
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOSTIČEK 

Glasilo šole in vrtca Kanal 
  

ŠOLSKO LETO 2008 - 2009 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani! 

 

Kako hitro je prišel zaključek šolskega leta. Zdi se, da smo ravnokar oblikovali četrto 

številko Mostička, pa je pred nami že peta. 

Res je. Mostiček izhaja že pet let. Lepa obletnica. 

 

Pred petimi leti sem v Mostiček zapisala prepričanje, da bo prvi številki sledila druga, 

tretja ... Pa smo prišli do pete. Vesela sem tega. 

 

Hvala vsem, ki sooblikujete naš Mostiček. Prav vaš prispevek je nepogrešljiv delček v 

mozaiku našega glasila.  

 

          Ravnateljica 

Kanal, junij 2009 
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GIBANJE – MOJ VELIKI PROJEKT 

Naj se še tako nemogoče sliši – tudi najmlajši se vključujemo v celoletne projekte vrtca. 

Letošnji projekt na temo gibanja nam je še posebej pisan na kožo. A da ne bi kdo narobe 

razumel: iz velikih tem ne skušamo ustvariti še večjih znanosti, temveč se temam posvečamo 

večinoma naključno in po svojih sposobnostih.  

Gibanje je za otroke iz prve skupine vsak dan nov projekt. »Danes pa res,« je že pred sedmo 

uro zjutraj razmišljal naš najmlajši. »Danes se bom res prav sam postavil na noge in na njih 

tudi ostal!« S podobno mislijo se mu pridruži še nekaj starejših otrok: »Da, danes bomo 

končno naredili svoje prve samostojne korake!« Tisti najstarejši v skupini pa so prepričani, da 

se danes ne bodo več spotaknili ob igrače in jim bo že uspelo preskočiti manjše ovire. In res se 

nekaj teh projektov vsak dan uresniči, drugi se prenesejo na jutri, morda na naslednji teden ali 

naslednji mesec. Pa brez skrbi, na koncu bodo vsi izpeljani. 

 

Vse pa vendarle ne more biti prepuščeno 

naključjem, zato vmes posežemo tudi 

vzgojiteljice s svojimi zamislimi. Otrokom 

pripravimo vadbeno uro, spodbujamo jih pri 

osvajanju novih spretnosti, k sodelovanju 

povabimo tudi starše. Prav v družbi staršev smo 

to pomlad preživeli dva, gibanja polna, dneva.  

V aprilu smo pripravili pomladno srečanje s 

starši in se v parku pri vrtcu prepuščali 

kolesarjenju, guganju in spuščanju po toboganu. 

Najbolj spretni otroci so se preizkusili tudi v 

»košarki«. Vreme nam je bilo več kot 

naklonjeno in popoldan je popolnoma uspel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupne urice s straši so bile všeč tako otrokom 

kot vzgojiteljicam, zato smo na »Dan druženja 

treh generacij« medse povabili še stare starše. 

Sobotno dopoldne smo najprej preživeli na 

skupnem pohodu, nato pa smo na šolskem 

igrišču sodelovali v raznih športnih in drugih 

dejavnostih. Otrok iz naše skupine je bil 

nagrajen kot najmlajši udeleženec prireditve in 

dan je bil zato še lepši. 
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V duhu druženja in gibanja želimo projekt 

pripeljati do konca šolskega leta, mogoče ga 

bomo s seboj povlekli še v počitnice. Vsak 

nov dan bo prinesel nov uspeh. In vsak nov, 

drobcen prvi korak res ne bo velik za 

človeštvo, bo pa zato največji za malega 

človeka iz prve skupine našega vrtca. 

 

Otroci iz prve skupine 

 z Božo Maver, Petro Kristien 

 in Urško Humar Bajt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narisala: Hana Podbršček 
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BIVANJE NA PROSTEM 

Smo 2. skupina v našem vrtcu in smo stari 2-3 leta. Zelo radi skačemo, se plazimo, 

kotalimo… 

Tudi letos smo v vrtcu izvedli več projektov. Med njimi je bil tudi celoletni projekt vrtca na 

temo gibanja – Bivanje na prostem. 

 

Celo šolsko leto je bil poudarek na 

gibanju. Jeseni smo se naučili skakati s 

hula-hop žogami, veliko stvari smo 

spoznali v naravi, na sprehodih … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V veselem decembru smo se naučili deklamacijo o gibanju in jo tudi gibalno prikazali. 

DESET PRSTKOV 

Deset prstkov imam, 

naj vam pokažem, kaj z njimi znam? 

Skočijo lahko visoko 

ali padejo globoko. 

Zrastejo lahko v drevo 

ali v stolpnico, tako. 

V mlinu moko meljejo, 

se s kolesom peljejo. 

Sonce so, ki nam posije 

in zvečer pod svet se skrije. 

O, kako sem že zaspan, 

jutri čaka me nov dan. 
        (Ciciban, 1990/91) 

 

Pozimi smo se kepali in naredili snežaka. Ker so bile temperature tako nizke, smo nekega jutra 

opazili, da je na atriju nastal led. S pomočjo vzgojiteljic smo atrij očistili in spoznali, da se led 

topi, ko posije sonce. 
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Spomladi smo nabirali rožice in opazovali spremembe v naravi. To je samo nekaj utrinkov – 

dejavnosti, ki smo jih izvajali čez leto. 

1. april je bil topel sončen dan, ko smo v vrtec povabili naše starše na pomladno srečanje. 

Organizirali smo pohod, ki nas je s pomočjo ugank in delov sestavljanke o domačih živalih 

pripeljal do pašnika, kjer so se pasle koze. To je bil naš cilj.  

 

Tam nas je pričakal lastnik, ki nam je pokazal hlev, kjer so bile majhne kozice. Na dvorišču 

smo si odpočili, okrepčali in se igrali. Nato pa sta nas poklicali naši vzgojiteljici, ki sta za nas 

pripravili presenečenje. Ker smo veliko hodili in na vse uganke pravilno odgovorili, sestavili 

sestavljanko, smo bili nagrajeni. Dobili smo planinsko knjižico z žigom in medaljo za 

vztrajnost. 

Našega druženja je bilo tako konec, polni doživetij in dobre volje smo se poslovili.   

 

Nam je zelo lepo, ko nas v vrtcu obiščejo starši in se z nami igrajo. 

 

Obogatene dejavnosti med letom 

V tem letu smo izvedli kar nekaj dejavnosti, pri 

katerih so se otroci srečali z otroki drugih skupin, 

se z njimi igrali in navezovali medsebojne 

prijateljske vezi. 

V tednu otroka smo si izdelali klobučke, si jih 

nadeli na glave ter ob petju in glasbi rajali. Iskali 

smo skriti zaklad in na poti do cilja opravili kar 

nekaj nalog. Najdeni zaklad smo odnesli otrokom 

iz pete skupine. 

Igrali smo tudi socialno igrico »prepoznavanje 

sovrstnika na fotografiji«. Dan otroka smo 

proslavili skupaj z otroki iz prve skupine, se z 

njimi igrali in se sladkali s torto.  
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V oktobru smo na atriju imeli kostanjev piknik. Hišnika smo prosili, da nam je pekel kostanj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opazovali smo peko in se gostili s pečenim kostanjem. Skupaj z otroki prve skupine smo peli, 

rajali in se igrali. 

Obiskali so nas tudi gasilci s sireno na gasilskem vozilu. Pokazali so nam, kako je treba ogenj 

pogasiti. Opazovali smo njihova oblačila ... Najbolj so bile zanimive čelade, saj smo jih lahko 

tudi preizkusili. 

Dnevi so hitro minevali in že je bil pred vrati veseli december. Nanj smo se dobro pripravili: z 

okraski smo polepšali igralnico, hodnik ter garderobo, okrasili smo smrečico, na katero smo 

dodali lučke. V vrtec smo povabili starše in si ogledali gledališko predstavo Snežak v gozdu. 

Skupaj s starši smo izdelali snežake in jih postavili pod smrečico. Tam so nas čakali vse do 

obiska Dedka Mraza. Zelo smo ga bili veseli, saj je vsakega obdaril s knjigo in žogo. 

Komaj smo čakali na najbolj norčavi dan v letu, kajti to je dan veselja, norčij in šemljenja. V 

pustnem sprevodu smo se ob spremljavi harmonike pokazali krajanom iz Kanala.  

 

Otroci iz 2. skupine s Tonico Bratina in Blanko Černe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narisala: Nika Koren 
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AKTIVNO LETO TRETJE SKUPINE 

Tretja skupina šteje 10 igrivih dečkov in 9 deklic, ki so stari od tri do štiri leta.  

V letošnjem letu smo si zadali izvedbo dveh celoletnih projektov, ki sta se med seboj odlično 

dopolnjevala in sta kot nalašč primerna za tako igrivo in aktivno skupino.  

To sta projekta gibanje na prostem in narava skozi letne čase.  

Dejavnosti so bile oblikovane tako, da smo veliko časa preživeli na prostem, spoznavali nove 

gibalne igre ter ob tem spoznavali in odkrivali spremembe v naravi. Vzporedno z opazovanji v 

naravi je v igralnici nastajal letni krog, ki smo ga vsak mesec in ob določenih priložnostih 

oblikovali in dopolnjevali z različnimi slikami in motivi.  

Vsak letni čas so spremljale tudi različne gibalne dejavnosti, ki so otroke močno pritegnile k 

sodelovanju in so v njih pustile lepe občutke.  

 

V jeseni smo skupaj s starejšimi otroki obiskali 

otroke v podružničnem vrtcu v Kalu. Vsi smo se 

udeležili jesenskega pohoda, ki je bil zelo pozitivno 

sprejet med otroki. Vključeval je nova poznanstva 

in sklepanje novih prijateljstev med otroki. Med 

potjo pa so občudovali in se navduševali nad 

raznobarvnim listjem na tleh in v drevesnih 

krošnjah. Listje smo pobirali, se z njim igrali in ga 

nekaj prinesli tudi v vrtec, da smo ga med 

časopisnim papirjem stisnili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Letošnja zima je bila zelo radodarna tudi s 

snegom, zato je tretja skupina to s pridom 

izkoristila. Čeprav tanka snežna odeja, je 

otrokom ponujala veliko snežnih užitkov. 

Opazovali smo drobne snežinke, jih lovili, se 

kepali in obmetavali z mehkim snegom. Ko pa 

je sneg nekoliko pomrznil, smo ga izkoristili za 

sankanje na igrišču za vrtcem.  
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Da bi pregnali zimo, smo imeli pustno rajanje. Že ves teden pred pustnim torkom smo v 

skupini izdelovali pustne klobuke, ki smo jih pokazali na modni pustni reviji. Prav na pustni 

torek pa smo se vsi otroci iz vrtca odpravili na pustni sprevod po Kanalu. Pred občinsko 

stavbo smo se pokazali gospodu županu in ostalim krajanom ter ob glasbi harmonike tudi 

zarajali. 

 

 

 

V začetku pomladi nam je bilo vreme naklonjeno in smo se vsak dan odpravili na sprehode v 

okolico, kjer smo opazovali spremembe v naravi. Vsa narava se je začela prebujati, zacvetele 

so prve pomladne rože in grmovnice. Nismo se mogli upreti lepoti rumene forzicije v ulici, 

zato smo se pred njo skupno fotografirali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konec meseca marca smo izvedli srečanje s starši, ki je prav tako temeljilo na gibalnih 

aktivnostih. Skupaj smo izdelali več športnih rekvizitov in jih kasneje v gibalnih igrah 

preizkusili v telovadnici. Tako starši kot otroci so bili nad igrami in športnimi tekmovanji zelo 

navdušeni.  

 

Mesec maj smo posvetili predvsem zdravju in gibanju na prostem. Spoznali smo način 

zdravega življenja in se trudili, da smo dneve v vrtcu čim kvalitetneje preživeli. V naš vsakdan 

smo vključili vadbene minute pred malico, se ukvarjali z različnimi športnimi aktivnostmi, kot 

so igre z žogo, pohodi, kolesarjenje, gibanje na svežem zraku in poskrbeli, da smo pojedli čim 

manj sladkarij. Trudili se bomo, da ostanemo zdravi. 

 

Tretja skupina z Valentino Dugar in Iris Gerbec 
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PROJEKT – POKLICI NAŠIH STARŠEV 

V tem šolskem letu smo otroci četrte skupine namenili veliko časa spoznavanju poklicev naših 

staršev. Ideja za nastali celoletni projekt je prišla na pobudo staršev preko anketnega lista. 

Vsebino projekta smo z veseljem vnesli v letni načrt naše skupine. Obenem smo se trudili, da 

nas je skozi poklice vodila rdeča nit- ohranimo zdravje. 

Pri hrani se zdravje začne, zato je bil prvi poklic KUHAR. Dejavnost predstavitve poklica 

smo začeli z uganko. Ko so otroci rešili uganko, se nam je v skupino pridružila kuharica, v 

beli obleki z belo kapo na glavi. Skozi pripovedovanje in pogovor nam je predstavila poklic 

kuharice. Razveselila nas je s predpasniki in klobučki in kaj kmalu smo postali pravi kuharji. 

Poskusili smo se v pripravi zdrave malice. Z veseljem smo mešali sirčke in ribe, dodali 

kapljico limoninega soka in nastal je ribji namaz. Potem smo si pripravili pomarančni sok. 

Najbolj zanimivo je bilo ožemanje pomaranče z 

ožemalnikom. Delo nam je šlo dobro od rok.. 

Še bolj veselo in prijetno je bilo, ko smo skupaj pripravili 

mizice, z lepimi papirnimi prtički in dobro hrano. Malica 

nam je teknila, saj nam je kuharica spekla domači kruh. 

Malica je bila prav posebna zato, ker smo jedli vsi okoli ene 

mize in si sami mazali namaz in postregli s sokom, ki smo 

ga pripravili. Ponosni smo bili na naše delo in hvaležni 

kuharici, ker nas je navdušila za delo in nam povedala 

veliko novega in zanimivega. Vsa spoznanja in recepte za 

pripravo malice smo zapisali in narisali na plakat.  

 

 

Narisala: Tereza Mugerli 

 

Če želimo dobro poskrbeti za naše zdravje, je pomembno, da smo tudi letnemu času in 

vremenu primerno oblečeni. Prav zato je bil poklic ŠIVILJA še kako dobrodošel. Spet smo 

pripravili prostor malo drugače in rešili novo uganko. Ni bilo težko, šivilja se nam je hitro 

pridružila. Toda kaj, ko je šivilja preko skritih predmetov postavljala nove in nove uganke in 

neznanke. Na ugankarski način 

nam je predstavila šivalni stroj in 

pripomočke za njeno delo. 

Spoznali smo veliko novih 

predmetov. Vsa nova spoznanja 

smo narisali in napisali na pano. 

Najbolj zanimiva dejavnost je 

bila, ko smo se preizkusili v 

risanju prtička po kroju in 

izrezovanju le- tega. S pomočjo 

šivilje smo ob dnevu žena s 

poslikanim prtičkom razveselili 

naše mame. Šivilja pa nas je 

razveselila s klobučkom za 

šivanke. 

            Narisala: Urška Humar 



 - 11 - 

Včasih pa moramo ugotoviti, kako je z našim zdravjem. Kam odhitimo? Kdo nas tam 

sprejme? Kdo nas zmeri in stehta? Kdo nam vzame kri in jo pregleda? Odgovore na ta 

vprašanja smo našli ob predstavitvi poklica MEDICINSKE SESTRE. Težko uganko smo 

rešili, nato nas je čakalo še večje presenečenje. Mamica-medicinska sestra, v modri obleki 

nam je povedala veliko poučnega in koristnega za naše zdravje. Obenem pa je bila vesela, ker 

smo veliko vedeli o skrbi za naše zdravje. Otroke je medicinska sestra naučila, kako poiščemo 

na roki utrip srca. Vsi smo ga našli in tiho prisluhnili tiktakanju svojega srca. Še bolj zanimivo 

je bilo poslušanje bitja srca preko slušalk.  

 

 

 

 

Otroci so opazovali, kako je sestra merila krvni 

tlak vzgojiteljici. Še bolj napeto so opazovali, 

kako je medicinska sestra vzela kri iz prsta drugi 

vzgojiteljici. Po pogovoru, kaj in kje delajo 

medicinske sestre, smo našo igralnico spremenili 

v ambulanto s čakalnico in ordinacijo. Vsi otroci 

so si pripravili zdravstvene knjižice in vanje 

narisali slike, ki so predstavljale našo velikost, 

težo, vid in sluh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medicinska sestra si je izbrala 

pomočnika za delo in igra se je začela. 

Ugotovili smo, da smo primerno veliki 

in težki, da dobro slišimo in vidimo. 

Zdravi smo. Sklenili smo, da bomo vse 

naredili, da ostanemo zdravi. 

Medicinska sestra je otroke razveselila 

s povoji, obliži in brizgo. Vse to so 

uporabljali za dnevno igro v kotičku 

»ambulanta«. Vedenja o zanimivem 

delu medicinske sestre smo 

posredovali staršem in prijateljem. 
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Gibanje v naravi in hoja sta pomembna za naše 

zdravje, zato smo medse povabili tudi PLANINCA, 

ki se ljubiteljsko ukvarja s planinarjenjem. Planinec z 

velikim in težkim nahrbtnikom na ramenih je vzbudil 

velik interes in poslušnost. Komaj smo čakali, da 

nam je pokazal, kaj vse nosi v nahrbtniku. Spoznali 

smo veliko nove opreme za planince, veliko novih, 

zanimivih besed (gamaše, dereze, cepin, kompas, 

markacija …). Oblekli smo se v opremo za plezanje 

na skale, seveda s čelado na glavi. Posebno zanimivo 

je bilo, ko smo improvizirali hojo v skalnate hribe 

kar v igralnici s pomočjo vrvi in kovinskih zank. 

Planinec nas je seznanil z varno hojo v hribe. 

Posebno pa je poudaril pravila vedenja v planinah. 

Zanimivo je bilo, ko smo spoznali »voki 

- toki«, s katerim si pomagajo planinci, 

če morda zaidejo na stransko pot.  

Ob kompasu in zemljevidu smo se tudi 

orientirali v prostoru. Ob knjigah in 

slikah smo spoznali tudi nekaj zaščitenih 

rastlin v naših planinah. Poleg vsega 

lepega, kar nam je planinec povedal, nas 

je razveselil še z značko planinskega 

društva Valentin Stanič Kanal. 

Spodbudil nas je k veselju do gibanja v naravi in spoštljivemu odnosu do narave. Nova 

spoznanja, predvsem pa pravila pri hoji v hribe, smo že naslednji dan skušali upoštevati pri 

našem pohodu do Pečnika.Trudili smo se, uspelo nam je. Na cilju nas je pričakalo še 

presenečenje. Gozdni škrat nam je napisal pismo, nas v njem pohvalil in nas spodbudil k 

varovanju narave. 

 

Spoznavanje poklicev bomo zaključili z obiskom kmetije in srečanjem s kmetom in živalmi na 

kmetiji. Tako bomo doživeli naravo in ljudi kot nepogrešljivi del našega življenja.  

Skozi vse leto smo bili hvaležni našim staršem, 

ki so bili pripravljeni sodelovati z nami in na tak 

način popestrili naše dejavnosti v vrtcu. Take 

oblike dela so nam bile zelo všeč in bi z njimi še 

nadaljevali. Lepo nam je bilo. 

 

Otroci 4. skupine z Miro Gerbec in Darjo Pirih 

 

 

 

 

 Narisala: Karin Bavdaž 
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ZLATI SONČEK V STAREJŠI SKUPINI 

Otrok potrebuje za svoj zdrav razvoj predvsem igro in gibanje. Svobodno se mora gibati, 

tekati po travniku, plezati po drevesih, skakati čez ovire. Vloga nas odraslih je, da otroke pri 

tem spodbujamo, z njimi sodelujemo in jim omogočamo, da se v dejavnostih počutijo 

sproščeno, varno in brez strahu pred neuspehom. 

V najstarejši skupini otroci vsako leto sodelujejo v tekmovanju za Zlati sonček. Preizkušajo se 

v športnih veščinah plavanja, smučanja, vožnje s kolesom, odbijanja žoge in pohodov s 

skupino. Tako smo se tudi v 5. skupini podali na pot spoznavanja in usvajanja novih veščin. 

V jesenskem času smo izvedli dva pohoda- v Krstenice in Morsko. Na ta dva pohoda smo 

odšli skupaj z otroki 4. skupine. Bilo nam je lepo in zabavno.  

S starimi starši pa smo kondicijo nabirali na liškem koncu v času, ko diši kostanj. Naši nonoti 

in none so se radi odzvali našemu povabilu in tako z nami preživeli vesel in prijeten dopoldan. 

Namen pohodov je predvsem druženje, vztrajnost in premagovanje večjega napora kot 

običajno. Če je to povezano še z lepimi doživetji, je izkušnja nepozabna. 

Pravo doživetje za otroke je obiskovanje plavalnega tečaja. Otroci se preko igre in rekvizitov 

prilagajajo na vodo, se je ne bojijo in nekateri celo splavajo. Na koncu tečaja svojim staršem 

pripravijo pravo mokro zabavo. 

Otroci neprestano izkazujejo potrebo po gibanju. Uživajo v vodnih dejavnostih, vadbenih urah 

v telovadnici in se sproščajo na sprehodih. Obe stvari smo združili na trim stezi, kjer smo 

telovadili na označenih postajah in uživali v hoji po šumečih listih gozda.  

Še posebno so bili veseli, ko sta z nami telovadila dva športna pedagoga. Tega sodelovanja se 

otroci še vedno spominjajo in o njem povedo veliko lepih stvari. 

V zimskem času se je večina otrok udeležila smučarskega tečaja na Lokvah in dokazala, kako 

smo lahko vztrajni in pogumni na zasneženih pobočjih. Čeprav smo bili nekateri v začetku 

nekoliko okorni in negotovi, smo se ob koncu prav vsi spustili po hribu in tako pokazali 

staršem, kaj vse smo se naučili. Nekateri pa so bili že na začetku pravi smučarji in so to znanje 

le še bolj utrdili. 

Starše smo povabili medse v mesecu marcu, 

ko so z nami nabirali kondicijo na pomladnem 

srečanju. Avtobus nas je peljal do 

Kostanjevice, nato pa smo z Zgornjega 

Nekovega krenili najprej na Spodnje Nekovo, 

kjer smo si nekoliko oddahnili in se okrepčali, 

nato pa mimo kapelice v Kanal. 

Pohod je trajal 2 uri in minil v sproščeno - zabavnem 

duhu. Ob koncu pohoda smo si bili vsi edini, da 

čeprav smo utrujeni in je za nami dolga pot, smo 

zvedeli marsikaj novega, videli in doživeli. Otroci so 

bili še posebej veseli in so uživali, saj se ne zgodi 

pogosto, da so na pohodu z nami tudi starši. 
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Zadnji letošnji pohod skupine pa je bil v 

smeri Avče-Log. V jutranjih urah smo 

krenili z železniške postaje Kanal in se z 

vlakom odpeljali do Avč. Od tam nas je pot 

vodila do kmetije na Logu, ki je bila “prava 

otroška postojanka”. Traktor, kolo, 

nakladalnik, džip, peskovnik z igračami in 

ali sploh še kaj manjka za popolno igro na 

prostem? Mislim, da ne in da so se z nama 

strinjali kar vsi otroci. Kar težko smo se 

vrnili zopet proti Avčam, od koder smo se z 

vlakom pripeljali v Kanal. Zopet smo 

preživeli nepozaben dopoldan, ki nam bo še 

dolgo ostal v lepem spominu, tako kot vsi 

pohodi v tem letu. 

 

Vožnja s kolesom je za vse pravi užitek, 

zato nam ni bilo težko kolesa pripeljati v 

vrtec. Na cesti pri šolski telovadnici smo se 

preizkusili v spretnosti vožnje na kolesu 

brez pomožnih kolesc. Otroci so že zelo 

spretni in so nalogo po vrsti opravili.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za usvojitev kolajne »zlati sonček« nam je manjkala še ena naloga - vodenje žoge. Že celo 

leto smo vztrajno premetavali in podili žogo po našem atriju. Za zaključek pa smo šli v 

športno dvorano, kjer smo se igrali in opravili nalogo s pravimi odbojkarskimi žogami. Sam 

prostor in žoge so otroke zelo motivirale, da jim naloga ni bila pretežka. 

Vsi otroci so se maksimalno potrudili in dokazali, da so vredni pohvale in kolajne zlati 

sonček. Zagotovo pa si bojo najbolj zapomnili 

lepa doživetja, druženja in izkušnje, ki so si jih 

nabrali ob vseh ponujenih dejavnostih.  

 

Otroci 5. skupine z Majdo Kralj in Andrejko Skok 

 

 

 

  

 

 

 

 

Narisala: Lucia Pascolat 
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PRVO LETO ŽIVLJENJA V VRTCU KAL NAD KANALOM 

Z mesecem septembrom so predšolski otroci iz krajevne skupnosti Kal nad Kanalom pričeli 

obiskovati na novo odprti vrtec v Kalu. Vrtec je velika pridobitev tako za malo naselje, kot 

tudi za starše in naše nadobudneže, stare od enega do petih let.  

V uvajalnem mesecu septembru smo se z otroki spoznavali in krepili naš odnos, sedaj pa smo 

pravi mali prijatelji. Skupaj se igramo, pojemo, plešemo, rišemo, barvamo, oblikujemo in 

ustvarjamo. 

Naše skupno druženje radi popestrimo z dnevnimi sprehodi, pri katerih opazujemo sovaščane 

pri vsakodnevnih opravilih, si poiščemo varen kotiček na bližnjem travniku ter si pripravimo 

pravo malo sadno pojedino in uživamo v otroški igrivosti, se lovimo in kotalimo po travnikih 

ali pa se spuščamo po našem toboganu pred vrtcem. Vedno nam je lepo. 

Tudi takrat, ko se družimo s svojimi vrstniki, ki obiskujejo vrtec v Kanalu. 

Da nam res nikoli ni dolgčas, poskrbimo tudi tako, da pogosto obiskujemo in sodelujemo s 

tovarno Ciciban, trgovino, potujočo knjižnico ter jih obdarimo z našimi otroškimi izdelki, na 

vse naše starejše krajane pa smo se spomnili z vizitkami ob novem letu. 

V svojo sredo večkrat povabimo naše starše, 

brate in sestre, da se lahko skupaj družimo, 

zabavamo, ustvarjamo pa tudi delamo. 

Tako smo v mesecu oktobru pripravili 

»kostanjev piknik«. Očetje so pokazali 

svoje veščine v peki kostanja, mamice pa so 

ročne spretnosti uporabljale pri oblikovanju 

in rezljanju buč. Posebno doživetje je v nas 

vzbudila čisto prava čarovnica, ki je v 

svojih rokah poleg metle držala veliko 

skledo dišečega pečenega kostanja. Skupaj 

smo zapeli nekaj jesenskih pesmic, nato pa 

smo se prepustili kostanjevi pojedini. 

Za druženje s starši v veselem decembru smo se otroci pripravili s krajšim pevskim in plesnim 

nastopom, nato pa smo skupaj ustvarjali novoletne okraske. 

Pomladno druženje smo oblikovali tako, da smo si naredili prijeten popoldan s koristnim 

delom. Urejali smo namreč okolico našega novega vrtca. Travne površine smo poravnali z 

novo zemljo, zasadili živo mejo, naredili 

skalnjak in zasadili rastline. To je bila 

delovna akcija, ki so se je najbolj 

razveselili otroci, saj so tudi sami s svojim 

orodjem veliko prispevali k skupinskemu 

delu.  

Lepa in urejena okolica nam je vsem v 

ponos, zato se vsak dan znova radi 

vračamo in se veselimo novih prihajajočih 

dogodivščin v našem malem domačem 

vrtcu. 

 

Otroci skupine »Pikapolonice« z Veroniko Konjedic in Vesno Prelog 
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DAN DRUŽENJA TREH GENERACIJ V KANALU 

Po vsej Sloveniji, letos prvič tudi v Kanalu, je bila v soboto, 9. maja, organizirana prireditev 

»Šport špas« - dan druženja treh generacij. Poleg vrtca in OŠ Kanal so sodelovali še ZZV 

Nova Gorica, KS Kanal ter društva in klubi iz naše občine. 

Glavni namen srečanja vseh generacij je bil aktivno preživeti dan. Prvi udeleženci prireditve 

so se na šolskem igrišču zbrali že ob 8. uri. Ob prijavi je vsak prejel priponko, plastenko vode 

in kartonček za sodelovanje v nagradnem kvizu. V nagovoru sta vse prisotne pozdravili in 

nam zaželeli lep dan ravnateljica Ljudmila Zimic in podžupanja občine Kanal ob Soči Milica 

Zimic. 

V želji po jutranji rekreaciji smo kaj kmalu vzeli pot pod noge v tri smeri: Kanal - trim steza, 

Kanal – Pečnik, Kanal – Ravenca. Da je bil korak lažji, smo si med potjo privoščili kratek 

postanek s požirkom ali dvema, najmlajši udeleženci pa so se odpočili v naročju svojih 

staršev. Tako smo se nekateri prej, z najdaljše poti pa upravičeno malce kasneje, prijetno 

utrujeni vrnili spet na štartno mesto.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na stojnicah smo poskusili in se okrepčali s pripravljenimi zdravimi napitki, mlečnimi izdelki, 

hladnimi solatami ter nenazadnje z odličnimi palačinkami, s katerimi so si vsi, še posebej pa 

najmlajši potešili lačne želodčke. 

Bogat izbor dejavnosti ( balinanje, nogomet, odbojka, oblikovanje cvetja), ki se je odvijal na 

igrišču in v telovadnici, je k sodelovanju pritegnil predvsem mlajše, starejši pa smo svojo 

aktivnost pokazali z navijanjem in spodbujanjem. Bolje smo se odrezali z obiskom v 

»čakalnici« za preverjanje našega zdravstvenega stanja. Različne meritve so nam dale 

rezultate, s katerimi smo bili eni bolj, drugi manj zadovoljni. 

Gasilci mlade desetine in karateisti so nas s prikazanim nastopom prijetno navdušili in zato 

smo jih nagradili z aplavzom. 

Najslajše pa pride seveda na koncu, čas je bil za podelitev nagrad. 

Najmlajši udeleženec pohoda, ki obiskuje tudi naš vrtec, je prejel svinčnik, najstarejša 

udeleženka kapo, najštevilčnejša družina pa družabno igro. Nagrajencem še enkrat čestitamo. 

 

V okviru prireditve smo zbirali tudi star papir, ki so ga otroci in starši pridno zbirali skozi celo 

šol. leto v okviru fundacije »Pismo srca«. 

 

Naj gre na koncu zahvala prav vsem v želji, da se tri generacije spet srečamo prihodnje leto. 

 

Zapisali Petra Kristien in Andrejka Skok 
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POSTALI SMO ŠOLARJI 

 

Prišel je težko pričakovani dan. Prvič smo 

prestopili šolski prag. Dobrodošlico so 

nam pripravili drugošolci. Zapeli so nam 

pesmice in zaplesali. Najlepše želje sta 

nam zaželela tudi gospa ravnateljica in 

gospod župan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznali smo naše učiteljice, ki so nas po programu 

odpeljale v učilnice. Tam smo poslušali pravljico in 

izdelali mavrično ribico. Ribica nas je razveselila še na 

sladki torti. 

 

Učenci 1. a in 1. b razreda z učiteljicami 

 

 

 

 

USTVARJALI SMO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci 1. a in 1. b razreda z učiteljicami 
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OBISK DEDKA MRAZA V PRVEM RAZREDU. 

 

Dedek Mraz je potrkal na vrata učilnice.  Razveselil nas je z darili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V zahvalo smo mu zapeli pesmico.    Pred odhodom se je z nami fotografiral. 

 

Učenci 1. a in 1. b razreda z učiteljicami 

 

LUTKAR NA OBISKU 

Imeli smo se lepo v družbi lutkarja Jožeta. Pokazal nam je različne lutke. Po njegovih 

navodilih smo si izdelali vsak svojo lutko in se z njo predstavili. Z njo se še sedaj igramo 

doma. 

1. a 
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GLASBENA PRAVLJICA ZAJČKOVA HIŠICA 

 

Z dramatizacijo glasbene pravljice smo se predstavili staršem.  

1. b 

POMLAD 

Pomlad je zares prelep letni 

čas, je konec mrzle  

zime in začetek  

novega življenja.  

Pomlad žari.  

Pomlad je,  

ko sonce posije  

in ogreje naša  

srca. 

 

Vreme je 

spremenljivo.  

Lahko je toplo,  

lahko je hladno.  

Večkrat dežuje. 

Najlepše je, če  

sije sonce. Sonce  

ogreje vse na 

zemlji.  

Trava je sijoče 

zelena  

in oblaki so sijoče 

beli. 

 

 

Pomlad je čas, ko prinaša 

lastovke pod naše  

strehe. Prebudijo  

se čebelice in  

na rožicah  

nabirajo  

medičino.  

Sonce ogreje  

metulje, 

martinčke   

in druge živali. 

 

Ljudje delajo  

na vrtu. Sadijo,  

sejejo in 

zalivajo  

po gredicah. 

Moja  

nona nestrpno 

čaka, da  

pokuka solata iz 

zemlje.  

Zraven naše hiše zacveti  

češnja. Ima bele cvetove. 

Napisali: Učenci 2. a 

Lepljenka: PB2 
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RADI IMAMO ŽIVALI 

KRAVE 

 

Krave so velike živali. Imajo velike roge. Naše krave ne butajo. So prijazne. Lahko jih božaš, 

pa ti nič ne naredijo. Hranimo jih s travo, senom in krmilom. Odpeljemo jih na pašnik. Tam 

niso privezane. Zraven spustimo tudi teličke. 

 

Janez Medvešček, 2. a 

 

 
Maja Bavdaž, 2. a 

 

VŠEČ SO MI PRAŠIČKI 

 

Zelo rad bi imel prašičke, ker so mi všeč. Imajo lepo kožo, majhen rep in velik nos. Mladički 

sesajo mleko. Prinašal bi jim hrano in svežo vodo. Vsak dan bi čistil svinjak.  

 

Jakob Blažič, 2. a 

MOJ ZAJČEK 

 

Mojemu zajčku sem dala ime Črnušček. To pa zato, ker je črne barve. Zelo je še majhen. 

Njegova bratca sta se skotila isti dan kot on. Moj zajček pije samo mleko. Zelo ga imam rada. 

Ko ga božam, se stisne k meni. Takrat začutim, da me ima tudi on rad. Sploh pa nočem, da se 

mu kaj zgodi.  

 

Neža Jeklin, 2. a 
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RAD BI IMEL MUCO 

 

Rad bi imel muco. Mislim, da bi bila mehka. Najraje bi imel tigrasto muco z modrimi očmi. Z 

njo bi se vsak dan igral. Ime bi ji dal Pija. Če bi jo imel, bi bil vesel in srečen. 

 

Tine Drekonja, 2. a 

 

MOJA MUCA 

 

Jaz imam mačka. Je 

tigraste barve in je zelo 

lep. Ima svojo košaro in 

skodelico. Hranim ga z 

različno hrano. Tudi z 

mlekom in briketi. Včasih 

ulovi miš. Rad se igra. 

Zelo je smešen, kadar 

skače in mijavka. Zna 

tudi opraskati. 

    Eva Trampuš, 2. a 

Martin Skrt, 2. a 

SULTAN – MOJ PSIČEK 

 

Mojemu psičku je ime Sultan. Je zelo prijazen. Nikoli me ne ugrizne. Rad ima brikete, meso in 

vodo. Za posladek mu lahko dam piškotek. Sultan nam čuva hišo. Je rjave barve. Prav take 

ima tudi oči. Je hiter. Včasih se z njim igram tako, da mu mečem žogo. Poleti pa se oba 

prijetno ohladiva ob potoku. Imam ga zelo rada. 

 

Ana Maver, 2. a 

KUŽA 

 

Imam kužka. Star je tri mesece. Ime mu je Rex. Dobili smo ga v Kranju. Je črnorjave barve. 

Rad se igra z žogico. Včasih nam tudi zbeži. Teče 

zelo hitro. Skupaj se igrava. Če ga božam po 

trebuščku, vrti zadnjo tačko. Kadar počepnem, mi 

skoči na hrbet. Imam ga zelo rad. 

 

Matej Gorjup, 2. a 

 

 

 

 

 

 

 

  Steven Pavšič, 3. a 
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PUST 

V podaljšanem bivanju smo popestrili pustni popoldan z izdelovanjem mask iz papirnatih 

gradiv. S pomočjo šablone smo obrisali obraz miške, opice ali sove. S škarjami smo zrezali po 

črti. Dodali smo mu še ušesa, brke, nos, oči ali perje. Da bi lahko gledali, smo odrezali še 

luknjici za oči. Z izdelanimi maskami smo okrasili pano v garderobi. Pri delu smo se zabavali. 

Maske bomo lahko uporabili naslednje leto v pustnem času. 

Oddelek PB1 

 

Na pustni torek smo prišli v šolo našemljeni. Zbrali smo se v učilnicah. Imeli smo delavnice. 

Naredila sem pustna očala. Drugi otroci pa so izdelovali maske iz gline, iz papirja  

so oblikovali klobuke, živalske maske, pustna očala, gubali so klovne, iz vrečk smo naredili 

pisane maske in pekli miške. Učiteljice so razstavile naše izdelke. Za malico so bili krofi. 

Odšli smo po Kanalu. Dva fanta iz višjih razredov sta nam igrala na harmoniko.  

Ko smo prišli do občine, nas je pozdravil župan. Tam smo tudi rajali. Vrnili smo se v šolo. V 

telovadnici smo se lovili in veselo plesali. Dobre volje smo odšli domov. 

 

Anja Pavšič in Anesa Adrović, 3. a 

 

Bil je pustni torek in v šolo smo prišli v pustnih oblačilih. Učiteljica nas je razdelila v skupine. 

Vsaka skupina je imela drugačno nalogo. V naši skupini smo izdelovali pustne klobuke. Bilo 

je zelo zabavno. Čas je hitro tekel in vsi smo končali s svojimi nalogami. Izdelke smo odnesli 

v avlo ter jih tam razstavili. Vsak si jih je lahko ogledal. Stekli smo po svoje čevlje in se 

odpravili na pustni sprevod po Kanalu. Ljudje so nas gledali z nasmehi, saj smo bili zelo 

zanimivi in lepi. Vrnili smo se v šolo, se preobuli ter odšli v telovadnico. Tam smo se igrali in 

zabavali. Pustni dan v šoli je bil zelo zabaven. 

Manca Šuligoj, 3. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Kudrič, 5. a 
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PTICE POZIMI 

Pri samostojnem učenju smo se pogovarjali o skrbi za ptice pozimi. 

Nekatere ptice ostanejo pri nas in so lačne. Odločili smo se, da izdelamo 

ptičje krmilnice. Od doma smo prinesli tetrapak za mleko ali sok. 

Učiteljica nam je pomagala izrezati obliko krmilnice. Nato smo jo 

pobarvali z akrilnimi barvami, pritrdili žličko in leseno palčko. Narejene 

izdelke smo najprej obesili na pano, kjer smo jim dodali še papirnatega 

ptička. Čez nekaj dni smo jih odnesli domov . Vanje smo nasuli semena 

in jih obesili pred hišo ali na balkon. Gledali smo ptičke, ki so jih 

obiskovale in jim zaželeli: »Dober tek.« 

Učenci PB1 z učiteljico 

   Maša Mrak, 3. b 

TETA JESEN 

Prvi dan jeseni smo v PB naredili teto Jesen. Nabrali smo 

jesenske plodove, liste in mah. Na že izrezan obraz in 

gornji del telesa iz kartona smo lepili razne plodove. 

Rokave in pas smo okrasili z mahom. Krilo smo oblikovali 

iz bele koprene in nanj prilepili raznobarvne jesenske liste. 

V rokah je držala šopek jesenskega cvetja. Vsak dan nas je 

teta Jesen ob prihodu v šolo spomnila na bogate darove 

narave jeseni. 

Učenci PB1 z učiteljico 

       PB2 

SNEŽAKI 

Obiskala nas je zima. Snega je bilo veliko, zato smo se med podaljšanim bivanjem kepali in 

izdelovali snežake. Ker vemo, da se sneg stopi, smo se odločili, da izdelamo take snežake, ki 

jim toplo sonce ne more do živega. Za izdelavo smo potrebovali belo podlago za bundo, tulec 

za toaletni papir, vrvico, usnje za izdelavo oči, nosa, ust ter gumbov. Snežaku smo na glavo 

dali pisan klobuk, ki smo ga sešili iz blaga, v roke pa potisnili vejico za metlo. Vso zimo se 

nam je smejal s police v sobi in nas spominjal na norčije na snegu. 

 

Učenci PB1 z učiteljico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PB2 
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DEKLICA NA OBLAKU 

Nekoč je živela deklica z imenom Monika. Zelo si je želela iti na oblak. Nekega dne, ko je 

odšla spat, je njena igračka Biba oživela in dobila krila. Zbudila je deklico in ji rekla: Slišala 

sem tvojo željo. Pridi, greva, odnesla te bom gor in s tabo bom, dokler boš hotela. Deklica je 

sedla nanjo. Biba je poletela. Na oblak sta prispeli, ko je začelo deževati. Bibi je zmočilo krila 

in ni mogla zleteti na zemljo. Deklica je zajokala. Biba je gledala v nebo in glej, takrat se je od 

nekje vzela mavrica in čez nekaj časa se je prikazalo še sonce. Bibi je posušilo krila in rekla je 

deklici: Pridi, greva domov. Deklica je v tistem hipu nehala jokati in skočila Bibi na hrbet. 

Biba je tako hitro letela, da sta bili na Zemlji, kot bi trenil. Zjutraj je prišla mama zbudit 

Moniko. Deklica je mami povedala vse, kar se ji je zgodilo. Mama ji ni verjela, a deklica je 

vztrajala, da je vse to res.  

 

Anja Pavšič, 3. a 

ŽIVALSKA LADJA 

Nekoč je bila živalska ladja. Vendar to ne bi bila posebna ladja, če ne bi bila polna neumnosti! 

Kapitan krokodil je zagledal kos mesa. Hotel je ponj, a je padel skozi okno na palubo. Papiga 

je segla po steklenico soka, a je padla povodnemu konju na glavo, ko je ta lovil ribe. Ravno 

takrat se mu je na trnek obesila velikanska 

riba in ga pocuknila v vodo. Papigi pa se je 

od slabosti tako vrtelo, da se je zabila v 

jambor in še ona štrbunknila v morje. Tačas 

pa je kapitan krokodil ves omotičen jedel 

meso. Papiga Silva in povodni konj Robert 

pa sta se v vodi še vedno kregala. Prepir se 

je v trenutku končal, ko sta v daljavi 

zagledala plavut morskega psa. Tudi 

kapitanu se je pri priči nehalo vrteti v 

glavi… 

Damjan Medvešček, 3. a 

 

 

  Blaž Mrak, 6. a  

 

KRALJ, KI LENARI 

Nekoč je živel kralj, ki je samo lenaril. Živel je v razkošni palači in vsa dela so opravljali 

drugi. Družbo so mu delali ptički in miška. Kralj ni bil z nobeno stvarjo zadovoljen. Všeč mu 

je bilo, ko je jedel in ko je po jedi počival. Cele dneve je samo lenaril, le včasih je opravil 

kakšno kraljevsko opravilo. Čez čas se je kralj odločil, da ne bo več lenaril, ampak da bo delal. 

Vsi v palači so bili s kraljevo odločitvijo zadovoljni. Tako se je zgodba o lenem kralju srečno 

končala. 

Alex Ličen, 3. b 
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MUCKA IN OBLAKI 

Nekoč je bila na dvorišču bela mucka. Začel je liti dež. Mucka je začela mijavkati, a nihče je 

ni slišal. Bilo jo je strah, ker so jo jezili oblaki. Prvi in drugi sta se začela tepsti, tretji je imel 

usta postrani, četrti je prekril muckino hišo, da je ni videla. Nenadoma vsi oblaki postanejo 

prijazni in se mucki opravičijo. Potem so se skupaj igrali skrivalnice in ko so oblaki odšli 

domov, so mucko lepo pozdravili. 

Žan Kodelja, 3. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Miha Pavšič 3. a  

 

 

MOJA MAMA 

Moja mama nosi očala, 

pa ne zato, da bi lahko brala, 

ampak, da bi avto pravilno peljala. 

 

Moja mama veliko govori, 

tiho je samo, ko spi. 

 

Moja mama dobro kuha,  

najboljša je njena juha. 

 

Z mojo mamo sem vedno srečna, 

tudi, ko je malo tečna. 

 

  Ivana Humar, 3. a 

 

 

 

               Urška Lango, 3. a 
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KEKEC 

Kekec je bil prijazen. Nikogar se ni bal. Imel je prijateljico in prijatelja z imeni Mojca in 

Rožle. Živeli so v vasi. Ko so se odrasli kaj pogovarjali, je rad vse slišal. Zelo je bil pogumen. 

Teti Pehti je ukradel zdravilne kapljice za oči. Ko jih je Mojci nakapljal v oči, so njene oči 

oživele. 

Jan Drole, 3. a 

 

Gaber Bucik, 3. a 

 

Deček po imenu Kekec je bil dobrega srca. Lepo je pel. Do drugih je bil prijazen. Živel je v 

majhni vasici pod gorami. Bil je pastirček. Imel je pastirsko palico in klobuk, na klobuku pa 

orlovo pero. Oblečen je bil v platneno srajco in daljše hlače. Obute je imel rjave čevlje. Bil je 

tudi radoveden in pogumen. Mojci je od tete Pehte prinesel zdravilo, da je spregledala. Kekec 

mi je všeč, ker je bil tako prebrisan. 

Ivana Humar, 3. a 

 

Kekec je bil prijazen, pomagal je drugim ljudem. Živel je na planini, ugnal je Bedanca in teto 

Pehto. Rešil je Kosobrina, Rožleta in Mojco. Najbolj mi je ostal v spominu dogodek, ko se je 

vrnil domov. Razveselili so se ga, ker je prinesel Mojci kapljice za oči, da je lahko spet videla. 

 

Blaž Gerbec, 3. a 

 

Bil je pastir. Pasel je svojo čredo. Na klobuku je imel zataknjeno orlovo pero. Velikokrat je 

hodil bos. Kekec je bil prijazen, ljubezniv, navihan, pošten, rad je drugim pomagal, bil je 

dobrega srca, olikan in pameten. Pozdravil je vsakega, ki ga je srečal. Imel je tudi prijatelje. 

Zelo rad je prestrašil Rožleta. Premagal je vse hudobno. 

 

Petra Šuligoj, 3. a 
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VINSKA KLET IN VINOGRAD 

V torek, 21. oktobra smo imeli naravoslovni dan. Z avtobusom smo se odpeljali v Goriška 

brda. Po strmi in vijugasti cesti smo prispeli do vinske kleti. Vodič nas je vodil po kleti. V 

vinski kleti smo zavohali vonj po zemlji in vinu. Najprej smo si ogledali prostor, kjer zorijo 

vino v steklenicah. Po stopnicah smo se povzpeli v zgornji prostor, kjer imajo velike kovinske 

cisterne in manjše lesene sode. Ogledali smo si tudi prostor, kjer shranjujejo ostanke 

iztisnjenih grozdnih jagod, ki jim pravimo tropine. Na dvorišču pred kletjo smo videli lesen 

voz na kamnitem podstavku. Na vozu sta bila dva večja in en manjši sod.. Posedli smo okrog 

lesene mize in vodiču postavljali različna vprašanja. Po končanem razgovoru smo se vodiču 

zahvalili ter se odpeljali v Višnjevik. Vinogradnik nam je pokazal staro in novejšo vinsko klet. 

V stari kleti smo videli stiskalnico grozdja na ročni pogon, v novi kleti pa električno 

stiskalnico. Ogledali smo si tudi sadovnjak in vinograd. Na trtah so bili le še listi in vitice. 

Grozdje so že obrali in ga stisnili v mošt. Tropine so odpeljali na rob vinograda in jih stresli na 

tla. V sadovnjaku pa smo videli drevesa marelic in češenj. Po končanem ogledu smo se vrnili 

v šolo. Vsak učenec je narisal, kar mu je bili v vinski kleti ali v vinogradu najbolj všeč.Ta dan 

nam je bil zelo všeč, ker smo se naučili veliko novega.      

Špela Šuligoj in Aleks Humar, 3. b 

OBISKALI SMO POŠTO 

V torek, 10. 3., smo učenci tretjega razreda obiskali pošto. Na pošti nas 

je sprejela poštna uslužbenka. Pokazala nam je poštarsko torbo, 

poštarsko kapo, razglednice, znamke, pisma in različne ovojnice. Na 

pošti smo videli poštarja, ki je bil oblečen v poštarsko obleko. Poštar je 

delil pošto po Kanalu peš ali z motorjem. Pošta je odprta vsak dan razen 

ob nedeljah. Delavka na pošti nam je podarila hranilnik. Po ogledu pošte 

smo se vrnili v razred. Tudi sam bom napisal pismo starim staršem in ga 

odnesel na pošto. Ko bom velik, bom lahko postal tudi poštar. 

 

Tadej Humar, 3. b         Gašper Miščič, 3. b 

ŠPORTNI DAN NA SNEGU 

Učenci od 2. do 5. razreda smo imeli športni dan na Lokvah. Peljali smo se z avtobusom. Ko 

smo prišli na Lokve, smo iz avtobusnega prtljažnika vzeli sanke. Počakali smo, da smo se vsi 

zbrali. Učiteljica nam je dala navodila, kako in kje naj se sankamo . 

Opozorila nas je tudi, da moramo biti na sankališču previdni, da se ne 

bo zgodila kakšna nesreča. Odšli smo na vrh sankališča. Z veseljem 

smo se spustili po strmini. Najprej sem se sankala sama. Kasneje sem 

ugotovila, da se je lepše sankati v paru. Pri sankanju so mi delale 

družbo Petra, Maša, Nina, Manca in Sara. V parih smo tekmovali, 

kdo bo hitreje prišel do cilja. Ko smo pojedli malico, smo se zopet 

veselo podali na sankališče. Zelo smo uživali. Kmalu smo se 

odpravili domov. Bili smo utrujeni, a veseli. Na avtobusu smo se 

pogovarjali, peli in spali. Preživeli smo lep dan. 

 

     Nina Jakopič, 3. b    Aljaž Skrt, 6. b  
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BILA SEM NA OBISKU PRI MORSKI DEKLICI  

Nekega dne sem se kopala v morju. Kar naenkrat me je nekaj začelo vleči v vodo. Ko sem 

hotela pogledati, me je potegnilo v vodo. V vodi sem zagledala morsko deklico. Bila je 

nasmejana in lepa. Lase je imela sijoče kot biseri, obleka pa je bila iz školjk in pobarvane 

morske trave. 

Odpeljala me je v jamo. Tam je bilo vse iz biserov in školjk. Pokazala mi je svoje dragocene 

spominke. Odšli sva pred jamo in se začeli igrati z biseri. Ko je igra postala dolgočasna, mi je 

želela pokazati njen skrivni kotiček, vendar je bila pot do tja zelo nevarna. Vseeno pa sva se 

odpravili do skrivnostnega kraja. Nekaj česa je bilo vse mirno. Ob pogledu na morske pse pa 

me je oblil mrzel pot. K sreči so zapazili jato rib in v hipu jih ni bilo več. Takrat je bila pot do 

tja varna. Ko sva prišli do skrivnostne jame, sva vstopili in na srebrni mizici je bila neizrečeno 

lepa verižica iz najdragocenejših čistih biserov. Rekla mi je, da sva sem prišli samo zaradi te 

dragocene verižice, da bi mi jo lahko podarila. Povedala mi je, da je do sedaj nihče ni tako 

osrečil kakor moj nasmeh. Takoj, ko sem si nadela verižico, sem se znašla na obali.  

Od tedaj je moj nasmeh še pogostejši in še bolj iskren.  

Hana Munih, 4. a   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Gentiana Zabeljaj, 4. a 

DEBELORITI PALČKI 

Debelorite palčke je lahko prepoznati po njihovih širokih zadnjicah. Imajo potlačene obraze 

ter štrenaste lase. Navadno so dobre volje, prijazni in nikomur nič nočejo. Kadar pa se 

razjezijo, postanejo njihovi obrazi mrki in nezadovoljni. Zraven tega pa še vzdihujejo in 

godrnjajo. Živijo v krdelih. 

Lea Medvešček, 4. a 

ZGODNJE ZGODBE 

Imam sestro dvojčico z imenom Špela. Ko sem bila majhna, sem rada ukazovala. Vedno sem 

morala biti prva, tudi pri hranjenju. Če pa nisem prva dobila hrane, sem jokala na ves glas. 

Včasih se je Špela prebudila prva in bila zelo lačna, a mama je morala prvo nahraniti mene. 

Špela pa je potrpežljivo čakala in milo jokala. Takšna sem še danes. 

Polona Marušič, 4. a 
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POZABLJIVOST 

V prvem razredu še nisem hodila v šolo z avtobusom, ampak me je vozil oče. Nekega jutra me 

je oče priganjal, saj je padal sneg in cesta je bila slaba. Po hiši sem iskala bundo in ko sem 

prišla ven, sem ugotovila, da sem v copatih. Hitro sem stekla v hišo in se obula. Pri tem sem 

skoraj padla, ker mi je zdrsnilo. Sedla sem v avto in oče je speljal. 

Vožnja po zasneženi cesti me je uspavala, zato sem se ulegla na sedež in zaspala. Ko sem se 

prebudila, sva bila že v Kanalu. Oče je ustavil pred šolo. Hotela sem izstopiti, a moje torbe ni 

bilo nikjer. Vprašala sem očeta, če jo je on vzel. Oče mi je odgovoril, da je nima. Razjezil se 

je, ker sem bila tako pozabljiva. Ni nama preostalo drugega, kot da sva se vrnila po torbo. Oče 

se je celo pot jezil name, jaz pa sem medtem spet zaspala. Ko sva prišla domov, naju je že 

pred hišo čakal dedek s torbo. Nazaj v Kanal je oče vozil zelo hitro, zato sva skoraj zapeljala s 

ceste. Ko sem prišla v šolo, je minila že 

polovica prve šolske ure. Opravičila 

sem se učiteljici. Oče pa je odhitel v 

službo v Novo Gorico. Tudi on je 

zamudil službo.  

Ko sem o tem pripovedovala mami, se 

mi je samo smejala, saj ji je že oče vse 

povedal. Ko je oče prišel z dela domov, 

me je okregal, saj je zaradi moje 

pozabljivosti tudi on zamudil službo. 

Neža Humar, 5. b 

 

 

 

 

  Manca Šuligoj, 3. b 

 

SOBA BI LAHKO ZGORELA 

Moja soba je prostor, kjer preživim veliko svojega prostega časa. V njej pišem domače naloge, 

se učim, igram. Sobo sem vzljubila in je ne bi zamenjala za nič na svetu. 

Vse moje igrače so lepe in zanimive. Tudi moje Barbike so nove in lepe. Z njimi se veliko 

igram. Da jih imam vedno pri roki, jih zložim kar na pisalno mizo. Vedno tako storim. Toda 

tokrat se je skoraj zgodila nesreča. Ena izmed punčk se je naslonila na prižgan reflektor, ki ga 

imam nad pisalno mizo. Sobo sem zapustila, a lučke nisem ugasnila. 

Naenkrat pa mamo zmoti sumljiv dim, ki se je vil po stanovanju. Postala je pozorna, a ni 

ničesar opazila. Ker pa se je smrad po zažganem vedno bolj širil, sem tudi sama pomagala 

ugotavljati, od kje je zdaj to. 

Na veliko presenečenje sem v svoji sobi našla punčko, kateri so se cvrli lasje. Hitro sem 

poklicala mamo in skupaj sva ukrepali. Jaz sem ugasnila luč, mama pa je pograbila punčko in 

tekla z njo pod vodo. Vse se je srečno končalo, ker smo bili doma in smo opazili tlenje, iz 

katerega bi se lahko razvil požar. 

Sedaj svoje punčke hranim drugje, kjer ni nevarno zanje. Najraje pa imam tisto ubogo, ki je 

skoraj zgorela in najbrž bi z njo zgorela tudi moja soba. 

Manja Bezjak, 5. b 
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POZABIL SEM, DA PIŠEMO TEST 

Opisal vam bom dogodek, ki se na srečo ni končal z zmešnjavo. 

Učiteljica je ravnokar napovedala naslednji test. Ko sem prišel tisti dan iz šole, sem najprej 

napisal domačo nalogo. Tako so potekali in šli še vsi naslednji dnevi do testa. 

Na začetku ure sem pripravil zvezke, a učiteljica je razdelila teste. Jaz pa sem nanj čisto 

pozabil. Takoj me je bilo močno strah. Vedel sem, da se bo slabo končalo, saj se nisem nič 

pripravljal in učil. Bil sem ves zmeden, sploh nisem mogel razmišljati. Vedel sem, da se bodo 

starši zelo jezili name, zato me je bilo še bolj strah.  

Ko sem prišel domov, sem vse povedal mami. Bila je zelo jezna.  

A na koncu se je vseeno dobro izteklo. Od takrat naprej si vedno zapišem, kdaj pišemo 

naslednji test. 

Aljaž Hvalica, 5. b 

BUNDA V ŠOLI 

Bilo je nekega zimskega dne. Mama nama je z bratom naročila, naj prideva takoj po koncu 

pouka domov, da bomo šli smučat. 

Pouk se je končal in z bratom sva res odhitela domov. Doma sva si oblekla smučarsko opremo 

in se igrala, dokler nista prišla starša domov. Ko smo se usedli v avto, da bi se odpeljali, sem 

opazil, da nimam bunde. Mami sem rekel, da jo grem iskat, a je v hiši nisem našel. Takrat sem 

se spomnil, da sem jo pozabil v šoli. Šola je bila že zaprta, druge bunde pa so bile v pralnem 

stroju. Lahko bi vzel mamino bundo, a so bile v moji smučarske karte. 

Tako smo zapravili en lep smučarski dan, ki smo ga preživeli doma namesto na smučišču. 

 

Matija Miščič, 5. b 

PLAVČEK IN ZELENČEK 

Zgodilo se je en teden pred mojim rojstnim dnevom. 

Šli smo v Novo Gorico v Merkator center po papigi. Izbral sem si eno zeleno in eno modro. 

Poleg papig smo kupili tudi kletko in vse, kar papige potrebujejo. 

Ko smo se vozili, sta morali biti obe papigi zaprti v škatli za prevoz papig. Imenoval sem ju 

Zelenček in Plavček. Čez nekaj dni se je 

Zelenček že privadil name in mi sedel na 

rami, me cukal za lase in grizel v uho. 

Plavček je bil bolj boječ. Čez nekaj mesecev 

je Zelenček poginil. Mama ga je pokopala na 

vrtu. 

Zelenčka se bom spominjal do smrti. 

 

Luka Lahajnar, 5. b 

 

 

 

  Tadeja Jug, 6. a 
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MOJA POZABLJIVOST 

Mama mi je zaupala zelo pomembno nalogo. Prvič naj bi šel po sestrico v prvi razred. 

Po pouku sem šel k odbojki. Tam smo delali vaje in igrali odbojko. Po končani odbojki sem še 

malo poklepetal s prijatelji in pozabil na sestrico. Šel sem v blok k babici in dedku. Tam sem 

pojedel. Čez nekaj časa je poklicala mama. Rekla je:«Aljoša, ali si šel po sestrico?« Jaz sem 

rekel, da sem pozabil. Šel sem nazaj v šolo. Ko sva se vračala k dedku in babici, sva se 

spotoma ustavila še v trgovini. Kmalu naju je prišla iskat mama in smo odšli domov. 

 

Aljoša Makarovič, 5. b 

POZABLJIVOST 

Pozabljivost res je toga, 

to velika je nadloga. 

Od nje nimaš nič koristi, 

cel kup sitnosti, zavisti. 

 

Tudi jaz sem včasih taka, 

povem vam: To je prava spaka. 

Upam, da vse predaleč ne bo šlo,  

saj velika nadloga s posledico bo.  

 

Ta svet nemogoč je,  

zahteva, da si zapomniš prav vse: 

ime, priimek, še in še,  

podatkov cel kup. 

Vse si zapomni. 

Pravi obup.  

 

  Anika Božič, 5. a 

 

 

 

 

        Lara Mihalič, 9. b 

POZABLJIVOST SE MAŠČUJE 

Pred letom dni se mi je zgodilo nekaj strašnega. Nekega večera sem pozabil zapreti zajkljama. 

To je bila namreč moja naloga. Šel sem lepo spat. 

Ponoči pa je zajklji obiskala lisica in ju pojedla. Ko sem zjutraj prišel do zajčnika, sem 

zagledal strgano mrežo. Na tleh sem videl ostanke kože in nekaj odpadkov. Bil sem zelo 

žalosten. Slišal pa sem jih tudi od mame. 

 

Filip Skrt, 5. a 
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ŠOLA 

Pomlad je prišla, 

zima je odšla, 

sonce sije, dež, megla. 

Počitnice se bližajo 

in vsem je to lepo. 

Za šolo veliko delamo 

in lepe ocene pridobivamo. 

Kadar se nam ponesreči  

in oceno slabo dobimo, 

takrat nam učiteljica reče: 

»Kdor se uči, tudi lepe ocene dobi.« 

Domen Golja in Nik Knafelc, 5. b 

 

 

         Luka Lahajnar, 5. b 

 

KERAMIKA 

Keramiko obiskujemo 

in radi jo imamo. 

Ena roka izdeluje, 

ena pa se posmehuje. 

Radi delamo stvari, 

ker nas to prav veseli. 

Andreja naša nas uči 

in se z nami nasmeji. 

Marljivo delamo, 

zato uspehe žanjemo. 

Izdelke peči damo, 

čeprav jih ne prodamo. 

Ko ura zazvoni, 

veseli smo prav vsi. 

A ko domov hitimo, 

žalostno obnemimo. 

 

Neža Humar in Kaja Karnel, 5. b 

Vaze iz keramike:  

Luka Lahajnar, 

Mateja Mavrič, 

Erik Pavšič, 5. b 
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KORADA 

Ko v šolo smo prišli, 

vsi veseli smo bili. 

Učiteljica nas čakala je, 

da odpeljemo se. 

 

Z avtobusom smo odšli, 

prav do pol poti. 

Po gozdu smo hodili 

in se skupaj veselili. 

 

Ta dan nam bil je zelo všeč, 

saj nahodili smo se vsi. 

Ko domov smo mi prišli, 

pa vsi utrujeni smo bili. 

 

Mateja Mavrič in 

Manca Šuligoj, 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Lara Špacapan, 3. b 

KO BOM STAR, BOM … 

Sprašujem se, kaj bi rad dosegel, ko bom starejši človek. Zdaj, ko sem še mlad, si želim, da bi 

bil naš svet čist, da se ledeniki zaradi segrevanja ozračja ne bi topili. Skratka, želim si, da bi 

bil svet tak kot pred mnogimi desetletji. 

Po televiziji spremljam naravne nesreče, ki se dogajajo po svetu, zato ves čas razmišljam, 

kako bi to odpravil. 

Ko bom star, bom živel na podeželju, kjer je zrak bolj čist. Raziskoval bom gozdove, nabiral 

gobe in opazoval živali. Pri tem pa bom razmišljal, kako bi izumil napravo, ki bi preprečila 

izpust toplogrednih plinov v ozračje. Te naprave bi namestil na dimnike tovarn, prevozna 

sredstva in povsod tam, kjer se ti plini sproščajo. To bi za naš planet pomenilo veliko 

prednost, saj bi se onesnaževanje ozračja bistveno zmanjšalo. 

Res si želim, da bi to željo lahko uresničil. Vsi bi živeli brez strahu pred naravnimi nesrečami 

in drugimi posledicami onesnaženja zraka in zemlje. Na stara leta bi si želel, da bi živel v 

čistem okolju. 

Jakob Maver, 5. a 
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SPREMENILA BI SVET, V KATEREM ŽIVIM 

Če bi imela čarobno palico, bi na svetu spremenila veliko stvari. Začela bi pri ubogih in lačnih 

otrocih. Otroci brez staršev, sestric in bratcev bi dobili topel, lep in prijazen dom. Vsi ljudje bi 

lahko hodili v službo, saj bi bilo za vse dovolj delovnih mest in plača ne bi bila nižja od 

osnovnih zahtev, ki jih vsak človek potrebuje. Vojn ne bi bilo!!! To, da se morajo otroci 

bojevati, ker jim starejši ukazujejo, je nedopustno. Vse spore in nesporazume bi zgladili s 

pogovori. Ne bi bilo bogatih in revnih, ne bi bilo nasilnežev, roparjev in posiljevalcev. 

Resnično si želim, da bi se to uresničilo. 

Anika Božič, 5. a 

MODNA MIŠKA 

Živela je miška, 

majhna kot piška. 

Ni marala garanja, 

niti igranja. 

 

Všeč ji je le njena omara, 

velika, rdeča, 

s parfumi postlana. 

V njej je veliko oblek, 

za vsako priložnost, 

za vsak poseben obred. 

     

    Nika Vidič, 5. a 

ŽELITE POSTATI DAMA? 

Pujsa Mateja s kmetije Grintavec je prav posebna pujsa. Njena prijateljica ji je rekla, da je zelo 

lepa in ji svetovala, naj postane dama. Mateji je bilo to tako všeč, da se je nekega dne 

odpravila v mesto za svojim gospodarjem. Prišla je v nakupovalni center in odšla v trgovino, 

da ji naredijo v ušesih luknje za uhane. Ker pa je bila gneča, se je naveličala čakati. Odšla je v 

trgovino s kopalkami. Toda groza. Nobene ji niso bile prav, zato je žalostna odšla. Tudi s 

pokrivali ni bilo nič. Prišla je v zadnjo trgovino, kjer so imeli vse za otroke. Mateja je kar 

poskočila od veselja. Vzela je eno 

obleko in stekla. Tedaj pa je zazvonil 

alarm. Pritekla je trgovka. Mateja je 

prestrašeno spustila obleko in 

zbežala.Tekla je tako hitro, da se je 

izgubila. Takrat pa jo je zagledal 

gospodar in jo odpeljal domov. Njena 

prijateljica je je bila zelo vesela, 

Mateja pa je sklenila, da je ne bo več 

poslušala. 

Tinkara Mugerli, 5. a 

 

        Lara Humar, Tadeja Jug, Jure Okroglič, 6. a
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DREVO 

Drevo največja je rastlina, 

drži ga močna korenina. 

Debelo deblo v zrak štrli, 

iz njega polno vej moli. 

 

Spomladi polne so brstičev, 

iz katerih listi vzklijejo, 

krošnjo zeleno sestavijo, 

dom ptičkom postavijo 

in obiskovalce v senco povabijo. 

 

   Jure Trampuš, 6. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Alex Cuder, 3. a 

 

 

VELIKONOČNA GOBA 

Nekoč so na veliko soboto navsezgodaj, že ob pol šestih, nosili blagoslovit ogenj. 

Za to so rabili drevesno gobo, ki so jo morali prej celo leto sušiti.  

Prižgano gobo so fantje nosili od hiše do hiše, nataknjeno na dolgi žici. Če pri hiši ni bilo 

fantov, so to opravljala lahko tudi dekleta. 

Po blagoslovu je ponavadi sledilo tekmovanje, kdo bo hitreje prinesel ogenj v vas, kjer so jih 

nestrpno pričakovale gospodinje, da bi z njim zakurile v peči ali štedilniku in tako začele 

pripravljati velikonočne dobrote.  

V navadi je bilo, da so gorečo gobo najprej nesli v tiste hiše, ki niso imele otrok in tako dobili 

še kakšen dar več. Darov v denarju ni bilo, ponavadi so dobili kos potice, pirhe ali jabolko. 

Ta ljudski običaj se je na Liškem ohranil do danes, vendar nekoliko spremenjen.  

 

Jan Žnidarčič, 6. a 
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SUŠA 

Travnik, polje, njiva, 

kje življenje zdaj se skriva? 

Neusmiljeno sonce na vas pripeka, 

vaša suha je obleka. 

 

Kmet zaskrbljeno gleda polje, 

kako žeja ga zdaj kolje. 

Vse bi dal, 

da prišla bi voda, 

a reka je le polna proda. 

 

Pusta je in izsušena, 

riba vsaka pogubljena. 

Na nebu je le sonce žgoče, 

vse suši se, je prevroče.  

         Kristina Kudrič, 5. a 

Po dolgih dnevih strašne suše, pa na  nebu zagrmi, 

dež prijetni padati hiti, 

da zemljo žejno čim prej napoji. 

 

    Neža Medvešček, 6. b 

 

 

 

          ROŽA 

Roža je kot mama, ko te boža, 

spomladi zacveti in te razveseli. 

Poleti jo sonce s toplimi žarki napoji, 

dežek pa s svežimi kapljicami okrepi. 

 

Pozno jeseni pa začne veneti, 

tudi, če je prvi sneg ne preseneti 

in jo povsem zakrije, 

v belo odejo ovije. 

   

 Klementina Medvešček, 6. b 

 

 

 

 

 

    Lea Markovič, 6. b
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NEVIHTA 

Sonce zdavnaj se je skrilo, 

z oblaki črnimi nebo prekrilo. 

Grom oglaša se v daljavi, 

o hudi uri on nam pravi. 

 

Nebo se bliska in grozi, 

kot velik pes renči. 

Jurček teče na varen kraj, 

da moker ne bi bil sedaj. 

 

Burja se nad strehe je spustila, 

hrumela, bobnela in vse obrnila. 

Ljudje v hiše so zbežali, 

ker so se je zbali. 

 

Burja res huda je bila, 

ljudem vse je uničila. 

Prestrašeni gledali so razdejanje 

in mislili, da so to le sanje. 

 

  Jernej Sitar, 6. b 

 

 

 

         Jure Trampuš, 6. a 

 

NA NOGOMETNI TEKMI 

V soboto smo se odpravili v Novo Gorico, da bi si ogledali tekmo 23. kola slovenske lige. 

Tekma med Gorico in Domžalami se je pričela ob dvajsetih na razsvetljenem stadionu.  

V prvem delu prvega polčasa so pobudo prevzeli domači in s hitrimi akcijami prikazali 

odlično igro, a žal brez zadetka. Proti koncu polčasa je bilo zelo napeto, saj je zaradi prekrška 

Gorici pretila najstrožja kazen, enajstmetrovka. Priložnost je izkoristil mlad napadalec 

Domžal in zabil prvi gol. Zelo sem bil razočaran in žalosten. Moje razočaranje se je še 

poglobilo, ko so igralci iz Domžal še enkrat zatresli gol domačinov. 

V drugem polčasu je Gorica zaigrala veliko bolje in tudi zadela. To je bilo novo upanje za nas 

in igralce, a ga je kaj kmalu razblinil strelec prvega gola in se še drugič vpisal med strelce. 

Igra se je nadaljevala na vso moč. Vseskozi je bil velik up za Gorico Ethien Velikonja, ki je 

imel še nekaj priložnosti, a mu jih žal ni uspelo izkoristiti. 

Moji občutki ob koncu tekme so bili vse prej kot veseli, saj je klub, za katerega sem navijal, 

vknjižil nov poraz na domačih tleh. 

 

Valentin Trošt, 6. a 
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MED POČITNICAMI NA ROGLI 

Med zimskimi počitnicami smo šli na smučanje na Roglo. Tega sem se zelo veselil, zato sem 

nestrpno čakal, da se spustim po strmini. 

Ko je oče opravil vse potrebno s kartami, smo se odpravili na smučišče. Mama in sestri so se 

odpravile na bolj položne proge, midva z očetom pa sva poiskala FIS progo, ki je bila najbolj 

strma, zahtevna in dolga. Ko sem pogledal navzdol, me je kar srh spreletel, toda zbral sem 

pogum in se spustil. Smučala sva kar nekaj časa, preden sva prišla do konca.  

Preden sva se ponovno spustila, sva morala skozi veliko gnečo, tako da sem bil že malo jezen. 

Ko sva se končno prerinila v vrsto, pa se je zgodilo. Kartica, ki sem jo moral vtakniti v režo, 

ni odprla vratc in jaz sem se zaletel. Počutil sem se tako butasto, da bi se najraje pogreznil, saj 

so se ljudje jezili, ker sem naredil še večjo gnečo. Nisem vedel, kaj naj naredim, ko so se le 

odprla vratca. Kasneje sem zvedel, da mi jih je odprl žičničar. Bil sem mu zelo hvaležen.  

Ko sem mami in sestrama povedal, kaj se mi je zgodilo, so se začele še smejati.  

 

Andraž Humar, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

Tjaša Pičulin, 6. a 
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DOBRE IN SLABE LASTNOSTI 

Vsak ima svoje dobre 

in slabe lastnosti, 

včasih norosti 

ali pa mir, 

ki modrosti je vir. 

 

Ljudje smo različni, 

prijazni, nekateri opazni, 

drugi važni ali lažni. 

 

Nihče ni popoln! 

Nekdo je rad klovn, 

nekdo je le drzen,                 Senida Kamberi, 8. a 

včasih predrzen. 

 

Če v sebi ne vidiš lepote, 

poglej si v srce 

in videl boš, 

da lepota v tebi skriva se. 

 

  Martin Jerončič, 7. b  

NI SMISLA 

Zgraditi. 

Podreti. 

Zgrešiti. 

Zadeti. 

 

Ljudje naredimo. 

Potem pa izgubimo. 

Ko najdemo, se veselimo. 

 

Jaz to pesem pišem, 

če hočem, rišem. 

Zdaj stojim, 

če hočem, sedim. 

 

  Domen KacinVodičar, 7. b 

 

 

 

 

Dani Bratuž,Tedi Bizimoski, Grega Gorjan, 

Swan Gorjup, Urban Makorič 7. a,b 
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NARAVA 

Vidim hribe, 

vidim reko. 

V njej pa ribe, 

tam pa smreko. 

 

Pa še vrabce 

in labode, 

ki želijo si 

mal vode. 

 

Tu so ptice, 

pa žuželke. 

Slišim klice 

divjih mačk. 

In pa zvoke 

belih račk. 

      Barbara Jelovčan, 3. b 

Voda teče, 

mi šepeče skriti zvok, 

ki zna ga le tok. 

 

Ko pa se stemni, 

ko mesto že spi, 

pa pridejo bitja 

iz gozdnega kritja. 

 

Tu skačejo rakuni, 

pa volkovo senco 

se vidi v luni. 

 

Pa sova 

kot nova, 

naspana, 

spontana, 

pripravlja se na lov. 

 

To je narava, 

je živa, neprava. 

Malo manjka ji do propada. 

A ostala bo. 

 

 Martin Jerončič, 7. b 

 

            Barbara Jelovčan, 3. b 
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ŽIVLJENJE 

 

Kaj je to življenje? 

Je radost, življenje in 

trpljenje. 

Vsak živi po svoje. 

Ko nas je bog ustvaril, 

je uporabil različne barve, 

tkanine in kroje. 

 

Od otročka cmeravega, 

do starca šepavega. 

Leta tečejo. 

Izkušnje prijajo in pečejo. 

 

Ljudje so stari pogani, 

ki lovijo divje volove, 

in teroristični talibani, 

ki rušijo gradove. 

 

Živimo brez razloga, 

vsi smo del neskončnega 

življenjskega kroga. 

 

  Domen Kacin Vodičar, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽIVLJENJE 

 

Življenje je dolgo ali kratko, 

za nekatere prekrito z vatko, 

nekateri živijo na podeželju, 

kjer se kopajo v veselju, 

tam leži mir 

ter dobro rejen krompir, 

drugi živijo v mestu, 

so vsako leto na 

oktoberfestu, 

v mestu je kažin, 

povsod strupen plin, 

telefoni sevajo, 

vendar tudi prepevajo, 

v mestih je sama 

elektronika, 

v poročilih pa črna kronika. 

 

Če si življenje uničiš, 

se lahko v zemljo zapičiš, 

za vedno ti je žal, 

da na kavču boš ležal, 

nimaš kaj počet, 

želiš si gor zletet, 

življenje se vedno zaključi, 

lahko pristaneš v temi ali 

luči, 

takrat te nič več ne muči. 

 

 Domen Kuk, 7. b 

 

 

 

 

 

   Lea Medvešček, 4. a 
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PREŠERNOV DAN 

 

Prešernov dan praznujemo vsi, ki bi se radi njega spomnili. 

 

Rad je svojo Julijo imel in v pesmih ji je srce razodel. 

 

Edini pesnik je, ki napisal je himno za nas vse. 

 

Še bi on lahko živel, bi kako pesem naredil in nas razveselil. 

 

En je še njegov rokopis ostal, a le kdo bi ga danes bral? 

 

Rad je fige imel, jih otrokom delil in jih tako razveselil. 

 

Njegova rojstna hiša v Vrbi stoji, obišče jo množica ljudi. 

 

Ob njegovem prazniku se ga vsi spomnimo. 

 

Veselo tole pesem sem napisal samo za ta Prešernov 

 

D A N ! 

    Blaž Marušič, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Marina Sirk, 8. a 
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HOTEL SEM 

Hotel sem le zate 

nabrati vse zvezde sveta, 

kupiti na tone zlata. 

 

Hotel sem le zate 

priklicati vse naravne sile, 

da sreče bi natrosile ti vile. 

 

Hotel sem le zate 

sonce trdno prijeti, 

vse na svetu podreti. 

 

Hotel sem le zate 

na konec sveta oditi, 

vso ljubezen v darilo zaviti. 

 

Hotel sem le zate 

sam zvezdo utrniti, 

ves svet v mir oviti. …     Mateja Melink, 9. b 

 

Hotel sem le zate 

vse nemogoče stvari početi, 

samo da mogel bi še enkrat te objeti. 

 

Hotel sem le zate  

vse storiti. Bal sem se namreč, 

da bi te mogel pozabiti. 
   

  Minka Markič, 9. a 

EDINI 

Sem res edini, 

ki ne zatiska si oči? 

Sem res edini, 

ki ves svet se mu smeji? 

Sem res edini,  

ki popravil bi ta svet? 

Sem res edini? (…) 

Saj to je za znoret, 

da prav nihče nič vidi ne, 

ne čuti, (nič) ne sliši. 

Dovolj mi je vseh teh laži, 

teh prevar, pretvarjanj, kot da me ni! (…) 

Sem res edini, 

ki rad bi ljubil vse ljudi? (…) 
 

     Minka Markič, 9. a 
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MOJA SREČNA PESEM 

Vsako poletje, vsako pomlad, 

zima se odpravlja spat. 

Rože cvetijo, drevje vzbrsti, 

vse se pripravlja na sončne dni 

in življenje srečno se zdi. 

  

Vendar sreča je muhasta. 

Ni kakor roža, ki zmeraj cveti. 

 K nam prileti, ko se ji zazdi, 

zato jo zgrabimo in zadržimo, 

da nam odnese hude skrbi. 

  

Nekateri so srečni, 

če jim sreča dobiček prinese. 

Nekateri, če petek trinajstega odnese, 

jaz pa, če me k moji družini ponese. 

 

  Katarina Mavrič, 8. a 

 

 

 Franci Obid, 6. b  

 

NAŠ PLANET – NAŠ DOM 

 

Naš modri planet 

predstavlja nam širni svet, 

zato ga spoštujmo, 

ga ne uničujmo. 

 

Mi pa mečemo odpadke na vse strani, 

ne skrbimo dobro za naš planet, 

planet, ki je naš svet. 

 

Iz tovarn se kadi 

in nam smrdi. 

Vse bolj je onesnažen zrak, 

zato si za prevoz izberimo vlak. 

 

Le kam bomo šli, 

ko bomo naš planet uničili? 

Morda na Mars ali pa na Venero? 

Nikjer, kot je na Zemlji, ni lepo. 

 

Odpadke vsepovsod mečemo 

in naravo uničujemo, 

živali plašimo in 

jih iz gozda odganjamo. 

 

Zato poskrbimo za naš planet, 

dobro ga obvarujmo, 

ga ne poškodujmo.

Katarina Mavrič in Senida Kamberi, 8. a 
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       SLOVENSKI SONG 

To je song o naši državi, 

v njej živimo samo »ta pravi«, 

zato pridruži se naši odpravi, 

saj kdor Slovenije ne obišče, 

vedel ne bo, da zgleda kot pišče. 

 

In gremo v Trojane na krofe hrustljave 

pa v Prekmurje na gibanice rjave. 

In če ne bo preveč dolg ta postanek, 

gremo na Bled po slasten posladek. 

 

Pa zavijemo še v Primorje 

in si v Lipici ogledamo konje. 

Ker pa pesmi ni še konec, 

gremo pogledat na južni konec. 

Tam lesketa se naše morje 

in vanj čoln valove orje. 

 

Za konec poglejmo še v Ljubljano, 

da vidimo tam življenje pravo. 

Politiki vsepovsod norijo, 

da le volivce zase dobijo. 

Saj če zmagajo, naj bilo bi vse drugače, 

od otroških igrač pa vse do plače. 

 

Na žalost vsak gleda le na denar, 

le malokoga zanima slovenski dar. 

  Manca Šuligoj, 3. b 

Anja Mavrič, 8. a 

KULURA 

Kultura je lepa 

kot Mura, 

dolga in počasna, 

za nekatere dolgočasna. 

 

H kulturi sodijo: 

spoštovanje, 

prijaznost. 

Te naj te po življenju vodijo. 

Otroci je nimajo prav radi, 

saj so raje na maškaradi. 

 

Da te imajo drugi radi, kultura pomaga, 

vendar te včasih nekaj premaga, 

ne da se ti nič več, 

niti polena vreči v peč, 

kaj šele pozdravit 

ali koga v smeh spravit. 

 

Če imaš kulturo rad, 

ne rabiš maškarad. 

To je bilo o kulturi vse, 

mogoče bom napisal še. 

Domen Kuk, 7. b 
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PESEM NEKEGA SANJAČA 

Sanje. 

Dolga mračna siva cesta 

vseh nas pelje tja, 

kamor si želimo sanjači. 

V deželo, kjer ni skrbi 

in ni napetosti. 

V raj! V raj! 

Tja, kamor si želimo sanjači. 

Med bele valove v moder ocean, 

poln življenja duš v njem. 

Poln pozitivnosti, poln dobrih občutkov, 

poln nas in poln njih. 

Poln tistega in poln tega. 

Poln vsega! 

 

Pokukamo v pravljično mavričen svet, 

ni ga prehodilo živo bitje, 

a je kljub temu živ. 

Vstopimo v zbirko človeške domišlije. 

Poletimo do nebà 

in se potopimo na dno morjà. 

 

Pozabimo. 

Ni več čutil, 

le še občutki. 

Občutki znotraj nas – v zaklenjenem delu srca. 

V skrinjici pričakovanj, 

v skrinjici zlata brez sijaja. 

In vseeno smo neskončno bogati. 

Vsaj ta trenutek, ki nam je dan, 

da spoznamo naš notranji svet, 

ki bo ostal večno zaklenjen. 

Večno ujet. 

 

Mojca Madon, 9. b 

 

 

 Peter Nanut, 7. b 
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HAIKU 1 

 

 

Domišljija si 

domišlja, da je zelo 

domišljava. 

 

Svoboda je to, 

da veš, da si svoboden 

in uživaš v njej. 

 

Zvezde so del neba, 

čeprav jih vidimo samo ponoči, 

so z nami tudi čez dan. 

 

Noč je skrivnostna, 

strašna in tiha, 

a vendar po svoje lepa. 

 

V domišljiji je veliko stvari. 

Vile, škrati, palčki, čarovnice… 

Vstopi vanjo! 

 

Oblaki na nebu  

plavajo nad nami in 

za seboj puščajo droben dež. 

 

 

Snežinka majhna in bela, 

pada tiho in počasi, 

dokler se ne stopi v moji dlani. 

 

Življenje je sveča, 

ko se prižge, se rodiš, 

ko se ugasne, umreš. 

 

Misli potujejo daleč stran, 

po ovinkasti poti, 

do tebe in nazaj. 

 

Sanje so naše drugo življenje, 

popolno in vsemogoče, 

dokler ne zbudi nas zvonjenje. 

 

Družina je edina, 

le eno imaš, 

zato izdati je ne smeš. 

 

 

Katarina Jerončič, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Mihalič, 9. b 
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HAIKU 2 

Sonce je moje, 

sije pa za vse ljudi, 

sonce je tvoje. 

 

Trate polne rož. 

Stecimo tja daleč proč. 

Vse je pisano. 

 

Bonbon je slasten. 

Skrivnostno sladko 

mehak. 

Privošči si ga! 

 

Zemlja se ruši, 

postajamo strupeni, 

konec človeštva. 

 

Moda je droga. 

Zakaj pa ne bi bila? 

Povsod obleke. 

 

Poljub na usta 

pričara romantiko 

te krasne noči. 

 

Spanje za sanje 

in končno predramim se. 

Je res ali ne? 

 

Svoboden človek 

je le izmišljotina. 

Sploh ne obstaja! 

 

Življenje je dar 

in ni imelo cene. 

Je torej zastonj? 

 

Same zabave, 

le alkohol in droge. 

In kje je glava? 

Zlato sonce 

žariš na nebu, 

žarke trosiš. 

 

Bela roža, 

novo upanje, 

svoboden svet. 

Mojca Madon, 9. b 

Rok Štrukelj, 9. a 

HAIKU 3 

Hodim po vasi, 

ptice že žvrgolijo. 

Pomlad prihaja. 

 

Zvezde na nebu, 

poleg mene sediš ti, 

utrinek noči. 

 

Ne, nisem sama. 

Nekdo me ves čas 

spremlja. 

Podpira korak. 

 

Sonce na nebu, 

v rokah pest srečnih dni, 

ki bodo prišli. 

 

Večeri se že. 

Črički so potihnili. 

Sam sem. Tišina. 

 

Slišim vetra zvok. 

Kako žalostno pihlja. 

To njegov je jok. 

 

Vidim sonca luč, 

nam sveti prav vsak dan, 

to 

njegova je moč. 

 

Čutim dežja stik 

z obrazom! Nežno mi 

polzi po licih. 

      Minka Markič, 9. a 
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HAIKU 4 

 

 

Svoboda je meč, 

svoboda je kot nebo, 

ki ga pletemo. 

 

Hodim po poti, 

ki vije se v svobodo 

sreče in miru. 

 

Svoboda ljudi: 

svoboda je do groba, 

čeprav ni groba. 

 

Po hribu stopa 

črni mož, ki ima palico 

in star zvrhan koš. 

 

Oj zemlja prejoj, 

na svoji poti postoj, 

ne iti še v boj. 

 

Zvezda pozna vse, 

vse odgovore sveta, 

razkrij jih, zvezda! 

 

 

Nebeška vrata 

se odpro samo´ za naju 

in to le v maju. 

 

Zvezde iz nebes 

živijo v svetu čudes 

in gledajo ples. 

 

Na robu sveta 

je nekdo, ki te hoče, 

čeprav se joče. 

 

Drobtine zvezdic 

so sijale na naš svet. 

Dajmo jim nasvet!!! 

 

Bodi prijatelj 

lepe žareče noči 

in mirno zaspi 

 

 

Anja Mavrič, 8. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katja Mavrič, 9. b 
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TURJAŠKA ROZAMUNDA IN OJSTROVRHAR 1 

Rozamunda je od jeze zardela, ko je izvedela, da živi v daljni deželi dekle, ki je lepše od nje. 

Poslala je Ojstrovrharja , naj jo poišče. 

Ojstrovrhar je zbral svojo četo in se odpravil v daljno deželo, a ker je bila Lejla lepša od 

Rozamunde, se je z njo poročil, Rozamunda pa je odšla v »klošter« in postala nuna. Nekaj 

časa je to prenašala, potem pa se je odločila za maščevanje. Ukazala je svojemu prijatelju, da v 

vino nalije še nekaj, kar bo ljudi omamilo. To mora nesti na grad k Ojstrovrharju in se tam 

izdajati za prodajalca vin. Ukazala pa mu je tudi, naj to vino natoči Lejli in ko bo omamljena, 

naj jo pripelje v »klošter«. Prijatelj se odpravi na grad in ko prispe, potrka na grajska vrata. 

Vrata odpre služabnica, ker pa Rozamunda ni povedala, kakšna je Lejla, prijatelj ponesreči 

omami služabnico in jo s kočijo pripelje v »klošter«. Ko to vidi Rozamunda, se tako razjezi, 

da izgubi prijatelja, na obrazu pa se ji je pokazala velika guba. Ko so to videli drugi, so se 

začeli smejati, saj je bila prej najlepša, potem pa ni bila več. Iz samostana ni mogla, saj se je 

zaobljubila Bogu , lahko pa bi odšla, če bi videla Lejlo. Zato zbere vojsko in jo pošlje na grad 

po dekle. Poglavar te vojske je bil odličen vojak z vzdevkom Rakun. Odšel je z vojsko k 

Ojstrovrharju, ko pa je ta videl, da je napaden, je še on zbral vojsko in odšel v boj. Lejla pa mu 

je dala rdečo rutico za srečo. Vojaki so se v boju bojevali na vso moč. To je bil pravi pokol. 

Tekla je kri in kamor si pogledal, so ležali mrtvi vojaki. Nazadnje pa sta ostal samo še 

Ojstrovrhar in Rakun. Spopadla sta se in Rakun je zadal Ojstrovrharju hudo rano v zgornji del 

roke, a Ojstrovrhar se ni vdal, saj je bil hraber in pogumen vojak. Vnovič je napadel Rakuna, a 

ga je le malo opraskal. Ko je to videl Rakun, se je razjezil in meč namazal s strupom, zato boj 

ni bil več pošten. Ker Ojstrovrhar tega ni videl, se je vseeno zopet spopadel z Rakunom, ta pa 

mu je prerezal ruto, ki mu jo je dala Lejla, zraven pa ga je še opraskal po roki. Ojstrovrhar se 

je zaradi rute tako razjezil, da je Rakuna z vso silo prebodel . Tako je Ojstrovrhar zmagal. Bil 

je vesel, saj je lahko odšel k ženi Lejli, a ko je prišel, se mu je rana vnela, zato je vedel, da 

dvoboj ni bil pošten. Poklical je zdravnika, ki pa mu je povedal, da ima v sebi strup, za 

katerega nimajo zdravila, Postal je nesrečen, saj je vedel, da bo umrl. Ko mu je bila zadnja ura, 

je Lejla tako močno jokala, da so 

solze tekle po vneti rani. Ko se je to 

zgodilo, se je nenadoma Ojstrovrhar 

počutil bolje. Strup je pritekel iz 

rane, ta pa se je zacelila. Vsi so se 

čudili, saj to ni mogoče. Nihče ni 

vedel, zakaj se je to zgodilo. To sta 

vedela samo Lejla in Ojstrovrhar, saj 

se je rana zacelila le zato, ker so to 

bile solze prave ljubezni. 

Rozamundi je načrt propadel, 

izgubila je tudi vojake in živela v 

samostanu. Lejla in Ojstrovrhar pa 

sta bila srečna do konca svojih dni.  

 

Sašo Kolenc, 8. a 

        Ines Kodele, 9. a 
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TURJAŠKA ROZAMUNDA IN OJSTROVRHAR 2 

Rozamunda je od jeze zardela, ko je izvedela, da živi v daljni deželi dekle, ki je lepše od nje. 

Poslala je Ojstrovrharja, naj jo poišče. 

Ojstrovrhar je res odšel s svojimi hlapci, da bi poiskal to deklico. Na poti je premišljeval o 

Rozamundi. »Saj je lepa,« si je mislil. A sam pri sebi je ugotovil, da je ošabna in nečimrna, 

zato se ni veselil poroke. Ojstrovrhar je bil znan vitez in njegovi hlapci so ga spoštovali. Ko je 

prišel v Turčijo, kjer je živela ta deklica, je najprej odšel sam v Carigrad, da bi deklico našel. 

Ugotovil je, da je hčerka sultana, zato je sam odšel do njega in ga prosil, naj mu jo izroči. 

Zagotovil mu je, da se bo vrnila v pol leta. Sultan se je najprej smejal, ko pa je ugotovil, da 

misli Ojstrovrhar resno, je ukazal straži, naj ga vržejo iz mesta. Ojstrovrharja je to razjezilo, 

zato je začel mesto oblegati. Sultanova vojska ga je porazila in Ojstrovrhar je zbežal s hlapci v 

puščavo. Po treh mesecih životarjenja je zajel karavano in jo napadel. S hlapci se je preoblekel 

v trgovce in se odpravil v Carigrad. Na srečo je vitez zajel karavano, ki je imela nalogo 

dostaviti začimbe iz Indije samemu sultanu, zato so ga spustili v palačo. Ojstrovrhar je nastavil 

sultanu meč na vrat in zahteval, naj mu izroči hčerko. Sultan jo je poklical. V dvorano je prišla 

mladenka, čez obraz pa je imela tančico. Ojstrovhar jo je zgrabil, stekel iz dvorane in s svojimi 

hlapci pobegnil iz mesta. Sultan je ukazal, naj viteza izsledijo in ga usmrtijo, a Ojstrovrhar je 

ušel. Ko je prišel že pod Turjaški grad, je zapihal veter ter odpihnil tančico z obraza sultanove 

hčerke. Ojstrovrhar jo je pogledal in obstal. Bila je tako grda in stara, da je skoraj omedlel. 

Starka se je zasmejala in spregovorila po turško. Ojstrovrhar je poklical hlapca, ki je znal ta 

jezik in ta mu je povedal, da je pripeljal sultanovo mater. Ojstrovrhar se je vrnil v Carigrad in 

v zameno za mater zahteval hčerko. Ta je privolil pod pogojem, da jo vitez pripelje nazaj. 

Ojstrovrhar priseže in se odpravi na pot. Izven mesta pa strga tančico z obraza mladenke, da bi 

videl, če ni spet dobil napačne. Tudi tokrat je obstal, kot da bi okamnel. Takšne lepote še ni 

videl. Mladenka je spregovorila slovensko, saj se je jezika naučila od nekega ujetnika. Ni 

govorila gladko, a vseeno jo je vitez razumel. Prosila ga je, naj je ne vrača očetu, ki ji je izbral 

za moža nasilnega starca. Ojstrovrhar ji to obljubi ves omamljen od lepote, takrat pa dekle 

pograbi skrit nož v rokavu, zabode Ojstrovrharja in zakriči: »Očetu si prisegel, da me boš 

vrnil, zdaj pa si na to pozabil! To je kazen!« Nato se zabode še sama in oba umreta. 

 Kmalu za to tragedijo pridrvi v Turjaški grad Ojstrovrharjev vojščak in zavpije: »Rozamunda, 

bežite! Sultanova hči je umorila Ojstrovrharja in sebe. Vitezovi hlapci se vam bodo maščevali, 

ker ste ga poslali na to usodno pot!« Rozamunda v grozi beži, a je prepozna. Hlapci jo ujamejo 

in Rozamunda se spotakne. Zlomi si nos in ko se vidi v čebru vode, ki je bil zraven ter 

ugotovi, da je izmaličena, se vrže z grajskega zidu. Tako jo je potrlo, da ni bila več lepotica. 

Vsemu temu sem bil priča, saj sem Ojstrovrharjev hlapec, ki je posvaril Rozamundo. Sicer je 

nisem maral, a si nisem želel, da bi bila kaznovana. Tako pa sta zaradi nečimrnosti in zavisti 

umrli dve lepotici ter slavni vitez Ojstrovrhar. 

 

Jan Križnič, 8. a 
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URŠKA IN POVODNI MOŽ 

 

Urška je na plesu zavračala mladeniče drugega za drugim. Nenadoma je pri sosednji mizi 

zagledala postavnega fanta. 

Vzvišeno je pristopila k njemu, ko je opazila, da jo gleda in požira z očmi. Imel je črno obleko 

in črn klobuk, bil je vitek in visok s črnimi lasmi.  

Nekaj časa sta plesala, nato pa sta se skupaj usedla k mizi. Spraševal jo je vse mogoče stvari, 

tako da ona njega ni utegnila nič vprašati. Na koncu pogovora ji je predlagal, da se skupaj 

izmuzneta na njegov grad. Brez da bi Urška pomislila, kje sploh je, je privolila. Nato sta se 

počasi, skoraj neopazno odpravila. Hodila sta in hodila, zato se je Uršika že utrudila in začela 

spraševati, koliko je še do njegovega gradu. Vedno ji je mladenič odgovoril le z eno samo 

besedo:''Malo.'' Ko je imela tega dovolj, se je ujezila in zagrozila, da bo odšla nazaj po poti 

domov. Zasmejal se ji je in ji odvrnil, da se bo izgubila , ker ne pozna poti. Urška je nato 

utihnila. Še sanjalo se ji ni, da hodita že sedem ur. Na plesišču so opazili, da je ni nikjer, 

ampak so mislil, da se je naveličala in odšla domov. Onadva pa sta hodila po temačni poti 

sredi gozda, dokler nista končno prispela do velike votline s kamnitimi vrati. Urška se je 

začudila in vprašala, zakaj sta se ustavila pred kupom kamenja. Razložil ji je, da je to njegov 

grad in odprl vrata. Njegova spremljevalka ni mogla verjeti svojim očem. Na sredini v votlini 

je bil otok, okoli njega pa na kupe zlata, diamantov, srebra, nakita in mnogih drugih stvari. 

Vstopila je in si še cel preostanek dneva ogledovala votlino, nato pa je kar tam na enem kupu 

zlata zadremala. Naslednje jutro jo je zaskrbelo, kaj bodo rekli meščani, ker je izginila. 

Povodnega moža je prosila, naj jo odpelje domov na njen grad. Ustregel ji je, ampak pod 

pogojem, da nikomur ne omeni bogastva. Seveda je sprejela pogoj, vendar s prekrižanimi 

prsti. Ko sta se vračala, so jo na poti srečali možje s konji, ki so jo celo noč iskali. Hotela je 

reči, da je bila z nekim moškim, ampak ko se je ozrla nazaj, ga ni bilo nikoder. Odpeljali so jo 

na grad. Tam je svojim služabnikom povedala za bogastvo. Naročila jim je, naj gredo tja in 

poberejo vse, kar bodo videli. Ona je šla z njimi, da jim je pokazala vhod v votlino. Začeli so 

vdirati skozi kamnita vrata. Ko je mladenič, ki je bil Povodni mož, to opazil, je sam odprl 

vrata, ugrabil Urško in spet zapečatil vrata. Vprašal jo je, zakaj je prelomila obljubo, ona pa je 

zaigrala lažni jok. Povodni mož se ji je približal in ji ponudil ramo. Urška ga je poljubila, 

zatem pa si je Povodni mož snel masko z obraza. Povedal ji je, da jo resnično še zmeraj ljubi 

in ji dal novo možnost, da bi z njim pobegnila v daljne kraje. Ampak pod masko je imel 

Povodni mož opečen, grozljiv, grd obraz. Urški se je vse to gnusilo, brisala si je ustnice, 

počutila se je okuženo in prevarano. Takrat ji je 

povedal, da so se tako počutili tudi vsi tisti 

možje, ki jih je Urška zapustila in njihove žene, 

ki so bile prevarane. Urška se je zamislila in 

šele takrat je spoznala, koliko hudega je storila 

zaradi svoje samovšečnosti in ponosa. Od takrat 

naprej ni bila več z nobenim moškim. 

Iz te zgodbe lahko sklepamo, da prava ljubezen 

prihaja od znotraj, ne glede na zunanji videz. 

Svoje življenje si lahko uničiš tudi s svojim 

grdim obnašanjem in početjem. Lahko je človek 

na zunaj še tako lep, ampak notranja lepota je 

tisto, kar šteje. 

            Marina Sirk, 8. a        Lara Zimic, 3. b  
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ZLAGALA SEM SE 

Učiteljica je počasi razdeljevala teste. Ima namreč navado, da začne pri peticah, nadaljuje s 

štiricami in tako naprej. Bila je že pri trojkah, jaz pa sem se močno držala stola ... 

Končno je prišla do mene in na glas povedala, da sem dobila ena, nato pa mi je dala test. 

Dodala je še, naj naslednji dan prinesemo teste nazaj s podpisom staršev. 

Ko sem prišla domov, sem dolgo premišljevala, kaj naj naredim, nato pa sem vzela moder 

kemični svinčnik in nakracala ime svoje mame. Nato je mama prišla domov in me vprašala, 

kako je šlo pri zgodovini. Zlagala sem se, da sem dobila tri. Bila je zadovoljna.  

To laž sem dobro skrivala en mesec, dokler mama ni šla na pogovorne ure. Ko je prišla 

domov, je bila NEVIHTA!!!! 

Bila sem najbolj osramočena na tem svetu!  

Martina Skrt, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Tina Lango, 3. a 

LAŽ IMA KRATKE NOGE 

Ko naredimo nekaj narobe, povemo po pravici ali pa lažemo. Tako sem storila tudi jaz. 

Bila sem stara komaj 12 let. S sestro sva šli k stricu. Z nama je bila tudi Angela,moja najboljša 

prijateljica. Sestra je ostala pri stricu, medve z Angelo pa sva peljali stričevega psa na sprehod. 

Šli sva tudi mimo sošolčeve hiše. Pri njem so bili skoraj vsi moji sošolci. Skupaj smo se igrali 

veliko časa, tako da sem popolnoma pozabila na stričevega psa. 

Ker je bil pes zelo velik in divji, je vse uničil okrog sošolčeve hiše. Ubil je tudi njegovega 

majhnega psa. Za vse to, kar je pes uničil, smo povedali sošolčevi mami, samo za majhnega 

psa smo se zlagali. Rekli smo, da ga je zadela kap. Na začetku so nam verjeli, ampak čez nekaj 

časa nam je sošolec povedal, da so na majhnem psu videli kri in ugotovili, da ga ni zadela kap, 

ampak da ga je stričev pes ubil. Tako je bila odkrita naša laž. Počutila sem se zelo nenavadno. 

Priporočam, da poveste vse po pravici, ker ima laž kratke noge ! 

Dušanka Bizimoska, 9. b 
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OD BODREŽA DO GORICE 

V četrtek smo prvi dve uri imeli državljansko vzgojo in etiko. Vsi smo bili veseli, saj smo 

imeli samo prvi dve uri pouk. Po pouku smo odšli na deponijo v Bodrežu. Vse v zvezi z 

deponijo in ločevanjem odpadkov nam je predstavil tamkajšnji delavec, po imenu Aljaž. 

Najprej smo si ogledali zabojnike za smeti. Aljaž nam je povedal, kam kaj spada in kaj lahko 

vržemo v posamezen koš za smeti. Nekaj dni pred tem obiskom smo tudi sami pobrali smeti v 

okolici šole. Ta dan pa smo jih na deponiji tudi ločili. Ločimo:  

- steklo 

- papir in karton 

- plastenke in pločevinke 

- kosovne odpadke 

- nevarne odpadke 

- tekočine 

 

Povedal nam je, da zabojnike imenujejo zvonovi, saj ko ga dvignejo, steklo ropota-cinglja. 

Vsak zabojnik za smeti je drugačne barve, za plastiko rumene, za papir modre in za steklo bele 

barve. Potem smo dobili še delovne liste z vprašanji, na katera smo morali odgovoriti. Kmalu 

je prišel avtobus in treba se je bilo odpraviti v Novo Gorico. Tam smo si ogledali knjižnico 

Franceta Bevka. Avtobus nas je pripeljal do postaje, do knjižnice pa smo morali peš. Ko smo 

prišli v knjižnico, nas je ob pultu za izposojo knjig že čakala informatorka Janja. Najprej nam 

je razložila, po kakšnem sistemu so zložene knjige in komu so namenjene. Potem smo se 

odpravili v prvo nadstropje. Tam je bilo veliko študentov in učencev, ki so se učili. Šli smo 

tudi na časopisni oddelek in v sobo Franceta Bevka. Tam smo videli veliko zanimivih stvari. 

Pred sobo pa so bile v vitrini razstavljene tudi zelo majhne knjižice. Videli smo tudi glasbeno 

sobo. Šli smo mimo avtomata za vrnitev DVD-jev in kaset. Na koncu so nekateri vzeli tudi 

obrazce za včlanitev v knjižnico. Meni je bil ta dan zanimiv, saj sem izvedela veliko novih 

stvari. 

Urška Šuligoj, 7. a  

 

 

 

Šolski zvonec je naznanil konec druge šolske ure. 

Odšli smo malicat v jedilnico. 

Najprej smo se zbrali pred šolo, se prešteli in odšli 

peš v Bodrež. Ko smo prispeli v center, nas je tam 

čakal uslužbenec komunalnega podjetja, Aljaž. 

Veliko nam je povedal, najbolj sem si zapomnila, da 

imamo šest zbirnih centrov na severnem 

Primorskem. Povedal ter pokazal nam je, v kateri 

smetnjak se posamezne odpadke odloži in videli smo 

veliko smetnjakov, v katerih so bile različne stvari. 

V nekem smetnjaku sem opazila tudi moj stol. 

 

Eva Mori, 7. b 
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Po malici smo se odpravili v Bodrež na zbirni center. Tam nam je uslužbenec komunalnega 

podjetja povedal, kam se odlaga posamezne vrste odpadkov: npr. papir in karton v smetnjak za 

papir. In katerih odpadkov ne smemo odlagati v določene smetnjake. Povedal nam je tudi, da 

je ta zbirni center najstarejši na Primorskem in je tudi najbolj urejen. Iz šole smo tudi prinesli 

nekaj ločenih vrst odpadkov in jih odložili v različne smetnjake. Nekateri so mu tudi postavili 

nekaj vprašanj in rešili delovni list, ki nam ga je pripravila učiteljica. 

Polona Skrt, 7. b  

 

Nato smo se z avtobusom odpeljali v Novo Gorico, kjer smo obiskali Goriško knjižnico 

Franceta Bevka. Knjižničarka nam je razkazala celotno knjižnico. Najprej smo se ustavili na 

mladinskem oddelku, kjer smo videli oddelek z učbeniki, poučnimi knjigami, knjigami v tujih 

jezikih ipd.. Naslednja postaja je bila leposlovje, kjer so bile knjige za odrasle in računalniki, 

katerih uporaba je za člane knjižnice brezplačna. Odpravili smo se v zgornje nadstropje, kjer 

se izposoja DVD-je in CD-je ter videokasete. Ogledali smo si oddelek s knjigami za 

zgodovino in zemljepis. Zanimala nas je tudi soba Franceta Bevka in vitrina s knjižicami, 

velikimi le nekaj cm. 

Mateja Felc, 7. b 

 

V knjižnici nas je sprejela prijazna knjižničarka ter nam razkazala prvo nadstropje knjižnice. 

Peljala nas je na oddelek za mladino in nam povedala veliko zanimivih stvari. Ko smo odšli v 

drugo nadstropje, nas je knjižničarka peljala v Bevkovo sobo in nam pokazala veliko 

miniaturnih knjig. Na koncu nam je vsem dala še pesniško zbirko Vrane. Vsi moji sošolci so 

odšli k avtomatu in si nekaj kupili. Med potjo smo na avtobusu peli slovenske pesmi. Ko smo 

prišli v šolo, smo se morali vsi zbati v spodnji avli, da nam je učiteljica prebrala okrožnico, 

nato pa smo se odpravili domov. 

Maja Krpan, 7. b 

 

Ko smo končali z ogledom, smo si odpočili v spodnjih prostorih knjižnice, kjer je veliko 

stolov. Spili smo »kofetke« in odšli. Na poti proti Kanalu pa smo se neizmerno zabavali in 

prepevali razne pesmi. Ker pa je bilo zelo toplo, smo si vsi želeli piti in smo se ruvali za 

pijačo, ki so jo imeli le redki izmed nas. Ko smo prišli v Kanal, sva z Gregom odšla na kosilo. 

To je bil moj včerajšnji šolski dan.  

 

Blaž Marušič, 7. a 

 

Najbolj zanimivo je bilo, ko smo šli v spominsko sobo pisatelja Franceta Bevka, kjer nam je 

knjižničarka govorila o njegovem življenju in njegovih delih. Ko smo šli iz njegove sobe, smo 

šli pogledat najmanjšo knjigo v knjižnici. Merila je samo 1 kvadratni centimeter. 

Nazadnje smo šli v oddelek za najmlajše. Tam so nam podarili knjigo pesmic z naslovom 

Vrane. Ko so nam dali knjige, je knjižničarka povedala, da se lahko vpišemo in dobimo 

kartico. Jaz pa sem si izposodil še nekaj knjig.  

Potem smo šli do avtobusa in ta nas je peljal v šolo. Med potjo sem bral knjige, ki sem si jih 

izposodil. 

Dani Bratuž, 7. b 
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VESELE IN ŽALOSTNE IZ ŠOLSKIH KLOPI 1 

V osnovno šolo sem vstopila polna veselja in pričakovanja. Prvega dne osnovne šole se 

spominjam, kakor da bi se zgodil včeraj. Oblečena v črno krilce, ki mi ga je posodila sestrična, 

sem sedela na stolu in pričakovala klic svojega imena. Bili smo razdeljeni v dve skupini. 

Mojega veselja je bilo kmalu konec, saj nisem imela veliko prijateljev, zato sem pozornost 

iskala na napačen način in vsi so se me bali. Ta osamljenost mi je sledila do tretjega razreda, 

nato pa sem se odločila, da se bom spremenila in poskušala poiskati prijatelje. To mi je tudi 

uspelo. Zdi se mi, da so se s tem tudi dokončno zaključili žalostni dnevi mojega 

osnovnošolskega šolanja. 

Z vstopom v četrti razred so sledile tudi ocene, ki pa so bile povečini petice in štirice. To se je 

nadaljevalo vse do šestega razreda, nato pa so se začele tudi trojke, dvojke, pa tudi kakšna 

enka se je našla. 

Moja najsrečnejša leta osnovnošolskega šolanja pa so prav gotovo bila leta od sedmega do 

devetega razreda. Vsaka ura mi je bila v veselje, če odštejemo snov, ki jo je učiteljica 

razlagala pred tablo. Najbolj pa se me verjetno spominjate po »čingumih«, ki sem jih pridno 

žvečila med skoraj vsemi urami. 

Osnovna šola mi bo ostala v lepem spominu za vedno. Mogoče ne ravno vsa leta ali vsi 

dogodki, večina pa, predvsem zadnji razredi, v katerih sem tudi ugotovila, da zelo rada rišem. 

Dobila pa sem tudi nekaj pohval, zato sem se odločila, da se vpišem na likovno gimnazijo v 

Novo Gorico. Res, da moje ocene niso ravno bleščeče, ampak jaz sem zadovoljna. 

Ko bom odrasla, si zelo želim postati modna oblikovalka ali pa odvetnica. Zaenkrat me bolj 

privlači poklic modne oblikovalke, saj obožujem modo, zato sem zelo vesela televizijskega 

programa TV3 ter Fashion TV, bolj mi je všeč TV3. Pri poklicu modne oblikovalke mi je 

najbolj všeč to, da lahko uveljavljaš svoje zamisli, si svoboden. Moraš pa imeti tudi malo 

sreče, kajti za ta poklic talent ni vse. Tudi močan in samozavesten moraš biti, saj ni vsem všeč 

ravno to, kar je všeč tebi. 

Na koncu pa naj povem samo še to, sledila bom svojim sanjam, pa če mi uspe ali ne.  

Držite pesti ! 

Lara Mihalič, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radojka Stojanović, 6. b 
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VESELE IN ŽALOSTNE IZ ŠOLSKIH KLOPI 2 

Bilo je poletje leta 2000, ko smo z očetom in mamo odšli po zvezke, prvo šolsko torbo in 

ostale šolske potrebščine. Nestrpno sem čakala 1. september, da sem kot prvošolka z rumeno 

rutico odkorakala v prvi razred. Moja razredničarka je bila Hermina Bavdaž. Spominjam se, 

kako smo sedeli v krogu in peli, pisali, risali in se smejali. Spomnim se prvega snega. Sedeli 

smo pri svojih majcenih mizicah, ko je naenkrat začelo snežiti. Vsi smo stekli na atrij in lovili 

snežinke. Z učiteljico Hermino smo prikorakali do tretjega razreda. V tretjem razredu sva z 

Nejcem zaigrala igrico po knjigi Mojca Pokrajculja. Začeli smo se učiti poštevanko. Učiteljica 

nas je razdelila v skupine. V skupini sem bila z Nejcem, Minko in Katarino . Jaz sem morala 

povedati poštevanko števila štiri. Celo sem povedala brez težav, razen na koncu se mi je 

zataknilo, ko nisem vedela, katero število pride za številom 36. Učiteljica je našo skupino 

posebej pohvalila. Vsi smo nestrpno, a v strahu čakali prve ocene v četrtem razredu. Moja 

prva ocena je bila pet. Vsi smo se morali naučiti neko pesem. Nato so ocene kar deževale. V 4. 

razredu smo dobili novo razredničarko, to je bila Andreja Krpan. Mislim, da so to učiteljico 

vzljubili tudi moji sošolci. Za njen rojstni dan, ki ga praznuje 22. novembra, smo ji v 5. 

razredu spekli torto. V 5. razredu pri glasbi mi je Nejc spodnesel noge in sem z glavo priletela 

le nekaj cm od radiatorja. Nekaj časa sem obležala nezavestna, nato me je učiteljica Žorževa 

odpeljala v zbornico. Počakala sem, da je mama prišla pome. Prišli smo v 6. razred in dobili 

smo novo razredničarko. To je bila Sonja Velušček. To šolsko leto sem pri pouku manjkala en 

mesec. To je bil mesec januar. Preživela sem ga med belimi rjuhami v bolnišnici. Bila sem 

operirana, a se je po tednu dni po operaciji nekaj zapletlo. V začetku februarja sem prišla 

ponovno v šolo. Za 6. razredom je seveda prišel 7. razred in s tem tudi nova razredničarka, 

Ana Kodelja. Maja smo odšli v šolo v naravi v Prekmurje. Po svoje je bilo zanimivo. 

Najverjetneje mi bo v spominu najbolj ostala učiteljica Marina Seyoun. Šli smo na sprehod v 

gozd. Rekla nam je, naj ne kričimo, da se živali ne prestrašijo. V istem momentu, ko je to 

izgovorila, je že sama kričala. Prišle so počitnice in zatem 8. razred. Sama sem že razmišljala 

o srednji šoli. Leto je hitro minilo in proti koncu šolskega leta je bila na sporedu predaja 

ključa. Počitnice, ki so temu sledile, sem preživela naravnost odlično, popolno, noro, 

neverjetno … 

Bližal se je 1. september . Vstopili smo v šolo in postali devetošolci. Veliko časa smo namenili 

spoznavanju srednjih šol. Bila sem prepričana, da se bom vpisala na srednjo zdravstveno šolo, 

a le nekaj dni pred vpisom sem si premislila in se vpisala na splošno gimnazijo v Tolminu. 

Sedaj končujem 9. razred. Spominov na osnovno šolo je veliko in preveč. Če bi hotela vse 

moje spomine zapisati, bi potrebovala nekaj ur, celo dan ali dva. Cilje za prihodnost sem že 

skovala. Upam, da mi bo te cilje uspelo doseči in dosanjati svoje sanje. 

 

Romina Škodnik, 9. a 
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ZMAJSKI NATEČAJ 

Prišla sva v šolo in učiteljica nam je povedala, da revija 

National Geographic Junior in Tehniška založba 

Slovenije razpisujeta ZMAJSKI LIKOVNI NATEČAJ. 

Prebrala nam je tudi nagrade, ki so bile zelo privlačne. 

Prva nagrada je bila polet z motornim letalom proti 

Triglavu. 

Risali smo zmaje z različnimi likovnimi tehnikami. Kljub 

temu da sva pri pouku sedela skupaj, sva narisala prav 

različni sliki. 

Po enem tednu sva po pošti domov dobila pismo. V 

pismu je pisalo, da sva nagrajena. Bila sva zelo 

presenečena, kajti med tridesetimi nagrajenci od skoraj 

osemsto del, ki jih je prispelo na natečaj, sva bila 

nagrajena tudi midva. 

Dan, ko je bilo treba iti po nagrade, se je bližal. To je bila 

sreda 22.4. na Dan Zemlje. Po pohodu Valentina Staniča sva skupaj s starši odšla v Ljubljano. 

Dobili smo se na Viču, od koder smo skupaj odšli proti Art Centru. Na srečo smo dobili 

parkirni prostor blizu Art Centra, saj so nas zaradi pohoda bolele noge. Ko sva vstopila v Art 

Center, je viselo vse polno slik Zagledala sva tudi dinozavre, ki sva jih naredila pri 

keramičnem krožku. V drugem nadstropju pa sta bili tudi najini 

sliki. Ko smo si ogledali slike, se je začela prireditev. Najprej je bil 

govor župana Ljubljane, gospoda Jankoviča, ki je bil tudi častni 

pokrovitelj natečaja. Pri podelitvi nagrad sva bila poklicana med 

prvimi. Dobila sva knjigi o zmajih ter čokoladi. Za posladek pa je 

bilo poskrbljeno tudi na prireditvi. Dela so bila razstavljena do 

22.5.2009. 

Ko smo se vračali, smo skupaj odšli v nakupovalni center, kjer smo 

si privoščili ledeno mrzel sladoled. Domov sva prišla utrujena, 

vendar srečna, ker sva dobila nagrado.  

 

Jan Bavdaž in Nika Cvetrežnik, 5. b 

KOLESARSKI IZPIT 

Zelo rada kolesarim, zato sem se prijavila h 

kolesarskemu izpitu. Nanj smo se pripravljali dolgo 

časa. Najprej smo morali opraviti prvi del izpita, 

reševali smo cestno prometne predpise s pomočjo 

računalnika. Bila sem prestrašena, a sem znala. 

Čakala me je še vožnja. Doma sem opremila kolo. Pri 

tem mi je pomagal tata. Naredila sem si tudi svoj 

poligon in vadila. 

V sredo sem šla prvič vozit s kolesom po Kanalu. 

Bila sem zelo vznemirjena. 

Laura Skrt, 5. a  
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MLIN NA VETER 

 

Za Evropsko vas sva lani izdelala Eifflov stolp, zato naju je 

učiteljica prosila, če narediva še kaj za letošnjo prireditev v 

zvezi z Nizozemsko. Odločila sva se za mlin na veter. Visok 

je več kot 80 cm. 

Jakob je dobil načrt na internetu. Le-tega sva trikrat povečala. 

Vse dele sva prerisala na vezano ploščo. Sledilo je žaganje. 

Nato sva zlepila zgornji in spodnji del mlina. Na vrh sva 

namestila škatlico, balkon, strehico, nazadnje pa še vetrnico, 

ki jo je bilo zelo težko zlepiti. Ko je bil mlin sestavljen, sva 

zmešala lak in ga nalila v »pištolo« za barvanje ter vse skupaj 

dvakrat prelakirala. Ko se je lak posušil, je bilo treba napeljati 

električno napeljavo. Jakob je pripravil stikalo, priključek za 

9-vatno baterijo in kabel. Vse skupaj je povezal in zacinil. Po 

opravljenem delu sva preverila delovanje. Vetrnica se je lepo 

vrtela.  

Za okras je Jakob izdelal še voziček, najini sestrici Ana in Nika pa sta se potrudili z izdelavo 

majhnih vrečk za žito. Med delom smo se ves čas zelo zabavali. 

 

Luka Kralj, Jakob Maver, 5. a 

 

NEUSTRAŠNI INŽENIRJI TEHNIKE 

Pri naravoslovju in tehniki smo se pogovarjali o gonilih. Spoznali smo jermensko, verižno in 

zobniško gonilo. Vsi smo bili veseli, ko nam je učiteljica povedala, da bomo gonila sestavljali. 

Vsaka skupina je dobila svoj zabojček, poln raznih kock. 

V skupini smo se odločili, da bomo izdelali mlin in dvigalo na električni pogon. Lotili smo se 

dela. Jan in Aljaž sta podajala sestavne dele Jakobu in Luku ter naredila dvigalo na ročni 

pogon. Jakob je izdelanemu mlinu priklopil motor. Mlin je deloval na zobniški in verižni 

pogon, dvigalo pa le na verižni. Vse je delovalo brezhibno. Bili smo zelo zadovoljni. 

Delovanje svojega izdelka smo predstavili svojim sošolcem. 

 

Jakob Maver, Jan Škodnik, Luka Kralj, Aljaž Markič, 5. a 

 

PETOŠOLCI – ROKODELCI  

Pri gospodinjstvu smo se učili o tkanju in o vrstah tkanin. Nekega dne nam je učiteljica 

povedala, da bomo delali torbice. Ustrašil sem se, ker nisem znal dobro šivati. 

Doma sem pripravil lesen okvir in nanj pribil žebljičke na spodnjem in zgornjem delu. 

Pripravil sem še dve različni barvi volne. 

V šoli smo nato začeli s tkanjem. Najprej smo okrog žebljičkov napeljali volno, nato pa smo jo 

pretikali: spodaj, zgoraj, kot šahovnica. To mi je šlo kar dobro od rok. Ko je bila tkanina 

narejena, smo jo sneli z okvirja. Prepognili smo jo in pri straneh zašili. Skvačkali smo še 

»verižico« in jo prišili na torbico. To mi ni šlo najbolje od rok, a mi je vseeno uspelo. Z delom 

sem bil zelo zadovoljen. 

Aljaž Markič, 5. a  
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EVROPSKA VAS 

Evropska unija je državna zveza evropskih držav. Ustanovljena je bila leta 1957. Danes jo 

sestavlja 27 držav, med drugimi tudi Slovenija. Slovenija je v Evropsko unijo vstopila 1. maja 

2004. Praznik Evrope je 9. maja. Na ta dan se izvaja projekt Evropska vas, na katerega se šole 

pripravljajo že več časa. Vsaka šola si izbere nekaj držav in jih predstavi. Na stojnici šole 

predstavijo značilnosti države in to prikažejo s plakati, različnimi izdelki, maketami, slikami, 

nekatere pa tudi z značilno hrano. Naša šola je letos predstavljala Poljsko in Nizozemsko. 

Pri pripravljanju predstavitve teh dveh držav je sodelovalo več razredov. 7. b razred je o 

Poljski izdelal dva plakata in poljski fiat 126 (kalimero) ter o Nizozemski tudi dva plakata in 

polder. Učenci 7. a so izdelali dva plakata in največje pristanišče na svetu-Rotterdam 

predstavili z maketo. O Poljski je 7. a naredil obeske iz lesa in nanje prilepil serviete. Pri 

likovnem snovanju smo izdelali majhne cokle, ki so značilne za Nizozemsko in učenci 4. a 

razreda so jih pobarvali. V podaljšanem bivanju so izdelali tulipane. Nekateri razredi so tudi 

risali slike in izdelovali druge izdelke. Državi, ki smo ju predstavljali, sta Nizozemska in 

Poljska. 

Nizozemska je kraljevina, je nižinska in 

ravninska država. Značilnosti Nizozemske 

so: tulipani, cokle, polder, mlini na veter 

in sira Edamec ter Gauda. Na 

Nizozemskem živi okoli 16 milijonov 

ljudi. Zaradi goste naseljenosti ljudi se 

Nizozemska uvršča med najgosteje 

poseljene države na svetu. Uradni jezik je 

nizozemščina. Glavno mesto države je 

Amsterdam. Nizozemska leži v zahodni 

Evropi. Ima 12 pokrajin. Vse pokrajine so 

razdeljene na občine. 

 

 

Poljska je obmorska demokratična država, ki leži v 

srednji Evropi. Glavno mesto je Varšava. Na 

Poljskem je 38 milijonov prebivalcev. Uradni jezik 

je poljščina. V Evropsko unijo je vstopila 1. maja 

2004. Poljska ima 23 narodnih parkov.  

Sedaj bova predstavili, kako je izgledal projekt 

Evropska vas. 

 

 

 

 

Zjutraj ob osmih smo se nekateri učenci odpeljali s 

kombijem v Novo Gorico na Bevkov trg.Tam smo 

postavljeni stojnici okrasili in nanju postavili stvari 

značilne za Nizozemsko ter Poljsko. Na stojnico 

Nizozemske smo zložili cokle, nizozemske piškote in 

nizozemski sir. Zraven pa smo dodali nizozemske 

zastavice in turistične prospekte o Nizozemski. Pred 

njo pa smo postavili polder in ročno izdelane tulipane iz krep papirja. 
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Na poljsko stojnico pa smo postavili plakata o Poljski, poljske zastavice in turistične prospekte 

o Poljski. Pred stojnico pa poljski fiat 126 narejen iz kartona (kalimero) in prašičke na travi 

izdelane iz papirja. Kulturni program se je začel ob 9. uri. Takrat so prišli še ostali sošolci in 

drugi razredi. Pripeljali so se z avtobusom. Naša točka je bila na sporedu zadnja. Nastopala sta 

Martin Jerončič in Domen Kacin Vodičar. Sestavila sta pesmico o Poljski in jo povedala, med 

tem pa sta dva sošolca »vozila« kalimero po odru. 

 

Na koncu smo si ogledali še ostale stojnice in vzeli kaj z njih, če smo hoteli. Z zbranim 

materialom smo v šoli izdelali plakate. Evropska vas je zelo poučen in zabaven projekt, kjer 

spoznaš vsako državo posebej in se počutiš tako, kot da si obiskal vsako izmed njih. 

 

Vanesa Močilnik in Polona Skrt, 7. b 

 

 

Pesmica, ki sta jo napisala in povedala Martin Jerončič ter Domen Kacin Vodičar: 

SLAVNI POLJAKI 

 

 

 

 

 

Poljska ima veliko 

zanimivih ljudi. 

In to je pomembno! 

Se vam ne zdi? 

Vsi ti 

so naredili ogromno stvari. 

Brez njihove pomoči 

svet ne bi bil 

takšen, kot je. 

 

Kopernik dokazal je, 

da planeti okrog Sonca se vrte. 

Njegovo znanje nam pove, 

da fizika pomenila mu je vse. 

 

Ko formule po progi drvijo,  

Kubice ne prehitijo. 

Da v tem športu je veljak, 

ve že skoraj vsak. 

 

Poskrbela je Marie Curie, 

da v bolnišnicah so rentgeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malysz po zraku frli, 

na nogah ima dolge smuči. 

»Adam dotika se neba!« 

glasno vzklika množica. 

Ko na tla spet prileti, 

si medaljo pribori. 

 

Odkar odšel je v Vatikan, 

Janez Pavel II. tam imel je svoj stan. 

Ko umrl je bolan, 

v nebesa je bil poslan. 

 

Chopin bil velik je skladatelj, 

poti vseh klasik pokazatelj. 

 

Pudzianovski se poti 

pod težkimi utežmi. 

Z delom pridobi 

si novih moči. 

 

Ugotovite, kdo je poleg? 

To sta Lolek in Bolek. 

Wladyslaw ustvaril je možice, 

njegove risanke zdaj polnijo police 
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OGLED EVROPSKE VASI V NOVI GORICI 

 

V Novi Gorici sem videl veliko zastav različnih držav. Ko so zaigrali slovensko himno in 

himno Evropske unije, smo morali stati. Najlepša stojnica mi je bila od Nizozemske.  

 

David Škrlec, PB1 

 

Vse stojnice so mi bile všeč, a najbolj tista, ki je predstavljala Italijo. Zanimivo mi je bilo tudi 

izdelovanje mozaika in ko sem se posladkal s konfeti. 

Domen Gabrijelčič, PB1 

 

Najlepša stojnica je bila naša, ki je predstavljala Nizozemsko. Všeč sta mi bili nemška in 

nizozemska zastava. Pri stojnicah so mi dali ogrlice, zapestnice in razne prospekte. Izdelovali 

smo tudi mozaik iz majhnih koščkov keramike, ki smo jih lepili na pripravljeno podlago. 

 

Aneja Šuligoj, PB1 

 

Ogledali smo si stojnice evropskih držav. Videli smo veliko različnih zastav in si ogledali 

nastope otrok primorskih šol. Na stojnicah so nam ponudili razno pecivo, prospekte, recepte, 

ogrlice in žige. Najlepša stojnica je bila tista, ki je predstavljala Nizozemsko. Bilo je lepo in 

naslednje leto bi tudi rada šla.  

Dajana Barudžija, PB1 

Najlepša stojnica je bila naša. Predstavljala je Nizozemsko. Zanimive so bile poslikane cokle 

in tulipani narejeni iz različnih materialov. Tudi jaz sem pomagala pri izdelavi. Dobila sem 

italijansko zastavo in veliko drugih stvari. Bilo mi je zelo všeč. 

Ivana Stojanović, PB1 

 

Obiskali smo prireditev Evropska vas v Novi Gorici. Prireditev je trajala veliko časa. Na 

stojnicah so delili različna peciva. Vzela sem recept za čokoladno pecivo. Naša šola je 

predstavila Nizozemsko in Poljsko. Najbolj mi je bila všeč italijanska stojnica. Tu so delili 

konfete. Na majicah smo imeli priponke naše šole. Moja babica nas je peljala na sladoled. 

Neža Jeklin, PB2 

 

Na Bevkovem trgu smo delali mozaik. Naša stojnica, ki je predstavljala Nizozemsko, je bila 

lepa. Naredili smo veliko tulipanov. Videla sem nizozemski mlin, ki sta ga izdelala Jakob in 

Luka iz 5. razreda.  

Eva Trampuš, PB2 

 

Ogledovali smo si stojnice. Sestavljali smo puzle. Za nagrado smo dobili obesek. Všeč mi je 

bila glasba. Učenci so na odru tudi plesali. Dobili smo veliko prospektov. Poskusili smo 

nizozemski sir. 

Ana Maver, PB2 

 

Sestavljali smo puzle. Prikazala se je slika države. Izdelali smo veliko tulipanov, ker so 

značilni za Nizozemsko. Portugalska stojnica je bila zelo lepa. Program je trajal veliko časa. 

 

Tine Drekonja, PB2 



 

 - 63 - 

Na Bevkovem trgu so bile stojnice. Dobili smo zastavice. Mlin na veter je bil zelo lep. 

Sestavili smo sestavljanko. Nežina babica nas je peljala na sladoled. 

Maja Bavdaž, PB2 

 

Na stojnicah so nam delili različne stvari: pecivo, prospekte, izdelke iz gline, obeske, recepte, 

serviete. Na naši stojnici smo poskusili nizozemski sir in njihove kekse. Videl sem 

nizozemske hiške, ki smo jih izdelali v podaljšanem bivanju. 

Nejc Markič, PB2 

 

V petek, 8.5. 2009, smo odšli v Novo Gorico. Na Bevkovem trgu so postavili evropsko vas. 

Vsaka izmed sodelujočih šol je predstavila na svoji stojnici izbrano državo: Nizozemsko, 

Dansko, Nemčijo, Poljsko Ciper… 

Naša šola je predstavljala Nizozemsko in Poljsko. Na stojnicah so razstavili stvari, ki so za 

državo značilne. Preden smo si začeli ogledovati stojnice, je bil kratki program, na katerem so 

predstavili države. Po programu smo si z učiteljico ogledali stojnice. Meni je bila všeč 

stojnica, ki jo je predstavljala OŠ Deskle. Predstavljali so Dansko. Stojnica je bila izdelana iz 

velikih kosov stiroporja v obliki lego kock. 

Larisa Krajnik, 4. a 

 

Meni je ostala v spominu stojnica, ki je predstavljala Finsko. Na stojnici je bil velik napis 

Patrija. Tam sem streljal s puško, v kateri je bila frnikola. Ko sem sprožil, je frnikolo odneslo 

iz puške. Že moj prvi strel je zadel tarčo. Bilo je lepo. 

Ian Štrukelj, 4. a 

 

Na vsaki stojnici sem vzel nekaj receptov. Pred odhodom domov je bil moj nahrbtnik poln 

receptov in tudi zemljevidov držav. Moja babica je obljubila, da bo spekla piškote po teh 

receptih. Se že veselim. 

Erik Bratina, 4. a 

 

Najbolj mi je bila všeč naša stojnica- Nizozemska. Všeč so mi bili tulipani vseh barv in oblik, 

ki smo jih izdelovali tudi v našem razredu. 

Aneja Komac, 4. a 

 

Meni pa je bila všeč stojnica, ki je 

predstavljala Ciper. Otroci s prilagojenim 

programom iz Vipave , nekateri na 

vozičkih, so skupaj z vzgojitelji zaplesali en 

ples in na tleh sestavili sestavljenko Cipra. 

Povabili so nas k sodelovanju mozaika. Če 

si ga sestavljal vsaj nekaj časa, si dobil za 

darilo obesek .Nekateri učenci našega 

razreda smo izdelovali mozaik, a ga nismo 

dokončali, ker smo morali na avtobus. Bilo 

mi je všeč. 

 

Nika Kralj, 4. a 
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ŠKL 

Bila je sreda, imeli smo še zadnjo tekmo proti Prevaljam za pot v finale. 

Iz Kanala smo odšli s 45 pikami prednosti. Ko smo prišli na Prevalje, so nas pričakali in nas 

peljali v dvorano, kjer smo se preoblekli in pripravili na tekmo. Bili smo bledi od živčnosti, saj 

je bil to naš četrti poizkus. Fantje in punce smo dobro igrali in si prislužili pot v finale. Cela 

dva tedna smo pridno vadili in napočil je ta dan. Še ena sreda. Dan za zmago. 

V Ljubljano smo se odpeljali z avtobusom, polnim zvestih navijačev, start pa je bil ob 8.00 

zjutraj. Ko smo prišli v Ljubljano, smo se odpravili v slačilnice in se pripravili na začetno 

proslavo. Kljub navidezni sproščenosti je bil še vedno prisoten nekakšen pritisk. Prisluhnili 

smo državni himni ter himni ŠKL-ja. Med seboj smo ponovili še zadnje taktike tekme, se 

preoblekli v drese ter poskusili ostati mirni. Odšli smo se ogrevat za tekmo. Sledilo je še 

ogrevanje na mreži, ki pa ni trajalo dolgo. Trener Ivan Markič nam je po ogrevanju dal še 

zadnji nasvet in pričel se je boj za prvaka. Želja in volja do zmage sta nas gnali in že na 

začetku smo punce povedle ter končale prvi set s prednostjo dvajsetih pik. Vse se je dogajalo 

zelo hitro. Tudi naši fantje so prišli na svoj račun in pokazali svoje znanje v naslednjih 

petnajstih minutah. Še zadnjič smo igrale punce ter z zelo dobro igro še povišale prednost. A 

tekme še ni bilo konec! Fantje so morali obdržati prednost in uspelo jim je! Zadnjih deset 

sekund smo odštevali kot bi bilo novoletno slavje. Za nas je bila to "VELIKA REČ" in 

pomenilo nam je OGROMNO! Ves naš trud se je le izplačal in z vzkliki smo stekli na igrišče, 

kjer se je začelo slavje. Občutek je bil fenomenalen. Navijači so noreli od navdušenja in podali 

smo si roke. Veselju ni bilo konca. Po štirih letih smo končno dosegli nekaj neverjetnega s 

skupno močjo, trudom in željo.  

Vendar pa je bilo srce tisto, ki je zmagalo. Naša "OGROMNA" želja po naslovu prvaka se je 

uresničila. Moram pa povedati, da nam ne bi uspelo brez naših prijateljev, staršev, učiteljev ter 

NAVIJAČEV, ki so v nas verjeli do konca. 

 

Eva Mori, 7. b 
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BARKIN' AT THE MOON 

Barking at the Moon, 

Barking on the Earth, 

You can see the stars, 

You can see the world. 

 

Barking at the Moon, 

Barking on the Mars, 

You can see the Earth, 

You can see the stars. 

 

Barking at the Moon, 

Barking on the Mercury, 

You can see Matajur, 

You can see the galaxy. 

 

We can bark all night long, 

Even if the Moon is wrong. 

But you must be a wolf. 

 

  Martin Jerončič, 7. b 

UNDER THE BRIDGE 

A place to rest, 

To sleep at last. 

A place of peace, 

Place for the first kiss. 

 

Fish are swimming, 

Birds are flying ... 

 

There nobody screams, 

There everybody dreams. 

There's a place to be alone, 

And you are by your own. 

There you can make your mind easy, 

There you aren't busy. 

 

That's a place under the bridge. 

You know, I'm right, 

And now – good night! 

    Jan Markič, 6. b 

 Martin Jerončič, 7. b 
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TRANSLATIONS - PREVODI 

HOW TO SAVE 

McTavish was taking his girlfriend for a drive on his motorbike. As they passed a hot dog 

stand she sighed, » My, those hot dogs smell nice.« 

»Hold on a moment,« said McTavish gallantly. »I'll drive a little closer so you can get a better 

smell.« 

KAKO PRIHRANITI  

McTavish je peljal svoje dekle na motorju. Ko sta se peljala mimo stojnice s hot 

dogi, je dekle reklo: » Mmm, kako ti hot dogi lepo dišijo.« 

» Počakaj trenutek,« reče McTavish prijazno. »Peljal bom malo bliže, da boš 

bolje vohala.« 

 

Prevod: Minka Markič, 9. a 

HE COULDN’T MOVE 

»A man lost fifty pence this morning in the high street,« said Mc Tavish to a friend, 

»and I couldn't move until the crowd dispersed.« 

»Why couldn't you move?« asked the friend. 

»Well,« said McTavish, »I didn't want to take my foot off the fifty pence.« 

 

PRIKOVAN NA KOVANEC 

»Nek moški je izgubil 50 centov danes zjutraj na ulici« reče McTavish svojemu 

prijatelju, »in jaz se nisem mogel premakniti, dokler se ni gneča porazgubila.« 

»Zakaj pa ne?« vpraša prijatelj. 

»No, ...« reče McTavish, »nisem hotel umakniti noge s 50 centov.« 

 

Prevod: Mojca Madon, 9. b 

A CHEAPER HAIRCUT 

McNab went into a barber's shop and asked the barber how much a haircut was. 

»A pound,« said the barber. 

»How much is a shave?« asked McNab. 

»Fifty pence,« said the barber. 

»Shave my head,« said McNab. 

 

CENEJŠE STRIŽENJE 

McNab gre k frizerju in ga vpraša, koliko stane striženje las. 

»Pet evrov,« reče frizer. 

»Koliko pa stane britje?« vpraša McNab. 

»En evro,« odgovori frizer. 

»Potem pa obrijte mojo glavo,« zahteva McNab. 

 

Prevod: Katarina Jerončič, 9. a 
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ON A TRAIN 

Two passengers on a train: 

»Excuse me, does this train stop at Aurora?« 

»Yes, just watch me and get off one station before me.« 

 

NA VLAKU 

Dva potnika sedita na vlaku. 

Prvi reče: »Oprostite, ali ta vlak ustavi pri Aurori?« 

Drugi odgovori: »Seveda. Glejte mene in izstopite eno postajo pred mano.« 

 

Prevod: Luka Medvešček, 9. b 

THE FISH 

- I own 186 goldfish. 

- Where do you keep them? 

- In the bathroom. 

- What do you do when you want to take a bath? 

- I blindfold them. 

 

RIBICE 

- Imam 186 zlatih ribic. 

- Kje pa jih imaš? 

- V kopalni kadi. 

- Kaj pa takrat, ko se hočeš okopati? 

- Zavežem jim oči. 

Prevod: Domen Kacin Vodičar, 7. b 

 

A PAINKILLER 

Little Kurt fell off his bicycle and cut his knee. His mother bathed and dressed the wound and 

then gave the boy a pill to soothe him. After he swallowed it, Kurt asked:»How will the pill 

know which leg to go down?« 

 

TABLETA  

Janezek je padel s kolesom in si ranil koleno. 

Mama mu je rano oskrbela ter mu dala protibolečinsko tableto. Janezek jo je 

popil in vprašal:»Kako pa bo tableta vedela, v katero nogo naj gre?« 

 

Prevod: Domen Kacin Vodičar, 7. b 

A BLACK TONGUE 

How can you make an Irishman's tongue turn black? 

Drop a bottle of brandy on a freshly tarred road. 

 

ČRN JEZIK 

Kako obarvaš Ircu jezik v črno? 

Spustiš steklenico brandyja na sveže asfaltirano cesto. 

  

 Prevod: Luka Medvešček, 9. b 
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RECESSION 

A meeting was held in a Scottish town to protest about the fact that bus fares had been reduced 

from twenty pence to fifteen pence. Citizens were annoyed because previously they had saved 

twenty pence by not using the buses whereas now they were saving only fifteen pence. 

 

RECESIJA 

V nekem škotskem mestecu so protestirali, ker se je cena avtobusa znižala z 20 

na 15 centov. Meščani so se pritožili zaradi tega, ker so prej prihranili 20 

centov, če niso uporabljali avtobusnega prevoza, sedaj pa prihranijo le 15. 

 

Prevod: Minka Markič, 9. a 

 

 

BAD EYESIGHT 

Lloyd, the leopard,  stopped to see an optometrist. 

»Every time I look at my wife, I see spots before my eyes,« he said. 

»What do you expect? You are a leopard, aren't you?« 

»Yes, but my wife is a zebra.« 

 

SLABOVIDNEŽ 

Leopard Llody je šel k okulistu. 

»Zmeraj ko pogledam svojo ženo, vidim lise pred očmi.« 

»Kaj pa pričakuješ? Saj si leopard, a ne?« 

»Ja, ampak moja žena je zebra.« 

Prevod: Katarina Jerončič, 9. a 

 

 

 

UNEXPECTED VISITORS 

Mrs Kowalski was going out for the day. She locked the house and tacked a note for the 

milkman on the door: NOBODY HOME. DON'T LEAVE ANYTHING. 

When she returned that night she found her door broken open and her house ransacked. On the 

note she had left, she found the following message added: 

THANKS! WE HAVEN'T LEFT MUCH! 

 

NEPRIČAKOVANI OBISKOVALCI 

Gospa Kowalski se je odpravila ven za ves dan. Zaklenila je hišo in na vratih 

pustila sporočilo za mlekarja: NI ME DOMA. NE PUSTITE NIČESAR. 

Ko se je zvečer vrnila domov, je našla razbita vrata in razmetano hišo. Na 

sporočilu, ki ga je pustila mlekarju, je bilo pripisano: 

HVALA! NISMO PUSTILI VELIKO! 

 

Prevod: Katarina Jerončič, 9. a 
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Glasilu smo pomagali na pot 

 

Prispevki so nastali pod mentorstvom strokovnih delavk vrtca in šole. 

Ilustracije: otroci iz vrtca ter učenci iz šole 

Fotografije: strokovne delavke vrtca in šole 
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