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 Srečna je pot, če je ljubezen vodnik . .. Treba je samo prijazne besede in prijaznega  

 pogleda in ozdravljena je vsaka bolezen in vsaka žalost je pri kraju.  

(Ivan Cankar) 

 

 

 Lepo je na novo začeti. Začetki so nepopisan list, na katerega se lahko napiše  

 najboljše mojstrovine, največje skrivnosti, najbolj izbrane besede.  

 Pričeti pomeni ustvarjati svet novih možnosti, ki jih prej še ni bilo.  

 Leta in korake puščamo za seboj, 

 le spomini ne tonejo v pozabo. 

 Vsak začetek naj se začne s  prijazno besedo, prijaznim pogledom.  

 Vsako pot naj obsevajo zvezdice zdravja, sreče, ljubezni in svetlobe.  
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Ob začetku bralne značke obiskali šolsko knjižnico. 

Prišli smo in se usedli na stole. S knjižničarko smo na hitro ponovili pra-

vila. Potem pa nam je pokazala smešen posnetek. Ko se je posnetek kon-

čal, smo si izposodili knjigo za domače branje. Na koncu pa smo se od-

pravili v razred in knjige pospravili v torbo. 

Knjižnica mi je všeč, ker imajo veliko družabnih iger, revij in ker je mirno 

in tiho.         Vera Rolih, 5.c 

 

 

Po uri slovenščine smo se vsuli na hodnik, da bi se topleje oblekli in se preobuli. 

Ko smo bili pripravljeni za odhod, smo se sprehodili do gledališča, kjer smo dobili svoje karte. Šli smo v 

dvorano, v kateri se je odvila predstava. Končno so ugasnile luči, z njimi pa je zamrl tudi naš klepet. 

Prvi del predstave so igrali roboti. Ta del naj bi povedal, da se spreminjamo, skupaj z vso elektroniko 

tudi mi. Drugi del predstave je želel povedati, da je življenje v barvah lepše. Nato so se preoblekli v piža-

me, temu pa je sledil konec. Punce so se priklonile, mi pa smo zaploskali. 

Čeprav so po mojem mnenju samo krilile z rokami, vsaj pouka ni bilo. 

 ŠOLSKI UTRIP 
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Drugo šolsko uro v ponedeljek, 10. 12. 2018 smo učenci 5.c in 5.b odšli v knjiž-

nico in tam poslušali policista, ki je govoril o varni rabi pirotehnike. Razlagal 

nam je kako nevarna je lahko pirotehnika, če je ne uporabljamo prav. Povedal 

nam je katere vrste petard in eksploziva poznamo in za katero starost so. Po-

kazal nam je katere vrste eksploziva lahko kupimo v normalnih trgovinah in katere ne ter katere so 

nevarne. Na platnu nam je pokazal kakšne poškodbe so doletele tiste, ki jih niso prav uporabljali. Ne-

katere so bile zelo hude. Nek moški, ki je ostal brez dveh prstov. Večina razreda si je zakrila oči a neka-

teri so z veseljem pogledali vse slike do konca. Na koncu je bila na platnu slika Tine Maze v policijski 

obleki, ki govori, da je zvezda tisti, ki ne meče petard. Nekaj časa smo si pripovedovali zgodbe o petar-

dah in potem šli nazaj v razred. 

Luka Leban, 5.c 

Draga babica! 

Ne boš verjela, kje smo bili v torek. Bilo je super. Šli smo v Goriška brda na ekskurzijo. Ogromno sem se naučil. 

Najlepše mi je bilo v Gonjačah na stolpu. S stolpa sem videl cela Brda. Peš smo odšli v Šmartno. Čeprav se m tam že 

bil velikokrat, sem se naučil veliko novih stvari. V sredini vasi je cerkev Svetega Marina, ki je največja cerkev v Gori-

ških brdih. V vili Vipolže  smo imeli malico. V vili smo si ogledali kratek film o Goriških brdih.  

Peš smo odšli po Gradnikovi učni poti. Povedali so nam, da je v Brdih 47 vasic in vsaka ima cerkvico z zvonikom. Uč-

na pot nas je pripeljala v Dobrovo. Tam smo si ogledali oljarno in Klet Brda. Odšli smo še v muzej, ki je vodil do kleti. 

Za konec smo poskusili še grozdni sok. Dobili smo sok iz črnega in belega grozdja. Popil sem ogromno kozarčkov.  

Lepo te pozdravljam                                                                                                              vnuk Aleks 

                                                                       

 Aleks Žigon Tankosič, 5. c 
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Na lepo sončno sredo, smo imeli športni dan na bazenu. Učiteljica nam je že en dan pred odhodom 

na bazen povedala kaj vse moramo prinesti s sabo. 

Ob 8.00 so dežurni učenci prinesli malico. Razdelili smo si jo in se počasi odpravili na bazen. Preoble-

kli smo se v kopalke, raztegnili brisače in se odšli tuširat. V velikem bazenu smo morali preplavati eno 

dolžino poljubne tehnike plavanja. Nato smo se lahko igrali v majhnem in velikem bazenu. Lahko smo 

igrali odbojko, fante pa so igrali vaterpolo. Skakali smo iz skakalnic in se potapljali. Čez plavanju smo 

pojedli malico. Nato smo še malo plavali. Na koncu smo se preoblekli, pospravili stvari in se odpravili v 

šolo. 

Zelo sem se zabavala in naučila veliko novega. 

 

Maja Humar, 5.c 

 

 

 

 

 

 

fotografije: aktiv 5.r 
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Mednarodni mesec šolskih knjižnic 

“Why I Love My School Library” (oktober 2018) 

Pripravila: Nataša Gerbec, šolska knjižničarka 

Šolske knjižnice v mesecu oktobru praznujejo svoj mednarodni mesec in s tem opozarjajo na široko pa-

leto dejavnosti, s katerimi učence in starše opremljajo za življenje. Letošnje geslo mednarodnega mese-

ca šolskih knjižnic se glasi Zakaj imam rad/a šolsko knjižnico. 

  

Dejavnosti v šolski knjižnici so se pričele že v septembru, ko smo se pridružili akciji Beremo skupaj, Na-

cionalnemu mesecu skupnega branja (NMSB), ki je trajal od 8. septembra 2018, mednarodnega dneva 

pismenosti, do 8. oktobra 2018, zaključka Tedna otroka. V Sloveniji številne ustanove s področja bralne 

kulture in razvoja bralne pismenosti že desetletja pripravljamo različne programe in dejavnosti za otro-

ke in mladino. S prvim Nacionalnim mesecem skupnega branja želimo predstaviti svoje delo in skupno 

delovanje, ki bo prispevalo k boljšemu prepoznavanju pomena bralne pismenosti in bralne kulture na 

nacionalni ravni ter omogočilo celovitejšo nacionalno skrb za to pomembno področje.  
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Ob obiskih šolske knjižnice so učenci sodelovali pri »igrah s knjigo«, »izberem knjigo prijatelju«, 

»učenec učencu priporočam v branje« ter »bralnih uricah v podaljšanem bivanju«. Pripravili smo raz-

stavo ilustracij domačinke Ane Zavadlav, slovenske slikarke in ilustratorke, ambasadorke NMSB. 

Učenci so se seznanili s knjigami za bralno značko, ki jih bodo prebirali v tem šolskem letu, izdelovali 

knjižna kazala in reševali knjižno uganko. Izžrebanim učencem smo podelili simbolične nagrade. 

Učenci od prvega do tretjega razreda so ustno, učenci četrtega razreda pa pisno reševali anketo Zakaj 

imam rad/a  našo šolsko knjižnico. 
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Po pripovedovanju učiteljic so njihovi spomini na otroštvo in knjige prežeti s toplino, z občutki var-

nega zavetja in brezskrbnosti. Poudarjajo pomen in uživanje tako v besedilu, ki so jim ga brali, kot 

v ilustracijah.  

 

S prihodom zime in novoletnih praznikov smo reševali zimsko uganko, brskali po knjigah in revi-

jah, brali zgodbice in pesmice ter razstavili pester izbor knjig o zimi in praznikih. 
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Učiteljice smo povprašali o njihovih najljubših knjigah iz otroštva (mladosti). 

Knjige, ki so zaznamovale otroštvo in mladost naših učiteljic: 

Andersenove pravljice 

Beli očnjak 

F. Bevk: Črna prst, Pestrna, Grivarjevi otroci, Pastirci, 

Zlata voda, Tonček, Ob morju in Soči …   

Bratovščina sinjega galeba 

Deklica Delfina in lisica Zvitorepka 

Grimmove pravljice  

Heidi 

A. Ingolič: Deček z dvema imenoma, Mladost na stop-

nicah, Tajno društvo PGC   

Kala 

E. Kästner: Emil in detektivi, Pikica in Tonček, Dvojčici 

Kitajske pravljice 

K. Kovič: Maček Muri, Moj prijatelj Piki Jakob 

Ko zorijo jagode 

Lassie se vrača 

Lepi janičar 

Lonček, kuhaj! 

Mala kraljica noči  

Mavrična ribica 

Medvedek Pu 

Mojca Pokrajculja 

Ostržek 

Ovčar Runo 

E. Peroci: Moj dežnik je lahko balon, Muca Copatarica, 

Stara hiša št. 3 

Peter in volk 

Pika Nogavička 

Pod svobodnim soncem 

Pojte, pojte, drobne ptice, preženite vse meglice 

Prebrisano dekle : lužiškosrbske pravljice 

Trska in Bajsa Debelajsa 

Veveriček posebne sorte 

Vinetou  

Zbirka Baletni copatki 

Zbirka Čebelica 

Zbirka Pet prijateljev  

Zvezdica Zaspanka 
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Tudi letošnji sedmošolci smo preživeli  šolo v naravi v Rakovem Škocjanu. Učenci 7. a smo uživali v čudoviti 

naravi v zadnjem oktobrskem tednu. Pridružili so se nam učenci OŠ Solkan. Skupaj smo plezali, veslali, ku-

rili ogenj, pekli ...   Tukaj je le nekaj utrinkov iz nepozabnih dni 

Dragi CŠOD-jevci doma Rak! 

Ta prelepi Rakov Škocjan, 

v njem res ne moreš biti zaspan. 

Priti sem – odličen plan! 

 

Postelja mehka kot le kaj, 

mi nočemo iti nazaj! 

Dobra hrana bila je vsa, 

a najboljša – hrenovka! 

Stena strašljiva na nas preži –  

na srečo ste nas zaščitili. 

 

Veslanje – ojoj! 

Če nas ne bi naučili, 

bi verjetno se utopili. 

. 

Veslo sem, veslo tja, 

v kanuju pa trije učenci strahoma 

poskušamo posnemati učitelja  

Samota 

 

Že prvi dan smo šli na kolo, 

in čeprav nas je v roke zeblo, 

smo se imeli zelo lepo! 

 

Tretji dan smo loke v roke vzeli, 

eni bolj, drugi manj spretno tarče 

zadeli. 

Tudi buhteljne smo zames´li, 

na testo marmelado in viki kremo 

stresli, 

potem pa jih v pečico dali 

in na sladek rezultat čakali. 

Vode, jame, rovi, mostovi, 

povsod ptičja gnezda in čudoviti 

glasovi. 

Kako lep je kraški svet, 

da si od vsega bogastva ves pre-

vzet. 

 

Domotožje nas vleče v Novo Gori-

co in Solkan, 

a si želimo, 

da se vrnemo še za kakšen dan! 

 

»Hvala vsem v domu Rak!« 

prijazno izgovarja prav vsak. 

 

Ema Modrijan  ter učenke 7. a  

OŠ Milojke Štrukelj in 7. c OŠ Solkan 
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Učenci 9. razredov smo se 17. septembra ob 8.20h zbrali pred šolo ter se 

odpeljali proti Ljubljani. Tam smo se najprej sprehodili do Muzeja novej-

še zgodovine, kjer smo si ogledali razstavo Slovenci v 20. stoletju. Po ogle-

du smo pomalicali ter se sprehodili do opere, kjer smo prisluhnili znane-

mu Mozartovemu delu Figarova svatba. Obisk opere je v nas zbudil raz-

lične odzive, saj je operna predstava posebna zvrst kulturne prireditve. Po končani predstavi smo se vrnili 

v Novo Gorico. 

Asim Aličić, Aleksander Ostojić, Ana Rožič, 9.c 

 

V petek, 5. oktobra je v Novi Gorici potekal festival znanosti. Učenci devetošolci smo se zbrali ob 9.30h in 

skupaj z razredničarko odšli v telovadnico. Tam smo si ogledali poskuse Dr. Molekule. Pokazal nam je 

različne zanimive poskuse z vsakdanjimi stvarmi. V drugem delu naravoslovnega dne smo se odpravili v 

Šolski center. Tam smo z njihovim učiteljem fizike naredili poskus, ga posneli in na računalnik narisali 

grafe. Ob prihodu nazaj smo še z našim učiteljem fizike izvedli poskus ter reševali vaje v delovnem zvezku. 

Fedor Shchavrovskiy, Matija Lozar, Manca Lozar 9.c 
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16. oktobra smo krenili proti Kobaridu z namenom, da spoznamo Soško dolino in Kobarid z geograf-

skega, zgodovinskega in biološkega gledišča. Med potjo so prej določeni učenci predstavili kraje, skozi 

katere smo se vozili, ostali smo reševali delovne liste. Na dolgi njivi, v Desklah, Kamnjah smo se ustavili, 

da so izbrani učenci jemali vzorce reke Soče in preverjali kalnost, temperaturo, ph. V Kobaridu je en 

oddelek krenil v Muzej prve svetovne vojne, drugi v Muzej sirarstva Planika, tretji na kostnico pri cerkvi 

Svetega Antona. Po eni uri smo se zamenjali po vnaprej določenem vrstnem redu. Po tretji menjavi je 

napočil čas za pot nazaj v Novo Gorico. 

Leo Židanik, Ana Rožič, 9.c  

 

V sredo, 14. novembra, smo devetošolci imeli predstavitev poklicev. Že pred tem smo si s pomočjo šolske 

psihologinje izbrali, kateri poklic oziroma smer želimo spoznati. Nekatere je pot peljala v Šolski center, 

druge v Zdravstveno šolo, tretje v Biotehnično šolo v Šempeter. Na šoli so ostali učenci, ki so izbrali pod-

jetniško delavnico. Na šolskem centru je imel vsak učenec dve aktivnosti, ki so jih zamenjali po malici. 

Končali smo, kot po navadi, s kosilom na matični šoli. 

Patrik Ščuka, Matic Ruter, Manca Lozar, 9.c 
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Vtisi o naravoslovnem dnevu 

Ko smo prispeli v Tolmin, k sotočju reke Soče in Tolminke, smo najprej malicali. Z a tem smo se peš 

odpravili k ribogojnici. Gospa, ki skrbi za ribji zarod nam je predstavila celoten kompleks ribogojnice. 

Povedala nam je, da so ribe v vsakem bazenu enake velikosti in starosti, da jih hranijo večkrat na dan. 

Rib različnih velikosti ne smejo mešati med seboj, da se ne bi pojedle. V bazen priteka voda s padcem, 

ki ustvarja tok, s katerim ribe plavajo. Bazene večkrat prečistijo. Zdrave ribe so namenjene hrani člove-

ka, za vlaganje v reke in ribolov in s tem prispevajo k razvoju turizma v dolini. Prvič v življenju sem 

obiskala ribogojnico in bila sem vesela novega znanja. 

Pri biološki čistilni napravi smo si ogledali več bazenov. Prvo čiščenje odpadne vode zajema mehansko 

odstranjevanje v vodi netopnih snovi. Presenetil me je pogled na cel kup smeti, ki so bile v vodi. Kar mi 

je bilo posebej zanimivo, je blato, ki se useda na dno bazenov in ga prečrpavajo na posebno mesto za 

odvoz v predelovalnice gnojil. 

 V tretjem delu naravoslovnega dne smo z gozdarjem odšli na sprehod skozi poplavni gozd, ki leži ob 

reki Soči. Na prodišču ob sotočju rek smo se sprostili, metali kamenje v reki in naredili skupinski po-

snetek . V nadaljevanju smo prečili rečni gozd z drevesi, ki ljubijo važna tla kot so črni topol, črna jelša 

in bela vrba. V gozdu rastejo tudi tujerodne vrste rastlin, ki jih je človek zanesel sem z obleko, čevlji.. 

Dan mi je bil posebej všeč zaradi pridoblje-

nega novega znanja o naravi in človekovem  

izkoriščanju le te za svoje potrebe. 

Kaja Bubnič,  9. a  
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Pripravila: Martina Bratuž, učiteljica 

Že deseto leto zapored je naša šola vključena v šolsko shemo 

(pred tem Shemo šolskega sadja, zelenjave in mleka), kar pomeni, da enkrat tedensko brezplačno deli-

mo sadje oz. zelenjavo ob finančni podpori EU in Republike Slovenije.  

Namen ukrepa je spodbuditi uživanje sadja in zelenjave ter omejiti naraščanje pojava prekomerne tele-

sne teže in debelosti pri otrocih ter preprečevati nastanek številnih nenalezljivih bolezni sodobne civili-

zacije.  Evropska unija nameni državam članicam določeno  

finančno pomoč, ki je namenjena za brezplačno razdeljevanje svežega sadja in zelenjave učencem, pri 

čemer daje še poseben pomen spremljevalnim dejavnostim in promociji projekta. 

Na naši šoli enkrat tedensko, v sklopu šolske malice, vsem učencem ponudimo sveže sadje oziroma zele-

njavo.  

Trudimo se, da je ekološko pridelano iz lokalnega okolja. 

Na letošnji  praznični tržnici sta se predstavila dva naša dobavitelja Potencial inštitut in Nonina Špajza. 

Na centralni šoli in podružnični šoli  

Ledine nas na shemo šolskega sadja 

opozarjata plakata.
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Pri izbirnem predmetu SPH smo osmošolci skupaj z vodjo šolske prehrane gospo Flavijano Brecelj 

sestavili jedilnik za teden otroka (1. 10. -5. 10.) 

Na pobudo pomočnice ravnatelja so učenci 8. in 9. razredov oddali predloge za jedi, ki bi jih želeli 

imeti na jedilniku. Zbrane želje smo v skladu s smernicami zdravega prehranjevanja vključili v jedil-

nik. Ni bilo tako enostavno, saj je bilo potrebno naše želje dopolniti še z drugimi živili, da do naš 

obrok čim bolj zdrav. 
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Pripravili: Martina Bratuž, učiteljica in Lilijana Sulič, socialna delavka 

Za obeležitev 25-letnice projekta Zdrava šola smo si izbrali tretji petek v novembru, dan slovenske hrane. 

Dan smo začeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom. Uživali smo v domačem kruhu, maslu in medu 

ter mleku in jabolku. Nabrali smo si moči, saj nas je čakal zanimiv in naporen dan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temelj za vzpostavitev Evropske mreže Zdravih šol je bila leta 1986 sprejeta Ottawska listina, ki je nasta-

la na pobudo Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije. 

V slovenskem prostoru sta bili ideji naklonjena Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Mini-

strstvo za zdravje. Slednje je leta  1993 spodbudilo Inštitut za varovanje zdravja RS (danes Nacionalni 

inštitut za javno zdravje), da začne načrtovati in izvajati promocijo zdravja v šolah. 
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Naši začetki  

Prva razmišljanja učencev. 1993 

Aktivni odmor, 1996 

Prvič na jedilniku : Zelenjavni krožnik,  1995 
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Obisk Davida Rivetta (vodja Zdrave šole na nivoju Evrope) na OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, 1995  

Naravoslovni dan  

od moke do kruha 1996 

Predstavitev naše šole na prvi mednarodni konferenci  

Zdravih šol v Thessalonikih – Grčija, maj 1997 
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Kotiček Zdrava šola leta 2000 

 

V tem času smo se iz 12 pilotnih šol razvili v stabilno mrežo 375 ustanov, ki se trudijo v svoja šolska 

okolja vključiti promocijo zdravja kot del svojega vsakdanjika.  

Zato smo se odločili, da obletnico obeležimo na aktiven način. Na matični šoli smo vsi razredi  

meli tehnični dan. K sodelovanju smo povabili tudi zunanje izvajalce, s katerimi odlično sodeluje-

mo že vrsto let.  Pomagali so nam izpeljati delavnice in popestriti naše dogajanje na šoli. 

ŠOLSKI CENTER NOVA GORICA BIOTEHNIŠKA ŠOLA  - PRIPRAVA ZDRAVIH NAMAZOV – 8. razred 
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ŠENT NOVA GORICA - SKRB ZA DUŠEVNO ZDRAVJE – 9. razred 

          

ZDRAVSTVENI DOM NOVA GORICA 

-   ZDRAVA USTA ZA LEP  NASMEH – 6. razred 
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ZDRAVSTEVNI DOM  NOVA GORICA VADBA S KINEZIOLOGOM – 7. RAZRED 

 

 

ZD NOVA GORICA MERITVE PRITISKA, HOLESTEROLA, SLADKORJA, ANALIZA TELESNE MASE  

S TEHTNICO TANITA … - ZA ODRASLE 

 

 



 23 

UČITELJICA ŠPORTA- PLES – 4. RAZRED 

 

ZAVOD ZA GOZDOVE – VSI ODDELKI 

Osrednje dogajanje pa se je odvijalo na šolskem atriju. Ob 25 letnici zdrave šole smo zasadili 25 avtohtonih 

dreves. Cel teden smo se skupaj z Heleno Zorn, Bojanom Zadravcem  in Martino Bratuž pripravljali na to.  

Izdelali smo zasaditveni načrt, premerili teren in označili mesta za izkop, kopali luknje. Drevesa smo izko-

pali kar v gozdu.  

Pri prvi zasaditvi drevesa nam je pomagal tudi naš župan Matej Arčon, ki je sledil strokovnim navodilom  

Helene Zorn in Bojana Zadravca iz Zavoda za gozdove. Nato smo še ostali razredi posadili svoja dreves. 

Obljubili smo, da bomo zanje dobro skrbeli, jih opazovali pri rasti ter ob njih postavili še trim stezo. 
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Da smo se med delavnicami malo odpočili, pa smo z razredi ustvarjali izdelke za praznično tržnico, ki 

smo jo imeli 4. 12. 2018. 

Na delavnicah so se nam pridružili tudi predstavniki Obrtne zbornice in Potencial inštituta. Predstavnice 

Društva ledvičnih bolnikov so imele predavanje za četrtošolce. Pridružili pa so se nam tudi nekateri star-

ši.  Tako smo na ta dan pokazali kaj pomeni zdrava šola.  

V tem dolgem obdobju smo s svojimi načeli, usmerjenostjo in raznovrstnimi dejavnostmi spodbujali 

učence, starše, delavce šole in lokalno skupnost k večji osveščenosti na področju zdravega načina življenja. 

Rezultati nakazujejo, da je naše skupno delo pomembno in da smo na pravi poti. 

Zdrava prehrana, gibanje, duševno in telesno zdravje ter ustvarjalnost nas bodo še daleč pripeljali. 

Naša nacionalna koordinatorica pravi:  

''Vsi vključeni sledimo istemu cilju – kako ohraniti in izboljšati naše zdravje. V medsebojnem sodelovanju ter mreženju 

vidimo priložnost za celostni pristop pri promociji zdravega življenjskega sloga. Z gotovostjo namreč lahko trdimo, da so 

vsebine zdravja življenjskega pomena in se dotikajo vsakega od nas. Zato je še kako pomembno, da so sistematično za-

stopane tako v rednem kot skritem kurikulumu in so del vzgojno-izobraževalnega procesa, saj lahko pridobljeno znanje 

in veščine pomembno prispevajo k boljšemu zdravju, dobremu počutju, učni uspešnosti in kvaliteti šolarjev, učiteljev in 

staršev,'' je povedala Mojca Bevc. 
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PRAZNIČNA TRŽNICA 

Pripravila: Barbara Markič  Gerbec, učiteljica 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije! 

Iz oken vsake hiše 

naj prek dežel in mej 

srebrno cesto riše, 

da bomo šli po njej. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Naj luč na ceste sije! 

 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije! 

Za otroke naše male: 

ko njihov bo ta svet, 

naj vrt jim bo, ne skale, 

kot bil milijon je let. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Naj luč na ceste sije! 

 
 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Naj luč na ceste sije! 

Prižgimo jo vsi hkrati, po celem svetu hkrati, 

da bodo – kdove odkod – 

utrujeni soldati 

domov spet našli pot. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati! 

 

 

LJUDJE, PRIŽGIMO LUČ! Po celem svetu hkrati! 

Naj sveti kdo ve kam, 

saj kdaj že plamen sveče 

pokaže pot do sreče, 

človeku, ki je sam. 

PRIŽGIMO LUČ, LJUDJE! Po celem svetu hkrati! 

 

(Fran Milčinski) 
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Letošnja praznična tržnica, ki smo jo pripravili učenci in učitelji Osnovne šole Milojke Štrukelj 4. 12. 

2018 je bila tematsko osvetljena s prižigom luči. Uvod v decembrsko praznično pričakovanje se na-

mreč začne ravno s prižigom prazničnih lučk. Bogat in pester program so izvedli učenci otroškega 

pevskega zbora z Ledin, združena zbora matične šole, učenke 8. razreda, kotalkarica in baletka ter 

učenci 4. razreda. Učenci so s pesmijo, plesom in recitali skušali prižgati luč v srcih obiskovalcev pri-

reditve. Ob koncu je ravnatelj uradno otvoril tržnico in povabil vse prisotne, da izberejo izdelke, ki so 

jih učenci z učitelji pripravili prav za Praznično tržnico. Prispevki, ki so jih namenili obiskovalci, so 

bili namenjeni šolskemu skladu. Izkupiček dobrodelnih prispevkov je ker precej obogatil šolski 

sklad. Ob tem gre zahvala vsem, ki so po svojih močeh prispevali v sklad pa tudi vsem, ki so kakor-

koli pomagali pri nastanku dobrodelne prireditve. 

Svetloba vedno zmaga. Svetloba vedno prežene temo, nikoli pa tema ne more pregnati svetlobe. Ko v 

nekem prostoru prižgemo luč, se tema mora umakniti, nima nobene možnosti za preživetje. Enako 

je v našem življenju. Ko enkrat prižgemo luč, se bo tema umaknila, ko enkrat v svojem srcu prižge-

mo ljubezen, bo sovraštvo izpuhtelo. Ko v svojem srcu prižgemo resnico, se umakne strah, ki hro-

mi telo in duha. Zato prižgimo luč. 
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Pripravila: Barbara Markič Gerbec, učiteljica 

 

 

 

 

10. maja 1876 se je rodil Ivan Cankar, slovenski pesnik, pisatelj, dramatik, urednik, publicist in literarni 

kritik, kateremu posvečamo tokratno knjižno uganko. 

 

Cankar je že za časa svojega življenja, v desetletjih po smrti pa še v večji meri obveljal za osrednjo osebnost 

tako slovenske proze kot dramatike v prvi polovici prejšnjega stoletja, z nekaterimi svojimi spisi in nastopi 

pa je pomembno zaznamoval tudi politično dogajanje vse do osamosvojitve Slovenije in na svoj način ga še 

danes.  

11. decembra 2018 obeležujemo 100 let od njegove smrti. 

 

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji decembra 2016, razglasila leto 2018 za Cankarjevo leto, zato se v 

tem letu vrstijo številni kulturni dogodki v ta namen.  

Eden takih je bil tudi na naši šoli. Ob slovenskem kulturnem prazniku so učenci z učiteljico Alenko Čelik 

pripravili proslavo, v kateri so predstavili tudi Cankarjev pomen. 

 

''Nekoč je kolovratil po cesti ves bogat in prešeren, pa je stopil v prodajalno, da bi si kupil cvetico. Izmed vsega 

dišečega blagoslova je njegove oči najlepše pozdravila košata bela krizantema (Chrysanthemum indicum 

L.).'' (Ivan Cankar, Bela krizantema)  

Bela krizantema velja za eno najpomembnejših Cankarjevih del, ki je nastalo v času njegovega bivanja na Rož-

niku, natančneje leta 1910. Delo odraža pisateljeve tegobe tistega časa. Sestavlja ga 16 delov, ki se vsi skupaj zlije-

jo v enoten literarno polemičen spis. Izpostavimo lahko dve osrednji zgodbi - zgodbo o pitonu, ki se v cirkusu 

ovije okoli krotilke, kot meščani 'zadušijo' in pogubijo umetnika; ter zgodbo o cvetu bele krizanteme, ki jo v 

gumbnici še vedno nosi propadel bogataš. Cvet je simbol za slovensko slovstvo do slovenske moderne in z njo 

vred.  

LITERARNI KOTIČEK 
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NAGOVOR NA PRIREDITVI OB POČASTITVI SLOVENSKEGA KULTURNEGA PRAZNIKA 2018  

Z UVODOM V CANKARJEVO LETO 

Pripravila: Alenka Čelik, učiteljica 

Ob slovenskem kulturnem prazniku  nam seveda najprej pride na misel beseda kultura, ker pa je praznik znan tudi 

kot Prešernov dan, se spomnimo tudi na jezik. Jezik je namreč kulturno orodje, je orodje sporazumevanja in širjenja 

kulture, odpira pot do srca in ljudi, je sredstvo sprejemanja raznolikosti ljudi, kulture in sveta. In kdo najbolj spretno 

uporablja jezik in zasaja jezikovne mojstrovine, da ob njih zrastemo, se učimo, razmišljamo in se hkrati zabavamo, 

nabiramo bralne užitke?  To je Pisatelj!  

Vsaka dobro založena in obiskana knjižnica je poklon pisateljem, ki nam podarjajo svoje zgodbe. In dober obisk in 

izposoja ter branost sta za pisatelja največje priznanje. A vsaka knjižničarka  pozna tudi dneve v knjižnici, ko ji jim je 

najtežje. Ko bi vsi radi  nekaj lahkega, tankega, takega, da ni treba misliti. Le kako lahko pridejo ljudje v prostor, ki so 

si ga izmislili prav zato, da bi bile tam zbrane vse misli človeštva, a jih nočejo! S katerimkoli predmetom v roki je lažje 

ne misliti kot s knjigo. 

Branje in pisanje sta vedno dve plati istega kovanca, brez veliko branja tudi pisanja ni. 

Pisatelj Umberto Ecco je nekoč rekel, da je knjiga v zgodovini človeštva neprekosljiva popolnost.  Dobra zgodba v bral-

čevih možganih vzpostavi novo kemično ravnotežje prav tako kot prijetno srečanje dveh osebnosti. Torej nas lahko 

spreminja na bolje! 

 

Letošnje leto je Cankarjevo leto, saj je posvečeno spominjanju stote obletnice smrti našega velikega pisca in dramatika 

ter natančnega opazovalca družbe Ivana Cankarja. Ivan Cankar je bil prvi slovenski poklicni pisatelj, ki se je preživljal 

zgolj s pisanjem. Bil je prava pisateljska zvezda!  In še danes je znan vsakemu Slovencu, če ne drugače po bridkih spo-

minih na otroštvo, na pehar suhih hrušk; ali pa nanj pomislimo ob jutranji skodelici kave.  

Cankar (Petar na stranskem stacionarnem mikrofonu kot iz onstranstva): 

           “Ponos je v mojem srcu: kljub vsem naukom, opominom, očitkom, kljub zasmehu, zmerjanju in natolcevanju je 

vse moje  življenje in nehanje služilo največji ideji: resnici! Kar sem videl  z očmi, s srcem in razumom, nisem zatajil; in 

bi ne zatajil za same zlate nebeške zvezde. Resnica pa je posoda vsega drugega: lepote, svobode, večnega življenja. 

Dokler sem zvest resnici, sem zvest sebi; dokler delam v njenem imenu, bo moje delo rodovitno, ne bo ovenelo od pom-

ladi do jeseni … Moje delo je slutnja zarje, vsaka moja beseda in vse moje življenje.” 
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In kako pisatelji pišejo? Tako, da svoje spomine na nekaj iz preteklosti vržejo v prihodnost in se delajo, da z njimi nimajo 

nič, ter opazujejo, kaj se jim bo zgodilo. In tako vedno znova ustvarijo še en svet brez ograj in vrat, svet, v katerem smo mi, 

bralci, dobrodošli begunci. Begunci  smo iz nedorečene sedanjosti, iz nerazumljene preteklosti, iz lastnih spominov, ki 

jim ne verjamemo več, zato prosimo za azil za svojo osušeno dušo v pisateljevem literarnem vrtu.  

Knjige nas odpeljejo v miselne in dušne prostore, kjer še nismo bili, odkrivajo nova spoznanja, rešujejo probleme, učijo 

nas občutljivosti do življenja in lepote okrog nas in nam pomagajo, kako biti svoboden – tudi tako, da resničnost preseg-

amo z domišljijo.  

Ko potujemo skozi nenavadne svetove, pravzaprav potujemo  sami k sebi. Bralni užitek v tem svetu, ki zahteva hitre 

reakcije in vseprisotnost, je pravzaprav čudaško razkošje popolne svobode in odklopa. 

Pisatelji so zato najpomembnejši ljudje na svetu! Gospodarji so naše nedolžnosti in moči, da lahko ostanemo s široko 

odprtimi očmi zazrti v prihodnost. Spomini so vedno drugačna oblika samote. Toda kadar jih pisatelj zapiše in jih deli z 

nami … nikoli nismo bolj skupaj kakor takrat, kadar beremo njegove spomine na prihodnost. 

Ko nas ovija žalost in brezup, ko se nam sesuva lasten svet, obstajajo vzporedni svetovi svetlobe in ponovno najdenega  

smisla.  

Že pesnik Tone Pavček je nekoč povedal, da če ne bomo brali, nas bo pobralo. Branje preprosto omogoča prepoznavati 

smisel bivanja in vsega, kar smo ustvarili. 

Res ne moremo zasukati časa nazaj v svet brez tehnoloških izumov, pravzaprav  so le-ti super, če le ne postanemo njihovi 

sužnji. Toda v knjigah najdemo hrano za duha, vonj in otip, ki jih internet ne more posredovati.  

Knjiga je kot naraven kašmirski pulover, ki nas ovije z mehkobo in nežnostjo, da se vanj potopimo, internet pa je kot plas-

tika, ki nas o marsičem informira, a nas ne zmore ogreti, objeti …  

Branje knjig je posameznikovo razkošje in včasih samotno popotovanje, a nas tudi združuje in povezuje, ko si delimo lit-

erarna doživetja, si izpisujemo in prebiramo najljubše odlomke.  

Knjige pomagajo ustvarjati bralne skupnosti in plemena, ki so Luč tega sveta in, ker je jutri nacionalni kulturni praznik, 

lahko rečemo tudi Sol naroda … 

Zato si recimo (vsi skupaj enoglasno): Berem, torej sem! 

In kako bi lahko lepše počastili slovenski kulturni praznik, kot s tako kulturnim dejanjem, kot je pravkar  natisnjena, 

sveža, še dišeča knjiga,  ki jo je napisala učenka naše šole Larissa Stepanova?  

V naši knjižnici si lahko preberete tudi njeno knjigo Čarobni dvojčici. 
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Letošnje leto je bilo razglašeno za Cankarjevo leto, saj je minilo 100 let, odkar je umrl naš največji pi-

satelj Ivan Cankar. Zato se po Sloveniji odvijajo kulturni dogodki in delavnice o njemu. Umrl je 11. 12. 

1918, letos pa je 11. decembra potekalo tudi Cankarjevo tekmovanje iz slovenščine, ki smo se ga udele-

žili učenci od 4. do 9. razreda. Ivan Cankar je napisal veliko knjig za mlade, med njimi je tudi Pehar 

suhih hrušk. 

Nika Humar, 5.c 

 

 

Ivan Cankar je bil slovenski pisatelj, dramatik in pesnik. Rodil se je leta 1876 na Vrhniki in umrl 11. 12. 

1918 v Ljubljani. Živel je v družini vrhniškega krojača, ki je po obrtniškem propadu prepustil skrb za 

družino ženi in odšel delat na tuje. V pisateljevem tretjem letu jim je pogorela hiša in pogosto je mo-

ral menjati bivališča. V Ljubljano je prvič prišel leta 1888, ko je začel husiti na realko (nižja srednja 

šola tehniške usmeritve). Napisal je veliko knjig, najbolj znane o njegove črtice v zbirki Moje življenje, 

ki smo jih prebirali tudi za domače branje.  

Veronika Štrukelj, 6. a 
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Jezik je živ, razvija se tudi danes, še posebej zdaj, ko imamo neomejen dostop do interneta, preko kate-

rega lahko komuniciramo s celim svetom. Jezik se modernizira in nadgrajuje. Ponosni moramo biti na 

to, da je slovenščina naš jezik, v katerem se lahko pogovarjamo s prijatelji, izražamo svoja čustva, po-

kažemo svoje znanje in smo lahko to, kar želimo biti. Prav v tem se kaže naša navezanost na materni 

jezik. Ko gremo v drugo državo in se poskušamo sporazumevati v tujem jeziku, spoznamo, da nikoli 

ne govorimo s tako lahkoto kot to naredimo v materinščini.                                                                                                                                                                

Menim, da se bo v prihodnosti slovenščina ohranila v vsej svoji lepoti, če jo bomo le spoštovali in cenili.  

                                                                                                                           Mia Bizjak, 9. b 
 

Materinščina, imenovana tudi prvi jezik, ima z razlogom tako ime, saj spregovorimo prve besede, izra-

žamo najbolj zapletena čustva in celo sanjamo v njem. To je jezik, ki nas opredeljuje.                                                                                                                                                     

Danes je samoumevno,  da imamo slovenska imena ter na uradih in drugih državnih ustanovah govo-

rimo slovensko. Nedavno tega pa je bilo drugače. Naše prababice in pradedki so bili zatirani zaradi 

maternega jezika in svojega porekla. Njihova imena in priimke so potujčevali.                                                                                                                                                         

Zavedati se moramo, da je ime del osebnosti. Zato smo lahko veseli, da živimo v času, ko lahko na glas 

povemo, kdo smo in od kod prihajamo. Narod brez lastnega jezika ni narod. Materni jezik mu daje 

osebnost. Zato ga spoštujmo in ga ohranjajmo za prihodnje rodove, da se bodo tudi oni s ponosom 

izražali v njem. Prizadevanje za jezik nas dela velike. Predvsem pa bodimo hvaležni vsem, ki so zasluž-

ni za položaj slovenskega jezika danes. Ne pozabimo, da je vsak jezik čudovit in unikaten in daje naro-

du dušo.                                                                                                                                                                        Liza Zavrtanik, 9. c 
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V zbirki črtic Solzice, ki jo je napisal Prežihov Voranc, sem zasledila veliko narodno pripadnost. Ko so 

pisali pismo sinu, je oče zahteval, da se na ovojnico napiše slovensko ime za Celovec in ne Klagenfurt. 

Ljudje so bili resnično ponosni na svojo narodnost in svoj materni jezik.                                                                                                                                                                

Danes smo v obdobju globalizacije in v vsestranskem povezovanju. Živimo v obdobju družbenih omre-

žij, kjer slovenščina izgublja svoje mesto. Vse več se uporablja angleščina, ki jo govori in razume večje 

število ljudi. Ker smo majhen narod, televizijskih programov ne sinhroniziramo, strokovna literatura za 

fakultete se velikokrat ne prevede v slovenščino, ker se založnikom ne izplača.                                                                                                                              

Letos smo bili z družino na Nizozemskem, kjer sem spoznala Slovenko, ki z družino živi in dela v Hagu. 

Njen mož je špansko govoreči, otroci pa znajo samo angleški jezik. Pomembno se mi zdi, da bi starši te 

otroke naučili tudi maternega jezika, tako slovenskega kot španskega. Tako bi lažje komunicirali s star-

ši ter izražali svoja čustva. Našo majhnost in prilagajanje opazim tudi v vsakdanjem življenju ob meji. 

Ko gremo v Italijo, se potrudimo in govorimo v italijanščini, hkrati pa Italijani pri nas pričakujejo, da 

bomo z njimi komunicirali v italijanščini.                                                                                                                    

Kakšna bo prihodnost slovenskega jezika, ne vem, menim pa, da bi se morali vsi skupaj potruditi in jo 

ohranjati, saj je to naš jezik, jezik Slovencev. 

                                                                                                                         Naja Repovš, 9. c 

 

Zaradi majhnosti slovenskega naroda smo slovenščino začeli obravnavati kot manjvredno in manj po-

membno. Ne zavedamo se, kako čudovit in edinstven je naš jezik. Če ga bomo še naprej tako zanemar-

jali, smo lahko zaskrbljeni glede njegovega obstoja.  Kaj pa lahko naredimo?                                                                                                                                   

Vzemimo v roke kakšno slovensko knjigo ali pa si oglejmo slovenski film, skupaj z družino, saj je to 

eden najlažjih načinov, kako ozavestiti več generacij o pomembnosti jezika. 

                                                                                                                       Sanja Ferfolja, 9. b 
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 ŠOLA 

 

V šoli se učiš 

Ko je odmor pa veseliš 

Zvonec spet zvoni 

Nazaj že tečeš ti 

 

Zopet v šoli –  

Tam le garaš 

Veliko truda v to daš 

 

In če učitelj ti da 

Delovni list –  

Ga samo pogledaš 

Pa se že učiš 

 

Tako je v šoli 

Pri madam Macoli 

Kjer učencev mrgole  

In učitelji uče. 

 

Maša Šavli, 5.c 

PESEM O LUNI 

 

Luna bdi nad nami 

Luna nas pazi 

Pazi da nismo sami 

Gleda kako se stisnem k mami 

 

Luna nam daje svetlobo 

Ko sonce v vodo potone 

Luna nam da svobodo 

Ko zadnji žarek u morje tone. 

 

 

 

 

Nika Humar, 5.c 
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BOŽIČNI ČAS 

 

Božični čas je lepi čas, 

ker prinaša zimo v vas. 

Smrečica okrašena je, 

ob vetru ziba se. 

 

Čer se zunaj kepamo,  

tudi snežaka delamo. 

Kepa prileti v obraz, 

lep je ta zimski čas. 

 

Ogenj zdaj prižgimo, 

se čaja veselimo. 

V postelji zdaj ležimo, 

se v sanje utopimo.  

Val Kralj, 5.a 

DEDEK MRAZ 

 

V deželi živijo rime,  

veter prinese zime, 

nekaj na vratih pozvoni, 

joj Dedek Mraz že hiti. 

 

Dedek Mraz že pred vrati stoji, 

joj smreka še okrašena ni. 

Hitro smreko postavimo 

In jo pripravimo. 

Darila smo dobili, 

pridni otroci si jih med seboj delili. 

Zunaj pada sneg  

In vsepovsod je led. 

Tisa Božič, 5.a 

SRČNA ZIMA 

 

Sredi srčne zime, 

mraz zamrzne rime, 

lomijo se veje, 

žled iz njih se smeje. 

 

Bela odeja vasico pokriva, 

pri tem se še iz reke v reko 

več ne preliva. 

 

Kmalu zvonec pozvoni, 

Božiček pred vrati že stoji, 

pridnim otrokom darila deli. 

 

Smreka kmalu okrašena že je,  

samo še okraske, 

ki prekrasno žare. 

Johana Mešter, 5.a 
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NOVO LETO 

 

Danes pride Dedek Mraz, 

z darili obdaril bo nas. 

Veselim se ga zelo močno 

in upam, da se mi želje ure-

sničijo. 

 

Dedek Mraz že prihaja, 

iz neznanega je kraja. 

V saneh vpreženi so jeleni, 

ki zares so leni. 

Čarna Perše, 5.a 

KO SREČA JE V NAS 

 

To je čas,  

ko sreča je v nas, 

iskri se, blešči 

in vse ljudi nasmeji. 

 

Smreka je postavljena, 

pod njo darila pripravljamo, 

kako lep je čas, 

ko sreča je v nas. 

 

Zunaj vse je bilo, 

kot z bleščicami posuto,  

kako lep je čas, 

ko sreča je v nas. 

Julija Modrijan, 5. b 

BOŽIČNA PESEM 

 

Božič je čas,  

ko vsak otrok darila odvije, 

ko Božiček coca-colo popije, 

ko Donald Trump Ameriki vlada, 

in ko otrok v Afriki nič več ne 

strada. 

 

To čas je veselja, radosti, 

otrokove mladosti, 

pasje kosti 

in Božičkove modrosti. 

 

Takrat prižgejo se lučke, 

ki okrasijo vse bučke. 

Ko ribica v morju plava, 

in ko mamo opeče kava. 

 

Matic Lisjak, 5.c 
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SNEG 

 

Sneg je lep, 

kot daljni zimski svet. 

Snežinke se vrtijo, 

kot bel vrtinec veselja. 

 

Veselo padajo iz neba, 

in se v kupe snega vrtinčijo. 

Ljudje veselijo se, 

Igrajo veselo se. 

 

Med počitnicami je vse, 

belo in veselo, 

kot bela snežena rima,  

ki se vrti dol z neba.  

Nika Mamič, 5.b 

BOŽIČ 

 

 

Božič je prišel, 

vas je v belo odel, 

božič je prišel, 

nam srčeca ogrel. 

 

Vsi skupaj rajamo, 

semena sreče posajamo, 

vsi skupaj rajamo, 

veselje podarjamo. 

 

Za mlade  in stare, 

zame in zate, 

darila prihajajo, 

Božiček že gre. 

Nika Humar, 5.c 

VESELO NOVO LETO 

 

 

Naj bo lepo novo leto, 

lučka in kaseta. 

Glasba naj ne manjka, 

ko druščina se sanka. 

 

Sneg že ledeni,  

krasno v nove dni, 

Vsi že ledenimo, 

Veselja si želimo. 

 

Božiček, Dedek Mraz, 

darila za nov čas. 

Lepše ne more biti,  

kot kepati se iti. 

Maša Šavli, 5.c 

BOŽIČNI ČAS 

 

Prišel je božični dan, 

s snegom obsijan. 

Otroci so ven odšli, 

Brez solz in skrbi. 

 

Pod smrečico darila so, 

veselo jih odpirajo, 

vsi pojejo 

in gledajo v nebo. 

 

Trava je bela, 

kot oblaki z neba, 

vsi smo srečni, vsi veseli, 

to božični dan je 

Neja Bajt, 5.b 

. 
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KOTIČEK ZA ITAKLIJANŠČINO LA FILASCROCCA DEI MESTIERI 

Dove vanno tutti i giorni 

le persone nei dintorni? 
 

Il cuoco lavora in cucina  

ma il meccanico ripara in officina. 

Il bigliettaio lavora in biglietteria  

il farmacista lavora in farmacia. 

Il fornaio prepara il pane in panetteria 

Il salumiere affetta in salumeria. 

Sul palcoscenico balla la ballerina 

il benzinaio vende benzina. 

Il poliziotto lavora in stazione 

il parrucchiere taglia i capelli in salone. 

Il tassista lavora in strada  

il barista prepara una bevanda. 

L'assistente di volo lavora in aeroporto 

Il camionista guida molto. 
 

Cosa farò, ancora non lo so, 

certo è che mi divertirò.      

     Učenci IP II3 

INDOVINELLO 

Lavora tutto il giorno 

cuoce il contorno 

E poi prende fuori il pane dal forno. 

Chi è? 

(Il fornaio) 

Nejc Bitežnik, 9. b 

Scatta belle fotografie 

accompagna i turisti 

cura molte malattie 

Militare-sconfigge i fascisti. 

Mussolini non è felice 

»Molto buono« - Katjuša dice. 

Lan Batič, 9. b 

Voglio diventare un pilota 

voglio volare con gli uccelli 

con il vento che gira 

i miei capelli. 

Matija Mikulin, 9. b 
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2. maja 2019 mineva 500 let od smrti Leonarda da Vincija, 

italijanskega renesančnega arhitekta, izumitelja, inženirja, 

kiparja in slikarja. Zaradi vsestranske nadarjenosti ga opi-

sujejo kot genija.  

Učenci 9. c razreda se v letošnjem šolskem letu posvečajo 

raziskovanju njegovega življenja ter časa in prostora, v kate-

rem je živel. Raziskovali in ustvarjali bodo z različnimi men-

torji na področjih likovne umetnosti, tehnike, zgodovine, 

biologije, slovenščine, italijanščine, glasbe, prehrane, plesa, 

kaligrafije, geografije, turizma.  

                                                

Pripravila: Mojca Klinec, pomočnica ravnatelja 

LIKOVNI KOTIČEK 
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Pripravila: Tanja Batistič Poljšak 

V drugem nadstropju, pred učilnico slovenščine, so se učenke likovnega krožka, pod mentorstvom 

učiteljice Tanje Batistič Poljšak, odločile naslikati iluzionistično sliko, po vzoru renesančnih mojstrov.  

Slika je že v fazi »finiširanja«. Sliko izdelujejo Manca Lozar (9.c), Ana Rožič (9.c) , Liza Zavrtanik 

(9.c), Ema Modrijan (7.a), Selmedina Sadikoska (6.c) ter Julija Modrijan (5.b). 

Učenke se s pomočjo znanja o prostorskih ključih, kot je linearna perspektiva, naslikale sliko, ki je 

navidezno odprla prostor in ustvarila iluzijo, da se hodnik pred učilnico slovenščine nadaljuje, odpi-

ra v neskončno ulico. 

V tem šolskem letu punce načrtujejo kar nekaj slik, ki bodo krasile stene šolskih hodnikov, ter ustva-

rile prijetnejše vzdušje na hodnikih. 
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Mednarodni projekt Po Fabianijevih poteh v Štanjelu, je letos potekal že osmič. Meddržavni likovni na-

tečaj je namenjen učencem in dijakom in predšolskim otrokom in združuje različne dejavnosti poveza-

ne s prostorskih oblikovanjem. Posvečen je našemu arhitektu Maksu Fabianiju.  

Učenka Ema Modrijan iz 7.a razreda, je letos dosegla zlato priznanje. 

                       

Izdelek Eme Modrijan, ki je nastal pod mentorstvom Tanje Batistič Poljšak. 
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    Sudoku 9x9 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

SVET FILMOV 

Lina in njene prijateljice so si ogledale vsaka svoj film.  Razvozlaj, katera je gledala kateri film in kje, če veš:  

Živa je pri prijateljici gledala ali Hobita ali Gospodarja prstanov. 

V kinu se je predvajal Megalodon. 

Klara je gledala film Harry Potter. 

Niki niso všeč niti Igre lakote, niti Megalodon. 

Tista, ki je gledala Hobita, ga je gledala v hotelu. 

Lara je šla v kino. 

V Nikini šoli ne dovolijo gledanja filmov. 

Tista, ki je gledala Igre lakote, jih je gledala doma. 

 

Mila Širok 8.a 

 

 

  4 9             

    5   1   6     

7   6 2   8     4 

1 8     4 6 2     

      3       4 8 

          2 5 6   

6   8   2   1 7 9 

3     8 5         

9               5 
Valentin Maraž 8.a 

KOTIČEK ZA LOGIKO 
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PARČKI  

Imamo 5 žena (Lojzka, Kiki, Niki, Micka in Francka). Ugotovi, kako se pišejo (Golob, Novak, Gorenc, 

Janša ali Volk), s kom so poročene (Miloš, Miha, Gorazd, Tim, Jernej) ter katero žival imajo (papiga, 

mačka, hrček, konj, pes). 

Lojzka je alergična na mačke, vendar obožuje ptiče, kar pove tudi njen priimek. 

Ga. Janša je prijateljica Gorazdove žene. 

Francka je poročena z Jernejem. 

Micka ima jahalno šolo. Uči s svojim jahalnim konjem, ki ji ga je podaril mož Tim. 

Jernej se piše Volk in sovraži hrčke. 

Ga. Janša ima konja. 

Miloš obožuje papige in se pravkar ukvarja z s tisto, ki jo ima pri svoji ženi. 

Ga. Novak in Miha imata mačko. 

Francka ima psa. 

Gorazd je mož od Niki.              Živa Zarifa 8.a 

 

4     1 

        

        

1     4 

Miha Šuligoj 7.c 

  3     

        

3   4   

      2 

Ian Furlani Munih 8.b Amel Mrkaljević 7.c 

    1   

      3 

4       

    2   
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TEDENSKI PLAN                

Preberi spodnje izjave in ugotovi, kam je vsak šel in na kateri dan. 

Luka je šel v gledališče. 

Klemen je šel nekam v četrtek. 

Bor je šel lovit ribe na petek. 

Nihče ni šel nikamor na sredo, razen tistega, ki je šel lovit ribe. 

Simon pove, da nihče ni šel v gledališče v petek. 

Simon je ostal doma ali v petek ali v četrtek.          Maksim Nišić 8.d 

        
 

KAJ JE RES?               

Klemen in Gal sta v kampu spoznala Marušo, Nino in Kiti. Ena je bila iz Francije, ena iz Španije in ena iz Nemčije.  

Ko je Janez vprašal Klemna iz katere države je katera punca, je Klemen povedal: 

Kiti ni iz Nemčije. 

Maruša ni iz Španije. 

Kiti je iz Španije. 

Maruša ni iz Nemčije. 

Gal, ki nikoli ne laže, je rekel, da je samo ena od Klemnovih trditev resnična. Ugotovi, od kje je katero dekle.  

Katarina Kaurin 7.b 

 

OČETOVI PRIJATELJI 

V Ljubljani so se Bojan, Peter, Aleš in Dejan dobili in šli na pijačo. Jaz sem Bojanov sin in ker me je zanima-

lo, od kje so in kaj so po poklicu njegovi prijatelji, sem vprašal očeta.    

On pa mi je povedal: 

Policaj ni doma iz Tolmina. 

Direktor je doma iz Kranja. 

Aleš ni gasilec. 

Peter je doma iz Tolmina. 

Dejan ni direktor. 

Ugotovi, kdo ima kateri poklic in kje stanuje.        Luka Bajec 8.b 
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Dedek v lekarni 

Dedek gre v lekarno po vitamine za 

svojega vnuka. Lekarnar ga vpraša: 

»Kateri vitamin: A, B ali C? Dedek 

mu odgovori: »Vseeno, moj vnuk še ne 

pozna abecede.«  

RAZVEDRILO 
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ZDRAVLJICA (V PROZNI OBLIKI) 

 

Prijatelji, trte so obrodile. Sladko vino nas poživlja ter razveseljuje srce in 

pogled. Prežene skrbi in v nas budi upanje.  

Komu naj najprej zapojemo zdravico? Naši slovenski zemlji in Slovencem. 

Uprimo se sovražnikom in naj Slovenija spet postane svobodna, kot je bila 

nekoč. K nam naj se vrne složnost, sreča in sprava. Vsi Slovani naj si sežejo v 

roke in si povrnejo oblast in čast. Sedaj nazdravimo prelepim Slovenkam. Ni 

lepših deklet, kakor so Slovenke. Naj nov rod slovenskih sinov prežene so-

vražnike. Mladeniči, zdaj pijemo na vaše zdravje. Vi ste naše upanje. Vedno 

ljubite svojo domovino, kajti prišel bo čas, ko jo boste morali braniti.  

Naj živijo vsi narodi, ki verjamejo v mir, osebno svobodo in medsebojno soži-

tje. 

Zdaj pa prijatelji, nazdravimo še sebi. Zbrali smo se, ker imamo dobre na-

mene. Naj dobri ljudje in človečnost živijo večno. 

 

Danaja Školaris, 9.a 
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Hvala vsem, ki ste pripomogli k izdaji šolskega glasila. 

Pripravila in uredila: Barbara Markič Gerbec 


