Spoštovani!
Pred nami je šesta številka našega Mostička, nekoliko spremenjena, obsežnejša. Vsebina
in obseg pričata o tem, da se je Mostiček »prijel«.
Otroci vrtca in učenci šole pridno ustvarjajo preko celega leta, strokovne delavke pa
poskrbijo, da se gradivo zbere in primerno arhivira. Vendar nas kljub vestnemu
celoletnemu delu ob koncu šolskega leta čaka obsežen zalogaj, ki ga zmoremo le s
predanim delom uredniškega odbora.
Ponosna sem na vse, ki soustvarjate naš Mostiček. Vaša vloga je nepogrešljiva.
Hvala!
Ravnateljica

Kanal, junij 2010
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Ti malčkipalčki,
sedijo pri majhni mizici,
na majhnem stolčku
in z žlico ropočejo
vsak po svojem lončku.
( S. Vegri )
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DEJAVNOSTI V VRTCU KANAL IN KAL NAD KANALOM 2009/2010
EKOLOGIJA V OČEH NAJMLAJŠIH
V letošnjem šolskem letu smo v našem vrtcu izvajali dejavnosti in igre na temo »Ekologija«.
Otroci so pripovedovali o ekologiji, smeteh in skrbi za čisto okolico vrtca. Izjave otrok so posneli
in predvajali v oddaji na radiu Alpski val, nekatere pa smo zapisali.
Tako so povedali in narisali:
-

je vesolje

-

cel svet

-

poučna knjiga o naši okolici

-

planet Zemlja

-

rastline

-

dež in voda

-

življenje živali, ljudi in rastlin

-

so zelišča, vijolice

-

skrbimo za svoje rožice

-

ne smemo metati odpadkov na tla, ampak v smeti

-

da pobiramo smeti

-

da ne bo umazana voda

Tudi deževati mora

Ekologija v sliki

Vesolje
Okolica našega vrtca spodbuja otroke k opazovanju, spoznavanju in raziskovanju. Ob dejavnostih
smo veliko novega spoznali in se učili skrbeti za našo okolico. Z novim šolskim letom smo se
razveselili prenovljenega otroškega igrišča pred vrtcem in se ob igri trudili upoštevati pravila.
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Prvič se je vrtec Kanal vključil v projekt
»Zeleni nahrbtnik«, ki ga organizira ZPM
Nova Gorica. Zeleni nahrbtnik, v katerem je
zeleni škrat, potuje od vrtca do vrtca. Vsako
leto je v projekt vključena raziskovalna naloga.
Letos je bila vsebina naloge »raziskovanje
vode«.
Zeleni škrat na obisku
Vsi smo nestrpno pričakovali prihod zelenega nahrbtnika. Prinesli so nam ga otroci iz vrtca
Deskle.

Iz nahrbtnika je pokukal zeleni škrat in nam povedal, kaj vse je doživel na svoji poti. Vsem
skupaj je predstavil nalogo in nadaljeval potovanje iz skupine v skupino v našem vrtcu.
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Zeleni škrat

»Mmmm, kako
dobro je,« nam
je pritrdil
škrat.

Skupaj s škratom smo preko dejavnosti spoznavali
in raziskovali vodo in njeno uporabnost.

Z dežniki smo capljali po lužah.

Ob Soči smo spuščali barčice, metali kamenje
v vodo …
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Različno velike posode smo postavili na atrij,
kamor so se lovile dežne kapljice.
Ugotavljali smo količino vode v posamezni
posodi.

S škratom smo opazovali čisto in umazano
vodo ter ugotavljali razlike in podobnosti med
njima.

Pred elektrarno Avče so nas pričakali zaposleni
in nam jo razkazali.

Akumulacijsko jezero na Kanalskem Vrhu,
kjer črpajo vodo iz reke Soče za ČHE Avče.
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O varčevanju z vodo so otroci odgovarjali tako:
- odpremo vodo, se hitro umijemo in jo spet zapremo
- vodo natočimo v banjo in se v njej kopamo
- ne pozabi zapreti vode, ko končaš zalivati
- če je pipa pokvarjena, pokliči strica, da jo popravi
- kadar dežuje, imamo sode, v katerih se zbira voda, da jo imamo za zalivanje
- zalivaš lahko z vodo iz Soče
- kadar si umivamo zobe, zapiramo vodo
- ko peremo zelenjavo, s to vodo zalijemo rastline
- zapiramo vodo, da jo imamo še za jutri
- moraš porabiti malo vode, ko se umivaš

Zeleni škrat nas je med bivanjem pri nas opazoval pri sajenju sadnega drevja.
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Po dveh tednih bivanja zelenega nahrbtnika v našem vrtcu smo se od njega poslovili s pesmico.

ZELENI ŠKRAT
ENKRAT JE BIL ZELENI ŠKRAT.
ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT.
IMEL ZELENE JE LASE,
KI DOLGI SO BILI.
NA GLAVI JE NOSIL ČEPICO,
NA KONCU COFEK JE.
ENKRAT JE BIL ZELENI ŠKRAT.
ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT.
RAD V VRTEC HODIL JE,
Z OTROKI SE IGRAL
IN Z NJIMI Z VESELJEM
JE VODO RAZISKOVAL.
ENKRAT JE BIL ZELENI ŠKRAT.
ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT.
Z OTROKI IZ VRTCA KANAL
SOČO JE SPOZNAL,
NA OGLED ČRPALNE ELEKTRARNE AVČE
Z AVTOBUSOM SE PODAL.
ENKRAT JE BIL ZELENI ŠKRAT.
ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT.

Zeleni škrat

ENKRAT JE BIL ZELENI ŠKRAT,
KI RAD JE POTOVAL
IN SKUPAJ Z OTROKI
SE VEDNO RAD IGRAL.
ENKRAT JE BIL ZELENI ŠKRAT.
ENKRAT JE BIL EN ŠKRAT.

Zeleni nahrbtnik s škratom je svojo pot nadaljeval in razveselil otroke vrtca Volče.
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Otroci so na sprehodih opazovali različne barve zabojnikov za smeti, se o njih pogovarjali in
povedali so, kaj oni vedo o smeteh:
-

smeti poberemo in vržemo v zabojnik

-

smeti vržemo v koš in nesemo v smetnjak

-

mi poberemo smeti, da ni treba smetarjem, smeti vržemo v koš, ko je poln, nesemo v
zabojnik, po zabojnik pridejo smetarji

Smeti smo odnesli na smetišče.

-

pobiramo kamenje in ga peljemo v prepad

-

po smeti pride smetar in s kamionom odpelje smeti

-

smeti odpelje kamion

-

na odpadkih so bacili, zato moramo
imeti rokavice

-

vržemo jih v koš

-

očistimo okolico

-

jih vržemo v smetnjake

-

smeti so umazane

-

hrano, ki je ne pojemo, damo v
zabojnik za biološke odpadke

-

pokošeno travo in gnile odpadke spravimo v kompostnik

-

jesenske liste pograbimo in damo v kompostnik

-

uporabimo tako, da iz njih kaj naredimo (iz plastenke letalo, iz trdega starega papirja
prikolico)
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V vrtcu smo zbirali različne vrste embalaž in jih
ločevali. Naredili smo posebne koše za te
odpadke in uredili v igralnici ekološki kotiček.

Otroci po končani aktivnosti pospravijo papir v
»papirni košek in hišico«.

Z odpadno embalažo smo se tudi igrali.
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Izdelali smo papirojeda in zamaškojeda.

Polnjenje plastenk z različnimi materiali,
ugotavljanje sprememb po dodani vodi in
veliko igre.

Celo šolsko leto smo sodelovali pri
humanitarni akciji zbiranje zamaškov in jih
odnašali na zbirna mesta.
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Iz odpadne embalaže smo ob pričakovanju dedka Mraza okrasili naš vrtec.

S pustnim rajanjem in sprevodom smo pregnali zimo in
priklicali pomlad.

Različne embalaže smo uporabili za izdelavo
inštrumentov. Izdelali smo bobne iz odpadnih
škatel in balonov, trstenke iz uporabljenih
slamic in ropotulje iz odpadnih plastičnih
posodic.
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Pomlad nas je zvabila v naravo in večino dejavnosti smo izvajali na prostem. Opazovali smo
prebujanje narave na travniku, polju in v gozdu. V okviru projekta »Kaj so zelišča« smo z vsemi
čutili spoznavali rastline in njihovo uporabnost. Starši so nam pomagali pri pripravi vrta za
posaditev zelišč.

Z otroki smo veliko časa namenili opazovanju in raziskovanju zelišč z vsemi čutili. Ugotavljali
smo njihove značilnosti, uporabnost in zdravilno moč. Ob tej priliki smo obiskali Kekčevo
deželo, kjer nas je teta Pehta pogostila z zeliščnim čajem.

16

Zeliščni vrt

Na otroškem igrišču je vsaka skupina posadila
sadno drevo.
ris
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Sadimo sadno drevo

Sadovnjak
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Otroci so odgovarjali na vprašanja:
»Zakaj sadimo rastline?«
-

da nam dišijo

-

da bo bolj lepa narava

-

da bomo imeli sadje

-

da je lepo

-

da lažje dihamo

-

da jih imamo za drva

-

da vemo, kdaj je pomlad

-

da bo raslo sadje

-

da dajo živalim dom

-

da nam dajo senco

-

da naredimo zdravila

-

da najprej cvetijo, potem zori sadje in sadje jemo, da smo zdravi

Drevesa in rože sadimo, da nam je lepo
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-

da bo naša okolica lepša

-

za nabiranje

-

da jih ne zmanjka za kurjavo

-

da bodo zrasle v velike

-

da zrastejo v velika

-

iz njih naredimo čaj

-

da dajejo ljudem hrano

-

da

čebelice

nabirajo

na

njih

medičino in cvetni prah

Čebelice nabirajo med in ga nosijo v panj
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Otroci so z navdušenjem sodelovali in bili motivirani z aktivnostmi urejanja naše okolice. V
okviru akcije »Očistimo Slovenijo« smo cel teden čistili in urejali okolico našega vrtca.

Posadili smo rože v korita.

Odnesli smo smeti in pobarvali koše.

Kako skrbimo za čisto okolico našega vrtca? Otroci so povedali:
-

da pobiramo kamenje in odpadke

-

smeti mečemo v koš in ne v travo

-

ne tikamo in mečkamo rožic, rože vsadimo, da
rastejo in nam lepo cvetijo, mi jih ne trgamo

-

kamenje nesemo s kanglico v prepad

-

da bomo zalivali rožice
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-

bomo pometali

-

grmičke bomo obrezovali, da bodo
lepo rasli

-

da bomo postavili znake za pravila

-

v jeseni pograbili listje in ga dali v
kompostnik

S pomočjo hišnika smo sestavili
kompostnik iz odpadnih palet.

V vrtcu se je z nami štiri mesece mudil
tudi modri medvedek. Skupaj smo se
igrali, peli in plesali. Otroke je modri
medvedek učil, kako se med seboj
pogovarjajo,
poslušajo,
igrajo,
pomagal pa nam je tudi pri hranjenju
in spanju. Na temo modri medvedek
smo izdelali kar nekaj družabnih igric
za otoke. Na pomladnem srečanju s
starši pa nam je pripravil prijetno
presenečenje: obiskal nas je in nas
obdaril.
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V vrtec radi hodimo,
z okoljem mi se trudimo,
papirčke, majhne in velike
v koš mi hitro vržemo.
Ker mi vemo, kaj je zdravje,
z zelišči se ukvarjamo,
iz njih si čaje kuhamo
in mu med dodajamo.
V našem vrtcu zdaj postali
pravi ekologi smo,
vse odpadke, ki jih imamo,
pridno mi ločujemo.

Otroci in strokovne delavke vrtca Kanal in Kal
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Majhno živi v mali šoli,
majhni razredi,
majhni vsevedi,
majhne petice,
majhne učiteljice
in naokoli
majhne stezice.
( T. Pavček )
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Naravoslovni dan: MINI ŽIVALSKI VRT
Obiskala nas je biologinja Polona Čebron Križnič. Prinesla je živali, s katerimi smo se prvič
srečali. Najbolj sta nam bila všeč rjavo-rdeča kača in paličnjak. Nekateri so si dali kačo okoli
vratu. Po naših rokah so se sprehajali nežni paličnjaki, ki so bili podobni vejicam. Nasmejali so
nas puščavski skakači. Naš smeh jih je prestrašil in so se polulali.
1. razred

OBISKAL NAS JE ČEBELAR
V petek, 20. 11. 2009, ko obeležujemo dan čebelarjev, je učence prvega razreda obiskal čebelar
Marjan Humar z Britofa in jim predstavil življenje čebel. Vtise o obisku so učenci strnili v
naslednje misli:
»Vesela sem bila, ko sem si dala gor čebelarsko kapo. Čebelice dajejo med v luknjice. «
Veronika, 1. a
»Na glavo sem si dala čebelarsko kapo. Čebelar nam je pokazal okvirčke (satnike, op. p. )
Lucia, 1. a
»Čebelar Marjo je moj nono. Doma mi je pokazal panje; na vrh panja čebelam daje hrano:
sladkor pomešan z vodo. Danes nam je povedal, kako se čebelice rodijo. «
Aljaž, 1. a
»Danes mi je bilo v šoli všeč, ker je prišel čebelar in nam prinesel med. Kapo z mrežo ima
čebelar zato, da ga ščiti pred čebelami, da ga ne pičijo. «
Tadeja, 1. a
»Meni je bilo všeč, ko nam je predstavil čebelarsko kapo in kako delajo čebelice. «
Matija, 1. a
»Najbolj všeč mi je bilo, ko sem v roki držal sat in ko me je učiteljica fotografirala in
sem imel na glavi čebelarsko kapo. «
Jaka, 1. a
»Bila sem vesela, ker je prišel k nam na obisk Aljažev nono. Marjo je čebelar; z
grabljicami čisti iz okvirčkov med. Med je za zdravje. «
Maja Z. , 1. a
»Všeč mi je bilo, ko nam je dal čebelar na glave čebelarski klobuk. Vesel sem, da bomo
za malico jedli čebelarjev med. «
Matej, 1. b
»Bilo mi je všeč vse, kar je čebelar pokazal in povedal. Najbolj mi je bilo všeč, ko je
povedal, kako čebelice nabirajo med. «
Dejana, 1. b
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»Najbolj mi je bilo všeč, da smo lahko »potikali« satnice. Lepo mi je, ker je čebelar
prinesel med. «
Filip, 1. b
»Danes mi je bilo všeč, ker nam je
čebelar povedal, kaj dela. «
Tereza, 1. a
»Danes mi je bilo všeč vse. «
Matevž, 1. a
»Pokazal nam je kapo z mrežo. Čebelar
veliko ve o čebelicah. «
Patrik, 1. a
»Čebelice delajo med. Čebelice zidajo
(panj, op. p. ). «
Kevin, 1. a
»Zapomnil sem si, da nam je čebelar
pokazal satovje od čebel. «
Jakob, 1. b
»Všeč mi je bilo tisto, ki je bilo podobno
siru (vosek, op. p. ) in satnice. «
Pia, 1. b
»Čebelar nam je povedal, da se satnice
rivko v ۥojipotsۥ. «
Klemen, 1. b
»Všeč mi je bilo, ko nam je čebelar
pokazal ۥsir( ۥvosek, op. p. ). «
Karin, 1. b

NAŠE ŽELJE
Naj nam bo lepo!
Naj bo na svetu lepo!
Bodimo prijazni do drugih.
Bodimo dobrega srca in ne kregajmo se.
Naj bo življenje lepo!
Na zemlji naj bo mir.
Naj bo čim manj revščine.
Naj na svetu ne bo vojn.
Učimo se in bodimo prijazni do drugih.
Ne mečimo odpadkov v naravo.
Vsem ljudem naj bo dobro.
2.a

TRAVNIK
Jaz grem na travnik rožice brat,
jaz grem na travnik metulje lovit,
jaz grem na travnik se igrat.
Tea Simonič, Maja Kovačič, 2. a

NA TRAVNIKU
Na travniku letijo metulji in rožice cveto,
srne tam slastno travo jedo,
z neba sonček sije močno.
Laura Nanut, David Škrlec, 2. a
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ČAROBNA KROGLA
Nekega dne je Lucija zagledala čarobno kroglo, ki se je lesketala v vseh mavričnih barvah.
Lucija je prijela kroglo in iz krogle je zašepetal tih glas:
Zaželi si nekaj. Ena želja se ti bo izpolnila.
Kroglo je nesla domov in jo skrila v omaro. Ko je šla na igrišče, je kroglo nesla s sabo. Tam so
kroglo videli njeni prijatelji. Izpolnila jim je željo. Dobili so skrivališče za igro. Ona pa si je
želela, da bi bilo vse po starem. Rada bi imela veliko prijateljev.
Lucija Makarovič, 2. b

ČEBELICA
Leti, leti do neba,
leti od cveta do cveta.
Tam boš dobila veliko medu,
kar najej se ga.
Anja Lango, 2. b

ČEBELA
V panju živi,
vsak dan leti,
med nabira,
dokler se ne znoči.
Matevž Perkon, 2. b

ČEBELICA MAJA
Čebelica Maja
zdaj raja,
rada bi visoko letela,
na Špelinem nosku pristala
in se smejala.
Teja Blažič, 2. b
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PESMICE O ABECEDI
Lenka v šolo celo leto je hodila
in se zadnjo črko abecede naučila.
Gaja Č. Miloševič, 2. b
Maja je spoznala črko A,
pa rada bi še B.
Če bi celo abecedo znala,
bi se lahko podpisovala.
Matevž Perkon, 2. b
Mojca v šolo rada je hodila,
da bi celo abecedo osvojila.
Rada bi besedo »mama« napisala,
pa ni črke m poznala.
Hana Pirih, 2. b

SONCE
Sonce je pokukalo na vse konce širnega sveta.
Vsi bili so prav veseli, rekli so: »Hura!«
Ko sonce posijalo je na drobne ptičice,
zažvrgolele so lepo in krasno se je slišalo.
Soncu je uspelo, po svetu vse je oživelo.
Nasmejalo se nebo je ostarelo.
Neža Jeklin, 3. a

ZIMA
Mrzla zima je prišla,
mraz in meglo je prinesla.
Otroci čakajo na sneg,
da gredo se sankat na sosedov breg.
Za hišo so snežaka naredili.
Nos, oči in metlo so mu podarili.
Ko pa sneg se bo stopil,
veseli ptiček se bo oglasil.
Zvončki iz zemlje pokukali so,
to najbrž zime konec bo.
Res je konec zime,
rime.
Matej Gorjup, 3. a
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ZGODAJ ZJUTRAJ LEVČEK KRALJ
Zgodaj zjutraj levček kralj
vzame košek in nanj nariše val.
V košek da balončke
in že teče po bonbončke.
Levček po otročke steče
in jim da veliko sreče.
Za otroke sreča je,
sladkarije, to se ve.
V košku še balončke ima,
vsakemu da enega.
Levček pa z balončkom odleti
po svoji čudežni deželici.
Nejc Markič, 3. a

TRI LISICE
V temnem gozdu, kjer so ptice,
tam živijo tri lisice.
Prva rada je peteline
iz kokošnjaka tete Tine.
Drugi všeč so hitri zajci,
tudi če so v beli majci.
Tretji živali ne dišijo,
ona drugo ima gostijo.
Njej najljubša je potica,
ki jo speče teta Mica.
Ko na oknu se hladi,
se lisička pogosti.
Janez Medvešček, 3. a
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ŠKRAT
JAZ – TRAVNIŠKI ŠKRAT
Včeraj sta bili v gozdu Maja in Lea. Videli sta jagode. Danes sta jih prišli nabirat. Preden sta
prišli, sem nekaj jagod pojedel. Malo so mi pomagali tudi lačni polžki. Ko sta videli, da ni jagod,
sta se razburili. To mi je bilo zelo smešno. A sta me opazili. »Škrat!« sta vzkliknili. Skril sem se
za bilko. Poklical sem pikapolonico. Ta jima je prinesla srečo. Pred njima so zrasle slastne, rdeče
jagode. Mnjammmm!
Neža Jeklin, 3. a
VRTNARSKI ŠKRAT
V vrtnarijo so prišle tri gospe. Kupovale so rože. Prva je
kupila trobentico, druga vijolico in tretja vrtnico. Zanalašč
sem jim zamešal rože. Ko so prišle domov, so se čudile:
»Kateri škrat pa je to naredil?« Ker nisem hudoben, sem se
jim šel opravičit. Zamenjal sem jim rože. Potem so me
povabile na čaj.
Eva Trampuš, 3. a

GLASBENI ŠKRAT
Ko sem se nekega jutra prebudil, je bilo vse tako tiho. Meni seveda ni bilo všeč, saj sem glasbeni
škrat. Kot po navadi, sem tudi ta dan vklopil radio na ves glas. Sosedje še niso bili zbujeni. Toda
kmalu so bili! Pritoževali so se tako kot vsako jutro. Vzel sem harmoniko in odšel k ježu v gozd.
Vedel sem, da sladko spi. Naenkrat pa se mi je zasvitalo. Prestrašil ga bom, kot je nekega jutra on
mene. Pred njegov vhod sem skopal luknjo. Na dno sem dal trampolin. Skril sem se za grm in
čakal. Ko se je zbudil, je pogledal skozi okno. Kmalu je stopil iz svojega doma. Glasno sem
zaigral na harmoniko. Od strahu je padel v luknjo naravnost na trampolin. Odneslo ga je visoko v
zrak. Zdaj si bo zapomnil! Ko nekomu kaj žalega storiš, se ti povrne.
Rok Vedenik, 3. a
NAGAJIVI ŠOLSKI ŠKRAT
Postal sem poreden škrat. Janezu sem v njegovem imenu vzel črko »z«. Mateju sem vzel črko
»t«. Niku sem dodal črko »b«. Otrokom rad nagajam tako, da izpuščajo besede, ko pišejo povedi.
Velikokrat pozabijo na črko »j«. Učiteljica ve, kaj je to. Otroci pa trdijo, da je bil na delu šolski
škrat.
Rok Zucchiati, 3. a
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Male glave rastejo vneto,
prerastejo z letom
male rokave,
male težave,
male besede,
male stezice,
male razrede,
učiteljice.
(T. Pavček)
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HRUŠKA DEBELUŠKA
Hruška debeluška
padla je z drevesa,
nogico si zvila
in močno, močno zavpila.

Hitro prišel je zdravnik,
padel je na rit.
Hruška se smejala,
nogica ji je zaspala.
Alex Cuder, 4. a

HIŠA BREZ ŽIVLJENJA
Sredi naše vasi
stara hiša stoji.
V njej nihče ne živi,
iz dimnika se že dolgo ne kadi.

Oken več nima,
streho porušila je zima.
Vrata robida prerašča,
prazna je njena kašča.

V tej neživi hiši
ne živijo niti miši,
povsod visi le pajčevina,
nihče, prav nihče
več rad je nima.
Ivana Humar, 4. a

MOJE VESELJE – MOJA SREČA
Doma imam dva kužka Balkija in Pikico.
Balkija sem dobil za šesti rojstni dan. Je mešanček, ima dolgo rjavo dlako in viseča ušesa. Čeprav
je majhen, zelo glasno laja. Na ukaz se usede in da tačko. Hiter je kot strela.
Druga ljubljenka naše družine je psička Pikica. Dobili smo jo pred enim letom, ko nam je po hudi
bolezni umrl kuža Medo. Takrat smo bili zelo žalostni, zato smo se odločili, da poiščemo
podobnega kužka. Tako smo se razveselili male Pikice.
Zelo rada se skupaj lovita in igrata z mano. Balki se zelo jezi, če božam Pikico, njega pa ne.
Onadva sta moje veselje – moja sreča.
Miha Pavšič, 4. a
Jaz sem srečen zaradi veliko stvari. Težko bi se odločil, katera je največja. Osrečuje me, ko so
moji starši zadovoljni z menoj. Zelo rad grem na trening nogometa, ki je moje veliko veselje.
Srečen sem, kadar sem še posebno dober in me trener pohvali. Najbolj vesel pa sem, ko dobim v
šoli dobro oceno, saj mi starša vedno govorita, da je šola zelo pomembna. Dobra ocena me
razveseli, ker se trudim in učim, čeprav sem včasih že zelo utrujen od treninga.
Želim si, da bi bil vedno tako vesel in srečen.
Alex Cuder, 4. a
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ŠOLA V NARAVI MEDVEDJE BRDO - VTISI
Na Medvedjem Brdu sem odmislila domotožje in se posvetila čudoviti naravi in dejavnostim. V
domu so bile zelo ljubke živali. Od dejavnosti mi je bilo najbolj všeč prav delo z njimi. Nekaj
dejavnosti mi ni bilo najbolj všeč, a sem se vseeno potrudila. Zdaj vem, kako je brez staršev. Z
veseljem bom šla v poletno šolo v naravi.
Anja Pavšič, 4. a
Na Medvedjem Brdu mi je bilo všeč, pa čeprav sem pogrešala mamo in tata. Z veseljem sem
plezala po plezalni steni. Pri lokostrelstvu sem bila slabe volje, ker me je potem bolela roka. Pri
teku na smučeh pa me je bilo strah, ker sem se bala, da padem. Kljub vsemu bi še odšla na
Medvedje Brdo.
Valentina Kodelja, 4. a
Najbolj mi je bila všeč izdelava igluja. Vsi smo se zabavali, hiteli z delom, si pomagali in se
smejali. Iz snežnih kock smo naredili velik iglu in se pri njem tudi slikali. Všeč mi je bilo zato,
ker smo vsi sodelovali, pri tem pa sta nam pomagala učiteljica Mimi in učitelj Andraž.
Laura Mavri, 4. a
Lepo mi je bilo iskati sledi in iztrebke živali ter izdelovati makete bivališč in zavetij živali. Na
kmetiji mi je smrdelo. Ko sem zagledala krave, sem se malo prestrašila, a ne za dolgo. Najbolj
sem uživala v lopatkanju. Bilo je fantastično, ko si na plastični lopatki drvel po snežnem
toboganu. Na Medvedjem Brdu sem uživala in nisem imela domotožja. Z veseljem bom odšla v
poletno šolo v naravi.
Petra Šuligoj, 4. a
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KAKO SMO PLESALI IN SE ZABAVALI NA MEDVEDJEM BRDU
Dan pred odhodom domov smo imeli zabavni večer s plesom. Vsi smo se zelo veselili. Po večerji
smo odšli v sobe, da se uredimo. Ko nas je dežurni poklical, smo odšli v naravoslovno učilnico.
Učitelja Andraž in Klemen sta začela vrteti glasbo in zaplesali smo. Med plesom so bile tudi
zabavne igre. Prva igra je bila, kako doma sedim na školjki in kakam. Trije učenci so zapustili
učilnico. Učitelj Andraž jim je rekel, da bodo oponašali, kako vozimo razna vozila. Blaž je vozil
helikopter, Anesa avto, Steven pa bager. Vsak je prišel v učilnico, se usedel na stol in pričel
voziti. Ko je nehal, mu je Andraž povedal, da tako doma kaka. Vsi smo se začeli smejati. Potem
je bil spet ples z nalogo. Ko je glasba utihnila, je učitelj Klemen dvignil v zrak plišastega zajčka,
medvedka ali miško. Zajček je pomenil, da plešejo skupaj tri deklice ali dečki, medvedek dve
deklici oz. dva dečka, miška pa je pomenila par: dečka in deklico. Vsi smo se zelo zabavali.
Po plesu smo odšli v sobe in seveda vsi utrujeni zaspali.
Ivana Humar, 4. a

ORIENTACIJSKI POHOD
V petek zjutraj smo se zbrali v naravoslovni učilnici, kjer nam je učitelj Andraž razložil navodila
orientacijskega pohoda. Razdelil nas je v 8 skupin. Dobili smo mapo z nalogami in kompas.
V naši skupini smo bili Blaž, Petra Skrt, Steven in jaz. Na pot smo se odpravili prvi. Med potjo
smo se ustavljali na orientacijskih točkah, kjer so bile naloge. Na prvi točki pod domom Medved
je bila naša učiteljica. Dala nam je nalogo, da v bližini poiščemo eno strupeno rastlino. Našli smo
črni teloh. Do ostalih orientacijskih točk smo hodili po gozdni poti in ves čas sledili barvnim
trakovom, ki so bili zavezani na vejah. Pri točki številka 4 smo imeli težave, ker nismo našli lista
z nalogo. Odpihnil ga je veter. Iskali smo po okolici in Blaž ga je hitro našel. Pri številki 8 je bilo
vprašanje, kako se imenuje drevo, na katerem je obešen list. Mi smo prepoznali brezo. Ostale
naloge smo hitro rešili in končno prispeli do doma Medved. Odpočili smo si in počakali še na
druge skupine. Učitelj Andraž nam je povedal, da smo uspešno rešili vse naloge, razen osme.
Drevo ni bilo breza, ampak lipa. Kljub temu smo bili veseli.
Valentina Kodelja, 4. a
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O HRANI
OČKOVA JUHA
Predpasnik gor,
en, dva tri,
očka žlico zavrti.
Čebulo, česen in koren
vrže v lonec ta zelen.
Doda jim vodo in meso,
pa še kost,
da slajše bo.
Kar v loncu zdaj se kuha,
je očkova nedeljska juha.
Čez dolgi uri dve al tri,
s krožnikov se že kadi.
Ko usedemo se vsi na stol,
hitro ugotovimo:
» Očka, manjka sol!«
Ivana Humar, 4. a

SLASTNE JEDI SOŠKE DOLINE
Pot začnemo v Gorici,
znana je po slastni pici.
Ko prispemo vse do Deskel,
ponudijo nam sladkih breskev.
Ko pridemo v Kanal,
gremo na kakav.
Pot nas vodi v Tolmin,
tam naročimo kapučin.
Ko gremo skozi Kobarid,
stopimo v gostilno rib.
Pa prispemo vse do Bovca,
tam je itak sama ovca.
Naša pot je dokončana,
spet vrnemo se do Kanala.
Laura Mavri, 4. a
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PESEM O AVČAH
Moje Avče – lepa vas,
dobrodošli vsi pri nas.
Potok tiho žubori,
Avčani smo veseli vsi.
Tu nas toplo sonce greje,
veter vije se skoz veje.
Znan je naš meteorit
in je Downhill hit.
Miha Pavšič, 4. a

PERICE V AVČAH
Nekoč so ženske nosile prat perilo k bližnjemu studencu. Tam so imele korito, strgalo in le redke
tudi domače milo. Delo je bilo težko in je trajalo dolgo časa. Najhuje je bilo pozimi, ko je bila
voda zelo mrzla in jim je perilo sproti zmrzovalo. Pri koritu se je zbralo več peric, zato so se med
delom pogovarjale in pozabile na mraz in druge težave.
Čisto perilo so zložile v velike lesene škafe. Nosile so jih na glavi. Da jih ni tiščalo, so si nadele
doma narejen svitek. Domov so se odpravile še z vedrom vode v rokah.
Tega opravila se spominjajo le še stare ženice.
Kris Pirih, 6. a
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KAJ JE LJUBEZEN?
Ljubezen je dobra stvar. Začutiš jo takrat, ko koga poljubiš. To pa ni vse. Najboljše je, da se še
poročiš in fant in punca postaneta mož in žena.
Gašper Miščič, 4. b
Ko sem jo prvič videl, sem se takoj zaljubil. Sanjal sem o njej. Sanje so bile vedno lepe. Hodila
sva k vodi.
Urban Šlibar, 4. b
Ljubezen je zelo lepa stvar. Začutiš jo, ko te punca poljubi. To doživiš, ko si star 18 let ali manj.
Jaz sem to že doživel. To so mi naredile lepe punce.
Žiga Pavšič,4. b
Ljubezen je lepa stvar. Če koga poljubiš, ti ni mar. Poroka je še lepša stvar kot poljub.
Matic Turchetto, 4. b

LJUBEZEN ZGODAJ ZJUTRAJ
Neko jutro, ko je bila pomlad,
sem spala,
fanta pa sta se smejala.
Ko zbudila sem se,
sta gledala vame
in zaljubila sta se le v me.
A mene nekaj je skrbelo.
Le kako imela bom oba,
ko le z enim bi se lahko poročila.
To težka odločitev je bila,
ker sta oba lepa za dva.
A enega sem si zbrala,
z drugim pa skupaj delala.
Manca Šuligoj, 4. b

LJUBI MOJ
Ljubi moj ljubi, oj kje si ti?
Rada bi te ljubila, a kaj, ko te ni.
Dozdeva se mi, da nekaj prikrivaš mi.
Raje povej resnico iz oči v oči.
V mojih sanjah vedno nastopaš ti,
a ko se zbudim, tebe nikoli ni.
Ti si tam zunaj s svojimi puncami
in mene v hiši pustiš razmišljati.
Ko razmišljam, v hišo vstopiš ti
in mi poveš, da z drugo punco si.
Srce mi uide in se razbije na tleh.
Ko to mi poveš, zdrobi se moj svet.
Sara Zavec, 4. b
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TO JE…
Je velika in suha. Lasje ji segajo do ramen. Oči ima modre in okrogle. Oblači se športno. Redko
se razjezi. Vedno je dobre volje. Ni zamerljiva. Je dobra po srcu. Ima smisel za humor, zato je
zabavna. Po poklicu je profesorica. Želi si, da bi vsi učenci imeli dobre ocene. Pri svojem delu
uporablja vse, kar potrebuje, čeprav ne vem, kaj. Rada kolesari, hodi v hribe ali pa kar pohaja. Je
umetnica. Pri pouku mi je zanimiva, zato nam ni dolgčas.
Maša Mrak, 4. b
Je manjše in močnejše postave. Lase ima kratke in sive. Njegove oči so modre. Se redko razjezi.
Je dober po srcu in zabaven. Oblači se športno. V prostem času rad kolesari.
Žiga Pavšič, 4. b
Je močnejše postave. Črni lasje ji segajo do ramen. Ima rjave oči. Najraje je oblečena v športna
oblačila. Najljubša barva ji je rdeča. Ni zamerljiva. Je dobra po srcu. Ima smisel za humor in je
redko jezna. Po poklicu je profesorica. V prostem času rada hodi in kolesari.
Nina Jakopič, 4. b
Je srednje velika in močnejša. Njeni lasje so črni in dolgi do ramen. Oči ima rjave, usta
nasmejana, trepalnice srednje dolge, obrvi pa kratke. V prostem času rada hodi. Vesela sem, da jo
poznam.
Petra Skrt, 4. b

JAZ IN ALEKS
Nekega dne sta starša odšla v službo. Doma smo ostali samo jaz, Aleks, nona in nono. Pozneje
sta se stara starša odločila, da gresta v trgovino. Jaz in Aleks sva ostala sama doma. Zaklenila sva
hišna vrata. Poteklo je 50 minut, ko je pozvonilo. Obuta sva bila v japonke. Aleks je šel hitro po
stopnicah in na hodniku mu je zdrsnilo. Z roko je butnil v šipo. Urezal se je. Nona in nono sta
poklicala starše. Prišla sta domov in odpeljala Aleksa v ambulanto od tam pa v Šempeter. Dobil
je tri šive.
Tadej Humar, 4. b

TO SEM JAZ
Imenujem se Petra Skrt. Stara sem deset let. Visoka sem 140 centimetrov, težka pa 29
kilogramov. Moje oči so svetlo rjave, prav tako moji lasje. Moja usta so nasmejana. Nos imam
okrogel. Rada sem lepo oblečena. Hodim v šolo v Kanal. Tam me uči učiteljica Andreja.
Obiskujem krožek keramike in plešem pri mažoretkah. Na levi strani čela imam brazgotino.
Imam starejšo sestro Lauro in mlajšega bratca Matjaža. Laura hodi v šesti razred in je stara enajst
let, Matjaž pa ima 8 mesecev. Imam ga rada. Rada berem, pojem, plešem. Rada se igram tudi z
Matjažem.
Petra Skrt, 4. b
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KLEPETAVA ŽOGA
Pred davnimi časi je živela v majhni hišici žoga. Kar naprej je klepetala, zato so jo klicali
Klepetava žoga. Pred nekaj leti si je žoga rekla, da bo odšla po svetu in si poiskala prijatelje in
nov dom, kajti ni imela ne prijateljev, niti lepe pisane hiške. In res je navsezgodaj zjutraj odšla na
pot. Na poti je srečala škrata, ki jo je vprašal, kaj išče v tem gozdu sama. Žoga mu je odvrnila, da
se je napotila iskat prijatelje in novo pisano hiško. Nato jo je škrat vprašal, kako se kliče.
Odvrnila mu je, da jo kličejo Klepetava žoga. Škrat jo je vprašal, zakaj Klepetava žoga. Povedala
mu je, da zato, ker rada klepeta. Nekaj časa sta dremuckala,nato jo je škrat vprašal, če bi postala
prijatelja. Žoga se je zastrmela v škrata in se skrivaj nasmejala. Nato pa mu je rekla, da bi prav
rada imela prijatelja. In postala sta prijatelja. Prespala sta kar v gozdu, kajti bila sta daleč od
škratove hiše. Naslednji dan sta srečala vilo, ki je spala pod drevesom. A kmalu je sonce obsijalo
njeno lepo telesce in jo ožgalo. Žoga in škrat sta sklenila, da ji bosta naredila senco iz vej. Ko se
je vila zbudila, je videla, da jo je nekdo zakril z vejami. Pod skalo je zagledala škrata in žogo. Ker
jima je bila zelo hvaležna, jima je začarala najboljšo hrano na svetu in izginila. Ko sta se zbudila,
sta zagledala hrano. Takoj sta začela jesti. Ker pa je bila vila zelo hvaležna, jima je malo naprej
začarala še hrane. Ko sta nadaljevala pot, sta srečala velikana. Najprej sta se prestrašila, potem pa
spoznala, da je prijazen. Predstavili so se in skupaj nadaljevali pot. Prišli so do jase, kjer jih je
zopet čakala hrana. Pojedli so jo in šli naprej. Ko so hodili in hodili, so na robu jase zagledali
lepo pisano hiško. Žoga je bila zadovoljna, da je končno našla tisto, kar je iskala. Pisano hiško in
prijatelje.
Nina Mrak, 4. b

SPOMINI NA POČITNICE
Med poletnimi počitnicami smo se odločili, da gremo na morje šotorit. Prtljago smo pripravili že
prejšnji dan. Ko smo zjutraj vstali, smo se oblekli in se odpravili na pot. Tata je dal v radio dobro
glasbo. Na poti smo se zmotili in zavili na napačno pot. Toda tata se ni jezil. Šli smo na pijačo in
veselo nadaljevali pot. Ko smo prispeli, smo našli prostor za šotor in ga postavili. Šli smo plavat
in čofotat v morje. Voda je bila topla in mivka prijetna. Ko je postalo prevroče, smo šli k šotoru
kuhat kosilo. Popoldan smo šli še enkrat k vodi. Zvečer smo se umili in šli na sprehod ob obali in
na igrala. Drugi dan je bilo podobno. Tretji dan smo morali pospraviti, ker se je vreme
poslabšalo. Ko smo odhajali, se je ulil dež. Imeli smo se zelo lepo.
Lara Zimic, 4. b
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TRENTARSKI LOVEC
Mladi lovec trentarski
zaljubil se je močno.
Mati bila je krčmarica,
hči pa lepotica.
Lovec Zeleni prepričal ga je,
da z njim pojde v gore.
Ta znan je bil,
da mnogo mladih je že ubil.
Ko kozorogu lovec hotel je vzeti roge,
ta omahnil je z gore.
Gostilničarska hči
pa jokala je še leto dni.
Jokala je jokala,
da je vodica curljala.
Nika Kralj, 5. a

ANGLEŠKO DOMAČE BRANJE
Tudi v letošnjem šolskem letu smo učenci 5. a razreda sodelovali pri angleškem domačem branju.
Prebrati smo morali šest knjig, ki smo jih izbrali sami.
V angleški šolski knjižnici nam je bilo na razpolago veliko število knjig. Vsakdo si je lahko izbral
zase primerne.
Zgodbice v knjigah so bile prilagojene ravno za nas začetnike. Bile so zanimive, pravljične,
takšne, da so nas pritegnile k branju.
Na vsaki strani knjige smo imeli razlago neznanih besed v obliki sličic.
Vsako prebrano knjigo smo zabeležili v zvezek. Izpisati smo morali osebe, ki nastopajo v
zgodbici, ter nekaj odlomkov. Poleg pa smo še nekaj poljubnega narisali v zvezi z zgodbico. Ob
vsaki prebrani knjigi smo spoznali veliko novih besed in si s tem bogatili besedni zaklad.
Tudi v naslednjem šolskem letu bomo z veseljem prebirali nove knjige. Zavedamo se, da je
angleški jezik eden izmed najpomembnejših tujih jezikov, ki nas spremlja na vsakem koraku.
Lea Medvešček, 5. a
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PRIPOVEDKA O ZLATOROGU
Pred davnimi časi je v Julijskih Alpah v okrožju gore Bogatin živel beli gams z zlatimi rogovi,
imenovan Zlatorog. Vodil je čredo belih gamsov, ki so se mirno pasli po visokogorskih pašnikih.
Bili so pod posebnim varstvom belih žena, ki so pomagale ljudem v dolini Trente. Bele žene so
Zlatoroga naredile nesmrtnega, saj sta bila njegova rogova ključ do zakladov v Bogatinu, ki jih je
varovala kača. Tudi, če bi ga zadela strelčeva krogla, ne bi omahnil, saj bi z vsake kaplje krvi
zrasla triglavska roža ali balzam, ki bi Zlatoroga okrepila in bi brez težav ubežal strelcu.
V dolini Trente pa je živel trentarski lovec, ki je vse gorske poti poznal kot lasten žep. Bil je
najboljši lovec v celi Soški dolini, saj so ga varovale bele žene in mu kazale nove skalnate steze.
jegovo dekle je bilo daleč naokoli najlepše. Nekega dne pa so v krčmo prispeli laški trgovci.
Eden izmed njih je mlado krčmarico poskušal preslepiti z nakitom in obljubami, saj si je tudi on
tako kot mnogi drugi mladeniči poskušal osvojiti dekletovo srce. Ko je v krčmo prispel trentarski
lovec in lepo krčmarico prosil za ples, jo je blišč preslepil in ga je zavrnila, saj ji lovec ni z gora
prinesel niti triglavske rože. Lovcu je tedaj postalo hudo pri srcu in je dekletu rekel, da bo poiskal
zaklad, ki je skrit v gori Bogatin. Na poti iz krčme pa je osramočenega mladeniča srečal Zeleni
lovec, ki je že mnogo fantov pripeljal v smrt. Zeleni lovec je trentarskemu lovcu razkril skrivnost
o Zlatorogu in tako sta se lovca še isto noč odpravila iskat Zlatoroga. Že dopoldne sta ga
obstrelila in Zlatorog se je hudo ranjen zatekel na skalno polico. A zasledovalca sta bila že
prepozna, saj se je Zlatorog že okrepčal z balzamom. Razbesnel se je ter trentarskega lovca
pahnil v prepad. Tako je tudi Zeleni lovec izgubil upanje in se vrnil v dolino. Kmalu se je po vsej
Trenti razvedelo za smrt lovca in mlada gostilničarka je bridko obžalovala ostre besede. Začela je
zahajati v gore, kjer je v miru obujala spomine nanj. Nekega dne pa je na mestu, kjer je lovec
izgubil življenje, zagledala hudo ranjenega Zlatoroga. Nabrala je triglavske rože in mu jih dala
jesti. Tako se je Zlatorog hitreje okrepčal. Gams je spoznal, da ima dekle dobro srce in ji je v
zameno razkazal njegove zaklade v Bogatinu. Dekle
pa se za zaklade ni zmenilo, zato se je Zlatorog
odločil, da ji bo izpolnil največjo željo. Dekle je
Zlatoroga seveda prosilo, naj oživi trentarskega lovca
in tako ji je Zlatorog obljubil, da ji bo željo uresničil.
Ko se je dekle naslednji dan zbudilo, je pred seboj
zagledalo trentarskega lovca.
Že čez tri tedne sta se poročila in kmalu dočakala
otroka. Zlatorog pa še danes s čredo belih gamsov
mirno živi in varuje zaklad v Bogatinu.
Maja Križnič, 5. a
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NAŠ ŠOLSKI KOTIČEK
Na šoli imamo prostor za druženje, ki mu pravimo kotiček. Zadrževanje v njem je razporejeno
tako, da si ga lasti vsak teden en razred.
Drugi teden v maju je bil kotiček »naš«, od učencev in učenk 6. a razreda.
Kotiček je majhen prostor v zgornji avli s pogledom na igrišče. Ker ima velika okna, ki gledajo v
avlo, je tudi tarča številnih drugih pogledov. V njem so udobni fotelji, ki so bolj podobni
ležalnikom, miza in omare. V kotiček lahko gremo vsak odmor in med varstvom. Tam lahko
beremo, se pogovarjamo in si malo oddahnemo.
Zanj moramo tudi sami skrbeti. Podpredsednica razreda skrbi za odklepanje in zaklepanje, vsi pa
skrbimo, da je vedno pospravljen.
Čeprav nam je v kotičku zelo lepo, jaz ne zahajam redno tja, ker se s sošolkami večkrat
skregamo, zato smo takrat raje narazen in držimo »nos«.
Kotiček pa mi je zelo všeč in vesela sem, da ga naša šola ima.
Kristina Kudrič, 6. a
Na šoli imamo prostor, ki mu rečemo kotiček in je namenjen učencem. Od 10. do 15. maja je
tajnica prepustila ključe naši sošolki Lauri in jo zadolžila za kotiček. Ta je prevzela tudi
odgovornost zanj.
Vsak odmor Laura odklene prostor in mi tekmujemo, kdo bo prvi ležal na foteljih. Dogovorili
smo se, da se bomo z dečki menjali in bo tako vsak deležen tega udobja. Imeli smo se zelo lepo,
čeprav smo se morali malo tudi stisniti.
Čas v kotičku najraje izkoristimo za klepet. Najraje grem tja, če smo same deklice. Dečki nam
radi nagajajo in nas obmetavajo z blazinami, pa tudi kakšna žalitev pade.
Mislim, da oseba, ki je predlagala ureditev kotička na naši šoli, zasluži oceno pet.
Nikita Bucik, 6. a
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JESEN
Jesen je v deželo prišla,
slovo poletju naznanila.
Oblekla je prekrasno pisano obleko
in si nadela rjavo prevleko.
S seboj prinesla je košaro, napolnjeno
s sadjem in zelenjavo.
Vsi hitijo dobrote pobirat,
v klet, vaze in skrinje jih zapirat.
Luka Kralj, 6. b

ZIMA
Ko pride mraz v našo vas,
zapade sneg in pobeli strmi breg.
Otroci naredijo snežake,
prave snežne junake,
ki v vrsti stojijo in se bojijo,
da jih sončni žarki ne stopijo.
Na smučišča in led hitimo,
da se novih vragolij naučimo,
mlajši pa s sanmi odhitijo
in si tako dneve popestrijo.
Vse je odeto v belo snežno odejo,
ki v soncu se blešči
in dolge mesece čaka
da jo sonce stopi.
Nika Cvetrežnik, 6. b

POMLAD
Neko sončno jutro me zbudila je pomlad.
Živali so hitele si hrano poiskat.
Tulipani, narcise in zvončki
odprli so cvetove.
Ko ležali so na travi,
so se smejali in igrali.
Maša Mrak, 4. b
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OBISK MUZEJA PRI MELINKIH
Šesti razredi smo delovno soboto izkoristili za ekskurzijo k Melinkom, kjer živi in dela lastnik
muzeja, zbiratelj starin in rezbar samouk gospod Franc Jerončič.
Po ovinkasti cesti smo se peljali proti Ligu in nadaljevali pot proti majhnemu zaselku Melinki.
Tam nas je veselo pričakal gospod Franc. Muzej je uredil v bližnji stari hiši poleg njegovega
doma. V njem so razstavljeni njegovi rezbarski izdelki, predmeti, ki so jih nekoč uporabljali v teh
krajih pri raznih kmečkih opravilih in najdbe iz prve in druge svetovne vojne.
Gospod Franc nam je razložil, kako in zakaj so te predmete uporabljali, od kod izvirajo in kako se
imenujejo. Za nekatere, kot npr. čalabon (v katerem so sušili orehe in lešnike), šajon (velika žaga
za žaganje debel), brencelj (v njem so nosili seno in listje) in še veliko drugih starih predmetov
sploh nismo še nikoli slišali in ne videli. Vse je presenetil z zanimivim pripovedovanjem in
odličnim spominom na življenje in delo v teh krajih nekoč.
Gospod Jerončič nam je pokazal tudi, kako rezbari, iz katerih vrst lesa so izdelki in kje dobiva
navdih za vse. Pokazal nam je njegovo delavnico in prikazal delo s stružnico, dleti, vrtalnim in
drugim orodjem.
Vesel sem, da je gospodu Jerončiču (87-letniku, polnemu energije in volje) uspelo zbrati in
ohraniti toliko starih predmetov, da bodo tudi poznejši rodovi videli, kakšne pripomočke so
uporabljali ljudje nekoč v naših krajih.
Na koncu si je vsak izbral en predmet, ki mu je bil zanimiv in ga skiciral, da bi pri likovni vzgoji
lahko ustvaril sliko.
Poslovili smo se od gospoda Franca in mu zaželeli, da bi svojo zbirko lahko še dolgo tako pridno
dopolnjeval.
Jakob Maver, 6. a

UGANKA
Ob potoku je mlin. V njem sta mlinar in mlinarica. Mlin ima štiri kote, v vsakem kotu sedi ena
mačka, vsaka mačka pa ima štiri mladiče. Koliko nog se nahaja v mlinu?
Rešitev pozna:
Erik Pavšič iz 6. b
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TEKMOVANJE V TWIRLINGU
Hodim na twirling v Deskle. Kot vsako leto do zdaj, smo se tudi letos udeležili državnega
prvenstva, ki je bilo na Ptuju.
Na tekmovanju so najprej nastopili solisti. Med njimi sem bila tudi jaz. Odplesala sem zelo
dobro, saj mi palica ni nikoli padla iz rok. Moja trenerka je bila ponosna name. Zmanjkala mi je
samo ena točka, da se nisem uvrstila v finale.
Kot skupina pa smo se odrezali zelo dobro. V naši kategoriji smo bile na prvem mestu. Kot
Twirling klub Deskle pa smo zasedli drugo mesto.
Čeprav je pokal romal na napačen naslov in ne vemo, kdaj bo prišel v Deskle, smo presrečni.
Mateja Mavrič, 6. b

KARATE, MOJ NAJLJUBŠI ŠPORT
Karate treniram že peto leto. Redno se udeležujem vseh treningov in tekmovanj.
Ob koncu aprila sem bila na tekmovanju Kimon open 2010, ki je potekalo v Ljubljani. Iz našega
kluba nas je nastopilo deset, v različnih kategorijah in starostnih skupinah.
Svoj prvi nastop sem imela v kati skupinsko, kjer smo deklice napredovale iz kroga v krog in na
koncu zasluženo osvojile prvo mesto. Vse smo bile zelo vesele.
Po spodrsljaju v kati posamezno sem nastopila v enokoračnem boju, kjer sem po prejetem udarcu
morala poiskati zdravniško pomoč, vendar kljub bolečini sem z bojem nadaljevala in osvojila
drugo mesto. Vso energijo in moč sem usmerila v meni najljubšo disciplino pol prosti boj in spet
mi bolečine niso preprečile poti do zmage. Občutki zmagoslavja so bili nepopisni.
Spoznala sem, da se splača vztrajati in slediti svojim ciljem. Ni mi žal sobot in nedelj, ki jih
preživim na tekmovanjih.
Manja Bezjak, 6. b
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Čisto vse je brez zveze.
Kar mama bi rada, kar oče naklada,
kar klapa veze.
Čisto vse je brez zveze.
( T. Pavček )

48

49

POMLAD
Spomladi ptički prilete
in veselje s seboj prinesejo,
lepo pojo,
ko gnezdeca delajo.
Takrat se živalce prebudijo
in se pomladi veselijo,
vsa drevesca zelenijo in
rožice cvetijo.
Čebelice spet zaposlene so,
ko med nabirajo
ter pomlad veselo pozdravljajo.
Pomlad počasi poslavlja se …
Martin Jerončič in Aljaž Skrt, 7. a

ŠOLSKI DAN
Ko smo v šolskih klopeh,
pri nas vlada le smeh,
mi ne poznamo pravil
in ne šolskih opravil.
Ko šolski zvonec zazvoni,
nam v glavah zadoni,
vsak se proti vratom zapodi,
takrat se učiteljem lepo godi.
Pred drugim razredom čakamo,
spet nove vragolije uganjamo,
ko v razred vstopimo,
učiteljičino dobro voljo izkoristimo.
Jure Okroglič in Andraž Humar, 7 . a
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SANJE
Nekega večera sem na televiziji gledal grozljivke. Šel sem spat. Bila je že pozna ura.
Kar naenkrat so se odprla vrata. V mojo sobo je vstopila učiteljica. Tako sem se ustrašil, da sem
skočil skozi okno. Pobegnil sem v gozd. Tam sem videl medveda z oranžnimi očmi. Zatekel sem
se v bližnjo kočo. Tam sem ostal nekaj časa. Ker me je bilo strah, sem se stisnil v kot. Nekaj je
potrkalo na vratih. Pogledal sem skozi okno in zagledal soseda s koso v roki. Bil je cel krvav. Na
tleh koče sem zagledal loputo, ki je vodila v klet. Odprl sem loputo in v kleti sem zagledal
gospodarja koče z motorno žago. Stekel sem skozi zadnja vrata in nazaj v vas. Na sredi vasi sem
zagledal motor, usedel sem se nanj in se odpeljal do cerkve. S pokopališča se je priplazil ducat
zombijev. Obrnil sem motor, a sem od strahu padel z njega. Ucvrl sem v bližnjo kapelo v vasi.
Tam sem srečal duhove, za menoj pa so pritekli zombiji. Sledil je spopad zame. Boj sem
izkoristil za pobeg. Odšel sem do šole in tam srečal prijatelja. Tudi njega so preganjali zombiji.
Skupaj sva se sprehodila do njegovega doma. Tam so naju obkolili sosed s koso in gospodar koče
z motorno žago.
Takrat sem se zbudil in padel s postelje. Zunaj je bilo sončno sobotno jutro. Odšel sem v kuhinjo
in mati mi je povedala, da sem ponoči kričal. Odšel sem ven in zagledal zombija. Ustrašil sem se
ga in ga udaril. Zakričal je:«Jaka, zakaj si me udaril?!«
Snel si je masko in videl sem, da je to moj prijatelj. Takrat sem se spomnil, da je danes pust.
Jan Žnidarčič, 7. a in Matic Gabrijelčič, 7. b

SRCE MI JE PADLO V HLAČE
Pred štirimi leti sem bil s starši na počitnicah na Jesenicah. Ko sem se zbudil, mi je stric povedal,
da je tisti dan zvečer hokejska tekma. Bil sem navdušen.
Eno uro pred tekmo sva se z očetom oblačila in pred vrati čakala strica, da naju z avtom odpelje
na tekmo. Bil sem zelo nestrpen. Nekaj časa sva čakala, nato pa se je izza ovinka pojavil stric z
avtomobilom. Z očetom sva odhitela v avto.
V avtu mi je stric pripravil še eno presenečenje. Iz vrečke je vzel bundo. Bila je rdeča. Na njej je
pisalo «Hokejski klub Jesenice«. Bil sem presrečen. Zelo hitro sem jo oblekel. Nato sem strica
vprašal, proti kateremu klubu igrajo. Odgovoril mi je, da igrajo proti Olimpiji. Zaradi tega sem
bil še bolj vesel. Ko smo prispeli pred dvorano, sem bil zelo nestrpen.
Do tekme je bilo še približno pol ure. Odločili smo se, da gremo v bar pod dvorano. Ko smo
prišli pred bar, je bilo pred njim veliko policistov. Ustavili so mojega strica in mu dejali, da so v
baru navijači Olimpije, a stric ga ni razumel dobro. Odšli smo noter. Vsi so bili v zeleni barvi.
Govorili so nam, da si veliko upamo. Sedli smo za mizo. Do nas je prihitel natakar in nam rekel,
naj čim prej gremo ven, saj so bili v baru navijači Olimpije. Takoj smo odšli ven.
Nato smo odhiteli v dvorano, saj se je tekma že začela. Tekma je bila zelo izenačena in zanimiva.
A po koncu tekme so bili Jeseničani boljši.
Na poti do avta smo videli bar, v katerem smo bili mi. Bil je razbit. Tega dne ne bom nikoli
pozabil.
Jure Okroglič, 7. a
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OGLED SREDNJEVEŠKEGA MESTA IN GRADU ŠKOFJA LOKA
Izpred šole smo odšli približno ob 8. 00 uri. Odšli smo z avtobusom v Škofjo Loko. Tam smo si
ogledali srednjeveški grad in srednjeveško mesto.
Pot je bila zelo dolga, potovali smo 2 uri in 20 minut. Prispeli smo ob 11. uri. Tam smo malicali
in odšli proti gradu.
Ko smo prispeli na grad, nas je učiteljica razdelila v dve skupini. Razdelili smo se na a in b
razred. Vsak razred je odšel s svojo vodičko. Loški muzej (srednjeveški grad) je razdeljen na štiri
dele, in sicer na: loško gospostvo, gradovi, mesto ter cehi.
Mi smo si najprej ogledali relief Škofje Loke pred poselitvijo. Ta je v prvem razstavnem
prostoru. Ogledali smo si tudi darilno listino, ki jo je zemljiški gospod dal nemškemu škofu iz
Freisinga. Listina je bila napisana leta 937. V škofjeloškem grbu je upodobljen okronan zamorec,
obdan s tremi stolpi. Trije stolpi prikazujejo tri gradove, ki so obdajali in varovali Škofjo Loko.
Legenda o zamorcu govori o zamorcu, ki je škofu rešil življenje tako, da je ubil medveda, ki ga je
napadel, škof pa mu je v zameno dal zemljo in ga postavil v škofjeloški grb.
V drugem razstavnem prostoru smo videli sheme gradov, ki so obdajali Škofjo Loko. Prvi grad je
nastal v 10. st. v sotočju Selške in Poljanske Sore in na vzpetini Krancelj. Grad je bil podoben
stolpu. Razrušil ga je potres leta 1511 in njegove temelje je prerasla trava. Škofje so postavili
malo nižje še drugi, močno utrjen grad - Škofjeloški grad. Tudi tega je razmajal potres, a so ga
obnovili. Danes grad nima več srednjega stolpa, saj so ga porušile Uršulinke, ki so tam
poučevale.
Pod gradom je zraslo mesto Škofja Loka. V mestu so živeli meščani, ki so se ukvarjali z obrtjo in
trgovino. Najprej so zgradili mestni trg, nato spodnji trg, nazadnje so mesto utrdili z mestnim
obzidjem. Mestno obzidje je obdajalo mesto in grad. V mesto je bilo mogoče priti skozi pet
mestnih vrat, zastraženih s stolpi. Tam smo videli sliko, ki je posvečena svetniku Florjanu,
zavetniku gasilcev. Slika prikazuje Mestni trg in Spodnji trg, ki gori. Florjan iz čebrička izliva
vodo na goreče mesto. Pri tej sliki smo tudi opisovali in iskali razlike med Mestnim in Spodnjim
trgom.
Obrtniki v mestu so bili po strokah združeni v obrtna združenja ali cehe. Ceh so sestavljali
cehovski mojstri, pomočniki in vajenci, ki so se pri delu in zasebnem življenju morali ravnati po
pravilih zapisanih v cehovskih listinah. Določeno je bilo, koliko izdelkov sme izdelati vsak
mojster ter koliko pomočnikov in vajencev sme imeti. Pazili so tudi na to, da je bilo v mestu le
toliko mojstrov, kolikor je moglo najti delo. Te cehovske pravice, ki so jih loškim cehom
potrjevali freisinški škofje, za cehe so varovale pred konkurenco. Cehovske listine so bile
shranjene v cehovskih skrinjicah, te pa v gostilni. Tam so se srečevali enkrat letno mojstri. Ta dan
v letu so sprejemali vse pomembnejše stvari. Mojster je doma nad vhodom v delavnico razobesil
razpoznavni znak za svojo obrt. Ta znak imenujemo cehovski izvesek. Vsak ceh si je med
svetniki izbral svojega zavetnika in ga dal upodobiti na bandero. Z banderami so se cehi
udeleževali procesij.
Na koncu smo si ogledali še Škofjo Loko. Zahvaljujoč učiteljici Tatjani Stubelj smo odšli še na
sladoled. V Kanal smo prispeli ob 14.50.
Matic Gabrijelčič in Matic Strgar, 7. b
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UGANKE
Je stroga,
nas uči,
pregleduje domače naloge
in veliko ve.
(učiteljica)

Je šport
zelo priljubljen,
znan za naš kraj
in je že dolgo tukaj.
(odbojka)

Je modro,
vsak dan gleda te
ter žive barve je,
včasih sonce posije na tebe,
kdaj pa kdaj dež pada na vse.
(nebo)

Pet dni sedimo tam,
imamo zvezke na njej,
je lesena
in bele barve.
(šolska klop)
Hodimo skoraj vsak dan tja,
kjer nas čaka dobra ženička ta,
pogovarjamo se s prijatelji
in po petih dneh veseli vsi
gremo v vasi.
(šola)
Matic Gabrijelčič, 7. b
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HAIKU POEZIJA
1
Ko se zvečeri,
se umirim in zaspim,
si lahko noč zaželim.
Urška Šuligoj, 8. a

1
Mirna sem takrat,
kadar mir na svetu je
in lepo nam je.
2
Vsaka stvar diši,
kadar zaljubljen si ti,
zato pohiti.
Amadeja Bajt, 8. a

PREBRISANI ORFEJ
Pevec Orfej je bil poročen z vilo Evridiko, ki jo je imel zelo rad.
Nekega dne jo je med sprehodom pičila strupena kača. Žena je umrla, on pa je bil strašno
nesrečen. Sklenil je, da gre v deželo mrtvih, Had, ter poprosi kralja Plutona in kraljico Persefono,
naj mu jo vrneta.
S pesmijo ju je tako očaral, da sta mu izpolnila željo. Dejala sta mu le, da se na poti nazaj na svet
ne sme ozirati.
Orfej pa je bil iznajdljiv. Na kraljičini mizi je videl majhno ogledalce, ki ga je kraljica uporabljala
pri ličenju. Skrivaj si ga je vtaknil v žep hlač in z ženo sta odhitela proti izhodu. Po uri hoda se je
Orfej ustrašil, saj za sabo ni slišal ženinih korakov. Ni dolgo premišljeval. Iz žepa je potegnil
ogledalce, ga usmeril nazaj in oddahnil si je, ko je v njem zagledal prelepo Evridiko.
Končno sta prišla domov. Čez sedem dni sta priredila zabavo, na kateri so se zbrali vsi, ki so ju
poznali. Jedli, pili in plesali so tri dni in tri noči. Tako sta Orfej in Evridika premagala celo smrt.
Aljaž Bezjak, 8. b

POSKUSI POEZIJE Z AKROSTIHOM
Leti letalo in leti,
Eno sem, drugo tja, od juga pa do severa;
Ta posebna so, saj so papirnata,
A pomembno je le to, da po razredu so,
Levo, desno, sem ter tja in pristane – na tla;
A učiteljica se jezi, ker zabavajo se vsi.
Urška Šuligoj, 8. a
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Pri dodatnem pouku iz angleškega jezika so učenci med drugim prevajali angleške šale.
In tu so njihovi izdelki:
DVE PRETEPAŠKI
Mickey je prišel domov s podplutimi očmi.
»Spet si se stepel,« reče mati. »Zakaj nisi štel do deset, preden si se razjezil, kot sem te
vedno učila?«
»Saj sem,« je pojasnil fant, »ampak drugemu fantu je mama rekla, naj šteje samo do pet. «
Martin Jerončič, 7. a
»Everett!« je zakričala mama. »Spet si se stepel in zdaj si izgubil vse zobe!«
»Ne, nisem, mama,« je dejal fant, »imam jih prav tukaj – v žepu!«
Martin Jerončič, 7. a
PRVOŠOLSKA
Prvošolka Marilyn je prišla domov in povedala, da je zaljubljena v fanta v njenem razredu
in da se hoče poročiti z njim.
Mama jo je resno vprašala: »To je lepo. Ali pa ima tvoj fant kakšno službo?«
Hči je ponosno odgovorila: »Seveda. Briše tablo v razredu. «
Matic Gabrijelčič, 7. b
NI UPORABEN
Willie je sedel pri mizi, ko je njegov oče planil v kuhinjo in zakričal: »Hudirja!«
»Kajpa je narobe?« je vprašala mama.
»Ta čopič za britje je fuč. Ne morem ga več uporabljati!«
»To je pa smešno,« je rekel Willie, »ko sem zjutraj čistil kolo z njim, je bil še čisto v
redu.«
Tomaž Šuligoj, 7. b
NENAVADEN POKLIC
Razred se je učil o ljudeh, ki delajo na letališču. Učiteljica je vprašala Jerneja:
»No, Jernej, kako se reče možu, ki pove pilotu, kje naj pristane?«
»Ugrabitelj!« se je odrezal Jernej.
Tomaž Šuligoj, 7. b
VAJA DELA MOJSTRA
Mali Sterling vpraša: »Babi, če bi me povabili na večerjo ven, ali bi jedel pito z
vilicami?«
»Ja seveda, kako pa?« odvrne babica.
Sterling po premisleku: » Babi, pa imaš slučajno kako pito v hiši, na kateri bi lahko
vadil?«
Tomaž Šuligoj, 7. b
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GAZELA
Trenutek, ko na vse pozabim je ta, ko sva skupaj.
Srečna sva in smejiva se oba, ko sva skupaj.
Ni časa za strah, sramežljivost, omahovanje,
ne postavljam nobenih si meja, ko sva skupaj.
Vse pikre pripombe in črne opazke spregledam,
nič mi ne pride do srca, ko sva skupaj.
Za nama gledajo vsi: ribe voda, ljudje sveta,
cvetje z vrtov in ptice z neba, ko sva skupaj.
Ne odvrne od tebe me nobena skušnjava,
ne biseri morja, ne jame zlata, ko sva skupaj.
Vem le za srečo in ljubezen, ne poznam pa
žalosti in grenkih solza, ko sva skupaj.
Anja Mavrič, 9. a

ŽALOSTEN SPOMIN
Vse lahko sem prebrala v njegovih očeh,
na obraz mu privabljala najlepši nasmeh.
»Nebesa so daleč«, so mi pravili vsi,
verjela jim nisem, to bile so laži.
Ko govorila sva v soju luči,
pozabila sem na svoje skrbi.
A moral je priti ta žalosten dan,
zavit v temo, ničesar voljan.
Še vedno spominjam se tiste noči,
ko prišla je vest, da njega več ni.
Takrat, kakor potoček, ki tiho šumi,
tekle ljubezni so solze iz mojih oči.
Slovo od njega bilo je težko,
a njegov obraz mi razsvetljuje temo.
»V nebesih je, « pravi mi angelski glas
in nikdar prišel ne bo več med nas.
Pišem zdaj njemu, ki v raju živi,
da spomin nanj nikdar ne zbledi.
Anja Mavrič, 9. a
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STOJIM NA VETRU
Stojim na griču.
Maham ptiču.
Odleti stran.
Ostanem sam.
Ozrem se okoli.
Proti drevesni smoli.
Na njej muha pristane.
Na mestu obstane.
Prilepljena je.
Nikamor na gre.
Poskusi odleteti.
Lepljive vezi predreti.
Ozrem se v nebo.
Sonce sije močno.
Sinje nebo brez oblaka.
Nekje vrana kraka.
Lastovice v jati.
Gnezdijo pred šolskimi vrati.
Vrata se odprejo.
Gnezdo podrejo.
Odidem proč.
Veter mi daje moč.
Nazaj se obrnem.
Smetnjak zvrnem.
Domen Kacin Vodičar, 8. b

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 starčka šepavega.
Leta tečejo.
Izkušnje prijajo in pečejo.
Ljudje so stari pogani,
ki lovijo divje volove,
in teroristični talibani,
ki rušijo mostove.
Živimo brez razloga.
Vsi smo del neskončnega
življenjskega kroga.
Domen Kacin Vodičar, 8. b
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NA KONEC SVETA
Sem nekega dne
se takole odločil,
da dosti mi je,
da čas je napočil.
Prijat`la poklical sem
in skupaj sva šla
na konec sveta.
Mimo Afrike in Avstralije,
Amerike, Antarktike,
Azije in Arktike.
Mnoge ovire sva premagovala,
veliko novega spoznala.
Na koncu sveta naletela sva na mesto,
kjer hiš je točno dvesto.
Med njimi pa eno veliko,
enaka kot moja je bila,
močno se začudila sva:
»Če to je ta konec, ta konec sveta,
lahko samo rečeva, ljubo doma!«
Martin Jerončič, 8. b

FRANCE PREŠEREN
V Vrbi se nam je rodil
poezije naše as,
del romantike je bil,
umetnost pripeljal do nas.
Kitice in verzi, rime,
čudežno so se prepletli
v naraščajočem valu plime
v pesmih krasnih so se spletli.
Pesmi srčne in gazele
pa Apel in mož povodni
dekletu srca niso vnele,
vsi poskusi žal neplodni.
Advokat želel postati,
a zaradi domoljubja
službo moral je iskati.
Jan Križnič, 9. a
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TV - KNJIGA
Ko domov iz šole srečen
šolar umni prikoraka,
torbo v kot, za TV večen
se postavi in pač čaka.
Čaka, da mu zgodovino
in kemijo in jezike
škatla čudežna izniči
prav vse do zadnje pike.
A ne slike te različne
niti tekma prve lige
ne izpraznijo mu glave,
zato odpravi se do knjige.
In čeprav se stežka zbere
in te črke v smisel spravi,
vedno bolj zavzeto bere
in domišljiji pot napravi.
Bolj kot vse akcijske drame
bolj kot vse nadaljevanke
se sprosti, ko razrešuje
vse pisateljeve zanke.
Jan Križnič, 9. a

LIST IZ KRONIKE
I.
Ko sem prvič ugledal Agato, me je spreletel zelo čuden in precej prijeten občutek, a poleg
tega sem vedel, da pri njej nimam možnosti. Bil sem namreč drugorojenec in z njo bi se
lahko poročil le moj brat, ki je bil prvorojenec.
Tistega dne, ko sem slišal, da je bila Agata obsojena, sem se zelo ustrašil, zadelo me je
naravnost v srce, bil je najhujši udarec zame. Kljub vsemu sem se odločil, da bom dobil
rešitev za mojo drago. Pa še to vam povem, če bi dobil tistega telebana, ki je Agato
obtožil čarovništva v roke, bi ga premlatil, da bi bilo joj! A nisem ga smel in tudi nisem
ga utegnil, saj sem iskal rešitev za Agato.
Po nekaj urah se mi je posvetilo. Pomenil sem se s čolnarjem za izpeljavo načrta. Seveda,
rekli so, da se Agata KAKORKOLI lahko reši iz vode, torej ji lahko pomagamo, sem si
mislil. Ideja je bila odlična in tudi čolnar je privolil. Moj brat se s temi stvarmi niti ni
ukvarjal, celo verjel je, da je mogoče čarovnica. Kakšen fant je to, da svoji bodoči ženi ne
zaupa. Sram ga bodi, zelo me je razočaral! Prav jezen sem bil. Mogoče bodo le spoznali,
da bi ji jaz bil dosti boljši mož, ko jo bom rešil. Tako sem si mislil, da.
Res ne morem verjeti, da so ljudje tako nevedni. Verjamejo v čarovnice in če se komu
zgodi krivica po zaslugi nekoga, ga ta kar obtoži čarovništva. Seveda je bilo tako tudi v
tem primeru. Agata že ni bila čarovnica!
Kmalu je prišel dan sodbe. Dan, ko sem se moral izkazati. Škof je na začetku molil
litanije in prosil Boga, naj jo reši. To me ni zanimalo, ker sem jo zdaj lahko rešil samo še
jaz. Poljanščica je tekla in nikoli si nisem mislil, da bom kdaj tako poln sovraštva gledal v
te valove.
Takrat se je začelo. Bil sem ves na trnih. Agata je že začela hoditi po plitvini, vedno bolj
se je pogrezala v vodo in takrat se videl, kako lepa je. Lepša je bila, kot sem si prej mislil.
Bila je zelo prestrašena in na njenem obrazu sem razbral velike bolečine, ki jo je mučila.
Hodila je po zelo ostrih kamnih. Kmalu se je začela utapljati in videl sem Izidorja, kako je
čisto vkopan stal ob reki in zrl v vodo. »Če ne bo on, bom pa jaz!« sem si rekel. Stekel
sem proti reki in skočil vanjo. Agata je bila že pod vodo. Zaplaval sem, se potopil, komaj
priplaval na dno in jo rešil.
Ko sem jo privedel na breg, so jo vse ženske začele braniti in kričati na može, ki so
gledali vanjo. Bile so jezne na vse, ki so jo obtožili in šle Agato preobleč in ogret.
Če me ne bi bilo, ali pa če se ne bi domislil te ideje, bi se zgodba gotovo dosti slabše
končala. Rešil sem ji življenje in bil sem ponosen na to. Izidor pa je še naprej stal ob reki
in bi mu lahko že pripisal, da je onemel, če ga ne bi poznal.
No, opisal vam bom konec te prigode, če mene npr. ne bi bilo. Agata bi utonila, vsi bi
jokali, vsi bi bili prepričani, da je bila čarovnica, a jaz sem to popravil. Smešno je, da je le
en človek dovolj za spremembo sveta.
Jurij ( Martin Jerončič, 8. b )
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II.
Agata je šla v mesto po nakupih in doma pustila mene in Izidorja. Na trgu je kmečki fant
zagledal prelepo Agato in se takoj zaljubil vanjo. Stopil je do nje in jo vprašal, če bi se z
njim poročila. Agata ga je pogledala in mu rekla, da je zaljubljena v drugega. Odšla je in
fant se je razjezil, ker ga je zavrnila. Že takoj naslednji dan je šel na sodišče in se zlagal,
da je Agata čarovnica.
Bilo je lepo popoldne, ko kar naenkrat v naš dom vdrejo stražarji, primejo Agato in jo
odpeljejo. Jaz in Izidor sva jim sledila in vprašala, zakaj jo vlečejo stran. Nič nama niso
povedali, zato sva se odpravila k škofu. Ta nama je pojasnil, da so Agato obsodili
čarovništva in ji bodo naslednji dan sodili. Kazen naj bi bila, da naj prečka deročo reko in
če se bo kakorkoli rešila, ni čarovnica. Besedo kakorkoli je močno poudaril in takoj sem
ugotovil, kaj hoče reči.
Celo noč nisem spal, ker sem kar naprej razmišljal o Agati in njeni možni pogubi. Jutro je
kmalu prišlo in tako tudi sodba. Sodili so ji celi dve uri. Med sojenjem sem gledal
naokrog in opazoval deročo reko, ob njej je bila stara vrba. Reka je tekla ob visokem
griču na nasprotni strani reke. Mi smo stali na ravnini za ograjo, sodniki pa so sedeli na
»odru« v udobnih stolih, pred njimi pa je bila Agata.
Sojenje se je končalo in Agato so poslali k reki, da jo prekorači. Mislil sem si, da bom
zadnjič videl njene lepe dolge lase, ki so bili kot svila, njene nebesno modre oči in njeno
lepo postavo. Ljubil sem jo iz dna srca.
Agati je nekaj časa uspevalo. Za kratek čas sem pogledal ženske, ki so to gledale, in
sodnike. Zdelo se mi je, da vem, kaj mislijo. Bile so jezne, žalostne in prestrašene hkrati.
Jezne so bile na sodnike zaradi krute kazni, žalostne zato, ker so gledale najbolj prijazno
žensko, ki lahko utone, in prestrašene zato, ker so mislile, da se njim mogoče nekoč zgodi
isto.
Čez nekaj časa je Agato spodnesla reka. Skočil sem v vodo in jo poskusil rešiti, moj brat
pa je stal kot hlod in mi ni pomagal. Agato sem rešil in jo odnesel do brega. Nato je iz
grmičevja skočil kmečki fant, ki je Agato obtožil čarovništva. V roki je vihtel nož. Stopal
je proti meni in rekel, da je ne bo nihče imel za ženo. Hotel me je zabosti, ampak Izidor
mu je to preprečil in se zgrudil mrtev. Stražarji so odpeljali fanta v ječo, jaz in Agata pa
sva jokala za Izidorjem.
Po enem tednu smo ga pokopali, midva pa sva se poročila in dobila dva otroka. Enega sva
poimenovala po mojem očetu, drugega pa Izidor, po mojem mrtvem bratu. Mislim, da bi
moral jaz umreti, Izidor pa naj bi se poročil z Agato. Upam, da se take stvari ne bodo
dogajale mojim otrokom.
Jurij ( Dani Bratuž, 8. b )
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ZDAJ MISLIM,
DA JE SOLZA IZMILA HUDEGA SLED
IN DA BI SPET LAHKO
MILA PTICA PRIŠLA NAMA PET. (TONE PAVČEK)
Moja hčerka Nežika je zelo prijetno, lepo kmečko dekle.
Nekega dne pa je na veselico prišel bogat, lepo urejen in oblečen gospod po imenu
Erazem. Prišel je iz mesta. Ko je stopil v krčmo, sem se začudil, saj je bil zelo visok.
Plačal je pijačo rudarjem, ki so sedeli za mizo in dal nekaj denarja muzikantom, da so
začeli igrati. Ozrl se je po krčmi in zagledal mojo hčer Nežiko. Povabil jo je na ples,
vendar to ni bilo meni prav nič všeč. Potem sta oba sedla za njegovo mizo. Bil sem zelo
jezen. Ko se je veselica končala, se je Erazem vrnil v mesto. Nežika je bila zelo žalostna,
njen občudovalec Gabrčev Tone pa tudi, saj je vedel, da je moja hči zaljubljena v Erazma.
Tone je bil dober fant, delaven in bi bil pravšnji mož za Nežiko, vendar si je zaradi žalosti
vzel življenje. Našli so ga pri potoku. Mislim, da mu je Nežika delala krivico in ga ni
poskušala vzljubiti, medtem ko se je v tega gosposkega Erazma tako zaljubila. Erazem je
po mojem mnenju preveč bogat, da bi nas reveže razumel. On sploh ne ve, kaj pomeni
delati ali stradati. Vendar Nežika je bila še vedno žalostna in sklenila je, da mu pošlje
pismo. Šla je do vaškega pisca in mu narekovala, kaj mora zapisati. Vsa v solzah je
odposlala pismo in čakala na odgovor veliko časa. Pisma ni bilo več mesece, potem pa se
je zgodil čudež. Erazem se je vrnil in jo prosil za roko. Ona pa mu je vsa vesela pritrdila
in odšla sta v mesto, kjer je Nežika hodila v šole in se obnašala kot prava gospa. Nekega
dne pa sem zagledal, kako proti moji hiši hodita Erazem in Nežika, v rokah pa nosijo
majhnega dojenčka. Zelo sem se razveselil vnuka in vse takoj povabil v hišo. Razložila
sta mi, da se je Nežiki stožilo po svojih prijateljih in da bodo tukaj kupili hišo za vikend.
Te novice sem bil zelo vesel in si nisem mislil, da bi Erazem sprejel življenje na kmetih,
pa čeprav samo za vikende.
Ugotovil sem, da Erazem sploh ni slab človek in da ne misli, da je več vreden kot mi –
kmetje. Dobil sem še veliko vnukov in vnukinj in vsi smo nestrpno čakali vikende, da
smo se ponovno srečali.
Nežikin oče ( Polona Skrt, 8. b )
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EVROPSKA VAS 2010
7. maja smo učenci Osnovne šole Kanal (kot večina učencev Goriške) odšli v Novo Gorico. Tam
se vsako leto odvija projekt Evropska vas. V tem projektu učenci vseh osnovnih šol predstavijo
svojo državo in njene značilnosti z raznimi izdelki, projektnimi nalogami, prospekti, pecivom
ipd.
Letos smo učenci naše šole na Evropski vasi v Novi Gorici predstavljali državo Španijo. Na tej
predstavitvi smo učenci naše šole tako rekoč že »domači«, saj v projektu sodelujemo že več let
zapored. K predstavitvi Španije so z raznimi izdelki, prospekti in projektnimi nalogami
pripomogli učenci podaljšanega bivanja, likovnega snovanja, urejanja besedil, tehničnega in
likovnega pouka ter pouka geografije, kjer je imel pomembno vlogo 7. razred ter učenci turistične
vzgoje. Za predstavitev Španije smo pripravili reprodukcije slik znanih španskih slikarjev
(Picasso, Gaudi, Miro), pahljače, špansko kitaro, zastavice, mozaike, plakate, prospekte, lutke, ki
prikazujejo Španke pri plesu flamenka, areno, v kateri se odvijajo bikoborbe, sestavljanke,
obeske, kviz, recepte značilnih španskih jedi, razglednice in hišice iz mavca.
Letos se je Evropska vas odvijala pred občino v Novi Gorici. Običajno poteka na Bevkovem trgu,
letos pa je bila lokacija prestavljena zaradi slabega vremena. Vsaka šola je imela svojo stojnico,
na kateri je predstavila posamezno državo. Naša stojnica je bila druga v vrsti. Na njej so bili
razstavljeni vsi naši izdelki. Stojnice o drugih državah so bile tudi zelo zanimive. Nekatere so
ponujale razno pecivo, značilno za izbrano državo, na nekaterih stojnicah pa so lahko učenci
značilnosti le- te države z raznimi barvami narisali na obraz.
Ta projekt je za vse – tako učence kot učitelje -zelo zabaven, zanimiv in poučen, saj pridobivamo
nova znanja o evropskih državah, njihovih običajih in značilnostih. Mislim, da bi se moralo v ta
projekt vključevati čim več šol, saj bi spoznavali nove države in bite tuje evropske države
postajale vedno manj »tuje«.
Neža Medvešček, 7. b
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DEVETOŠOLCI SE POSLAVLJAJO

Srce je predal za spomine.
Vanj spravljaš vse, kar mine.
( B. A. Novak )
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VESELE IN MANJ VESELE IZ ŠOLSKIH KLOPI
(SPOMINI NA OSNOVNO ŠOLO, NAČRTI IN CILJI ZA ŽIVLJENJE)
Sedaj končujem 9. razred osnovne šole. Moji spomini na osnovno šolo so zelo lepi,
saj sem imela zelo prijazne sošolce.
Prvega šolskega dne se še vedno spominjam. Spoznali smo učiteljici, ki sta nas učili, to sta bili
Nadja Pliberšek in Vanja Montini. Spominjam se tudi predstave, ki so nam jo zaigrali otroci iz
drugega razreda. Šole sem se zelo veselila, saj sem se želela kaj naučiti. Učiteljica Nadja nas je
spremljala vse do 3. razreda. V četrtem in petem razredu nas je učila Aleksandra Skrt, takrat smo
bili tudi prvič seznanjeni z ocenami. Zelo sem se trudila, da bi pridobila čim boljše ocene in to mi
je tudi uspevalo. Spominjam se, kako nas je sošolec po nesreči zaklenil v učilnico in smo morali
plezati skozi okno. Naš razred je zmeraj veljal za najporednejši razred in še vedno velja. V
šestem razredu smo prešli na predmetno stopnjo in dobili nekaj novih predmetov, zato se je bilo
potrebno več učiti. Tudi razredničarko smo zamenjali, to je bila Neva Bizjak.
Zamenjali smo tudi nekaj učiteljev za predmet tehnika in tehnologija. Nato smo izvedeli, da se
ocene sedmega, osmega in devetega razreda upoštevajo pri vpisih na srednjo šolo. To ni bila lepa
novica, saj sem se morala zelo učiti ter razmišljati, kam se bom vpisala.
Bili smo tudi v raznih šolah v naravi, najprej na Medvedjem Brdu, nato na Debelem rtiču, kasneje
v Cerknem in na koncu v Bohinju. Tudi o tem bi lahko še kaj napisala, vendar bi porabila precej
časa.
Ko smo prišli v osmi razred, smo dobili tri nove predmete: fiziko, kemijo in biologijo. Zelo mi je
bila všeč kemija, zaradi poskusov, ki smo jih delali. Kasneje, ko so prišle enačbe, se mi je malo
zamerila in sem se začela zanimati za fiziko. Še zmeraj se nisem odločila, kateri predmet me bolj
zanima. Biologiji pa nisem posvečala prevelike pozornosti, saj me živalska drevesa in celice niso
pretirano zanimale, vendar sem se vseeno potrudila.
Prišla sem do devetega razreda. Upam, da mi ga bo uspelo zaključiti s prav dobrim uspehom, saj
sem bila vsa leta prav dobra ali odlična. Tudi prijavnico za vpis sem že poslala, in sicer na
Gimnazijo Tolmin. Ko bom zaključila s šolanjem na gimnaziji, se bom verjetno vpisala na študij
kemije ali fizike. Po končanem študiju - pa kdo ve!
Katarina Mavrič, 9. a
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Za menoj bo kmalu devet let osnovnega šolanja na osnovni šoli Kanal.
Do mojega šestega leta sem bila doma in nisem hodila v vrtec, saj sta bila doma moja dedek in
babica. Veliko sem se igrala v naravi in jo tako tudi vzljubila. Najprej me je bilo začetka prvega
razreda malo strah, saj se nisem marala ločiti od doma. Ni mi bilo prijetno tudi zato, ker nisem
nikogar poznala in sem se bala, da me ne bi sprejeli medse. Ampak to se seveda ni zgodilo, saj
smo hitro postali prijatelji ter tekali in se igrali skupaj. Najprej sem spoznala Katarino, s katero se
zelo dobro razumeva še danes in najbrž se bova tudi v prihodnosti. Dobra prijateljica sem postala
tudi z drugimi sošolkami, predvsem z Marino. Naša prva razredničarka je bila Nadja Pliberšek, ki
mi je ostala v zelo dobrem spominu, saj smo jo imeli radi. Z odhodom v drugi razred smo se sebi
zdeli starejši in pomembnejši, saj smo zdaj res prestopili prag šole in imeli pouk v novi zgradbi.
Še vedno se spomnim, kako smo skupaj z učiteljico šli na ogled šolskih prostorov ter kabinetov
psihologinje, pedagoginje in ravnatelja. S četrtim razredom smo zamenjali učiteljico. Zdaj nas je
učila Aleksandra Skrt, ki je vedno govorila, da smo njen najljubši razred. Prišle pa so tudi že
ocene. S temi nisem imela problemov, več težav sem imela z angleščino. Spomnim se prve ure,
ko je v razred stopila učiteljica angleščine, Brigita Lipej, ter začela govoriti v angleščini. Nekaj
mojih sošolcev jo je razumelo, saj so hodili k »angleškemu« krožku, jaz pa sem hodila le k
italijanščini in še to samo v prvem razredu. Največ preglavic sem imela v petem in šestem
razredu, saj je takrat pouk potekal tudi v drugih učilnicah. Seveda najprej nismo vedeli, kako se
do njih pride in nenadoma se mi je šola zdela zelo velika. Takrat sem bila zelo srečna, da imam
starejša brata, ki sem ju lahko vprašala za pot. V 6. razredu je bila naša razredničarka Neva
Bizjak, ki mi je najbolj ostala v spominu pri slovenščini, saj smo do 5. razreda brali večinoma
ljudske in starejše pesmi ter knjige, pri učiteljici Nevi pa smo brali lepše zgodbe in pravljice, kot
so: Brata Levjesrčna, Deklica z vžigalicami … V tem razredu se je od nas poslovila tudi Darja
Žorž, zato smo dobili novo učiteljico glasbe, ki je od sedmega razreda tudi naša razredničarka, tj.
Mojca Jerončič. Z ocenami nisem nikoli imela posebnih težav in sem bila vsa leta odličnjakinja.
V šolo rada hodim predvsem zaradi sošolk in prijateljic, s katerimi se smejimo in zabavamo.
Vseh devet let obiskujem pevski zbor, saj že od malega rada pojem. V petju bom vztrajala še
naprej, saj bom poskusila peti tudi na srednji šoli, rada pa bi obiskovala tudi šolo petja. Naslednja
štiri leta se bom izobraževala na Škofijski gimnaziji Vipava, potem pa bom najbrž študirala
kakšno zoološko smer.
Osnovno šolo bom pogrešala, najbolj pa stare prijatelje. Ampak življenje teče dalje in vedno je
čas za nova poznanstva. Upam, da bom s starimi sošolci ostala v stiku, v Vipavi pa srečala nove,
prijazne ljudi.
Anja Mavrič, 9. a
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Moji spomini na osnovno šolo so že malo pozabljeni, kljub temu pa so se nekateri dogodki dobro
ohranili v mojem spominu.
Pred začetkom osnovne šole sem bila eno leto v vrtcu, zato sem veliko sošolcev in sošolk že
poznala in mi ni bilo težko začeti šolanja v prvem razredu. Učiteljica prve triade je bila Nadja
Pliberšek, ki sem jo imela zelo rada in je nisem hotela zamenjati. Vendar pa je čas bežal in že
sem vstopila v četrti razred, kjer so se začele ocene. Takrat sem se zelo malo učila, saj se mi ni
zdelo potrebno in ni bilo tako zahtevne snovi. V četrtem in petem razredu nas je učila učiteljica
Aleksandra Skrt. Spomnim se šole v naravi na Medvedjem Brdu, kjer smo si v sobi dekleta
krajšala čas z meditiranjem. Sošolka nam je pokazala nekaj meditacijskih vaj, saj je rekla, da se
spozna na to. Vsem drugim dekletom pa je bilo to še kako zanimivo. Iz šestega razreda se ne
spominjam nobenih posebnih doživetij. V spominu mi je ostalo samo tedensko smučanje v
Cerknem, še posebej neki večer, ki si ga bomo verjetno vsi zapomnili. Gledali smo televizijo na
hodniku in kar naenkrat je po mizi udaril z bičem moški, našemljen v kurenta. Za njim sta prišla
še dva in lovili smo se po celem nadstropju. Tudi v našo sobo jim je z zvijačo uspelo vdreti.
Skrita sem bila za omaro, za zavesami pa se je skrival sošolec Aleš. Ko je kurent vstopil, je Aleš
zavpil: ''Ne me ubit, ne me ubit! Ojej, mrtev sem. '' Takrat sem se začela še jaz smejati in kurent
je še mene opazil ter me udaril po roki z bičem. To sem si zelo zapomnila. V začetku naslednjega
šolskega leta pa smo spet odšli v šolo v naravi, tokrat v Bohinj. Vse generacije pred nami so
ponavadi hodile v Prekmurje, mi pa zaradi majhnega števila učencev nismo odšli tja. Tam so bili
še učenci s Štajerske, s katerimi smo se zelo dobro razumeli. Bili smo že malo starejši in bolj
''naviti'', zato smo prekršili tudi kakšno pravilo, na primer pravilo o nočnem miru in zadrževanju
v drugih sobah ter na balkonih. Zadnja triada pa je bila precej resnejša zaradi učenja in ocen.
Dobili smo tudi nekaj novih predmetov, zanimivih in manj zanimivih. Osmi razred se mi je zdel
še najbolj težek, ker smo dobili še tri nove predmete; kemijo in biologijo, ki sta nasledili
naravoslovje, ter fiziko. Vsa leta do sedaj, ko sem v devetem razredu, sem končala z odličnim
uspehom in upam, da bom to ''tradicijo'' ohranila tudi letos. Bili so dnevi, ko sem imela učenja
čez glavo in bi takrat najraje pobegnila čimbolj daleč stran od šole, ampak bili so tudi lepi
trenutki druženja s sošolci in s sošolkami, ki jih ne bom nikoli pozabila. Veliko smo se smejali,
šalili, jezili, kregali, jokali, vendar smo vse to preživeli in mislim, da smo sedaj kar dobri
prijatelji.
Za nadaljnje šolanje sem izbrala splošno gimnazijo, ker res ne vem, kaj hočem postati in doseči v
življenju. Edini cilj, ki ga poznam, je ta, da hočem doseči nekaj dobrega zase in za druge ter delo
opravljati s srcem, voljo in tudi trudom.
Marina Sirk, 9. a
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Letos prvega septembra sem vstopil v deveti razred. Pred menoj se je dokončno pojavilo vprašanje:
''Kam naprej, kaj si želim početi, kje naj se šolam, bom izbral pravo pot, bom na srednji šoli prav tako
uspešen?'' Začel sem se že veseliti spremembe, hkrati pa sem se zavedel, da se bo gotovo marsikaj
spremenilo na težje in da nikoli več ne bo čisto tako, kot je bilo v osnovnošolskih letih.
V osnovno šolo sem vstopil star pet let. Žal se prvega šolskega dne ne spominjam najbolje, spomnim
pa se prvih sošolcev, iger, prvih ur, ki so bile še prelahke, in smo jih vsi z lahkoto razumeli. S temi
prvimi sošolci sem užival le eno leto. Ker sem namreč bil med mlajšimi in je bila generacija za mano
premalo številna, so se moji starši odločili, da se priključim generaciji leta 1995. Tako sem torej dobil
nove, še nepoznane sošolce, vse razen enega, ki je z menoj delil isto usodo. Na srečo sem se hitro
vključil in se z njimi spoprijateljil. Skupaj smo torej dokončali prvi razred in se preselili v glavno
stavbo osnovne šole Kanal. To je bilo posebno doživetje, opazovati visoke in že zelo odrasle učence
takratnih devetih razredov, tudi do dvakrat višje od nas. Bili so tako drugačni, z učitelji so se že tako
dobro poznali, da so se z njimi šalili. Na nas pa so marsikdaj gledali zviška in nismo jih zanimali.
Naslednja leta so šolo napravila vsakdanjo. Navadil sem se že jutranjega vstajanja, pouka, odmorov,
sošolcev in učiteljev. V četrtem razredu se je moj razred znova spremenil. Iz Zabrda sta prišla dva
nova sošolca. Sicer je že prej v razred prišla sošolka Senida, za katero se žal ne spomnim leta prihoda.
Iz razreda pa je odšel moj prijatelj Matic Madon, ki se je prešolal na drugo šolo. Razred je tako v
številu 17 preživel najdaljše obdobje brez spreminjanja vse do devetega razreda. Od takrat dalje smo
zamenjali nekaj razrednikov, prešli na učenje različnih predmetov v različnih učilnicah, začeli z
nivojskim poukom, dobili nove predmete in izgubili nekaj starih, izbirali izbirne predmete ... Vse to le
v okviru šole. Poleg vsega tega mi je šola nudila tudi razne obšolske dejavnosti: treniranje odbojke in
nogometa, sodelovanje na raznih tekmovanjih in natečajih, dodatne ure, otroški parlament, vrstniško
posredovanje in druge, ki mi trenutno ne pridejo na misel. Sedaj v devetem razredu pa smo doživeli
še zadnje spremembe v tem obdobju. Dobili smo novo sošolko Alijo, se začeli pripravljati na
nacionalne preizkuse znanja, se vpisovali na srednje šole, izpolnjevali pogoje za le-te ... Če pomislim
na šolo, ugotovim, da sem jo vsako šolsko leto manj rad obiskoval, čeprav se zavedam njene nujnosti
in pomembnosti (V znanju je moč!), v njej ne uživam tako, kot sem v prvih letih. Vseeno pa so razni
dogodki vedno popestrili šolski vsakdan. Čeprav sem jih večino že pozabil, za tiste, ki se jih še
spominjam, pa ne vem, kdaj so se dogodili, se lahko domislim marsičesa, kar je naredilo šolo prijetno
in zanimivo. Odhajam ravno v času, ko je bil del šole prenovljen in sem zato prepričan, da bodo
naslednja leta učenci z njo še bolj zadovoljni, saj ne bodo trpeli stiske s prostorom.
Sedaj je pred mano naslednje poglavje življenja. Ker sem se vpisal na gimnazijo in bom očitno
sprejet, mi sicer še ni potrebno dokončno izbrati svojega poklica, vendar bodo štiri leta hitro minila in
kmalu se bom moral odločiti, kaj si želim početi v življenju. Vsekakor je v mojem načrtu prejeti
Zoisovo štipendijo, jo ohraniti med obiskovanjem srednje šole in se nato vpisati na fakulteto. Ker ni
predmeta, ki bi me posebno odbijal, imam zelo širok spekter možnih poklicev, ki jih ne bi opravljal z
muko. Mogoče so mi nekoliko ljubši predmeti naravoslovnega tipa (kemija, fizika, matematika).
Vsekakor verjetno ne bi bil uspešen na področju likovne umetnosti, saj se mi čut za estetiko ni
najbolje razvil. Tudi kot glasbenik verjetno ne bi bil uspešen, čeprav sem se šest let učil igranja kitare
na glasbeni šoli v Novi Gorici.
Sedaj odhajam, s seboj pa bom v življenje odnesel znanje, spomine in prijateljstva. Gotovo se bom še
vrnil in si ogledal, kaj se bo spremenilo v letih, ko se bom šolal drugje. Zanimivo bo videti in
primerjati življenje bodočih osnovnošolcev z mojim
Jan Križnič, 9. a
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OČISTIMO SLOVENIJO

Tvoja soba je tvoj svet – je tvoje majhno vesolje na Zemlji. Če mečeš smeti po
tleh in je nikoli ne počistiš, bo kmalu postala umazana in nezdrava za bivanje.
Skrbi za svoje okolje, pa bo tudi okolje skrbelo za tebe, tako da ti bo zagotavljalo
veselje in zdravje. Isto velja tudi za naš planet.
( Po knjigi Postani ekofaca )
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ČISTILNA AKCIJA OČISTIMO SLOVENIJO
Udeležila sem se čistilne akcije na Ligu. Z menoj so bili Ivana, Neža, Tina, Urška. Pobirale smo
razne odpadke. Odložili smo jih v smetnjak. Prišli jih bodo iskat. Nabrali smo dve vreči. Čistili
smo od Liga do Kostanjevice.
Manca Velišček, 2. a
Čistili smo v Ukanju s traktorjem. Jaz sem vozil traktor in tata je bil pri traktorju. Dobili smo star
avto, volan in pet gum. Bili smo: jaz, tata, mama in brat. Stvari smo odpeljali na Lig. Tam smo
videli veliko stvari. Po cesti je vozil tata.
David Škrlec, 2. a
Jaz sem se udeležil čistilne akcije. Čistili smo v gozdu. Nabrali smo cel kup smeti.
Vid Žabar, 2. a
Udeležili smo se akcije. Pomagali smo drug drugemu. Nabrali smo veliko smeti in z njimi
napolnili pet velikih vreč. Delali smo pa jaz, moja mama in tata.
Tea Simonič, 2. a
Bila sem z nono, nonotom, mamo, tatom, Manco in Katjo. Nabirali smo plastiko in steklo.
Nabirali smo v grmih pri cesti. Dobili smo košaro in štedilnik. Bili smo pri Žagi.
Aneja Šuligoj, 2. a
S prijateljico in njenim očetom sem šla k Soči. Od doma smo prinesli vreče in rokavice. Pobirali
smo smeti ob obrežju Soče. Največ je bilo plastičnih vreč. Vreče smo pobirali tudi z dreves.
Polne vreče smeti so odpeljali z džipi.
Teja Blažič, 2. b
S tatom sva šla v naš gozd. Našla sva veliko smeti. Pobrala sva smeti in jih peljala v smetnjak.
Nekaj smeti je ostalo v gozdu. Naredila sva zelo veliko. Največ je bilo plastike.
Matevž Perkon, 2. b
Sam nisem mogel iti na čistilno akcijo. Mislim, da so ljudje, ki so čistili, naredili zelo dobro delo.
Rad bi, da bi Slovenija ostala čista.
Klemen Vogrič, 2. b
Jaz se akcije nisem mogel udeležiti. Smo pa poklicali prijatelje in jim povedali, kje so smeti. Oni
so to potem očistili. Smeti je bilo ogromno.
Domen Gabrijelčič, 2. b
Šel sem s tatom v gozd. V gozdu sva nabirala železo. Moj tata je poklical prijatelje. Potem so še
prijatelji pomagali.
Denis Pavšič, 2. b
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ZEMLJA - MOJ PLANET
Zemlja je naš planet,
lepo nam je (zaenkrat) na njem živet.
A kaj, ko bo kmalu postal ena velika smet!
Naše odpadke odlagamo v naravo,
to počnemo kot za stavo.
Odpadki ležijo povsod okrog nas,
da bi lahko iz njih sezidali vas.
Drevesa padajo dan za dnem,
služijo pa le umazanim smetem.
Čeprav vemo, da brez njih ne gre,
vestno uničujemo pljuča Zemlje.
Ribe plavajo v umazanem blatu,
ne morejo se izogniti odpadkom v
industrijskem obratu.
V takšni zmešnjavi odločili smo se,
da vse to spravimo iz naše republike.
»Očistimo Slovenijo,« smo si dejali.
Vsi smo sodelovali
in delo dobro dokončali.
Neža Medvešček in Klementina Medvešček, 7. b
Zemlja čista mora biti,
da na njej živimo lahko,
temu namenjen dan zemlje je,
da očistimo jo.
Če onesnaževati jo mislimo še,
lahko se poslovimo od nje ljudje.
Čistilna akcija kmalu bo prišla,
odpadke usmerila bo na odlagališča.
Plastenke, kisline in druge smeti
v zabojnike bomo pospravili.
Gašper Makorič, 7. b
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EKOSONG
Oh, narava!
Zdaj te večinoma prekrivajo smeti,
ki jih vate odlaga
vse večje število ljudi,
ki utegnejo te
uničiti.
Nikakor ne morem razumeti,
kako človek uničil te je z leti,
ker vedno bolj neumen je,
saj ne ve,
da s tem, ko uničuje te,
sam sebe v grob dajè.
To je treba spremeniti,
nujno urediti,
sicer utegne se zgoditi,
da po naši ljubi zemljici
ne bomo mogli več hoditi.
Urška Šuligoj, 8. a

OČISTIMO SLOVENIJO!
SMETI
Smeti, smeti, smeti –
vse, kar tam na tleh leži.
Kdo tako glasno kriči?
To so smeti.
Smetnjaki so za to,
da vanje odpadke mečemo.
Danes smeti pobiramo,
saj sprožili smo -EKOAKCIJO!
Urška Šuligoj, 8. a
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Vreče bomo napolnili,
se uspeha veselili.
Sok na koncu bomo spili,
plastenke pa v smeti vrnili.
In narava bo vesela,
ker bo znova zaživela,
odpadke bomo še ločili,
si od dela odpočili.
Amadeja Bajt, 8. a

ZAKAJ?
Rožice dišeče
lepo cvete,
pa pride kisel dež
in omagajo vse.
Drevesa debela
so suha postala,
brez vej so in listja
ostala.
Peter Nanut, 8. b

NARAVA
Sedim in razmišljam,
kaj z njo se dogaja.
Poplave, potresi, neurja –
vse to ni več šala.
Skrbi zdaj me zanjo,
ji pomagat želim.
A karkoli zanjo storim,
v odgovor le žalost dobim.
Ljudje so nesrečni,
brez domov, premoženja.
Lačni, prestrašeni čakajo,
kdaj njena jeza pojenja.
Kje smo ljudje
in naša zavest do nje?
Spoštljivo ravnajmo z njo
in svet spet lepši bo.
Narava ni več uganka,
je resničnost, ki nam grozi.
Vsak po svoji moči
v sožitju z njo živi.
To dolžni smo storiti,
da svet bo še ostal
in z njim žarek upanja
v očeh nesrečnih bo sijal.
Aljaž Bezjak, 8. b
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COMENIUS

Kam pa teče voda,
ta bistra vodica?
V dolino, kjer jo čaka
starejša sestrica.

Kaj bo rekla voda,
ta bistra vodica,
ko bo prišla v dolino,
kjer sestra je doma?
( N. Maurer )
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VODA
Voda je tekoča,
hkrati pojoča, skakajoča.
Ko veverica v vodo skače,
si zmoči nove hlače.
Na mizico pa dež kaplja in brbota.
Špela Šuligoj, 4. b

VODA
Voda teče in se ne ustavi,
mehko in hrepeneče se pojavi.
Voda pljuska, žubori,
duša se kar razvedri.
Voda živi in ne izumre,
se skriva med skale, jezove podre.
Voda tako je prijazna,
da v njej vse živo se skrije,
trava pa med skalami se vije.
Ko slišiš žuborenje potoka,
ti srce zaigra.
Ko vidiš strm padec slapa,
se ti strah na obrazu pozna.
Voda je smešna, čudna in osupljiva,
a pravzaprav se z njo vsak umiva.
Čudno je, da voda je užitna,
a konec koncev jo pijemo, saj je pitna.
Voda se v svet poda
in moja pesem se konča.
Ta-da!
Martin Jerončič, 8. b
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POTOK MAJDA
Mimo naše hiše teče potok Majda. Izliva se v reko Sočo. Potok ima tudi veliko manjših slapov.
Voda v potoku je zelo mrzla. Nekoč so ob potoku stali mlini. V potoku sem našla raka, to
pomeni, da je voda v potoku čista. Voda v potoku nikoli ne presahne. Uporabljamo jo za pitje in
zalivanje.
Ana Maver, 3. a

IZVIR STARI LAZ
Med Bodrežem in Kanalskim Vrhom je izvir Stari laz. Danes voda tu le malo teče. Nekoč je bilo
drugače. Vse leto je voda močno tekla. V času košnje so kmetje tu točili vodo. Bila je čista,
hladna in dobrega okusa. Le zakaj je zdaj vode malo? Ker je tu hrib poraščen z gozdom, nekoč so
bile tu samo senožeti. Drevesa namreč potrebujejo več vode za rast. Nekateri ljudje pa pravijo, da
je voda morda spremenila tok.
Nejc Markič, 3. a

POTOK ROBIDNIK
S sestro sem šla na sprehod po trim stezi. Prišli sva do potoka. Povedala mi je, da se imenuje
Robidnik. Čez potok je mostiček. Voda je čista in mrzla. Tu živijo potočni raki. V potoku so večji
in manjši kamni. Ko voda teče čez večje kamne, nastanejo slapovi. Ob potoku raste mah, grmovje
in drevesa. Pozimi, kadar je mraz, potok tudi zmrzne. Nastajajo ledene sveče. Ta potok se izliva v
reko Sočo.
Kristina Felc, 3. a
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VODA
DEŽNA KAPLJICA
Dež prši, dež prši,
dežna kapljica
z neba se sivega spusti.
Ko pade na tla,
se hitro posuši,
se v vodne hlape spremeni.
Dež prši, dež prši,
pada na zemljo,
sonce ga ogreje,
da se dvigne v nebo.
Dež prši, dež prši,
napolni reke in potoke
ter razveseli nas – otroke.
Alex Cuder, Blaž Gerbec,4. a

KAPLJICA VODE
Vodna kaplja, vodna kaplja,
kam hitiš?
Ko se dvigneš, izhlapiš.
Dvigneš se do neba.
Videl sem te,
ko si bila majhna,
majhna kapljica.
Vodna kapljica, vodna kapljica.
Kam hitiš?
Ko se v snežinko spremeniš,
padeš na tla
in me razveseliš.
Steven Pavšič, 4. a

VODA
Voda je zelo zdrava,
boljša je kot črna kava.
Ko pa vode ni,
same so skrbi.
Ne moremo ne likati,
niti prati
in ne v vodi čofotati.
Tina Lango, 4. a
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VODNE VILE
Vodne vile so se iz vode rodile.
Voda jih je božala,
voda jih je negovala,
na koncu v kruti svet poslala.
Bilo jih je na tisoče.
Vodne vile – vodne kaplje,
vodne vile so se razkropile,
v vodne kaplje spremenile.
Odšle so v pipe, v naša grla,
grele se v loncu,
izpuhtele so na soncu.
PESEM O VODI
O, voda, kako mi srce zaigra,
ko vidim, kako se z valovi igra.
Njena brezskrbnost me navdihuje,
ko vidim, kako od kamna do kamna poskakuje.

Vodne vile iz vode so se rodile.
Vodne vile so se razkropile,
v vodne kaplje spremenile.
Anja Pavšič, 4. a

O, voda, ko sva se prvič spoznala,
si mi ti navdiha dala,
da sem dobil svoj notranji mir.
O, voda, bila sva dobra prijatelja,
a najina vez se je močno zakrivila,
ko si me prvič pozimi zmočila.
O,voda, kaj bi se zdaj sekiral za to,
saj pride pomlad, ko je toplo.
Skupaj se bova spet veselo igrala
in ti boš moje črne noge oprala.
O, voda, za konec sporočam ti, naj ne bo ti hudo,
ko vzel bom od tebe slovo.
Blaž Marušič, 8. a
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KAKO JE NASTALO BLEJSKO JEZERO
Nekoč, še preden so se razvili dinozavri, so na Zemlji vladale vode. Takrat so vode še govorile in
se premikale, kakor so hotele, ker jih ni bilo strah, da bi jih kdo videl. Vse vode so se srečevale
na enem mestu, ki so ga poimenovale Vodovje. Na tem mestu so si pripovedovale zgodbe, ki so
jih doživele, in se zabavale. Ko je katerakoli voda rekla, da gre v Vodovje, so vse vedele, kam je
namenjena.
Takrat je po Zemlji tekel majhen potoček, ki ni imel niti imena. Bil je najmanjši in vse druge
vode so ga klicale Lužica, kar je bila takrat zelo huda žalitev. Lužica si je govoril: «Zrasel bom in
potem bom jaz hecal vse druge vode tako, da bodo videle, da ni nič prijetno, če se drugi norčujejo
iz tebe. « Zato se je odpravil na pot, da bi poiskal oblak, ki bi ga napolnil z vodo. Tekel je po
vsem svetu in spraševal oblake, če ga napolnijo, vendar je bil odgovor vedno
isti:« Ne! Jaz ne polnim lužic, kot si ti. « Vendar Lužica ni obupal, iskal je dalje in naletel na
čisto majcen oblaček. V bistvu sploh ni bil oblaček, bil je samo majhna meglica na nebu. Bil je
najmanjši med oblaki, zato so ga klicali Suhec. Tudi on je iskal nekoga, v katerem bi se lahko
napojil. Tako sta se srečala najmanjša vodica in najmanjši oblaček. Takoj sta postala prijatelja in
iskala sta nekoga, ki bi ju napolnil. Na kar z neba na vroča tla pade kapljica in ju prosi, da ji
pomagata, vendar nista imela vode niti zase. Kapljico sta vprašala, kaj dela na tleh in zakaj je
sama. Povedala jima je svojo žalostno zgodbo o tem, kako so se vsi njeni bratci in sestrice
posušili in kako je ostala sama na svetu. Suhec in Lužica sta se začela jokati in voda je kar lila iz
njiju. Jokala sta toliko časa, da se je Lužica spremenil v gromozansko vodo, ki je pokrivala
polovico sveta. Tudi Suhec je zrasel in prekril nebo. Sedaj sta se lahko onadva posmehovala
drugim.
Lužica še vedno živi, vendar se je do sedaj tako posušil, da je od njega ostalo samo še Blejsko
jezero.
Polona Skrt, 8. b
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BREZ VODE BI VSI UMRLI
Voda je vse okoli nas. Je vir življenja. V vodi so nastala prva živa bitja. Potrebujejo jo rastline.
Brez vode bi tudi ljudje umrli. Živali se napajajo ob rekah in jezerih. Pomisli, ko se zbudiš v
megleno jutro. Ko stopiš na plan, iz te megle rosijo drobne kapljice vode. Voda izhlapeva in tako
se lahko večkrat sprehajaš v romantičnem deževnem dnevu. Na Zemlji rastejo ogromni tropski
deževni gozdovi, kjer ne primanjkuje vode, v širnih puščavah pa je ne najdemo niti kaplje. Po
državah sveta primanjkuje vode za človeške organizme, zato umre veliko nedolžnih ljudi. Vsako
kapljo spojine H2O vidimo pozimi kot led, pretaka se med našimi prsti, v zraku pa jo vidimo ko
uhaja iz lonca vrele vode. Majhni potočki izvirajo v gorah, velike plovne reke lenobno tečejo po
ravnini. Ogromni slapovi si utirajo poti v prepade. ¾ Zemljinega obličja je prekritega z oceani, ki
v svojih temnih globinah marsikaj skrivajo. Obstaja rek: »Tiha voda bregove dere.« Ta sicer nima
kaj dosti veze s pretakanjem vode. V vodi (aqua,water) ni zraka za ljudi. Nekaterim pa le služi
kot naravno okolje. Vodo rabimo zvečer za tuširanje, operemo perilo, skuhamo kosilo. Na vrtu
imamo vodomet. Na otroških risbah je voda prikazana z modro barvo. Bitja se bojijo vode, pa jim
brez nje živeti ni. Večino mlinov je poganjalo kolo, njega pa voda. Po vodi je potekal transport
lesa. S pomočjo vode pridobivajo riž, naredili so namakalne sisteme. Z vodo pogasimo ogenj.
Cunamiji in poplave povzročijo veliko škode. Ob vodi je lepo živeti. Straši imajo mir pred:
»Mami, kaj naj počnem?« Voda se pretaka v nas, skozi nas in okoli nas. Je simbol življenja, ki
obdaja človeka.
Mateja Felc, 8. b
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PRAVLJICA O VODI
Nekoč je živel kralj, ki je imel najlepšo hčer v sedmih kraljestvih. Hotel je, da se poroči s
plemičem ali pogumnim vitezom, ampak princesa je vse zavrnila, ker nobenega izmed njih ni
ljubila.
Nekega dne pa na grad prispe še en vitez. Pospremijo ga pred kralja in ko se vitez in princesa
zagledata, se zaljubita. Kralj ju je hotel takoj poročiti, ampak eden izmed njegovih podložnikov je
rekel, naj vitez dokaže, da je vreden roke kraljeve hčere. Kralj se je strinjal s tem, ampak ni se
mogel domisliti nobene naloge, zato podložnik reče, da mora premagati zmaja Melvarga z otoka
Tarandor. Vsi so osupnili in princesa je začela takoj jokati ter poskušala prepričati očeta, naj reče
ne. Ampak kralj je pritrdil in rekel vitezu, naj ubije zmaja ter mu v dokaz prinese zmajevo glavo.
Vitez je odšel, ampak tik preden je odjezdil, mu je princesa dala stekleničko z vodo in rekla, da je
ta voda čudežna ter da mu bo okrepila moč. Vitez vzame stekleničko in odjezdi. Jezdil je že kar
nekaj časa, ko sreča kmeta, ki joče. Vpraša ga, kaj je narobe in kmet mu pove, da so mu tatovi
vzeli konja. Vitez, ki je bil dobrega srca, mu da svojega konja. Kmet mu je bil hvaležen in mu dal
magični ščit, ki se nikoli ne uniči. Vitez je vzel ščit in se odpravil. Hodil je že dolgo, ko je srečal
dečka, ki je bil žalosten in vprašal ga je, zakaj joče. Deček mu je povedal, da je zlomil očetov lok
in vitez mu je dal svojega. Deček je v zahvalo povedal za predor, ki vodi do zmaja in za meč
zataknjen v drevesu pred predorom. Vitez je kmalu našel predor. Izvlekel je meč in se odpravil
ubit zmaja. Po predoru je hodil celo večnost, ampak na koncu pride v zmajev brlog ter opazi,
kako zmaj spi. Vitez ga napade, ampak zmaj ga sliši in se izmakne. Nato se začne bitka, ki je še
ni videlo nobeno oko. Na koncu je bilo videti, da bo zmaj zmagal, ampak vitez popije vodo, ki
mu jo je dala princesa ter se že počuti močnejšega in ko se zmaj ravno pripravi za zadnji udarec,
mu vitez na hitro odseka glavo. Zmaj pade mrtev, vitez pobere njegovo glavo in se odpravi na
kraljev grad.
Na gradu ga pričaka zmagoslavje. Vitez in princesa se kmalu zatem poročita. Princesa pa vitezu
kasneje pove, da mu v resnici ni dala čudežne vode, ampak samo navadno vodo. Vitez se zasmeje
in vsi so živeli srečno do konca dni.
Dani Bratuž, 8 . b
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VODA SE PRETAKA V NAS IN OKOLI NAS TER JE SIMBOL ŽIVLJENJA
Vodo zapišemo s kemijskim simbolom H2O. Je vir življenja, saj brez nje ljudje in živali ter
rastline ne bi obstajali.
Prekriva 73% Zemlje in če je ne bi bilo, bi kaj kmalu izumrli. Zelo pomembna je tudi za higieno,
saj bi brez umivanja bili ljudje večkrat bolni ter bi zaudarjali in tako ne bi bili več odporni.
Poznamo več vrst vod, kot so: jezera, potoki, hudourniki, reke, morja, oceani ter mnogo drugih.
Zelo pomembna pa je tudi za hidroelektrarne, saj prav s pomočjo nje lahko proizvajajo elektriko.
Potrebujemo jo tudi za gospodinjstvo, ker je ključni faktor prehrane. Uporabljamo jo za
pomivanje in izplakovanje. Pozimi voda zmrzne, na jezerih in stoječih potokih tako nastane led,
ki ga uporabljamo za razne športe, kot je hokej, samo da vodo v dvoranah umetno zamrznejo.
Brez vode ne bi bilo niti dežja, saj mora najprej izhlapeti v ozračje, nato se nabirati nekaj časa v
oblakih, potem pa, ko ti postanejo pretežki, vodo izpustijo v obliki dežnih kapljic, toče, sodre ali
snega. Če pada v obliki snega, nastane bela plast. Ceste postanejo spolzke, zato moramo biti
previdni. Sneženje nima samo slabega učinka, saj se na snegu odvija veliko zimskih športov, kot
so smučanje, deskanje ali pa sankanje za zabavo. Vodo uporabljamo tudi za pranje perila ter za
likanje. Če je ne bi bilo, bi gozdovi in rastline sčasoma izginili, tako ne bi bilo več proizvajalcev
kisika, vse bolj bi bil zrak onesnažen in porušila bi se življenjska veriga. Zemlja bi tako postala
ogromna plinasta krogla. Iz tega lahko razberemo, da je za nas voda zelo pomembna, saj če je ne
bi bilo, bi ne bili več srečni in zadovoljni, kot smo v današnjem času.
Voda se pretaka tudi v nas in okoli nas ter je simbol življenja, ki obdaja človeka. Upam, da se
ljudje zavedajo njene vrednosti.
Sašo Kolenc, 9. a

LOVLJENJE RAKCEV
Ob tem sem se spomnil, da sta moj oče in dedek velikokrat hodila v bližnji potok in tam počasi in
potrpežljivo obračala kamen za kamnom in če sta pod njim našla rakca, sta ga dala v vedro z
vodo.
Ko jih je bilo dovolj, sta jih nesla domov in tam so jih s prijatelji pripravili za večerjo.
Sašo Kolenc, 9. a
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VODA
je del narave, kot mama, ki nas ohranja pri življenju
Pretaka se v nas, skozi nas in okoli nas. Je simbol življenja, ki obdaja človeka.
Voda je snov, brez katere ne bi bilo življenja na Zemlji. Mislim, da se ljudje ne zavedamo, kako
je pomembna in da smo obenem od nje tudi odvisni. Nekateri jo imajo preveč, nekateri premalo,
drugi z njo varčujejo, enim pa je enostavno vseeno, saj ne pomislijo na posledice, kaj bo, če vode
zmanjka. Voda sestavlja večino našega telesa, pri kemiji jo poznamo kot spojino H2O. Vendar pa
je je vedno manj. Za to smo krivi ljudje sami zaradi pretiranega onesnaževanja zraku z različnimi
plini, ki se pretvorijo v kisel dež, zaradi škropiv, ki gredo v podtalnico in tudi zaradi kakršnihkoli
odpadkov. Mnogi se trudijo popraviti napake, a ni tako lahko. Seveda tega ne more rešiti en sam,
ampak bi moral vsak pri sebi razjasniti svoje obnašanje in ravnanje z vodo.
Moje razmišljanje o vodi je, da je voda del narave, kot mama, ki nas ohranja pri življenju. Če
samo pomislimo, kakšen bi bil dan brez vode, nas bi bilo strah naslednjega dne. Zjutraj vstanemo,
si umijemo obraz, nekaj pojemo ter popijemo in zagotovo, da je v tistem, kar zaužijemo tudi
voda. Tako je pri vseh obrokih, če pa smo še posebej aktivni, moramo popiti en do dva litra vode
na dan. Zvečer, preden se odpravimo spat, se stuširamo in poskrbimo za svojo higieno. Zdaj si
lahko predstavljamo približno koliko vode porabi človek na dan. Sama nisem niti razmišljala,
kako bi preživeli brez vode en sam dan, s čim bi jo zamenjali in podobno.
Ljudje smo preveliki potrošniki vode in egoistični do narave. Skrajni čas je, da se spremenimo,
če hočemo preživeti. Verjamem v to, da bodo ljudje kmalu drugače razmišljali. Upam samo, da
takrat ne bo že prepozno. Veliko je načinov varčevanja z vodo. Te ne bi smeli pustiti, da teče
vnemar, porabiti bi je morali le toliko, kolikor je rabimo za nujne stvari. Kar pa se tiče zalivanja
rož in podobno bi lahko uporabljali deževnico. Tudi za pranje avtomobilov in različnih strojev bi
nam prišla prav. Saj vendar ni tako težko imeti soda, v katerem bi se nabirala voda-deževnica s
streh hiš in žlebov. Ne vem, zakaj smo tako nemarni. Četudi so to malenkosti, so lahko odločilne
za obstoj živih bitij.
Voda je tudi vir energije, saj je na svetu ogromno hidroelektrarn, ki nam dajejo elektriko.
Zato bodimo človeški do vseh ostalih živih bitij ter narave in naredimo največ kar zmoremo, da
bi ta simbol življenja še naprej obdajal vse nas.
Marina Sirk, 9. a
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VODE NE TROŠIMO BREZ SMISLA,

AMPAK JO UPORABLJAMO Z GLAVO!
Vodo potrebujejo vsa živa bitja na Zemlji za svoj obstanek. Voda se preteka ne le okoli nas,
ampak tudi skozi nas in v nas. Ta sestavlja okoli 70 % človeškega telesa. Voda je obnovljiv vir
energije. Uporabljajo jo v hidroelektrarnah, saj z njeno pomočjo proizvajajo elektriko. Poznamo
površinske vode, to so: jezera, reke, potoki … pa tudi podtalnice, te se pretakajo pod površino
Zemlje, nekje pa izvirajo na dan. Poznamo tudi tako imenovane naravne pojave, kot je Cerkniško
presihajoče jezero. Ko je zelo veliko dežja, se jezero napolni z vodo, ki jo prinašajo reke s planin,
ko pa neha deževati, voda izgine v požiralnike in jezera zopet ni. Vode delimo tudi na tekoče in
stoječe. Vodo pogosto opazimo v treh agregatnih stanjih: trdnem, tekočem in plinastem. Trdno
agregatno stanje nastane, ko se delci vode prilepijo skupaj pod 0°C in nastane led. V
kapljevinastem stanju so vse tekoče in stoječe vode. Plinasto stanje pa nastane, ko vodo
segrejemo na visoki temperaturi in izhlapeva v obliki pare. Voda nima stalne oblike, je brez
vonja, okusa in barve. Je tudi zelo uporabna, saj z njeno pomočjo lahko skuhamo hrano,
pomijemo posodo in operemo obleke ter poskrbimo za osebno higieno. Lahko pa je tudi zelo
zabavna, otroci se z njo igrajo, v njej plavajo … V Sloveniji so tudi izviri termalne vode, ki naj bi
nam pomagala pri zdravju. Zdravniki jo zelo priporočajo starejšim ljudem, pa tudi tistim z
bolečinami. Ljudje se v njej odpočijejo in si oddahnejo. Nekaj zdravilišč: Terme Radenci, Terme
Čatež, Terme 3000 …Voda je osnovna pijača, iz nje pa proizvajajo različne sokove, gazirane
pijače … V naravi je značilno kroženje vode. Najprej izhlapi iz rek, jezer, morij; nato se
kondenzira v oblakih in pade na zemljo v obliki kapljic. Te pa odtekajo nazaj v reke, jezera. Tako
se vodni krog ponavlja. Voda je pomemben vir življenja, ne le za človeka, ampak tudi za živali in
rastline. Zato je ne trošimo brez smisla, ampak jo uporabljamo z glavo. Tudi onesnaževati je ne
smemo, saj tako uničujemo naravo in vire pitne vode.
Katarina Mavrič, 9. a
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Žan Kofol, 3. a
Barbara Mamic, vrtec
Andraž Hvalica, vrtec
Kristjan Lipičar, vrtec
Val Velušček, vrtec
Zoja Bucik, Vrtec
Marija Kralj, vrtec
Lana Brezavšček, vrtec
Kristjan Lipičar, vrtec
Luka Stubičar, vrtec
Julija Šuligoj, vrtec
Patrik Romare, vrtec
Staša Zavec, vrtec
Eva Trampuš, 3 .a
Maja Kovačič, 2. a
Anja Lango, 2. b
Matej Jerončič, 1. b
PB1
Domen Gabrijelčič, 2. b
Alex Humar, 4. b
Luka Lahajnar, 6. b
Tiana Karnel, 1. b
Anika Božič, 6. a
Polona Marušič, 5. a
Urška Šuligoj, 8. a
Kaja Krnel, 6. b
David Jelovčan, 6. b
Aljoša Makarovič, 6. b
Peter Nanut, 8. b
Patrik Lango, 1. a
Eva Mori, 8. b
Maja Filej, 8. a
Pia Likar, 1. b
Anja Pavšič, 4. a
Tine Drekonja, PB3
PB2, PB3
PB2, PB3
PB2, PB3
PB2, PB3
David Škrlec, 2. a
3. a
Evelina Skrt, 5. a
Anja Žbogar, 8. a
Tadej Humar, 4. b
LS3, 9. a
Lea Medvešček, 5. a
Martin Jerončič, 7. a
Gaja Čuferli Milošević, 2. b

GLASILU SMO POMAGALI NA POT
Prispevki so nastali pod mentorstvom strokovnih delavk vrtca, učiteljic razredne stopnje,
slovenščine in angleščine.
Fotografije: arhiv vrtca in šole
Uredniški odbor:

Zvonka Cigoj, Mira Gerbec, Ana Kodelja, Majda Kralj, Suzana Kavčič,
Anica Madon, Nadja Pliberšek, Aleksandra Skrt, Nevenka Skrt, Nives
Volk, Milka Zimic
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