MOSTIČEK
Glasilo šole in vrtca Kanal

ŠOLSKO LETO 2006 - 2007
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Spoštovani!
Zaključujemo šolsko leto 2006/07, ki ga je Ministrstvo za šolstvo in šport
razglasilo za leto kulture.
Kaj pa je kultura?
Je kultura poezija, proza, ples? Proslava, razstava? Fotografija? So to
medsebojni odnosi? Je »prosim«, »hvala«?

S pričujočim Mostičkom bi se radi zahvalili vsem otrokom, staršem in zunanjim
sodelavcem, pa tudi našim strokovnim delavcem za prispevek k delu vrtca in
šole v iztekajočem se šolskem letu.

HVALA!

Ravnateljica
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KULTURNI DAN MALO DRUGAČE
Kanal, 7. februar 2007
Ob osmem februarju, dnevu, ko se spomnimo Prešerna, našega največjega pesnika, je
skoraj samoumevno, da se posvetimo tudi kulturi. Na šoli smo se odločili, da bomo
izvedli kulturni dan v obliki zabavnih delavnic. Povabili smo nekaj ljudi, ki se v
prostem času ukvarjajo z raznovrstnimi dejavnostmi. Te pa obsegajo veliko interesov.
Od elegantne izdelave papirnatega cvetja do najbolj nore poulične kulture. Obiskali smo
nekaj delavnic in si podrobneje ogledali dogajanje.
GLASBENA DELAVNICA
V glasbeni delavnici smo se lahko prepričali, da je na naši šoli veliko neodkritih
talentov. Presenečeni smo bili nad tem, kako nekateri učenci že obvladajo
igranje kitare, trobente itd. Vodila jih je Mojca Jerončič, naša nova učiteljica.

Glasbeno delavnico sem izbrala zato, ker mi je glasba všeč in ker rada pojem in
igram na metalofon.
Aleksandra Zelić, 8. a
H glasbeni delavnici sem se prijavil, ker je bil pri poulični kulturi prevelik vpis.
Svoje odločitve ne obžalujem. Igram na električno kitaro, obiskujem namreč
privatnega učitelja, pri katerem se učim igrati na kitaro.
Peter Okroglič, 9. a
Igram na harmoniko, znanje imam že od prej, saj obiskujem privatnega učitelja.
Kar dobro obvladam igranje harmonike.
To dejavnost sem izbral, ker mi je glasba všeč.
Luka Medvešček, 7. b
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CVETJE IZ PAPIRJA
Marica
Šavli
je
učence
navduševala
z
izdelavo
papirnatega cvetja. Znanje o tem
se je nadaljevalo iz roda v rod.
Povedala je tudi, da se je
tovrstno cvetje uporabljalo že
pred 1. svetovno vojno. Z njim
so krasili poročni »parton«, saj
za sveže cvetje ljudje niso imeli
denarja. Izdelki so res čudoviti.
KLEKLJANJE
O
zgodovini
klekljanja
nam
je
pripovedovala Nevenka Malnič, ki nam je
povedala, da se je klekljanja naučila na 3.
univerzi v Novi Gorici.
Klekljanje se je razvilo v Idriji- znanje o
tem so s seboj prinesle žene rudarjev, ki so
prišli iz Nizozemske, ker so tam zaprli
rudnik. Tako se je začelo čipkarstvo
razvijati v Sloveniji in to v vsakem kraju
drugače, zato je za vsak slovenski kraj
značilna svojevrstna tehnika.
Učenke, ki so se udeležile delavnice, menijo, da jih ta dejavnost pomirja. Za
klekljanje pa so se odločile, ker si prizadevajo ohraniti kulturno dediščino.
POTOPISNO PREDAVANJE O ALPINISTIČNI ODPRAVI V PAKISTAN
Učenci, ki jih zanima geografija, so si izbrali potopisno predavanje Gregorja
Blažiča o alpinistični odpravi Great Tower 2004 v Pakistanu.
Učenci so bili zadovoljni in so uživali, čeprav je bilo najprej predvideno
potopisno predavanje o Indiji.
POULIČNA KULTURA
Najbolj nenavadna delavnica je bila verjetno
poulična kultura. Sodelovalo je veliko učencev,
saj so bili radovedni, kaj se skriva pod
naslovom te delavnice.
Vodil jo je učitelj Andrej Jelen. Veščine se je
naučil od prijatelja iz Avstralije, prvič pa jo je
opazil na ulicah Ljubljane, od tod
ime
POULIČNA kultura.
Učitelj je učencem pokazal nekaj svojih trikov,
ki so jih tudi preizkusili.
Zanimiva je bila že sama priprava pripomočkov. Učenci so morali od doma
prinesti nekaj potrebščin za izdelavo dveh krogel, ki so ju napolnili z rižem in
zavezali na dolge vrvice, s katerimi si ti dve krogli lahko vihteli.
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CVETLIČARSTVO
Nenazadnje smo obiskali še cvetličarsko delavnico, kjer je ga. Milojka Jakopič
učence seznanjala predvsem z oblikovanjem cvetličnih okraskov. Delavnico so
si izbrali, ker radi delajo z rastlinami.
NOVINARSKE DELAVNICE
Končno pa smo tu še nadebudni novinarji
Martin Mavrič, Andraž Bajt, Nina
Žnidarčič in Sara Vončina Znidercic, ki
smo pod vodstvom naše učiteljice Suzane
Kavčič vse zapisali.

A živo ni bilo samo pri starejših učencih. Tudi v učilnicah razredne stopnje se je
dogajalo marsikaj zanimivega. Oblikovanje kamnov je vodil Iztok Konjedic, delavnico
kiparjenja iz gline pa Ivan Rob. Stanka Golob je usmerjala učence pri slikanju s
peskom, Amedea Fjoreli in Nadja Čebohin sta z učenci izdelovala lutke. Skozi istrsko
glasbo je učence popeljal Marino Kranjac, izdelavo mozaika pa je vodil Jožef Kuk.
Kako so oni doživeli dan kulture, si preberite v nadaljevanju.
OBLIKOVANJE KAMNOV
Dan kulture smo v prvem razredu namenili
preoblikovanju kamnov.
Gospod Iztok Konjedic iz Kanala nam je
podaril obdelane in neobdelane kamne. Z
manjšimi obrušenimi kamni smo si naredili
ogrlice, večje neobdelane kamne smo
poslikali s tempera barvami, nekaterim smo
dodali plastelin in jih spremenili v živalice:
polžke, žabice, krokodile, metuljčke.
Učenci 1.a in 1.b
KIPARJENJE
V šoli nas je bilo le osem učenk in učencev. Oblikovali smo z glino. Z nami je
bil prijazen učitelj. Vsak je naredil svojo vazico. Naredili smo zelo lepe vaze.
Uživali smo, ko smo gnetli in oblikovali glino. Imeli smo se lepo.
Učenci 2. a
V mesecu februarju smo praznovali kulturni praznik.
Našo šolo v Levpi so obiskali kipar Ivan Rob, gospa Amadeja in še neka gospa.
S seboj so prinesli glino. Izdelovali smo vazice in lončke. Pridno smo poslušali
navodila. Najprej smo naredili kačice. Iz njih smo oblikovali različne posodice.
Vsaka je bila drugačna. Umetniki so nas pohvalili za lepe izdelke. Učiteljici sta
jih odnesli še v peč, da se zapečejo. Komaj čakam, da jih odnesem domov.
Filip Skrt, 3. PŠ Levpa
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SLIKANJE S PESKOM
V sredo, 7.2.2007, smo imeli kulturni dan. Obiskala nas je ga. Stanka Golob.
Doma je iz Grahovega v Baški grapi. Že več let se ukvarja s slikanjem s peskom.
Pri svojem delu uporablja različne vrste peska. S sejanjem skozi različna sita
razvrsti pesek po debelini zrn. Pesek zbira po vsej Sloveniji.
Tudi nam je pokazala, kako lahko naredimo sliko iz peska. Najprej smo na
karton narisali tri kroge, na katere smo nanesli mekol lepilo. Vsak krog smo
potresli z različno debelim in raznobarvnim peskom. Pesek, ki je bil bolj grob, je
dajal vtis bližine, bolj droben pa oddaljenosti. Ko se je sprijel na lepilo, smo
odvečni pesek stresli s kartona. Dobili smo tri kroge, ki so se med seboj
razlikovali. Za konec smo naredili še ozadje iz različnih vrst peska. S svojim
delom smo bili zadovoljni. Gospa Stanka nam je pokazala še albume, kjer so bile
fotografije njenih slik. Bili smo navdušeni.
Učenci 3.a in 3.b

IZDELAVA GLASBIL
Ob dnevu kulture smo imeli kar nekaj delavnic. Učenci 4. razreda smo se
udeležili delavnice, v kateri smo izdelovali piščalke iz bambusa. Najprej smo se
naučili dve izštevanki. Nato smo
pričeli izdelovati piščali. Bambusove
palice smo razrezali na dolžino 10
cm.
Na sredi palice nam je gospod, ki je
vodil delavnico, naredil luknjico s
svedrom. Robove smo obrusili. Na
eni strani smo piščalko zaprli s
koščkom plastične vrečke, ki smo jo
pritrdili z elastiko. Na piščalke smo
nato zapiskali. Bilo nam je lepo.
Patrik Lango, Klementina Medvešček,
Radojka Stojanovič, Tadej Ponikvar,
Matic Gabrijelčič, Valentin Trošt,
Matic Strgar, Tjaša Pičulin, Tadeja Jug, 4. a
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KAJ MI POMENI KULTURA
Kultura mi ne pomeni le gledališča, glasbe, ogleda muzeja, umetnosti, ampak tudi lepo
obnašanje. O kulturi se učimo veliko in jo moramo tudi upoštevati, vendar je na žalost
nekateri ne. Kulturo poznamo vsi svetu in jo imamo radi.
Katarina Skrt 5. a

KULTURA 1
Knjige radi beremo,
učenci razigrani.
Zato se včasih tudi deremo.
Lutkovno predstavo zaigramo,
in se zraven še smehljamo.
Uh, pojdimo radi hitro v muzej,
in vzkliknimo: »Kako je tu vse okej!«
Ampak nam je kultura res všeč,
saj tako je lepa reč.
Urška Šuligoj 5.a

KULTURA 2
Kultura je res lepa stvar,
je pravi božji dar.
Pravljice je v knjige zaklenila,
v muzej obiskovalce povabila.
Z glasbo svet je obnorela,
Gledalcem solzne oči v gledališču dela.
Kultura res je prava stvar,
v njej lahko uživa vsak zaljubljen par.
Jure Laščak 5.a

KULTURA 3
Kultura je take vrste beseda,
ki ne ve, kje bi najraje živela.
V gledališče prihaja veliko ljudi,
saj se tam dogaja veliko stvari.
Se na odru strašno trudijo igralci,
Spodaj pa jih glasno spodbujajo gledalci.
Ko na koncertih glasbeniki igrajo mladi,
in slišijo ljudje lepo melodijo,
se imajo še bolj radi.
Tudi v muzeje včasih gremo,
Da tam kaj novega o starih časih zvemo.
Tako, vidite, se je kultura odločila,
da se bo v sveta vse kote skrila.
Urša Blažič 5. a

GLEDALIŠČE
Gledališče strašno rada imam,
V njem včasih tudi zaigram.
Ko lutke vse zagledam,
igralce prave kar posnemam.
Ko pa pridem spet nazaj,
me doma mama prosi:
»Daj! Zaigraj mi kaj!«
Lučka Velikonja 5. a
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PESEM O UMETNOSTI
Umetnost ima tisoč obrazov,
v vsakem človeku nov svet obudi,
v vsakem se znova in znova rodi.
Umetnost ne sili nikogar,
da ji prisluhne,
da jo pogleda,
zato ne pozna porazov,
le naprej gleda.
Vsaka umetnost skrivnost skriva,
a vidimo jo le tako,
da ji prisluhnemo,
jo pogledamo,
si zanjo čas vzamemo.
Zato bistvo umetnosti
največkrat ostane skrito,
saj malo je takih,
ki bi poglobili se v njo temeljito.
A tisti ljudje,
ki to jim uspe,
imajo dušo in srce,
saj brez njiju umetnost v človeku umre.
Beti Strgar, 8. a
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MALI UMETNIKI - VELIKE UMETNIJE
V vrtcu Kanal že drugo leto posvečamo pozornost umetniškemu področju. Lansko
šolsko leto smo zaključili celoletni projekt z gledališko predstavo »Dogodivščine na
čarobnem travniku«, v kateri so nastopali vsi otroci iz vrtca. Vsaka skupina je
prispevala svoj delček zgodbe. Velik, pozitiven odziv otrok in staršev nas je spodbudil,
da smo letošnje leto nadgradili z raziskovanjem ostalih umetniških področij.
Poglejmo si, kako so otroci po skupinah raziskovali umetnostna področja.
Skupina »polžki« z Božo in Iris
Tudi v skupini »polžek« smo letos izvajali projekt z naslovom: Umetnost v vrtcu.
Čeprav smo najmlajši smo z veseljem poprijeli za čopiče in pod našimi rokami so
začele nastajati prave likovne umetnine. Umetnost smo obdelali v pravem pomenu
besede, saj smo poleg likovnih dejavnosti izvedli tudi številne glasbene, dramske in
plesne dejavnosti.
Pri likovnih dejavnostih smo preizkušali
številne tehnike risanja: risali smo s
svinčniki, suhimi in akvarelnimi barvicami
ter voščenkami a najrajši smo ustvarjali s
prsti in čopiči, ki smo jih močili v prstne
barve. Na papirju so nastajale čudovite
abstraktne umetnije v katerih je vsak videl
drugačno zgodbo. Poleg risanja smo iz
slanega in sladkega testa gnetli različne
figure, katere smo kasneje spekli v peči. Tu
smo zelo uživali, še posebno pa takrat, ko
nam je uspelo na skrivaj dati košček testa v
usta.
Zelo uspešni smo bili tudi v dramskih in lutkovnih dejavnostih, saj smo s prstnimi
lutkami, lutkami na paličici in z lutkami iz nogavic zaigrali kar nekaj predstav …
nekatere vsebine smo vzeli iz pravljic, druge pa smo si izmislili sami.
Pri glasbenih dejavnostih smo se poleg vokalne glasbe srečali tudi z instrumentalno. Ta
nas je se posebej pritegnila in ob privlačni pripravi prostora, smo ob njej presedeli
veliko časa.
V igralnici smo imeli tudi veliko instrumentov na katere smo igrali različne melodije in
ritme. Srečali smo se tudi z malimi instrumenti ter jih nekaj
tudi izdelali.
Uživali smo tudi v plesnih dejavnostih. Izdelali smo kar
nekaj preprostih koreografij na pete pesmice in z eno od
teh smo se predstavili na prireditvi ob zaključku projekta v
Gotski hiši v Kanalu. Predstavili smo se s pesmico
»Polžek«, ki jo je napisala Mira Voglar. Pesmica in ples sta
nas spremljala skozi celoten projekt zato nas tudi nastop
pred starši ni presenetil in smo ga pogumno izpeljali. Poleg
tega smo v galeriji razstavili tudi nekaj umetnij, ki so
prikazovale naš trud in izvirnost skozi celoten projekt. V
projektu smo zelo uživali, saj smo lahko skozi dejavnost
izrazili svoje želje in potrebe po ustvarjanju, preizkušanju
in uspehu.
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Skupina »zajčki« z Miro in Blanko
Skupina »zajček«je v prvem delu projekta »Umetnost skozi letne čase« spoznala veliko
starih pravljic in ob njih likovno in gibalno ustvarjala. Otroci so skupaj s starši prebirali
pravljice in jih likovno doživljali. Ob koncu leta smo s pomočjo staršev izdelali stenski
koledar za vsakega otroka. Koledar je bil opremljen z slikami likovnih izdelkov otrok.
V drugem delu projekta pa
smo se posvetili glasbi in
plesu. Spoznali nekatere
glasbene instrumente, jih
poslušali, ob njih prepevali in
gibalno ustvarjali. Harmoniko
in klarinet nam je predstavil
eden izmed staršev, ki je v
igralnici naredil prijetno
glasbeno vzdušje. Še posebej
so bili otroci navdušeni, ker
so lahko poskusili igrati na
prave instrumente. Sintisaizer
in kitaro nam je predstavila
naša vzgojiteljica, ki nas je
spremljala ob petju pesmic, ki
smo se jih naučili.
Ker so bili otroci nad instrumenti navdušeni smo v igralnici pripravili glasbeni kotiček z
malimi ritmičnimi instrumenti. Otroci so
od doma prinašali tudi svoje instrumente
(igrače) in jih predstavili svojim
prijateljem. V nadaljevanju smo skozi
igro ponazarjali instrumente z gibi
našega telesa in glasovi, ki so značilni za
določen instrument. Pravljica »Palček
Piskalček« nas je spodbudila k
izdelovanju instrumentov. Izdelali smo
tudi
male improvizirane
ritmične
instrumente (bobenčke, tamburin … ),
na katere smo igrali, spremljali pesmice
in tudi plesali.
Za zaključek projekta smo se naučili rajalni ples na pesmico »Jaz pa grem na zeleno
travco«. Ob spremljavi očka s harmoniko smo se predstavili staršem na predstavi v
Gotski hiši. Tudi sedaj se projekt nadaljuje glasbeno plesno in likovno skozi pravljico
»Zelo lačna gosenica«.
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Skupina »pikapolonice« s Petro in Mojco
V skupini »pikapolonice« smo se za letošnji celoletni projekt vrtca odločili,
da bomo z umetniki iz Kanala in okolice v kontakt stopili.
Ob tednu otroka nas je keramičarka Alenka Gololičič obiskala,
v kotičku z nami glino je oblikovala,
čeprav smo mali,
so polžki, skodelice, kače in drugi imenitni izdelki nastali.
Pokukali smo tudi v atelje Jerneja Skrta, slikarja,
ki kar na tleh umetnije ustvarja,
različne materiale in pripomočke pri delu uporablja,
slike v okvirjih na steni razstavlja.
V vrtec smo povabili še babico našega Mateja, glasbenico Jerončič Adelo.
Daleč naokoli petje glasno je zvenelo,
za pesmico našo »Mi smo umetniki« melodijo si izmišljevali,
potem pa jo hitro v notno črtovje zapisali.
Vsem prijaznim umetnikom bi se radi zahvalili,
da s svojim so talentom in znanjem v naš otroški svet vstopili,
kar smo novega izvedeli in spoznali,
smo prej mali, zdaj veliki umetniki postali.
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(

skupina »Pikapolonice«, Adela Jerončič)

-
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Skupina »čebelice« s Tonico in Jerico
V jeseni smo iz zbirke odpadnega papirja
nov papir naredili in ga pri izdelavi koledarja uporabili.
Z njim smo tudi okraske za našo igralnico naredili.
Med letom smo se z lutkami igrice igrali
in se s knjižnimi junaki srečevali.
V igralnici smo celo grad zgradili
in v njem veliko iger prikrojili.
Da bi zimo priklicali
smo snežake izdelovali.
Ona pa ni hotela priti,
zato so snežaki, pod vodstvom zborovodja,
začeli v glasbeno šolo hoditi
in se pesmico učiti.

SNEŽAK
Naš snežak je pravi učenjak,
poje, pleše, se vrti,
note hitro osvoji.
S čopičem po listu slika,
barve meša, godrnja,
to bo prava mavrica.
Pod to mavrično deželo,
sonce kuka prav veselo
in trobentico zbudi.
Ta potrobi snežkotu v slovo,
on pa vrže lonec z glave
in odide v daljave.
(avtor:skupina Čebele)
Smo likovno ustvarjali in pri tem
različne tehnike uporabljali:
z vodenimi barvami slikali,
z ogljem več motivov upodobili,
s šivanko pa tudi kaj zašili.
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Otroci skupine »metulji« z Valentino in Darjo smo sestavili pesmico o škratu.

PESMICA O ŠKRATU
Živel enkrat je mali škrat,
mu Gal bilo je ime,
to ni bil navaden škrat,
bil učene, bistre je glave.
Zeleno brado nosil je,
zeleno polt, lase,
še čepico, copati dve,
zelen od glave do pete.
V Gal-eriji škratov dom je zdaj,
kjer s slikami kramlja,
umetnije zanj so pravi raj,
le poslušajmo ga.
Ko v gal-erijo gremo tudi mi,
naj tih bo naš korak,
da škratka ne prestrašimo,
to naj si zapomni vsak.
In zdaj vas škratek Gal,
povabi v gal-erijo,
da naše umetnije,
vas razveselijo.

Najstarejša skupina v vrtcu Kanal smo
otroci skupine »METULJI«. V letošnjem
šolskem letu smo večji poudarek posvetili
področju umetnosti. V zadnjem obdobju
smo raziskovali »kaj je umetnost«.
Ob knjigi »Gal v galeriji« smo naše
dejavnosti razširili na likovno umetnost.
Škratek Gal nas je popeljal v svet slik, risb
in umetnikov. Otroci so ob zgodbici
spoznavali likovna dela, ki so razstavljena
v Narodni galeriji v Ljubljani. Najprej smo
obiskali galerijo Rika Debenjaka v Kanalu
v času, ko v njej ni razstavljal noben
umetnik. Ogledali smo si jo in po kotičkih
iskali škrata. V galeriji smo tudi sami
ustvarjali - risali smo s svinčnikom.
Kasneje pa smo si ogledali pravo razstavo.
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V skupini smo spoznavali različne likovne tehnike. Risali smo škrata, slikali tihožitje in
pomlad, tiskali grafiko, …, iz lesa smo izdelovali okvirje ter vanje postavili tihožitje.
Slike in risbe smo postavili na pano v igralnici.
Obiskali smo tudi kiparko, jo opazovali pri delu z glino, v skupini pa se še sami
poskusili v ustvarjanju z glino in žico. V igralnici in na hodniku je nastajal razstavni
prostor z otroškimi umetnijami. Lutka škrat Gal nas je spremljal na naši poti
raziskovanja umetnij. S skupnimi močmi smo sestavili pesmico o škratu in se jo naučili.
V mesecu marcu smo začeli spoznavati še plesno umetnost. Otroci so navdušeno
zaplesali ob zvokih ljudskih pesmi. Naš projekt »umetnost v vrtcu« smo zaključili v
aprilu, ko smo v galeriji Rika Debenjaka v Kanalu prav vsi otroci zapeli in zaplesali
svojim staršem in razstavili likovne izdelke.
Zaključna prireditev v Gotski hiši

Vsa področja umetnosti smo združili na pomladnem srečanju s starši s plesno glasbenim
nastopom otrok ter razstavo otroških izdelkov v Galeriji Rika Debenjaka v Kanalu.
Strokovne delavke vrtca Kanal
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PROJEKT EVROPSKA VAS
Letošnje šolsko leto smo sodelovali v projektu EVROPSKA VAS tudi učenci četrtega
razreda. Opisati smo morali državo Bolgarijo. Na začetku o njej nismo vedeli ničesar,
a nam je kmalu postala bolj domača. Primerjali smo jo s Slovenijo in ugotovili, da je kar
precej večja. Spoznavali smo njene značilnosti in izdelali dva znana bolgarska
predmeta: survačke in martenice.
Učiteljica nam je v šolo prinesla pokazat keramične krožnike. Tudi mi smo izdelali
krožnike, vendar le iz papirja, in jih okrasili z bolgarskimi narodnimi motivi.
Izvedeli smo tudi, da imajo v Bolgariji velike nasade vrtnic, iz katerih pridobivajo rožno
vodo. Zato smo iz krep papirja izdelali vrtnice in iz njih zložili lep šopek.
Aprila smo spoznavali še Švedsko. Pogovarjali smo se o pisateljici Astrid Lindgren in
njenih delih. Vsi poznamo njeno Piko Nogavičko.
9. maja smo nestrpno čakali odhoda v Novo Gorico na ogled Evropske vasi. Tam smo
se sprehajali od stojnice do stojnice in si ogledovali predstavitve različnih evropskih
držav. Imeli smo se lepo.
Učenci 4. a
Nekaj misli učencev 5. a o projektu evropska vas
Med projektom Evropska vas sem se najbolj zabaval, ko smo izdelovali plakate o
Bolgariji. Spoznali smo tudi ljudski običaj »BABICA MAREC«, za katerega izdelujejo
martenice, kar smo jih nekaj izdelali tudi mi.
Urban Makorič, 5. a
Med izvajanju projekta Evropska vas sem bil vesel, saj sem o Bolgariji in Švedski
spoznal veliko novega. Zanimivo mi je bilo predvsem izdelovanje survačk in martenic.
Na stojnici, ki smo ju za obe državi postavili v Novi Gorici, sem bil zelo ponosen, saj
smo v razstavljene izdelke vložili veliko časa in truda. Vesel sem tudi, ker sem se o
Bolgariji in Švedski dosti naučil.
Grega Gorjan, 5. a
9. maj sem zelo težko čakala. Tega
dne smo namreč odšli v Novo
Gorico, kjer smo predstavili izdelke
našega projekta Evropska vas o
državi Bolgariji in Švedski. Mimo
naših stojnic je prišlo veliko
prijaznih ljudi. Med njimi so bili tudi
trije Švedi, ki so našo stojnico
opazovali z zanimanjem. Govorili so
angleško. S Piko Nogavičko sva bili
zelo veseli, saj sva prvič videli
Švede. Oni so naju spraševali in
nama na zemljevidu pokazali, kje
živijo. Bilo nama je nerodno, ker nisva znali dobro angleško, zato sva poklicali na
pomoč učiteljico. Švedi so bili zelo veseli, midve pa še bolj.
Maja Jakopič, 5. a
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Šele ko smo prišli v Novo Gorico na predstavitev Evropske vasi, sem spoznal, da prej o
tem projektu nisem imel pravih pričakovanj. Tam sem namreč občutil, da je vse še lepše
in zanimivejše. Hodil sem od stojnice do stojnice in ob vsaki se mi je zbudilo še večje
zanimanje, da sem odšel naprej do naslednje. Najbolj sem bil navdušen ob Portugalski,
saj je moja najljubša država. Seveda sem bil najbolj ponosen na naši dve stojnici o
Bolgariji in Švedski.
Jure Laščak, 5. a
Ko nam je učiteljica povedala, da bomo sodelovali v projektu Evropska vas, v katerem
bomo raziskovali državi Bolgarijo in Švedsko, sem najprej razmišljala, kaj bom počela
jaz. O obeh državah smo izvedeli veliko novega in zanimivega. Izdelovali smo
martenice, survačke plakate, zastavice, vrtnice, barvali narodne motive, poslikavali prt
in dežnike ter se učili pesmice in plese. Uživala sem, ker sem počela toliko zanimivega.
Za konec so se moji sošolci odpeljali v Novo Gorico na ogled Evropske vasi, jaz pa sem
ostala doma, ker sem na žalost ravno takrat zbolela. Vseeno sem zelo vesela, da sem
sodelovala v projektu Evropska vas.
Katarina Skrt, 5. a
Nekje v srcu mi je ostal spomin, ko smo delali zastavice o Švedski. Izdelali smo jih 144.
Ko smo jih na stojnici delili obiskovalcem, nam jih je na koncu ostalo še 23. Zelo so mi
bile všeč vse stojnice, najbolj pa naša o Bolgariji.
Urška Šuligoj, 5. a

KAJ JE EVROPA?
Evropa – potovanje za človekove sanje.
Evropa – polna radosti,
človeških kreposti,
pesmi srca in mladosti.
Zato se srečno konča,
In nas zaziba v sladko spanje.
Aljaž Bezjak, 5. b
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EVROPSKA VAS
Bil je lep sončen dan. V sredo, 9. maja smo se odpeljali v Novo Gorico na razstavo
Evropske vasi predstavljat svoji stojnici o Bolgariji in Švedski.
V šoli smo izdelali bolgarske survačke, martenice in druge stvari. Pri pevskem zboru
smo se naučili ples in pesem v bolgarščini.
Martenice so možički, kitke, zapestnice in krogi, oviti z rdečo in belo volno. Izdelujejo
jih za prvi marec. Ko ljudje zagledajo prvo lastovico, martenice odložijo na grmovje in
drevesa.
Survačke so drenove vejice, ki jih ovijejo z barvano volno. Vejice, ki štrlijo iz stebla,
upognejo tako, da nastane krogec. Na vejice obesijo bonbone, feferone, kovance,
koruzo, suho sadje in razne druge stvari. Survačke izdelujejo za novo leto.
V Gorici je bilo veliko stojnic in na vsaki je bila predstavljena druga država. Veliko
ljudi si je ogledalo našo stojnico.
Projekt Evropska vas se mi zdi poučna in zanimiva izkušnja. Veliko držav, ki so v EU,
lahko spoznaš v kratkem času. lepo bi bilo, če bi lahko še drugo leto sodelovali v
podobnem čudovitem projektu.
Polona Skrt, 5. b
Učiteljica nam je jeseni povedala, da se bo tudi naš razred udeležil projekta Evropska
vas. Na njem naj bi učenci OŠ Kanal predstavili članici Evropske unije in sicer
Bolgarijo in Švedsko.
Končno je prišel dan predstavitve. Po drugi šolski uri smo se odpeljali proti Novi
Gorici. Na travniku pred mestno občino so že stale stojnice, med njimi tudi naši. Vsak
od nas je imel svojo nalogo. Nekateri so stojnico pripravljali, drugi delili prospekte, eni
pa so opisovali značilnosti Bolgarije in Švedske. Z nami je bila tudi Pika Nogavička, ki
jo vsi dobro poznamo.
V ta projekt so bile vključene tudi druge osnovne šole. Njihovi učenci so predstavili še
druge članice EU. Tudi sam sem si ogledal stojnice drugih držav. Bile so zelo lepe. Ta
dan sem se o državah Evrope naučil veliko novega.
Za vse, ki si niste ogledali Evrope v malem, je poskrbela televizija Primorka. Posnela
nas je, da nas boste videli tudi vi.
Aljaž Bezjak, 5. b
Na sončno sredo smo odšli
in Evropo v Gorici ogledali smo si.
Smo rdeče majice nosili,
lepo o Bolgariji govorili.
Pike Nogavičke so na švedski stojnici bile,
same neumnosti so jim po glavi šle.
Na koncu pa se je zgodilo,
da dosti ljudi izdelkov naših ni dobilo.
Irenej Karnel 5.a

18

E
EV
VR
RO
OPPSSK
KA
AV
VA
ASS

OGLED EVROPSKE VASI
9. maja je Evropa praznovala svoj praznik. V Novo Gorico smo se odpelali ogledat
razstavo Evropska vas. Na travniku je bilo postavljenih 27 stojnic, po ena za vsako
državo članico EU. Naša šola Kanal je predstavila Bolgarijo. O njej smo se veliko
naučili. Znana je po Dolini rož, v kateri gojijo vrtnice. Iz vrtnic pridobivajo rožno olje,
ki je cenjeno po celem svetu. Na obali Črnega morja so čudovite plaže. Najbolj znani
sta Sončna in Zlata obala. Naredili smo tudi lutke, masko, plakate, vrtnice in zastavice.
Na stojnicah so nam delili zastavice, palčke in različne okraske. To delo mi je bilo zelo
všeč.
Najbolj mi je bila všeč grška stojnica. Bila je lepa in zanimiva.
Miha Skrt, 3. r PŠ Levpa
9. maja smo se učenci naše šole s kombijem odpeljali v Novo Gorico. Tam smo si
ogledali zaključno prireditev projekta Evropska vas.
Ogledali smo si vse stojnice o
posameznih
evropskih
državah.
Postavljene so bile v krogu. Na
začetku smo poslušali evropsko in
slovensko himno. Hodili smo od
stojnice do stojnice in občudovali, kaj
vse so otroci izdelali o posamezni
državi. Meni je bila najbolj všeč
stojnica o Grčiji.
Naša šola je predstavila Bolgarijo.
Naredili smo zastavice, vrtnice,
plakate, masko in lutke.
Ta dan mi je bil zelo všeč.
Aljaž Skrt, 4. r PŠ Levpa
V Novi Gorici smo si ogledali Evropsko vas. Vsaka šola je predstavila eno državo
članico EU. Meni je bil najbolj všeč stojnica o Franciji. Mi smo predstavili Bolgarijo.
Delali smo lutke, zastavice in plakate. Brali smo tudi knjigo z naslovom 'Bolgarske
pravljice'. V Novi Gorici so nam podarili pikapolonice in zastavice. Ogledali smo si tudi
pevske nastope posameznih šol. Invalidni otroci iz Vipave so zelo lepo plesali. Vse mi
je bilo zelo všeč.
Martin Jug, 3. r PŠ Levpa
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Vtisi učencev z Evropske vasi v Novi Gorici
Na razstavi Evropske vasi v Novi Gorici smo lahko brez letala, avtobusa ali avtomobila
smo lahko v samo enem dopoldnevu in brez težav »prepotovali« skoraj celotno Evropo.
Naša šola v tem projektu predstavila Bolgarijo in Švedsko. Bila sem srečna, saj sem o
državah Evrope izvedela veliko novega.
Mateja Felc, 5. b
Zjutraj sem bil vesel, ker je bil sončen dan in ker gremo v Novo Gorico na ogled
Evropska vasi. Počutil sem se super, ker sem videl značilnosti veliko držav EU, glavna
mesta in njihove jedi. Najlepša stojnica se mi je zdela o Češki, saj sem si lahko ogledal
moje najljubše risanke.
Peter Nanut, 5. b
Naša šola še ni sodelovala v takem projektu, kot je Evropska vas, zato sem bil
presenečen in tudi radoveden. Priprave so bile zanimive, saj smo učenci OŠ Kanal
pripravili stojnice o Bolgariji in Švedski. Ko smo se vozili v Novo Gorico, sem bil poln
pričakovanj, ker nisem vedel, katere države še bodo predstavljene. Na trgu sem hodil od
ene stojnice do druge in pri vsaki sem se počutil drugače. Na stojnici o Grčiji so me
prevzeli kruhki v olivnem olju in njihove zanimive noše. Spet pri Poljski sem se smejal
risanki Lolek in Bolek – in tako naprej: povsod sem videl kaj zanimivega. Ko smo se
vračali domov, sem bil prepoln novega znanja o Evropi.
Domen Kacin Vodičar, 5. b
Moje počutje na razstavi Evropska vas v Novi Gorici je bilo zelo čudno in bi ga težko
opisal. Počutil sem se kot del te velike prireditve, saj je v projektu sodelovala tudi naša
šola. Stojnice in travnik sem si drugače predstavljal. Mislil sem, da bo izgledalo kot
navaden travnik z dolgočasnimi stojnicami, a je bilo zelo drugače. Travnik je lepo
izgledal in ko si stopil nanj, si začutil nekaj skupnega: prijateljstvo med državami.
Stojnice o državah EU so bile res nekaj posebnega. Ko sem tekel po travi in si jih
ogledoval, sem se počutil svobodnega in kot v objemu vseh evropskih rok prijateljstva.
Tega dne ne bom nikoli pozabil, saj vem, da sem tudi jaz del Evrope
Martin Jerončič, 5. b
Pš Levpa o Bolgariji
Letos smo sodelovali v projektu »Evropska vas«. Na začetku sem mislil da bo težko, a v
resnici ni bilo tako hudo. Spoznali smo veliko zanimivega o Bolgariji. Izdelovali smo
lutke, vrtnice in zastavice. Spoznavanje Bolgarije mi je bil všeč.
Miha Skrt, 3. r PŠ Levpa
Zanimivo mi je bilo delati plakat o Bolgariji. Všeč mi je tudi bilo, ker sem o tej državi
izvedel veliko zanimivih reči.
Luka Okroglič, 4. r PŠ Levpa
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Učiteljica nam je povedala, da se bomo v projektu Evropska vas učili o Bolgariji. Bil
sem bil malo presenečen, ker si nisem znal predstavljati, kaj neki bomo delali. Mene je
pri projektu pritegnilo izdelovanje vrtnic, lutk, zastavic in plakatov. Tudi fotografirali
smo se. Bolgarija se mi zdi zelo lepa država.
Filip Skrt, 3. r PŠ Levpa
Učiteljica nam je v začetku šolskega leta povedala, da bomo spoznavali Bolgarijo. Strah
me je bilo, ker nisem o njej nič vedela. Ko pa smo naredili zastavice, vrtnice in lutke, mi
je bilo lepo. Od doma sem prinesla krožnik, na katerem je naslikan nek bolgarski
samostan. Filipova mama je spekla bolgarsko pecivo. Bilo je zelo okusno.
Lara Humar, 4. r PŠ Levpa
Od učiteljice smo izvedeli, da bomo tudi mi sodelovali pri projektu Evropska vas.
Spreletel me je občutek, da bo to zelo zanimivo. Lotili smo se dela, saj nas je naprej
gnala želja po spoznavanju države Bolgarije. V šolo sem prinesel liste, na katerih je o
njej veliko pisalo. O Bolgariji sem tudi prebral vse, kar je pisalo v knjigi o državah
sveta. Izdelovali smo bolgarske lutke, vrtnice in zastavice. Poskusili smo bolgarsko
hrano in spoznavali njihovo bogato kulturo. Poslušali smo tudi bolgarsko himno.
Njihova narodna noša mi je zelo všeč. Ko se je projekt zaključil, sem se vseeno
razveselil, saj je trajal dolgo časa.
Aljaž Skrt, 4. r PŠ Levpa
Ob reševanju nalog o Bolgariji mi je bilo zelo lepo. Izdelovali smo lutke, zastavice in
vrtnice. Brali smo tudi njihove pravljice. Učili smo se bolgarske pesmice in pisali. O
Bolgariji smo se naučili veliko stvari.
Martin Jug, 3. r PŠ Levpa
V šoli sem od učiteljice izvedel, da bomo delali
projekt o spoznavanju države Bolgarije. Bil sem
zelo vesel, saj sem vedel, da ima Bolgarija lepe
plaže. Zakaj me je spreletel ta občutek, ne vem.
Tudi ne vem, zakaj sem takoj začel razmišljati o
prelepih plažah. Ko je projekt že nekaj časa
tekel, sem dobil še lepše občutke kot prej, saj
sem o Bolgariji izvedel še veliko novega in
lepega. Zelo sem se potrudil pri izdelavi vrtnic
in narodne noše. Tudi slikali smo se, vendar na
slikah nisem prav lep. Gospod Branko iz Kanala
nam je naredil bolgarsko masko. Potem je napočil je dan, ko smo se odpeljali v Novo
Gorico na ogled »Evropske vasi«. Kmalu sem zagledal našo stojnico o Bolgariji. Bila je
zelo lepa in bogato okrašena.
Andraž Humar, 4. r. PŠ Levpa
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DAN ZLATE KNJIGE
Dan zlate knjige (17. september) je vsako leto znova nekaj posebnega, že zato, ker se
pričenja sezona bralne značke. Na naši šoli pa se ob tem času dogajajo tudi druge stvari.
Vsako leto se spominjamo pisatelja Franceta Bevka, ki se je rodil in umrl na ta dan, in
tudi letos smo mu na šoli posvetili razstavo. V spodnji in zgornji šolski avli smo si od
17. septembra dalje lahko prebrali veliko o njegovem življenju. Poleg tega pa v
septembru šola organizira akcijo, v kateri učenci od doma prinašamo stvari, katere smo
že prerasli in jih zato na Dan zlate knjige poklonimo vrtcu. Lansko šolsko leto smo
zbirali knjige, letos pa smo se lotili zbiranja igrač. Vsi učenci so se zelo izkazali, saj
smo s skupno močjo zbrali zelo veliko igrač in s tem otrokom iz vrtca polepšali dan.
Beti Strgar, 8. a

OD KNJIGE DO PLASTIČNIH SODOV
Sedmošolci smo imeli kulturni dan. Z avtobusom smo se odpeljali v Novo Gorico, kjer
je bila naša prva postaja Goriška knjižnica Franceta Bevka. Knjižničarka, ki nas je
sprejela, nam je predstavila oddelke v knjižnici ter nas naučila uporabljati program
COBISS. S pomočjo tega programa smo iskali literaturo na določeno temo. Ob tem smo
se učili, kako navajamo vire, hkrati pa smo sami poizkusili poiskati navedene knjige.
Ob zaključku ogleda knjižnice je knjižničarka vsakemu od nas podarila knjigo Neli
Kodrič z naslovom Na drugi strani.
Od tu smo se namenili proti Mladinskemu centru, kjer sta nas sprejeli dve prijazni
študentki. Najprej smo razmislili o sebi in poskušali izbrskati naše dobre in slabe
lastnosti. Sledili so nasveti, kako lahko obvladujemo tremo, za tem pa smo se
preizkusili v vlogi prodajalca/prodajalke pred kamero. Za konec smo izpolnili anketo, v
kateri so nas spraševali, kako smo se počutili. Iz Nove Gorice smo se odpravili v
tovarno Plastik v Kanalu. Tam smo si ogledali potek izdelave izdelkov.
Ta kulturni dan nam bo ostal v lepem spominu, ker smo izvedeli veliko podatkov, ki jih
bomo uporabili v prihodnje.
Mojca Madon, 7. b in Rok Štrukelj, 7. a

SPOMIN NA PESNIKA
Rodil se je 15. 10. 1844 v majhni vasici Vrsno. Odraščal je kot pastir in lepote rojstnega
kraja so se mu v teh letih za vedno vtisnile v spomin. Najprej je šolo obiskoval v
Libušnjah, kasneje pa se je šolal v Gorici. Uspešno je končal gimnazijo in bil sprejet v
semenišče. Po končanem študiju je bil kaplan v Kobaridu, nato pa je bil premeščen v
Rihenberg… No, sedaj že zagotovo veste, o kom govorim. O Simonu Gregorčiču,
seveda. 24. novembra 2006 je bila namreč stota obletnica njegove smrti. V tem času so
se nanj spominjali na mnogih prireditvah in tudi na naši šoli nismo pozabili na njegovo
obletnico. V zgornji in spodnji avli si je bilo možno ogledati razstavo o njegovem
življenju in delu. Razstavljenih je bilo veliko njegovih pesmi in tudi razne fotografije.
Da bi si ta dan bolje zapomnili, so na šoli organizirali predavanje o Simonu Gregorčiču.
Predaval nam je velik poznavalec Gregorčičevega življenja in dela, tako da smo izvedeli
zelo veliko novega o njem. 8. razred si je to šolsko leto ogledal tudi njegovo rojstno
hišo. Spoznali smo, da je Simon Gregorčič pesnik, ki je vreden, da se ga s ponosom
spominjamo.
Beti Strgar, 8. a
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TEDEN OTROKA
V tednu otroka smo iz blaga šivali
medvedke. Najprej smo s pomočjo
šablone obrisali medvedka na
blago. Nato smo ga izrezali in
pričeli šivati. Nekaj manjših težav
smo imeli z vtikanjem niti v
šivanko in delanjem vozla. Pri tem
nam je na pomoč priskočila
učiteljica. Sešitega medvedka smo
napolnili z vato in ostanki blaga.
Na koncu smo mu dodali še oči in
nos. Pospravili smo delovni prostor
in ugotovili, da bi lahko odprli
trgovino s šivankami. Učiteljica je
medvedke postavila v avlo na razstavo. Komaj smo čakali, da jih odnesemo domov. Še
sedaj krasijo naše otroške sobe.
Pogovarjali smo se tudi o otrocih z drugih celin, ki mnogi umirajo zaradi lakote, vojne
ali bolezni. V šolo smo prinesli stare igrače za revne otroke. V telovadnici smo se igrali
s svojo najljubšo igračo. Pri pouku smo jo natančno opisali in o njej povedali govorno
vajo.
Manja Bezjak, Nika Cvetrežnik,
Luka Lahajnar, Jan Bavdaž, 3. b

V tednu otroka smo se veliko pogovarjali o otrocih po svetu. Ugotovili smo, da je veliko
otrok brez hrane in igrač, mi pa imamo doma veliko hrane in dragih igrač. Učiteljica
nam je nato predstavila knjigo o življenju afriških otrok. Zaželeli smo si igre s
preprostimi igračami. Ker smo že
večji in spretnejši, smo začeli šivati
medvedke iz blaga. Nekaj težav smo
imeli pri polnjenju z vato. Pri šivanju
smo se zabavali in izgubili dosti
šivank. Vsak učenec je imel različno
blago, zato so nastali zelo pisani
medvedki. Pristali so na razstavi v
šolski avli, mi pa smo komaj čakali,
da jih odnesemo domov. Doma nam
še vedno delajo družbo. Ni vsaka
kupljena igrača vedno tako dobra, kot
če jo izdelaš sam.
Anika Božič, Tinkara Mugerli,
Laura Skrt, 3. a
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NAJLJUBŠE PRAVLJICE UČENCEV IN UČENK 1. A IN 1. B RAZREDA

SNEGULJČICA

TRIJE PRAŠIČKI

24

D
DO
OŽ
ŽIIV
VL
LJJA
AL
LII SSM
MO
OK
KU
UL
LT
TU
UR
RO
O

ZVONČEK

BABICA ZIMA

KDO JE NAPRAVIL VIDKU SRAJČICO
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ITALIJANŠČINA NEKOLIKO DRUGAČE
Benetke-Venezia
Italija je prava turistična poslastica, saj ponuja ogromno kulturnih, arhitekturnih,
naravnih in zgodovinskih biserov. In če Italija velja za takšno dragocenost, potem so
Benetke najdragocenejši dragulj.

V OŠ Kanal imamo dva oddelka izbirnega predmeta Italijanščina in naša učiteljica
Nataša Jan Faletič poskrbi, da se jezika ne učimo zgolj iz knjig in slovnic, ampak da se
praktično spoprimemo z uporabo jezika.
Letošnje devetake, ki obiskujemo Izbirni predmet Italijanščina je povabila, da skupaj z
učenci šol, kjer še poučuje, obiščemo Benetke. Tako smo v petek, 11.5.2007,
pohajkovali po ozkih in slikovitih uličicah, si ogledovali mostičke, kanale, cerkve,
vrtove, palače in gondole. Veliko smo izvedeli o zgodovinskem razvoju Benetk, o
legendah in zanimivostih. Tudi čas za naše individualni raziskovanje nam ni bil odvzet.
Sprehajali smo se po ljubkih trgovinicah z bajno visokumi cenami in si ogledovali
stojnice ter resnično začutili »dušo mesta na kolih«. Za konec smo se po glavnem
kanalu Benetk zapeljali z vodnim avtobusom- vaporettom.
Očarani od vsega lepega smo se v večernih urah vrnili v Kanal, po poti pa so nam
učitelji pripravili še zgodovinski kviz z obilo smeha.
Mislim, da ni učenca, ki bi mu bilo žal, dase je odločil, da bo v zadnjem triletju
obiskoval izbirni predmet Italijanščina. S tem »beneškim krstom« smo namreč
ugotovili, da so ure učenja obrodile sadove, saj smo se z našim znanjem italijanščine
uspeli prebiti skozi dan ter se pri tem še zabavali.
Za konec pa si preberite še moj vtis v italijanskem jeziku:
Mi piace Venezia perche` si trova lungomare e perche` ci sono tante cose interessanti da
vedere; per esempio il ponte dei Sospiri, le gondole, la basilica e la piazza di San
Marco, il ponte Rialto. Ci sono sempre tanti turisti che vengono da diverse parti del
mondo. E` una citta` bellissima!
Ana Križnič, 9. a
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Čedad
V četrtek, 17.5.207, je bilo na OŠ Kanal mnogo tišje kot ponavadi. Razlog za to je bila
ekskurzija osmošolcev ter nekaterih devetošolk v Čedad v okviru izbirnega predmeta
italijanščina 2. Najprej smo obiskali Landarsko jamo, ki se sme pohvaliti z zanimivo
preteklostjo. Po ogledu starogermanskih ostankov, dveh srednjeveških cerkva,
naravnega rova in ostankov živali smo se odpravili v mesto Čedad. Izkazalo se je kot
zanimivo in razgibano mesto, če le veš, kam moraš iti. In mi smo vedeli. Videli smo
keltske kleti, spomenike Juliju Cezarju, trg Pavla Diakona, Hudičev most, cerkve ter
mnoge druge znamenitosti. Potem je prišel čas, ko smo se lahko preizkusili v znanju
italijanskega jezika. V skupinah po tri ali štiri smo z različnimi nalogami napolnili ulice
in poizvedovali, spraševali in opisovali mesto.
Na koncu smo si privoščili še
sladoled ter se odpravili proti Kanalu polni lepih vtisov.
Ana Križnič, 9.a

EVROPSKI DAN JEZIKOV ALI NEMŠČINA JE LAŽJA, KOT SI MISLITE
Am 26. September ist europäischer Tag der Sprachen. Europa ist ein Kontinent mit
vielen Kulturen und Spachen. Das muss gefeiert werden! Wir feierten ihn so, dass wir
eine deutsche Ausstellung in Ljubljana besuchten.
Als wir in Ljubljana angekommen sind, haben wir als erstes ein Paar Arbeitsblätter
bekommen, was nicht so toll war. Aber als wir sie dann ausgefüllt haben, sind wir doch
gleich an den Memory-Stand gegangen.
Die Ausstellung war über die deutsche Jugend. Da war auch so ein komischer kleiner
Mann mit einer Brille, der die Ausstellung organisiert hat. Der konnte nicht ein
Wörtchen Slowenisch. Er lebt hier schon seit 3 Jahren. Das fanden wir traurich. Wir
wollten Deutsch lernen und mit jemandem sprechen, der nür Deutsch kann, ist doch
eine gute Übung.
Wir haben auch deutsche farbenfrohe Gedichte auf bunte Blätter, deren Farben uns
inspiriert haben, geschrieben und sie dann an den »Gedichte-Baum« aufgehängt.
Dann wahren wir doch recht hungrich und sind leckere Pizza essen gegangen. Unsere
Deutschlehrerin hat sie uns gekauft (Danke schön).
Als wir wieder am Ausstellungsraum waren, hat da eine Clown Frau auf einer kleinen
Bühne rumgehockt. Sie war doch recht lustig. Sie hat deutsche Wörter, die unserem
Dialekt ähnlich sind, Leuten beigebracht.
Und die Ballons …
Wir haben Deutsche Wörter auf Blätter geschrieben, sie dann an Ballons festgebunden
und dann alle gleichzeitig losgelassen.
Unsere flogen ganz weit in die Welt, um Deutsch zu verbreiten …
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26. september je evropski dan jezikov. V Evropi je veliko kultur in veliko jezikov, zato
je to treba proslaviti! Mi smo ta dan obeležili tako, da smo si ogledali nemško razstavo
v Ljubljani.
Ko smo prispeli v Ljubljano, smo dobili najprej nekaj učnih listov, kar ni bilo tako
super. Te smo rešili, odšli takoj k stojnici in odigrali igro spomina z nemškimi
besedami.
Razstava je bila o nemški mladini. Tam je bil tudi mali smešni mož z očali, ki je
razstavo organiziral. Znal ni niti besedice slovensko.
Tu živi že tri leta. To se nam je zdelo žalostno, ampak želeli smo se bolje naučiti
nemško in pogovor z nekom, ki zna le nemško, je zares dobra vaja.
Pisali smo tudi pesmi na raznobarvne liste, ki so nas s svojo barvitostjo navdihnili, in jih
potem razstavili na »drevesu poezije«.
Kmalu smo postali že kar lačni in smo šli jest pico. Naša učiteljica nemščine nas je
počastila, za kar se ji najlepše zahvaljujemo.
Ko smo se vrnili, je bila na malem odru klovnesa. Ljudi je učila nemške besede, ki so
podobne našim narečnim besedam.
In baloni …
Nemške besede smo napisali na liste, jih
potem privezali na balone ter jih vse
naenkrat izpustili. Naši so leteli daleč v
svet in raznašali nemške besede …

Die Ballons verbreiten die deutsche
Sprache / Baloni širijo nemščino

Junge Dichter / Mladi pesniki
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Za pokušino še kratek nemško-slovenski slovar.
Und nun ein Deutsch-Slowenisches Wörterbuch zur Kostprobe.
NEMŠKA BESEDA
Vater
Koffer
Fleck
Strumpf
Polster
Teppich
Schraube
Knopf
Kette
Schnaps
Zucker
Zeit
Bier
Fußball
Leiter

NAREČJE
»fotr«
»kufr«
»flek«
»štumfi«
»poušter«
»tepih«
»šrauf«
»knof«
»ketna«
»šnops«
»cuker«
»cajt«
»pir«
»fuzbal«
»lojtra«

SLOVENSKA BESEDA
oče/ata
kovček
madež
nogavice
vzglavnik
preproga
vijak
gumb
veriga
žganje
sladkor
čas
pivo
nogomet
lestev

NEMŠČINA JE LAŽJA, KOT SI MISLITE!!!
Deutsch lernen ist leichter, als man denkt!!!
Polona Jericijo, Katja Zimic, Manuela
Križnič, Andreja Melik, Sara V. Znidercic, NI2

SANJE O ZABAVNEM POUKU - ASTRONOMIJA
»Ne, ne grem v šolo! Tam je dolgočasno in neumno. Le kdo se rad uči?«
Vsakomur so znane takšne in podobne besede, ki prihajajo iz ust šolarjev.
Naša generacija ima več trdnih nazorov in eden izmed njih je žal ta, da je pouk nujno
zlo. Klima med nami nas sili k temu, da govorimo o pouku negativno in sovražno in če
ga kdo omeni med prijatelji, takoj velja za »trčenega«.
A zakaj neki bi bilo temu tako?
V naši šoli se večkrat dogodi, da veselih obrazov zapustimo učilnice. Tako je bilo tudi
23.4.2007, ko smo po dveh urah izbirnega predmeta pobrali šolske torbe in zadovoljni
odšli domov.
Zgodilo se je brez velikih priprav. Prišli smo k astronomiji, ko nas je učiteljica Ana
Kodelja razveselila z novico, da bosta tudi današnji dve uri astronomije, kot že večkrat
prej, nekaj posebnega. Tokrat naj bi se »igrali« raziskovalce, fizike, astronome, učitelje,
kuharje in še kaj bi se dalo najti. Osnovni cilj je bil, da bi s pomočjo sončne energije
spekli čisto pravo pico, obenem pa mlajšim učencem predstavili nekaj zanimivosti iz
prelepega sveta znanosti.
Malce skeptični smo si razdelili vloge. Potrebno je bilo napisati obvestila, fantje so se
lotili priprave sončne pečice, dekleta pa smo poprijele za kuharski predpasnik ter
zamesile testo za kruh in pico, preostali pa so se lotili priprave na »prva predavanja za
najmlajše«. In potem- akcija!
Pri delu smo imeli veliko svobode, saj nas je učiteljica opazovala le od daleč. Tako smo
prej kot v pol ure na igrišče prinesli »pečici«, ki sta bili izdelani iz veder ter odbijalni
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ščitnikov za avtomobile. V pečici smo položili pice ter kruh. Prinesli smo tudi model
sončnega sistema, pa etersko »žejno raco«.
Kmalu se je okoli nas zbrala gruča otrok, ki so zvedavo poslušali naše razlage. Vsak se
je poskusil na lastne oči prepričati, če stvar res deluje in slišalo se je kar nekaj vzdihov:
» A zato je to tako!« Pa ne le od najmlajših! Tudi starejši učenci so vzklikali: »Zdaj
razumem!«
Glavna senzacija je bila pečica in pica, ki je na naše presenečenje po petnajstih minutah
zares začela oddajati vsem dobro poznane vonjave.
In tako smo po devetdesetih minutah vsi navdušeni poskusili pico »na sonce«. Izginila
je kot bi mignil, pa tudi štručko kruha smo pospravili z velikim veseljem in hitrostjo.
Rekli boste, da delam iz muhe slona. Da to res ni dogodek vreden obeležitve. A to ni
namen tega članka. Tu gre za to, da smo se brez velikih priprav naučili ogromno, se
obenem zabavali ter do znanja pripeljali tudi druge! In naučili smo se znanja za
življenje.
Lepo je bilo gledati zvedave oči, ki so zrcalile radovednost in zanimanje po novih
odkritjih. To je živ dokaz, da s kančkom dobre volje šolo spremeniš v kraj, kjer
raziskuješ, odkrivaš in se čudiš. In v naši šoli je večkrat tako le gledati jo moraš
dobronamerno! Popolnoma pa te presune, da se da s kančkom dobre volje vso stvar tako
enostavno, hitro in kvalitetno speljati. Seveda tukaj ne gre pozabiti na zahvalo učiteljici
Ani Kodelja, ker je s kančkom domiselnosti in dobro organizacijo priklicala nasmeh na
naše ustnice in iskrice zvedavosti v naše oči!
Ana Križnič, 9.a

Andraž Bajt razlaga skrivnosti
pečice.
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DRAMSKA SKUPINA
Tudi v letošnjem šolskem letu je dramska skupina na naši šoli zelo aktivna. Z igrico
»Revolucija v kraljestvu bonbonov» smo gostovali v Ljubljani na prireditvi »Otroški
bazar« ter na OŠ v Trebuši. Mentorica Sonja Velušček je to igrico prijavila na območno
srečanje Otroških gledaliških skupin Goriške. Bili smo zelo pohvaljeni.

V letošnjem šolskem letu uprizarjamo igrico »Ostržkove dogodivščine«. Nastopa kar
veliko število igralcev od 3. do 9. razreda. Skupina učenk iz 9. razreda je sodelovala pri
izvedbi scene.
Premiera igre bo 14.6. 2007 v Desklah. Igro bomo pokazali tudi učencem nižjih
razredov in otrokom v vrtcu. Z njo bomo nastopali tudi v naslednjem šolskem letu.
Člani dramske skupine OŠ Kanal

MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Učenci in učenke 1. a in 1. b razreda smo s vojimi likovnimi izdelki v šolskem letu
2006/07 razveseljevali oskrbovance Doma upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža,
enota Spodnja Idrija. Naših izdelkov so bili zelo veseli.
Učenci 1. razreda
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PROJEKT »SKRINJICA ZA VSE ČASE«
Srednja lesarska in gradbena šola iz Nove
Gorice je v letošnjem letu priredila natečaj
»SKRINJICA ZA VSE ČASE«. K sodelovanju
so povabili osnovne šole iz širše goriške regije.
Naša šola je v projektu sodelovala z učenci
osmega razreda.
Iz lesarske šole smo dobili za vsakega učenca
lično izdelano leseno skrinjico, ki so jo potem
učenci okrasili. Nekateri so se odločili za
tehniko žganja v les, drugi pa za poslikavo z
barvami.
Najlepše izdelke – skrinjice – so razstavili v
Novi Gorici, avtorji pa so prejeli pohvale.
Tudi mi čestitamo Sari Bavdaž, Kristini Levpušček., Kaji Pirih in Beti Strgar.
Učenci 4. a
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ŠPORTNI DOGODEK PREPLETEN S KULTURO
Tudi letos smo igralci odbojke
tekmovali v ŠKL. Kljub začetnemu
pesimizmu smo bili zelo uspešni.
Tekmovali smo dečki in deklice
skupaj, pa tudi posebej. V skupnem
tekmovanju smo dobro napredovali
ter prišli v finale, kjer smo se
zagrizeno borili. Med skupnim
tekmovanjem so se odvijala tudi
posamična tekmovanja. Deklice so
izpadle v igri proti Jesenicam, zato
se niso uvrstile v finale, dečkom pa
je to uspelo. Finalna tekma je
potekala na Prevaljah. Igrali smo
proti OŠ Loparje ter jih gladko premagali v treh nizih za več kot 50 točk. Tako smo se
zadovoljni vrnili domov.
Žiga Simčič, 8. a
Učiteljica nam je povedala, da bomo šli na izlet v Ljubljano. Po dolgi vožnji z
avtobusom smo le prispeli na cilj. Gospa, ki je bila naš vodič po našem glavnem mestu,
nam je pokazala veliko znamenitosti: maketo Ljubljane, Prešernov spomenik, trg,
Tromostovje... Najprej smo šli mimo stojnic s knjigami. Tam nas je pozdravil sam
maček Muri. Z vzpenjačo smo se povzpeli na Ljubljanski grad. Popoldan smo preživeli
v dvorani Tivoli na finalni tekmi v odbojki. Navijali smo za ekipo naše šole. Na žalost
vseh nas so za dve točki zmagali učenci OŠ Jesenice. To nam ni pokvarilo veselja, ker
je glavno sodelovati, ne pa zmagati.
Manja Bezjak, 3. b
Učenci tretjega in četrtega razreda smo odšli na izlet v Ljubljano. Odpeljali smo se z
avtobusom in kombijem. Pot se nam je zdela dolga. Ko smo prispeli, smo najprej
spoznali vodičko Matejo. Popeljala nas je po starem delu Ljubljane. Najbolj mi je ostala
v spominu maketa Ljubljane, s katero sem dobila približno predstavo, kako velika je
Ljubljana. Po ogledu mesta smo se z vzpenjačo povzpeli na Ljubljanski grad. Z njo sem
se peljala prvič. Na gradu nam je lutkovna skupina zastonj razdelila sladoled. Vsak je
dobil dve lučki. Peš smo se vrnili do parkirišča, od koder nas je avtobus odpeljal do
Hale Tivoli. Tam smo si ogledali odbojkarsko tekmo med OŠ Jesenice in OŠ Kanal.
Močno smo navijali za naše, ampak to ni bilo dovolj za zmago. Po žalostnem koncu
tekme sem si pred Halo Tivoli kupila obesek za ključe. Ob povratku domov je bilo na
avtobusu zelo zabavno.
Anika Božič, 3. a
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DOŽIVETJE PRETEKLOSTI – »GRAJSKI DAN«
Imeli smo naravoslovni dan.
Odpeljali smo se v Unec. Pred
Uršulinskim domom nas je
pričakal gospod Jaka. Kmalu smo
začeli z delavnicami. Fantje so
izdelovali meč, čelado in ščit z
grbom, punce pa so medtem
izdelovale krone in verižice. Ko
smo vse končali, smo z vso
opremo izgledali kot pravi
graščaki. Tako oblečeni smo se
odpravili na pot. Do Predjamskega
gradu smo poslušali zgodbo o
Erazmu.
V gradu nas je vodička vodila do skrivnega rova in po vsem gradu. Z njeno pomočjo
smo našli zemljevid o zakladu, ki ga je uspelo najti Aniki. Potem je bil čas za kosilo. Da
smo si ga zaslužili, smo zapeli nekaj pesmic. Skoraj bi pozabil povedati, da smo na
gradu zvonili za srečo. Tudi učiteljici sta zvonili.
Po kosilu smo gledali lutkovno predstavo 'Kraljična na zrnu graha'. Nato smo oblikovali
z glino in streljali z lokom. Najbolje je streljal Nik.
Luka Kralj, 3. a
Z avtobusom smo se odpeljali v Unec na
naravoslovni dan. Tam smo imeli
delavnice. Deklice smo izdelovale različne
verižice, zapestnice, krone, fantje pa
viteške čelade, ščite in meče. Vse to je
nekoč služilo grajski gospodi. Potem smo
se zapeljali do Predjame in si ogledali
Predjamski grad. V njem je živel roparski
vitez Erazem. Na skrivaj je hodil po češnje
v Vipavo. V bližini gradu stoji 500 let stara
lipa, kjer je Erazem pokopan. Po ogledu
gradu smo iskali torbo z zemljevidom, da bi
našli zaklad, ki os ga skrili v ruševinah
gradu blizu Planine. Nato smo se vrnili v
Uršulinski dom. Po kosilu smo si ogledali
lutkovno predstavo 'Kraljična na zrnu
graha' in se preizkusili v lokostrelstvu. Med
vračanjem smo si grajski dan posladkali s kepico sladoleda.
Nika Cvetrežnik, 3. b
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POBIRANJE PREŠC V BODREŽU
Bodržanski otroci so se nekdaj izjemno veselili dveh praznikov, božiča in dneva mrtvih.
Na božič so hodili po hišah, tam molili in prepevali ter tako dobili kakšen priboljšek.
Na praznik vseh svetih so ravno tako šli od hiše do hiše in molili, da so jim gospodinje
dale prešce.
Prešce so majhni kruhki, ki jih je spekla gospodinja na praznik vseh svetih. Naredila jih
je iz navadnega testa za kruh. Ponavadi so bile iz bele moke, lahko pa tudi iz črne. Pri
bogatejših ljudeh v vaše danes spominjajo, v katerih hišah so bile najboljše prešce, pa
tudi kako jim je bilo hudo, če so jih niso sprejeli. V nekaterih vaseh so pobirali prešce le
revnejši otroci in si vse pravično razdelili.
Otroci v Bodrežu ne hodimo več po hišah, saj je ta običaj izumrl že okoli leta l975.
Anja Mavrič, 6. a

LJUDSKI OBIČAJ- SLAČENJE KORUZE
Moja nona je bila doma v Desklah. V starih časih so imeli kmetje tam veliko koruze, ki
jo je bilo potrebno v jeseni spreviti pod streho. Temu običaju so rekli »slačenje sirka«.
Prevladoval je bel sirk, ki je danes zelo redek. Polomljen sirk so s polja spravili pod
»okril« v poseben prostor. Zvečer so se zbrale žene iz cele vasi in pomagale pri
slačenju. Gospodinja je spekla »ocvirkovco« in domač »štrudel«. Med delom so
prepevale in se pogovarjale.
Slačenje je potekalo po naslednjem postopku. Najprej so vsak storž slekli. Dobre so
dali, skupaj z lubjem, ki so mu rekli siršče, na en kup, slabše pa na drugi kup. Potem so
storže »oburili«, to pomeni, da so ga zmencali. Kar je ostalo, je bil »lot«, ki so ga
uporabljali za kurjavo. Dobre storže so obesili na žico in dali na kašče sušit. Siršče so
sortirali in boljše dali v »štrmace«, na katerih so spali.
Naslednji dan so delo nadaljevali pri drugi hiši.
Danes sadi sirk v Desklah le malokdo, ker tudi ni živine, ki bi ga jedla, zato je ta običaj
praktično že izumrl.
Rok Krpan, 6. a

KRESOVANJE
Kresni dan je najskrivnostnejši dan poletnega obdobja, saj je takrat sonce najvišje.
Kresna noč pa je trenutek, kjer se srečata najdaljši dan in najkrajša noč v letu.
Kresovanje je običaj, ki je bil zelo znan in je tudi danes. Prenašalo se je iz roda v rod.
Največji kres je bil pri Sv. Petru in Pavlu. Naši dedje in babice so kurili kres v noči s 23.
na 24. junij, saj so mislili, da bo kres s čarobno močjo pomagal oddajati Soncu večjo
svetlobo in toploto. Kres so kurili na hribu, na vidnem mestu. Da so sploh lahko
zakurili kres, so morali vaški fantje od hiše do hiše z »burelo« zbirati drva, les, suhljad,
gume. Hiša, ki ni hotele dati nič, se je pregrešila. Vse to, kar so zbrali, so morali ročno
nositi na grmado.
Okoli grmade so naredili nekaj centimetrov dolg pas, da ne bi prišlo do požara. Grmado
so polili z nafto ali bencinom, da bi bolje gorelo. Z žrebom so določili, kdo ga bo
prižgal. H kresu so prišli vsi vaščani. Ob gorečem kresu so peli: » Prišel je kres, prišel je
kres, gorijo drva, gori les. Bog daj, Bog daj, dobro leto nam daj.« Poleg pesmi so tudi
plesali, vriskali, rajali, igrali na harmoniko, metali lesene palice v ogenj, pokali s
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karbidom, pili in jedli. Za hrano so poskrbela dekleta. Pripravila so domač kruh iz
krušne peči, polento, salamo, fantje so prinesli dobro domače vino. Skakali so tudi čez
skoraj dogorel ogenj, to pa zato, ker so mislili, da se človek očisti vseh grehov. Skakala
so tudi dekleta. Tista, ki je dobro skočila, si je lahko obetala zakon še v istem letu, tista
pa, ki je slabo skočila, naj bi rodila brez zakona. Kres naj bi ugasnil okoli polnoči.
Vaščani so se vrnili domov, vsaka gospodinja je s seboj odnesla malo kresnega pepela
in ga posula okoli hiše, da bi jo obvaroval pred zli duhovi.
Stara navada pa je bila tudi, da so ta večer nabirali šentjanževe rože in drugo poljsko
cvetje. Spletli so jih v venček ali krancelj in ga pritrdili na vhodna vrata. Tam je ostal,
dokler se ni posušil. Venček je varoval pred lakoto, strelo, potresom, točo. Po drugi
svetovni vojni se je kresovanje 24. junija opustilo in uveljavilo se je prvomajsko
kresovanje.
Po pripovedovanju prababice zapisal Sašo Kolenc, 6.a

KOLEDOVANJE V KRSTENICAH
Koledovanje je star ljudski običaj, ki je značilen za vso Slovenijo. Opisal vam bom,
kako je potekalo v Kanalu z okolico in v delu Benečije.
Odvijalo se je v božičnem času, natančneje en dan pred praznikom svetih treh kraljev,
oziroma dnevom gospodovega razglašenja, ki ga praznujemo 6. januarja.
Na ta dan so se zbrali mladi fantje, stari od 10 do 15 let, in se oblekli, kot da so kralji.
Na glavo so si poveznili krone, si nadeli »mantelne«, to so pisani plašči. Eden je v rokah
nosil zvezdo, tisti, ki je predstavljal Boltežarja, si je obraz počrnil s sajami. Hodili so od
hiše do hiše in prepevali pesem.
Ljudje so jim dajali denar. Porabili so ga za nakup novih čevljev ali obleke. Veljalo je,
da je blagoslov prišel nad hišo, ki je dala kolednikom nekaj denarja. Namen je torej bilo
zbiranje denarja.
Posebnost običaja je v tem, da so koledniki potrebovali tri do pet dni za obisk vseh hiš.
Spali so v hlevih in hrano so jim dajali pri hišah.
Danes se z običajem lahko srečamo le še v redkih vaseh. Letos smo ga nekoliko
spremenjenega obudili tudi v Krstenicah.
Jan Križnič, 6. a

JEZERO JE, JEZERA »NEJ«
V začetku maja smo imeli naravoslovni dan. Odpravili smo se na ogled Cerkniškega
jezera.
V Cerknici nas je sprejel vodič in nam najprej pokazal maketo jezera. Izvedel sem, da
jezero nastaja ob dežju in izginja, ko je suša. Ogledali smo si tudi film, ki je prikazoval,
kako je z jezerom skozi vse letne čase. Pozimi, ko zamrzne, se na njem drsajo domačini,
pa tudi turisti, poleti, ko jezera ni, pa kmetje tam kosijo travo. V jezeru je tudi veliko
rib.
Ogledali smo si tudi Rakov Škocijan in videli še druge značilnosti kraškega sveta.
Dan je bil zanimiv. Preden smo ga zaključili, smo se posladkali še s sladoledom.
Rok Vončina, 6. a
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RADI IMAMO ŽIVALI
Sestra Katarina mi je dala zajčka. Ime mu je
Pepi. Je sive in bele barve. Je najmlajši izmed
vseh zajčkov. Spi v hlevu pri mami zajklji.
Ima pet bratcev. Ko pridem iz šole, ga grem
iskat. Nesem ga v dnevno sobo. Včasih me
tudi okremplja in pogrize. Hitro teče, rad se
skriva, skače in vse ovoha. Najbolj sem vesela,
ko ga ujamem. Takrat ga nežno primem za
ušesa in mu rečem, naj bo priden. Najbrž me
razume, ker se vedno umiri. Pepija imam zelo
rada.
Evelina Skrt, 2. r PŠ Levpa

Dedkovemu mačku je ime Crto. Je
oranžno-bele barve. Lovi miši, zato
je dedek zelo ponosen nanj. Crto se
rad igra z mano. Najbolj sem vesel,
ko se loviva.
Žiga Pavšič, 1. r PŠ Levpa

Doma imamo zajkljo. Je bele
barve. Na glavi ima črne lise.
Zelo rada je deteljo in divji
regrat, zato ji ga večkrat
naberem. Ni preveč zaupljiva. Ne
pusti se božati. Ko ji prinesem
kruh, se vzpne na zadnje tačke in
začne glodati. Imamo jo v starem
kokošnjaku. Upam, da bo kmalu
imela mladičke. Že se veselim.
Jakob Skrt, 2. r PŠ Levpa
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PRINC IN PRINCESA
Nekje daleč za sedmimi gorami in sedmimi vodami je živel bogat princ. Hotel se je
poročiti, vendar ni našel primerne princese.
Nekega dne se je okoli gradu razdivjalo strašno neurje. Nekdo je potrkal na vrata.
Zagledal je lepo deklico. Dejala je, da je kraljična, toda princ ji ni verjel. Bil je pameten,
zato jo je hotel najprej preizkusiti. Dal ji je nalogo, da mora v eni uri skuhati zrno graha.
Vendar deklica tega ni znala, ker je bila v resnici prava kraljična. Ko je princ to videl, je
kar poskočil od veselja. Vprašal jo je, če bi hotela postati njegova žena. Deklica je
prikimala. Zanimalo pa jo je, zakaj ji je princ dal to nalogo. Povedal ji je, da je hotel
ugotoviti, če je res prava kraljična.
Nato sta se poročila in srečno živela do konca svojih dni.
Aljaž Skrt, 4. r. PŠ Levpa

RDEČA KAPICA IN KOLO
Na robu gozda je živela deklica z imenom Rdeča kapica, na drugi strani gozda pa njena
babica. Nekega dne ji je mama pripravila polno košaro dobrot in jo poslala k babici, ker
je zbolela in ni mogla kuhati.
Rdeča kapica se je na obisk odpravila s kolesom, a ji je sredi gozda spuščala guma.
Ravno takrat se je mimo na motorju pripeljal volk. Ustavil je in jo vprašal, kaj je
narobe. Rdeča kapica mu je povedala, kaj se ji je zgodilo in volk ji je pomagal zakrpati
gumo. Skupaj sta nadaljevala pot do babičine hiše. Babica se je obiska zelo razveselila.
Povabila ju je v hišo in ju pogostila. Volku je priznala, da so ji motoristi zelo všeč, zato
jo je povabil na krajšo vožnjo. Babica je sedla na motor, se volka trdno prijela in med
vožnjo kar vriskala od veselja.
Tako sta volk in babica postala prijatelja. Volk jo je od takrat naprej redno obiskoval.
Jure Okroglič, 4. a

NA OBISKU PRI SNEGULJČICI
Deklica Delfina in Lisica Zvitorepka sta se igrali na gozdni jasi. Ujela ju je noč. Iskali
sta kraj, kjer bil lahko prenočili. Zagledali sta lepo hiško. Imela je rjavo streho, velika
rdeča vrata, na oknih pa so cvetele rože.
Potrkali sta na vrata: »Tok, tok, tok!« Odprla jima je lepa deklica po imenu Sneguljčica
in ju povabila v hišo. Postregla jima je s toplo juho, pečenim mesom in potico. Potem so
se ulegli na mehke blazine in sladko zaspali.
Ko sta se zjutraj zbudili, sta se Sneguljčici lepo zahvalili za prijazno pogostitev in odšli
dalje. Kdo ve, kje sta sedaj in kaj počneta?
Filip Skrt, 3. r PŠ Levpa
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NENAVADNE SANJE
Pripravljal sem se na spanje. Popil sem mleko in si oblekel pižamo. Mama mi je
zaželela lahko noč in čez nekaj časa sem zaspal.
Začele so se nenavadne sanje. Pristal sem na planetu Gigi, vsaj tako je pisalo na tabli
pred zaporom. Dva stražarja sta mi rekla, naj se umaknem z zasebne posesti. Rekel sem:
»Saj to je vendar zapor.« Stražar mi je odgovoril: »To samo zgleda kot zapor, v resnici
pa je tovarna ljudi.« Zelo sem se začudil, saj na Zemlji ljudi ne delamo v tovarni.
Stražar mi je razložil, da je na tem planetu le še okrog 150 pravih ljudi in da živijo v
nano dobi.
Rekel sem mu: »Snemi čelado, da vidim tvoj pravi obraz.« Bil je človek. Predstavil sem
se mu, on pa mi je rekel: »Jaz pa sem številka 38321.« Povedal mi je, da imajo pri njih
namesto imen vsi številke. Pristopil je še en stražar. On se je imenoval številka 1.
Poslovil sem se od njiju in se napotil na letališče. Pristali smo na domačem planetu
Zemlja. Povsod so korakali sami roboti. Vprašal sem jih, kje so ljudje. Dobil sem
odgovor, da izumirajo. Sledil je grozen stavek: »Z določenimi stvarmi se človek ne bi
smel igrati. Ljudje sami ste ustvarili novo dobo, nano dobo, dobo robotov.«
V tistem trenutku sem se zbudil v postelji in pomislil na nano dobo. Upam, da se ne bo
nikoli zgodila. Te moje sanje naj bodo vsem znanstvenikom v poduk, da se človek z
določenimi stvarmi ne bi smel igrati. Upam, da sem nekaj naučil tudi vas.
Urban Makorič, 5. a

RAZMIŠLJANJE O HARRYJU POTTERJU
To je knjiga o fantu Harryju – mladem čarovniku, ki se v vsakem delu knjige spoprime
z različnimi nevarnostmi in vsakič doživlja nove razburljive dogodivščine.
Knjigo sem začel brati, ker so v mojem razredu vsi govorili o njej. Rekli so, da je to res
prava knjiga - in še prav so imeli. Ker se je kar naprej dogajalo kaj zanimivega, sem se
do konca vživel vanjo. Bilo je zelo napeto. Goltal sem besedo za besedo, stran za
stranjo, poglavje za poglavjem. Zanimalo me je, kaj vse se bo še zgodilo. Ko se je vse
srečno končalo, sem si oddahnil. Priporočam tudi vam, da preberete vse dele Harryja
Potterja.
Martin Jerončič, 5. b

KDO JE PRIJATELJ
Kdo je prijatelj? To se ve.
Ko z njim se igraš,
ti hitreje mine čas.
Z njim v družbi ti je vedno lepo,
ker se veselo zabavamo.

Z njim pozimi led topimo,
metulje spomladi lovimo.
Poleti skupaj v morju se hladimo,
da naše prijateljstvo osvežimo.

S prijatelji si v mislih čisto drugje,
nekje tam, kjer pesem se začne.
Andrijana Damjanović in Mateja Felc, 5. b
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MOJ PRIJATELJ VEDNO KUHA
Moj prijatelj vedno kuha,
kuha, kuha,
pa nič ne skuha.

Moj prijatelj vedno bere,
bere, bere,
pa nič nikoli ne prebere.

Moj prijatelj je vesel,
z njim sem iz srca
pesmico zapel.
Sem srečen z njim postal,
ko prijateljstvo njegovo sem spoznal.
Eva Mori, 5. b

KAJ JE NOVEGA V KANALU
Kanal je naselje, ki leži na pol poti med Tolminom in Novo Gorico in je moj domači
kraj.
V njem lahko vidimo staro obzidje in celo ruševine gradu. Na novem trgu stoji
Neptunov vodnjak. Letos sem izvedel, da je Neptun bog morja.
V jeseni je bil izvoljen za novega župana Andrej Maffi. On bo župan naše občine
naslednja štiri leta. Dobili smo tudi novo slaščičarno z imenom Rafaello. Tu postrežejo
z odličnimi slaščicami. Dober tek vam želim!
Franci Obid, 4. a.

ROJSTNI DAN
Zadnji šolski dan pred novoletnimi počitnicami sem pred poukom delil vabila za moj
rojstni dan. Cele počitnice sem težko čakal nanj, no, potem je končno le prišla sobota.
Ob dveh sem bil že ves nestrpen, čeprav sem začetek praznovanja imel šele ob štirih.
Ob treh sta prišla prva gosta, a to nista bila prijatelja, ampak dedek in babica. Malo po
treh je le pricapljal Urban in njegov mlajši brat Gašper. Potem so prišli še vsi ostali
povabljeni.
Najprej smo hoteli igrati namizni tenis, a kaj ko se lahko igrata samo dva. Domislili smo
se, da bi lahko dobili še dva loparja pri sosedu Eriku in bi lahko igrali v štirih. Ko sva z
Juretom odšla po loparja do Erikove hiše, si zaradi psa nihče ni upal vstopiti. Mimo je
prišel sosed in nama pomagal mimo psa. Ko pa sva pozvonila, Erika ni bilo doma. Brez
loparjev sva se vrnila domov.
Ker nismo vedeli kaj početi, je Žan predlagal, da bi šli na igrišče. Vsi smo bili za to.
Igrali smo nogomet. Ko smo se vrnili domov, smo se igrali še druge igre in pojedli
torto. Tako se je počasi iztekel moj rojstni dan. Na koncu je ostal samo še Martin in na
dvorišču smo z mojima sestricama igrali nogomet.
Za konec moram povedati, da je bil to moj najlepši rojstni dan, saj sem dobil najboljša
darila in so me prišli obiskat vsi moji prijatelji.
Blaž Marušič, 5. a
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V SLOVENSKI ŠOLI
Prejšnje poletje sem se s starši priselila v Slovenijo in sicer v Ročinj. Tata nas je tam
seznanil z bosansko družino. Senida me je peljala k mojima bodočima sošolcema Niki
in Jerneju Vidič. Igrali smo se in pogovarjali.
Prišel je dan, ko sem morala v šolo. Bilo me je strah, saj nisem znala govoriti slovensko.
Najprej me je tata peljal k psihologinji, ki me je kasneje pospremila v razred. Vsi so mi
povedali svoja imena. Po malici so mi sošolke razkazale šolo. Bilo je zelo lepo in čas je
hitro mineval.
Zdaj sem se že malo naučila slovensko. V Sloveniji se počutim zelo lepo.
Džemila Drndić, 5. b

VELIKAN IN ŽIVA VODA
Za devetimi gorami je živel kralj, ki je imel tri sinove. Bil je hudo bolan, zato jim je
naročil, naj gredo iskat živo vodo in mu jo prinesejo, da bo ozdravel.
Šli so po svetu. Hodili so pet noči. Končno so prišli do križišča. Vsak si je izbral svojo
pot. Najmlajšega je pot pripeljala prav do izvira žive vode, vendar jo je varoval velikan.
Ni ga pustil do vode, ampak mu je ukazal, da mu mora v zameno za živo vodo prinesti
kos zlata.
Mlajši sin se je pogumno odpravil iskat zlato. Prišel je do gozda. Tu je srečal svoja dva
brata. Prvi brat je nosil vedro, drugi pa je pravkar izkopal kepo zlata. Velikodušno sta
mu odstopila vedro in zlato, samo da bi dobili živo vodo za bolnega očeta.
Velikan je dobil zlato, zato je izpolnil obljubo in mlajšega brata pustil do izvira. V
vedro je natočil živo vodo. Odnesli so jo očetu kralju. Naredil je majhen požirek in takoj
ozdravel.
Od takrat naprej so vsi živeli srečno do konca svojih dni.
Luka Okroglič, 4. r PŠ Levpa

ŽIVA VODA
Nekoč je živel cesar, ki je imel tri sinove. Ko je ostarel, je naročil sinovom, naj mu
prinesejo živo vodo, ker bi se rad pomladil.
Odpravili so se na pot. Prišli so do jame. Najmlajši sin je šel skozi njo in na drugi strani
zagledal medveda. Vprašal ga je, če ve, kje bi dobil živo vodo. Medved mu je rekel, da
mu pove, če reši tri naloge. Prva je ta, da mora v bližnjem gradu ukrasti čarobni prstan.
Prišel je do gradu. Zagledal je jokajočo deklico. Povedala mu je, da so jo ugrabili trije
lopovi. Začel se je bojevati z njimi in jih premagal. Deklica ga je vprašala, kako naj se
mu oddolži. Vprašal jo je po čarobnem prstanu. Dala mu ga je. Odnesel ga je medvedu.
Ta je izgovoril čarobne besede in prstan ga je spremenil nazaj v človeka. Bil je
presrečen, zato je najmlajšemu sinu rekel, da mu druge in tretje naloge ni treba izpolniti,
potem pa mu je izdal, kje je živa voda.
Našel jo je v studencu pri gradu. Natočil jo je v majhno stekleničko in jo odnesel očetu.
Pri njem sta že bila oba brata. Oče se je napil žive vode in se v trenutku pomladil.
Mlajšemu sinu je v zahvalo dal lepo deklico za ženo in veliko denarja. Tako so živeli
srečno do konca svojih dni.
Martin Jug, 3. r PŠ Levpa
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ČUDEŽNA MOČ ŽIVE VODE
Nekoč je živel reven kmet, ki je imel tri sinove. Nekega dne je slišal za živo vodo, ki
izpolni vsako željo. To je povedal tudi sinovom in jim naročil, naj jo gredo iskat.
Sinovi so odšli po svetu. Hodili so po dolinah, hribih in gorah. Prvi sin je na gori našel
izvir žive vode. Natočil jo je in že hotel oditi, ko je na tleh zagledal prstan in si ga nadel
na prst. Potihoma si je zaželel, da bi postal kralj in da bi se hitro znašel pri očetu. Popil
je še požirek vode. Prstan mu je željo izpolnil. V tistem trenutku se je znašel pri očetu s
krono na glavi.
Oče je objel svojega sina. Presrečen je bil, da mu je prinesel vodo, ki izpolni vsako
željo. Živela sta srečno do konca svojih dni. Kaj se je zgodilo z bratoma, pa še zdaj ne
vemo.
Andraž Humar, 4. r PŠ Levpa

IZVIR ŽIVE VODE
Nekoč je živel kralj, ki je imel tri sinove. Nekega dne je izvedel za živo vodo. Sinovom
je naročil, naj mu jo prinesejo, ker je hudo zbolel. V zahvalo jim je obljubil kraljestvo.
Sinovi so se veselo odpravili na pot. Po dolgem času so prispeli do krčme. Krčmarja so
vprašali po živi vodi. Povedal jim je, da jo bodo našli na otoku. Odpluli so. Tam so šli
vsak v svojo smer. Starejša brata sta se srečala na jasi. Tam ju je ujel zmaj, ki je varoval
izvir žive vode. Čez nekaj časa je prišel mimo najmlajši brat. Zmaju je odsekal glavo in
tako rešil brata. Bratje so natočili živo vodo in odšli domov. Dali so jo očetu.
Ker se sinovi niso skregali, jim je oče razdelil kraljestvo na tri enake dele. V njem so
vladali srečno do konca svojih dni.
Miha Skrt, 3. r PŠ Levpa
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VLAKEC
VLAKEC DELA ČUHA PUHA,
PO TIRNICAH DRVI.
POTEM SE USTAVI,
KER DOMOV BI RADI POTNIKI ODŠLI.
Nejc Skrt, Špela Marušič, 2. a

AVTOBUS
AVTOBUS ŽE ZJUTRAJ HITI,
KER PREVAŽA OTROKE IN LJUDI.
AVTOBUS SE JE USTAVIL
IN NASE POTNIKE POVABIL.
Katja Kovačič, Manca Turchetto, 2. a

LETALO
FR, FR, FR, LETALO ŽE LETI,
FR, FR, FR, ZELO SE MU MUDI.
FR, FR, FR, KO KONČNO PRILETI,
FR, FR, FR, VSEM LEPO SE ZDI.
Nika Kralj, Larisa Krajnik, 2. a

MOJ RDEČI AVTO
MOJ RDEČI AVTO
PELJE ME V DALJAVE,
BRUM BRUM BRUM,
DRUM DRUM DRUM.
KO SE VSEDEM VANJ,
ME ODPELJE STRAN,
BRUM BRUM BRUM,
DRUM DRUM DRUM.
ZDAJ GREMO, ZDAJ GREMO,
TJA DALEČ NA HRVAŠKO,
BRUM BRUM BRUM,
DRUM DRUM DRUM.
Maja Križnič, Hana Munih, 2. a
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SPET SMO ŠPORTNI DAN IMELI
Spet smo športni dan imeli,
Torbe na ramo si nadeli.
Ah, bil sobotni dan je to!
Na pot veselo smo krenili
In tudi lepo pesmico zapeli.
Čips v roke smo prijeli,
En, dva, tri,
V hrib junaško se povzpeli.

Po poti smo se kar potili,
Oddahnili smo se šele na kontradi,
Hrano hitro tam pohrustali,
Oho in še žige v knjižice dobili!
Domov veselo šli smo radi.
Učenci 3. a in 3. b

MEDNARODNA TEKMA
Pred mesecem dni nam je učiteljica
športne vzgoje povedala, da pojdemo
11. maja igrat mini odbojko v Novo
Gorico na mejo z Italijo. Turnirja sem
se zelo veselila.
Tistega dne zjutraj sem se odpravila v
šolo in kmalu smo se odpeljali. Ko
smo prišli na igrišče, sem videla, da
je mreža postavljena zelo nizko. S
sošolko Andrijano sva se šli pripravit
za tekmo. Bil je pravi boj. Sodnik
nam je povedal, da so pravila malo
spremenjena: tistega, ki gre na servis,
potem zamenja rezerva in da se igra po osem minut. Na začetku je bilo nekaj zmede, a
je čez čas šlo že precej bolje. Zmagali smo in se veselili. Vesela sem bila tudi, ker sta
me prišla spodbujat moj nono in nona. Po tekmi smo dobili piškote, sokove, za spomin
pa še majico.
To je bil moj prvi mednarodni turnir, zato si ga bom še posebej zapomnila.
Eva Mori, 5. b
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ATLETIKA
Učiteljica nam je povedala, da bomo imeli jutri atletski športni dan. Bila sem vesela, ker
imam rada atletiko. Doma sem takoj popoldne pripravila vse za naslednji dan. Ko sem
zjutraj prišla v šolo, smo kmalu začeli. Najprej smo tekli na šestdeset metrov. Tekla sem
v paru s sošolko Majo. Čeprav je tekla hitro, sem jo vseeno prehitela s časom 10,9
sekunde. Bila sem zadovoljna.
Po teku smo se malo odpočili, nato pa metali žogice skozi tri obroče, ki so bili različno
oddaljeni in pri vsakem si lahko
dosegel različno število točk.
Tisti, ki je bil najbolj oddaljen,
ti je prinesel največ točk. Vsi
sošolci in jaz smo metali v
najbolj
oddaljen
obroč.
Nazadnje smo še skakali v
daljino. Po objavljenih vseh
rezultatih sva bili z Majo skupaj
na četrtem mestu in samo za
eno točko zgrešili tretje mesto.
Vseeno sem bila zadovoljna, saj
sem dosegla zelo dober rezultat.
Urša Blažič, 5. a

SPRETNOSTNA VOŽNJA S KOLESOM
Vse se je začelo v torek, ko smo pripeljali kolesa v šolo in se pripravili na vožnjo po
poligonu. Ko sta prišli učiteljici Mimi in Andreja, smo začel postavljati poligon. Najprej
sem mislil, da bo težko, a se je izkazalo za zelo lahek preizkus spretnostne vožnje.
Edino lonček s peskom je bilo težje prepeljati in spustiti na poličko. Pozneje smo se
nekateri učenci z učiteljico popeljali po Kanalu.
Grega Gorjan, 5. a

KJE JE ČELADA
Naš kolesarski krožek smo začeli z dnevom na poligonu, ki mi je bil všeč, saj je bil zelo
zabaven. Doma sem zjutraj pripravila kolo, čelade pa nisem našla. Iskala sem jo pod
posteljo, na omari, polici, povsod. Končno sem jo zagledala na bratovi glavi, ker si jo je
pomerjal. Jezna sem kričala nanj, saj mi je iskanje vzelo veliko časa.
Skupaj sva odšla v šolo. Na igrišču sem zagledala sošolke in sošolce s kolesi. Ko sta
prišli učiteljici, smo začeli s spretnostno vožnjo na poligonu. Vsi smo se zabavali.
Aleksandra Damjanović, 5. b
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HIMNA PETOŠOLCEV V NARAVI
Odšli smo pa na morje
se plavat naučit
(da ne potonemo na dno).
Vsi smo delfinčke osvojili,
ker plavalci dobri smo.
Pričakal nas je bazen
bilo nam je lepo,
najlepše pa zvečer ob lučkah
čofotati je bilo.
Soline, lutke, kino,
ples in nogomet,
že to bilo je strašno fino.
Zvečer pa še smeh in dobra volja,
res - bilo je za znoret.
Petošolci

POLETNA ŠOLA V NARAVI
Pred šolo nas je že čakal
avtobus. Udobno smo se
namestili,
pomahali
staršem, premagali strah
in se odpeljali proti
morju.
Na obali nas je pričakalo
vroče sonce. Peljali smo
se skozi luko Koper in si
jo ogledali. Videli smo
mnogo
avtomobilov,
lesa, ladij in kontejnerjev.
V bližini je bila zasidrana
tudi vojaška ladja.
Prispeli smo na Debeli
Rtič. Pospravili smo naše stvari in se razgledali po paviljonu. Dnevi v šoli v naravi so
potekali nekako tako: po zajtrku smo imeli pouk, nato pa plavanje. Sledilo je kosilo in
čas za počitek. Popoldan smo preživeli ob vodi. Najlepši so bili večeri, ko smo igrali
nogomet, gledali filme in plesali. Enkrat smo šli na nočno plavanje. Ogledali smo si tudi
sečoveljske soline in Portorož. Imeli smo še lutkovno predstavo, zadnji dan pa piknik.
Šola v naravi je hitro minila. Po dolgi vožnji domov so nas pred šolo počakali starši. Za
presenečenje smo jim zapeli himno o šoli v naravi, ki smo jo zložili skupaj z našima
učiteljicama.
Aljaž Bezjak, 5. b
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KANALCI SO POZABILI NA PREPOVEDI, ZAPOVEDI IN PRAVILA ŽIVLJENJA
(Domišljijski spis)
Nekega dne sem se zbudila in pomislila na to, kaj bi danes počela. Bile so počitnice in
bila sem sama doma. Vstala sem, se preoblekla in obula. Domislila sem se, da bi lahko
odšla na sprehod po Kanalu.
Zaklenila sem vrata, dala ključ v žep in se odpravila. Srečala sem sosedo, pozdravila
sem jo. Uvidela pa sem, da je nekaj zelo narobe, ni me pozdravila, ampak je začela
govoriti o moji trapasti frizuri. Soseda je še kar naprej govorila, ampak jaz je nisem več
poslušala, raje sem odhitela naprej. Prišla sem do središča Kanala. Tam so se avtomobili
zaletavali drug v drugega. Nek mož me je vprašal, če bi se šla peljat, saj se je zelo
zabavno zaletavati z avtomobili. Rekel je, da ni potrebno iti niti do zabaviščnega parka.
Mislila sem, da se mu je zmešalo, vendar pa je prihajalo vedno več avtomobilov in vsi
so se zaletavali drug v drugega. Takrat sem se spomnila, da moram še v trgovino po
kruh. Vstopila sem. Tam je bila šele zmeda. Ljudje so jemali stvari, ne da bi zanje
plačali. Nekaj se jih je vozilo v nakupovalnih vozičkih. Neka ženska je v velik »škaf«
zlivala čistila, mila… Vprašala sem jo, zakaj to počne. Rekla je, da je njen mož pravkar
odšel k vodovodu. Spustil bo obilico vode v trgovino. Ona pa bo vanjo zlila milo in tako
bo vsa trgovina v milnih mehurčkih. Rekla je še, da se bo zabavno kepati z milnico in
naj zato ostanem še nekaj časa. Potem je odšla iskat svojega moža, da bi ga vprašala,
kdaj bo spustil vodo v trgovino. Jaz pa sem se zagledala v nekaj otrok, ki so se
obmetavali z jajci in tortami. Prav takrat je skozi vrata prišla skupinica ljudi. Na
majicah so imeli zapisano »ljubitelji živali«. Vsak izmed njih je imel v roki potepuškega
psa ali mačko. Začeli so odpirati pasjo in mačjo hrano ter na tla zlivati mleko.
Umazaniji na tleh sem se izognila ter odšla k pultu, da bi mi dali kruh. Takrat sem
zagledala prodajalko, ki je imela dva hleba kruha pod čevlji in z njimi čistila umazanijo,
ki je bila po tleh. Vprašala sem jo, če mi lahko da kruh. Hotela mi je dati tistega, s
katerim je malo prej čistila tla. Takrat mi je bilo vsega dovolj in stekla sem domov. Tam
me je čakalo največje presenečenje. Vrata so bila odprta in na tleh, hiša pa je bila polna
ljudi, ki jih nisem poznala. Dva sta gledala televizijo in jedla čips. Nekdo je s sušilcem
za lase sušil ribo, ki jo je prej vzel iz akvarija. Rekla sem mu, naj jo spusti v vodo.
Odgovoril mi je, da ribi hoče le dobro, saj je bila prej vsa mokra in če njega ne bi bilo,
bi se riba v hladni vodi prehladila.
Iz takšnega razmišljanja me je zdramil mamin klic. Ukazala mi je, naj pospravim sobo.
Hotela sem se upirati, ampak sem se pravi čas spomnila, kako pomembna so pravila.
Patricija Drašček, 8. a
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HAIKU
Ogenj ne gori
samo v naših srcih,
tudi v očeh.

Ogenj zagori,
iz njega se zakadi
velik črn dim.

Ogenjček gori,
čas tako hitro beži
ter vse pogasi.

Plamen se smeji,
ko se z ognjem lovi
in pred njim beži.

Ta ogenj gori
že približno tisoč let,
kot jaz zdaj živim.

Ogenj prasketa,
s plamenčki se igra
ter se hihita.

Plamen jaz imam,
prav nobenemu ga ne dam,
rada ga imam.

Dan brez njega ne
mine nikdar, ker ogenj
vidimo povsod.

Špela Laščak, 8. a

Sara Bavdaž, 8. a

LENEGA ČAKA STRGAN ROKAV, PALCA BERAŠKA, PRAZEN BOKAL.
(Valentin Vodnik)
Piše se leto 1800, potekajo osvajalni pohodi velikega Napoleona Bonaparteja.
Po deželi vlada revščina, nepismenost, ljudje so neuki in narodno neozaveščeni.
Delo na polju je trdo, v primeru naravne katastrofe pa ga narava lahko hitro izniči.
V tem času, natančneje leta 1758, pa se je v Zgornji Šiški pri Ljubljani bogatemu
gostilničarju rodil sin. Ime mu je bilo Valentin Vodnik, oče slovenske poezije.
Pisal je v času razsvetljenstva, vodil pa ga je domoljub, izobraženec Žiga Zois.
Pod njegovim vodstvom je Vodnik napisal domoljubno pesem, ki je imela namen
vzpodbujati takratne slovenske kmete, obrtnike in meščane. Hotel jih je vzpodbuditi k
delu, študiju, ljubezni do bližnjega in k narodni in domovinski zavesti.
Kar je Vodnik takrat zapisal, velja še danes. Semkaj lahko prištevamo tudi druge
pregovore, npr.: »Brez dela ni jela.« Ko se nočem učiti, mi starša vedno govorita te
znane Vodnikove besede:»Lenega čaka strgan rokav, palca beraška, prazen bokal.« Te
besede me tako kot takratne Slovence takoj vzpodbudijo k delu.
V današnjem hitrem ritmu življenja pa pozabljamo na druženje.
Tako se vedno bolj odtujujemo in samo delamo. »Brez dela ni jela.« Ta pregovor
nedvomno drži in ga moramo upoštevati. Ob Vodnikovih besedah lahko razmišljamo
tudi o poklicu, ki bi ga želeli opravljati. Biti moramo izobraženi, finančno podprti in
odprti za druge.
Andrej Sitar, 8. a
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MOJA DOMOVINA
Ne bom na tuje hodil,
le kaj bi tam iskal?
V Sloveniji predragi
za vedno bom ostal.
So potoki dobri znanci,
vasi kot lastni žep,
hribi in doline
so pravi ognjemet.
To moja domovina je,
v njej počutim varno se.
Špela Laščak, 8. a

KO MLADI POSTANEJO POLITIKI
Tudi letos smo se mladi preizkusili v vlogi parlamentarcev. Že kar v navadi je, da se
osnovnošolci na večih ravneh srečajo z učitelji, ravnatelji, župani ter celo z ministrom
za šolstvo in verjemite mi, da ob zanimivih temah ne zmanjka besed.
Tudi letos je bilo tako, saj smo imeli o temi Moje mnenje o devetletki veliko povedati.
Otroški parlament se odvija na večih ravneh tudi na občini v Kanalu. 2.3.2007 smo bili
povabljeni k županu Andreju Mafiju in po toplem sprejemu se je razprava zelo hitro
razvnela v zanimiv pogovor, ki smo ga oblikovali učenci OŠ Kanal in Deskle, pri tem
pa so nam pomagali gospod župan ter drugi predstavniki občine, ravnatelja obeh šol in
naši mentorji. Beseda je tekla o predlogih, kritikah in pohvalah, ki se navezujejo na
življenje v naši občini in o devetletki sami. A ne le to. Po končanem uradnem delu smo
se šele dobro razvneli in tako smo bili deležni številnih odgovorov in nasvetov, ki nam
bodo v prihodnosti še kako koristili.
Ob koncu smo potrdili delegacijo za regijski OP, ki se je odvijal 6.3. v Novi Gorici. Tu
smo temo o devetletki dodobra izčrpali ter sklepali nova prijateljstva.
Kasneje se je OP odvijal tudi v Ljubljani in letos se ga je udeležil predstavnik OŠ
Deskle.
Hja, tudi mi že imamo svoj parlament, a je dosti zabavnejši kot tisti, ki ga imamo
priložnost opazovati preko malih zaslonov. Tudi pri nas se mnenja močno razlikujejo, le
da je pri nas to zaželjeno in dovoljeno. In letošnji parlament je s tega vidika uspel, saj
smo kljub množici različnih mnenj v prijetnem vzdušju urili svoje govorniške spretnosti
in premagovali tremo- ter se po vrhu vsega še zabavali!
Ana Križnič, 9. a
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DOBERDOB
(Impresionistična pesem)

(Konstruktivistična pesem)

Pogled mi zbeži preko temne planjave,
pogled mi zbeži preko črnih grobov.
In gledam v križe, prezgodaj vkopane
in gledam v zemljo in hočem domov.

Kri = smrt
Smrt = vojna
Vojna = 100% smrt
Beg = poraz
Poraz = sramota
Sramota = življenje (?)

Ne joče le duša – joče vse.
Joče nad mano nebo,
ki objema krvavo zemljo.
To zemljo potok solz duši,
saj solze so polne krvi.

Življenje je priložnost
Priložnost = beg
Sramota < življenja

V moji duši se bije vihar.
Ali odločiti se živeti? Se sprijazniti – umreti?
Izdati ali se vdati?
Ostati ali zbežati?
Ana Križnič, 9. a

.? = zbežati / ostati
!= živeti/ se žrtvovati
= nikoli se vdati
Vojna = slabost
Beg = pot
Zbežati izdati = živeti !
Ana Križnič, 9. a

CVETOČE DREVO
V jutranji rosi
drevo se blešči
in v vsakem kristalčku
so tvoje oči.
In v njegovi krošnji,
kakor mošnji
se mi zdi,
da vidim tvoje oči.
Danes spet vidim
tvoje modre oči
in zopet pomislim
na drevo, ki se blešči.
Katja Zimic, 9. a

50

M
MA
AV
VR
RIIC
CA
A PPE
ESSM
MII IIN
NZ
ZG
GO
OD
DB
B

EVROPEJCI SO POZABILI NA PREPOVEDI, ZAPOVEDI IN PRAVILA ŽIVLJENJA
Piše se leto 2108, vsa Evropa je prevzela »balkanski« način življenja.
Vladajo različne politične stranke, vsaka pa ima vsaj eno zasebno policijo. Nastala je
vojna med Združenimi balkanskimi narodi, katerim se je kasneje pridružila še Slovenija
in Zahodno Unijo, na čelo katere se je postavil Monako. Združeni balkanski narodi so
obsegali: Slovenijo, Hrvaško, Srbijo, Črno goro in Makedonijo. Zahodna Unija pa:
Monako, Francijo in Belgijo.
Zelo zanimivo je dejstvo, da so kasneje zmagali Združeni balkanski narodi kljub
premoči nasprotnika. Ker imajo na Balkanu svoj način življenja, kjer ni zakonov in
pravil, se je razvilo brezvladje. Država, še posebej pa Slovenija, je bila zelo bogata, saj
je cvetel posel z mamili, ki so jih tihotapili po vsem svetu.
Zaslovela je kot domovina indijske konoplje v svetovnem merilu. V tej državi pa je bila
skrb za naravo »zadnja briga«, zato so se kmalu pokazale posledice. Veljal je moto:
»Česar ne potrebuješ, vrzi skozi okno«. Tega pravila so se vsi skrbno držali in
prispevali k dvigu morja zaradi taljenja ledenikov. Gladina se je dvignila za šest metrov
in Slovenija je imela lastno »Atlantido«. Ta kraj je bil raj za potapljače, kar je prineslo
velike količine denarja. Zaradi dviga temperature se je del Kosova spremenil v peščeno
puščavo. Tako se je razvil nov šport. Ime so mu dali Slovenci – deskanje na peščenih
sipinah.
Usoda Evrope je bila zapečatena z izbruhom njenih največjih ognjenikov. Nebo je
prekril pepel, voda je zamrznila in življenje je ugasnilo. Na ostalih celinah pa je
življenje potekalo normalno, saj jih izbruhi ognjenikov niso prizadeli. Evropa je postala
»prazno območje«, saj se zaradi strahu pred ponovno katastrofo na njej ni želel nihče
naseliti.
Andrej Sitar, 8. a

ODA LISTU
Simbol življenja – list zeleni,
svoboda, sreča, up si mi.
prinašaš spravo in lepoto
in mir, ki vojni konec stori.
Že ko vzkliješ iz rjavine,
ko se prikažeš v mrazu tem,
v srcu upanje vzklije,
ki nosim ga vsem ljudem.
V vojni sprava,
vidim te, svobodna si zastava,

krhek, tanek – a močan
in z upanjem o svobodi si navdan .
Ko časi težki pridejo,
pogum v sebi ohrani,
gosenici se zoperstavi
in rane v viharju zadane si pozdravi.
O list, ti – moja domovina,
bodi vsem v spravo,
vse omami tvoja naj milina
svoboda prva tvoja naj bo vrlina.
Ana Križnič, 9. a
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GLASILU SMO POMAGALI NA POT
Prispevki so nastali pod mentorstvom strokovnih delavk vrtca, učiteljic razredne stopnje
in slovenščine.
Ilustracije in fotografije: učenci in strokovni delavci vrtca in šole
Lektorirali: Zvonka Cigoj, Suzana Kavčič in Vojko Rutar
Oblikovanje naslovne strani: Andreja Krpan
Računalniška obdelava: Ana Kodelja, Nevenka Skrt, Nives Volk, Milka Zimic
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