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UVODNIK
Jesenko zimska številka Slavčkovega odmeva je polna različnih tem,
čudovitih risb, pesmic in vtisov o raznih dogodkih. Vsebina je pestra
in vsak bo lahko našel kakšno zanimivo vsebino zase. Slavčkov
odmev je objavljen na spletnem naslovu:
http://www2.arnes.si/~osngsg2/knjiga/casopis.html
Bliţajoči prazniki in priprave nanje nas vse spomnijo na leto, ki
mineva. Leto 2010 bo ostalo vsakemu v drugačnem spominu. Prav pa
je, da ga zaključimo s pregledom vsega dobrega in slabega ter
zakorakamo v novo leto 2011 z novimi načrti, z novimi ţeljami.
Preteklo je mimo, prihodnje prihaja, prav pa je, da ne pozabimo
uţivati v trenutku, ki je.
Začetek šolskega leta je nov začetek za vsakega učenca posebej.
Učenci so se odpravili novim dogodivščinam naproti. Jesen je bila
zanimiva, polna dogodkov, izletov tekmovanj in učenja novega.
Dotaknila se nas je tudi problematika odvisnosti v današnjem času in
učence so obiskali predstavniki projekta Ne-odvisen.si ter Z glavo na
zabavo. Bilo je zelo poučno in zanimivo. Tretjina šolskega leta je za
nami, veselimo se prihajajočega.
Vsem avtorjem prispevkov in mentorjem ţelim še veliko ustvarjalne
energije tudi v prihodnje! Prispevke za naslednjo številko lahko
oddate v šolsko knjiţnico ali na elektronski naslov knjiznica.os-sgkobarid@guest.arnes.si
Ţelimo vam praznike, polne lepih trenutkov in uţitkov ter SREČNO
V NOVEM LETU 2011,
učenke novinarskega kroţka,
mentorica: Natalija Koren
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DRAGA TETKA ZIMA!

HVALA ZA
,
KI SI NAM GA LANI POSLALA
IN NAS V ZASNEŢENI SVET POPELJALA.
PROSIMO, DA NAM SPET POŠLJEŠ SNEŢNIH OBLAKOV
ZA TISOČ NOVIH

.
HVALA TI ZIMA,
TI SI RES PRIMA.
POZDRAVLJAMO TE VSI,
KI SE VESELIMO RAZIGRANIH ZIMSKIH DNI.
2.d
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TRIJE PUJSKI
Danes je bil sv. Miklavţ. V šoli smo si ogledali lutkovno
predstavo Trije pujski. Vsi ste zagotovo vzkliknili "Kakšna bedarija,
kako otročje!" A sploh ni otročje. Nekaterih stvari še jaz –pa hodim v
peti razred- nisem razumela,tako da ti priporočam, da najprej
dobro,dobro premisliš, preden se zgraţaš nad vsemi predstavami češ
"to je pa otročje,brez veze" No predstava je bila super. Zelo mi je bila
všeč, ker sem se hkrati učila in zabavala.
V predstavi nastopijo trije pujski. Zgradijo si vsak svojo hišo.
Prvi denar porabi za drag avto po zadnji modi. Ko ima prometno
nesrečo in ostane brez strehe nad glavo,se zateče k drugemu pujsku.
Ta si je naredil hišo iz slame. Drugi pujsek mu dovoli ostati, če mu
pomaga dograditi hišo. Prvi pujsek privoli. Skupaj dogradita majhno
hiško, ki bi jo podrl ţe malo močnejši vetrc. Nekega dne mimo
prinese volka – lutkar ga napravi iz vedra,košev za smeti in trakcev
blaga - .Napade ju. Pujska zbeţita do hiše tretjega prašička. Ko
odkrijeta belo stikalo na steni hiše in ga pritisneta, se preko hiške
spusti zastava. Vstopita oziroma zbeţita v njo. Kmalu se prikaţe tudi
volk. Ker so bila vrata zaklenjena,se je spustil po kaminu,vendar je v
njem gorel ogenj. Osmodil si je rep in nikoli več ga ni bilo h trem
pujskom.
Sporočilo zgodbe je povsem jasno - če vam ni, začnite brati od
začetka"Pomagajmo si tudi v nesreči!"
To je sporočilo, ki je zelo pomembno - kot v pravljici, tako tudi v
naših ţivljenjih.
Jerneja Koren, 5.a
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SMREKA
Naša smreka ima steklen balončke, suhe pomaranče in doma narejene
okraske. Na smreki so lučke. Pod smreko postavimo jaslice, ki so
lesene. Izrezljal jih je moj oče. Jaslice so velike in nekaj posebnega.
Zvečer priţgemo lučke in zapojemo pesmico. Ţelim si, da bi
zasneţilo. Pri jaslicah nam manjka osliček. Oče je obljubil, da ga bo
izrezljal do boţiča. Komaj čakam boţič. Lepo je, ko smo vsi skupaj.
Jakob Kurinčič, 3.a

Kris Ivančič, 2.a
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SMREČICA
Naša smrečica ima balončke. Na vrhu ima zvezdo. Ima tudi manjše
sneţake. Na vrhu imamo lahko tudi špico. Naša smreka je tako velika
da gleda skozi dimnik. Eno noč Boţiček ni mogel skozi dimnik ker je
bila tam smreka. Naša smreka je največja in najlepša na svetu.
Helena Matelič, 3.a

SMREČICA
Moja novoletna jelka ima balone, ki so narejeni iz balona in vrvice.
Novoletno jelko postavimo ob boţiču. Ko pride Boţiček, zmeraj
napiše pismo. Na pismu piše, da je smreka zelo lepa. In seveda
prinese tudi darila. Ko prinese darila, sem zelo vesela. Vesela sem
tudi jelka.
Kiti Skočir, 3.a

SMREKA
Moja smrečica ima lučke, okraske in zvezdo. Pod smreko mi prinese
darila. Pod smreko imamo jaslice. Ko je večer, priţgemo lučke. In
zelo lepo je okrašena. Rada jo gledam. Moja smreka je najboljša.
Dorotea Jelić, 3.a
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NOVOLETNA JELKA
Naša novoletna jelka je zelena. Ima srebrne in zlate obeske ter lučke.
Je svetlo zelene barve in je visoka do stropa. Pod smreko so jaslice in
v štalci so: Jezus, Marija in Joţef. Na vrhu smreke pa visi zvezda
repatica. Smreko imamo okrašeno z zlatimi trakovi. Na njej so
svetleče lučke in zvezdice. Novoletna smrečica mi je zelo všeč.
Imamo jo na terasi, ki nam krasi hišo.
Mia Konavec, 3.a

Brina Skočir, 1.a
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NOVOLETNA JELKA
Naša novoletna jelka je temno zelene barve. Okrašena je s steklenimi
balončki v katerih plujejo jelenčki. Imamo sneţno bele lastovke in
sneţno belo zvezdo, ki se sveti na vrhu jelke. Okrog smreke so
razporejene mavrične lučke, svetleče zvezde in stekleni angeli. Pod
smreko so jaslice in darilca. Jelko krasi svetleč trak, koralde. Imam jo
rada, prekrasna je.
Lara Korošec 3.a

OPIS SMREČICE
Naša smrečica je plastična. Lansko leto je imela na sebi rdeče in
steklene okraske. Pred novim letom se je pod njo začelo nabirati
veliko daril. Naša smrečica ima tudi lučke. Na vrhu pa ima špico. Ko
sem dobil čokoladne okraske, sem tudi te obesil nanjo.
Timotej Vončina, 3.a

SMREČICA
Naša smreka ima zlate okraske. Na vrhu ima zlat ali srebrn okrasek.
Za novo leto, ko pride Boţiček, imamo pod smreko darila. Zraven
daril so jaslice. Komaj čakam, da bo boţič.
Maša Gorenšček, 3.a
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NAŠ KULTURNI DAN
Učenci šestega razreda smo se ţe v šoli pripravljali na kulturni dan o
Simonu Gregorčiču. Zanimalo nas je, kaj vse novega bomo izvedeli.
Odšli smo točno ob osmih izpred šole. Hodili smo skozi vasici Ladra
in Smast. Nato smo šli po makadamski poti ter se povzpeli po hribu
navzgor do svetega Lovrenca. Tam smo najprej odloţili na grob šopke
cvetja in sveče. Spomenik je velik, obrobljen z ograjo. Na njem je
narisana lira in na sredini velik čolnič pogube. Verze s spomenika
smo prepisali na delovni test. Spustili smo se po bregu navzdol, kjer
smo malicali in rešili še ostale naloge. Ko smo vsi končali, smo se
šele vrnili. Prispeli smo do šole in tam se je naš kulturni dan zaključil.
Tamara Čebokli, 6.b

Meta Štih, 2.a
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PIKAPOLONICA
Pikapolonica
prinašalka sreče,
le prinesi srečo
vsem ljudem sveta.
Prinesi srečo
tudi meni
in vsem, ki
rada jih imam.
Anita Torkar, 4.a

Iza Kravanja, 1.a
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LAČNA LISICA
Lisica zlatica
je tatica.
Lisica zlatica
je pokora,
ker je veliko pora.
Ker ji v trebuhu kruli,
zadiši ji po kuri.
Šla je v Gorenjo vas,
da nabavi si klobas
Blaţ Skočir, 4.a

Blaţ Skočir, 4.a
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BIK VIK
Bik Vik je v uhelj dobil čebelji pik.
Uhelj postal je velik,večji kot njegov deţnik.
Ker na uhlju ostal je čebelji pik bik Vik
dvigne uhelj in reče: "Moj novi deţnik!"
Metka Perinčič, 4.a

Ema Šuligoj, 2.a
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STRAŠNA MUHA
Muha strašna
na zid
priletela je,
vse pajke
prestrašila je.
Muha ti muha,
hudobnica mala,
kam boš šla,
ko muholovnik
sreča te.
Erik Uršič, 4.a

Lan Volarič, 2.a
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MOJA MUCKA
Mala mucka
rada spi,
ves dan na kavču leţi
pride večer in
mucka oţivi,
rada se po kuhinji lovi.
S stolčka
nas kremplja,
nas
včasih prestraši
večinoma
pa se igra.
Luka Gaberšček, 4.a

Leon Korošec, 1.a
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KEZA REZA
Bila je Keza Reza,
v našem hlevu je
ţivela in ko je
dobila majhnega
kozlička je bila
zelo vesela.
Urban Kranjc, 4.a

Lara Flander, 2.a
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MAČKA
Jaz sem zvita
mačka, moje ime
je Tačka.
Zelo imam rada
miške in pečene piške.
Kruh sem dobila in
ga stricu Filiju podarila.
Rada imam roţe in
pa ribje koţe.
Zdaj pa mene ni več,
zato vrzite pesmico preč.
Manca Ivančič, 4.a

Kaja Luis, 2.a
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BELA RAČKA
Bela račka
v mlaki čofota
v mlaki ribice lovi.
Ribice ušle so ji,
bela račka tam
ţalostno stoji.
Patrik Šavli, 4.a

Jan Lavrenčič, 1.a
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ČEBELA ELA
Čebela Ela
ima veliko
dela.
Dan in noč
nabira med,da
zasluţi za
sladoled.
Na sladoled
gre s
čebelo Nelo.
Ko prispeta
tja, naročita
sladoleda dva.
Nela čokoladnega
in Ela
sadnega.
Postane jima
slabo, zato
odideta v
bolnico.
Tam pa
doktor pravi:
"Nista čisto
zdravi.
Preveč je
bilo sladoleda,
spiti bo
treba vrček
meda."
Ko pa
Ozdravita,
spet na
sladoled odhitita.
Dea Manfreda, 4.a
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ŢELVA ŢIVA
Ţelva Ţiva,
komaj ţiva
en'ga je uzrla.
Komaj gleda,
pa pogleda,
koga je uzrla.
Vidi ga mladeniča,
in zapleše čačača.
Eno uro je še hodila,
ko ga končno je ulovila
in zvečer prispela tja,
kjer sta se ljubila.
Menara Uršic Fratina, 4.a

Manca Stres, 1.a
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PETER PAN JE BOLAN
Peter Pan,
bil je bolan.
Bolel ga je trebuh,
preveč je jedel muh.
Če jedel bi krompir,
ţelodec imel bi mir.
Potem pa pride Kljuka,
zgrabi ga za ušesa.
Izpraši mu hlače,
preveč ješ pogače.
Če jedel bi krompir,
v hlačah imel bi mir.
Nik Rušt, 4.a

Tomaţ Gaberšček, 1.a
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ZVER MINEJA
Mineja je
prav zvita
zver, pod
skalo ma
pa svoj
brlog pa
z usti
blablja
pa cela
miglja
in še Deo
izzivat
zna!
A Dea
je pa
"pozitiuc",
pa meni
zna ţivce
krojit,
a jaz
pa beţim,
se sladko
reţim
pa lepega
fanta dobim!
Mineja Lazar, 4.a
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OVCA
Moja ovca
Roza je prišla
s podvoza.
Tam se
je naspala
in zoba oprala.
Zdaj veselo
skače da
se tresejo
ji hlače.
Včasih pa
zavriska da ji
kar v ušesih
piska.
Tinkara Terpin, 4.a

Patrik Ivančič, 2.a
22

ŠOLA V NARAVI – GORJE - 8. razred
Bil je zelo dobro razporejen dan. Delali smo še kar zelo zanimive
stvari. Imeli smo ogromno prostega časa, kar je bilo najbolje. Bila je
najboljša šola v naravi do zdaj.
Bilo je zelo lepo. Fajn je blo. V prostem času je bilo zelo kul! Zelo
smo se zabavali! Zelo, zelo, zelo, zelo preveč smo hodili.
Zvečer smo imeli plese. Imeli smo dovolj prostega časa.
Najbolj všeč so mi bili plesi. Vsak dan je padal deţ. Zadnji večer so
nam ples pokvarili sosedi. Bili smo zraven Mercatorja, a na ţalost
nismo smeli iti kupovat. Zelo veliko smo hodili. Zaradi deţja smo se
prehladili. Na orientacijskem pohodu smo se izgubili.
Luţa do riti. Bili smo nasproti Mercatorja. Je bilo ful mokro in mraz.
Zadnji ples so nam uničili sosedi. Na orientacijskem pohodu smo se
zgubili. Med prostim časom so fantje vdirali v sobo.
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Vsak večer smo imeli plese. Na kolesarjenju smo se ful mučili in bili
vsi umazani in mokri.
Šli smo na Bled. Lilo je kot iz škafa. Bili smo pridni. Ker je padal deţ
smo bili premočeni. Na Bledu je bilo kar neki, zato smo šli kmalu
nazaj. Šli smo skozi Vintgar. Bilo nam je lepo. Videli smo reko
Radovno. Bila je zelo umazana. Na koncu je bil slap. Potem smo pa
šli nazaj. Na zadnji večer smo imeli zadnji ples. Kupili smo veliko
hrane. Aleš nam je pojedel vse. Ostale so nam le še drobtine.
Bilo je dolgočasno, grozno in … Edino kar sem dobil so bili ţulji.
Preveč smo hodili in ko sem prišel domov, sem zaspal. Edino, kar mi
je bilo všeč, je bil čebelarski muzej in delavnica.
Na plesih smo se imeli fajn. Ţurali smo do 22-ih. plesali smo veliko
različnih plesov. Zadnji ples smo plesali le do 21.10. uničili so nam ga
sosedje. Prišla je policija in rekla da smo PREGLASNI.
V'REDU:
Da smo zvečer imeli plese, zelo dobro hrano, dobro vzdrţevani dom,
veliko prostega časa, dober program, dober orientacijski pohod,
veliko bolj smo se razumeli med seboj kakor v šoli.
SLABO:
Da nam je neka ţena pokvarila zadnji ples, v najhujšem deţju smo šli
na Bled (peš!), kolesarski vodič je šel veliko prehitro, preveč smo
hodili okoli, zgodaj smo vstajali, WC-ji niso delali kakor bi morali.
8.a in 8.b
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Metka Perinčič, 4.a
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ŠOLSKA KNJIŢNICA
Knjiţnica je lep prostor, kjer lahko beremo, pišemo domačo nalogo, si
sposojamo knjige in igramo igre na računalnik v knjiţnici se lahko
pogovarjamo, zbiramo igrače da jih podarim otrokom, ki so v stiski.
Trikrat tedensko smo dekleta po eno šolsko uro v knjiţnici, kjer smo
septembra začele izdelovati nakit. Knjiţničarka je prinesla perlice in
laks, da smo sploh lahko začele. Prinesla je tudi vlite modelčke iz
mavca, katere smo pobarvale in jih bomo še prilepile na leseno
podlago. V knjiţnici tudi beremo knjige, najlepša je bila knjiga
"Tippi".
Sara Matelič, Anja Skočir in Meta Medved, 6.a

učenci 1.a razreda v naši šolski knjiţnici
26

ANKETA O ŠOLSKI KNJIŢNICI
anketiranci so učenke in učenci predmetne stopnje
1. Ali veliko bereš?
Ja, rada berem.
Ja zelo rada berem.
Ne.
Ja. Ja.
Srednje.
Da, zelo rada berem.
Srednje.
Še kar.
Ne preveč veliko.
Da, še kar. Ker so knjige zanimive.
Odvisno kdaj. Kakšne knjige zelo velikokrat. Povprečno ne
ravno veliko.
Da, ker so knjige zanimive.
Da, veliko berem, ampak samo zanimive knjige, pustolovske
in grozljivke pa najraje.
Da.
Ne ravno veliko.
2. Kje dobiš knjige? Kje si jih sposojaš?
V šolski, mestni ali potujoči knjiţnici.
V potujoči, šolski, mestni.
Mestni knjiţnici.
V knjiţnici; šolski, potujoči.
V Kobaridu in Tolminski.
Knjige si sposojam v potujoči in šolski knjiţnici.
Ja. Berem. V Kobariški in Tolminski knjiţnici.
V šolski knjiţnici.
V šolski knjiţnici.
Dobim jih v šolski knjiţnici, tam si jih tudi izposodim
V šolski knjiţnici, mestni.
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Sposojam si jih v potujoči in v šolski knjiţnici.
Knjige dobim mogoče tudi doma, večinoma pa si jih
izposodim v knjiţnici.
V šolski in potujoči knjiţnici.
Knjige dobim v šolski knjiţnici in si jih tudi izposodim tam.
3. Ali hodiš v šolsko knjiţnico? Zakaj?
Ja. Tam si lahko sposodiš knjige in bereš revije.
Ja. Ker rada gledam revije, pogledam knjige, poklepetam s
knjiţničarko,…
Še kar. Poslušam pogovore se pogovarjam.
Ja. Tam berem knjige.
Ja, gledam filme in berem revije.
Ja, rada hodim v šolsko knjiţnico. Najraje prebiram revije in
poklepetam s knjiţničarko.
V šolski in mestni knjiţnici.
Ja. Po knjige in pisati domačo nalogo.
Ja. Zato, ker je prijazna knjiţničarka in ti veliko pomaga.
Da, saj tam dobim veliko knjig različnih avtorjev. Ţelim si še
veliko več knjig.
Ja. Zato ker ni zamudnine in je zabavno. Prijazna knjiţničarka.
Ker se smejemo. Ţelim si več novih knjig.
Da, ker je tam zanimivo, ker je veliko zanimivih knjig, ker se
tam druţimo s sošolci, ker ustvarjamo.
Ja, zelo rada hodim v šolsko knjiţnico in ţelim si še več knjig.
Da. Da tam pogledamo zanimive knjige in tam preţivim
odmor. Lahko bi bilo v knjiţnici več knjig.
Da, zato ker se tam ne dolgočasim in mi je lepo. Ţelim si še
več knjig in neko spremembo v knjiţnici.
Anketo sta pripravili:
Tamara Bon in Lucija Sivec, 8.b
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Neţa Kurinčič, 1.a
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Z GLAVO NA ZABAVO
V četrtek, 21. oktobra 2010 smo si odšli učenci od 7. do 9. razreda
ogledati zanimiv program v kulturni dom Kobarid. Dogodka so se
udeleţili tudi učenci iz bovške osnovne šole.
Najprej so nam nastopajoči prikazali z ţongliranjem čarobne trike,
plesali so in peli. Imeli smo tudi nagradno igro. Izpolniti smo morali
kupone z vprašanji in izţrebali so enega učenca, ki bo odšel na glavno
prireditev z Generacijo 00. tekmovati so morali tudi učitelji v
improviziranem avtomobilu, kjer smo videli reakcijski čas ustavljanja
vozila. Nekateri so se tudi slikali za tekmovanje v Naj faca na planetu.
Zmagovalka je bila Anja Uršič iz 9.a razreda.
S prireditvijo in kratkimi filmskimi zgodbami so nam hoteli prikazati,
da alkohol res ne sodi v promet.
Prireditev je bila zelo zanimiva in tudi zabavna. Upam, da bo še kdaj
kakšna podobna.
Lucija Sivec, 8.b

Zala Plesničar, 1.a
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Naravoslovno – tehnični dan
NUK
V novembru smo učenci devetih
razredov imeli naravoslovnotehnični dan v Ljubljano.
Najprej smo si ogledali NUK
(Narodno univerzitetno knjiţnico),
delo našega velikega arhitekta
Joţeta Plečnika. Ţe na zunaj je
stavba nekaj posebnega. Zanimiva
fasada iz opek in nenavadna okna
kaţejo na pomembnost te zgradbe.
Vstop v knjiţnico krasijo mogočna
vrata s posebnima kljukama, ki ju
lepšata konjski glavi (Pegasus).
Nato smo se po ogromnih stopnicah
iz teme, ki ponazarja neznanje
povzpeli proti svetlobi oziroma
znanju.
Prijazna usluţbenka nam je na kratko predstavila knjiţnico, njeno
zgodovino in pomembnejša dela.
V knjiţnici hranijo tudi najstarejše zapise, ki so še posebej dragoceni
in jih zato imajo dobro varovane. Za hip smo prekinili tišino v
čitalnici,kjer si mladi in stari širijo obzorja. Pokazali so nam tudi
drugo, manjšo čitalnico,kjer lahko v miru prebiraš najnovejše in zelo
stare časopise…
Nato smo se prijetni knjiţničarki zahvalili saj se je naš dan šele
začenjal.
Veronika Šavli 9.a in Meta Marcola 9.b
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POHIŠTVENI SEJEM
Po dogodivščini v hiši eksperimentov smo se peš odpravili do
pohištvenega sejma. Ţe takoj ob prihodu so nam dali prospekte. V šoli
smo se pri predmetu gospodinjstvo dobili nalogo, da moramo v
dvojicah narediti tloris in opis izbranega prostora. Lahko smo izbirali
med otroško sobo, dnevno sobo, kuhinjo in kopalnico. S Petrom sva
izbrala kopalnico, zato sva takoj ob prihodu ţelela poiskati oddelek s
kopalnicami. Zelo dolgo ga nisva našla. Bilo je veliko dnevnih sob,
kuhinj in otroških sob. ker iskanega oddelka nisva mogla najti, sva se
odločila, da povprašava hosteso. Ta nama je z veseljem povedala,
kam morava iti. Hitro sva odšla tja. Tam pa sva doţivela dvojno
razočaranje. Razstavljeni sta bili le dve kopalnici in ker je bilo očitno,
da sva učenca, nama niso ţeleli dati nobenih informacij. Takrat sva si
zaţelela, da bi bil z nama še eden od staršev. Čez nekaj čas sva od
sošolcev izvedela, da je še en oddelek s kopalnicami. Hitro sva
odhitela tja in bila presenečena. Tam je bilo veliko kopalnic in veliko
dobrih prospektov. Ogledala sva si razstavljeno, vzela prospekte in
počasi odšla. Po 3 urah iskanja smo se vsi učenci 9. razredov dobili na
dvorišču pohištvenega sejma. Tam smo počakali naš avtobus. Na poti
domov je bilo zelo zabavno, ker smo se pogovarjali, nekateri so peli,
drugi poslušali glasbo, ki smo jo zavrteli po zvočniku v avtobusu. Ta
dan je bil zelo lep.
Luka Uršič, 9.a
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NE-ODVISEN.SI
V novembru smo imeli na šoli predstavitev drog in ostalih
zasvojenosti. Projekt je podprl tudi predsednik drţave, g. Danilo Turk.
Obiskali so nas strokovnjaki svetovalci na tem področju. Bilo je zelo
zanimivo. Razloţili so nam vse o drogah, zasvojenosti z
računalnikom, alkoholom… igrali smo se igrice in v nekaterih tudi
sami občutili borbo proti drogam, naučili smo se, kako se znebiti
preprodajalce mamil… bilo je zelo zanimivo in vsi smo poslušali ter
sodelovali, ker je bila tematika predstavljena na drugačen način kot
pri drugih predstavitvah. Mogoče je bilo malce (pre)dolgo, a je bilo
vseeno zanimivo. Predstavitev smo poslušali skoraj uro in pol. Zvečer
istega dne je bila prireditev še za starše in ostale občane v Kulturnem
domu Kobarid.
Blaţka Šturm, 9.a in Kaja Breško, 9.b
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LET NAD KUKAVIČJIM GNEZDOM
Dne 2. novembra 2010 smo 8. in 9. razredi odšli v Tolmin, da si
ogledamo angleško predstavo Let nad kukavičjim gnezdom.
Vsako leto nas obišče angleška igralska skupina in vsako leto nam
zaigrajo novo gledališko igro. Predstavo smo si ogledali učenci 8. in
9. razredov iz Bovca, Tolmina in Kobarida. Čeprav nisem razumela
vseh besed, sem lahko iz odrskega nastopa sledila vsebini. Predstava
je bila zelo nazorno prikazana. Zdi se mi, da je bila všeč tudi ostalim
učencem.
Tamara Bon, 8.b

Polona Faletič, 1.a
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MALE SIVE CELICE
Učiteljica nam je povedala, da bomo imeli tekmovanje v malih sivih
celicah.
Predtekmovanje je potekalo v šoli. Prijavile so se 3 skupine. Učiteljica
nam je razdelila naloge, ki niso bile zelo teţke. Potem smo izbrali 2
najboljši skupini in ti sta odšli na tekmovanje. Tekmovanje je
potekalo 14. oktobra v osnovni šoli v Solkanu. Do Solkana nas je
peljal hišnik s svojim kombijem. Tekmovalo nas je 32 skupin. Zbrali
smo se v avli, kjer nas je nagovoril gospod ravnatelj Marijan Kogoj.
Potem pa sta nas dva prejšnja tekmovalca malih sivih celic popeljala
do razredov. V razredu se nam je predstavila učiteljica, ki nam je
razloţila pravile tekmovanja. Reševanje testov je potekalo 30 minut.
Naloge so bile zapletene, a vseeno niso bile teţke. Ko smo reševali
naloge so nas prišli tudi snemati. Potem, ko smo oddali teste smo
odšli na malico. Medtem, ko smo mi malicali so voditelji popravljali
teste. Po malici smo odšli nazaj v avlo in si ogledali 3 plesne točke, ki
so jih sestavljale maţoretke, trebušna plesalka in plesna skupina
Dolls. Ko smo čakali na rezultate, smo bili zelo nervozni. V avli so
prikazali še krajšo predstavitev o Solkanu ter o njegovi zgodovini.
Sledila je razglasitev rezultatov. Nismo imeli velikih pričakovanj , saj
je bilo veliko boljših in starejših od nas. Klicali so zmagovalce a
našega imena nismo poklicali. Potem je potekalo ustno tekmovanje
štirih najboljših ekip. Na tekmovanje v Ljubljano sta odšli dve
najboljši ekipi. Ko se je to končalo, smo odšli domov. V Kobaridu
smo prišli okoli 20. ure. Utrujeni smo odšli domov.
Tami Kenda in Barbara Volarič, 7.b
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OBISKAL NAS JE BORIS PAHOR
Potem, ko smo se v novem šolskem letu ţe vrnili v ustaljene tire, smo
izvedeli, da bo učence devetih razredov obiskal znani trţaški pisatelj
Boris Pahor.
Mnogi izmed nas sploh še niso slišali zanj, zato so nam naši učitelji
pripovedovali o njem in njegovem ţivljenju. Pri slovenščini smo
napisali njegov ţivljenjepis, pri zgodovini pa smo zanj sestavili nekaj
vprašanj.
Boris Pahor je leto dopolnil ţe 97 let in velja za enega
najpomembnejših ţivečih avtorjev, nominiran je bil tudi za Nobelovo
nagrado za knjiţevnost in prejel je številna mednarodna priznanja.
Njegova dela so poznana v Franciji, Nemčiji, ZDA, Španiji in Finski.
Najbolj znan zapis je Nekropola, roman o njegovem ţivljenju v
taborišču Natzweiler – Struthof. Boris Pahor je poznan tudi kot velik
domoljub in zaveden Slovenec.
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Komaj smo dočakali 12. oktober, ko smo se 4. šolsko uro odpravili v
Dom Andreja Manfrede, kjer so se nam pridruţili tudi devetošolci iz
Tolmina. V dvorani smo nestrpno čakali, da bomo srečali človeka, ki
je preţivel dve svetovni vojni. Ko je po majhni zamudi stopil med
nas, je vsa dvorana spoštljivo vstala in mu zaploskala.
Po krajšem uvodu naše ravnateljice je začel s svojim
pripovedovanjem. Najprej nam je ţivo in zanimivo pripovedoval o
svojem ţivljenju, kako je bilo po prvi svetovni vojni, kako je potekalo
njegovo šolanje, o fašizmu in drugi svetovni vojni, pa o italijanski
vladi, o krivicah… Boris Pahor je kot "odprta knjiga". Govoril je brez
predaha in vsi smo ga z zanimanjem poslušali. Na koncu je
potrpeţljivo in obširno odgovarjal še na naša vprašanja. Spraševali
smo ga, kako je preţivel koncentracijska taborišča, kaj je bilo med
vojno najhuje, kaj mu pomeni slovenski jezik…
Povedal nam je, da najraje pripoveduje mladim in da bi nam z
veseljem pripovedoval še nekaj ur, a za to nismo imeli časa.
Nadvse poučno srečanje je končal z mislijo in spodbudo, da naj
imamo radi svojo domovino. Še enkrat smo mu zaploskali bogatejši
za številna spoznanja, misli in spodbude.
Veronika Šavli, 9.a
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DRŢAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE
V soboto 23. oktobra 2010 smo v šoli imeli drţavno tekmovanje iz
logike. Tekmovalo je 82 učencev iz severno Primorske regije. Če si
hotel sodelovati v tekmovanju iz logike, si moral najprej zmagati na
šolskem predtekmovanju. V šoli smo se zbrali ob pol devetih. Pred
tekmovanjem nam je nekaj besed namenil bivši kobariški ţupan,
učiteljica Nevenka Baskar pa nam je obrazloţila pravila tekmovanja,
ki se je začelo ob 9.30. Učenci smo se razdelili po razredih, kjer smo
imeli eno uro in pol časa za reševanje nalog. Čeprav smo se na
tekmovanje pripravljali tudi v šoli, so bile nekatere naloge kar teţke.
Po končanem tekmovanju smo dobili tudi malico. Učiteljem, ki so
spremljali učence iz drugih osnovnih šol, smo podarili roţe – origami,
ki smo jih naredile učenke iz 7. b razreda.
Tami Kenda, 7.b
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ŠPORTNA TEKMOVANJA
KOŠARKA
Dne 14.decembra 2010 smo imeli šolsko tekmovanje v košarki, ki je
bilo v tolminski telovadnici. Tekmovale smo ekipe iz Mosta na Soči,
Tolmina in Kobarida.
Prvo tekmo so nas Tolminci z zelo agresivno igro prepričljivo
premagali. Drugo tekmo smo mi nastopili veliko bolj zavzeto in z
izjemnimi akcijami (blestela sta Ţiga Hvala in Tomaţ Ivančič) gladko
premagali ekipo z Mosta na Soči. Tako smo osvojili 2. mesto.
Bilo je lepo in domov smo prišli zelo zadovoljni.
Patrik Bašelj, 8.b
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NOGOMET
Šolsko tekmovanje ekip v nogometu je bilo novembra v kobariški
telovadnici. Tekmovanja so se udeleţile ekipe iz Mosta na Soči,
Tolmina, Bovca in Kobarida. Tekmo z Mostom na Soči smo gladko
zmagali 4:0, s Tolminom smo izgubili 2:1 zaradi nesrečnega avtogola.
Igrati pa smo morali tudi brez enega najboljših napadalcev, Nika
Medveša saj je bil zaradi bolezni odsoten zadnji dve tekmi. Takoj za
tekmo s Tolminom smo igrali z Bovcem. Imeli smo veliko več
priloţnosti od ekipe Bovca, vendar je bil vedno na mestu njihov
izjemni vratar. “Tudi porazi so nogomet!” ale, ale, drugo leto
zmagamo…
Domen Ručna, Patrik Bašelj, 8.b
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