Spoštovani!
Že je tukaj konec šolskega leta 2011/12.
Zdi se mi, da smo pravkar sprejemali novince v vrtcu, pa prvošolce v šoli, a čas tako
hitro teče. Tudi naš Mostiček nas spremlja že osmo leto. Preko celega šolskega leta se
je nabral obsežen nabor literarnih in likovnih prispevkov in uredniški odbor ni imel
lahkega dela. Zakaj? Ker se je v letošnjem šolskem letu zvrstilo veliko pomembnih
dogodkov, ki morajo svoje mesto najti tudi v našem Mostičku. O aktivnostih naših
otrok vas lahko prepriča že obsežnost Mostička, še bolj pa njegova vsebina.
Hvala, mladi ustvarjalci, za vaše prispevke ter hvala strokovnim delavcem za »piko na
i« pri končni obliki našega Mostička.

Ravnateljica Milka Zimic
Kanal, junij 2012
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Z BESEDAMI SE IGRAMO
Beseda, stavek, jezik. Sliši se tako samoumevno, pa vendar velika nuja za človeka.
Z besedami izražamo svoja čustva, potrebe, otrokom odpirajo vrata v domišljijski svet, preko zgodb
in pravljic.
Besede rastejo z nami, pridobivajo lahko večji pomen in globino. Če pa jih ne slišimo le z ušesi,
ampak odpremo tudi svoje srce, pa lahko v eni besedi ˝mama˝, ki jo izreče 1-letni otrok, začutimo
vso ljubezen kot v stavku ˝mama, rad te imam˝, 4-letnika. Tako besede niso le besede. So še
veliko več. Z njimi jaz postajam Jaz.
V našem vrtcu smo letos dali besedam velik pomen. Zadali smo si namreč cilj, bogatenje
besednega zaklada. Z besedami smo se igrali, spoznavali nove in njihov pomen. Vse to smo počeli
preko različnih dejavnosti, ki so potekale v vseh starostnih obdobjih, skozi vse šolsko leto.
Valentina Cigoj in Majda Markič
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PRVA SKUPINA - NAJMLAJŠI V VRTCU
V začetku šolskega leta je skupina štela le pet otrok. Ostali so se skupini pridružili med letom, ko so
dopolnili prvo leto. Kljub nenehnemu uvajanju posameznih otrok nam je uspelo spoznati kar nekaj
krajših zgodbic in deklamacij. Otroci so se s pomočjo slikovnega materiala in lutk seznanjali z
novimi vsebinami. Vsako novo zgodbico smo slikovno predstavili v garderobi in tako seznanili in
spodbudili tudi starše k sodelovanju. Čeprav so otroci stari komaj leto in nekaj mesecev in je
njihova verbalna komunikacija šele v razvoju, so očesni stik, mimika obraza in njihove kretnje
dokaz, da stvari razumejo. Nekateri otroci že zmorejo razumljivo izgovarjati posamezne besede.
Vsi pa že posnemajo zvoke ali zloge nekaterih živali in predmetov.
Zelo radi gledajo slikanice in se izražajo na svoj način. Igrajo z ročnimi lutkami ter se gibalno
izražajo.

Pri uporabi barvnih svinčnikov otroci že obvladajo veščino vlečenja črt v različne smeri.
Tonica Bratina in Darja Pirih
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PRAVLJICE V DRUGI SKUPINI
Pri razvoju govornih zmožnosti in bogatenju besednega zaklada imajo izkušnje, ki jih je otrok
deležen v predšolskem obdobju, neprecenljiv pomen. Začne se, še preden otrok spregovori prvo
besedo.
Prav zato smo v 2. skupini, kjer je starost otrok eno in dve leti, posebej izpostavili knjigo in z njo
pravljice, kot pomemben dejavnik pri bogatenju besednega zaklada.
Med letom je bila knjiga naša vsakodnevna sopotnica, saj smo slikanice večkrat na dan
pregledovali, opisovali in se z njimi igrali. Izposojali smo si jih tudi v potujoči knjižnici in tako
obogatili naš knjižni kotiček.
Pravljice so bile pri otrocih še posebej dobro sprejete. Radi so jim prisluhnili, opazovali in opisovali
ilustracije v slikanici in na panoju. Spoznali smo štiri pravljice: Mali medo (Polonca Kovač), Neke
zimske noči (M.Cristina Butler), Muca Copatarica (Ela Peroci) in Kdo je rekel mijau (Vladimir
Suteev). Navdušenje otrok ob pravljici se je odražalo v njihovi spontani igri, igri z lutkami, plišastimi
igračami, v gibalnih dejavnostih in plesu. Najbolj zanimive so bile zagotovo likovne dejavnosti, kjer
so se otroci sprostili in uživali v slikanju, tiskanju in lepljenju. Nastajale so prave umetnije.
Ob vsem tem smo k sodelovanju povabili tudi starše. V garderobi smo razstavili ilustracije
posamezne pravljice in slikanico. Starši so imeli možnost, da si skupaj z otroki ogledajo ilustracije in
preberejo pravljico in se o vsebini pogovarjajo tudi doma.

Majda Kralj in Petra Bucik
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OTROCI RASTEJO OB PRAVLJICAH – TRETJA SKUPINA
Knjige, pravljice, pesmi so otroke tretje skupine spremljale vse šolsko leto. Pravljice so otrokom
prinašale veliko veselja in pozitivnih čustev. Nove besede so otroci uporabljali s pomočjo lutk in
drugih rekvizitov in z njimi oblikovali igro in dramatizacijo.
Nekateri junaki pravljic so otrokom bili zelo všeč, zato so jih tudi narisali.

Sonček poboža piščančka Pika.

In pik pik, Pik se prebudi.

Kaj pa žalost joj, joj, joj

9

in jeza grr, grrr, grrr,

pa strah ah, ah, ah,

to pa to veselje
ha, ha, ha,
he, he, he,

hi, hi, hi,
ho, ho, ho
in hu, hu, hu.
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Otroci so z besedo izrazili svoja čustva ob vprašanju, kdaj so veseli, žalostni ali prestrašeni.

Vesela sem:
- ko peljem kužka Tarzana na sprehod
- ko vozim kolo
- ko peljem bratca Žigca na sprehod
- ko peljem sestrico v vrtec
- ko me mama pelje s čelado na motorju
- ko me vozijo z motorjem

Žalostna sem:
- ko me mama krega
- ko je mama jezna
- ko se udarim
- ko mi Maj nagaja

Strah me je » baubaua«,
- kužka, ker grize
- muce, ker praska
- mravlje
Otroci se že veselijo novih pravljic, ki jih bodo razveselile in obogatile njihov besedni zaklad.
Mira Gerbec in Andrejka Skok
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Z ZMAJČKOM DO NOVIH PRAVLJIC, ZGODB IN POGOVOROV
Zmajček nas je obiskal,
pravljice pripovedoval.
Vsak dan se z nami pogovarja,
ne pusti motiti se.
Mi pa smo se naučili,
da poslušamo se vsi.
Kdor ima v rokah Zmajčka,
nam pove, kaj misli si,
vsi ostali smo pa tiho
in poslušamo napeto.
V četrti skupini so tri in štiriletni otroci. Že na začetku šolskega leta se je skupini pridružil novi član
Zmajček. Z nami je hodil v knjižnico, bral pravljice in zgodbe, predvsem pa se je z nami pogovarjal o
različnih stvareh in doživetjih. Dal nam je besedo, naučil nas je poslušati druge in nam tako dal
priložnost, da smo slišani. Je pravi prijatelj, saj je tukaj tudi takrat, ko potrebujemo tolažbo ali
nekaj mehkega, h komur se lahko stisnemo med počitkom.
Našega Zmajčka smo tudi narisali in z njim opravili kratek intervju, odgovorili na vprašanje:
Zakaj so ti všeč zgodbe in pravljice iz knjig?

˝Ker mi bereta mama in tata in tudi

˝Zato, ker rada poslušam, ko mi tata

mali medo, velik medo, zmajček, žirafa

prebere in mama.˝

od Katarine in tudi gepard jih posluša.˝
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˝Ker poslušam pravljico z Barbiko,

˝Da jih berem in posluša jih

Plutonom in svojim zajčkom.˝

tudi Gašper.˝

˝Ker so mi všeč in jih rada poslušam.˝

˝Bom drugič povedal.˝

˝Ker jih gledam doma na televiziji.˝

˝Zato, ker so pravljice.˝
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˝Od Hello Kitty poslušam pravljico

˝Zato, ker jih poslušam in doma

in mi jo bereta mama in tata.˝

mi mama bere pravljice.˝

˝Moj tata mi je bral o živalskem vrtu.˝

˝Zato.˝

˝Ker jih bere mama doma in

˝Doma imam pravljice od avtov in

gledam tudi slike.˝

mama mi jih vsak dan bere.˝
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˝Zato, ker mi jih mama bere

˝Ker mi prebereta mama in tata,

in tudi rišem potem in tudi v drugi

tudi Anže posluša in tudi nona.˝

pravljici so napisane pesmice.˝

˝Ker mi mama bere pravljice
in doma imam vlakca Tomaža.˝

Valentina Cigoj in Blanka Černe
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V peti skupini smo si poleg različnih besednih in socialnih iger izmišljali tudi zgodbice. Otrokom
smo zgodbico pripovedovali do zapleta, nadaljevanje so si izmišljali sami.
Na pomladnem srečanju pa smo "burili" domišljijo tudi skupaj z našimi starši.
Vas zanima, kaj je nastalo?
Vabimo vas, da se nam pridružite v deželi "IZMIŠLJARIJE NAŠE DOMIŠLJIJE".
Guido Van Genechten

UHLJI TAKŠNI IN DRUGAČNI
Na svetu so debeli zajci in suhi zajci, veliki zajci in majhni zajci, pametni zajci in trapasti zajci, čisti
zajci in umazani zajci, predvsem pa seveda zajci in zajčice. In vsi do zadnjega imajo dvoje dolgih
uhljev. Tudi Rik ju je imel, samo da sta bila njegova majčkeno drugačna. Pravemu zajcu morata
uhlja stati lepo pokonci, kakor sveče, OBADVA! Riku pa je desni - si morete misliti - VISEL! »
Klapouhec!» so se vsi norčevali iz njega. Ali pa: «Uhlje gor, kakor mi! Saj niso tako težki!» DVOJE
RAVNIH UHLJEV. Rik si ni ničesar bolj želel. Samo kako naj ju zravna? Kadar je visel z veje z glavo
navzdol, sta mu uhlja stala lepo naravnost kakor mačeta. Ampak saj ne more vse življenje kakor
netopir bingljati z veje, ali ne?
Pa je poskusil uhlja skriti. Pod babičino volneno kapo. Zajci so pokali od smeha, saj česa tako
smešnega še svoj živi dan niso videli. Rik jih k sreči ni slišal, ker je imel uhlja pod kapo čisto
zmečkana. Ko ga le ne bi tako žulilo! Potem je poskušal s korenčkom in ga meni nič tebi nič vtaknil
v brezvoljni uhelj. Zajcem je pohajala sapa, tako so se krohotali. »Mi daš malo uhlja za poglodat?»
so ga dražili. Nato je poskusil z vrvico in suho vejo. Zajci so od smeha popadali po tleh. Nesrečni
uhelj si je prevezal s povojem. Domislil si je tudi očetove ribiške palice in kljukice za perilo. Pa
balona. Zajci so se od smeha valjali po travi. Nič ni pomagalo.»Si ga bom pa odrezal, motovilo
uhljato, boste videli!« je Rik jezno zažugal drevesom v gozdu. «In tistih bedastih zajcev niti
povoham ne več. Nikoli več!«
»Kaj pa, če bi le pogledal k zdravniku,« je nazadnje posmrkal. In uhelj se mu je še malo bolj
pobesil ...
Nadaljevanje zgodbice- izmišljanje
Zdravnik je prijel uhlje in jih držal pokonci. Zajec je vprašal, če mu odreže in mu je odrezal. Eden
zajec je spal, eden je hodil in se je« zmatral«, je jedel korenje in je imel uho še vedno dol. Riku je
zraslo novo uho. Eni so se mu smejal,i eni pa ne. En zajec je imel roko na ustih, ker je videl, da mu
visi uho dol. Imeli so cel zaboj korenja in so imeli vsi privezan koren na uho in vsem je viselo uho
dol. Ko so jim viseli dol uhlji, so se vsi smejali. (Timotej)
Zdravnik mu je oba uhlja dal gor z rokami. Uho mu je padlo dol. Šel je nazaj k zajcem in je jedel
koren. Pljuval je ven kapljice in so se vsi smejali. Potem so vsi zajci imeli dol uhlja. So si dali korenje
na ušesa in so imeli taka uhlja kot on. (Jernej)
Zakaj uhelj prav boli? Je pogledal v uho. Je popravil uho. So videli zajci, da tak še ni bil. Imel je
korenje. Zakaj si takole? Je bil vesel. Tak moram biti, da sem lep. In potem so vsi popapali korenje.
Potem so vsi veseli. (Rene)
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Uho, tukaj mu je dal gor koren - zdravnik in ga je dal noter v skledo. Lep je bil in koren je nesel s
sabo. In je šel k zajčkom. Potem so šli zajčki hodit in so prišli še drugi zajčki k njemu. Imajo koren za
jest. Imajo dol uho s korenjem. In potem so papali koren. (Jan)
Rik je prišel k zdravnici, ki mu je pogledala uho. Nato mu je dala za pojest korenček. Rik je povedal
zajčkom, da je bil pri zdravniku. Zajčki so mu rekli, da nima uhlja. En zajček je opazil, da ima Rik
zadaj še eno uho. Rik je bil vesel, ker se mu ostali niso smejali. Na koncu so vsi zajčki zavezali dol
uho s korenčkom. In vsi so bili nasmejani, ker so imeli dol ušesa. (Tilen)
Pri zdravniku mu je uho padlo dol. Potem ga je zvezal na balon. Balon ni pomagal. Zdravnik mu je
potem dal zdravila. Zajec je šel domov. Mama mu je skuhala čaj . Uho ga potem ni več bolelo. Bil je
žalosten, ker so se mu zajčki smejali. Jim je rekel, da ga ušesa bolijo. Potem so se zajci nehali
smejati. Potem so se pa vsi skupaj valjali po travniku. (Sara)
Je bil pri zdravniku in on mu je odrezal uho. Potem je dal namesto
uhlja palčko. Potem je hodil. A tudi to ni pomagalo. In je dal zraven
še dva korenčka. Zajci so se mu spet smejali. Smejali so se mu kot
nori. Zajec je šel proč od njih. Šel je skozi luknjico in potem je hodil
veliko časa. Po poti je pojedel dva korenčka. Potem je šel spat. Ni
šel več k svojim prijateljem. Oni niso bili prijatelji. (Žan)
So mu popravili uho pri zdravniku. Potem je še malo počakal, da je uho dokončno ostalo gor. Potem
se mu zajci niso več smejali. Potem so se z njim igrali. Vedno so se odločali, kaj se bodo igrali.
Potem so priredili eno zabavo, ker mu je uho ozdravelo. Tam so se igrali, kot so hoteli. Močno so se
zabavali in vsi pokali od smeha in veselja. Na koncu so plesali. (Vita Božič)
»Zakaj imaš eno uho tako?« je vprašal zdravnik. Potem mu je rekel, da mu je eno uho padlo dol,
drugo pa mu se stoji gor. Zdravnik mu je pogledal ušesa. Potem mu je rekel, da nič ne pomaga.
Uho mu je pogledal z lučko. Je rekel, da notri ni nič. Potem je šel domov. Je jedel. Je bil žalosten, ker
še vedno ni mogel držati uhlja gor. Zajci, ki so bili z njim prijatelj, so mu pomagali tako, da se mu
niso več smejali. Potem so bili vsi srečni. (Zoja)

Tudi pri zdravniku ni nič pomagalo. Nič ni pomagalo. Uho je ozdravelo
samo. Zajci so se mu vseeno smejali. Rik je rekel, da je bil pri zdravniku in
da je ta povedal, da je uho zdravo. Potem je šel nabirat korenčke. Tudi
regrat je našel, zajci to jedo. Pote jim je to nesel. Potem so se zajci nehali
smejat. Vsi so se skupaj valjali po travi in se zabavali. Vsi so bili prijatelji.
(Eneja)
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Zdravnik mu je dal sirup. Uho je potem še zdravil. Potem je zajček šel domov. Doma je spal in
potem mu je mama dala sirup. Tisti sirup je popil in šel ležat na kavč. Uho se je pozdravilo. Potem je
mama vprašala: » A si še bolan?« Zajček je rekel:»Ne, jaz sem zdrav.« Potem je šel še k prijateljem.
Prej ko je šel, si je odvil uho. Gor je bila samo še krasta. Tudi njim je povedal, da je zdrav. So se mu
smejali, ko je rekel, da gre domov. Oni niso bili prijatelji. Mamo je vprašal, če bo ona njegova
prijateljica. Mama je rekla »ja.« (Kim)
Zdravnik mu je dal sirup. Uho je potem še zdravil. Potem je zajček šel domov. Doma je spal in
potem mu je mama dala sirup. Tisti sirup je popil in šel ležat na kavč. Uho se je pozdravilo. Potem je
mama vprašala: » A si še bolan?« Zajček je rekel:»Ne, jaz sem zdrav.« Potem je šel še k prijateljem.
Prej ko je šel, si je odvil uho. Gor je bila samo še krasta. Tudi njim je povedal, da je zdrav. So se mu
smejali, ko je rekel, da gre domov. Oni niso bili prijatelji. Mamo je vprašal, če bo ona njegova
prijateljica. Mama je rekla »ja.« (Kristina)
Je šel k zdravniku. Potem je bilo dobro. Uhlja mu ni pozdravil. So mu ga odrezali. Potem je šel na
travnik. Zajci so se mu spet smejali in valjali po travi. Rik je šel in ni več prišel k njim. Od takrat je bil
vedno sam. (Jana)
Potem je zdravnik nekaj naredil. In potem mu je uho stalo gor. In potem je šel domov. Malo
kasneje se je spet igral s svojimi prijatelji. Verjetno so se mu smejali, ker niso vedeli, kako mu je to
uspelo, da mu stoji uho pokonci. Zajec jim je povedal, da mu je zdravnik dal uho gor. Od takrat se
mu niso več smejali, ker je bil tak kot oni. (Tian)
Potem je zajčku zavezal ušesa. Zajci so se
mu spet smejali. Zdravnik mu ni mogel
pomagati. Potem je šel drugam iskat
drugega zdravnika. Mu je dal eno
injekcijo. In potem se je spet vrnil domov.
Uho mu je stalo skoraj pokonci. Potem je
bil še nekaj časa doma. Zajcem se je šel
pokazat. Ko je šel, so ga vprašali, kaj je
naredil. In potem je povedal, da je bil pri
zdravniku. In potem so morali iti tudi oni k
zdravniku, ker so jih bolele glave. Bolele so
jih, ker je zajec od veselja močno kričal.
(Taulant)
Potem mu je zdravnik dal žico v uho. Ta mu tudi ni pomagala najbolj, je bila prešibka. Zajček je res
odrezal uho in si ga je potem tako prilepil. Vendar to še vedno ni pomagalo. Nič ni pomagalo.
Potem je pa dobil eno idejo in si ga je privaril gor. Uhelj je potem stal gor. Potem se je šel pokazat.
Potem so ga zajci vzeli v svojo družino. Niso se mu več smejali. Od takrat naprej so se skupaj igrali.
(Kevin)
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Pri zdravniku je bilo v redu. Je poiskal kakšno zdravilo, da mu je šlo uho gor. Uho nikoli več ne bo
padlo dol. Zajci se mu zato tudi niso več smejali. Vprašali so ga, zakaj ima zdaj dva uhlja gor. Bili so
vsi veseli. Povedal jim je, da je bil pri zdravniku priden. Potem so se vsi skupaj igrali. Zajček je bil
končno srečen. (Matija)
Zajček je rekel, da se smejejo. Zdravnik mu je dal zdravila. Uho je ozdravelo. Potem je šel domov.
Mama je rekla, da je priden in je šel spat. Je bil utrujen. Popoldne je šel k prijateljem. So mu rekli,
da je lep in da je pogumen, ker je šel k zdravniku. Potem se mu niso več smejali. Vsi skupaj so se
igrali. (Hana)
»Boli uho,« je zdravniku rekel. Zašije uho in s škarjami odreže. Mu je potem dal klobuk na glavo. Je
šel domov. Ni hotel ven. Je slišal, zajci so se še smejali. Je vzel škarje. Je vsem odrezal uho. Se niso
več smejali. So jokali. (Matevž)

»Boli uho,« je zdravniku rekel. Zašil je uho. Mu je potem dal klobuk na glavo. Je šel domov. Ni hotel
ven. Je slišal, zajci so se še smejali. Je vzel škarje. Je vsem odrezal uho. Se niso več smejali. So jokali.
(Emil)

Ker je šel gor na drevo in potem dol. Je šel k zdravniku. Mu je
zdravnik rekel, da ne bo šel gor na drevo, ker je nevarno. Uho
mu je zavezal in potem je šel domov. Drug dan je šel k
prijateljem. Oni so se mu spet smejali. Je rekel drugim, da so
lumpi in potem je šel v gozd. Tam se je zgubil. Prijatelji so bili
žalostni. So ga šli iskat. So ga našli in peljali domov. Od takrat
se mu niso več smejali. To so mu rekli in mu obljubili. (Vita
Šuster)
Je šel k zdravniku. Zdravnik mu je rekel, da mu uhelj ne bo več
padal dol, ker je on dober zdravnik. V uho mu je dal eno
zdravilo. Ko se je vračal domov, so bili vsi zajčki srečni. Skupaj
so naredili pojedino. Jedli so koren. (Val)
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Marc Limoni
GuntherJakobs

MEDVEDEK GUMBI IŠČE POT DOMOV
Medvedek Gumbi je bil Jakobov najboljši prijatelj. Ker je imel namesto levega očesa prišit lep
svetleč gumb, se ga je prijelo ime Gumbi. Nekega poletnega dne, ko sta Jakob in Gumbi očku
pomagala pospravljati, je Jakob pozabil Gumbija sredi kupa stare šare in odhitel na kosilo.
Takrat so se mimo pripeljali smetarji in poleg vse šare na smetarsko vozilo naložili tudi medvedka.
Naenkrat se je vozilo ustavilo, velika roka je zgrabila Gumbija in kaj kmalu se je znašel v
otroški sobi poleg punčk in drugih plišastih igrač. Kljub temu, da so bile igrače čiste in urejene, so
bile zelo žalostne. Že dolgo se z njimi ni nihče igral. "Saj to je grozno," si je mislil Gumbi. Komaj je
čakal noči, da vsi zaspijo, zdrsnil je s police, v veži odkril mačja vrata in se skobacal skoznje.
Zagledal je ježa in ga prosil, da mu pokaže pot do Jakobove hiše. Toda jež mu ni znal pomagati.
Nenadoma je izpod parkiranega avtomobila pritekla radovedna kuna.
"Pot domov iščem, mogoče poznaš fantka, ki mu je ime Jakob?" je hitel spraševati Gumbi. Toda
kuna ni poznala Jakoba. Gumbi je pogledal okoli sebe. Niti sanjalo se mu ni, kje je in kam mora iti.
Ves žalosten je prečkal cesto, legel pod grm in zaspal ...
Nadaljevanje zgodbice- izmišljanje
Skupina "METULJI" : Hana Podbršček - mama Andrejka
Matija Perše - mama Barbara
Val Velušček - mama Anja
... medtem, ko je medo Gumbi spal, je mimo priletel pisan metuljček
in se usedel Gumbiju na smrček. Gumbi je najprej dvakrat kihnil in se
zbudil. Iz sosednjega grma je priskakljal zajček in Gumbi ga je prosil,
če mu lahko pomaga najti pot domov. Zajček se je nato spomnil, da
njegov prijatelj Jakob išče svojega medvedka. Ravno takrat pa je
mimo pripeljal smetarski kamion, zajček in Gumbi sta takoj skočila
gor in se odpeljala domov raziskovat. Pred hišo je stal Jakob in
žalostno iskal Gumbija.
Skočila sta si v objem in Jakob je Gumbiju obljubil, da ga nikoli več ne
pusti samega.
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Skupina "ŽELVE" : Sara Berginc - mama Kristina, tata Danijel
Taulant Kolgeci - tata Sejdi
Tilen Malnič - mama Lea
Zoja Bucik - tata Andrej
... ko se je medvedek Gumbi zbudil iz sna, je zagledal želvo. Povprašal je po Jakobu, a želva je le
žalostno odkimala. Medvedek Gumbi je žalostno nadaljeval pot proti bližnjemu travniku, kjer je
ugledal pikapolonico. Pikapolonica ga je vprašala, zakaj tako žalostno gleda. Medvedek ji
poklapano odgovori, da išče skrivne prijatelje. Pikapolonica ga napoti proti bližnjemu vrtcu. Tam
mimo prileti še metulj. Krila se mu bleščijo v zlatem soncu. Pristane medvedku na nosku, ga
požgečka in povpraša, kaj je narobe. Medvedek utrujeno odvrne: "Prijatelje iščem, pa jih ne
najdem."
Metulj mu začne poplesavati pred očmi in ga popelje v vrtec, kjer naj bi poiskal prijatelje.
Metulj ga je pustil samega, medvedek pa je začel raziskovati vrtec. Ko je prišel v vrtec, je zagledal
polno jopic na obešalnikih. Razveselil se je vseh gumbov in otrok, ki so prileteli iz igralnic.
Med vsemi temi otroki je bil tudi prijatelj Jakob. Planila sta si v objem skupaj s skrivnimi prijatelji in
vsi so odšli domov.
Skupina "PIKAPOLONICE" : Jan Pičulin - mama Anita, tata Borut
Jana Gabrijelčič - mama Nataša
Kim Dugar - mama Teja, tata Vladi
Vita Božič - mama Mihaela
... in potem se je zbudil in pri sebi zagledal vrano. Vprašal jo je, če pozna pot do Jakoba.
Vrana, čeprav je vedela, kje živi Jakob, ni hotela povedati prave poti, ker je hotela imeti svetleč
gumb.
Zvabila ga je na temačno pot, da bi mu lažje vzela gumb. Temačno pot je osvetlila polna luna, ki je
Gumbiju pokazala pot na cvetoč travnik. Tu je srečal pikapolonico, ki mu je prinesla srečo. Povedala
mu je, da v bližnji votlini živi lisjak, ki ga bo pripeljal do Jakoba. Gumbi je šel do lisjaka, ki ga je
odnesel k Jakobu. Jakob se je Gumbija zelo razveselil, objela sta se in vsa presrečna zaspala.

Petra Kristien in Tina Manfreda
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MINI MATURANTI ŠESTE SKUPINE
Smo najstarejša skupina v vrtcu Kanal. Štejemo 22 živahnih otrok, kar 17 je dečkov. Že tri leta
skupaj preživljamo polovico dneva.
Nikoli nam ni dolgčas. Letos naše ustvarjanje kot rdečo nit pelje zgodbica o mačku Muriju. Na
začetku leta smo izdelali koše za ločevanje odpadkov: maček Čombe zbira plastiko, maček Muri
zamaške in muca Maca nabira papir. Otroci so se hitro naučili ločevanja in odpadke pridno
zbiramo. Skupaj jih nesemo v primerne
zabojnike, ki smo jih že lani spoznali.
Preko celega leta poteka v naši skupini Ostržkova
bralna značka. Starši doma skupaj z otroki
prebirajo zgodbice (4 pravljice in 1 pesmico), v
zvezek narišejo ali izdelajo najljubši odlomek, v
vrtcu pa predstavimo zgodbico ostalim otrokom
na različne načine. Seveda je bila ena izmed
zgodbic tudi Maček Muri. Ob pripovedovanju
uresničujemo cilj, ki smo si ga zadali na začetku
šolskega leta, in sicer: bogatimo besedni zaklad.

Prav z bralno značko smo večali otrokovo samozavest pri
samostojnem pripovedovanju in javnem nastopanju. Otroci so kar
tekmovali med seboj, kdo bo prvi začel s pripovedovanjem in na
kakšen način bo otrokom zgodbico predstavil. Pri tem moramo
pohvaliti starše in otroke za izvirnost in domišljijo, saj so prav vsako
zgodbico otroci z zanimanjem poslušali, pripovedovalci pa poskrbeli
za zanimiv nastop. Na koncu smo izdelali zvezek bralne značke z
otrokovo fotografijo med pripovedovanjem.
V celoletnem projektu razvijanja besednega zaklada smo se dotaknili
bontona. Spoznavali smo nove besede, jih uporabljali in se hkrati
navajali na lepo obnašanje med jedjo. Za ta namen smo izdelali
raznovrstne pogrinjke: praznično - novoletni, vsakdanji – prtički in
mačkov pogrinjek.

22

Dotaknili smo se tudi pravilnih slovenskih pozdravov, kot so: dobro jutro, dober dan in nasvidenje,
ter kako se obnašamo, ko gremo v gledališče, galerijo, trgovino, knjižnico …
Skozi celo leto pa smo spoznavali tudi različne poklice, ki jih opravljajo starši otrok, babice in dedki
in drugi. Tako smo spoznali cvetličarko, kmeta, policista, gasilce, učiteljico, medicinske sestre (v
splošni ambulanti, v zobozdravstveni ambulanti, v ambulanti za krepitev zdravja in laborantko) ter
šiviljo. Ob tem smo bogatili besedni zaklad, spoznavali nove besede za pripomočke in opravila, ki
jih vsi ti poklici uporabljajo.

Medicinska sestra nam je pregledala
zobe.

Policist nam je pokazal
intervencijsko vozilo in
pripomočke za vklenitev
»lumpov«.

S cvetličarko smo izdelali
novoletne ikebane.

Šivilja nam je pomagala zašiti obleke za
mucke in mačkone.
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Seveda smo veliko poudarka dali na jasno izgovorjavo
besed, samostojno pripovedovanje in nastopanje.
Poskusili smo se v igri vlog, dramatizaciji.
Ob novem letu smo starše razveselili s kratko zgodbico
Mojca Pokrajculja, kjer so nekateri otroci igrali vloge
živali, snežink, vetra in deklice, ostali pa spremljali na
male instrumente.

Zapihal je veter.
Ker pa nas je maček Muri tako prevzel, da smo znali
že vse pesmice na pamet, smo v aprilu presenetili
starše z muzikalom Maček Muri v novi večnamenski
dvorani OŠ Kanal. Kar nekaj časa smo se pripravljali,
da smo s pomočjo šivilje sešili kostume, sami pa
izdelali vse pripomočke za igro.

Nogometno igrišče
In končno je nastopil prav poseben dan, ko smo k ogledu muzikala Maček Muri povabili vse naše
sorodnike, pa tudi ravnateljico in vodjo vrtca. Za glasbeno spremljavo je skrbel Mojo hišni bend in
na klavirju Minka Markič.
Z nastopanjem res nimamo nobenih težav, saj smo se na odru odlično znašli in odigrali kot pravi
profesionalci. In kako si upamo to trditi? Na željo gledalcev bomo muzikal do konca šolskega leta
ponovili še štirikrat in pri tem resnično uživali.
Da smo si razširili besedni zaklad, o tem ni
dvoma. Spoznali pa smo tudi druge kulture
in države s pomočjo šolskega projekta
Evropska vas, kjer smo sodelovali tudi mi.
Grčija nas je tako pritegnila, da smo si
pripravili grški kotiček s spominki in
slikami. Izdelali smo grško, olimpijsko in
evropsko zastavo iz zamaškov, iz tulcev
akropolo in za poslastico grško solato.
Ker se poslavljamo iz vrtca, od
sproščenega otroštva, želiva otrokom in
njihovim staršem vse lepo še naprej v
življenju.
Valentina Dugar in Majda Markič
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SKUPINA V KALU NAD KANALOM je poleg branja pravljic, sestavljanja rim, pesmic,

deklamacij in dramatizacij, sodelovala tudi pri projektu Živi preprosto in solidarno v smeri
podnebne pravičnosti.
V okviru le- tega smo se veliko pogovarjali o življenju v Afriki in ga primerjali z življenjem pri nas,
sušah in poplavah, ki prizadenejo tako Afriko kot Evropo, si ogledovali kratke filmčke in brali pisma
dečka Nangira.
Otroci so o Afriki povedali:
Nimajo hrane, vode in nič travce.
Malo punčk hodi v šolo.
Požagali so drevesa, ki so jim dajala hrano.
Imajo polno riža.
Nimajo sadja, ker so si naredili hiše iz blata, lesa, vej in slame.
Tam otroci umrejo, ko prešteješ do tri ( na vsake tri sekunde umre en otrok).

Nimajo Gorice, da bi si kaj kupili.
Eni otroci imajo take cevke, da lahko pijejo vodo.
Imajo zelo malo vode.
Nimajo igrač.
Imajo žoge iz papirja.
Pomagali bi jim, da jim pošljemo rože in igrače, hišo bi jim sezidali.
Imajo take komarje, ki pičijo in potem umreš.
Afrika je cela iz peska in malo trave in potoki so se posušili.
Nimajo bideja, da bi se umili.
Nimajo McDonalda, da bi jedli.
Nimajo luči in na strehi ni dimnika.
Spijo na tleh.
Na hribih delajo njive in kar s prsti sadijo riž.

Veronika Konjedic in Marta Perkon
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Prva skupina

Izdelali smo hišico muce Copatarice in s pomočjo lutke spoznali zgodbico o njej.

29

Radi gledamo slike iz zgodbic, ki jih poznamo.

Lutke so naše prijateljice, z njimi se igramo.
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Druga skupina

Muci Copatarici smo pomagali
pobarvati copatke. Prav vsaka je
bila unikatna.

Tudi lepiti je zabavno, čeprav so
prstki umazani. To so naše
pravljične kape.

»O, kako priročno, pravljico si
lahko ogledam kar med igro.«
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Fotomozaik tretje skupine

Starše
so
otroci
razveselili z glasbeno
gibalno
pravljico
Rokavička.

Lutke pomagajo
sproščati otroški govor.

Lutke v otroških rokah so
oživele.
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Otroci sami oblikujejo
dramatizacijo pravljice.

Pravljične junake rišejo
triletni otroci.
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Otroci četrte skupine

in njihov prijatelj Zmajček

Na obisku v šolski knjižnici.

Knjižničarka nam je prebrala pravljico.

Zaigrali smo zgodbo Zakaj je sneg bel.
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Pomladno srečanje pete skupine

Izmišljanje zgodbe (skupina želve)

Izmišljanje zgodbe (skupina pikapolonice)

Izmišljanje zgodbe (skupina metulji)

Izdelovanje lutke s pomočjo staršev

Še vedno ustvarjamo

Pridno izdelujemo lutke

Skupinska slika z izdelanimi lutkami

Izmišljanje zgodbice
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Slike šeste skupine

Zgodbica o mačku Muriju nas je vodila
skozi leto v 6. skupini.

Zanimiva predstavitev zgodbice
lutkovna predstava.

Praznično-novoletni pogrinjek

Mačkov pogrinjek

Mojca Pokrajculja - novoletna igrica za starše
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Izdelovanje pripomočkov za igro in šivanje kostumov

Muca Maca je
zaspanka
Maca in Muri pri
kosilu

Muzikal Maček Muri
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Utrinki skupine iz Kala

Afriške živali v očeh otrok

Izmišljanje
zgodbic
pomočjo senčnih lutk

s

S pomočjo slik smo si izdelali pano
o Afriki.
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V okviru projekta Zdravje v vrtcu smo izvajali različne dejavnosti.
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V šolo rad/a hodim:
-

da se učim, se igram in nosim šolsko torbo (Kristjan)

-

da se učim črke in pišem od črte do črte (Lana)

-

da se veliko naučim in da se ni treba doma učiti (Teja P.)

-

da imam veliko zvezkov (Tiana)

-

ker imamo telovadbo, da spoznam številke (Jaka)

-

da se naučim lepo pisati (Gašper)

-

ker so mi všeč naloge (Vesna)

-

da se imam lepo in da veliko znam (Vid)

-

ker se učimo in igramo v peskovniku (Žan Pa.)

-

ker že znamo črke in številke (Aneja)
1. a

Maja Kralj, 3. a
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KO BOM VELIK, BOM …
Ko bom velik, bom pilot. Vozil bom letalo. Videl bom cel svet.
Aleks Pavlin, 2. a
Postala bom frizerka. Rada delam frizure. Imela bom frizerski salon, ki se bo imenoval Belanda.
Elizabeta Skrt, 2. a
Postal bom redar. Iskal bom nepravilno parkirane avtomobile.
Janez Lemut, 2. a
Želim postati zdravnik. Zdravil bom ljudi. Kosti bom gledal z lučko. Dajal bom injekcije in mavec.
Imel bom veliko počitnic.
Jaka Jug, 2. a

Postala bom trgovka. Prodajala bom čevlje. Delala bom od pete do devete ure od maja do avgusta.
Marija Kralj, 2. a

Mihael Drašček, 1. a
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NAJLJUBŠI ŠPORTI DRUGOŠOLCEV
S prijatelji večkrat igram nogomet. Na treningu sem dal osem golov. Hodim na tekme v Novo
Gorico. Pred tekmo se ogrejemo. Imamo oranžne drese. Ne maram ekipe Ledin.
Mirel Tunanović, 2. a
Naš učitelj nogometa je zelo prijazen. Pred igro naredimo različne vaje. Imamo dva dobra
"golmana" Žiga in Roka. Na tekmah velikokrat zmagamo. Naši navijači so veseli. Navijam za
Slovenijo, Barcelono in Manchester United.
Luka Stubičar, 2. a
V drugem razredu sem najboljši "golman". Ko sem na golu, mi je lepo, saj ubranim veliko strelov.
Najboljši napadalec je Grega. On da največ golov. Redkokdaj me izbere za »golmana.« Ko sem jaz
na golu, zmagamo brez težav, saj imamo najboljšega »golmana« in najboljšega napadalca.
Rok Leban, 2. a
Rada hodim na atletiko. Včasih skačemo po šolskem trampolinu. Igramo tudi nogomet. Punce
skoraj zmeraj zmagamo, čeprav je včasih več fantov v nasprotni ekipi. Potem fantje naredijo deset
počepov, punce pa jih štejemo.
Tiana Đjorđić, 2. a

Martina Pavšič, 3. b
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ŠPORTNI DAN
Preden smo šli hodit, smo se pogovorili o pravilih. Pot je bila strma, a bilo je vseeno zelo lepo. Ko
smo prišli na cilj, smo pojedli malico. Posladkali smo se s sladkarijami, ki smo jih prinesli s seboj.
Ponudili so nam planinski čaj. Bil je tako dober, da sem ga popil celo tri kozarce. Nazaj smo šli po
bližnjici.
Rok Leban, OPB2

NOVO GASILSKO VOZILO
Nisem šel na športni dan. Bil sem pri gasilcih. Dobili smo novo gasilsko vozilo. Reče se mu
»pinzgaver«. Z vodo smo škropili vozila, ki so peljala mimo. En gasilec je vozil zelo počasi, da smo
vozilo lahko očistili. Potem smo imeli piknik. Igrali smo se skrivalnice. Bilo je zelo lepo.
Žiga Berlot, OPB2

Franci Obid, 9. b
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MOJI HIŠNI LJUBLJENČKI
Doma imam kužka Tačka. Je črne barve in je majhen. Velikokrat ga peljem na sprehod. Ptiček Koki
me pika v prst. Včasih mi prileti na roko. Imela sem tudi ribo Motildo, papagaja Aleksa in muce, ki
pa so poginili.
Larisa Dugar, 2. a

Aljaž Gerbec, 2. a
Doma imamo zajčka. Ime mu je Zajko. Ima rdeče oči. Je bele barve. Ima svojo posteljico. Všeč sta
mu solata in korenje. Na vrtu kopa luknje. Ko se sprehajamo po dnevni sobi, misli, da ga peljemo
ven. Takrat je zelo vesel.
Grega Okroglič, 2. a
Doma imam želvo. Živi v akvariju. V njem ima kamen. Na njem spi. Je še mladiček. Ima majhen
oklep. Imena ji še nisem dal. Hrani se s hrano za želve. Rada me praska. Moja mama se je boji.
Rada se igra z žogico.
Žiga Berlot, 2. a

Elizabeta Skrt, 2. a
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NAJLEPŠE JE DOMA
Moj bratec Toni je prijokal na svet avgusta 2009. Ima dve leti in pol. Hodi v vrtec, v drugo skupino.
Še lula in kaka v pleničke. Največkrat je v trenirki in telovadnih copatah. Ima podolgovat obraz,
zelenorjave oči in svetle lase. Sprednje zobke ima slabe zaradi dude. Večkrat se skupaj igrava.
Imam ga rad, ker je moj bratec in ker je smešen in simpatičen.
Peter Pirih, 3. a
Moji sestrici je ime Aminah. Stara je tri leta in je drobne postave. Ima temne oči in okrogel obraz.
Lasje lešnikove barve ji segajo do ramen. Vsem rada pomaga, še posebej domačim. Zelo rada ima
živali, najraje kokoši in peteline. Obožuje sadje, še bolj pa sladkarije. Zadovoljna je, ko ji beremo
pravljice. Kasneje nam jih po svoje prebere ob sličicah. Rada govori, poje in pleše. Večkrat se igra z
barbikami in konjički. Ko sem žalostna, me objame, ko sem vesela, se veseliva skupaj, včasih pa mi
samo nagaja. Imam jo zelo rada.
Veronika Miklavc, 3. a
Moji sestri je ime Julija. Ima sedemnajst let. Njeni lasje so rjavi, oči zelene. V nosu ima uhan.
Najraje obleče kavbojke in majico, obuje pa telovadne copate. Njen najljubši bend je Rolling
Stones. Hodi na dramsko gimnazijo. Ob vikendih gre rada ven s prijateljicami in fantom. Z njim se
tudi jaz dobro razumem. Julija rada pleše, posluša glasbo in z menoj igra karte. Včasih se skregava,
a se imava kljub temu zelo rada. Takšna pač je moja sestra.
Aljaž Ipavec, 3. a

Tereza Mugerli, 3. a
Mojemu očetu je ime Dejan. Je zelo visoke in vitke postave. Njegovi lasje so rjavi in tudi sivi. Ima
velike rjave oči. Usta so majhna. Njegova najljubša hrana so testenine in morska pica. Najraje pije
vodo in ob praznikih kozarček vina. Po poklicu je elektronik. Veliko let je igral odbojko. Sedaj
trenira odbojko mlajše otroke. Zelo rad me pelje na igrišče. Doma igra z mano šah in računalniške
igrice. Veliko vrtnari. Ko sem priden, me pelje na sladoled. Večkrat pripravi jedi na žaru in cvrt
krompir. Po televiziji najraje gleda odbojko in nogomet. Pri računanju mi pomaga in svetuje.
Filip Munih, 3. b
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Moj dedek živi nedaleč stran od mojega doma. Od njega se vedno kaj novega naučim. Skupaj se
zabavava in smejeva. Pripoveduje mi o starih običajih in igrah, ki se jih je igral, ko je bil še majhen.
Ukvarja se s pletenjem košar. Poleg poljedelstva se ukvarja tudi z rejo muflonov, jelenov in srn. Na
njegovi kmetiji se najdejo tudi koze, zajčki, kokoške in pes. Vedno, ko mi obiščemo njega ali on nas,
mi podari kaj za pod zob. Zmeraj me pohvali, ko kaj naredim prav in me popravi, ko kaj naredim
narobe. Najlepše mi je, ko mi razlaga o svojih živalih. Vedno se veselim njegovih obiskov. Najbolje
se počutim, ko me obišče za moj rojstni dan, saj največ pozornosti posveti meni.
Katja Kovačič, 7. a

Lucia Pascolat, 3. a

Vsak človek se boji starosti, čeprav je morda sploh ne bo dočakal, a tebi, draga babica, je to uspelo.
Po težki in naporni poti življenja si postala to, kar si. Skozi tvoje večerne zgodbe sem spoznala
življenje, ki mi je tuje in neznano. Od tebe včasih zahtevam preveč, drugič premalo. Vem, da si ne
želiš brezdelja in svobode dan za dnem, ampak priložnosti, da še vedno narediš kaj dobrega in
lepega za nas.
Hvala …
- ker mi vedno, ko pridem k tebi, pripraviš najboljše štruklje,
- da angine sploh niso bile tako strašne,
- ker lahko s tvojo pomočjo raziskujem svet nekoč,
- ker mi vedno ob odhodu stisneš roko in vanjo nasuješ polno slastnih orehov.
Hvala za vsa presenečenja in spomine, za katere upam, da v meni ne bodo nikoli izbrisani.
Hana Munih, 7. a
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NAŠA DRUŽINA
V naši družini je pet članov: dve deklici in trije moški. Očetu je ime Tone, mami Vesna, bratoma pa
Blaž in Žiga. Mama Vesna je po poklicu učiteljica. Ob koncu tedna peče piškote. Uči v Šempetru.
Oče Tone je direktor v Anhovem. Je tudi predsednik krajevne skupnosti in skrbi za nemoteno
življenje v Kalu. Brat Blaž hodi v sedmi razred, Žiga v četrti razred Osnovne šole Kanal, jaz pa
obiskujem drugi razred v Kalu. Radi imamo različne stvari. V prostem času se rada igram z
barbikami, ob lepem vremenu pa se najraje vozim s kolesom. Brata rada igrata nogomet. S
prijatelji gradimo gozdno hiško. V njej se bomo igrali.
Nina Levpušček, 2. r. POŠ Kal

Jernej Vinazza, 3. b

Dober dan. Jaz sem Maja Laščak in predstavila vam bom mojo družino. Imam mamo Tanjo, očeta
Joškota in bratca Kristjana. Imam osem let in stanujem v Gorenji vasi. Mama je letos dopolnila
štirideset let, tata pa petdeset. Moj bratec Kristjan je šel letos v prvi razred in ima šest let. Za njega
je vse novo, ker je na veliki šoli, zame pa zato, ker so letos prvič ocene. Zdaj pa vam bom povedala
en smešen dogodek o mojem očetu. Ko je bil moj oče majhen, si je zamislil, da bi naredil kosilo. Šel
je v kokošnjak po vsa jajca in jih prinesel v hišo. Ni vedel, kje bi jih stepel, zato jih je stepel v svoji
kahlici. Ko je to mama videla, se je razjezila, ker za tisti dan ni bilo nič za večerjo. To je moja
družina in rada jo imam.
Maja Laščak, 4. a
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Smo štiričlanska družina, ki živi v majhni vasici Kostanjevica. Naš dom je velika in lepa hiša. Člani
moje družine smo oče, mama, jaz in Ela. Najstarejši član družine je moj oče. Očka je velik in suh
gospod, ki sliši na ime Matej. Zelo rad igra nogomet. Meni je smešen, ker pravi, da je glava družine.
Vsi mi govorijo, da sem mu jaz zelo podobna. Mama je lepa in le včasih stroga gospa. Ime ji je
Valentina. Zelo rada in lepo poje. Spomnim se, da se ji je nekoč pokvaril avto, ker ji je zmanjkalo
bencina. Še danes se temu dogodku vsi smejimo. Ko sta se mama in oče poročila, sem na svet prva
prijokala jaz, Manca. Čez dolgih sedem let se nam je pridružila sestrica Ela, ki nas je močno
razveselila. Na začetku je bila zelo majhna. Hitro je rasla in danes je že prava mala gospodična. Ela
sedaj že veliko govori in je zelo smešna. Včasih pa tudi nagaja in takrat se vsi jezimo nanjo. Imam jo
zelo rada. Najlepše se imamo, ko se vsi skupaj potepamo po gozdu, vozimo s kolesi in igramo razne
igre. Živeti v naši družini je zame zelo lepo in včasih tudi zabavno.
Manca Velišček, 4. a

Vid Velušček, 1. a
Naša družina živi v Seniškem Bregu. Šteje pet članov. Tata, mama in jaz živimo skupaj. Brat živi v
Tolminu, sestra Adrijana pa v Ljubljani. Sestra ima zelo rada živali, kakor vsi člani naše družine.
Mama in tata se ukvarjata z ekološkim kmetijstvom. Tudi jaz rada kaj pripomorem. Hrano
pridelamo doma. Imamo tudi veliko različnih živali: krave, koze, konje, kokoši, zajca in čebele. Ko
sem bila majhna, smo imeli tudi osle. Eden je bil moj, saj sem ga vedno jezdila. Ko sem hotela
splezati nanj, sem vedno pristavila vedro, stopila na vedro od tam naprej na osla. Sedaj pa so moje
le še kokoši in zajec. Ker se ukvarjamo tudi s čebelarjenjem, grem včasih z očetom, ko pregleduje
panje. Najljubše delo pa mi je igranje klavirja. To počnem vsak dan. Tudi moja sestra ima konje. Z
njimi tekmuje in poučuje jahanje. Brat in sestra prideta le poredko domov, saj imata veliko dela. K
sestri grem vedno z veseljem na počitnice. Najraje pa sem doma, kjer je okrog nas narava. Ko
zagledam v travi kačo, kličem: Mama, kača! Takšno je naše življenje na kmetiji.
Andreja Seljak, 4. a
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MED SOŠOLCI IN PRIJATELJI
Moji sošolki je ime Hana, piše se Gerbec. Živi pri Močilah. Stara je devet let. Je manjša od mene in
bolj drobna. Ima okrogel obraz. Njen nos je majhen. Nad nosom se ji svetijo zelenomodre oči, ki jih
krasijo dolge temnorjave trepalnice. Njene obrvi so ozke. Ima majhna usta. Ko se posmeji, se ji
vidijo majhni beli zobki. Njeni lasje so ravni in rjavi, krasijo jih sponke. Rada se oblači v ozke
kavbojske hlače.
Martina Pavšič, 3. b

Primož ima kratke svetle lase. Oblečen je v modro kratko majico z
belim napisom in črne hlače s tremi črtami. Obut je v sive copate.
Najraje igra nogomet.
Rok Leban, 2. a

Tiana Malnič, 1. a
Moji sošolki je ime Karin. Hodi v tretji razred. Stanuje v Kanalu. Stara je osem let. Je vitka in
majhne postave. Njen obraz je okrogel, vrat kratek. Ima svetlo rjave lase, modre oči, temne
poudarjene obrvi. Lase ima spete v čopke. Danes je oblečena v sivo majčko z bleščicami in roza
hlače s črno črto. Obuta je v roza copate. Njena najljubša barva je modra. Ima starejšo sestro
Majo. Zelo ima rada svojega kužka, ki ga pelje vsak dan na sprehod. Je spretna punca in rada pleše.
Pia Likar, 3. b

Barbara Mamic, 2. a
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Moji najboljši prijateljici je ime Lana. Ima rjavkaste lase in rjave oči. Večkrat je oblečena v rožnato
majico in rdeče hlače. Doma ima psa, ki se imenuje Has. Star je pet let. Pozimi rad vleče sanke.
Večkrat je že tudi zbežal.
Ana Vidmar, 2. r. POŠ Kal
V razredu nas je sedemnajst, in sicer osem fantov in devet deklic. Naša razredničarka je Mimi
Beguš. Je zelo prijazna. Poleg nje imamo še tri druge učitelje. V našem razredu je včasih zelo
hrupno, ker se ne moremo vzdržati klepetanja. Pred prazniki smo sedeli po svojih željah, zato mi je
bilo zelo lepo. Sedela sem s Hano in Lucijo. Ker pa smo klepetale, nas je učiteljica presedla. Odnosi
v našem razredu so zelo čudni. Imamo slabo disciplino. S fanti se deklice zelo slabo razumemo.
Tudi med sabo se velikokrat skregamo. To je naš velik problem, zato se o tem večkrat
pogovarjamo. V razredu imamo tudi računalnik. Za njega je prava borba. Kljub vsem težavam se v
4. b razredu dobro počutim in rada hodim v šolo.
Teja Blažič, 4. b

Manca Šuligoj, 6. b
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NEKOČ JE ŽIVEL OTO, MLADI RIBIČ. NJEGOVA MATI JE BILA HUDO BOLNA.
Oto ni vedel, kako bi jo ozdravil. Nekega dne, ko je lovil ribe, se je na njegov trnek ujela mavrična
ribica. Ta mu je v zameno, če jo izpusti, ponudila del svojih škrg. Vzel je košček škrg in ribico spustil
v vodo. S škrgami se je lahko potopil na dno morja. Zaslišal je glas: Hej, Oto, pojdi do skale, tam
potrkaj, odprla se bodo vrata in vzemi, kar moraš. Oto je šel do skale, potrkal in vzel morski čaj.
Priplaval je na vrh. Stekel je domov in materi skuhal čaj. Popila ga je in ozdravela. Srečno sta živela
do konca svojih dni.
Alen Drole, Aljaž Ipavec in Jaka Karnel, 3. a
Ozdravil bi jo lahko le črni cvet, ki ga je čuval zmaj s tremi glavami. Zmaj je živel v čudežni deželi.
Vse to je povedala sinu. Nekega dne je Oto sklenil, da bo šel po črni cvet. Mama je vzkliknila: Ne,
ne smeš tja, prenevarno je! Ko je mama zaspala, je Oto odšel. Kmalu je prišel do zmaja s tremi
glavami in ga prosil za črni cvet. Zmaj je rekel: Če mi prineseš zlato ptico, dobiš cvet. Oto je našel
zlato ptico in zmaj mu je moral dati, kar mu je obljubil. Ribič Oto je odšel domov in mami dal
povohati cvet. V hipu je ozdravela.
Tadeja Brezavšček in Patrik Lango, 3. a

DEŽELA SMEJALKA
Dežela Smejalka je bilo razvito mesto. Imeli so vsega veliko. Narava je bila lepa in čista. Na
travnikih so rasle čudovite pisane rože. Na velikih drevesih so gnezdili ptički. Vsako jutro so ljudi
prebujali s svojim petjem. Zato so bili odrasli in otroci veseli in nasmejani. Radi so hodili v službe in
otroci v šole. Vsak večer so se zbrali na trgu in si pripovedovali smešne zgodbe. Smejali so se tako
glasno, da se jih je slišalo po vsej deželi. Živali so od veselja skakale po travi. Nasmejani so šli spat
in komaj čakali nov dan.
Martina Pavšič, 3. b

Miha Skrt, 8. a
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DEŽELA ČOKOLAD
Za devetimi gorami je dežela čokolad. Kdor najde to deželo, se lahko sladka do onemoglosti. Otroci
v šoli grizejo klopi in mize. Mame pripravljajo čokoladna kosila. Očetje zidajo hiše iz čokolade. Žal v
to deželo nikoli ne posije sonce, saj bi se čokolada zaradi toplote topila. Otroci zelo pogrešajo
sonce. Tudi čokolade se počasi naveličajo. Zato vsi, ki berete to pravljico, vedite, da je potrebno
jesti sladkarije v majhnih količinah.
Pia Likar, 3. b

SANJALO SE MI JE
Neke mrzle in vetrovne noči sem šla pozno ponoči spat. Ko sem zaspala, sem imela čudne in
grozljive sanje. Sanjalo se mi je, da sem nekega dne šla v šolo peš. Ko sem prišla pred šolo, je bilo
vse pusto in okrog mene ni bilo nobene poznane učiteljice. Na uri je kazalo pet minut do osmih,
zato smo vstopili v šolske prostore. Vse je bilo tiho. Preobuli smo se in odšli v razred. Pripravili smo
stvari. A na naše veliko presenečenje so bile vse stvari stare in zarjavele. V razred je takrat vstopila
stroga, grda in grozljiva učiteljica. Vsi smo se prestrašili. V rokah je držala ostro palico in polno
košaro koruze. Pred šolo pa je tovornjak pripeljal oslovsko klop. Učiteljica je zelo strogo gledala.
Nosila je temno obleko. Bilo je strašno. V razredu smo vsi samo sedeli in molčali. V učilnici je bilo
ledeno mrzlo. Učiteljica se ni nič nasmejala, ampak je bila zelo stroga. Pouk je tekel in tekel, a nam
ni bilo prav nič všeč. Učiteljica nam je dovolila uporabljati samo en zvezek in črnilo. Zvezek je moral
biti zelo urejen. Učili smo se samo črke in številke. Mi pa smo vse to že znali, zato smo se zelo
dolgočasili. Zgodaj zjutraj sem se zbudila in bila srečna, ker to ni bilo res, ampak samo sanje.
Laura Nanut, 4. a
Bila sem doma na toplem. Pripravljala sem šolsko torbo. Potem sem šla spat in sanjalo se mi je, da
sem šla v šolo. Ko sem prispela do šole, je bilo vse lepo in prav. A nobene učiteljice nisem poznala.
Vse, ki so šle mimo mene in drugih učencev, niso pozdravile. To se mi je zdelo najbolj čudno, saj so
naše učiteljice prijazne. Vse so bile oblečene v črne obleke, v rokah pa so imele palice. To je bilo
videti najbolj strašno. Ko je pozvonilo, smo se šli preobut. Ko smo vstopili v učilnico, ni bilo tam
naše učiteljice Andreje. Čakal nas je zelo strog učitelj. Imela sem zelo težke občutke. Tudi učitelj je
držal v rokah palico. Opazila pa sem še nekaj. V razredu je bila oslovska klop, v kotu pa na tleh
nasuta koruza za klečanje. Posedli smo se po klopeh in čakali. Upali smo, da bo le vstopila naša
učiteljica, a namesto nje je vstopila še bolj stroga učiteljica kot učitelj, ki je stal v učilnici. Res, zelo
grozno sem se počutila. Tako rada hodim v šolo, ker se imamo zelo lepo, sedaj pa to. Takrat pa
sem se zbudila vsa potna in mokra. Zelo mi je bilo toplo. V trenutku pa sem se zavedala, da so bile
to samo res hude sanje.
Ema Križnič, 4. a
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Sedim sredi velikega temnega prostora. Privezana sem na stol, ki se zelo maje in je tik pred tem, da
se zruši. Kar naenkrat pa hip, hop, hop – prileti Spiderman, me odveže, vzame v naročje in me nese
iz prostora, kjer sem se veliko časa dolgočasila. Ko sva priletela iz prostora, me je tisoč metrov nad
vasjo spustil in padla sem na traktor, v katerem je sedel okostnjak, ki je imel na glavi klobuk in
oblečeno »tuto«. Stekla sem proč in skušala pozabiti na vse, kar se je zgodilo. Ampak ni in ni šlo.
Prišla sem do mesta, kjer so bile hiše iz blata. Tam so živeli drugačni ljudje. Prišla sem do starejšega
gospoda in ga povprašala, če ve, kje je izhod iz te norišnice. Grdo me je pogledal in mi povedal, da
to ni norišnica, ampak ogromno mesto z imenom New City. Postala sem žalostna in obupana.
Tedaj pa je moj bratec Luka skočil name in me zbudil.
Laura Mavri, 6. a

Valentina Kodelja, 6. a

Sanjala sem, da sva s Tino vozili avto. Vzeli sva ključ in šli do avta. Usedli sva se na sedež in vžgali
avto. Odpeljali sva proti Ligu. Nekaj ljudi se je čudilo, kako majhen otrok vozi avto. Vozili sva tako,
da je ena sedela za volanom, druga pa ji je govorila, kaj mora pritisniti (plin, zavoro ali sklopko).
Nekaj časa sva se tako vozili, nato sva se zamenjali. Upali sva, da bova prej doma kot mama in oče.
Na srečo sva prišli malo prej, toda njima se je zdelo, da sta videla naš avto. Ko sta prišla domov, je
mama vprašala babico in dedka, če sta onadva kam šla z našim avtom. Ko sta odgovorila, da ne, sta
mislila, da je pač šel kdo mimo, ki ima enak avto. Tedaj pa je mama zaklicala: »Urška, v šolo bo
treba!«
Urška Lango, 6. a
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ČE BI BIL NEANDERTALEC, BI …
Sem neandertalec Dikik iki Damajama. Opisal vam bom dogodek, ki sem ga doživel pred svojo
votlino.
Bil sem v jami, ko je za skalo pred jamo nekaj zarenčalo. Prestrašil sem se in se skril za kup zemlje.
Čakal sem, nato pa sem pred jamo zagledal mladiča jamskega medveda. Ker sem bil lačen, sem se
odločil, da ga ubijem in se pošteno najem. Pogumno sem se postavil predenj in začel glasno kričati.
Vedel sem, da je nekaj metrov pred jamo globok prepad. Medved se je prestrašeno pomikal nazaj
proti prepadu, nato pa je izginil, saj je padel vanj. Odhitel sem v globino in videl, da je medved
mrtev. S težavo sem ga zvlekel skupaj s preostalo hordo po strmini navzgor. Ko smo ga privlekli do
jame, sem ga s kosom kamenja razmesaril in pojedli smo vse meso. Ostale so le kosti. Nisem vedel,
kaj naj naredim z njimi. Iz kosti sem počasi naredil orodje, ki je bilo čudno, podobno piščali. Čez
približno dva tedna je bila piščal izdelana. V kost sem naredil s kamnom še luknje. Ko sem pihnil v
kost, je nastal lep zvok. Tri luknjice pa sem porabil za spreminjanje zvoka. S pihanjem in igranjem
na piščal sem si krajšal čas. A še vedno sem lovil živali in izdeloval iz kosti orodja, kot so: igle, rezila,
puščice …
Moja zgodba pa se je končala žalostno, saj je nekega jutra moja piščal izginila.
Nejc Markič, 5. a

Nejc Melink, 5. a
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ČE BI BIL RIMLJAN, BI …
Jaz sem Rimljan Pestronix. Nekoč sem živel v Galiji, nato pa so me rimski vojaki ujeli in me odpeljali
v Rim. Sedaj živim v gladiatorski šoli. V areni se bojujem kot gladiator. Gledalci me obožujejo in če
zmagam, mi glasno ploskajo. A včasih pridejo zelo močni gladiatorji in nikoli ne veš, kdaj boš
premagan. Včasih se borim kot mrežar. Ko se borim s prvaki, me kar srh spreletava, ko jih vidim.
Zelo dobro so oboroženi in pripravljeni na boj.
Nekoč, ko sem se uril v gladiatorski šoli, je prišel do mene stražar in mi povedal, da sem bil izbran
za borbo s prvakom. Malo sem se ustrašil, saj nisem vedel, kakšen bo. Po koncu urjenja sem odšel
v areno in videl velikega in močnega nasprotnika, ki je prihajal v areno in se glasno krohotal. Kmalu
se je začel boj. Premagati me je hotel že s prvim udarcem, toda sklonil sem se in udaril je v prazno.
Takoj za tem sem mu vrnil udarec in ga ranil. Ko je bil že utrujen, sem še enkrat zamahnil, a
nastavil je ščit. Tako se je ubranil napada in mi vrnil udarec. Mahnil me je v nogo, a ni bilo hudo, saj
me je k sreči meč le oplazil. Nato sem ga močno mahnil in padel je na tla. Pogledal sem proti
množici, ki je obračala palec navzgor, kar je pomenilo usmiljenje. Tudi Julij Cezar se je odločil za
usmiljenje. Dvignil sem roko in nasprotniku pomagal vstati. Bil je srečen. Od takrat sva postala
najboljša prijatelja. Skupaj sva se urila. Nekega dne pa je prišel do mene legionar in mi prinesel
sporočilo. Na njem je pisalo, da sem postal svoboden državljan. Kar skakal sem od veselja. Dali so
mi zemljo in odšel sem na svojo malo posest. Kmalu sem obogatel, saj sem dobro trgoval. Od
takrat naprej mislim, da sem najsrečnejši človek na svetu - imel sem srečo!
Žiga Berdon, 5. a

Martin Jug, 8. b
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NaRoBe ZgOdBa
Torba me je nesla v šolo. Odpravljal sem se v šolo. Počepnil sem, da bi si dal torbo na rame, a torba
se je vzdignila in me začela nositi proti šoli. Zelo sem se začudil, a vesel sem bil, ker sem mislil, da
bom moral jaz nositi težko torbo do šole. Ko sem prišel na ulico, so se vsi čudili, kako me lahko nosi
torba. Hotel sem, da bi me torba nosila še malo po vasi, a nikakor je nisem mogel prepričati, da bi
spremenila smer. Končno me je torba prinesla v šolo. A v šoli je bilo vse narobe. Pri kosilu me je
skoraj pojedel sendvič. Potem so me sezuli čevlji. Ko sem prišel v razred, sem moral učiti učiteljico
matematike. Kmalu je bila hladna malica. Komaj sem ušel lačni rižoti! Ob koncu odmora me je
pobrisala tabla. Ves prestrašen sem zbežal iz šole. Odločil sem se, da se v šolo vrnem, ko bo narobe
šola postala spet šola.
Ana Maver, 5. a

Andreja Seljak, 4. a

Narobe dan
Ko sem prišel domov iz šole, sem najprej zagledal mojega psa Reksa, ki je mirno sedel na sosedovi
strehi ter se basal s toplim sirčkom ter bomboni. Vstopil sem v hišo ter v dnevni sobi zagledal
časopis, ki je bral babico, in televizor, ki je gledal dedka. Hitro sem stekel na stranišče, ker me je že
močno »tiščalo«, a je školjka »lulala« vame, jaz pa sem moral z vodo politi samega sebe. Moje roke
so čistile vodo in milo. Kosilo me je kmalu pojedlo, nato pa sem zobno ščetko umival z zobmi.
Stekel sem v sobo, kjer se je postelja ulegla name, televizor pa me je prižgal. Soba je hitro pritekla
v mamo. Mama mi je ukradla torbico, v prepiru z mano je popustila, ker sem se jaz drl na očeta.
Opravičil se mi je ter mi vrnil torbico, jaz pa sem jo nesel mami. Po napornem dnevu sem se dobro
naspal, naslednji dan pa je bilo v šoli vse v najlepšem redu.
Matej Gorjup, 5. a
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KOS
Kos je pobalin.
Kos je potepin.
Kos je tatič, ki vse grozdje mi je zdaj pozobal.
Kako naj ga ulovim?
In kako naj brez grozdja dober sok naredim?
O, ga bom že ujela,
ko bo sosednja trta v grozdju dozorela.

Nina Pavšič, 1. a

Veronika Miklavc, 3. a

BRKO
Brko ima muštace,
večje kot svoje tace.

Vsi mu pravimo,

Zelo malo govori,

naj se obrije.

ust se mu ne da odpirati.

Brko z glavo kima in reče,
da se raje umije.

Brko, Brko, kakšen si!
Vsi smejali se bodo ti,
vendar to si ti,
Brko,
ki se mu ust ne da odpirati.
Klemen Vogrič, 4. b

Janez Lemut, 2. a
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SLONČEK
Slonček delal je ves dan
ter prišel v gostilno nasmejan.
Poleg slončice je sedel,
da bi dobro se najedel.
A ko miško je opazil,
je poskočil in zbežal.
Ni pa videl pomočnika,
ki v roki nož se mu svetlika.
Z rilcem močno ga udari,
da poskoči kuhar stari.
Z nožem ta slončico oplazi,

Jaka Velušček, OPB1

ta pa se umakne k stari vazi.
Zgodba ta naj bo učljiva,
nesreča nikoli ne počiva.
Maja Križnič, 7. a

MEDEK

ZMEDA

Zaslišala sem medvedov glas.

Naša mala mucka

Rekel je, da pride nocoj v vas.

res ne mara sosedovega kužka.
Vedno kadar kuža laja,

Poiskal bo čebelarjev med,

mala mucka mu nagaja.

ker je velik sladkosned.

Kadar mucka prede,

Če pa medu ne bo,

kuža ji na repek sede.

se razjezil bo močno.

Ker nihče ne mara zmede,
dedek z metlo oba »pomede«.

Hana Pirih, 4. b

Učenci OPB2
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PRI NAS DOMA
Naša hiša je živa,
ker v njej veliko ljudi prebiva.
Večkrat v hišo muha prileti,
kdaj pa kdaj se v okno zaleti.
Hana Pirih, 4. b

ŽALOST
Jeza me je obiskala,
ko sem še zajtrkovala.

TAKŠNI SMO

Žlico vrgla sem v steno,

Nekateri so debeli,

za kosilo hotela meso sem mleto.

saj jedo, kar ne bi smeli.

Zaskrbljena sem postala,

Nekateri pa so suhi

mama v sobo me poslala.

kot dve shirani muhi.

Nisem vedela, kaj je,

Večina pa je zdravo,

prepričana sem, zame gre.

ker je zelenjavo.

Žalostna sem postajala,

Andreja Seljak, 4. a

moja mama je odhajala.
Odhajala je drugam,
klicala sem jo zaman.

Razočarana sem bila,
sestra me je tolažila,
žalost prepodila
in jezo ohladila.
Lucija Humar, 4. b
Dejan Mugerli, 3. b
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SPOŠTOVANJE STAREJŠIH
Smeh, veselje, sreča,
to pravljica je speča.
Ko pravljica se zgane,
vsem starim dih zastane.
Starejši gospodje srečo dobijo
in z njo mirno zaspijo.
V sanjah letijo nad oblaki.
Tam grajska vrata vidijo,
kako se jim odpirajo.
Matevž Perkon, Aljaž Komac,
Žiga Levpušček, 4. b

Laura Skrt, 8. a
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ZMEŠNJAVA ŠTEVIL
1 x 1 - je hruška zelena,
zato jo damo na kolena.
2 x 2 - hruška poka vsa
in veselo ropota.
3 x 3 - hruška dozori,
nam pa slina se cedi.

Gaja Čuferli Milošević, 4. b

4 x 4 - petelin se šopiri,
5 x 5 - dober je kvartet,
6 x 6 - ne morem verjet,
da ves si prevzet.
7 x 7 - joj, kako si beden
in zraven še poreden.
8 x 8 - vse vas z zrnjem potrosim,
9 x 9 - za nameček še med,
10 x 10 - vse to je za umret.
Matevž Perkon, Klemen Vogrič, 4. b

NEZNANJE
Matematika je dolgočasna ful,
zato se mi ne zdi nič kul.
Slovenščina za piflarje je,
zame pa oh in sploh NE.
Naravoslovje in tehnika ni zame,
ker učiteljica vse resno vzame.
Predmet družba beden je,
saj z ljudmi ne družim se.
Angleščina me ne zanima,
saj tuji jezik se ne rima.
Kaj pa sploh mi še ostane ?
Nič od vsega,
le neznanje.
Teja Blažič, Lucija Humar, 4. b
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ŠOLA NEKOČ

V šolo so hodili
in se nekaj naučili.

Učitelji strogi in stari,

Kazni stroge so bile,

otrokom niso pomagali.

saj klečanje na koruzi bolelo je.

Otroci v šolo so hodili

Učitelje imeli so,

in s seboj malico nosili.

saj jih je takrat zelo malo bilo.

Kazni stroge so bile

Učiteljev je vedno več bilo,

in to prav za vse.

ker jim ni bilo več tako hudo.

Malico od doma so prinašali

Danes šola lepa je,

in iz šole nesrečo odnašali.

po svetu jih je polno že.

Oslovske klopi so imeli

Z učiteljico pojemo

in tam so poredni učenci sedeli.

in veselo vriskamo.

Na kolenih luknje so imeli,

Zdaj učiteljice lepe so,

ker na koruzi so čepeli.

in otrok ne tepejo.

Za konec vam povem še to,

Telovadnico imamo,

da danes je vse drugače

da se v njej tudi igramo.

in zato lepo.
Andreja Seljak, 4. a

Tea Simonič, Maja Laščak, 4. a

Žan Bucik, 4. b
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ČISTIMO, ČISTIMO NAŠE IGRIŠČE
Vsak petek prav veselo

MLEKOMAT

se mi odpravimo na delo,

Mlekomat v Kanalu stoji,

a to delo nič drugega ni

otroci mleko pijejo,

kot pobiranje smeti.

da močni bi bili.

Le - teh je na igrišču
včasih veliko, včasih manj,

Če ješ črn kruh,

a nikoli se tja ne odpravimo zaman.

ne postaneš debeluh.

Smeti na igrišču za tistimi pobiramo,

Kdor pa kruha ne je,

ki košev tam ne vidijo.

v šoli zaspi stoje.
Učenci OPB1

Domen Gabrijelčič, Klemen Vogrič, 4. b

SOUL
Soul is a feeling heart
which beats from the start.

Even when our imagination

Its amazing arts

makes its own creation,

are painted by different parts.

It can’t make our face look better
without soul’s permission written

Sometimes it gets us a bad feeling

in a letter.
Ana Medvešček, 8. a

and starts with love-stealing,
then talking, dealing,
but rarely killing.

When we are happy,
we should know
that our soul
took care of all.

Aneja Šuligoj, 4. a
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Učenci 7. razreda so se pri pouku angleškega jezika poizkusili v pisanju limericka, ki je izvirna
angleška pesniška oblika. Gre za preprosto, humorno pesem v petih vrsticah, ki ima značilen ritem
in rimo (AABBA). Objavljamo nekaj najbolj uspelih poskusov.

There was a big horse called Tom
There was an old dog called Nat

Who found a very old bomb.

and one day he met a cat.

He took one long look

They danced all day

the bomb home he took

there were flowers of May

When he went home exploded the bomb.
Luka Trampuš, Patrik Kolenc

and they smashed them all over the way.
Evelina Skrt, Maja Križnič

There was a young lady from the hill
Who always expanded her rich skill.
One day she went home
and the robber found her alone.
Then she punched him and he became ill.
Hana Munih, Larisa Krajnik
There was a young lady called Sue
and she had a surname brand new.
She went to the shop
and she smiled a lot
Because her surname new is You.
Polona Marušič, Nika Kralj
There was a young boy called Mike
Who always rode a blue bike.

Rok Leban, 2. a

But one day it broke
and he saw a big smoke.
He left the bike and walked to his friend
Nike.
Lea Medvešček, Manca Turchetto
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VSE JE V NAŠIH ROKAH
(MISLI UČENCEV OB PRIPRAVAH NA TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE)
Kakor se zemlja vrti okrog sonca in je zdaj z ene strani osvetljena, nato pa obtiči v senci, tudi naše
življenje ni vedno svetlo, brezskrbno in pravljično.
Zavedati se moramo, da ni pomembno, da se pokažemo v drugačni luči, da bi bili boljši, kajti
najboljši smo brez maske na obrazu.
Radi se skrivamo pred vsem, kar naplavlja reka življenja na sosedove bregove – vse dokler ne
najdemo teh stvari pred lastnim pragom.
Knjigo, ki jo najdemo v rokah narobe obrnjeno, takoj zasukamo. Berimo tudi naše življenje s prave
strani!
Oči so ključ do naše duše, a le redkim jo je uspelo odkleniti. Zunanjost ne razkriva čustev, tudi
besede so na tem področju neme, le oči redko lažejo.
Sami smo krivi za prepreke na naši poti. Ostali nam le postavljajo smerokaze, ki se jih je včasih
dobro držati, da nas pot ne privede do propada, končna odločitev pa je le naša.
V temi ponavadi poiščemo stikalo za luč. Če ne bi vedeli, da le-ta obstaja, ni možnosti, da bi jo
našli. Tako se moramo tudi v življenju seznanjati s problemi, ne pa se skrivati pred njimi.
Otroci smo le pomanjšana slika svojih staršev. Le-to spreminjajo ostale stvari, ki imajo vpliv na nas.
Od nas je odvisno, ali bomo sliko uokvirili in odpravili napake ali jih še nekaj dodali in sliko raztrgali.
Ana Medvešček, 8. a

Lana Cvetrežnik, 2. r. POŠ Kal

77

ČLOVEK SE NE RODI OKRUTEN
Vsakdo se je nekoč rodil – predsednik ZDA, jaz, profesor fizike, najbolj znani teroristi, moja mama,
ampak vsi so v mladosti razmišljali, kako bodo narisali slona - z modro ali z rdečo barvico, kako
bodo prestrašili prijatelje, kdo bo prvi štel pri skrivalnicah …
Tako razmišljamo, ko smo otroci, kasneje pa začne vsak razmišljati in se obnašati po svoje. Način
vedenja in razmišljanja je odvisen od veliko dejavnikov, od družbe, ljudi, ki te obkrožajo, vzgoje
staršev, šole, dogodkov, ki se ti zgodijo v življenju …
Okruten si že, če delaš nekaj, kar je sprva videti dobro za vse, kasneje pa se pokaže, da je to samo
tebi v prid. Veliko mladih počenja iste stvari kot družba, da ne bi bili videti kot »mevže«,
ničvredneži, da bi bili »frajerji«. Takšni so tisti, ki niso dovolj trdni, ne zmorejo si reči - Ne, tega pa
ne bom naredil, pa naj me še tako »zafrkavajo«. Nekateri uspejo to preseči. Znajo reči »ne« tudi
drogam, alkoholu, cigaretam, orožju … Ti so šele »pravi frajerji«. Mladim se taka vrsta frajerja ne
zdi prava, kasneje pa se izkaže, da imajo nepravi frajerji več sreče pri iskanju poklica, službe,
ustvarjanju družine … Tudi ostali si ustvarijo družine in kariero, vendar ne morejo živeti brez
cigaret in alkohola, kar jih večkrat privede do nasilja. Zato še enkrat pravim: »Razmišljaj s svojo
glavo!«
Luka Kralj, 8. b

Mei Vogrič, 2.a

ŽIVAL NE ODRASTE V ČLOVEKA, DA BI DELALA ZLO
Žival ne odraste v človeka, da bi delala zlo. Žival je podobna človeku, a mu ni enaka. Žival tudi
lahko čuti, vidi in ima nekatere lastnosti človeka. Žival pa ne ubija kot človek iz lastnih potreb ali
zaradi drugačnih mnenj in razlogov. Žival ubija le, ko si išče hrano in ko mora ubijati za preživetje …
V knjigi so mi bili zelo všeč naslednji citati:« Žival se med trpljenjem ne zna skriti kot človek. Za
zaprte veke …« Živali vse stvari in tudi ubijanje štejejo za življenje, ker ne vedo, da bodo lahko v
tistem življenju zapustile ta svet. Ne vedo, da jih lahko zaradi nekaterih ljudi brez srca čaka smrt.
Laura Skrt, 8. a
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ČE HOČEMO IMETI PRIJATELJA, MORAMO BITI KOMU PRIJATELJ
(ODLOMKI IZ SPISOV)
Prijateljstvo je nekaj neprecenljivega, tako kot tudi prijatelji. Prijatelj je navadno tisti, ki mu zate ni
vseeno. Kadar pa si v stiski, ti ta prijatelj pomaga. A to, kdo je pravi prijatelj, spoznamo navadno le
v stiski ali pa, ko ga izgubiš.
Aneja Komac, 7. a
Vsak, ki izreče besedo prijateljstvo, mora vedeti, kaj s tem izraža. V življenju imamo lahko veliko
prijateljev. Ti nas spremljajo vse od vrtca do doma za ostarele ljudi. Brez njih si enostavno ne
moremo predstavljati trenutkov, ki jih doživljamo in bi radi, da to veselje delimo z drugimi. Nečesa
pa se moramo zavedati kljub lepim besedam. Prijateljstva ne padejo z neba. Lahko so tesnejša ali
le bežna. Vsako nam nekaj pove in odkrije. Za dobro in resnično navezanost se moramo potruditi,
da jo pridobimo, izkoriščamo do prave meje in držimo za roke, včasih tudi zamižimo na oko, da ga
ne izgubimo. Od prijateljev ne smemo pričakovati, da bodo opravili vsako stvar namesto nas.
Lahko nam le priskočijo na pomoč in nam v težkih trenutkih dajejo oporo in tolažbo. Prijatelj je
nekdo, ki si s teboj izmenjuje mnenja in imata veliko zanimivih skupnih tem. O takšnih odnosih je
lahko govoriti, vse dokler tega ne izkusiš in doživiš.
Hana Munih, 7. a
Prijateljstvo je nekaj lepega, če si najdeš pravega prijatelja. Če prijatelj ni pravi, to ni prijateljstvo.
Pravi prijatelj je tisti, ki te podpira, razume, bodri in ti želi le najboljše. Seveda se prijatelji tudi
skregajo, vendar se spet kmalu pobotajo. Skupaj se smejejo šalam. Med šolskimi odmori se
poiščejo in na hitro poklepetajo. Ko pridejo domov, jih čaka cel kup sporočil na telefonu in
elektronski pošti. Včasih se dogovorijo in se srečajo v slaščičarni, trgovini ali pa kar pri njih doma.
Nikoli niso ljubosumni ali nevoščljivi, ker tega v pravem prijateljstvu ni. Za negativne misli ni
prostora med prijatelji. Ne tratijo časa s takimi dolgočasnimi stvarmi, ker se ob tem ne bi počutili
dobro. Dobri prijatelji si zaupajo vse stvari in jih ne povedo naprej. Pravi prijatelji ti torej vedno
stojijo ob strani, ne glede na to, kako izpadeš v družbi. Včasih se tudi pošalijo na tvoj račun, vendar
ne tako, da bi te to zelo prizadelo.
Katja Kovačič, 7. a
Nekateri menijo, da je denar vse, vendar je prijateljstvo največje bogastvo na svetu. Prijatelji ti
stojijo ob strani v veselih in težkih trenutkih. Lahko jim zaupaš in jih prosiš za pomoč. Pravi prijatelj
ti bo vedno pomagal. Vsak dan ugotovim, da sem tudi brez slave in razkošja ena najsrečnejših ljudi
na svetu, saj imam super prijateljico in še veliko drugih prijateljev, ki bi za mojo srečo storili vse.
Seveda se tudi jaz trudim biti dobra prijateljica in jim povrniti vse dobro, četudi tega ne zahtevajo.
Larisa Krajnik, 7. a
Brez prijateljstva svet ne bi obstajal. Prijatelj je oseba, ki me razume, me nasmeji. Z njim sem
sproščena. Zaupam mu lahko karkoli, on pa to obdrži zase. Pravi prijatelj je tisti, ki te nasmeji, ko ti
gre najtežje. Prijateljev je veliko, a le malo pravih. Ti so kot luč v temi.
Lea Medvešček, 7. a
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TEMA
Tema svoj temni obraz razkrije,
ko pade noč.
V njej nastajajo čarovnije,
ki svetijo na vso moč.
Včasih se dotakne srca,

Hana Munih, 7. a

kar tako iz navade,
takrat stopi z neba

PESEM

in srečo krade.

Pesem je kot morje,
ki se širi čez obzorje.

Takrat so naše misli in želje
popolnoma nemogoče,
žalost in solzé

Lahko je kot odmev,

pa povsod navzoče.

kot siloviti napev,

Tema se zgrozi,

ki me pesniško navdahne

ko posveti lučka drobna,

in nikoli ne usahne.

ki ji meče pesek v oči.
To je zvezdica čarobna.

V meni hrepeni,
vse dneve in noči.

Nato zdani se spet,
žarki svetlobe iz duše svetijo …
O, kako lep je svet!

Lahko je romantična, grozljiva,

Ana Medvešček, 8. a

vesela in prepirljiva.

V mesečino me popelje,
to mi je v veselje.
Lea Medvešček, 7. a
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DOVOLJ MI JE

Včasih je opoteča,

Dovolj mi je,

takšna, kot da je ni …

ne bom te več poslušala.

A vseeno obstaja vse dni

Dovolj mi je,

in imenuje se sreča.

to ni bila le šala.
Ko gledaš okrog
Mi že na živce greš

in srečaš ljudi,

in do konca

vesele, nasmejane,

pamet mi zaviraš.

od sreče obsijane,
se ti kdaj pa kdaj zazdi,
da si edini, ki ni srečen.

Sedaj bom odšla
in ne boš me več videl.

Kdaj pa kdaj se ti tudi zazdi,
Dovolj mi je,

da na celem svetu

nikoli več ozrla se za tabo ne bom.

ni človeka, bolj srečnega, kot si ti.

Ne bom te več poslušala.

In vedno bo na svetu
ostalo zaupanje, da je sreča,

Sara Zavec, 6. b

ki nas lahko osrečuje,
če nam postane huje.

PRAVI FRAJER

Nika Cvetrežnik, 8. b

Ima črne lase, ki mu segajo čez oči,
zato slabše vidi
in se kam zaleti.
Ima zelo lepe modre oči
in se res lepo smeji.
Najboljši je v košarki,
kar se mu ful dobro zdi.

Maja Kovačič, 4. a

Zame pravi frajer že ni,
če ga za punco nič ne skrbi.
Petra Šuligoj, 6. a

SREČA
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KNJIGE
Mladina rada knjige prebira

TO JE SLOVENIJA

in se v knjižnici obira.

Skozi dolge vojne in gorje
smo prinesli domoljubno srce.

Police polne so knjig

V naši deželi mali

in so iz sveta razlik.

so nas vsi poniževali.

Različne so po vsebini

Če si rekel le dve slovenski besedi,

ali pesniški rimi.

si živel v veliki bedi.
Tega početi sovražniki ne bi smeli,

Romani dolgih so oblik

zato smo orožje v roke vzeli

v vsaki knjigi drugačen lik.

in zdaj živimo v svoji deželi.

Malčki o zgodbah govorijo,

Srečni smo, da smo svobodni

tako zvečer lažje zaspijo.

in imamo dom na zemlji plodni.
Ta dežela ni Maroko, Sudan ali Kenija,

Ko se knjižnica zapre,

ne, to je SLOVENIJA.
Luka Lahajnar, 8. b

se vse sanje razprše.
Hana Munih, Nika Kralj, 7. a

Nika Koren, 1. a
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MENI DAN
RUMENI DAN

eni dan Rumeni dan

lahko vsak dan.
hko vsakjedan.

se Sonce prebudi,
e Sonce Ko
prebudi,

mi odpre oči.
dpre oči.
Sara Podbršček,
Sara Podbršček,
7. a
7. a

Ptiček
na okno
k na okno
potrka
mipotrka mi
in mi jutro popestri.
jutro popestri.

Čez danenergijo
mi Sonce energijo
dan mi Sonce
daje, daje,

da naredimvaje.
domače vaje.
aredim domače

ZLATI
DAN
ZLATI
DAN
Sem
Sempalico
palico
vrtela
vrtela
v sobi,
v sobi,

seza
pa hrib
Sonceskrije,
za hrib skrije,
er se paZvečer
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ko
komi
mi
zazvonil
zazvonil
je mobi.
je mobi.

meni srček počasneje
bije.
srček počasneje
bije.

Ko
Kosmo
smo
slišali
slišali
novico,
novico,

spet bo
sončen dan,
spet boJutri
sončen
dan,

smo
smoodšli
odšli
karkar
vsi na
vsipico.
na pico.
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si bom:dan.«
»Dober dan.«
kla si bom:
»Dober
Maja Bavdaž,
Maja Bavdaž,
5. a 5. a

Državno
Državno
prvenstvo
prvenstvo
res ni res
šala,ni šala,
taka
takahecna,
hecna,
takataka
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Bil
Biljejepetnajsti
petnajsti
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smo
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prišli
prišli
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pričakal
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smo
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žur. žur.
Ta
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Aneja
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7. aKomac, 7. a

Neža Jeklin,
Neža5.Jeklin,
a
5. a
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DECEMBRSKA PRAZNOVANJA NEKOČ
Babica mi je povedala, da so pred 60-imi leti praznovali praznike zelo skromno. Prve dni decembra
so se veselili prihoda Miklavža. Zvečer so na okenske police v izbi postavili krožnik ali skledo. V te
posode je Miklavž odložil tople volnene nogavice, piškote, orehe, jabolka, suhe slive, fige, včasih
tudi eno pomarančo. Poredni otroci pa so dobili tudi šibo, ki so jo morali spraviti na vidno mesto –
na omaro.
Takrat niso imeli televizije. Ob dolgih zimskih večerih je svetila petrolejka. Sedeli so na topli kmečki
peči in igrali zabavne igrice s fižolčki, poslušali pravljice o princu in princeski, o Pepelki in hudobni
mačehi, o čarovnicah in celo o strahovih. Opazovali so, kako mama prede volno na kolovratu.
Deklice so se učile plesti nogavice. Prepevali so slovenske ljudske pesmi: Moj fantič je na rajžo
vandral, Moje dekle je še mlado.
Zime so bile nekoč bolj mrzle, zapadlo je tudi veliko snega. Otroci so se takoj po prihodu iz šole
odpravili s prijatelji na sneg. Z lopatami so pripravili progo, po kateri so se sankali in smučali z
doma narejenimi sankami in smučmi. Zvečer so se premočeni vrnili domov. Najprej je bilo
potrebno posušiti čevlje, da so naslednji dan lahko odšli v šolo.
Zaradi velike količine snega otroci iz drugih vasi niso mogli priti v šolo, saj so bile ceste zasnežene
in jih niso utegnili pravočasno splužiti. Otrokom iz Kala pa so gaz do šole naredili njihovi starši.
Včasih je bila snežna odeja tako visoka kot otroci.

Lucia Pascolat, 3. a
Zelo pomemben praznik za otroke pa je bil božič. Že nekaj dni prej so nabrali mah, v gozdu so
poiskali smrekico ali brin. Jaslice so naredili iz papirnatih figuric. Jaslice in jelko so krasili na božični
večer pred odhodom k polnočnici. Smrečico so okrasili z orehi in kamenčki, ki so jih zavili v svetleče
papirje. Na smrečico so obesili tudi suho sadje in bonbone. Otroci za božič niso dobili daril. Edino
darilo je bila potica in bel kruh, ki so ga spekli v krušni peči. Pred božičem so imeli tudi koline.
Božične praznike so preživeli v družinskem krogu. Skupaj so odšli k polnočnici. Božično potico so
prihranili še za novo leto, čeprav ta dan ni bil nič posebnega. Med seboj so si voščili in čakali, da je
v hišo prišel voščit moški. Verjeli so, da moški prinaša v hišo srečo.
Mihaela, Lana, Nina, Ana, Alen in Tilen, učenke in učenca POŠ Kal nad Kanalom
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NETOPIR PRI URI
Pri uri slovenščine smo prepisovali vsebino knjige. Ker nam je sonce svetilo na platno, je učiteljica
začela spuščati rolete. Ko je pogledala navzgor, se je zelo prestrašila, saj je na roleti zagledala
netopirja. Hitro smo šli pogledat, kakšen je. Netopir se je malo premaknil in nekatere punce so
zakričale, drugi pa smo ga z zanimanjem opazovali. Bil je temne barve, imel je kratke noge in z
glavo je visel navzdol. Rolete potem nismo dvignili, da ga ne bi poškodovali, a pouk smo vseeno
morali nadaljevati. Ko smo končno začeli pisati, je kmalu zvonilo konec ure. Med odmorom smo za
netopirja povedali še drugim učencem in tudi oni so ga prišli pogledat. To je bila res zanimiva ura
slovenščine.
Miha Pavšič, 6. a

Ema Križnič, 4. a

BIL SEM KUHAR
Včeraj sem hotel narediti puding. Zmes za puding sem stresel v lonček, dodal sladkor in nalil
mleko. Vse sem premešal. Zmes sem pokusil. Bila je zelo dobra. Pojedel sem je preveč. Mleko je
zavrelo in vanj sem vlil zmes. Ko je bilo kuhano, sem puding prelil v kozarce. Čakal sem, da se strdi,
a se ni. Vprašal sem mamo, zakaj se ne strdi. Odgovorila je, da sem pojedel preveč zmesi. Tako
smo puding kar pili.
Matevž Perkon, 4. b

Anja Pavšič, 6. a
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IMELI SMO SE LEPO
Skupaj smo se odpravili na zajtrk, kjer smo se smejali sošolcu Stevenu, ki je jedel kosmiče, po njih
pa pomotoma potresel KAVO! Ko je vse zmešal, je presenečeno pogledal v skodelico in poklical
učiteljico. Ta pa se mu je le posmejala in nadaljevala s svojim zajtrkom. Po zajtrku smo se
preoblekli v smučarske obleke (kombinezone) in odšli na smučišče. Tam smo se najprej ogrevali.
Kar naenkrat pa zaslišim, kako se mi hlače trgajo. S seboj sem imela na srečo sponko, ki sem jo
zapela tam, kjer je nastala velika luknja.
Laura Mavri, 6. a

UTRINEK IZ ŠOLE V NARAVI
Bil je petek. Zbudil sem se in pred svojimi očmi zagledal Matica. Pod nos mi je hotel narisati brke,
ampak sem risanje začutil in sem se zbudil. Uspelo mu je narediti le eno črno črtico. Preoblekli smo
se in odšli na zajtrk, ki je bil kraljevsko pripravljen. Z avtobusom smo odšli na smučišče. Bila je
gosta megla, ki pa se je takoj razkadila. Pred smučanjem smo se ogreli in razgibali. Smučali smo po
progi, ki se imenuje Dolina. Tam sem zagledal skupino naših učencev, ki se je učila iti na vlečnico.
Na vrsto je prišel sošolec Žiga. Ker ni bil pripravljen, je padel na hrbet »kot šalam«.
Tadej Humar, 6. b

NAJZANIMIVEJŠI DAN
Moj najzanimivejši dan je bil v sredo, zato ker sva z Urbanom z zobno pasto namazala Aleksa. Ko ga
je začelo peči, se je zbudil in odšel v kopalnico, pogledal se je v ogledalo in videl, da je namazan. Ko
je prišel nazaj v sobo, sva ga z Urbanom vprašala, če je kaj jezen, a ni hotel odgovoriti. Pet minut je
bil tiho, z Urbanom pa sva se smejala. Še istega dne je Gaber v sosednji sobi začel učiti Damjana
plesati. In tako je šlo: tango, tango, ča ča ča, tango, tango, ča ča ča. V petek, ko smo izvajali
program, smo vsi fantje vstali ter začeli plesati. Še istega dne smo imeli tudi disko in kadar so
predvajali pesmi, smo naredili krog, sošolci pa so plesali break dance. To je bil moj najzanimivejši
dan v šoli v naravi.
Matic Turchetto, 6. b

Tadeja Brezavšček, 3. a
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PISALE SMO Z GOSJIM PERESOM
Pri izbirnem predmetu literarni klub smo se pogovarjale in učile o nastanku prvih knjig in pisav.
Izvedele smo, da so menihi nekoč pri prepisovanju knjig uporabljali gosje pero. Učiteljica nam je
naslednjo uro prinesla gosje pero, s katerim smo tudi pisale. Ko smo gosje pero pomakale v črnilo,
je le - to potegnilo nekoliko črnila vase in še kar nekaj časa nam ga ni bilo potrebno ponovno
pomakati. Nad tem smo bile zelo presenečene. Pisanje z gosjim peresom se nam je zdela prijetna
izkušnja v času moderne tehnologije.
Nikita Bucik, 8. a, Radojka Stojanović, 9. b, Ana Medvešček, 8. a,Lara Humar, 9. a

Maja Laščak, 4. a

KULTURNI DAN NA SLAPU OB IDRIJCI
V torek, 8. maja 2012, smo se devetošolci po opravljenem NPZ-ju iz slovenščine odpravili na Slap
ob Idrijci. Ko smo okoli 10.30 prispeli, nas je avtobus odložil na parkirišču. Sprehodili smo se po lepi
poti do rojstne hiše pisatelja Cirila Kosmača. Tam so se nekateri osvežili s hladno vodo iz potoka,
saj je sonce že močno pripekalo. Pričakala nas je prijazna gospa in nam najprej povedala nekaj
osnovnih podatkov ter zanimivosti o Cirilu Kosmaču. Večina učencev je bila od njenega
pripovedovanja tako prevzeta, da niso mogli niti ust odpreti, ko je kaj vprašala. Pripovedovala je o
pisateljevem delu, potovanjih in njegovi družini. Povabila nas je v notranjost hiše. Na stropu na
hodniku so bile še vidne saje, saj hiša ni imela dimnika. Na hodniku je bila tudi miza s prospekti in
knjigo, v katero smo se vsi podpisali. Posedli smo se po osrednjem delu hiše - izbi. V najtemnejšem
kotu je bila peč, v najsvetlejšem pa miza, za katero je nekoč sedel Ciril Kosmač s svojimi kolegi. Ta
miza je tudi "igrala" v filmu Na svoji zemlji. Na steni je bila obešena slika pisateljevega očeta - Očka
Orla. Ogledali smo si še prenovljeno črno kuhinjo in podstrešje. Na podstrešju smo si ogledali
razstavo o pisateljevem življenju ter njegovo sobo – „čumnato”. Ob 11.30 smo se odpravili nazaj
po poti do avtobusa ter se medtem bolj ali manj uspešno izogibali povoženim žabam. Med
povratkom v Kanal smo se ustavili še na sladoledu na Mostu na Soči in tako prijetno zaključili
pisanje NPZ-ja in ogled rojstne hiše Cirila Kosmača.
Neža Medvešček, 9. b

90

ODPRTJE NOVE VEČNAMENSKE DVORANE NA NAŠI ŠOLI
V torek, 24.4.2012, je v prostorih OŠ Kanal končno svoja vrata odprla nova in težko pričakovana
večnamenska dvorana. Proslava se je začela s slavnostnim prerezom traku pred vhodom v
dvorano. Ta čast je pripadla našemu županu Andreju Maffiju. Proslava se je za tem nadaljevala v
polno zasedeni dvorani. Zbrane v dvorani so nagovorili ravnateljica OŠ Kanal Milka Zimic,
predsednik KS Kanal Marko Bucik in župan Andrej Maffi. Kot prve so se predstavile članice
navijaške skupine, ki jih vodi Ana Kašček. Z belo kopreno in ob pravi glasbi so odlično odplesale.
Navijačice pa niso bile edine, ki so se pokazale s plesom, zaplesali so tudi otroci iz vrtca in nižjih
razredov osnovne šole. Poleg plesa smo imeli možnost videti tudi igro dramskega krožka Prvič v
šolo, v kateri je imel glavno vlogo Erik Bratina, člani krožka pa so nam na zabaven način prikazali
tudi vzdušje v šoli. Sledilo je še veliko glasbenih točk, nastop skupine Orff, mladinskega zbora,
zbora strokovnih delavk šole pod vodstvom Mojce Jerončič in ob klavirski spremljavi Mirjam Furlan
in Moškega pevskega zbora Kazimir Nanut, ki ga vodi Klemen Nanut. Glede na to, da je naša
dvorana primerna tudi za gledališče, smo na oder povabili tudi čisto prave igralce iz Gledališkega
društva Kontrada. Če smo prireditev začeli z najmlajšimi - torej začetkom - ponedeljkom, je treba
zaključiti z nedeljo - koncem, zato sva voditeljici Klementina Medvešček in Anika Božič napovedali
še zadnjo točko dramskega krožka Šola v nedeljo. Povedali so nam, kaj šola pravzaprav počne na ta
dan, ko je tiha in prazna. Konec prireditve smo pričakali z nasmehi na obrazu, predvsem pa
kulturno in domovinsko ''prebujeni''. Bili smo tudi zelo veseli in navdušeni nad lepo novo dvorano.
Nazadnje je sledil še krajši pomenek ob prigrizku.
Klementina Medvešček, 9. b

KANALCI ODBOJKO VEDNO IGRAMO NA ZMAGO
Naša šola se lahko tudi letos pohvali z izvrstnimi dosežki v odbojki. Tekmovali smo na tekmovanjih
ŠKL, ŠŠT in Odbojka na mivki. Na začetku sezone nam je kazalo dobro, vedno bolj pa smo se morali
potruditi za zmago proti konici prvenstev, saj so tudi druge ekipe zelo borbene. Že na začetku leta,
ko se šola še niti ni dobro začela, so fantje že osvojili naslov državnih prvakov v odbojki na mivki.
Po zaslugi izkušenega trenerja Ivana Markiča smo fantje v ligi ŠŠT v polfinalu premagali ekipe: OŠ F.
Albrehta Kamnik, OŠ M. Pečarja Ljubljana in OŠ J. Moškriča Ljubljana ter se tako uvrstili v finale. Leta je bil v Mokronogu, 13. aprila 2012, kjer smo morali za zmago premagati ekipe OŠ Hoče, OŠ
Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki in OŠ Mokronog. Najboljši igralec turnirja je bil kapetan ekipe
Jure Okroglič. Dekleta se žal niso uspela uvrstiti v nadaljnja tekmovanja, so pa pripomogla k zmagi
v ligi ŠKL. V polfinalu smo premagali ekipo OŠ Mislinja in se s tem uvrstili v finale, ki je bil v koprski
dvorani Bonifika. V finalu smo premagali OŠ Hoče ter tako Osnovni šoli Kanal priborili že tretji
naslov državnih prvakov v ŠKL odbojki. Najboljša igralca sta bila Tadeja Jug in Jure Okroglič. Poleg
tega pa smo osvojili še naslov državnih prvakov v klubski odbojki v kategoriji starejši dečki. V
polfinalu smo z 2:1 premagali OK Hoče, v finalu pa z rezultatom 3:1 slavili proti ekipi GO Volley iz
Nove Gorice. Seveda nam ne bi uspelo brez navijačic in navijačev, staršev in mentorjev, ki so nam
skozi celotno sezono stali ob strani ter nas spodbujali. Ne pozabimo, da kanalski odbojkarji in
odbojkarice vedno igramo na zmago!
Luka Kralj, 8. b
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OBISK PISATELJICE DESE MUCK NA OSNOVNI ŠOLI KANAL
Našo šolo je 3. 5. 2012 obiskala znana slovenska pisateljica in igralka Desa Muck, da bi podelila
priznanja učencem, ki so osvojili bralno značko in se z nami pobližje spoznala. Njen obisk smo vsi
nestrpno pričakovali in zanj potrebovali tudi veliko priprav. Učenke izbirnega predmeta literarni
klub ter ostali učenci šole smo pričeli z branjem pisateljičinih knjig ter spoznavanjem njenega
življenja in dela. Ob tem smo se veliko pogovarjali in izvedeli marsikaj novega. Učenke literarnega
kluba smo bile zadolžene, da bomo povezovale prireditev ob njenem obisku. Skupaj z učiteljico
Cigojevo smo pripravile vezni tekst ter sezname učencev, ki so osvojili bralno značko iz
slovenskega, angleškega in italijanskega jezika. Priznanja je prejelo kar 236 učencev. Pridno smo
začele vaditi pri vsaki uri literarnega kluba. Naša šola je poskrbela, da je bilo pred prihodom
pisateljice vse popolno. V ta namen smo učenci ter učitelji v šolski avli pripravili razstavo o
pisateljici in njenih delih. Na dan prireditve smo bili vsi zbrani v novi večnamenski dvorani. Ko je
pisateljica prišla, se je podelitev začela. Pri učenkah, ki smo prireditev vodile, je bila prisotna tudi
trema. Učenke literarnega kluba smo začele s predstavitvijo pisateljičinega življenja in njenih del,
skupaj z gospo Deso Muck nadaljevale s podelitvijo priznanj in za konec predale besedo pisateljici.
Njen nastop se nam je zdel doživet in zanimiv, ob njem pa smo se vsi lahko nasmejali. V zahvalo za
njen obisk smo jo obdarili, ona pa je podpisala nekaj knjig naše šolske knjižnice. Vesele smo, da
smo bile deležne te prijetne izkušnje. Menimo, da je zelo zanimivo in spodbudno, če nas ob
podelitvi priznanj za bralno značko obišče kakšen mladinski pisatelj ali pisateljica.
Zapisale: Ana Medvešček, Nikita Bucik, Lara Humar in Radojka Stojanović,
učenke izbirnega predmeta literarni klub

Tea Simonič, 4. a
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KAJ JE TO?
Vanjo učitelj poredne otroke vpiše,
pridne pa iz nje izbriše. (dvlnroaceia)
Na njem izvemo, kje se nahajamo
in kam gremo. ( dzlejmvie)
Kateri predmet je ta,
ko učimo jezika se novega? ( išenaglečna)
Laura Skrt, 8. a

Učenci 4. b

UGANKE
Sega od severa do juga,
od Lizbone do New Yorka,
od Slonokoščene obale do Argentine

Na steni visi,

in še nepotopljivi »Pozejdon« mu je
podlegel.(antikatl)

nas pred spraševanjem straši,
vsi se je bojimo,

Damjan Medvešček, 6. a

kadar pred njo stojimo. (balta)
Učenci 6. a in 6. b (nivojski)

Pri srcu je toplo,
čeprav v resnici sploh ne greje;
takrat nam je lepo
in z glavo nič ne mislimo.
(nebluzje)
Nina Jakopič, 6. b

Petra Šuligoj, 6. a
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Vedno jo gledamo,
a motiti se ne pusti,
čeprav jo komentiramo,
ona nič ne odgovori.

Na roki jo nosim,

(ziletevija)

vedno jo prosim,

Petra Šuligoj, 6. a

naj mi pove,
koliko je.
(aru)
Petra Skrt, 6. b

Jeseni zaspi
in zimo prespi,
pomladi zvoni,
Neža Medvešček, 9. b

poleti oveni.
(čveknoz)
Sara Zavec, 6. b

Puhaste kepe,
svetle, temnè.
včasih jih vidiš,
včasih pa ne.
(kobila)
Manca Šuligoj, 6. b

Klementina Medvešček, 9. b
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UTRIP ŠOLSKEGA LETA 2011/12

Polni pričakovanj smo prvič prikorakali v
šolo. Pripeljali so nas starši, pozdravili
drugošolci, učiteljice, ravnateljica, župan …
Ali nismo pomembni? Ta dan smo bili
resnično v središču pozornosti.
Naš prvi šolski dan, 1. 9. 2011

Komaj smo dobro sedli v šolske klopi, že so
nas odpeljali na morje. Na Debelem rtiču
smo petošolci preživeli nepozaben teden.
Škoda, da ga ne moremo ponoviti še ob
koncu šolskega leta!

Šola v naravi, september 2011
Poglejte me, kako sem močan! No, ne
mislite, da moramo v šoli premikati take
skale. Čez nekaj ur bo ta skala pod
mentorstvom akademskega slikarja Adela
Seyouna postala prava umetnina. Na likovni
delavnici smo ustvarjali mi, starejši, pred
nami pa prelivali barve še najmlajši umetniki
naše šole. Pa ni bila to letos naša edina
likovna delavnica! Ustvarjali smo v Ligu, v
Kanalu …

Likovna delavnica v Salonitu Anhovo,
6. 9. 2011
Sedmošolci smo dokazali, da naše sive celice
dobro delujejo. Na predizboru smo se gladko
uvrstili na televizijsko oddajo Male sive
celice. Zelo malo je manjkalo – en sam
pravilen odgovor, pa bi nas lahko videli še
enkrat, pa morda še enkrat …

Uvrstitev na TV oddajo, 12. 10. 2011
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Tudi na naši šoli smo sodelovali v
vseslovenski akciji Tradicionalni slovenski
zajtrk. Prav slasten je v bil med čebelic, ki so
ga nabrale na naših travnikih, nepredelano
mleko in domača jabolka.

Tradicionalni slovenski zajtrk, 18. 11. 2011

Letos smo se obdarovali drugače. Doma
imamo veliko stvari, ki jih ne potrebujemo in
porodila se nam je ideja, da bi kramo
spremenili v novoletna darila. Zbrali smo
pravo
malo
trgovino
igrač,
knjig,
gospodinjskih strojčkov… Novozgrajena
kanalska tržnica je zaživela. Na bazarju, ki
smo ga poimenovali Zate šara – zame darilo,
so se nam pridružili tudi drugi sodelujoči.
Domov smo lahko prinesli marsikaj zelo
uporabnega.

Bazar na kanalski tržnici, 17. 12. 2011

Sodelovali smo na mnogih prireditvah – na
prazniku KS Kanal, srečanju starejših v
Desklah, ob spomeniku padlih, na prireditvi
KS Kal nad Kanalom, pa v Avčah ob odprtju
večnamenskega prostora, na prireditvah
veteranov, upokojencev… Še posebej
slovesno je bilo v Levpi ob slovenskem
kulturnem prazniku. Nastopile so vse
glasbene skupine naše šole, med njimi, kot
vidite na sliki, smo ubrano zapele učiteljice in
vzgojiteljice in mladinski zbor naše šole.

Koncert ob slovenskem kulturnem prazniku v
Levpi, 10. 2. 2012

98

Slabo je kazalo, kajti ko smo načrtovali odhod
v Cerkno, je zima najhuje pokazala zobe.
Razočaranje je bilo veliko, a v zimsko šolo
smo šestošolci le odšli. Snega je bilo sicer le
še za vzorec, za nas pa dovolj, da smo vedno
bolj spretno vijugali med količki.

Zimska šola v naravi, marec 2012

Učenci, ki obiskujemo dodatni pouk
slovenščine v osmem in sedmem razredu,
smo oblikovali radijsko oddajo na radiu Alpski
val. Na radiu so nas lepo sprejeli in nam
pokazali radijski studio in preizkusili smo
naše govorniške spretnosti. Prav zabavno je
bilo.
Oddaja na radiu Alpski val, 12. 3. 2012

V aprilu smo cel teden namenili še posebni
skrbi za okolje. Vsak razred je poskrbel, da je
bila okolica šole čista in urejena. Sodelovali
smo tudi na sobotni vseslovenski čistilni
akciji Očistimo Slovenijo. Poglejte nas, kako
znamo fantje poprijeti za metlo!

Čistilna akcija, 19. - 23. 4. 2012

Z glasbo, kraljico vseh umetnosti, se kanalski
mladi pevci srečujemo že od vrtca. Na šoli
deluje veliko glasbenih skupin in kar težko je
uskladiti vse naše dejavnosti. Na reviji
pevskih zborov v Desklah je bil zelo uspešen
naš otroški pevski zbor.
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Revija otroških pevskih zborov, 13. 4. 2012

Odprtje večnamenske dvorane, 24. 4. 2012

Odbojka je doma v Kanalu. To vedo že
povsod. Letos so se naše zmage kar vrstile,
tako pri dekletih kot pri fantih. Vedno igramo
na zmago. Nepozabno vzdušje smo doživeli v
dvorani Bonifika v Kopru. To je bila le še pika
na i naših letošnjih uspehov v odbojki.
Državni prvaki smo postali že 13. aprila v
Mokronogu, v Kopru pa smo že tretjič osvojili
naslov prvaka ŠKL v odbojki in ponosno
ponovno prinesli pokal domov. Naše veselje
je bilo nepopisno.

24. april 2012 je bil za našo šolo zagotovo
zgodovinski. Slovesno smo odprli novo
kulturno dvorano, ki smo jo preuredili iz stare
telovadnice. Ravnateljica Milka Zimic, župan
Andrej Maffi in predsednik KS Kanal Marko
Bucik se na odru veselijo nove pridobitve.
Dvorana z velikim odrom in premičnimi
tribunami se zelo hitro lahko spremeni v
športno. Vsi smo nad njo navdušeni, kar smo
dokazali tudi na sproščeni prireditvi ob
odprtju. Zelo hitro je tudi služila svojemu
namenu – preizkusili smo jo že kot gledališko
dvorano, ob nastopih glasbenih skupin, na
srečanju s pisateljico Deso Muck …

Državni prvaki ŠKL v odbojki, 24. 4. 2012

V dramskem krožku OŠ Kanal smo pod
mentorstvom Suzane Kavčič v letošnjem letu
pripravili gledališko igro Milana Dekleve
Magnetni deček. Sceno smo oblikovali učenci
izbirnega predmeta likovno snovanje. Da smo
dobri igralci, je dokazovala tišina ob
spremljanju predstave in aplavz naših
sošolcev in učiteljev. Čisto drugače je
nastopati na odru nove dvorane.
Nastopajoči na predstavi Magnetni deček,
april 2012
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3. maja nas je obiskala pisateljica Desa Muck
in podelila priznanja za bralno značko iz
slovenščine, italijanščine in angleščine. Štirje
učenci 9. b razreda so bili še posebej
pohvaljeni za devetletno sodelovanje pri
slovenski bralni znački. Letos se nismo
izkazali le pri branju, pač pa smo sodelovali
na številnih tekmovanjih, pri projektih, na
natečajih … Dosegli smo veliko bronastih in
srebrnih priznanj, dve učenki sta na državnih
tekmovanjih dosegli tudi zlato priznanje, Ana
Medvešček iz 8. a na tekmovanju za
Cankarjevo priznanje in Maja Križnič iz 7. a
na tekmovanju iz logike.

Zvesti bralci z Deso Muck, 3. 5.2012

Stojnica kanalske šole v projektu Evropska
vas v Novi Gorici je bila vredna ogleda.
Predstavili smo raznolike izdelke naših
najmlajših v kanalskem vrtcu, v nižjih in višjih
razredih OŠ Kanal. Grčijo smo prikazali na
zelo izviren in privlačen način. Še posebej so
se izkazali sedmošolci, ki so pri pripravi
stojnice tudi pomagali.
Evropska vas, 9.5. 2012

Letos smo se veliko naučili od starejših,
nekaj pa tudi oni od nas. Na tehniškem
dnevu v oktobru so nas, devetošolce, učili
ročnih spretnosti upokojenci in drugi, ki se v
naši okolici ukvarjajo z zanimivimi stvarmi.
Tako smo pekli pecivo, pletli košare, si urejali
pričeske in še marsikaj. V zahvalo za lep dan
smo v projektu Simbioza mi učili
računalniških veščin starejše. V mesecu
aprilu smo sodelovali z invalidnimi
organizacijami pri ureditvi prisrčne razstave
v goriški knjižnici in na proslavi v naši lepi
dvorani.

Medgeneracijsko sodelovanje

Čeprav je bila sobota, in to že proti koncu
šolskega leta, smo z veseljem ustvarjali v kar
šestih delavnicah nekaj čisto posebnega –
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velika platna z motivi Soče smo poslikali s
peskom, tehniki smo izrezovali velika drevesa
iz lesa, na tržnici so nastajale ovčke iz čisto

prave ovčje volne, raziskovali smo fotografije
o naši šoli, igralski talenti so se priključili
dramski delavnici in da ne bomo na ta dan
prehitro pozabili, smo mladi novinarji vse
dokumentirali. Hvala našim mentorjem učiteljem, še posebej pa mojstrici oblikovanja
s peskom Stanki Golob, ter Lei Širok in Toniju
Dugorepcu, ki sta nas učila novinarskih
veščin.

Ustvarjalnice za radovedne, 26. 5. 2012

Delavnica v knjižnici, maj 2012

Osnovna šola Kanal je bila izbrana na razpisu
za financiranje programa Popestrimo šolo
2011/12, ki ga financirata Evropska unija iz
Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo
RS za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport. Pri nekaterih dejavnostih sodelujemo
tudi z OŠ Deskle. V okviru programa imamo
na šoli številne dejavnosti, ki prispevajo k
razvoju ključnih kompetenc in sposobnosti,
samoiniciativnosti, podjetnosti, kulturne
zavesti in izražanja. Individualno ter v manjših
skupinah se izvajajo tako delavnice
spodbujanja branja, usvajanja veščin in
odpravljanja težav branja kot projektnih
nalog risanja ustvarjalnih ter poučnih stripov,
priprave ekskurzije, bralnega maratona in
obiskov knjižnic. Med poletnimi počitnicami
se bosta izvajali poletna knjižnica v parku ter
raziskovalna naloga Knjiga moje generacije.

Mozaik dogodkov sta pomagali oblikovati
Anika Božič, 8. a , in Maja Križnič, 7. a
,
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Prispevki so nastali pod mentorstvom strokovnih delavk vrtca in šole.
Fotografije: arhiv vrtca in šole
Naslovnica: Maja Kralj in Tadeja Brezavšček, 3. a - slika
Dejana Barudžija in Ivana Stojanović, OPB3 – oblikovanje besedila
Naslovi poglavij: učenci izbirnega predmeta ROM, 9. r.
Uredniški odbor: Valentina Cigoj, Urška Humar Bajt, Metoda Čobal, Irena Hočevar Križnič, Suzana
Kavčič, Ana Kodelja, Anica Madon, Nevenka Skrt, Nives Volk, Milka Zimic

Kanal, junij 2012

