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PRUČ-ka 
PODJETNI ROMSKI USTVARJALNI ČASOPIS 

 

Uvodnik v nov časopis 

Vanesa Horvat 

 

SPOŠTOVANI!  

 

Pred vami je   prva številka novega 

časopisa,, ki govori o aktivni vključenosti 

romskih učencev v življenje šole. Romski 

učenci smo namreč edinstven in 

nepogrešljiv del naše osnovne šole 

Franceta Prešerna Črenšovci. Pri svojih 

najboljših močeh se trudimo, da bi v času 

svojega osnovnošolskega izobraževanja 

poleg svojih obveznostih in dolžnostih, ki 

jih imamo kot učenci nase šole, ohranjali 

tudi svojo kulturo, jo znali na zanimiv 

način predstaviti drugim in pomagali 

razbijati predsodke, ki se tako radi 

prikradejo med nas. V časopisu bomo tako 

na vsakih nekaj mesecev prikazali nekaj 

najzanimivejših aktivnosti, ki smo jih 

pripravili, se jih udeležili ali  obiskali,. V 

prvi številki vas čakajo zanimivosti, ki so 

se odvijale v času med septembrom in 

decembrom 2019.  

 

 

Avtor – Sebastjan Horvat, 7. razred 

 

PRUČ-ka, kaj je to? 

Renata Gabor 

Na naši šoli smo že nekaj časa vključeni 

v projekt POGUM, v katerega smo 

vključili naše romske učence, ki jih 

imamo vsako leto na šoli kar lepo 

število. Romski otroci so vključeni že v 

naš vrtec, nato pa osnovnošolsko  

izobrazbo nadaljujejo na naši šoli, šoli 

Franceta Prešerna Črenšovci. Večina 

otrok se lepo vključi v šolsko delo in 

življenje šole, a kljub vsemu so razlike v 

kulturi, miselnosti, življenjskih navadah 

in običajih med njimi in nami, 

neromskimi prebivalci občine, kar 

velike. Zato smo v tem projektu videli 

priložnost in izziv, da povežemo naš in 

njihov svet na njim prijazen in 

dobrodošel način, da se bodo v šoli in 

šolskem  

 

 

okolju počutili varno, sprejeto in 

nenazadnje tudi ponosno, da so 

pripadniki romske skupnosti. V ta namen 

se na šoli zelo trudimo, da romskim 

učencem nudimo veliko priložnosti, da 

se lahko dokažejo, pokažejo svoje 

znanje, del svoje kulture, zaplešejo svoje 

plese, pišejo in govorijo v romskem 

jeziku in se na tak način med seboj 

povezujejo, sodelujejo in učijo. Ime 

PRUČ-ka smo izbrali kot asociacijo na 

stopničko, ki nas vodi v malce drugačen 

svet, kot smo ga vajeni. Tako nam bo 

Podjetni Romski Ustvarjalni Časopis  

(PRUČ-ka) pokazal pot v neznano, če se 

bomo le povzpeli nanj-o.  

 

 

V TEJ IZDAJI 

ZAVODOV DAN ZRSŠ OBISK VRTCA DOPISOVANJE Z VRSTNIKI 
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STRAN 2 

PLESNI NASTOP NA POMEMBNI PRIREDITVI 

Zavodov dan ZRSŠ 

DUŽENJE NA SOSEDNJI ŠOLI 

Obisk OŠ Prežihovega 

Voranca Bistrica 
 

Romina Horvat 

V petek, 27.9.2019 smo v okviru projekta 

POGUM romske učenke z mentorico Renato 

Gabor obiskale našo sosednjo šolo, OŠ 

Prežihovega Voranca Bistrica. Našim 

prijateljem iz 5. razreda smo predstavile 

romsko kulturo, jim zaplesale romski ples in 

jih naučile šteti do deset v romskem jeziku. 

Na koncu smo celo skupaj zaplesali! 

Obljubile smo, da jih še kdaj obiščemo in jih 

povabile tudi k nam na šolo na obisk. Spletli 

smo nove prijateljske vezi in se zelo 

zabavali! Komaj čakam, da gremo spet kam 

na obisk!  
 

 
 

 
 

 

 

Klementina Cener 

V petek, 13. 9. 2019 smo v okviru 

projekta POGUM s plesno skupino 

četrtega razreda nastopili v kulturnem 

programu v okviru Zavodovega dne, 

ki ga je letos organizirala območna 

enota Murska Sobota. Srečanje je 

potekalo v Kocbekovem kulturnem 

domu v Sv. Juriju ob Ščavnici. 

Učenci pod mentorstvom prof. 

Romane Glavač že tretje leto v okviru 

projekta POGUM pripravljamo 

plesne točke,   s katerimi se 

predstavljamo ne samo na šolskih, 

ampak tudi na občinskih in regijskih 

dogodkih. Zato smo bili počaščeni, 

da smo na povabilo g. Irene Kumer 

lahko nastopili na tako pomembnem 

dogodku, kot je Zavodov dan. Učenci 

smo odlično nastopili s svojo točko, v 

kateri sodelujemo tudi romske 

učenke. Učitelji so bili ponosni in 

veseli  za vsakega izmed nas, ki smo 

se predstavili, še posebej pa na našo 

mentorico, učiteljico Romano. 

Komaj čakamo na naslednji nastop!  
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CODE WEEK V ROMSKEM NASELJU 

Prižgali smo »pametno bučo« 

Miha Šarkezi 

V romskem naselju Kamenci imamo že nekaj 

časa urejen učni center, ki ga šoloobvezni 

učenci uporabljamo za učenje, tam potekajo 

razne delavnice, tudi  

učna pomoč, ki jo ima pri nas učiteljica Tadeja 

Prša, poletne aktivnosti in še marsikaj. V centru 

imamo tudi računalnik, ki ga lahko 

uporabljamo za šolske naloge. V mesecu 

oktobru so nas obiskali iz Digitalnega 

inovacijskega stičišča, ki je v sodelovanju s 

KreatorLab-om pripravilo računalniško 

delavnico z naslovom » Pametna buča«.  

Na delavnici smo spoznali mikrokrmilnik 

Arduino in se naučili, kako ga lahko s pomočjo 

računalnika sprogramiramo. Poskrbeli smo, da 

je naša pametna buča iz veznih plošč in 

svetlečih diod svetila! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

      

 

 

 

 

Za glasbo so poskrbeli kar naši starši iz romskega naselja. 

OBISK VRCA 

Plesali smo z malčki 
 

Anastazija Horvat 

V torek, 8.10.2019 smo v Tednu otroka v 

okviru projekta POGUM obiskali naš vrtec. 

Naša romska plesna skupina se je predstavila 

z romskimi plesi, na inštrumente pa sta nas 

spremljala starša naših učenk. Muzikanta sta 

nam najprej zaigrala romsko himno, nato pa 

smo dekleta zaplesala romski ples. V 

nadaljevanju so se nam pridružili še vrtčevski 

otroci, s katerimi smo skupaj zaplesali in se 

družili. Druženje je lepo uspelo, tako da 

pridemo še kdaj! 
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DOPISOVANJE Z VRSTNIKI 

Prijatelji iz drugega konca Slovenije 

Anastazija Horvat 

Učenci 6. razredov smo se pri pouku 

slovenščine odločili, da si bomo dopisovali z 

vrstniki iz OŠ Stična. V šestem razredu sem 

tudi romska učenka Anastazija, ki sem je 

odločila napisati razglednico v slovenskem in 

romskem jeziku. Pisanje je bilo zelo zabavno, 

vrstniki v Stični pa se bodo tako naučili tudi 

kake romske besede. 

Učenci smo pisali o tem, kako lepo je živeti v 

Prekmurju, na kaj smo ponosni in kaj bi 

priporočili vrstnikom, da si ogledajo pri nas. 

Upam, da nas bodo kmalu obiskali! 

 

DOBRODELNI KONCERT 

Objem srca  

 

V nedeljo, 1. 12. 2019 smo v Črenšovcih bili 

dobrodelni! 

Osnovna šola Franceta Prešerna Črenšovci, 

Občina Črenšovci, Kulturno turistično 

društvo Črenšovci in Rotary klub Martjanci 

smo skupaj organizirali dobrodelni koncert z 

bazarjem, ki nas je popeljal v svet ljudskih 

pravljic. Zbrana sredstva smo namenili Niver 

Casar in nakupu oblek in glasbil glasbenim 

skupinam OŠ Franceta Prešerna Črenšovci, 

katerih del smo tudi romska plesna skupina.  

Na koncertu so nastopili učenci pevskih 

zborov OŠ Franceta Prešerna Črenšovci in 

otroci vrtčevskega pevskega zbora, glasbena 

skupina Edna, Kvintet Aeternum, društvo 

godbenikov Odranci, cimbalist Dani Kolarič, 

Mlada prekmurska banda Glasbene šole 

Beltinci in Veseli Marki ter Saša Matajič. 

Hvaležni in veseli smo, da se nas je zbralo v 

tolikšnem številu. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZA KONEC 

 

Pa smo prišli do konca! Prva številka je tu, kaj se je dogajalo v prazničnem decembru in po novem letu, pa vam zaupamo 

naslednjič! Se vidimo!  

Vanesa Horvat 
 


