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ŠUŠTIPIS
IZPOSTAVLJENE TEME MESECA

DOBRODOŠLI, PRVOŠOLCI!

Prvi šolski dan

V šolo smo vstopili z maskami.

Maske vsepovsod

VARJA BERNOT, 6. C

Prvošolčki so z navdušenjem
prvič vstopili v šolo. Seveda
malo pogrešajo vrtec, ampak
tudi v šoli uživajo. Začeli so
graditi nova prijateljstva.
Spoznali so tudi nove učiteljice
in začeli graditi svoje znanje.
Seveda jim ne manjka gibanja.
Obiskujejo dejavnosti, ki so si jih
lahko izbrali pri vpisu v šolo.
Zagotovo so navdušeni nad
lepim novim prizidkom ter z
zunanjo teraso, kjer se med
odmori lahko sprostijo.
Vsem učencem želimo uspešno
in zdravo šolsko leto!

TJAŠA ADAMOVIĆ, 7. B

Nekateri je niti ne odvržejo, vendar jim pade
iz žepa, zgrešijo smetnjak. Te maske
V današnjem času se je
sčasoma vendarle pristanejo na odpadu, saj
marsikaj spremenilo,
spadajo med mešane odpadke, zato jih niti
govorimo celo o korona krizi. ne moremo ustrezno ločevati. Navadne
Dandanes že vsak
maske za enkratno uporabo so celo precej
posameznik potrebuje svojo drage, saj jih prodajajo do enega evra na
zaščitno masko. Za vstop v
kos. Zato so z vidika ohranjanja narave in
vsak zaprt prostor, ki ni tvoj
cene najbolj učinkovite pralne maske. Sama
dom ali dom prijatelja,
jih nosim vsak dan in menjam dve na dan.
potrebuješ zaščitno masko.
Čeprav so dražje od navadnih, so bistveno
Ampak ali ste se vprašali,
bolj učinkovite in trajajo dlje.
kam te maske gredo? Veliko
mask gre po uporabi v
smetnjak. Večina ljudi masko
celo shrani za večkratno
uporabo. Bolj ozaveščeni KORONSKA
uporabljajo celo pralno
Pa če bolan si ali zdrav,
Splošno znana korona kriza,
mako. Nekateri pa jo
v karanteno te spodijo,
vsa svetovna paraliza,
odvržejo kar nekam v
čeprav se tudi sami
od Ljubljane do Pariza
naravo.
ukrepov ne držijo.
ne pomaga ti nobena viza.

Vlada pa izda ukaz,
da morajo maske na obraz,
kot dokaz,
da za zdravje nam je mar.

Tjaša Hafner Korošec, 9.a

Prvošolček se veseli prvega šolskega dne.
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V TEJ IZDAJI
ŠPORT

ŠUŠKO SVETUJE

INTERVJUJI

FOTO: VARJA BERNOT, 6.C

Na naši šoli smo 23. 9. 2020 prvič praznovali nov državni praznik – slovenski dan športa. Ker smo
Slovenci v športu zelo uspešen narod in osvajamo mnoge vrhove športnih disciplin, smo se tega
dne ponosno oblekli v športna oblačila in del pouka preživeli tudi v pravem športnem duhu.
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PREDSTAVITEV INTERESNE DEJAVNOSTI

Košarka
za učence od 1. do 6. razreda

PO SVETU NAOKOLI PRISTALI
NA NAŠI ŠOLI – INTERVJU

Adelina Ljubijankić

ALEKS LABAN RAKUŠČEK, 5. A
TAJA HORVAT, 5. B

Košarka je ekipni šport, kjer
ekipa poskuša zabiti žogo v
koš. Spada tako med notranje
kot tudi zunanje športe.
Naenkrat je na igrišču lahko
samo pet igralcev.
Moštvo mora žogo voditi tako,
da se žoga odbije od tal nazaj
v igralčevo roko. Temu se reče
tapkanje. Če tega ne počneš,
tvoje moštvo izgubi žogo.
Druga prepovedana početja so
dvojno vodenje in nošena
žoga.
Dvojno vodenje pomeni, da se
med se med tapkanjem
ustaviš in nato spet stečeš.
Ko vržeš žogo v koš, dobiš dve
ali tri točke. Koliko točk dobiš,
je odvisno od tega, s katere
razdalje vržeš žogo. Če jo vržeš
z daljše razdalje, dobiš tri
točke. Če jo vržeš s krajše
razdalje, dobiš dve točki.
Najbolj znana košarkarska liga
je NBA, kar pomeni National
Basketball Association.
Na naši šoli lahko trenirajo
košarko deklice in dečki od 1.
do 6. razreda. Deklice vodi
ŽKD Ježica, dečke pa ŠD
otroška KŠ Ljubljana.

Košarka je eden bolj priljubljenih športov na naši
šoli.

V katerih državah si doslej že
prebivala?
Rodila sem se v Belgiji, nato pa
smo se z družino preselili na
Japonsko, kjer smo živeli več
let.
Zakaj ste se v družini odločili,
da se preselite v Slovenijo?
Moj oče je dobil v Sloveniji
službo.

Luka Dončić velja za vzornika marsikaterega
mladega košarkarja.

Katero šolo si obiskovala,
preden si se vpisala na OŠ
Milana Šuštaršiča?
Hodila sem v šolo Columbia
International School na
Japonskem.
Kako se počutiš na naši šoli?
Počutim se res super, vsi si
zelo prijazni, imam krasno
učiteljico in sošolce.
Se je bilo težko naučiti
slovenskega jezika? Koliko
časa si potrebovala, da si ga
znala?
Najprej nisem znala veliko, le
malo se razumela, a mi je
mami precej pomagala in me
naučila, tako da je danes že
veliko lažje.
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Mojca Rode
BRINA NAMURŠ, 5. B

Mojca Rode je
nekdanja najboljša
slovenska ritmičarka, ki
je bila kar 43-krat
državna prvakinja v
mnogoboju in
posameznih rekvizitih.
Je lastnica Kluba KRG
Tim, v katerem vadi že
skoraj 500 deklic vseh
starosti. Danes ima z
Mitjem Petkovškom, dvakratnim svetovnim in štirikratnim
evropskim prvakom v orodni gimnastiki, hčerki Asijo in Gajo.
Kdaj ste začeli trenirati
ritmično gimnastiko?
Začela sem pri petih letih, ko so
nas v vrtcu postavili v vrsto in
nam naročili da naredimo
špago ter pokažemo, kaj
znamo. Trenerka je nekatere
od nas povabila, da začnemo
trenirati v klubu.
Kdo vas je navdušil za
ritmično gimnastiko?
Navdušile so me ritmičarke, ki
sem jih gledala na televiziji.
Predvsem so mi bili všeč
trakovi, ki so me tako prevzeli,
da sem si doma sama ustvarila
svoj trak iz palčke in svetleče
vrvice.
Kdaj ste začeli tekmovati?
Tekmovati sem začela, ko sem
prišla v šolo.

Kaj vam je bolj všeč biti trener
ali tekmovalka?
Že dolgo sem trenerka, a mi je
ljubše biti tekmovalka.
Tekmovalka je biti najlepše.
Kaj bi pri ritmični gimnastiki
spremenili, če bi lahko?
Spremenila bi to, da bi dekleta
v člansko (najstarejšo)
kategorijo vstopale starejše - z
18. letom starosti - ko bi se z
“odraslo” glavo odločile, da se
želijo ukvarjati s športom na
vrhunski ravni.

Kaj bi svetovali mladim
ritmičarkam?
Ritmična gimnastika je
najlepši šport za dekleta. Ko
dekleta osvojijo nekaj
znanja, postanejo prav
posebne punce, saj znajo
vragolije, ki jih ne zna nihče
drug. Tega se morajo
zavedati in morajo biti na
to tudi ponosne.

Kako ste prišli do ideje, da bi
ustvaril svoj klub?
Ritmična gimnastika je bila
moje življenje in imam jo zelo
rada. Ritmično gimnastiko zelo
dobro poznam in znam, poleg
tega pa zelo rada delam z
otroki. Zato sem se odločila za
svoj klub, kjer bom lahko
počela stvari tako, kot želim in
menim, da je prav.
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PREDSTAVITEV INTERESNE DEJAVNOSTI

Prva pomoč
LIZA VIRŠČEK, 6. B

Prva pomoč je v šoli na voljo za
Prva pomoč je interesna
vse na starosti in razrede. Na
dejavnost, na kateri se učimo
novoletnem sejmu imamo tudi
pomagati ljudem. Vodi jo gospa
dejavnost, na kateri se lahko
Andrejka Kovač.
starši, učenci in drugi otroci
učijo prve pomoči. Dobro je
Redne ure imamo ob sredah ob
pomagati ljudem, zato je dobro
7. šolsko uro. Tam se učimo
znati prvo pomoč.
oživljati, povijati rane, poskrbeti
Nikoli ne veš, kdaj te bo kdo
za bolne ljudi in še veliko drugih
potreboval.
stvari.

Dramski krožek
LIZA VIRŠČEK, 6. B

Dramski krožek je dejavnost,
kjer igramo različne vloge. Za
pripravo na igro uporabljamo
dramsko besedilo, kjer so
zapisane vloge, način govora in
tudi gibanja. Ko se vsega
naučimo, nastopamo na
šolskem odru.
Mogoče me boste kdaj tudi
videli gor!

FOTO: BARBARA PAJK, Proslava ob kulturnem prazniku, februar 2019
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INTERDISCIPLINARNI TEDEN

Medpredmetni dnevi v 6. c
V šoli malo drugače
ELLA KUNEJ, 6.C

V Evropi poznamo okrog 200 jezikov. Svoj dan pa jeziki praznujejo 26. 9.

Že kar v začetku šolskega leta smo imeli učenci
predmetne stopnje teden dni dejavnosti.
Šestošolci smo imeli načrtovan izredno pester
program. V četrtek, 10. 9. 2020, smo imeli
tehniški dan. Naučili smo se uporabljati
aplikacijo Teams, odkrivali smo lažne novice in
pasti na internetu ter se naučili, na kaj moramo
biti pozorni, ko smo v spletnem okolju. Najbolj
zabaven pa je bil naš kulturni dan, ki smo ga
imeli v petek, 11. 9. 2020. Spoznavali smo
različne jezike (na primer nemščino in
angleščino). Veliko smo se smejali, gledali
videoposnetke in si zelo lomili jezike. Pa vi
poskusite trikrat na hitro izgovoriti »Pešec
pešači čez peskasto cestišče«. Polni energije
smo v ponedeljek opravljali kolesarski izpit ter
testiranje za športni karton, kar je naslednjih
nekaj dni pustilo bolečine. Potrudili smo se,
kolikor smo zmogli. Najboljše na koncu pa je
bilo še nekaj igre. Zadnji interdisciplinarni dan je
bil naravoslovni dan v torek, 15. 9. 2020.
Spoznavali smo kamnine in minerale, reševali
delovne liste, raziskovali pa smo tudi na šolskih
tablicah. Opazovali smo, kako kamnine
reagirajo v stiku s kisom. V vseh štirih dneh smo
se zelo zabavali in se tudi veliko naučili.

Učenci smo se trudili, da bi zbrali čim več nalepk »Pogovarjaj se z mano«
v različnih evropskih jezikih.

PROJEKT NA NAŠI ŠOLI

Jeziki štejejo
Na naši šoli že četrto leto poteka mednarodni projekt Jeziki štejejo.
Učenci se gotovo spomnite plakatov pred učilnico nemščine, Jezikovačnice in kvizov s pestrimi nagradami. Tudi letos se bomo podali na
popotovanje po svetu jezikov, raziskovali bomo namreč materne jezike na naši šoli.
Ali veste, koliko jezikov govorimo na naši šoli?
Če vas zanima odgovor na to vprašanje, ste vabljeni na prireditev
Raznolikost nas bogati, ki jo bomo pripravili v sredo, 7. 10. 2020.

STRAN 6

ŠUŠTIPIS

SEPTEMBER 2020 – ŠT. 1

ŠUŠKO SVETUJE

Pozabljivost
DRAGI ŠUŠKO!
VSAKIČ KO SI ZVEČER
PRIPRAVIM TORBO, SE MI ZDI,
DA JE VSE V REDU, NASLEDNJI
DAN PA VSEENO NEČESA NI V
NJEJ. PROSIM, SVETUJ MI,
KAKO NAJ SE TEMU IZOGNEM.
(MATEJ)

Dragi Matej!
Vesel sem, da si se
opogumil in mi prvi pisal o
svoji težavi. Ob začetku
šolskega leta se verjetno s
tem srečuje marsikdo.
Rešitev pa sploh ni
zapletena.
Svetujem ti, da si torbo
pripraviš takoj, ko prideš
domov, saj takrat še nisi
tako utrujen. Ko si
pripravljaš torbo, vedno
poglej tudi na urnik, da res
česa ne pozabiš. Če se boš
pravočasno pripravil na
pouk in dejavnosti, bo
uspeh zagotovljen. Še
enkrat poglej v torbo pa bo.

Ali imaš tudi ti
vprašanje, ki ti ne da
miru?
Zaupaj se mi!
Svoje vprašanje ali opis
težave napiši na list in
ga oddaj v poštni
nabiralnik za šolski
radio.
Kdo ve, morda pa bo
odgovor na tvojo
težavo podan že v
naslednji številki
Šuštipisa.

Lep pozdrav, tvoj Šuško

Kolofon
Izdala: OŠ Milana Šuštaršiča
Odgovorna urednica: Zorka Herman
Prispevke pripravili učenci novinarskega krožka: Aleks Laban Rakušček, Brina Namurš, Taja Horvat, Maks Vraničar, Filip Žvanut, Liza Viršček,
Varja Bernot, Ella Kunej, Tjaša Adamovič, Ajda Laban Rakušček
Šolsko leto 2020/2021
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ŽIVALI

ŠPORT

Čebele

Kolesarstvo

Čebelarstvo je že od nekdaj priljubljen
hobi, za nekatere pa celo poklic. Čebele so
že od nekdaj del človeške kulture. Z njimi
se je ukvarjal tudi Aristotel ter čeh Franjo
Hruška, ki je izumil posebno točilo, pri
katerem čebelam ohrani veliko truda.
Uporabljali pa so jih tudi pri mumificiranju
faraonov.

Tik pred novim šolskim letom, 29. 8. 2020, sta
Primož Roglič in Tadej Pogačar začela svojo
kolesarsko dogodivščino. Po Franciji sta vozila tri
tedne ter po 170 kilometrih dosegla odlične
rezultate. Lahko smo ponosni na naša dva Slovenca.
Tadej Pogačar je uresničil sanje, ki jih je začel sanjati
takrat, ko je sedel na kolo in se odločil za
kolesarstvo. Tudi Primož Roglič je dosegel odlične
Čebele so pravi pokazatelj čiste in snažne rezultate, cel svet pa je navdušil s prikazom pravega
narave. V Sloveniji je čebelarstvo zelo športnega duha.
priljubljeno. Imamo pa tudi čisto svojo
vrsto, ki je KRANJSKA SIVKA, znana tudi kot Še enkrat iskrene čestitke obema!
PRIPRAVILI: ELLA KUNEJ IN VARJA BERNOT
Apis mellifera carnica. Imajo pa čebele tudi
naravnega sovražnika, zajedalca znanega
tudi kot Varoja.
Svetovni dan čebel obeležujemo vsako leto
20. maja. Ta dan je uveljavila Organizacija
združenih narodov skupaj s Čebelarsko
zvezo Slovenije. Datum ni izbran naključno,
saj gre za rojstni dan Antona Janše, ki je
zaslužen za razvoj sodobnega čebelarjenja.
PRIPRAVILA: FILIP ŽVANUT IN ALEKS LABAN RAKUŠČEK

V sredo, 23. 9. 2020, je
bil državni praznik
Slovenski dan športa.
23. september je bil
izbran zaradi dogodkov
na olimpijskih igrah v
Sydneyju leta 2000.
Pred natanko 20 leti so
se slovenski športniki namreč prvič veselili zlate
olimpijske medalje, in to kar dveh. Najprej sta bila
veslača Iztok Čop in Luka Špik najboljša v dvojnem
dvojcu, le malo pozneje pa je strelec Rajmond
Debevec slavil z malokalibrsko puško v trojnem
položaju.
V šoli pa smo na ta dan nekaj minut posvetili
ogledu športnega videoposnetka.
PRIPRAVILA: ELLA KUNEJ
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NAŠA ŠOLA PRAZNUJE 40 LET

Življenje leta 1980
SEPTEMBER 1980

5. septembra je bil odprt do
takrat najdaljši avtocestni
predor Gotthard v Švici
(16,3 km).
9. septembra je bila rojena
ameriška igralka Michelle
Williams.
17. septembra je umrl 44. in
45. predsednik Nikaragve
Anastasio Somoza Debayle.
Ubili so ga v glavnem mestu

Paragvaja, Asunciónu.
17. septembra je bil v
Gdansku na Poljskem
ustanovljen neodvisni
sindikat Solidarnost, ki je v
naslednjem desetletju
odigral ključno vlogo pri
uvajanju demokracije na
Poljskem.
22. septembra se je začela
Iransko – Iraška vojna (1980

in 1988). Bila je znana kot
Zalivska vojna do Druge
zalivske vojne. Šteje se za
enega izmed najbolj krvavih
konfliktov 20. stoletja.
Septembra je bil prvič
prepovedan koncert in
razstava skupine Laibach v
delavskem domu v Trbovljah.
Zbrala: Zlatka Verbec, prof. zgo.

Intervju z nekdanjimi učenci naše šole
VARJA BERNOT, 6. C

Dunja Bernot in Sašo Šindič sta bila pred skoraj 40 leti tudi učenca naše šole. Svoje spomine na
takratni čas sta delila v intervjuju.
Katere so po vajinem
mnenju tiste glavne razlike
med današnjo in nekdanjo
šolo?
V šoli je bilo več učencev,
vsak razred je imel šest
paralelk, zato je bil pouk
dvoizmenski, obiskovali smo
ga dopoldan in popoldan.
Ali sta rada obiskovala šolo?
Da, saj sva tam imela veliko
prijateljev.

Koliko let pa je trajalo
osnovno šolanje?
Osem let.
Se vama je katera učiteljica
vtisnila v spomin in je nikoli
ne bosta pozabila?
Da, Zlata Verbec in Franc
Renko.
Se vama je kakšen dogodek
posebej vtisnil v spomin?

Sašo: Valeta, ko smo se
poslavljali od razredničarke
Gospe Zlate Verbec in smo ji
peli čebelica Zlata.
Dunja: Tudi jaz se z
največjim veseljem spomnim
svoje valete.
Kaj sta najraje počela v šoli?
Najraje sva imela športno
vzgojo.
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Zabavne naloge za kratek čas in vse starosti
UČENCI, VABLJENI K REŠEVANJU!

Ugankarsko nagradno vprašanje

Uganke
Zlatolase deklice, sonca ljubke sestrice.
Samo ponoči svetijo, po nebu se sprehajajo,
v oblekah zlatih rajajo.

Kateri dve Ani
sta kot južna
sadeža iskani?

(zvezdice)

Gospodična zelena, na robu bazena,
je športnica prava, ki najboljše v prsnem slogu
plava.
(žaba)

Odgovor z imenom in razredom napiši na list
in ga oddaj v Šuškov nabiralnik.
Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali nagrajenca,
ki bo prejel tiskan izvod naše naslednje številke.

Pomagaj miški najti pot do sira.

Izračunaj.

vir: https://hudo.com/si/2017/02/16/zakaj-se-ves-svet-prepiraglede-resitve-te-otroske-uganke/, 29.9.2020

PRIPRAVILA: ELLA KUNEJ
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