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Ob zaključku šolskega leta ... 

»Šola je zgradba s štirimi stenami in prihodnostjo vmes,« je nek angleški učitelj enkrat 

odgovoril na vprašanje, kaj sploh je šola.  

In tako zopet za nekaj časa zapuščamo ta hram učenosti iz zremo v prihodnost.  Skupaj 

smo stopali po neznani poti.  Vemo, da smo danes vsi bogatejši za nova znanja, izkušnje 

in sposobnosti, ki nam bodo enkrat kasneje prišle prav.  

Pred očmi so nam že poletni prizori:  sonce, morje, družina, prijatelji, poletna doživetja, 

brezskrbnost, druženje, veselje …  

Naj vsakdo preživi počitniški čas po svojih željah. Kjerkoli in kakor je vsakemu posebej 

ljubše. 

Barbara Markič Gerbec, učiteljica 
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ŠOLSKI UTRIP 

SREČANJE Z VIPAVCI V VIPAVI 

Pripravila: Ema Križaj, 4.b 

V torek, 28. 6. 2017, smo odšli v Vipavo. Pri prihodu smo v spremstvu odšli do doma Cirius, kjer nas je 

pričakala ravnateljica doma. Nato smo si ogledali dom. V domu imajo različne prostore: knjižnico, jedilnico, 

dnevno sobo, sobo za sproščanje, spalnice … V domu pa niso samo učiteljice, ampak tudi fizioterapevti, pe-

dagoginje, logopedi … Ko smo stopili v enega od razredov, sem videla učenca, ki nas je obiskal. Vsi otroci s 

posebnimi potrebami so se mi smilili. Po ogledu so nam ponudili piškote in ananasov sok.  Nato smo se z 

učiteljicama odpravili v Škofijsko gimnazijo. Na poti smo videli izvir reke Vipave. Ko smo prišli v gimnazi-

jo, smo se usedli na tribune in počakali, da se začne predstava. Igrali so učenci s posebnimi potrebami z Ni-

zozemske. Pela je tudi skupina iz Ajdovščine. Po koncertu smo se vkrcali v avtobus in odšli proti domu. Ta 

dan mi bo ostal za vedno v spominu. 
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NOČ V ŠOLI 

Pripravila: Teja Mikulin, 4. b 

V petek, 12. 5. 2017, smo učenci 4. b razreda prespali v šoli.  Tako smo obeležili zaključek šolskega le-

ta, čeprav je do konca še več kot en mesec. Po končanem druženju s starši in pravi kraljevski pojedini smo 

odšli na Gimnazijo Nova Gorica, kjer nam je gospod Tratnik povedal nekaj o zvezdah. Na nebu je zelo 

veliko zvezd in mnoge tudi umrejo. Na začetku in na koncu dneva se prikaže planet Jupiter. Potem smo 

odšli še v observatorij, ampak ker je bilo oblačno, nismo nič videli.  Ko smo odšli iz Gimnazije, smo v raz-

redu še nekaj pojedli, potem pa smo se lahko še eno uro igrali družabne igre. Po končanem igranju smo si 

umili zobe. Nato smo pripravili spalne vreče in zlezli vanje. Ker smo bili zelo razburjeni, smo govorili in 

govorili in nismo mogli zaspati. Učiteljica nam je zato na računalniku predvajala pravljico Zvezdica Za-

spanka in ker smo vsi tako napeto poslušali, smo se umirili in zaspali. Ko smo se zbudili, smo pojedli zaj-

trk in nasmejanih ust odšli domov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    foto: Iris Mohorič 
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OBISKALI SMO PODJETJE ARCTUR 

Pripravil: Jaka Murovec 4. b 

V četrtek, 25. 5. 2017, smo obiskali podjetje Arctur. Po začetku 1. šolske ure smo se odpravili na pot. Peš 

smo odšli čez Bevkov trg, mimo občine, skozi borov gozdiček, mimo Qlandie, po Vodovodni poti do Arctur-

ja. Tam so nas pričakali predstavniki podjetja in nas prav lepo sprejeli. Na začetku smo si ogledali prav 

poseben prostor »inkubator«. V »inkubatorju« so nam predstavili zelo zanimive stvari: dron in merilec radi-

oaktivnih žarkov. Potem smo odšli v učilnico, kjer nam je računalničar Nejc nekaj povedal o računalnikih. 

Primerjali smo superračunalnik in računalnik, ki ga imamo doma. Po zanimivi predstavitvi smo odšli v 

prostor, datacenter, kjer je superračunalnik. Moj sošolec Jan je imel to čast, da je zagnal program na superra-

čunalniku. Odšli smo nazaj v avlo, kjer nam je dal Nejc sladoled. Za zaključek smo naredili skupinsko 

sliko. Nato smo odšli nazaj proti šoli. Med potjo smo imeli pouk družbe. Ustavili smo se v Borovem gozdič-

ku, kjer smo se igrali. Nato smo morali v skupinah opisati dan. Ko so se predstavile vse skupine, smo osšli 

nazaj v šolo. Rad bi, da bi večkrat imeli take šolske dneve 

 

foto: Iris Mohorič 
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ČISTI ZOBJE OB ZDRAVI PREHRANI 

Pripravila: Lilijana Sulič, socialna delavka  

Velika dvorana kulturnega doma v Novi Gorici je 2. 6. 2017 pokala po šivih, saj je gostila zaključno 

prireditev vseslovenske akcije Čisti zobje ob zdravi prehrani.   

V sodelovanju s stomatološko sekcijo poteka  akcija za čiste zobe od 1. do 9. razreda. Enkrat mesečno 

zunanji zobozdravstveni sodelavki opravita barvanje in želiranje zob. Naključno izbereta 10 –15 učen-

cev v vsakem oddelku. Za nemoteno potekanje akcije imajo učenci v šoli svojo zobno ščetko.  

Zmagovalni razred na podružnici Ledine je 2. d na matični šoli pa 9. a.  Na šoli smo imeli tudi 7 

učenk, ki so imele vsa leta čiste zobe. Goriške učence z najčistejšim in najlepšim nasmehom je pozdravil in 

jim čestital tudi župan Mestne občine Nova Gorica Matej Arčon. 

 

 

8 LETNI ZMEGOVALCI 

 

 

 

 

2.D 90 

9.A 97,5 

IME IN PRIIMEK UČENCA 
 

RAZRED 

LANA PAHOR 9. A 

TAŠI SLAVEC 9. A 

LINA IVANA BENEDETIČ 9. B 

GOMIRŠEK KATARINA 9. C 

VERONIKA MIKUŠ 9. C 

KATARINA VATOVEC 9. C 

ANJA HORVAT 9. C 
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Pripravila: Lilijana Sulič, socialna delavka  

Skozi celo leto prostovoljci nesebično pomagajo pomoči potrebnim.  Na naši šoli jih vključujemo v nasled-

nje aktivnosti: pomoč mlajšim pri pisanju domačih nalog,  druženje z vrstniki,  pomoč pri prireditvah, 

delo na stojnicah, zbiralne akcije papirja, delavnice, pogovori, aktivnosti v Domu upokojencev, pomoč na 

vrtu, urejanje okolice šole … 

Zaključnega srečanja, ki ga je organiziral Center za socialno delo Nova Gorica, se je udeležilo  48  

osnovnošolcev prostovoljcev,  dijakinja, upokojenka, študentka in zunanja sodelavka. Vsi so izpolnili 

pogoje za pridobitev pohvale. Poleg njih dobi šolsko priznanje še 24  osnovnošolcev prostovoljcev, ki so 

ravno tako pomagali, vendar manj.  

 

foto: Lilijana Sulič 

PROSTOVOLJCI 
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Sodelovali smo na festivalu Igraj se z mano, ki ga je organizirala OŠ Kozara. Prostovoljke  

osnovnošolke so pripravile stojnico na temo Origami. Otroke in mimoidoče so učile japonske umetnosti 

zlaganja papirja v različne skulpture. 

 

 

Festivala so se udeležili tudi učenci četrtega razreda. 
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Prostovoljci osnovnošolci so nesebično priskočili na pomoč pri izpeljavi  svetovnega dneva  

Alzhajmerjeve bolezni, ki je potekal na Bevkovem trgu, 21. 9. 2016. 

 

Nacionalnemu tednu prostovoljstva smo se z goriškim dnevom prostovoljstva pridružili tudi v Novi Go-

rici, kjer so se predstavile organizacije, ki v svoje delo vključujejo prostovoljce. Tam je bila tudi naša šo-

la. 

 

foto: Lilijana Sulič 



10 

 

 

Pripravila: Lilijana Sulič, socialna delavka  

 

V telovadnici OŠ Milojke Štrukelj je marca letos potekala že četrta dobrodel-

na plesno-glasbena prireditev Ključ za upanje, ki jo je organiziral šolski sklad 

za pomoč učencem iz socialno ogroženih družin.  

Namen prireditve je bil zbrati čim več denarja za šolski sklad, saj se potrebe 

po finančni pomoči socialno šibkim učencem pri šolah v naravi, ekskurzijah, 

valetah, šolski prehrani, nakupu delovnih zvezkov in šolskih potrebščin ter 

ostalega iz leta v leto povečujejo.  

Na letošnji prireditvi so nastopili Tinkara Kovač, Vokalni ansambel Reunion, Pro Dance, Plesne sa-

nje, plesna skupina Dolls in otroška pevska zbora Ledine in OŠ Milojke Štrukelj. V okviru priredi-

tve je potekalo tudi nagradno žrebanje in tržnica z izdelki učencev. 

Prireditev temelji na zbiranju prostovoljnih prispevkov v zameno za ključe za upanje.  Ključke iz pla-

stike, ki lahko služijo kot okrasek, spominek ali obesek za ključe, so strojno izdelali na novogoriškem 

šolskem centru, okrasili pa so jih učenci prostovoljci z OŠ Milojke Štrukelj. 

 

 

foto: Lilijana Sulič 

KLJUČ ZA UPANJE 
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TABOR UČENCEV IN MENTORJEV ZDRAVIH ŠOL SLOVENIJE  1. KROGA 

 
Pripravila: Lilijana Sulič, socialna delavka  

Osnovna šola Antona Tomaža Linharta je organizirala srečanje učencev zdravih šol 1. kroga Slovenije. 

Iz vsake šole sta bila povabljena dva učenca osmih razredov z vodjo Zdrave šole. Tabora sta se udeležila 

Iana Cuciuc in Robi Mudri. 

Učenci in vodje smo se v prvem delu srečanja ločili. Učenci so imeli okroglo mizo na temo dela Zdravih 

šol, ki se je v letošnjem šolskem letu povezovala s tematiko šolskega parlamenta in rdeče niti Zdrave šole. 

Vodje pa smo z nacionalno koordinatorko in vodstvom OŠ Antona Tomaža Linharta predelale medna-

rodne in nacionalne cilje dela ter analizo dela Zdravih šol na nacionalni ravni. 

Po umetniško bogatem in kulturno pestrem programu na temo Linharta in zdravih navad, smo  skupaj 

odšli na sprejem k županu Občine Radovljica, ogledali smo si središče Radovljice in njene znamenitosti, 

Lectarjevo hišo in biodinamični vrt.  

 

 

foto: Lilijana Sulič 
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Pripravila: Lilijana Sulič, socialna delavka  

V jutranjih urah se od konca aprila naprej po novogoriških ulicah vozi Pešbus. Gre za akcijo Mest-

ne občine Nova Gorica v sodelovanju z Javnim zavodom za šport, ki organizira spremstvo odrasle 

osebe, ki pospremi otroke na poti v šolo. Cilj je spodbujanje zdravega načina življenja. Do sedaj se je 

priključilo 13 otrok osnovne šole Ledine. Namesto da se starši zjutraj prebijajo z avtomobilom skozi 

gnečo, lahko oddajo otroka organizirani skupini, ki ga pospremi peš ali s kolesom do šole. Učenci so 

navdušeni, ker je takšna pot z vrstniki mnogo bolj zanimiva kot vožnja s starši.  

Učenci počakajo na Pešbus postaji. 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj z vrstniki in spremljevalci gredo peš v šolo. 

 

 

 

 

 

 

foto: Lilijana Sulič 

PEŠBUS 
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Ob prihodu v šolo dobijo žigec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMLADANSKA TRŽNICA »MENI JE PREMAJHNO, TEBO BO PRAV« 

 

Pripravila: Lilijana Sulič, socialna delavka 

Tudi letos  smo organiziramo pomladansko tržnico rabljenih oblačil in predmetov: otroška oprema, 

družabne igre, knjige, pripomočki za prostočasne aktivnosti ...  

Pobrskali ste po omarah in prinesli kar nekaj  poletnih oblačil, knjig, šolskih torbic …  

Ponudili smo jih staršem in njihovim otrokom, ki so jim oblačila in predmeti prišli prav. Mogoče ste 

tudi vi dobili kaj zase.   

Tržnica je potekala : 

•    22. 05. 2017 od 13.00 do 15.00 ure v  pritličju osnovne šole Milojke Štrukelj 

•    23. 05. 2017 od 14.00 do 16.00 ure v avli podružnične šole Ledine  

Večino zbranega smo razdelili. Kar nam je ostalo, smo podarili Karitasu. Z izvedbo akcije smo bili 

zelo zadovoljni. 
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Pripravila: Doris Lozej, šolska psihologinja  

Za nadarjene devetošolce in učence prostovoljce smo v maju ( 19., 20. maj)  organizirali dvodnevni 

tabor v Čepovanu, v  domu Pod borovci. 

Tabora se je udeležilo 17 učencev. Program je zajemal naslednje delavnice:  

Medsebojno spoznavanje, neverbalna komunikacija (šolska psihologinja, socialna delavka) 

Icebreakersi za vzpodbujanje čuječnosti in kreativnega razmišljanja (Danijela Manoilov) 

Delavnica premagovanja strahov in treme (šolska psihologinja) 

Delavnica lateralnega mišljenja (Danijela Manoilov) 

Športne aktivnosti na igrišču (socialna delavka) 

Družabni večer ob tabornem ognju 

Nočni pohod 

Jutranja telovadba (šolska psihologinja) 

Skupna priprava zajtrka, kosila (Martina Bratuž in učenci) 

Pohod in nabiranje užitnih rastlin (Martina Bratuž) 

Kemijska delavnica (Darja Kašček) 

Nekaj vtisov učencev: 

» Všeč mi je bila jutranja telovadba, pečenje hrenovk v naravi, delavnice, hrana in iskanje hrane v 

naravi« 

»Lahko je žal tistim, ki niso bili z nami! Je bilo res lepo in živahen in razgiban program. Čeprav 

smo bili tukaj samo dva dni, se je zdelo kot cel teden.« 

» Všeč mi je bilo, da nismo imeli telefonov, igre ob ognju, delavnica premagovanja strahov, lateralnega 

mišljenja, kemija in pohod mi je bil tudi všeč.« 

 

                                                                     

TABOR ZA NADARJENE UČENCE IN PROSTOVOLJCE DEVETOŠOLCE  

V ČEPOVANU 
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» Všeč mi je bila hrana, nočni pohod, jutranja telovadba in delavnice.« 

» Všeč mi je bila sproščenost, vzdušje, prehrana, delavnice …« 

» Všeč mi je bilo, ker smo delali v naravi, imeli veliko aktivnosti.« 

»Tabor je zanimiva ideja, ki bi bila vredna nadaljevanja.« 

 

foto: Doris Lozej 
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SREČANJE S KATALONSKO PISATELJICO CARE SANTOS 

Pripravila: Boža Peršič, knjižničarka  

Petošolce je 30.  marca  2017 v šolski knjižnici  obiskala katalonska pisateljica Care Santos. Pred sreča-

njem smo prebirali njene knjige Prodam mamo, Prodam očeta in Prodam Rozinkota.  Seveda smo pisali 

tudi različne oglase na temo PRODAM … 

Knjižničarka Boža Peršič je pripravila predstavitev avtorice in dramatizacijo odlomka iz knjige  Prodam 

mamo, ki sta ga  doživeto odigrala Ema Modrijan in Natan Novak. Srečanje sta z glasbenim nastopom 

obogatili Sara Stopar in Maja Mamić. Pogovor med pisateljico in učenci je potekal v slovenščini in španščini, 

s tolmačenjem pa je priskočila na pomoč gospa Barbara Pregelj, ki je prevajalka avtoričinih knjig. Pisateljica 

nam je povedala, kako nastajajo njene knjige, kaj jo navdihuje in kdaj najraje piše. Vprašala nas je, kate-

rih besede ne maramo mi in katerih besed ne marajo naši starši. Zaupala nam je še, koga bi sama včasih 

najraje prodala. Učence pa je zanimal naslov in tematika njene prve knjige. Povprašali smo jo tudi,  katere 

knjige sama najraje bere. Zelo hitro je minila ura druženja z zanimivo in zabavno pisateljico. Za slovo smo 

ji podarili vrtnico in čokoladne Prešernove kroglice. 

Utrinki učencev: 

Vesel sem, da nas je obiskala katalonska pisateljica Care Santos. (Kris) 

Zanimivo se mi zdi, da so njene knjige prevedene v 19 jezikov. (Brina) 

Presenečena sem bila, da je začela pisati že pri osmih letih. (Tam) 

Nisem si predstavljala, kako se bomo pogovarjali z nekom, ki ne razume našega jezika. (Kaja)  

Seveda smo jo vprašali, če pozna Messija. (Amel) 

To srečanje je bilo zame posebna izkušnja. (Lara) 

Obisk je del evropskega projekta Evropska književna raznolikost za mlade bralce, ki ga je za našo šolo 

omogočila založba Malinc. 
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foto: Boža Peršič 
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SREČANJE  S PISATELJEM TONETOM PARTLJIČEM  

OB ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE  

Pripravila: Boža Peršič, knjižničarka in koordinatorka BZ 

Aprila zaključujemo  branje za bralno značko, čeprav se pravo branje nikoli ne konča.   

Letos smo med mlade bralce povabili legendarnega slovenskega pisatelja, dramatika, humorista in letošnje-

ga Prešernovega nagrajenca   

TONETA  PARTLJIČA,  

saj so njegova dela prebirali letošnji tekmovalci za Cankarjevo priznanje. 

Pripravili smo uvoden program s predstavitvijo avtorja, ki sta ga povezovali Eva Boršič in Kristina Tram-

puž.  Za računalniško brezhibno predstavitev je skrbel Tjaž Valentinčič. Vse številne bralce je pozdravil 

in jim čestital ravnatelj Janez Kobe.  Z mislimi iz svojih esejev so prireditev sooblikovali letošnji tekmovalci 

za Cankarjevo priznanje pod mentorstvom učiteljice Maje Maček.  Odlomek iz Partljičeve knjige Hotel 

sem prijeti sonce je občuteno interpretiral Žiga Maver Roldo.  Za glasbeno popestritev je z violinskim na-

stopom poskrbela Larissa Stepanova. 

Tone Partljič je v svojem nastopu spregovoril o  edinstveni zgodovini  slovenske bralne značke, predstavil je 

svoja dela za mlade, povedal nekaj zgodb in z učenci celo zaigral nekaj prizorov iz znanih mladinskih 

del. Predstavnikom razredov je podelil bralna priznanja in jih spodbudil k nadaljnjemu branju.   

Z nastopajočimi se je srečal še v šolski knjižnici, kjer se nam je pri-

družil še letošnji Prešernov nagrajenec Aleš Berger.      
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ZLATI BRALCI V LJUBLJANI 

Pripravila: Boža Peršič, knjižničarka  

Letos se je kar 35 zlatih bralcev, ki so vsa leta svojega šolanja bogatili  z branjem kakovostne otroške in  

mladinske književnosti in se o njej pogovarjali s svojimi mentoricami, udeležilo nagradnega izleta v Ljub-

ljano. V parku Tivoli smo si najprej ogledali fotografsko razstavo znamenitosti Slovenije. Potem smo se 

pridružili zlatim bralcem na slovesnosti v Cankarjevem domu. Najprej nas je pozdravila  predsednica 

Bralne značke  Dragica Haramija. Počaščeni smo bili, da nas je nagovoril tudi kulturni minister Tone 

Peršak. Osrednji del prireditve je bil zasnovan kot predstavitev letošnje knjižne nagrade za zlate bralce z 

naslovom Od genov do zvezd. S Sašom Dolencem, avtorjem zgodb iz sveta znanosti, in z ilustratorjem 

Igorjem Šinkovcem se je pogovarjal Boštjan Gorenc – Pižama. Literarno glasbeno vzdušje nam je pripra-

vil raper Rok Trkaj, ki se mu je na odru pridružil tudi  Igor Saksida. Dokaz več, da gre bralna značka 

v korak s časom, čeprav že 56 let spodbuja k branju vse slovenske osnovnošolce. 

 

 

foto: Boža Peršič 
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SREČANJE Z NIZOZEMSKO PISATELJICO MARJOLIJN HOF  

Pripravila: Boža Peršič, knjižničarka  

V okviru letošnjih Bralnic pod slamnikom smo se najboljši bralci 12. maja 2017 v Bevkovi knjižnici  sre-

čali z nizozemsko pisateljico MARJOLIJN  HOF.  Avtorico poznamo po njenih delih, ki so prevedena v 

slovenščino: Mama številka nič, Majhna možnost, Moj dedek in jaz in Pravila treh. Prav to knjigo je 

gostujoča pisateljica podrobno predstavila. Nastala je med njenim študijskim bivanjem na Islandiji, kjer je 

življenje in z njim povezana kultura nekaj posebnega, kar nam je slikovito približala s številnimi fotografi-

jami.  Hofova nam je prebrala odlomek iz svoje knjige Pravila treh v nizozemščini, urednica slovenske iz-

daje pa nam je prebrala par ključnih odlomkov iz knjige v slovenščini. S pisateljico smo se pogovarjali v an-

gleščini in smo jo tudi veliko spraševali.  Najbolj se nas je dotaknila njena misel, da je pisanje kot izdelova-

nje darila za neznanega obdarovanca.  Literarna ura v knjižnici je prehitro minila, pisateljica se nam je še 

podpisala v knjige, svoje avtograme pa nam je domiselno delila kar na bralnih znamenjih. 

V šolo smo se vrnili zelo zadovoljni, da smo imeli priložnost spoznati tako imenitno in zanimivo nizozem-

sko pisateljico. 

foto: Boža Peršič 
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foto: Boža Peršič 
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TJAŽ, PETAR IN TIMOTEJ ODLIČNI TRETJI NA LETOŠNJIH MALIH SIVIH CELICAH   

Pripravila: Boža Peršič, mentorica 

V letošnjih prenovljenih Malih sivih celicah so se odlično odrezali Tjaž Valentinčič, 9. a, Petar 

Đorđević, 8. c in Timotej Rebek, 7. a. Po uspešnem predtekmovanju, kjer so si priborili možnost televi-

zijskega tekmovanja med 32 najboljšimi ekipami iz vse Slovenije, so se  novembra pogumno pomerili z 

ekipo OŠ Frana Albrehta Kamnik. Januarja smo se v orkanski burji le prebili preko Italije do Ljublja-

ne in se izkazali v tekmovanju z OŠ Šmarjeta.  Marca so si fantje zagotovili še eno zmago proti ekipi z 

OŠ Gornja Radgona. Le aprila se nam na tekmovanju ni izšlo po pričakovanjih z  ekipo s III. OŠ Ce-

lje, tako da smo osvojili tretje mesto na TV-kvizu Male sive celice.  Kot ena najboljših šol smo bili tudi 

predstavljeni v zaključni oddaji MSC. 

Vse oddaje so bile predvajane na Televiziji Slovenija v okviru Otroškega in mladinskega programa. Po-

snetki so dostopni na spletni strani: 

https://otroski.rtvslo.si/male-sive-celice/arhiv-oddaj. 
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foto: Boža Peršič 
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Pripravila: Boža Peršič, knjižničarka 

S projektom Knjižne POPslastice, ki ga v sodelovanju z Goriško knjižnico Franceta Bevka uspešno izvaja-

mo že drugo leto, želimo mladim bralcem približati kvalitetne in izvirne knjižne vsebine s pomočjo gostov in 

vrhunskih strokovnjakov s področja branja in pisanja, igre in televizije, glasbe, slikarstva ali fotografije ter 

jim ponuditi možnost branja, razpravljanja, srečanja in druženja z vrstniki podobnih interesov, z njihovimi 

vzorniki in znanimi osebami.  

19. aprila 2017 smo se srečali z legendarnim Jonasom Žnidaršičem. 

Pogovor z njim, ki je ponudil številne iztočnice za debato,  je pripravi-

la Lara Konjedic. Jonas je izpostavil svoje šolanje, ukvarjanje z glas-

bo in svoje številne poklicne izzive. Malokdo pa se danes spomni, da 

je prvi v Jugoslaviji v računalnike vgradil znake za č, ž, š.  Zaupal 

nam je, da je njegova knjiga knjig delo Umberta Eca Ime rože. Bra-

nje pa mu pomeni pomembno življenjsko širino. 

Tokratna POPslastica je bila za naše učence res imenitna izkušnja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Boža Peršič 

KNJIŽNE POPSLASTICE Z JONASOM Ž 
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THE WORLD SHOLAR'S CUP  

Pripravila: Tjaž Valentinčič, 9. a in Mojca Furlan, učiteljica 

Tekmovanje The World Sholar's Cup si je potrebno predstavljati kot tekmovanje, ki združuje zabavo, tim-

sko delo ter znanje z vseh možnih področij od znanosti do umetnosti. 

'Hey you scholars' nas je januarja ob vstopu v dvorano Ljubljanske Osnovne šole Danila Kumarja pozdra-

vil navdušen glas animatorja Burcha Wanga, soustanovitelja svetovnega tekmovanja znanja 'World Scolar's 

Cup'. Kmalu je bilo pozabljeno, da smo ta dan morali vstati sredi noči, saj smo malo po 5. uri zjutraj že 

krenili na pot proti Ljubljani. Hitro smo se nalezli Burchove pozitivne energije in navdušenja in ob začetni 

slovesnosti z njim in še skoraj 400 drugimi tekmovalci ploskali in vzklikali, peli in plesali. Burch in sovodi-

teljica Izzy sta nam razložila potek tekmovanja – poudarila sta, da je tekmovanje na visoki akademski 

ravni in izredno naporno, a da je bistvo, ki ga tekom dneva ne smemo pozabiti, da se imamo ob tem lepo, da 

se zabavamo, družimo s sovrstniki, ki so prišli iz vseh koncev Slovenije pa tudi okoliških držav – vse do 

Mostarja, sklepamo nova prijateljstva in da bomo ob koncu dneva bogatejši za eno izjemno življenjsko iz-

kušnjo. Na to nas spominja tudi maskota tega tekmovanja – alpaka, simpatična vrsta mini lame, ki so jo 

poimenovali 'Jerry' in jo je na koncu v spomin dobil tudi vsak udeleženec tekmovanja. 

Tema letošnjega tekmovanja je 'An Unlikely World' – 'Neverjeten, skoraj nemogoč svet'.  Učenci smo imeli 

en mesec časa, da preštudiramo gradiva s področja Science & Technology – To Shoot for the Moon (znanost 

in tehnologija – Ciljaj do zvezd), History of  Conspiracy  (Zgodovina zarote), Literature – Voices of  the 

Almost Impossible (književnost – Glasovi skoraj nemogočega), Art & Music – Fragments of  an Impro-

bable Universe (umetnost in glasba – Delci neverjetnega vesolja), Social Studies – Predicting the Future 

(družbene vede – Napovedovanje prihodnosti) in Special Area (posebno področje). Celotno tekmovanje je 

potekalo izključno v angleškem jeziku. Pri testu smo imeli na voljo 50 minut za 100 vprašanj, tako da je 

bilo potrebno zelo hitro brati in razmišljati. Za esej smo imeli na voljo 3 teme, vsak izmed tričlanske ekipe 

se je lahko odločil za eno izmed njih. Po kosilu nas je čakal najtežji del tekmovanja – debata, saj je bila 

večina nasprotnikov starejših, izkušenih retorikov, ki prihajajo iz mednarodnih šol, katerih učni jezik je 

angleščina. Vse štiri skupine so dale vse od sebe in se odlično odrezale!  

Popoldne smo bili vsi že zelo utrujeni, a čakal nas je še zadnji del tekmovanja – skupinski kviz. V dvorani 

nas je čakal Burch in ponovno smo se nalezli njegove pozitivne energije, izvedel je nekaj 'štosov' in zapel ne-

kaj pesmi in vsi smo se spet počutili kot prerojeni in smo nato zelo dobro izvedli še zadnji del tekmovanja, 

kljub temu da so bila vprašanja res izjemno težka. Ni bilo dovolj, da smo dobro poznali vse teme iz gradi-

va, potrebno je bilo tudi logično sklepanje, povezovanje področij med sabo in kot že rečeno – zelo dobro po-

znavanje angleškega jezika. 

Odlično smo se odrezali, zato smo se uvrstili na nadaljnjo tekmovanje Global Round v Vietnamu, ki se ga 

bomo udeležil naslednji teden. Izjemno smo veseli, da imamo to čast, da lahko zastopamo našo šolo ter naza-

dnje tudi celo Slovenijo. 
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Že kar nekaj mesecev se s tremi ekipami pripravljamo na to tekmovanje. Dobivali smo se vsak četrtek po 

pouku, kjer smo vadili debato, se pogovarjali o raznih tematikah tekmovanja, reševali teste ter pisali eseje. 

Med nas smo povabili tudi izkušeno »govorko« Anamarijo (sestro enega izmed tekmovalcev), ki nam je 

izdala nekaj njenih trikov, da se bomo lahko izboljšali pri nastopanju pred sodniki. Ker se nekateri tek-

movalci zaradi finančnih ali drugih ovir ne morejo udeležiti svetovnega tekmovanja v Vietnamu, nam je na 

pomoč pri dopolnitvi ene izmed ekip priskočila tudi dodatna tekmovalka iz Brežic - Miša Rožman. 

Hvala tudi mentorici, ki nas je spodbujala in nam pomagala iz slepih ulic, na katere smo naleteli po poti 

do zmage! 
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POGANJKI PROJEKTOV 

Pripravile: Laura Ozebek, Iris Mohorič in Suzana Harej, mentorice 

Zaključna prireditev “Poganjki projektov” se je odvijala 16. marca 2017 v športni dvorani naše šole.  Ker 

učni pripomoček “Poganjki projektov” obsega sedem  izvedbenih korakov načrtovanja projektnega dela, je 

bil tudi program prireditve tako usmerjen. 

Učenci 9. b razreda so nastopili v prvi točki in pojasnili postopek začetka projekta in izvedbe osebne iz-

kaznice. Zapeli so Pesem prijateljstva ansambla Čuki. Učenci  4. a, 4. b in 4. c razreda so predstavili dre-

vo aktivnosti s časovnico. Predstavitev so zaključili s plesom. V zaključni točki programa so učenci 9. b 

razreda povedali še zgodbo projekta.  

Vsi sodelujoči učenci so prejeli  lepe majice z logotipom PMI Slovenije Ljubljana Chapter, mlajši vstopnice 

v Hišo eksperimentov, devetošolci pa enodnevne karte za obisk bazena v Novi Gorici. Prireditev se  je za-

ključila z ogledom razstavljenega dela učencev sodelujočih šol in pogostitvijo s projektno torto velikanko. 

Več si lahko preberete na spletni strani http://www.poganjkiprojektov.com/. 

 

http://www.poganjkiprojektov.com/
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OTROCI ZA VARNOST V PROMETU 

Pripravila  Tjaša Močnik, učiteljica  

13. 12. 2016 so učenci 3. c in trije učenci iz 3. d, sodelovali v akciji »Otroci za varnost v prometu«, ki 

ga organizira Nacionalni inštitut za javno zdravje območne enote Nova Gorica. Učenci so izdelali obe-

šanke na temo alkohol v prometu, ki so jih skupaj s policisti razdelili naključnim voznikom. Vsak iz-

med učencev je prejel zahvalo in praktično nagrado. 

   

                

                             

Footo Tjaša Močnik            

POŠ LEDINE 



29 

 

11. GORIŠKI DNEVI KNJIGE 

Zapisala: Tjaša Močnik, učiteljica  

20. 4. 2017 so učenci 3. c razreda Podružnične šole Ledine obeležili 11. goriške dneve knjige. Pred Gori-

ško knjižnico Franceta Bevka so si ogledali improvizirano predstavo Kako nastane zgodba, katere sous-

tvarjalci so bili otroci sami. Tako je nastala zgodba o klovnu Poldeku, ki si je želel postati vojaški policist.  

Naslove njihovih najljubših knjig so s kredami zapisali na ploščad poleg knjižnice.  

Iskreno se zahvaljujemo Radiu Robin za povabilo. 

 

 Footo Tjaša Močnik           

 

 

      



30 

 

 

 

Pripravili: Nataša Gerbec in Boža Peršič, knjižničarki  

Bralna značka je pomembno kulturno - vzgojno gibanje za razvoj bralnih navad in bralne kulture med 

mladino in je ena najbolj množičnih oblik prostovoljnih dejavnosti v vrtcih, šoli ali izven. Bralna značka, 

poleg spodbujanja prostovoljnega branja knjig, podpira pouk maternega jezika in književnosti, le da poteka 

na bolj sproščen, ustvarjalen način. Vsako obdobje branja za bralno značko se zaključi s kulturno priredi-

tvijo in podelitvijo značk oziroma priznanj bralne značke ter knjižnih nagrad. Branje za bralno značko pa 

spremljajo tudi različne dejavnosti, od obiskov in srečanj z ustvarjalci do literarnih ekskurzij. Bralno znač-

ko odlikuje odprtost, svobodnost, prostovoljnost, neobveznost branja in druženja vseh tistih bralcev, ki radi 

berejo in pritegnejo k branju in pogovoru o knjigi tudi druge otroke, ki sami knjige ne bi vzeli v roke  

Spodbujanje branja je tudi ena od glavnih aktivnosti naše šolske knjižnice, zato vsako leto pridne bralce na-

gradimo s prav posebnim dogodkom. Za učence od prvega do petega razreda je to letos bil obisk priljubljene 

pisateljice, pesnice in igralke Nataše Konc Lorenzutti.  

Učenci knjižničarskega krožka podružnične šole Ledine so pripravili kulturni program. Prireditev je otvori-

la Emi Krump iz 3. d, ki je zaigrala skladbo Metuljčki na violončelo. Vse zbrane je pozdravil ravnatelj. 

Pred zaključno prireditvijo so z učenci z veseljem prebirali knjige in pesmice naše gostje. In prav te pesmice, 

ki govorijo o otroštvu …   so jih tako pritegnile, da so kar tekmovali, kdo se jih bo več naučil in predstavil 

na prireditvi: 

Lara Rodman, Vita Makovec, Ajda Fabijan in Eman Mujkić iz 1. b razreda so recitirali pesem Tole 

naša je družina, Luna, Tara in Vera iz 3. c Fantek in fantin, Noemi Bregantič, Maša Ivana Lojk, Ana 

Bavdaž, Lara Koder in Gaja Logar iz 2. c Koze, Nika Mamič in Filip Škarja Kropej Vprašanja ter Ju-

lija Modrijan Vsak je včasih s sabo skregan (vsi 3. b), Marko Ponorac, Zarja Zoroja Gabriel in Jakob 

Dornik Kofol iz 3. d pa pesem Ko bo Lovro ata. Zoja Dornik, Maja Furlani Munih in Kaja Čebron iz 

2. d razreda so se prav za to priložnost združile v trio (violini in violončelo), pridno vadile doma in v glasbe-

ni šoli ter nas razveselile z dvema skladbama Nemška in Madžarska. Nastop učencev je zaključila Zarja 

Zoroja Gabriel, ki je zaigrala na trobento. Program so spretno povezovale Tara Testen, Vera Rolih in Lu-

na Bajec iz 3. c razreda. 

Sledil je nastop pisateljice, pesnice in igralke Nataše Konc Lorenzutti. Učencem je predstavila vse svoje knji-

ge za otroke, zapela in recitirala pesmice ter zabavala učence s svojimi zgodbicami. Na koncu je podelila 

bralna priznanja predstavnikom razredov.  

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE Z NATAŠO KONC LORENZUTTI 
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Po zahvali gostji srečanja so učenci PB, ki jih je na kitaro spremljala učiteljica Martina Fabčič, zapeli 

Kekčevo pesem. 

Vsem učencem, ki so pridno brali, iskreno čestitamo, hkrati pa se za spodbudo k branju zahvaljujemo 

vsem učiteljicam - mentoricam bralne značke. Zahvaljujemo se tudi vsem nastopajočim učencem, ki so pri-

dno vadili in pomagali oblikovati program. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto: Nataša Gerbec in Boža Peršič 
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Obisk avtorice je omogočilo Društvo slovenskih pisateljev v okviru programa Povabimo besedo 2017. 

 
  

 

 

 

 

 

In kaj so o prireditvi povedali učenci? 

Pripravila: Tarin Turk Cink, učiteljica 

Danes smo imeli zaključek bralne značke. Ob devetih smo nastopajoči imeli vaje. Po malici pa so 

prvi, drugi, tretji, četrti in peti razredi prišli na prireditev v telovadnico. Emi je s svojim violončelom 

umirila šolarje s pesmijo Metuljčki. Napovedovalke so povabile gospoda ravnatelja, da pride povedat 

nekaj besed. Prvi razred se je naučil pesem Tole naša je družina. Napovedovalke so tudi recitirale 

pesem in sicer Fantek in fantin. Za njimi so učenke 2. d zaigrale Madžarsko na violinah in violonče-

lu. Drugi razred je povedal pesem Koze, 3. b pa se je naučil dve pesmi Vprašanja in Vsak je včasih 

s sabo skregan. Sledil je glasbeni nastop učenk 2. d, ki so zaigrale Nemško. Z nestrpnostjo sem pri-

čakovala svoj nastop. Skupaj z Markom in Jakobom smo povedali pesem z naslovom Ko bo Lovro 

ata. Najbolj vesela sem bila, ko sem končno zaigrala na trobento skladbo Lyra. Z veseljem sem po-

slušala pisateljico, brez katere zaključek bralne značke ne bi bil popoln. Prebrala nam je pravljico in 

recitirala par pesmic. Za konec pa je podelila še priznanja bralne značke. Nastopajoči smo mentori-

cam bralne značke podarili papirnate rože. S priklonom smo zaključili prireditev. 

Lepo mi je bilo, ker nas je obiskala pisateljica s svojimi literarnimi junaki. 

Zarja Zoroja Gabriel, 3. d 
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Ob desetih smo začeli z zaključkom bralne značke. 

Najprej je Emi zaigrala na violončelo, potem so napovedovalke povedale par besed o pisateljici Nataši 

Konc Lorenzutti, saj je bila naša gostja. Po govoru ravnatelja je nastopil knjižničarski krožek, ki je 

recitiral pesmi. Učenke so tudi zaigrale na različne inštrumente.  

Nataša Konc Lorenzutti nam je predstavila nekaj svojih knjig in pesmic ter nam prebrala zgodbo Skri-

vališče. Posameznim razredom je podelila priznanja za končano bralno značko. Po mapo s priznanji 

našega razreda sta šla Lovro in Lana. Po podelitvi so se napovedovalke zahvalile učiteljicam, nastopajo-

čim, knjižničarki in gostji Nataši Konc Lorenzutti. Knjižničarka nam je razdelila rože, ki smo jih v 

zahvalo podarili učiteljicam. 

Po koncu prireditve smo nastopajoči odšli v knjižnico, kjer smo se posladkali. 

Jakob Dornik Kofol, 3. d 

 

Prireditev mi je bila zelo všeč in bila sem zelo vesela, ker sem odšla po priznanje. 

Lana Hönn, 3. d 
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SNEŽAKI KORENJAKI 

Pripravila: Nataša Gerbec, knjižničarka  

Učenci knjižničarskega krožka smo pripravili predstavo Snežaki korenjaki. Lutke smo izdelali iz 

nogavic. Nastopali so: Neja Bajt, Gaja Ipavec, Azur Huskić, Nace Drusany, Čarna Perše, Nika 

Mamič, Julija Modrijan, Božič Tisa, Natalija Peloz, Brina Bizjak, Asja Leban, Evlalija Valič, 

Jasna Rupnik, ki je igrala na violino in Zarja Zoroja Gabriel v glavni vlogi zajčka. 

 

Lutkarji smo v nastopanju uživali  in  glede na odzive tudi učenci, ki so si predstavo ogledali. 

 

Foto: Nataša Gerbec 
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MALE OLIMPIJSKE IGRE 

Pripravila: Meta Koder, 2. b 

Vsi učenci naše šole smo se prvi junijski dan odpravili proti centru mesta. Na travniku pred občinsko 

zgradbo so potekale Male olimpijske igre.  

Bilo je zabavno. Poskusili smo, kako se sedi v jadralnem letalu. Igrali smo odbojko, tu sem videla našo 

učiteljico odbojke. Metali smo tudi žogo na koš. Med igro sta nas spodbujala maskoti Lipko in Sonček. 

Vojaki so nam pripravili poligon. Dobro sem se odrezala v teku. Ne cilj sem pritekla druga. 

Nad travnik je priletel helikopter. Iz njega so skočili padalci. 

foto:  POŠ Ledine 

TEKMOVANJE V BEOGRADU 

Pripravil: Patrik Žnideršič 2. b 

Bil sem srečen, ko sem izvedel, da se bom udeležil tekmovanja v karateju. V četrtek smo se s kombijem 

odpeljali proti Beogradu. Pot je bila zelo dolga. Vozili smo se skoraj osem ur. V Beograd smo prispeli v 

petek. Ogledali smo si živalski vrt. V soboto in nedeljo smo tekmovali. Osvojil sem šest medalj. 
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KAJ MI JE BILO LETOS VŠEČ ... 

Eden izmed lepših dogodkov v šoli je bilo praznovanje rojstnih dni sošolcev in sošolk. Poleg praznovanja je 

bilo lepo, ker nam je odpadel del šolske ure.  

Drugi lep dogodek v šoli je odmor. Izkoristimo ga lahko za različne igre, med katere spada nogomet. To 

je zabavna družabna igra, pri kateri dobro razgibamo telo.    

Matej Berce, 2. b 

Všeč mi je bilo, kadar smo imeli požarne vaje. Naš sošolec Nazif  je zaslišal zvonec. Stekli smo skozi 

vrata, ko smo prišli ven, so gasilci iskali požar. Bilo je zabavno, ker se v resnici to ni zgodilo.    

Nina Hojak, 2. b 

Všeč mi je bilo, ko nas je fotografiral fotograf. Ko nas je fotografiral, smo se smejali. Pri likovnem pouku 

smo oblikovali kip. Na roki kipa smo oblikovali prste, na nogah pa čevlje. Bilo mi je zelo všeč.   

Tomi Kovšca, 2. b 

 

KULTURNI DAN 

Tien Goga, 3. a 

Danes smo imeli kulturni dan. Prvo šolsko uro smo brali, potem 

pa smo v zvezek pisali o kulturi, ko smo vse zapisali, smo poje-

dli malico. 

Po malici nas je v telovadnici že čakala proslava. Usedli smo se in na platnu videli dečka, ki je v eni roki 

držal slovensko zastavo, v drugi pa Prešernovo knjigo. Poslušali smo tudi slovensko himno in OPZ Ledi-

ne. Program so vodili učenci 3. b in 3. d razreda. Slišali smo veliko o Francetu Prešernu. Rodil se je 3. 

12. 1800 v Vrbi na Gorenjskem. Nesrečno se je zaljubil v Primičevo Julijo in ji posvetil veliko pesmi. 

Njegov najboljši prijatelje je bil Matija Čop, ki je znal deset jezikov. Prešeren je bil v osnovni šoli tako 

priden, da so ga zapisali v zlato knjigo. Študij je zaključil na Dunaju, v Ljubljani je delal kot odvetnik. 

Umrl je 8. 12. 1849 kot velik pesnik. 

Na proslavi sem se naučil veliko o Prešernu. Ta dan smo posvetili branju in kulturi. 
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TEK MIRU 

Aliana Gulin Dobrečevič, 3. b 

Po malici na igrišče pohitimo,  

tam s tekači miru se dobimo. 

Ko smo njihove jezike uganili,  

so nam eno pesem podarili. 

Plamenica goreča je med nami potovala,  

želja o miru v naših glavah ostala. 

Skupaj odtekli smo častni krog,  

se od tekačev poslovili praznih rok. 

Filip Škarja, Kropej, 3. b 

V sredo, 24. 5. 2017 so nas obiskali tekači miru. Tek miru je tekaška prireditev od dnevu miru orga-

nizacije OZN. 

Sprejem tekačev je potekal na prvem igrišču. Pozdravil jih je tudi ravnatelj. Angleški tekač nam je pove-

dal, kaj pomeni plamenica. Namen dogodka je mir, ljubezen in zadovoljstvo. Nato smo po govorici teka-

čev ugibali, iz katerih držav prihajajo.  Ker smo uganili vse države, so nam zapeli eno pesem. Naredili 

smo velik krog in vsak učenec je dobil plamenico, si nekaj zaželel in predal naslednjemu. Ko smo si vsi 

podali plamenico, smo tekli po igrišču. 

Preden smo se poslovili, so nam izročili potrdilo o sodelovanju, mi pa smo se jim zahvalili. 

 

 

 

 

 

 

 

foto: POŠ Ledine 
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V CERKNICI 

Nika Mamič, 3. b 

Bila je nedelja in zgodaj sem vstala. Komaj sem čakala, da oblečem pustni kostum in se nabarvam.  

S starši in sestro smo odšli v Cerknico na karneval. Meni ni bilo treba plačati, saj sem bila dovolj majh-

na, da sem lahko ošla skozi čarovnico, čeprav sem se malo sklonila. Na karnevalu sem videla čarovnico 

Uršulo, Jezerkota, Uršulino hčerko Lizo, velikega ježa in ščuko. Zelo strašljiv je bil zmaj, ki je glasno 

vreščal. Najbolj mi je bil všeč majhen kurent in hribci.  

Na karnevalu mi je bilo všeč. 

 

 

 

ŠTANJEL 

Filip Škarja Kropej, 3. b 

Bil je lep sončen dan. Odločili smo se, da gremo v Štanjel. 

Po strmi poti smo prišli do gradu. Želeli smo si ogledati galerijo Lojzeta Spačala, a je ob četrtkih zaprta, 

zato smo si ogledali razstavo Maksa Fabianija. Po razstavi smo se napotili do Ferrarijevega znamenitega 

vrta, kjer je najbolj prepoznaven ovalen bazen z otočkom. Po ogledu kraške kamnite hiše, smo ob gozdni 

poti nabirali zvončke. 

Teden počitnic je hitro minil, imel sem se lepo. 

 

LITERARNI KOTIČEK 
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PAMETNA GLAVA 

Matija Peršolja, 3. a 

 

V pametni glavi so pametne zamisli, 

mi pametna glava v šoli zelo koristi, 

zato ji zmanjka pametrnih zamisli,  

ker se učiteljica zamisli. 

Pametna glava študira kemijo, 

Zraven pazi na misijo. 

Pametna glava kupčke podira  

zaradi plesnivega sira. 

Ko pametna glava počiva, 

je zelo vnetljiva, 

vnetljiva pa zato, 

ker šteje do sto.  

 

GLAVA, KI PLAVA 

                                   Tien Goga, 3. a 

Moja glava rada plava, 

ko hodim iz bazena,  

vedno ostane pena 

in moja glava zagleda Bena. 

Ko Ben skoči v bazen, 

moja glava pride ven. 

Ko se moja glava zamisli,  

zašumijo listi. 

Listi papirja, dva netopirja, 

glava še vedno misli, 

da bom šel nazaj  

in naredil direndaj. 

NAŠA GLAVA 

Čarna Djurić, 3. a 

 

Naša glava je res prava, 

ker je krohotava, 

se najbolj zabava, 

ko v vodi plava. 

V glavi se skrivajo možgani, 

ki so kdaj zaspani. 

A tudi če je glava suha, 

ni sitna kot muha. 

 

 

MOJA GLAVA 

Val Kralj, 3. a 

Ko mi mama reče vstani,  

jaz zmerja mislim o banani. 

Hitro jo vzamem in pojem,  

nato pa odhitim ven. 

Moja glava misli cele dni,  

misli tudi vse noči. 

Ko z glavo pridem do svinjaka,  

vidim pujsa, kako kaka. 

Naše glave govorijo ne,ne, ne, 

mi pa trdimo, da so pametne. 

Našim glavam je všeč, 

 ko na nebu vidijo mesec rdeč. 
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TEST 

Ema Modrijan, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Danes pišemo test!« 

Takoj te zapeče vest. 

Saj se nisi dovolj učil! 

Le kaj boš dobil? 
 

Učitelj teste že deli, 

vsak v razredu se poti. 

Zasliši se škrebljanje peres, 

ko bi vsaj prišel potres! 
 

Končno je konec mučenja, 

zdaj ne bo več učenja. 

Naj ga učitelj hitro popravi, 

da bo konec res pravi. 
 

Kaj pa če cvek dobiš? 

Zaupanje staršev izgubiš? 

Jutri teste dobite nazaj,  

kaj, kaj naj zdaj? 

Učitelj v razred vstopi, 

medtem pa zavija z očmi. 

»Ocene grozljive so, 

pol razreda je dobilo dvojko!« 
 

Srce ti v prsih zledeni, 

kaj če si med njimi tudi ti? 

Učitelj medtem nadaljuje, 

»... in samo ena petica,  

to je najhuje!« 
 

Tebe pa ogovori: 

»Naj te nič ne skrbi! 

Ti si bil najboljši, 

Petico dobil si edini.« 

Pomisliš: »Huh! 

Sedaj si lahko privoščim biti lenuh.« 

TREMA 

Ema Modrijan, 5. a 

Vse te gleda, 

vse sprašuje: 

zakaj hitiš, 

saj ni nuje! 

Sploh ne more biti huje, 

učiteljica te ogleduje, 

napiflal si se,  

pozabil vse. 

Kaj pa zdaj? 

Poti ni nazaj, 

daje te trema. 
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Glej, tam v dvorcu 

se hči oblači, 

v svilo se odeva, 

z zlatom se krtači. 

 

Prelepa obleka, 

le kdo ji tako šiva? 

Jasno, mati, 

dekleta so ji nevoščljiva. 

 

Pohlepno je dekle, 

hoče več in več: 

»Želim tako krilo, 

daj mi tisto svilo!« 

 

 

Morda naučila bi se sama tkati, 

če ne bi bili doma bogati. 

Pa si izmišljuje še in še, 

takole res več ne gre. 

 

Na pladnju vse mama prinese, 

potem pa še uslužno odnse. 

Hči le pokliče:  »Mama!« 

Ničesar več ne stori sama. 

 

Zgoraj v sinjini  

jo sonce ogleduje 

in sprašuje: 

»Kaj če izginejo cekini?« 

BOGATAŠEVA HČI 

Ema Modrijan, 5. a 
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Ura tiktaka naprej in naprej, 

njenega hrupa ne more poslušati Anej, 

zato je šel uničit linolej. 

Tedaj pride mama in zakriči: »Kaj si to naredil, Anej? Fej!« 

Aneju se zdi, da mu že zadnja ura bije, 

ko se zunaj nenadoma kot iz škafa ulije, 

nič več sonca, ki tako prijazno sije. 

Anej se že boji, da oči iz službe pride jezen, 

iz oblačil mu bo smrdelo še bolj kot česen. 

O, to jih bo dobil, 

saj bo oče hitro ugotovil, 

da on je bil za linolej kriv. 

Od jeze mu bo še usta zašil, 

da sploh ne bo več govoril, 

le kaj naj bi naredil? 

A, že vem! Nekam se bo skril. 

Ne, še bolje, pobegnil bo od doma, da to bo naredil! 

Skozi vrata je stekel, 

ne da bi si jakno do konca oblekel. 

Tedaj mu je od groze zledenela kri, 

kdo tam pred vrati stoji? 

Oče, ja kdo pa naj bi? 

Anej zakriči, 

poskuša mimo očeta zbežati, 

oče ga zadrži: 

»Te je pičila muha gluha?« 

Vprašal sem te: »Ali mama kaj kuha?« 

Anej pa reče: »Saj nisem sam kriv, 

le nekaj bi spil.« 

Oče se takrat je od jeze razpočil, 

da je Anej skoraj iz kože skočil, 

takoj nato pa žaloval, 

saj je očeta izgubil, 

ker je bil tako nepotrpežljiv. 

ANEJ IN LINOLEJ 

Ema Modrijan, 5. a 
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   KUŽA IN MUCA 

 Matija Klančič 2. c 

Kuža se je hotel dotakniti sonca. Nato je srečal muco. Vprašal jo je, če lahko spleza na njo, da bi bil bolj 

blizu soncu. Ampak še vedno ni bil dovolj visoko. Nato sta odšla na letališče in prispelo je letalo in spleza-

la sta nanj. In šli so do sonca. Kuža se ga je dotaknil in ga ja speklo. Nato je rekel: »Nikoli več se ne bom 

dotaknil sonca!« In kuža je šel k veterinarju.  

 

                                               DELFIN FLIPER 

 Julija Modrijan, 3.b 

Pozimi se delfini selijo. Delfin Fliper pa se je pred selitvijo ponesrečil. Zlomil si je plavut ob trdi skali. 

Delfina je v vodi začelo močno zebsti. Glavo je pomolil iz vode. Videl je hrib, a ta hrib je bil cel bel. Zani-

malo ga je, kaj je ta bela reč, zato je odplaval do obale. Na obali je poleti mrgolelo ljudi, a zadaj je bila 

prazna in zapuščena. Mimo je priletel galeb, ki je opazil Fliperja in ga vprašal: »Kaj pa ti počneš tako bli-

zu obale?« »Nič, samo zanima me, kaj je ta bela stvar.«  

»Ta bela stvar je sneg in je zelo mrzel, zato že težko čakam pomlad, ko se stopi,« mu pove galeb in odleti.  

Fliper se je vrnil na odprto morje. Počutil se je osamljenega, saj so se vse morske živali skrivale po svojih 

domovih, a nekaj tednov bo še potrpel. 

 

   PINGVINI IN DELFIN 

 Filip Škarja Kropej, 3. b 

Zapadel je sneg. Na severnem tečaju je bilo zelo mrzlo. Delfini so plavali v morju. Morje je imelo nekaj 

ledenih plošč. Na ledenem hribu je pingvin zaklical: »Poglejte, ujel sem veliko mrežo rib! Imeli bomo hrane 

za več dni!« Bili so tako veseli, da so mrežo pozabili na obali. Ponoči so priplavali delfini in pojedli vse ribe. 

Ostali so v bližini obale.  

Še zjutraj so veselo žvižgali in ščebetali, pingvini pa so ostali lačni. 
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ČARNA RAZREŠI KRIMINALNI PRIMER 

 Čarna Perše, 3. a 

Ava je stara 9 let. Je edinka, ki hodi v 4. a. Njena najboljša prijateljica je Čarna. 

Avo je Tin obsodil, da je ukradla Maticu 5 €, ki jih je hranil za vrtavko. Ona se je branila, da ni nič 

vzela. Zazvonil je zvonec, čas je bil da se pouk začne. Prišla je učiteljica Lili. Tin je naredil letalo in nanj 

napisal: VRNI DENAR MATICU!!! Vrgel ga je Avi v vrat. Ava je začela jokati. Čarna, ki sedi 

zraven nje, jo je potolažila, učiteljica pa je okregala Tina in prebrala leteče pismo. Okregala je Avo, Tin 

pa se je tiho smejal. Nato je Tina poslala k ravnatelju, ravno ko je zazvonil zvonec za konec pouka. 

Čarna in Ava sta vse pospravili v torbo in odšli na igrišče. Ava je privlekla na plan zvezek in s Čarno 

sta notri zapisali osumljence: Tin, Mini, Miki, Matevž, Nace. Zdaj sta postali detektivki. Najprej sta 

zasledovali Mini, nato Miki ... zdi se premila. Tretji je bil Matevž ... cmera. Samo še Tin in Nace. 

Čarna je rekla:« Sumim, da sta onadva. Jutri bo vse razkrito.« 

Drugi dan  

Ava je na glas razmišljala: » Kdo si želi vrtavko? Že vem! Tin in Nace!« 

Na odmoru 

»Tam sta, greva hitro! Pazi!«  

Tin je rekel Nacetu: »Ta denar je moj, ne tvoj! Ta vrtavka bo moja, razumeš? Po šoli jo grem kupit!« 

»Hitro greva povedat Maticu!«  

»Matic, Matic, Tin ti je ukradel denar, ne Ava!« je vpisla Čarna.  

»Hvala vama, nikoli več te ne bom obtožil za krivca.« 
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ZELENJAVNA ZGODBA 

 Nika Humar,  3. c 

Nekoč, pred davnimi časi, je za devetimi gorami in devetimi vodami živel gospod Peteršiljček. Živel je v 

mali hišici na robu zelenjavnega mesta. Bil je majhen kot človeški prst. Nekega dne se je odločil, da gre 

obiskat prijatelje v mesto. 

Ko je prispel, je najprej obiskal gospo Rdečo Peso in njenega moža, gospoda Korenčka. Skupaj so spili čaj 

in se posladkali. Potem se je poslovil ter nadaljeval pot do župana Paradižnika. Ko se je po dolgem spreho-

du spet vrnil na deželo, ga je pred vrati čakala že dolgo izgubljena žena Koleraba in njen otrok Fižolček. 

Objeli so se in se vrnili  v hišo. Tam so se pogovarjali in počasi 

zaspali. Zjutraj je nekdo potrkal na vrata. Bili so njegovi prijate-

lji, ki jih je prejšnji dan obiskal. Prinesli so jim piškote. Proslavili 

so ob vrnitvi Kolerabe in Fižolčka domov.  

Zabava je trajala vse do jutra. Zjutraj so vsi siti in utrujeni za-

spali. 

ŠOLA 

 Julija Modrijan, 3. b 

Šola je zato, da se v njej učiš, 

kaj drugega pa bi počel, 

če učiteljic ne bi imel? 

A v njej je včasih res hudič,  

ko dobiš podpis,  

ki se ga ne veseliš,  

saj jih doma lahko dobiš. 

Včasih pa prav fino je,  

ko učiteljica pohvali te 

in reče ti,  

da najboljši si v matematiki. 

 

FLOMASTRI 

 Taras Kruh Hvala in Tin Drešček, 3. c 

Flomastri barvajo,  

ko jih ne uporabljamo,  

tarnajo in jočejo, 

kot da nekaj hočejo. 

So različnih barv,  

kot mavrica na nebu,  

bureke jedo,  

veselo skačejo, se butajo. 

V peresnici se gužvajo  

kot klobase v mesnici,  

kot sardine na polici. 

Vse se dobro je končalo, 

 ker se flomastri niso skuhali v obaro. 
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NOVA GORICA 

 Filip Škarja Kropej, 3. b 

Nova Gorica je mesto,  

je mesto vrtnic,  

v katerem živim. 

Vrtnice cvetoče, dišeče,  

vsaka je polna sreče,  

zato pridi v naše mesto. 

Sprehodi se po ulici, 

 kjer kipi stojijo,  

pesnikov, pisateljev, herojev. 

V centru pred občino velik travnik mesto krasi. 

Mi smo tukaj doma,  

pridi veselo k nam,  

dočakal te bo lep sončen dan. 

NOVA GORICA 

 Nika Mamič, 3. b 

Letos praznuješ 70 let,  

zato sem ti sestavila pesem. 

Nova Gorica, naša Nova Gorica, nočem stran,  

ostajaš mesto mladih, 

to spoznavam vsak dan. 

Rdečih vrtnic polna si, 

Soča lepa k tebi hiti, 

Gora Sveta ob strani ti stoji, 

Hvala ti, da lepo mesto si. 

 

DEŽELA VELIKEGA SPANJA 

Lana Hönn, 3. d 

V deželi velikega spanja je vse tiho in mirno. 

Vrata, ki te peljejo v deželo spanja, so modre barve. Vsi spijo v hišah, ki so roza in modre barve. V mo-

drih hišah spijo fantje. V hišah, ki so roza barve, pa spijo punce. Živali spijo v rumenih utah. Ljudje in 

živali so zatopljeni v sanje. Čuvaji so urini kazalci, zelena barve. Vse je temno. Ure so povsod. Sonce je 

za vrati. Hudobnežem v Deželo velikega spanja ni dovoljen vstop. 

Dežela velikega spanja je lepa in velika, polna tišine, miru ter čudovitih sanj. 
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PLAVANJE 

 Maja Humar, 3. c 

Včasih plavam gor,  

včasih plavam dol. 

Plavala sem dol,  

nastal je karambol. 

Na glavi je buška,  

vsi me kličejo hruška. 

Moje srce razbito je,  

grozno počutim se. 

Naslednji dan plavat hitim,  

zlatega delfina osvojim.  

Popoldne prišla sem domov,  

po nesreči zaletela sem se v kol. 

Zvečer pojedla sem gres,  

vesela sem bila zares. 

Mami zlatega delfina pod nos pomolim  

in na buško pozabim. 

 

VREME 

 Maja Šavli, 3. c 

Zunaj je lepo,  

otroci se zabavajo,  

ptički žvrgolijo,  

otroci se lovijo. 

Zunaj je grdo,  

dežne kaplje padajo,  

ptički tam letijo,  

otroci se učijo. 

 

SKRIVNOST 

 Luka Leban, 3. c 

Da ugotoviš skrivnost,  

moraš prehoditi res velik, zelo strm most. 

Kdor prehodi ga,  

vse zamolčano in skrito spozna. 

A ko ga prehodi,  

priti mora še nazaj, 

to pa ni vedno lahko,  

saj most poruši se zdaj. 

Kdor prepleza ga, 

zmaga! 

A redko pove resnico,  

razen če mu obljubijo pico. 

Takrat resnico pove  

in spet ljudje vedo vse. 

A verjeti ne vedno vse,  

saj otroci lažejo še in še. 

Zato starši po mostovih hodijo,  

da resnico vso izvejo. 
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KUHAR 

         Filip Škarja Kropej, 3. b 

Kuhar rad kuha,  

lupi, reže, seklja,  

v lonec vrže tudi  

fižola dva. 

Na štedilniku vse vre,  

včasih tudi kaj zažge. 

Juha se že kuha,  

v kuhinji diši. 

V ponvi že vse cvrči, 

po dobri jedi diši. 

Gostje prihajajo, vse diši  

po novi slastni jedi. 

Gostje odhajajo, 

kuharja hvalijo,  

hm, hm, dobro je bilo, 

še pridemo, še pridemo. 

 

 

 

GASILEC 

 Aljaž Šantak, 2. b 

Moj oče je gasilec. Včasih mora na delo tudi ponoči. Kadar ga 

pokličejo po pozivniku, reče fantom, naj bodo pridni. Takoj 

odhiti v gasilski dom. Tam se obleče v gasilsko opremo. Sku-

paj z drugimi gasilci se odpelje na kraj požara. 

 

MOJ BRATEC 
 Ivana Božić,  2. b 

Pred tremi tedni sem dobila bratca. Moj bratec je zelo  

luštkan. Rada ga pestujem. Všeč mu je, če ga zibamo v  

zibelki. Oblačimo ga v modra oblačila. 

 

PRI BABICI 

 Nika Hojak, 2. b 

Moja babica živi v Puštalah. Zelo rada hodim k babici. Pred 

njeno hišo se razprostira velik travnik. Tu naberem šopek 

rož za mamo. Kadar sem pri babici, se velikokrat igram s 

sosedovo deklico Ano. Najraje igrava karte. Lepo nama je, 

kadar naju babica guga na gugalnici. Včasih se babica, Ti-

meja, Ana in jaz vozimo s kolesi. 
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JADRANJE 

                       Zarja Zoroja Gabriel 3. b 

Ko jadram, 

mislim na morje, 

pa tudi na obzorje. 

Vstopim na krov 

in vse se spremeni, 

da se mi od sreče zavrti. 

Srečna sem 

do obzorja in naprej 

do največjih mej. 

 

ČRKA J 

 Jakob Dornik Kofol 3. d 

Črka J enajsta črka v abecedi je, 

zato podobna toboganu je. 

Če pa dobro pogledaš jo, 

se ti zdi, da ima zastavico. 

Zastavica je pikica, v kateri srce je, 

srce, v katerem je ljubezen. 

Prva črka mojega imena je, 

rad jo imam brez meje.  

 

ZARJA KLEPEC 

Zarja Zoroja Gabriel 3. v 

Nekoč, v daljnih časih, je živela Zarja Klepec. Imela je kravo Jotico, ki je dajala mleko. 

Nekega dne pa se je zgodilo nekaj pretresljivega. Jotica ni več dajala mleka, zato jo je Zarja morala 

prodati. Odpeljala jo je na sejem, a je nihče ni kupil. Jotica jo je tako milo pogledala, da jo je Zarja od-

peljala domov. Na poti sta srečali fante, ki so pretepali psa v vreči. Zarja jih je prosila za vrečo. Fantje 

so se ji posmehnili in jo hoteli napasti, a Jotica jih je prestrašila. Pes se jima je zahvalil tako, da jima je 

podaril čudežno moč. Zarja je opazila, da je neverjetno močna, dvignila je Jotico in jo odnesla do doma. 

Jotico je spustila v hlev in je videla, da ima veliko mleka. 

Odslej sta Zarja in Jotica živeli lepo življenje. Mleko sta delili po vasi, ker sta ga imeli preveč. Zarja je 

s svojo močjo pomagala ljudem v vasi in vaščani so ju zaradi njune dobrote imeli zelo radi. 



50 

 

          ČLOVEK IN SREČA 

 Tine Abram, 9. c 

»Sreča je kot metulj, ki ga ne moreš uloviti, če pa mirno obsediš, lahko sede nate.« 

»Srečno!« je zdaj že zelo oguljena »fraza«, ki jo največkrat slišimo ob novem letu. Takrat naj bi ljudem za-

želeli obilico sreče v letu, ki se je pravkar začelo, toda večina ljudi sploh ne pomisli, kaj je s tem zaželela so-

človeku. Najbrž je ta »fraza« pogosta prav zaradi tega, ker v sebi združuje vse reči, ki jih, oziroma naj bi 

jih, privoščili drugemu – zdravje, blaginja, varnost, dobri odnosi in še marsikaj. Namreč, če človek ni zdrav, 

je bolan; če je bolan, ni srečen; če ne živi v blaginji, je reven; če je reven, je lahko nesrečen, lahko pa tudi sre-

čen, vendar v življenju velja, kar razglaša Iztok Mlakar: »Denar ni vse, je vse ostalo – in tistega ostalega ni 

malo!« Prav tako ljudje, ki živijo v nevarnosti, torej sredi kake vojne vihre ali pa zaradi prav običajnih stva-

ri, niso srečni, čeprav bi morali biti oni najbolj srečni in uživati dragocene trenutke, ker ne vedo, kdaj jih bo 

doletela smrt; če pa človek kot družbeno bitje ne živi v dobrih odnosih s sočlovekom, potem res ne more biti 

srečen.  Vedno pa so obstajali, obstajajo in na žalost tudi bodo obstajali taki, ki so srečni, ker je nekdo za-

radi njih nesrečen. Takih ljudi ni malo, saj res ni težko biti eden izmed njih. Navadno je dovolj, da si ne za-

služiš naziva človek, to pa postaja zadnje čase vse bolj pogosto. Ko govorimo o takih ljudeh, največkrat pomi-

slimo na »velike« ljudi, čeprav so to lahko tudi povsem običajni ljudje (z več obrazi). Vselej bi se morali dr-

žati moralnega pravila: »Kadar kuješ svojo srečo, ne udarjaj po prstih drugih!«. Seveda pa to še zdaleč ni ta-

ko enostavno. Ljudje torej potrebujejo srečo v življenju, ne sme pa je biti preveč, saj se potem kaj kmalu prele-

vi v nesrečo. Mora je biti ravno prav, deležni pa jo moramo biti prav vsi – od šolarjev, športnikov, podjetnikov 

do diplomatov, šefov držav in vlad ter vojskovodij in vojakov. Kaj se s slednjimi zgodi v nasprotnem primeru, 

nam je nakazal Prešeren v Uvodu h Krstu pri Savici: »Ne meč, pregnala nas bo sreča kriva!« Za enakomer-

no razporeditev pa skrbi kolo sreče – včasih se sicer malo ustavi ali upočasni, spet drugič se obrača prehitro.  

Zato nekateri ob nesrečnem dogodku rečejo (v srbohrvaščini): »Okreče se kolo sreče.« Zanimivo pa je, da smo 

srečini nasprotnici dali celo mesto v državnih predpisih o prometu. Tam je namreč na dolgo in široko govora o 

prometni nesreči. Lahko bi rekli, da se prometna nesreča zgodi takrat, ko voznik nima sreče v prometu. Še 

marsikje je govora o sreči ali nesreči v takšni ali drugačni obliki, dejstvo pa je, da smo, ko imamo srečo, veseli, 

ko pa nas doleti nesreča, naj bi bili žalostni. Nesrečni pa smo, kot pravi Dostojevski, kadar ne vemo, da smo 

srečni. 
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 Malo drugače pa so si srečo predstavljali v času Cirila Kosmača, če upoštevamo novelo Sreča. Ljudje so takrat 

rabili besedo sreča samo v nesreči, saj so se bali, da bi jih, če uporabijo to »prepovedano« besedo, doletela nesre-

ča. Najbrž je šlo za neke vrste vraževerje, ki pa ni izginilo.  

Če se zdaj na primer nekdo pohvali, da ni bil že vrsto let pri zdravniku, navadno potrka po lesu, s tem pa 

naj bi prebudil dobre duhove, ki prebivajo v drevesih, oni bi ga poslušali in s tem poskrbeli, da mu tudi v na-

daljnje ne bi bilo treba k zdravniku. Prav tako v tistem času niso (naglas) hrepeneli po čem ali stokali o 

»srčnih« zadevah. Vse so jemali bolj enostavno in si niso ničesar gnali k srcu – enostavno so verjeli, da bo prej 

ali slej tudi njih doletela sreča. V današnjem času pa – pravo nasprotje. Ljudje si zaradi vse večje kupne moči 

in zniževanja cen vedno več želijo – večinoma materialnih dobrin. In ne samo, da o »srčnih« zadevah govorijo -  

celo javno jih razglašajo, ker jim to omogočajo tehnologija in družbena omrežja. V pisateljevem času torej ljud-

je niso hrepeneli po kakih dobrinah zaradi preprostega življenja in ker si stvari niso jemali k srcu. Verjetno 

so bili veliko bolj srečni – kar se tega tiče – kot smo danes mi. Zanimivo je, da so v današnjem času mlajši, 

torej manj izkušeni ljudje, srečni ob izrednih dogodkih, ki se zgodijo malokrat; starejši, izkušeni ljudje pa so 

srečni že ob manjšem dogodku, ki se lahko zgodi kar vsak dan. Danes je vse zaradi družbenega napredka, 

blaginje in »papirjev« bolj zapleteno, stvari si po nepotrebnem ženemo k srcu in se za vse stvari preveč 

»sekiramo«. S tem pa si sami preprečujemo, da bi bili srečni. Sam mislim, da si ne želim česa preveč – seveda 

si želim nekaterih reči, pa vendar nanje kakšen krat pozabim, enkrat si jih močneje želim, drugič si jih sploh 

ne želim več. Enkrat jih bom že dobil oziroma dosegel. Lahko bi rekel, da sem precej srečen – imam vse, kar 

potrebujem (morda še več) – nesrečnega pa me lahko navadno napravi šola, a to ni tista prava nesreča in se 

kaj kmalu spremeni v srečo – vsaj do zdaj je bilo tako. Kar precej sem moral razmisliti, kakšen primer, ki 

sem ga doživel, bi opisal. Vendar pa sem se le odločil za dogodek, ki se je zgodil nekaj časa nazaj. Sodeloval 

sem namreč na tekmovanju iz zgodovine kot že leto poprej. Letos sem res ciljal visoko, saj sem bil na neki na-

čin že izkušen pri tem tekmovanju. Tudi tema mi je bila po godu, zato sem se resno pripravljal in prebiral 

razpisane članke po trikrat. Je pa še en vzrok, zakaj sem bil tako zagnan. Prejšnje leto mi je namreč zmanj-

kala samo ena točka do državnega tekmovanja. Takrat sem bil malo »nesrečen«, a sem bil letos, kot že reče-

no, odločen, da bom le prišel do državnega tekmovanja. Kar sem si zadal, sem tudi (natanko to) dosegel. Torej 

sem imel razlog, da sem srečen. In prav zares sem bil – predvsem zaradi vloženega truda in manjšega 

»neuspeha« lani. In ta sreča traja še zdaj (čeprav priznanja še nisem dobil). Podobno je bilo tudi lani s šolsko 

raziskovalno nalogo. Ker nič, niti sreča, ne traja večno, moram ta spis končati. 

Dejstvo pač je, da če hočemo biti srečni, ne smemo preveč hrepeneti po nečem velikem, zadovoljni moramo biti z 

majhnimi stvarmi, uživati v vsakem, posebej srečnem, trenutku življenja, dajati moramo in služiti drugim, 

predvsem pa si ne smemo vsega gnati k srcu, prej ali slej bo nas vse doletela sreča. 



52 

 

ČLOVEK IN SREČA 

Katarina Vatovec,  9. c 

Vsak se mora naučiti biti srečen, ne glede na to, kje je, kje želi biti in koliko ima. To ne pomeni, da si ne 

zasluži več, pomeni zgolj to, da če človek ni zadovoljen z majhnim, verjetno ne bo niti z velikimi stvarmi. 

Lahko nimaš nič in si najsrečnejša oseba na svetu, lahko imaš vse in si kljub temu nesrečen. Sreča pripada 

tistim, ki so pripravljeni biti srečni, ne glede na dane okoliščine. 

V Kosmačevi noveli so uporabljali besedo sreča le v nesreči. Nikoli se niso kaj preveč ukvarjali z njo in si 

niso dopustili hrepeneti po njej, vsaj naglas ne. Kako si lahko res srečen, če si tako omejuješ življenje? Pred 

stotimi leti so bili ljudje, vsaj na slovenskih tleh, bolj siromašni, vendar v današnjem svetu, kjer imamo do-

brin v obilju, želimo le več in več. Zdaj se beseda sreča uporablja preveč v povezavi z besedo če. »Če bi imel 

nov avto, bi bil bolj srečen.« »Če bi si našel ženo, bi me končno doletela sreča.« »Če bi izgledala kot ona, bi 

bila srečna.« Bi bili res? Človek je nesrečen le toliko, kolikor misli, da je. Biti srečen ne pomeni, da si hvale-

žen za vse, kar imaš. Konec koncev moramo vsi graditi iz tega, kar imamo. Da, za nekoga to pomeni začeti 

na strehi najvišje in najlepše stavbe, za nekoga pa na ruševinah. Seveda to ni ravno pravično, vendar navse-

zadnje je vse v rokah posameznika. Občutek sreče se nikoli ne spremeni, pa če si star deset let ali devetdeset. 

Spremenijo se le vzroki. Mladostniki večkrat iščejo veselje v materialnih in površinskih stvareh, zato jim 

sreča tudi hitreja mine. Mogoče je to razlog za ustrahujoče število samomorov najstnikov in njihove nesrečno-

sti. Starejši ljudje imajo več izkušenj, zato se večina veseli malenkosti in bolj ceni družino in prave prijatelje, 

ker vejo iz prve roke, kako je nekaj ali nekoga ljubljenega izgubiti. Nazadnje sem bila res srečna po odple-

sani točki na tekmovanju. Bolela so me kolena, delanje žuljev sem že čutila – po stopalih in bila sem zelo 

žejna, vendar tega trenutka ne bi zamenjala za nič na svetu. Dala sem vse od sebe in vse trdo delo se je obre-

stovalo. Seveda sem tudi srečna, da imam ljubečo družino in prijatelje, kar pa je včasih že skoraj samoumev-

no. Tega se najbolj zavedajo tisti, ki so izgubili ljubljeno osebo. Velikokrat je sreča tako blizu nas, da mora-

mo daleč odpotovati, da se tega zavedamo.  

Mislim, da vam kot priviligirana, razvajena petnajstletnica o sreči ne morem več kot toliko povedati, zato je 

ta spis kratek, a vseeno zajame vse moje do sedaj pridobljeno znanje o sreči. 
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ŠKOLJKA OŽIVI 

 

Zapisal: Jaša Vranješ, 4.b 

Nekoč, v neki hiši, so živeli mama, oče in Mihec. Nekega dne je Mihec vstopil v stranišče in zagledal 

nekaj groznega. Školjka je oživela! Razgrajala je po stranišču, ki je postalo malo morje vsega, kar so 

noter kdaj zmetali. Školjka je po stranišču plavala kravel, pa žabico, vsake toliko pa se je potopila. 

Mihec kar ni mogel verjeti svojim očem. Školjko, ki je zdaj žrla parfume in se zraven igrala igro kamen

-škarje-papir, je zbasal v omaro in jo zaklenil. Umazanijo je hitro spravil v odtok. Odločil se je, da bo 

to raje zadržal zase. Ko je naslednji dan prišel v kopalnico, je bila omara odprta in školjke ni bilo. Mi-

hec je hitro stekel ven in zagledal školjko, ki je preganjala ljudi. Mihec je školjko privezal na vrvico. In 

čudno, da se školjka ni prav nič upirala. Od takrat Mihec vsako popoldne školjko pelje na sprehod. 

Zdaj pa se pokrij, se zavij in zaspi. 
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NEKATERE STVARI TEŽKO RAZUMEMO 

Tone Partljič se je rodil 5. avgusta 1940 v Mariboru. Je slovenski pisatelj, scenarist, dramatik, predmetni učitelj in poli-

tik. Diplomiral je iz slovenskega in angleškega jezika, s pisanjem pa se je začel ukvarjati v 60. letih prejšnjega stoletja. 

Piše romane, črtice, novele in dramska besedila. Izdal je  mnogo knjig. Za svoje delo je prejel številne prestižne nagrade, 

med drugim Prešernovo nagrado za življenjsko delo, leta 1984 pa Grumovo nagrado za delo Moj ata, socialistični kulak. 

V Kulaku pisatelj govori o času obnove po drugi svetovni in nas popelje v življenje revne slovenske družine v okolici Mari-

bora. V satiričnem besedilu kritizira napake tedanje oblasti, ki je sprejela zakon o agrarni reformi, s katerim je bila zem-

lja odvzeta cerkvam, veleposestnikom in bogatim kmetom – kulakom in razdeljena med revne kmete, med katerimi je 

vladala neznanska zmeda, strah in negotovost, kajti bil je čas nenehnih velikih sprememb. 

V zgodbi Partljič poudarja absurdnost in tragičnost tedanjih časov, toda na zanj značilen humoren način, zato ni čudno, 

da je delo podnaslovil Bridka komedija o agrarnem. Besedilo je razdeljeno na dejanja, vsako izmed njih pa ima tudi svoj 

naslov, kar sicer ni tipično za dramska besedila. V enak književni prostor in čas je postavil tudi večino svojih črtic iz 

zbirke Hotel sem prijeti sonce. Gre za nekakšno knjižico pisateljevih vtisov in spominov iz otroštva. V njej nam predstav-

lja različne življenjske situacije, ki jih je podobno kot v Kulaku humorno zaobrnil.  

V  odlomku iz komedije Moj ata, socialistični kulak se mama Mimika in ata Joža Malek pogovarjata o preteklih do-

godkih, ki jih ne razumeta najbolje. Prvotno Malekovo navdušenje nad agrarno reformo je izginilo. V odlomku vidno 

kritizira oblast, ki zaslišuje, daje zemljo in jo spet jemlje, zapira nedolžne ljudi…  Ne razume, zakaj bi nekdo delal 

stvari, ki niso prav, prav tako ne razume, zakaj se je na zaslišanju moral delati bedaka, da so ga izpustili.  

Mimika je že od začetka bolj realna in je tudi na nek način pričakovala podoben razplet dogodkov. Ve, da človek, kot je 

ona, ali kot je njen mož, nima nobenega vpliva na dogajanje in da bo kljub vsemu težkemu delu, vloženemu trudu in 

skromnosti vedno za kaj prikrajšan, zaveden, opeharjen…   

Joža tudi nekoč izjavi, da »siromak pač ne sme nič imeti«. Iz tega izhaja eno temeljnih sporočil te komedije. Nanaša se na 

malega človeka, ki bo to tudi za vedno ostal. Podobno tematiko kot v Kulaku zasledimo tudi v črticah  

Na letošnjem tekmovanju za Cankarjevo priznanje z naslovom Na odru domišljije in 

resničnosti so osmošolci in devetošolci prebirali Partljičevi knjigi Moj ata, socialistični ku-

lak in Hotel sem prijeti sonce. Katarina Gomiršek iz 9. c je na to temo razmišljala tako-

CANKARJEVO TEKMOVANJE 
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Otroci razumejo nekatere stvari šele, ko odrastejo. Partljič govori o čustvenem izbruhu ob atejevem prihodu iz vojske, nato pa še 

o agrarni reformi, ter kako so z zemljo »obogateli« in kako jim je bila na koncu zopet odvzeta. V njih tudi pove, da je kot 

otrok zelo težko razumel to dogajanje, kar bi lahko povezali s Tinčkom iz Kulaka. 

V svojih pesmicah pokaže zanimanje za politiko, želi si biti odrasel, ali pa vsaj odraslim podoben. Dogajanje si predstavlja in 

razlaga na svoj način, poln otroške domišljije, za kar je večkrat kregan. V pesmih je tudi zelo iskren in direkten, kar očeta 

Joža pripelje do marsikatere neljube situacije, iz katere se sicer srečno izvleče. Lahko bi rekli, da Tinček pooseblja mladega pisa-

telja, njegovo pisateljsko žilico in navdušenje nad literaturo. Tudi imeni Tinček in Tonček, kakor so pisatelja klicali v otroštvu, 

sta si zelo blizu, kar zagotovo ni zgolj naključje, saj gre za avtobiografski deli. 

V obeh knjigah Partljič postavlja v ospredje tematiko družine, revščine in nesporazumov. Revščina je še danes aktualna. Pogosto 

se sliši govorice o veliki revščini v Afriki, toda ni nam treba iti tako daleč; je povsod okoli nas in postaja vse večji problem, a 

ljudje o tem nočejo spregovoriti. Raje molčijo in s tem dopuščajo, da njihove težave le še rastejo. Tudi na tak način pride do mno-

gih nesporazumov, dostikrat v družinah, kjer starši zamolčijo pomembne stvari otrokom. Ti ničesar ne razumejo in si tako kot 

Tinček vse stvari razlagajo po svoje. Revščina pa ni nujno povezana samo s slabim. Dober primer je prav Partljičeva družina, ki 

je kljub skromnemu življenju srečna. Nič jim ne manjka. V Kulaku se mnogi revni kmetje ravnajo po navodilih oblasti, da bi 

si zagotovili boljše življenje. V parolah kot je na primer ZEMLJO TISTEMU, KI JO OBDELUJE, vidijo nekaj velikega 

in ne sanja se jim, da so vse to le prazne obljube. Tako se tudi danes ljudje v upanju na boljšo prihodnost obračajo po vetru in 

nasedajo takšnim in drugačnim obljubam. 

Obe knjigi sta me pritegnili s svojima nenavadnima naslovoma, ki predstavljata nekaj, kar v resničnem življenju ni mogoče: be-

sedna zveza socialistični kulak ni možna, saj je socializem preganjal kulake in poudarjal enakopravnost vseh ljudi. Prav tako 

pa ni mogoče prijeti sonca. Črtica Hotel sem prijeti sonce temelji na pisateljevem dogodku iz otroštva, ko je sanjal o tem, da bo 

nekoč prijel sonce in ob poskusu, da bi to storil, doživel grenko razočaranje. Všeč mi je bil tudi Partljičev izviren način pisanja 

ter vsa humornost, ki kaže njegov optimističen pogled na svet. Besedila je popestril z raznimi frazami (npr. stalinove orglice, hu-

dič te bo vzel), okrasnimi pridevki, poosebitvami (mitraljez je zaregljal) in primerami (Metka je tekala za nami ko kak pesek). 

V obeh knjigah zasledimo štajerske narečne besede kot so šupa (lopa), mešančika, arest, žlahta, v Kulaku pa je tudi precej vul-

garizmov (prokleti butl, Stalin prasica), s katerimi je pisatelj prikazal realne razmere tedanjih časov. Ni čudno torej, da je ko-

medija tako priljubljena, prevedena tudi v druge jezike in uprizorjena v dvajsetih gledališčih v bivši Jugoslaviji. Obe knjigi bi 

priporočila bralcem, saj ponujata veliko bralnih užitkov in sta polni življenjskih sporočil. 
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PREDSTAVITVE UČENCEV 

Pripravila: Mojca Klinec, pomočnica ravnatelja 

V letošnjem letu smo se odločili, da učencem in učiteljem matične šole predstavimo posameznike, ki so 

dosegali vidnejše dosežke. 

 

JAKA GORJAN 

V mesecu novembru se je predstavil Jaka Gorjan, učenec 4. b razreda. 

Jaka vozi motor že od tretjega leta starosti in v dirkah MINIMOTO osvaja odlične rezultate. V letu 

2016 je osvojil 1. mesto na državnem prvenstvu Slovenije OHVALE GPO 110 in 2. mesto na 

FMI CIU Trofeo Italia Ohvale GPO. 

Jaka je sošolcem pokazal motor in se zapeljal po dvorišču šole. 

Čestitkam in lepim željam gospoda ravnatelja se pridružujemo učenci in učitelji šole.. 
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ALEA BUBEK 

6. decembra 2016 se je učencem in učiteljem matične šole predstavila Alea Bubek, učenka 9. b  

razreda. 

Alea se v prostem času ukvarja s tenisom in dosega odlične rezultate. Najbolj ponosna je na:  

- 1. mesto v dvojicah na mednarodnem turnirju na Otočcu, 

- 1. mesto v dvojicah na mednarodnem turnirju v Kopru, 

- 3.do 4. . mesto posamezno na mednarodnem turnirju v Kopru. 

Njena želja za prihodnost je, da bi prišla med prvih sto na mednarodni lestvici WTA. 

 

Čestitke ravnatelja smo učenci in učitelji pozdravili z iskrenim aplavzom. Alei želimo še veliko uspehov 
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JAKA PODBRŠČEK 

Jaka Podbršček, učenec 7.b razreda, se je poleti udeležil mednarodnega filmskega tabora – 52. srečanja naj-

mlajših filmskih in video ustvarjalcev Slovenije. Za igrani film Roža je prejel zlato priznanje. 

V torek, 21. 2. 2017, smo si učenci  in učitelji matične šole v športni dvorani ogledali film, ravnatelj je Ja-

ki čestital, vrstniki pa so ga nagradili z aplavzom. Čestitkam se pridružujemo tudi učitelji in ostali delavci 

šole. 
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ANJA HORVAT 

28. marca 2017 se je učencem in učiteljem matične šole predstavila Anja Horvat, učenka 9. c razreda. 

Anja se v prostem času ukvarja s karatejem in dosega odlične rezultate.  

Pohvali se lahko, da je:  

večkratna državna prvakinja, 

uvrščena na 6.- 8. mesto na evropskem tekmovanju v Pragi 2012, 

zasedla 3. mesto na evropskem prvenstvu v Nišu 2016 in  

1. mesto na 1. in 2. pokalnem prvenstvu. 

Poleg tega je že dvakrat prejela medaljo na izboru Športnik Goriške, in sicer: 

Športnica Goriške 2015 - bronasta medalja   

Športnica Goriške 2016 – zlata medalja 

 

Navdušila nas je s prikazom karatejskih veščin in prav vsi smo ji navdušeno zaploskali. 

Čestitkam ravnatelja se pridružujemo vsi učitelji in učenci OŠ Milojke Štrukelj. Anji želimo še veliko 

uspehov na vseh področjih, tudi v Glasbeni šoli, kjer odlično igra violino. 
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KOŠARKA 

Na mednarodnem tekmovanju v Sarajevu je konec aprila mlajša sekcija košarkarskega društva Nova 

Gorica  - ekipa U12, osvojila 1. mesto – zlato medaljo. 

V ekipi so igrali tudi učenci naše šole: 

SAŠA CIANI, 8. c 

MAKS RIJAVEC, 8. b 

NEJC PAJNTAR, 8. b 

RUDI RIJAVEC, 7. b 

Saša Ciani je prejel pokal za najkoristnejšega košarkarja turnirja. 

 

Učenci so se 16. maja 2017 predstavili vrstnikom, ki so jim čestitali za uspeh. Čestitkam ravnatelja se 

pridružujemo tudi učitelji in ostali delavci šole. 
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CHEERLEADING 

Aprila 2017 je potekalo v Orlandu na Floridi (ZDA) svetovno prvenstvo v cheerleadingu. 

V kategoriji ženskih cheerleading ekip je reprezentanca Slovenije osvojila odlično 3. mesto. V ekipo so 

bile izbrane tudi učenke naše šole:  

 

LINA IVANA BENEDETIČ, 9. b, 

LARA ŽARKOVIČ, 9. b, 

TAJA PODOBNIK, 8. c. 

 

16. maja 2017 so se predstavile na šoli. Vrstniki so si ogledali njihov nastop in jim navdušeno zaplo-

skali. Za velik uspeh jim je čestital ravnatelj, pridružujemo pa se tudi ostali delavci šole. Dekleta so 

požela velik aplavz. 
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VESNA PEGAN IN KATARINA GOMIRŠEK 

 

V torek, 6. 6. 2017, sta se na šoli predstavili izjemno uspešni učenki šole: Katarina Gomiršek iz 9. c 

in Vesna Pegan iz 9. b razreda.  

 

VESNA PEGAN igra harmoniko in se lahko pohvali z naslednjimi dosežki: 

Zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Primorske 2013 

Druga nagrada na tekmovanju v Beltincih 2014 

Srebrno priznanje na tekmovanju SVIREL 2015  

Zlato priznanje na regijskem tekmovanju mladih glasbenikov Primorske 2017 

Srebrna plaketa na tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije 2017  

 

KATARINA GOMIRŠEK igra violino in je dosegla naslednje uspehe: 

Zlato priznanje na tekmovanju mladih glasbenikov Primorske 2011, 

Srebrno priznanje na tekmovanju mladih glasbenikov Republike Slovenije 2012, 

Zlato priznanje na tekmovanju učencev godal Primorske 2017 

Zlato Proteusovo priznanje 2017 

Srebrno Cankarjevo priznanje 2017 

Srebrno Stefanovo priznanje 2017 

Srebrno priznanje iz zgodovine 2017 

 

Dekleti sta posebej za sošolce izvedli Rodriguesov tango La cumparsita za violino in harmoniko. Poželi 

sta velik aplavz, saj sta s svojim igranjem navdušili celo dvorano. Čestitkam ravnatelja se pridružujemo 

vsi delavci šole in Katarini in Vesni želimo še veliko uspehov. 
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PROJEKT POPESTRIMO ŠOLO 

Pripravila: Danijela Manioilov, multiplikatorka 

 

Od novembra 2016 je OŠ Milojke Štrukelj del EU projekta Popestrimo šolo 2016–2021.  

Kot multiplikatorka (vem, naziv je tak, kot bi delala v kakšnem vesoljskem centru) za učence in strokov-

ne ter vodstvene (so)delavce pripravljam nove vsebine, ki so popestritev rednega pouka in obstoječih vsebin 

na šoli. 

 

V sklopu projekta so se v letošnjem šolskem letu zvrstili številni krožki, delavnice, tečaji in srečanja. 

 

Pri krožku Podjetniški eksperiment nismo rokovali s kemijskimi spojinami, temveč viharili z možgani in 

iskali kreativne rešitve za vsakdanje probleme. V začetku meseca maja smo se po navdih odpravili na 

Primorski tehnološki park v Vrtojbo, kjer so nam predstavili svoje delo, funkcijo v skupnosti, svoje po-

slanstvo, poleg tega pa še tri zelo uspešna start-up podjetja, ki delujejo pod njihovim okriljem. Ustvarjalne 

ideje nadobudnih podjetnikov so nas 

čisto navdušile, poleg tega pa kar nismo 

mogli verjeti, da smo spoznali človeka, 

zaradi katerega novogoriški hotel Perla 

ponoči spreminja barve. 

 

 

POPESTRIMO ŠOLO 
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V sklopu krožka smo tudi urejali zelenjavni ter zeliščni vrt na podružnični šoli. A ni šlo le za razkazova-

nje mišic med okopavanjem; mlajšim otrokom smo želeli pokazati, da je mati narava zelo darežljiva, če za 

njo lepo skrbimo, če ji dajemo svojo ljubezen, pozornost in je ne izkoriščamo. 

 

Vsak od nas ima svojo šibko točko (moja so čokoladne torte), po drugi strani pa imamo tudi močne točke. 

Da bi učence spomnila na njihova močna področja sem za posameznike in skupine letos izvajala delavnice 

multisenzornega, asociativnega in lateralnega mišljenja ter delavnice učenja učenja. Poleg tega smo se učili 

veščin uspešne komunikacije, javnega nastopanja in ciljne naravnanosti. 

Včasih je na izziv enostavno potrebno pogledati iz drugega zornega kota in že se nam zdi bolj obvladljiv. 

 

Le od kod bi lahko prihajala beseda kamishibai in kaj ta beseda sploh opisuje? V japonščini kami pomeni 

papir, shibai pa gledališče, gre pa za uprizoritveno umetnost, kjer pripovedovalec, oz. kamišibajkar stoji ob 

malem lesenem odru in pripoveduje zgodbo. Kamišibajkarji iz tretjih razredov podružnične šole Ledine so 

sedaj že slavne osebnosti, saj so v maju in juniju večkrat nastopili pred številčno publiko, tako na matični 

kot podružnični šoli, in s svojim nastopom vsakič navdušili. A naj vas blišč slave ne zavedeta; za izdelavo 

kamišibajev je bilo potrebnega veliko truda! 
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Pravijo, da imamo ljudje dve ušesi in ena usta zato, da bi več poslušali kot govorili. A ne znamo se vedno 

držati tega načela. Zato pa so psi odlični poslušalci, sploh terapevtski psi. V sodelovanju z Zavodom PET 

sta nas na podružnični šoli vsaka dva tedna obiskala vodnica Alenka in njen ljubek kuža Fjodor, v kate-

rega smo se vsi zaljubili oz. ga želeli za prijatelja. Izbrani otroci so se družili s kužkom in mu brali čudovi-

te zgodbe. Kuža je med njihovim branjem našpičil ušesi in kar ni mogel verjeti, kaj se v zgodbi dogaja! 
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Poročen par gre v kino. Med filmom mož zadavi ženo. Uspe mu odnesti njeno truplo domov, brez da bi 

kdo opazil. 

Bi uganili, kako mu je to uspelo? 

S takšnimi bizarnimi (in ja, tudi malce morbidnimi) situacijami sem izzivala devetošolce na Taboru za 

nadarjene konec maja, med delavnico lateralnega mišljenja. Predstavila sem jim več nenavadnih situacij, 

dve skupini pa sta tekmovali v razreševanju skrivnostnih ozadij dogodkov. Čeprav se jim je vsakič zde-

lo, da je brezupno in ne bodo nikoli uganili, kaj se je zgodilo, so vsakič prišli do rešitve. Skrivnost je 

bila postaviti na stran stereotipe, ki jih imamo in skozi katere gledamo na svet. 

No, ste uganili, kaj se je zgodilo v zgoraj opisani situaciji? Naj vam pomagam; šlo je za t. i. drive-in 

kino (kino na prostem, kamor se zapeljemo z avtomobilom in s sedežev avtomobila gledamo film), ravno 

zato je mož uspel zagrešiti umor in neopažen odpeljal ženino mrtvo telo. 
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Naj dvigne roko, kdor ve, kateri je eden najpomembnejših trenutkov v slovenski zgodovini! Zagotovo je to 

nastanek Karantanije, prve slovenske državne tvorbe. Z njo je povezan obred ustoličevanja knezov na 

knežjem kamnu. 

Ko sva s kolegico dobili vabilo za sodelovanje na vseevropskem natečaju Scrivere il Medioevo – Pisanje o 

srednjem veku, sva se odločili, da bova izpostavili ravno zgoraj omenjeni dogodek in sedmošolce nagovorili, 

da ga uprizorijo na moderen način. Nastal je filmček, ki bo zagotovo osvojil katero od pomembnejših film-

skih nagrad, morda pa tudi prvo nagrado na natečaju!   
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Učimo se celo življenje. Tega se pedagoški delavci še posebej zavedamo, saj učiti (poučevati) neizbežno po-

meni učiti se. Na multisenzornem tečaju angleškega in italijanskega jezika sem kolegom želela prenesti vso 

lepoto obeh jezikov s tem, da sem nagovorila vse njihove čute. Ne preseneti torej, da smo tečaj italijanščine v 

začetku junija zaključili s pizzo in odličnim tiramisujem, tečaj angleščine pa s črnim čajem z mlekom in 

piškoti … za piko na i pa je v razred »slučajno« vkorakala moja prijateljica Angležinja, ki je preverila 

poznavanje angleške kulture prisotnih tečajnic z znamenitim pub quizom.   

 

 

 

 

foto: Danijela Manoilov 

 

Naj bo to vse za tokrat, da se branje ne bi zavleklo. Sploh pa se šolsko leto zaključuje in čas je za nove, 

sveže ideje o tem, kako popestriti šolo v šolskem letu 2017/2018. 
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Kdo je kralj?  

                          Pripravil: Žan Perat 7. a 

V veliki graščini je živel kralj, ki je vedno govoril resnico. Imel pa je služabnike, ki so za razliko od 

njega vedno lagali. Nekega dne sem iskal kralja in srečal štiri prebivalce gradu. Vprašal sem jih, ali je 

kdo med njimi kralj. Odgovorili so: 

Vladam že 12 let. 

Res je on kralj. 

Samo eden izmed nas je kralj in to sem jaz.  

Vem, da je tretji kralj in jaz sem njegov sluga. 

Pomagaj mi razvozlati ali je med njimi kralj in če je, kateri je. 

 

Izhod iz jame  

Sestavil: Žan Perat 7. a 

Ujet si v jami iz katere vodi dvoje vrat. Ena vodijo v tvoj svet, druga pa v pekel. Vsaka vrata varuje en 

čuvaj. Eden vedno laže, drugi pa vedno govori resnico. Tisti, ki govori resnico varuje vrata v tvoj svet. 

Odgovarjata samo na vprašanja o vratih. 

 

Kaj boš vprašal, da boš vedel, katera vrata vodijo v tvoj svet? 

MATEMATIČNI KOTIČEK 
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DOLŽINSKE MERE POVEZUJEJO MAJHNE IN VELIKE 

Pripravila: Suzana Harej, učiteljica 

V skupini MAT 9E smo pri urah matematike spoznali korake projektnega 

vodenja po programu učnega pripomočka Poganjki projektov. 

Za začetek sem učencem predstavila izhodišča našega projekta – naša skupi-

na bo izpeljala učno uro matematike v 4. b razredu na temo Pretvarjanje dol-

žinskih merskih enot in ob načrtovanju spoznala korake projektnega vodenja. 

Skupaj z učenci smo oblikovali »osebno izkaznico« našega projekta 

»Dolžinske mere povezujejo majhne in velike«. 

Po metodi »Nevihta idej« so učenci nanizali dejavnosti, ki bi jih lahko izpe-

ljali v 4. b razredu.  

Na podlagi izhodišč, nevihte idej in dodatnih idej smo pripravili 

»miselni vzorec«, iz katerega je razvidno, da je pouk potekal v skupi-

nah – učence 4. b je učiteljica razdelila v 5 homogenih skupin, učenci 

9. razreda pa so se razdelili prostovoljno. Devetošolci so vsakih 7 mi-

nut zamenjali skupino, tako da so bili četrtošolci deležnih vseh aktiv-

nosti.  

V nadaljevanju priprave na izvedbo učne ure smo pripravili »drevo aktivno-

sti«, ob čemer smo razmišljali, kaj vse je potrebno pripraviti in kdo bo kaj 

pripravil.  

Žal smo korak »priprava časovnice« izpustili zaradi pomanjkanja časa oz. 

zelo kratkega obdobja od načrtovanja do izvedbe. V sredo, 4. januarja 

2017 je skupina MAT 9E izvedla učno uro matematike v 4. b razredu. 

Zaradi nepredvidene odsotnosti nekaterih izvajalcev smo morali naš scenarij 

malo prilagoditi in izvršiti ukrep, ki smo ga načrtovali ob dejavnikih tvega-

nja – če nekdo zboli, si njegovo nalogo porazdelimo. V prvem trenutku je bilo to nekoliko neprijetno, vendar 

se je ob zaključku ure izkazalo kot zelo dobro opravljeno delo. 

Devetošolci so se v svojo vlogo učitelja vživeli, četrtošolci pa z navdušenjem sodelovali. Glede na refleksije vseh 

prisotnih je projekt uspel. Za sodelovanje se zahvaljujemo tudi učiteljici Iris Mohorič. 
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LIKOVNI KOTIČEK 

Pripravila: Tanja Batistič Poljšak, učiteljica  

ANIMIRANI FILM 

Učenci likovnega krožka " Animirani film", so sodelovali na mednarodnem likovnem natečaju, ki ga 

organizira združenje Vivacomix in revija Stripburger iz Ljubljane v okviru projekta ŽIVEL 

STRIP! Živela animacija!  

Sodelovali so s kratkim animiranim filmom " Zgodba o mami goski". Avtorji filma so Žiga Baloh 

(8. r), Aljaž Štrukelj (9. r) in Daniel Rolih (5. r).  

PROJEKT »SKUPAJ SMO VEČJI« 

Z učenci izbirnega predmeta Kaj nam govorijo umetnine smo sodelovali na likovnem natečaju "To smo 

mi, to sem jaz", v okviru projekta "Skupaj smo večji". 

Nastale risbe, portreti bodo sestavni del največjega likovnega dela na svetu, za vpis v Guinnessovo knji-

go rekordov. 
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NARAVOSLOVNI KOTIČEK 

VPLIV ČLOVEK A NA BIOSFERO 

Pripravila: Laura Ozebek, učiteljica 

Dan Zemlje smo preživeli v spoznavanju poplavnega gozda ob reki Soči, biološke čistilne naprave in ribogoj-

nice ob reki Tolminki v Tolminu. 

V poplavnem gozdu smo opazovali značilna drevesa, kot so črni topol, črna jelša in bela vrba, v podrasti divji 

hmelj, regačica in kalužnica. Gozd ob reki s svojim koreninskim prepletom preprečuje hitro odtekanje pada-

vinske vode s površja in varuje brežine pred vodno erozijo. Občudovali smo črni topol izjemnih dimenzij, ugo-

dnih vplivov in energij in je zato uvrščen med izjemna drevesa severne Primorske. 

Biološka čistilna naprava za odpadne vode deluje na principu prve mehanske stopnje, kjer se iz odpadne vode 

na grabljah odstranjujejo vsi v vodi netopni delci in usedljive snovi v peskolovu. 

V drugi biološki stopnji se odstranjujejo razgradljive raztopljene, drobne neraztopljene snovi in koloidni 

organski in anorganski delci. Pri razgradnji sodelujejo bakterije, ki v napravo pritečejo z odpadno vodo. Za 

preživetje potrebujejo kisik, zato se voda v laguni prezračuje v obliki finih mehurčkov zraka in neprestanega 

mešanja. Blato, ki se useda, se prečrpava na napravo za dehidracijo blata. Dehidrirano blato se uporablja za 

izdelavo gnojil in sredstev za zažig. 

Očiščena voda se pretaka v drugo laguno s prezračevanjem in mešanjem, nato v tretjo laguno z vodno lečo, 

kjer rastline črpajo preostale hranljive snovi iz vode za svojo rasto in razvoj in odteče preko UV dezinfekcije 

v vodotok reke Tolminke. 

Ribogojnica Faronika ima 10 manjših in 4 večje bazene. Objekt je zgrajen v dveh nadstropjih. Spodnji servi-

sni prostori so namenjeni potrebam vzdrževanja ribogojnice, zgornij pa predelavi rib. Gojijo soško postrv, lipa-

na, potočno zlatovčico in šarenko. Vzreja rib je namenjena vlaganju v reke in potoke občine Tolmin in prede-

lavi. Ribogojnica ima lastno čistilno napravo za odpadno vodo. V vodotok Tolminke odteče očiščena voda. 
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EVOLUCIJA 

Pripravila: Laura Ozebek, učiteljica 

Vključili smo se v natečaj "Poganjki projektov", ki sta ga razpisali PMI Slovenije Ljubljana Chapter in 

Mestna občina Nova Gorica. 

Učni pripomoček "Poganjki projektov" obsega sedem izvedbenih korakov načrtovanja projektnega dela. 

Uporabili smo ga za usvajanje nove učne snovi o evoluciji. 

 Na začetku smo pojasnili ključne pojme projektnega jezika. To je nov način prizadevanja usmerjenega k 

razumljivim in jasnim ciljem, za dosego določenega rezultata, uporabo različnih virov in v omejenem času. 

Sestavili smo pet ekip. Vsaka ekipa petih učenecev je z žrebom izbrala podpoglavje nove učne snovi o evo-

luciji. V izkaznici smo se predstavili, zasnovali namen, cilje in omejitve. 

V postopku oblikovanja idej je vsak član ekipe domišljiji pustil prosto pot in s tem sodeloval pri skup-

nem načrtovanju. Preden smo se odločili za izbrane cilje in njihovo obdelavo, smo z izdelavo miselnega 

vzorca razmislili o idejah in asociacijah. 

V postopku planiranja smo organizirali delo z aktivnostmi in odločili kdo kaj in kdaj naredi. Nastalo 

je drevo aktivnosti s časovnico. 

Napredovanje projektnega dela smo kontrolirali s semaforjem in s tem krepili odgovornost posameznih 

članov in celotne ekipe. 

V zaključnem postopku smo zapisali zgodbo projekta. Soočili smo se z različnimi omejitvami, kot je 

čas, ko mora biti delo končano, obseg dela, ki ga ne sme biti preveč in ne premalo, zagotoviti smo morali 

določen rezultat, koliko in katere vire bomo uporabili. Največ težav je predstavljalo medsebojno komunici-

ranje in iskanje skupnega cilja in pričakovanega rezultata. V ekipah smo spodbujali drug drugega in si 

pomagali. Spoznali smo, da je vsak član ekipe enako pomemben tako najmočnejši kot najšibkejši. Novo 

pridobljene izkušnje so dokazale, kako težko je spremeniti svoj odnos z večjim spoštovanjem do sovrstni-

kov. Pridobili smo bogato izkušnjo za oblikovanje medosebnih odnosov. 



75 

 

Vse skupine smo izjemno uspešno predstavile projektno delo nove učne snovi 24. 2. 2017 v multimedijski 

učilnici naše šole. 

Usvojili smo veščine načrtovanja projektnega dela. Hura! 



76 

 

SVETOVNI DAN VODA 

Pripravila: Laura Ozebek, učiteljica  

Svetovni dan voda, 22. marec je bil letos namenjen odpadnim vodam. 

Veliko slovenskih rek je onesnaženih zaradi industrijskih in mestni odplak. Med njim sta najbolj ogro-

ženi reki Drava in Sava, reko Muro onesnažuje kmetijstvo. Najbolj ranljivi so kraški vodni viri. Med 

najčistejšimi in najlepšimi rekami v Evropi je Soča.  

Hvaležni smo, da iz naših pip teče čista voda. Trudimo se, da jo ohranjamo čisto. V prosti naravi Slove-

nije in tudi Posočja imamo veliko čistih vodnih izvirov. Svežo in čisto izvirsko vodo Zdenci izpod Kolo-

vrata smo pili danes v šoli. 

Namigujemo, kako lahko uporabimo odpadno vodo. Z odpadno vodo iz pralnih strojev splakujemo stra-

nišča, deževnico zbiramo za zalivanje vrtnin. 

Kakšen namig imate vi? 
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RAZVEDRILO 

Naloge za razvedrilo in "kravžljanje" možganov 

Mačka in miška 
 

Miška je oddaljena od svoje luknje 20 korakov. Mačka je od miške oddaljena 5 skokov. Medtem ko 
skoči mačka enkrat, naredi miška 3 korake, toda en mačkin skok je dolg kot 10 mišjih korakov. 
Ali bo mačka ujela miško? 
 
 

Zaboji z žeblji 
V skladišču so žeblji v zabojih po 14 kg, 16 kg in17 kg. Ali lahko skladiščnik izroči 100 kg žeb-
ljev, ne da bi odpiral zaboje? 

 

Počitnice 
"Pri vas bi želel ostati na počitni-
cah!" 
"Lahko, ena soba je še prosta." 
"A je posteljnina čista?" 
"Seveda. Prejšnji gost se je vsak dan 
umival."   

 

 

Dve dvojki 
Jurček pride iz šole z obvestilom o 
ocenah in se hudo razjoče. 
»Zakaj pa jokaš?« ga vpraša babi-
ca. 
»Dobil sem dve dvojki!« 
»No, saj jih boš lahko popravil.« 
»Sem že poskušal, pa ne gre, ker 
sta napisani s kemičnim svinčni-
kom!«  



 

 

 

Oblikovala in uredila: Barbara Markič Gerbec 
 

Hvala vsem za posredovane prispevke. 

 


