
 

 

 

 

 

 

 

S skupnimi močmi pripravimo učence za življenje. 
 

Osnovna šola Šalovci 
Šalovci 172 

9204 Šalovci 

Telefon: 559-80-10 

Faks: 559-80-11 
E-pošta: o-salovci.ms@guest.arnes.si 

Splet: www.os-salovci.si 

 
 

 

Dragi moji mladi novinarji! 

 

 

Kar verjeti ne morem, kako čas hitro mineva, ne glede na to, da smo doma in ne smemo skoraj 

nikamor.  

Za nami je že drugi teden pouka na daljavo in napisati moram, da ste odlična ekipa mladih 

novinarjev in da sem na vas zelo ponosna! Pa da ne pozabim, vaše delo je pohvalila tudi 

ravnateljica.  

 

V minulih dveh tednih ste razmišljali in pisali o koronavirusu, zato menim, da je čas, da prostor 

namenimo tudi drugim, bolj prijetnim vsebinam. In ker veste, da je odlika novinarjev ta, da 

poročajo o aktualnih temah, boste ta teden vi razmišljali o prazniku, ki je pred nami, to je o 

veliki noči. 

Pozivam vas, da napišete članek na temo velike noči. In o čem naj bi pisali? Možnosti imate 

zelo veliko. Ponujam vam nekaj idej: 

- predstavite/opišete praznik velike noči (zakaj praznujemo veliko noč, s čim je praznik 

povezan …); 

- predstavite običaje ob praznovanje velike noči (kako ta praznik praznujemo, kaj vse 

počnemo …); 

- opišite, kaj simbolizirata velikonočni zajček in kaj velikonočni piščanček;  

- predstavite jedi, ki jih nosimo k žegnu in kaj te jedi simbolizirajo; 

- predstavite ideje za barvanje jajčk (kako lahko obarvamo jajčka, če ne gremo v trgovino 

in nimamo barv); 

- predstavite velikonočne jedi, dodajte kakšen preizkušen recept (povprašajte mamo, 

babico …); 

- ali pa nekaj po svojem izboru. 

 

Izberite temo, ki vam je najbolj všeč in se razpišite. Dodate lahko tudi kakšno fotografijo. 

Vaše prispevke pričakujem do torka ali najkasneje do srede, 8. aprila 2020.   

 

Ravnateljica je predlagala, da bi vaše prispevke objavili tudi na Facebook strani OŠ Šalovci. 

Prosim, sporočite mi, če dovoljujete objavo svojih člankov. Prepričana sem, da boste tako 

postali še bolj brani. 

 

 

Želim vam uspešno delo, kreativne ideje in seveda, ostanite zdravi! 

 

Vaša učiteljica Breda Kerčmar 
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