častitljiva
starost. Vedno se najde kdo, ki
mu šola ne predstavlja največjega
zadovoljstva in veselja, a vseeno
smo lahko srečni, da večino svojega
dneva preživimo v tako urejeni
stavbi, saj veliko otrok na tem svetu
nima takšnega privilegija. Ne samo
da je šola lepa in čista, v njej delajo
tudi zaupanja vredni, prijazni ter
dobrosrčni ljudje.
Upam, da boste z veseljem prebrali
prispevke, ki smo jih pripravili za vas.
Vse dobro v letu 2020!

Nina Hartman

Čufarjev

odmor

šolski časopis
OSNOVNE ŠOLE TONETA ČUFARJA MARIBOR
številka 26, december 2019
glavna urednica

Nina Hartman
novinarji

Lia Smodej, Marko Meolic, Taja Ribič,
Klara Valher, Blaž Jesenik, Nina Hartman,
Neli RIbič Kurnik, Jakob Vršič Riedl,
Žiga Ilešič, Neo Flisar
mentorstvo in lektoriranje
NATAŠA KLIS, prof.
oblikovanje: drugaOblika
tisk: VISUAL MEDIA
naklada: 400 izvodov

2

ČUFARJEV ODMOR

december 2019

P

red kratkim je minilo 120 let, odkar so prag naše
šole prestopili prvi učenci, 107 jih je bilo. Vendar
niso bili sami, z njimi so bili njihovi učitelji.
Malala Zousafzai, pakistanska aktivistka za pravice
izobraževanja žensk, pravi: »En otrok, en učitelj, ena
knjiga in en svinčnik, lahko spremenijo svet.«
Brez izobraževanja ne bi bilo napredka. Tako je bilo
nekoč in tako je danes. Zato je učitelj ključni gradnik
življenja vsakega posameznika, učenci pa tisti, brez
katerih ne moremo biti učitelji. Če k temu paru dodamo
še starše in okolje, lahko ustvarimo sredino, s katero
lahko premikamo gore. In to dokazujemo Čufarji že 120
let. In to smo dokazali tudi s svojim praznovanjem.
Vse prireditve: lutkovno-gledališki medgeneracijski
projekt Sprehod skozi čas, grafična kolonija Po sledeh,
otvoritev razstave grafičnih del, nastalih na koloniji,
srečanje učencev in učiteljev iz Srbije in Avstrije ter
svečana prireditev Zremo v zvezde … že 120 let kažejo,
da je bilo praznovanje ob rojstnem dnevu naše šole
zares »festival umetnosti, ki jo ustvarjamo in živimo,«
kot se je izrazil eden od gostov naše prireditve. Tako
učenci kot delavci šole smo imeli priložnost pokazati, kaj
zmoremo in znamo. Ob tem pa gre zahvala tudi vsem
zunanjim sodelavcem, staršem in donatorjem, saj so s
svojim prispevkom pomagali narediti našo prireditev še
veličastnejšo.
Velika HVALA vsem, ki ste sodelovali ali kako drugače
podprli naše praznovanje.
Po kratkem počitku in razmisleku pa zremo že naprej …
v novo leto. Želim vam, da ob izteku starega razmislite
in se pohvalite za vse, kar ste naredili dobrega, ob
začetku novega pa si postavite svoje zvezdice, proti
katerim boste zrli in jih poskušali doseči.
Ponosna sem, da skupaj z vami posegam po zvezdah.
Vaša ravnateljica

Špela Drstvenšek

V PRAZNIČNEM VZDUŠJU

Božič v Gradcu

Strokovna ekskurzija v
predbožično okrašen Gradec je
postala že naša stalnica. Vsak
december se z učenci 3., 4. in
včasih tudi 5. razreda odpravimo
na potep na Avstrijsko Štajersko.
Gradec je v teh dneh že okrašen
adventnemu času primerno –
z lučkami, smrečicami in vsem,
kar spada k božiču. Iz stojnic diši
po maronih, vafljih, kuhanem
punču in ostalih dobrotah.

ROSANDA CUDER,
vodja ekskurzije

N

aš izlet si začrtamo tako, da si
najprej ogledamo lutkovno predstavo v Kasperl teatru. Letos se
je Kasperlu izpolnila božična želja. Nato
pa nas pot ponese mimo »Vesoljčka« čez
otok na Muri, vzpon na Schloßberg, fotografiranje pri Uhrturmu, pa spet nazaj
do mestne hiše, ledenih jaslic in božičnega sejma.
Prijetno utrujeni in polni vtisov se nato
posedemo na avtobus, ki nas zapelje nazaj domov.
Tudi tokrat je bilo natančno tako! ČO

Žiga ılešič:

V torek, 10. 10. 2019, smo se
z avtobusom odpravili na
izlet v Gradec, kjer smo si v
gledališču ogledali lutkovno predstavo.
V mestu smo obiskali muzej, pot pa smo
nadaljevali na otok na reki Muri. Videli
smo tudi stolp z uro, jaslice, center mesta
s tržnico in še kaj. Na koncu dogodivščine
smo si lahko kupili spominček na
prijeten dan. Ko smo se ob pol devetih
zvečer vrnili v šolo, so nas tam pričakali
starši. Domov smo se vrnili utrujeni
in zadovoljni ter polni lepih vtisov.«
december 2019
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GLEDALIŠČE

Sprehod skozi čas
– medgeneracijski dokumentarno‑gledališki projekt

V mesecu oktobru smo učenci naše šole (Lana Beber,
Alina Krnič, Jaša Podhostnik, Jakob Vršič Riedl, Lia
Smodej in Vanja Vučić) ter stanovalci Doma Danice
Vogrinec (Štefka Golob, Katica Štefanovski in Bojan
Weitzer) sodelovali v dokumentarno-gledališkem
projektu Sprehod skozi čas, ki sta ga ustvarili avtorici
Julike Mayer, lutkovna ustvarjalka iz Nemčije, in
Mylène Benoit, koreografinja iz Francije. Predstava
je nastala v koprodukciji naše šole, Lutkovnega
gledališča Maribor, Doma Danice Vogrinec in
Goethejevega inštituta ter francoske ambasade.

Jakob Vršič Riedl
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P

redstava povezuje različne generacije, raziskuje odnos med preteklostjo in sedanjostjo ter povezanost med
nami.
Na predstavo, ki združuje lutkovno, glasbeno in plesno umetnost, smo se intenzivno pripravljali tri tedne. Vaje so potekale
v angleščini. Preizkusili smo se v petju, plesu, gibalnih vajah in
animaciji lutke. Besedilo smo ustvarili sami. Lutke, ki smo jih
uporabili v predstavi, so bile iz različnih predstav Lutkovnega
gledališča Maribor.
Sodelovanje v projektu je bila zanimiva izkušnja pridobivanja
novih znanj, razvijanja ustvarjalnosti in domišljije. ČO

PO SLEDEH

EKralj
V okviru prireditev ob 120-letnici
naše šole smo počastili spomin na
nekdanjega ravnatelja in likovnika
Ervina Kralja s 1. mednarodno otroško
grafično kolonijo EKralj, ki predstavlja
poglabljanje znanja o umetniški
grafiki ter njenih klasičnih tehnikah.

JOŽICA LEŠNIK ŠVAJGER,
vodja grafične kolonije

N

a koloniji je sodelovalo 21 šol, 42 otrok in 18 mentorjev iz Hrvaške, Srbije,
Avstrije ter Slovenije. Častni gost in mentor grafične kolonije, akademski slikar in grafik Rudi Španzel, je skupaj z učenci in mojstroma grafike
Bogdanom Renkom (suha igla) ter Branetom Bandljem (sitotisk) v dveh delavnicah razvijal praktične veščine v tehniki suhe igle in sitotiska.
Ustvarjaj, spreminjaj in širi svoja obzorja je bil moto otroškemu iskrenemu ter neposrednemu ustvarjanju na temo »Po sledeh«. Otvoritev pregledne razstave nastalih del 6. 12. 2019 v razstavišču naše šole in razstava grafičnih del Ervina Kralja (v
starem delu šole) sta tako zaokrožili dogajanje ob praznovanju naše šole. ČO
december 2019
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ZREMO V ZVEZDE …

ZREMO
V ZVEZDE …
že 120 let

Naša šola šteje že častitljivih 120 let. To je kar visoka
obletnica, zato smo temu primerno tudi praznovali, in sicer
s slovesnostjo, ki se je odvila 9. 12. 2019 v Dvorani Union.
Nina Hartman
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ŽE 120 LET

120

let je minilo,
kar je prag
naše šole
prestopilo prvih 107 učenk in učencev,
šola pa se je takrat imenovala Ljudska
šola Pobrežje. Letos obiskuje našo šolo
kar 424 otrok. To leto obeležujemo tudi
100 let od začetka pouka v slovenskem
jeziku in 60 let od poimenovanja šole
po Tonetu Čufarju. Davnega leta 1959
je šola dobila ime, ki ga ponosno nosi še
danes.

Na dan prireditve smo se nastopajoči
že ob rani uri pripeljali do Dvorane
Union, kjer smo pred generalko povadili
še nekaj točk. Ko so v dvorano prispeli
še drugi učenci, se je začela odvijati
generalka, ki je stekla kot po maslu.
Takrat smo imeli še priložnost nastope
do potankosti izboljšati pred velikim
nastopom popoldne, ki se je začel ob 18.
uri.
Prižgani reflektorji in zvok slovenske
himne, ki jo je zapel mladinski pevski

zbor s pomočjo učenk, ki so včasih
hodile na našo šolo, je naznanil začetek
proslave.
Tudi naši mlajši pevci, ki sodelujejo v
otroškem pevskem zboru, so nam za
dobrodošlico zapeli pesem Rastejo trave
in misli.
Po tem, ko je MPZ zapel še dve drugi
pesmi, je napočil čas, ko je tudi gospa
ravnateljica, Špela Drstvenšek, povedala
nekaj besed. V občinstvu sta sedeli tudi
podžupanja Mestne občine Maribor,
december 2019
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ZREMO V ZVEZDE …

Helena Kujundžič Lukaček in vodja
sektorja za osnovne šole na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije, Mateja Dover
Emeršič, ki sta nam namenili nekaj
besed.
Na našo šolo so hodile kar tri generacije
deklet iz iste družine, ki so nam zaupale
svoje spomine na šolo, in sicer Ivana
Pivec, njena babica Milena Pivec in teta
Zala Stanonik.
Na šoli imamo tudi odlične plesalce,
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saj so se nam učenci od 1. do 9. razreda
predstavili s plesno točko, mlajše učenke
pa so odplesale balet.
Prireditev so nam pomagali izpeljati tudi
bivši učenci. Dekleta iz bivše Vokalne
skupine so MPZ pomagale odpeti pesmi,
Marko Baklan in Ajda Kocutar pa sta
proslavo profesionalno vodila in jo z
odliko izpeljala do konca.
Na odru sta se nam pridružila nekdanja
učenca, brata, sedaj že virtuoza, Adam
in Nejc Kamplet, ki sta se spretno

sprehajala po klavirskih tipkah.
Dramski prizor z naslovom Čufar pri
Totem listu, ki jo je napisal naš bivši
učenec, Vid Hajnšek pri komaj 14 letih
so odigrali Marlen Anžel, Deja Klajžar
in Jakob Vršič Riedl.
Tudi učenci, folkloristi iz Osnovne šole
Svetog Save iz daljnega Vrčina iz Srbije,
so nam s plesom voščili za rojstni dan.
Praznovanje na odru smo, kot se za
rojstni dan spodobi, zaključili z veliko
torto.

ŽE 120 LET
Vsega, kar smo
si ob obletnici
zamislili, pa ne
bi mogli v celoti
izpeljati, če nam
s sponzorskimi
sredstvi ne
bi priskočili
na pomoč:
Založba Rokus
Klett, podjetje
za založništvo
učbenikov in
revij, d. o. o.
Ptujska klet vinarstvo,
d. o. o.
Quadro, d. o. o.
Štajerska hiša
kulinarike –
Gočovski dvorec
Lac storitveno
in trgovsko
podjetje, d. o. o.
Contrast, družba
za trgovino na
debelo in storitve
Cvetličarna Zvonček,
Dejan Rojko, s. p.
Rotary club Maribor
Tement gradbeništvo,
trgovina, storitve
Iglu slaščičarna,
Džemail
Demiri, s. p.
Mariborski
vodovod, javno
podjetje, d. d.
Franc Kopič
Impol servis, d. o. o.
Ekosen, d. o. o.
Fedom, d. o. o.
Založba Pivec,
založništvo in
izobraževanje,
d. o. o.
Grafis grafični
inženiring, d. o. o.
Mladinska knjiga
Finančna hiša
Turistična kmetija
Emil Bračko
Vinarstvo in turizem
Markuš
Mikro + Polo, d. o. o.
Burja, Robert
Gumzej, s. p.
Vsem se iskreno
zahvaljujemo. ČO
december 2019
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GOSTIL SMO

S

Tako hitrega dogovora v naši družini že dolgo ni bilo. Ko je prišla novica, da
prihajajo k nam učenci iz Srbije in da potrebujejo prenočišče, smo vsi hkrati, v
istem trenutku, rekli: »Seveda bomo sprejeli deklico iz Srbije!« In ni nam žal.
Taja Ribič

prejeli pa smo, zdaj že lahko rečem, kar dve moji prijateljici,
Jeleno in Anjo. Že prvi dan smo
se močno povezale. Kljub vsem obveznostim, ki smo jih imeli mi in naši gostji, smo vseeno našli čas za druženje in
zabavo. Ogromno smo se smejali, malo
spali, veliko pa nakupovali (no, predvsem Anja in Jelena). Nekaj smo se naučili tudi o vulkanih, nastanku Zemlje in
vesolju, saj smo v soboto učenci ter učitelji obiskali doživljajski park Vulkanija.
Nedelja pa je bila namenjena našim
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aktivnostim. Dopoldne smo skupaj spoznavali Maribor, po kosilu pa smo odšli
malo bolj na hladno. Moji novi prijateljici sta se tako prvič peljali z gondolo.
Skupaj s tremi družinami, ki so gostile goste iz Srbije, smo skupaj odšli na
Pohorje. Bilo je zelo zabavno in zelo mokro. In naše sanke so na koncu pristale v
smeteh ... Polomljene. Staknili smo nekaj modric, a vseeno nam ni bilo žal. V
ponedeljek je bil prav poseben dan, saj
je naša šola praznovala 120-letnico svojega obstoja. In večer, ki je sledil ... No ja,

lahko rečem, da si nisem predstavljala,
da mi bosta dekleti tako zlezli pod kožo.
Resnično žalostne, da je našega druženja
že konec, smo težko zaspale. In v torek
so se morali vrniti nazaj v Srbijo.
Sama menim, da je bila to zame in za
mojo družino odlična izkušnja, saj smo
spletli nova in tesna prijateljstva. Tudi
druženje z njima in vse norčije, ki smo
jih počele na snegu, so bile na koncu
vredne polomljenih sank. ČO

Novoletni bazar
Božični prazniki in novo leto so že pred vrati, zato je bil
ravno pravi čas za bazar. “To je poseben dogodek, ko se
izdelujejo in prodajajo izdelki, izkupiček pa je namenjen
šolskemu skladu,” mi je povedala učiteljica Marjana Cafuta,
ki je že osem let krovni vodja bazarja ter tehniškega
dne, kjer ti izdelki nastanejo. Seveda pa ni delala sama,
saj so ji bili v pomoč številni učitelji in prodajalci.

Blaž Jesenik

BAZAR

N

a naši šoli je bazar že dolgoletna tradicija,
letos pa se je odvil 18. 11. 2019. Tehniški dan,
na katerem so nastajali izdelki, je bil zelo
živahen in pisan – izdelovale so se hišice iz lesenih
palčk, sovice iz storžev, venčki in okusne dobrote.
Na dan bazarja je vladalo pravo božično vzdušje, za
kar so poskrbeli učenci otroškega ter mladinskega
pevskega zbora, ki so se predstavili s pesmijo Gospel
train. Z veseljem povem, da se je na bazarju zelo dosti
prodalo in malo ostalo. ČO

december 2019
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KRALJICE ŠOLE

9. A
SE PREDSTAVI
Po osmih letih šolanja je napočil tudi ta čas, ko smo mi glavni na
šoli. A to ne bo trajalo dolgo, saj se bomo že kmalu poslovili in
podali novim dogodivščinam naproti. V vseh devetih letih smo imeli
le 4 različne razrednike oz. razredničarke – Mojco Riedl, Marjano
Cafuta, Matejo Lorber in Davida Cudra, kar bi lahko pomenilo, da
nas učitelji niso želeli zamenjati za nič na svetu. Skozi vsa leta smo
doživeli kar nekaj prihodov in odhodov učencev, a smo se kljub
temu uspeli povezati v skupino, ki je ne bomo nikoli pozabili.

Marko Meolic
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HARIS ve vse o 1. in 2. svetovni
vojni, odlično igra nogomet in je
zelo spreten z računalnikom.
DANAJA je odlična plavalka
in zelo dobra tekačica.
VALA zelo zanima fizika, je
pa tudi dober plezalec.
JANET hodi v glasbeno šolo in je odlična
pianistka, v šoli pa nima šibkega področja.

KRALJI ŠOLE

ARMIN zna dobro govoriti
angleško, nekaj časa je
tudi treniral košarko.
ARNELA je v Slovenijo prišla
komaj v 5. razredu, a govori boljšo
slovenščino kot marsikdo v razredu.
GAŠPER je zmagovalec vseh
tekov in krosov od 1. do 9. razreda.
NAJA je družabna in zgovorna
ter dobro igra odbojko.
GAL je ročno spreten
in dober v tehniki.
HANA ima zelo rada živali,

predvsem mačke.
ANEJ se nam je pridružil v
5. razredu, kljub temu pa je
med bolj zgovornimi fanti.
SARA zna odlično risati, njeno
močno področje je likovno snovanje.
NEJC se je dolgo ukvarjal z
nogometom, zdaj pa ga bolj
zanimajo računalniki.
ZOJA ima rada glasbo,
dobro poje in igra klavir.
MARKO rad igra nogomet,
tudi v šoli mu gre zelo dobro.

ŽIVA je zelo uspešna učenka,

predvsem pa zgovorna in nasmejana.
MITJA je zelo dober v plavanju
in šahu, prav tako pa tudi v
matematiki ter angleščini.
LAURA je mirna in večinoma tiha,
ne želi biti v središču pozornosti.
KLEMEN je k nam prišel v 6.
razredu, dober je v likovnem
snovanju, sodeluje tudi v
šolski glasbeni skupini.
NIKA poje v zboru, dobro
ji gre pri angleščini. ČO
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PRVIČ V ŠOLO

Na naši šoli že nekaj let gojimo
dobro poznan običaj, ko mladim
Čufarjem, ki so ravno prestopili prag
šole, dodelimo varuhe iz najstarejše
generacije učencev, torej iz 9.
razreda. Naloga varuha je svojemu
varovancu pomagati skozi njegovo
prvo leto v šoli in mu nuditi oporo.

Lia Smodej
14
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V

ponedeljek, 2. septembra 2019, smo devetošolci spoznali svoje varovance, ki
so ravno takrat vstopali v prvi razred. Le-ti so bili deležni toplega sprejema.
V šolo so prišli šele ob desetih, da so se tako izognili veliki gneči, ki jo na prvi
šolski dan povzročijo drugi učenci, in se zbrali v večnamenskem prostoru, potem pa
odšli v telovadnico. Tam so bili razvrščeni v razrede in si segli v roke vsak s svojim
varuhom. Je pa tu in tam kdaj kakšen devetošolec prišel dvakrat na oder, saj si bodo
zaradi velike razlike v obsežnosti generacij morali nekateri prvošolci varuhe pač
deliti. Letošnja generacija prvošolcev namreč šteje kar 51 učencev, medtem ko je
devetošolcev le 38. Vsak izmed prvošolcev je od svojega varuha dobil v roke diplomo
ob vstopu v šolo, potrdilo, da so zares postali del naše šole, in pa ravnilce za darilo.
Že od prvega tedna devetošolci redno opravljamo svojo dolžnost kot varuhi in svoje
varovance obiskujemo v času odmora. ČO

NAŠI UČITELJI

Bodite
pogumni tudi
ob neuspehih!
Lepo se je spomniti učiteljev, ki so nas učili pred leti in bili prvi vodniki na
naši dolgi poti skozi osnovno šolo. Prav posebna učiteljica, s katero sem se
pogovarjala, mi je stala ob strani dve leti in me naučila veliko stvari, ki mi bodo
v mojem življenju velikokrat koristile. To je učiteljica Valerija Domajnko.
Klara Valher
Kaj ste radi počeli kot otrok?
Zelo rada sem se igrala s punčkami.
Bile so kot moje najboljše prijateljice.
Najraje sem se z njimi igrala za
šolo. Jaz sem bila učiteljica, one pa
učenke. Naredila sem tudi potrebščine
in stvari, ki jih učitelj potrebuje,
na primer tablo za pisanje ali kaj
podobnega.
Imate od nekdaj radi
otroke in delo z njimi?
Seveda. Že ko sem bila še sama otrok
oz. najstnica, sem se rada ukvarjala
z otroki. Če se je ponudila kakšna
priložnost, sem tudi popazila na koga.
Povedali ste mi, da na šoli delate
že 18 let. Kako to, da ste se sploh
odločili za delo učitelja?
Kot sem že povedala: preprosto imam
zelo rada otroke in delo z njimi.

Kaj vas pri vašem poklicu
najbolj veseli?
Mislim, da je delo učitelja zelo zanimivo,
saj se vsak dan srečujemo z novimi
izzivi, ovirami in težavami, ki jih je
potrebno rešiti – to naredi moje delo še
bolj zanimivo.
Na šoli vodite tudi radijski
krožek. Vas je kdaj zanimalo delo
novinarke ali kaj podobnega?
Ko sem se odločala, kateri poklic bi
v svojem življenju opravljala, sta me
zanimali dve stvari –delo novinarke ali
delo učiteljice. Vseeno sem se odločila za
ta poklic, kjer se lahko še vedno srečujem
z novinarstvom in to je nekaj, kar me
zelo veseli.
Na kakšen način vi gledate otroke
in kako jih vi najbolje spoznate?
Otroke vidim kot osebnosti, ki jih je treba

spoštovati. Cenim jih takšne, kakršni
so. Najraje imam, da se z njimi lahko
pogovorim. Mislim, da tako najbolje
odkriješ tisto, kar se skriva za njimi.
Kaj radi delate v prostem
času? Imate kakšen hobi?
Zelo rada berem in hodim na sprehode,
saj se takrat najbolj sprostim.
Še kakšna misel, ki jo
želite deliti z nami?
Imejte se radi. Prisluhnite drug drugemu
in se spoštujte.
Imate še kakšno posebno
sporočilo učencem?
Sporočila bi jim tudi, da naj v vsako
delo, ki ga opravljajo, vložijo ves svoj
trud in se stoodstotno potrudijo, saj bo s
tem prišel uspeh, pa naj bo to pri učenju,
treningih ali na drugih področjih. Naj
bodo pogumni tudi pri neuspehu. ČO
december 2019
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OD TU IN TAM

VESOLJSKI
VIKEND

Nadarjeni učenci naše šole smo se
v petek, 8. 11. 2019, odpravili na
dogodivščino v CŠOD Medved.

Klara Valher

Z

ačelo se je s predavanji o vesolju.
Naučili smo se vse o začetku
vesolja, nastanku zvezd ter spoznali
nekaj zanimivosti o naši galaksiji. Po
obroku smo se zbrali zunaj in se naučili
uporabljati teleskope. Zvečer je bilo na
programu opazovanje zvezd, a ker vreme
ni kazalo najbolje, smo šli na krajši
sprehod po bližnji okolici. Naslednji dan
smo se zbrali v učilnici, da se dogovorimo
o poteku dneva. Štirje učenci (Nina
Hartman, Klara Valher, Tine Ozvaldič
in Urban Poberžnik) pa so se na ta dan
udeležili tekmovanja Mladina in gore

Potomka
Stare trte

Na zelenici ob osnovni šoli Toneta
Čufarja Maribor je letos prvič
obrodila potomka Stare trte.

Neli Ribič Kurnik

C

epič rastline so nam Malečniški
brači podarili na prireditvi Bilo je
Nekoč leta 2017, kar je bilo prijetno
presenečenje za učiteljico, ki ta projekt
vodi že vrsto let, učiteljico Bojana Stožer.
Zdaj ko je potomka Stare trte končno
obrodila prve grozde, bilo jih je kar pet,
smo temu primerno priredili trgatev, na
katero so bili povabljeni tudi Malečniški
brači, ki so nam zaupali: »S trto je treba
ravnati z ljubeznijo in spoštovanjem,
potem trta rodi tako dobro, kot je
letos obrodila vaša. Verjamemo, da
si na njej spočije oko marsikateri
obiskovalec.« ČO

16

ČUFARJEV ODMOR

december 2019

ter osvojili 15. mesto. Medtem ko so bili
učenci na tekmovanju v Izoli, so drugi
v CŠOD pripravljali pice, ki so jih z
dodatki (zelenjavo) uredili tako, da je
bilo na njih prikazano neko ozvezdje. Po
kosilu je sledil astro orientacijski pohod,
na katerem so se ekipe zelo zabavale,
se naučile veliko novega o galaksijah
in vesolju ter timskem delu. A dneva
še ni bilo konec, saj so nam po večerji
pripravili ogled nočnega neba. Potem
ko smo si natančneje ogledali Saturn,
Venero in Jupiter ter Luno, smo se igrali
igro, pri kateri smo morali po domu
iskati vprašanja o vesolju in na njih
pravilo odgovoriti. Zadnji dan bivanja
v Medvedjem Brdu smo izkoristili tako,
da smo na opoldanskih delavnicah
izdelali 3D-ozvezdja, planetarij, plakat
o življenjskem ciklu zvezd in kamero
obscuro. Popoldan se je naša vesoljska
dogodivščina v CŠOD zaključila in
domov smo odšli polni novega znanja ter
izkušenj. ČO

