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Spoštovani! 

Leto si običajno zapomnimo po lepih, pa tudi po neprijetnih dogodkih. K sreči je bilo v šolskem 

letu 2012/13 več lepih. 

V septembru smo z razstavami in prireditvami obeležili 50-letnico naše šole, ki smo jih 

zasnovali že spomladi z delavnicami in raziskovalnimi nalogami na temo zgodovine šole in 

šolstva v Kanalu. Najbolj nam je v spominu ostala osrednja prireditev s srečanjem dveh 

generacij, ki ju loči natančno polstoletno obdobje.   

Ob koncu polletja, ko so se naši učenci v šoli pridno učili, je za malčke v vrtcu »posijalo  

sonce« - občina je na razpisu pridobila sredstva za energetsko sanacijo in razširitev vrtca. 

Končno, smo rekli! Hkrati pa smo s hvaležnostjo pomislimo na to, da so v našem okolju osebe, 

ki razumejo stisko delavk vrtca, ki v vsakem vremenu dostavljajo hrano iz šolske kuhinje v 

vrtec, stisko staršev in otrok, ki se po jutranjem sprejemu v starem delu vrtca selijo v novi del, 

pa tudi stisko celotne institucije, ki se dnevno ukvarja s problematiko vlage, pretiranih stroškov 

ogrevanja in hlajenja prostorov, pomanjkanja prostorov za strokovno delo in individualno delo 

z otroki … 

Še bi lahko naštevali. 

Pred nami je zaključek šolskega leta. Za učence in večino malčkov so tu počitnice, za zaposlene 

pa še kar nekaj delovne obveznosti. Zahtevne, a prijetne. Čaka nas naporna priprava na 

prenovo vrtca, v katero bomo vpeti tako v vrtcu, kakor tudi v šoli.  

Pričakujemo, da bomo z razumevanjem prostorskih prilagoditev vrtca in šole ter z vašo 

pomočjo, spoštovani starši, uspešno izvedli tudi to nalogo v prepričanju, da bomo po novih 

prostorih v šoli in novi večnamenski dvorani pridobili sodoben objekt vrtca, na katerega bomo 

ponosni in bomo znali izkoristiti vse danosti, ki nam jih bodo nudili novi prostorski pogoji. 

Izkoristimo poletne dneve za počitek, sprostitev, druženje. Izkoristimo vsak prosti trenutek 

zase in za svoje najbližje. V jeseni pa ponovno v šolo in v vrtec z novim elanom, novimi načrti, 

pa tudi novimi pričakovanji! 

 

Ravnateljica 
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NAGOVOR NA SVEČANI PRIREDITVI OB 50-LETNICI ŠOLSKE STAVBE 

Dragi učenci, spoštovani starši, g. župan, bivši učenci in zaposleni, predstavniki lokalne 

skupnosti, spoštovani gostje, kolegi sodelavci na OŠ Kanal! 

V šolski kroniki za šolsko leto 1962/63 (str. 89) je zabeleženo: 

»Za šolo Kanal lahko rečemo, da se začenja v tem letu novo obdobje njenega poslovanja, ker je 

bilo 17. septembra 1962. svečano otvorjeno novo šolsko poslopje, opremljeno z novo opremo, 

dovolj prostorno, saj ima 10 učilnic, 1 fizikalno učilnico, pevsko sobo, pionirsko sobo, delavnico 

za tehnični pouk, risalnico, jedilnico, dva kabineta, sobo za učila, zbornico  ...«, konec navedka. 

Prvo šolsko leto je to šolo obiskovalo 392 učencev v 13-ih oddelkih, v naslednjih letih pa je 

število naraščalo; največ jih je bilo v letu 1967/68, in sicer 467 učencev, ki so pouk obiskovali v 

dveh izmenah. Za tem pa sledi upad. Iz podatkov v kroniki lahko izračunamo, da je bilo na tej 

šoli letno povprečno 366 učencev. Statistično najbolj povprečno šolsko leto po številu učencev 

je bilo leto 1988/89.  

Danes matično šolo OŠ Kanal obiskuje 255 učencev, če pa prištejemo še podružnico Kal nad 

Kanalom, imamo skupaj komaj 261 otrok – daleč pod 50-letnim povprečjem. 

Če se gremo matematiko še naprej, lahko izračunamo, da je skozi to šolo v 50-ih letih šlo 

18000 učencev. Če je vsak učenec to šolo obiskoval 8 let, lahko govorimo o 2300 osebah, kar 

pa je približno 40% prebivalcev občine Kanal ob Soči po zadnjem popisu. 

Kaj pa kader oz. zaposleni? 

Naša kadrovska služba hrani dokument, iz katerega je razvidno, da je bilo od leta 1962 dalje na 

tej šoli zaposlenih skupno nekaj več kot 310 delavcev (vključen strokovni in tehnični kader). 

Trenutno šola skupaj z vrtcem in podružnico v Kalu ter športno dvorano, s katero upravlja, 

zaposluje  nekaj manj kot 70 delavcev; torej – smo v samem vrhu »firm« v občini po številu 

zaposlenih. 

Osnovna šola Kanal je pred letom 1962 domovala oz. bolje rečeno gostovala po različnih 

stavbah v Kanalu, saj je bila po drugi svetovni vojni podrta mogočna in lepa šolska stavba 

(Scuola popolare – Ljudska šola), njena lokacija je bila komaj 100 m od lokacije današnje 

stavbe. Preden so v Kanalu zgradili novo šolo, so šolarji šolo obiskovali v več stavbah v Kanalu,   

v t.i. »Bavdaževi hiši« ob kanalskem mostu, na Kontradi in na lokaciji nasproti današnjega 

marketa.  In septembra 1962 se je šola preselila pod enotno streho – na današnjo lokacijo. 

V svoji 50-letni zgodovini je šolska stavba dobila telovadnico (letos prenovljeno v večnamenski 

prostor), vrtec (aprila 2011 je praznoval 40-letnico), športno dvorano (konec devetdesetih), 

računalniško učilnico, delavnico in kabinete ter najnovejšo pridobitev, večnamenski prostor 

(vse zadnje našteto leta 2010 – 2012). 

Zanimiv je podatek o podružničnih šolah OŠ Kanal. Šole so bile v vsakem malo večjem zaselku, 

saj je bila poseljenost, danes skoraj že izumrlih zaselkov, velika. Kje vse je imela OŠ Kanal 

podružnice? Avče, Levpa (ki je trenutno v mirovanju), Zavrh-Testeni, Kal (kjer na edini 

podružnici poteka pouk še danes), Vrhavč, Markiči, Srednje, Ročinj (na 2 lokacijah), 
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Kambreško, Kostanjevica, Zapotok, Šteberjak, Kanalski Vrh, Doblar, pa verjetno še kje. 

Podružnice so počasi »ugašale« tako, kot se je manjšalo število otrok po vaseh in zaselkih. 

Večina teh podružničnih šol oz. šolskih stavb nekdanjih podružnic sameva ali pa je celo že 

razvalina, le posamezne stavbe so obnovljene; nekaterim je dana nova vsebina (kulturni dom, 

stanovanje …).  

Danes ima OŠ Kanal samo še 2 podružnični šoli, od katerih je Levpa v mirovanju, v Kalu nad 

Kanalom pa je poleg pouka v kombiniranem oddelku tudi vrtec. 

Šola je preživela več političnih in šolskih sistemov, šolskih uprav ter kar nekaj županov, 

ministrov, ravnateljev, učiteljev, zaposlenih. Vsak je dal naši šoli svoj pečat tako na 

pedagoškem, vzgojnem in izobraževalnem kot tudi na gospodarskem področju. 

To šolo so obiskovali šolarji, ki so danes uveljavljeni gospodarstveniki, politiki, šolniki, uspešni 

obrtniki, kmetje, delavci …  

To šolo obiskujejo danes šolarji, ki bodo nekoč uspešno gradili naš skupen vsakdan. 

Srečno – ne šolska stavba, pač pa vsebina te šole – srečno učenci, starši, zaposleni in vsa 

lokalna skupnost, katere del je tudi naša institucija. 

            Ravnateljica Milka Zimic 

V Kanalu, 29.9.2012     

      

 

 

Zemljišče pred začetkom gradnje 

Šola v gradnji 

 

Iz šolske kronike 

Šolska stavba OŠ Kanal l. 1962 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

ŠOLSKE STAVBE NA LEVEM BREGU SOČE, DANES PA … 

STOJI UČILNA ZIDANA 

Avče 

Kal nad Kanalom 

Levpa 

Vrtec na podružnici  
Kal nad Kanalom 

Kanalski Vrh - 
šolska stavba je porušena 

Markiči 

Zavrh 

Vrhavč 

Letošnja zima z obilnimi snežnimi padavinami je 

obudila spomine na čase, ko so take zime bile 

normalne. Tudi moj oče se je spomnil na zimo, ko je 

hodil v šolo v Levpi. Učitelji so bili iz Kanala in so se v 

Levpo vozili z avtom ali avtobusom. Nekega zimskega 

dne je bilo toliko snega, da učitelji niso prišli v šolo. 

Namesto pouka pa je bilo na urniku sankanje in 

zimske radosti. 

Elizabeta Skrt, 3. a  
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

 

Prababica Elvira se je rodila leta 1929. Leta 1936 je kot sedemletna deklica prvič prestopila 

šolski prag. 

V pritličju šolske stavbe sta bili dve veliki učilnici, dve stranišči, v hodniku ročna vodna črpalka, 

v prvem nadstropju pa je bil vrtec ter stanovanja za učitelje. Učilnice so ogrevali s pečjo na 

drva, ki so jih učenci sami pripravili. Fantje so sekali drva, dekleta pa so jih nosila v sedanje 

kletne prostore ter jih zlagala. 

Pouk je potekal v italijanskem jeziku. Učenci niso smeli govoriti slovensko niti med odmorom. 

Če so učitelji slišali, da govorijo slovensko, so jih kaznovali tako, da so morali klečati v kotu ali 

pa so jih s palico tepli po dlaneh. Velikokrat so bile bolečine tako hude, da so tudi fantje jokali.  

Pri pouku so uporabljali dva zvezka, enega za pisanje, drugega za računanje ter berilo. V prvem 

in drugem razredu so pisali s svinčnikom, v tretjem pa s peresom, ki so ga pomakali v tinto ali 

črnilo, shranjeno v lončkih, vgrajenih v mizi. V šoli so dobili tudi barvice. 

Znanje so ocenjevali s številčnimi ocenami. Ob koncu leta so dobili spričevalo, v katerem je bila 

tudi ocena vedenja. Negativno oceno iz vedenja so dobili vsi tisti učenci, ki so se grdo vedli ali 

pa so jih slišali učitelji govoriti slovensko. 

V temačnih dneh so si svetili s karbidovkami. Karbid so hodili fantje iskat v Lokovec, saj ga v 

Kalu ni bilo. Imeli so tudi petrolejke, vendar pa te niso tako močno svetile kot karbidovke. 

Malico so v šoli dobili samo najrevnejši otroci. Ostali učenci so si malico nosili od doma. 

Največkrat je bil to kos kruha in  jabolko. 

Vedno, kadar kakšnega učenca dalj časa ni bilo v šolo, je učitelj odšel na učenčev dom 

pogledat, zakaj ne hodi v šolo. Na takšen način so preverjali, ali so učenci resnično zboleli.  

Med vojno, leta 1941, je bila šola požgana. Pouk je potekal pri Krtinovih v salonu, ki je bil pred 

tem namenjen za plese in razna srečanja. Tam so imeli čisto navadne mize in stole, učiteljica 

pa je bila nekaj let starejše dekle, ki je imelo opravljenih več razredov. Prava učiteljica je prišla 

kasneje, ko je bilo dovolj denarja, da so plačali njeno delo. 

Šolo v Kalu so obiskovali otroci iz Kala, Cvetreža, Okroglega, Huma, Koprivišča, Dola, Lipc ter 

Megarčev.   Otroci iz Vrhavča, Ilovice, Žabelj in Zabrda pa so obiskovali šolo na Vrhavču (pri 

Hodinšč). 

V prostem času in med odmorom so si otroci krajšali čas tako, da so na tla narisali različne igre 

ter se igrali, skakali. Imeli so eno samo žogo, zato se je večkrat vnel prepir, ker se niso znali 

dogovoriti, kdo se bo z njo igral. 

                                Po spominih prababice zapisala Mihaela Cigoj, 3. r. POŠ Kal nad Kanalom 

.   
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

KJE VSE SO V KANALU GULILI ŠOLSKE KLOPI 

Mama se je spomnila dogodka, ko je hodila v 5. razred osnovne šole. V šolo je prišla z novimi 

temno sivimi hlačami. Prvo šolsko uro je bila na urniku športna vzgoja. V slačilnici so se 

preoblekli v športno opremo. Preden se je mama preoblekla, se je usedla na klop. V tistem 

trenutku je začutila, da je klop mokra. Skočila je pokonci, vendar je bilo že prepozno. Na zadnji 

plati hlače niso bile več temno sive ampak rumeno roza. Tekočina je bila namreč varekina. 

Preostanek dneva ji je bila edina skrb, kako skriti zadnjo plat. 

Tajda Pirih, 3. a  

Moja teta Liljana je hodila v OŠ Kanal. Pri 

likovni vzgoji je pri učitelju Božiču padla 

ideja, da bi nekaj narisali za spomin šoli. 

Učenci so predlagali razne stvari, a nobena 

ideja ga ni navdušila. Nekega dne se je sam 

domislil, da bi narisali učenčeve roke. Zbral 

je tudi roke moje tete. Čeprav je minilo od 

takrat že veliko let, te roke še vedno krasijo 

današnjo knjižnico. 

Tiana Đjorđić, 3. a 

Moj nono je do 6. razreda hodil v šolo v Bavdaževo hišo. 

Na tleh v učilnici je bil lesen pod. Pozimi so za ogrevanje 

uporabljali lončene peči na drva. Pred pečjo je bila na 

tleh pločevina, da ne bi prišlo do požara, če bi žareče 

oglje padlo na tla. Nekega dne so moj nono in druščina 

privzdignili pločevino, da je v tleh nastala luknja. 

Učiteljica je ni videla. Tako nerodno je stopila vanjo, da je 

zlomila peto na čevlju. Nagajivi nono in sošolci so se 

smejali. Za kazen so morali po pouku ostati še eno uro v 

šoli. 

Primož Jeklin, 3. a 

 

Bavdaževa hiša 

Stanovanjska hiša na Vojkovi 
ulici 

Poslopje nekdanje ljudske šole 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

Tatovi spomini na prve šolske dni so lepi in 

veseli. V Ročinju so jim zgradili novo šolo. Bilo 

jim je lepo, ker so poznali okolico šole in 

sošolce. Po pouku so velikokrat igrali nogomet 

z učiteljem Rutarjem. V bližini šole je rasel 

ogromen bršljan, v katerem so imeli 

namišljeno vesoljsko ladjo. Po odmorih jih je 

učitelj moral vedno iskati. Bilo je lepo, ker so 

imeli učenje in igro na enem kraju. 

Larisa Dugar, 3. a 

Moja nona Ana se je spomnila svoje 

učiteljice. Tepla jih je z ravnilom in šibo. 

Imela je sošolca, ki je rad nagajal in klepetal. 

Učiteljica ga je večkrat opomnila, naj se 

umiri. Ker je ni ubogal, ga je povlekla za 

ušesa. Bil je močno užaljen. Prijel je svojo 

leseno peresnico in udaril učiteljico po prstih, 

da so se ji zlomili nohti. Problem je rešil 

ravnatelj. Sošolec je vstopil v razred in izjavil, 

da bo še kdaj ponovil vajo. 

Luka Stubičar, 3. a 

Doblar 

Ročinj, stara šola, danes Dom 
Valentina Staniča 

UČENOST SO SI »NABIRALI« TUDI NA DESNEM BREGU SOČE  

 

Ročinj; šola, zgrajena po potresu konec 
sedemdesetih let 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

Lig 

Kambreško 

Kostanjevica 

Srednje 

Zapotok 

Šeberjak 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

V TISTIH ČASIH JE BILO VSE DRUGAČE –  

dopoldan v šoli in popoldne doma  

Športno tekmovanje 

Kurirčkova pošta 

Dan JLA 
Sprejem pionirjev 

Štafeta mladosti 

Nepoznan dogodek 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

Najboljša pesem 

Ko sta bili mama in njena sestra majhni, 

sta s sosedi tekmovali - kdo lepše poje. 

V tnalo za sekanje drv so zapičili sekiro. 

To je bil mikrofon. Ko je bil čas za izbor 

zmagovalca, so se največkrat skregali. 

Le redko je bil znan zmagovalec. 

           Žan Pavšič, 2. a (povedala mama) 

Klis 

Igralec je rabil dve palici. Eno bolj dolgo 

in eno bolj kratko. Kratka palica je bila 

ošiljena na obeh straneh. Postavil jo je v 

poševno luknjico. Z veliko palico je 

udaril po konici majhne palice, da je 

odletela čim dlje. Ponovil je še dvakrat. 

Dolžino je zmeril s koraki. 

              Anže Gerbec, 2. a (povedal oče) 

Kokčanje 

Število igralcev je bilo poljubno. Vsak 

je pobral šest kamenčkov. Ko je vrgel 

prvi kamenček v zrak, je takoj pobral s 

tal drugega. V isto roko je moral ujeti 

tistega, ki ga je najprej vrgel v zrak. 

Zmagal je tisti, ki je prvi imel v roki 

šest kamenčkov. 

     Vid Velušček, 2. a (povedala babica) 

Skrivanje predmetov 

Otroci so se zbrali in razdelili v dve 

skupini. Prva skupina je skrila en 

predmet. Po navadi so skrili eno igračo. 

Nagrada pa je bila paket bombonov. 

Skupini igralcev so pomagali tako, da so 

jih usmerjali s puščicami. Puščice so risali 

na tla ali zid. Na poti do cilja so iskalci 

morali opraviti razne naloge. Metati 

kamenje v potok in ga prečkati. Pri tej 

igri so se zelo zabavali. 

           Vesna Drole, 2.a (povedala mama) 

Klinkanje 

Klinkanje se je igralo na prostem. S 

kredo so narisali deset kvadratkov. 

Oštevilčili so jih od 1 do 10. V vsak 

kvadrat so vrgli kamen. Skakali so po 

eni nogi in pobirali kamenčke. Zmagal 

je tisti, ki je prvi prišel do številke 10. 

 Miha Pogačnik, 2. a (povedala mama) 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

Igra z avtiči v peskovniku 

Ko je bil odmor, so dečki odšli v 

peskovnik. Vsak je prinesel svoj avtič. V 

peskovniku so naredili ceste. Nato so 

se začeli igrati. 

          Manca Strnad, 2. a (povedal oče) 

Bunc 

Otroci so bili v krogu. Vsak je imel 

palico. V sredini je bila luknja, v kateri je 

bila postavljena škatla. En otrok je pazil 

na škatlo, drugi pa so s palicami 

spravljali škatlo iz luknje. Ko so škatlo 

spravili iz luknje, so odhiteli na prostor v 

krogu. Tisti, ki je ostal brez mesta v 

krogu, je moral paziti na škatlo. 

         Tadeja Nanut, 2. a (povedal dedek) 

Gumitvist 

Igro so igrali tako, da sta dva igralca 

držala elastiko, tretji je pa skakal. Ko se 

je zmotil, so se igralci zamenjali. Pri 

skakanju so peli tudi pesmi. 

 Mihael Drašček, 2. a (povedala mama) 

Pika meta  

Na sredino igrišča so postavili 

pločevinko s peskom. Potem so vzeli 

vsak svoj kamen. Eden za drugim so 

metali kamen v pločevinko. Preden so 

vrgli kamen v pločevinko, so zavpili 

PIKA META. Tisti, ki je zadel pločevinko, 

je zmagal. 

        Nika Koren, 2. a (povedala mama) 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

MALE MODROSTI O UČENOSTI 

Učenje je dolgočasno, 

a učiš se zase.   

Sara Zavec, 7. b 

V znanju se skriva 

lepo življenje.   

Tadej Humar, 7. b 

To, kar se v šoli učimo, nam bo prišlo 

prav, da si bomo lažje našli službo in 

si ustvarili družino. Smilijo se mi 

otroci po svetu, ker ne morejo hoditi 

v šolo. Te možnosti sploh nimajo.  

Tina Lango, 7. a 

Snov je bolj ali manj zanimiva, 

v šoli imamo dovolj krožkov in 

izbirnih predmetov, skratka 

naša šola nam nudi dovolj 

izobrazbe.  

Damjan Medvešček, 7. a  

Največja sposobnost ljudi je, da lahko 

čustvujemo, a le modrost naredi čustva 

resnična.  

Zakaj se ne more človek vsega naučiti 

sam? Ker je skupaj z drugimi lažje in 

drugače.  

Hana Munih, 8. a 

Polna glava pameti, učenosti in modrosti, 

več kot skrinja je zlata, 

več kot krona z biseri posuta. 

Pomembno v šolo je hoditi,   

tako mogoče vse to je dobiti.  

Aneja Komac, 8. a 

V šoli se ne le učiš. Tam si srečal 

prve prijatelje, ki ti še danes 

stojijo ob strani.  

Nejc Marković, 8. a 

Če v šolo ne bi hodili,  

še zdaj bi na gmajni koze gonili.  

Jakob Skrt, 8. a 

Šola je stavba, ki iz navadnih 

ljudi dela genije.  

Luka Trampuš, 8. a 

Šola je zgradba, na katero ostajajo 

mnogi spomini – lepi in grdi, kjer 

učitelji in učenci drug drugega  

mučijo in vsi znanje pridobivajo.  

Goran Lahajnar, 8. a 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

V šoli pridobimo zanje, ki ga 

uporabimo za naše sanje.  

Domen Golja, 9. b 

V naših glavah je tema, 

šola je luč, ki jo razdira.  

Luka Lahajnar, 9. b 

Kjer  je šola, je bogastvo, 

kje ni šole, je revščina.  

Luka, Jan, Danjela, 9. b 

Šola je stavba, ki ti 

kroji življenje.  

Maja Bavdaž, 9. b 

Želim si šolo z več iger 

in smeha. 

Tea Simonič, 5. a 

Želim si  bobnarsko šolo z dve-

ma urama športne na teden.  

Patrik Bajić Kralj, 5. a 

Znanje je pomembno za 

življenje, vedno bo z nami, v 

naših glavah.  

Tinkara Vršnik, 5. b 

Šola je znanje, šola nas ščiti, v 

njej si pridobimo prijatelje.   

Dajana Barudžija, 5. b 

Če bom imel otroke, jim ne bom znal 

nič povedati, če ne bom ničesar znal. 

Patrik Karnel, 6. a 

Če kaj znam, lahko tudi 

pomagam drugim. 

Maja Bavdaž, 6. a 

Znanje nam daje samostojnost - če kaj 

znaš, ti nihče ne vzame. 

Neža Jeklin, 6. a 
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SLEDI ŠOLSKIH KLOPI 

ŠOLA JE PRAZNOVALA PETDESET LET 

PETDESET LET V NAŠI ŠOLI 

Petdeset let smo v naši šoli, 

pa smo že postali knjižni molji. 

Več kot sto zaposlenih je bilo 

in mnogo še naprej jih bo. 

Naša šola je znanja polna, 

tako postala je popolna. 

Obiskalo nas je mnogo slavnih 

in učencev obetavnih. 

Matej Gorjup in Tine Drekonja, 6. a 

NAŠA ŠOLA 

Naša šola je stara  

kot prva šolska omara. 

Polna je ljudi, 

takih, kot smo mi. 

Radi se učimo  

in se smejimo. 

Imamo parkirišče 

in kar normalno igrišče. 

Tukaj smo se naučili voziti, 

da se ne moremo v zid zabiti. 

Nejc Melink in Žan Kofol, 6. a 



  

 



 

  

DO ZNANJA VODIJO RAZLIČNE POTI 
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INFORMATIVNI DAN 

September 2013 bo za mojo generacijo zagotovo pomenil veliko spremembo. Zapustili bomo 

prostore osnovne šole in naše poti se bodo večinoma razšle. Vsak bo svoje šolanje nadaljeval 

na srednji šoli, za katero se je odločil. Mislim, da je odločitev o nadaljnjem šolanju stresna za 

vsakega 15-letnika, saj menim, da se pri teh letih človek ne more odločiti, kakšna bo njegova 

prihodnost. 

A kljub temu so nam bili v pomoč pri odločitvi informativni dnevi, ki so potekali 15. in 16. 

februarja. Vsak učenec oz. bodoči dijak si je lahko šel ogledat srednjo šolo, za katero se 

zanima. Sama sem odšla v Ljubljano, da bi se še bolj seznanila s programom medijskega 

tehnika. Program me je zelo navdušil, mislim, da še bolj kot sem pričakovala. 

Najprej nam je ena od profesoric predstavila najbolj osnovne dele šole in programe, po katerih 

jih ta izobražuje. Po tem pa smo se učenci s starši sprehodili po učilnicah strokovnih 

predmetov. V vsaki učilnici se nam je predstavil profesor in povedal kaj zanimivega ali 

osnovnega o predmetu, ki ga poučuje. Mislim, da so me vsi strokovni predmeti, vsak iz 

drugačnega razloga, navdušili. Poleg vsega sem na šoli pridobila še veliko osnovnih informacij 

o poteku šolanja, kar mi je zelo koristilo. Na koncu smo se lahko sprehodili po šoli in si ogledali 

še ostale prostore. 

Ta dan je bil zame naporen, a hkrati poln novih spoznanj in zanimivih trenutkov. Šola me je 

zelo prepričala, tako da sem domov prišla navdušena in polna novih pričakovanj. 

                                                                                                                                            Nikita Bucik, 9. a 

 

POUK PO STAREM 

V torek 19.3.2013 smo se odpravili v Ljubljano. Odšli smo že ob 7.00, to je bila slaba stran 

našega izleta. Najprej smo si ob 9.30 ogledali nastop Orkestra slovenske filharmonije v 

Cankarjevem domu v Gallusovi dvorani. Naslov te prireditve je bil Tolkala v orkestru. Lepo je 

bilo poslušati takšen orkester v tako veliki dvorani. Sedeli smo na balkonu, zato je bil razgled 

zelo lep. Po končanem koncertu smo imeli 20 minut odmora, da smo pomalicali. Nato smo se 

odpravili v šolski muzej. Tam smo se najprej udeležili šolske ure lepopisja, takšne, kot je bila 

leta 1930. Vodička nam je najprej dala halje, kakršne so nosili tistega leta, povedala pa nam je 

tudi nekaj osnovnih pravil, ki so se jih takrat držali. Gospodična učiteljica je svojo vlogo 

odigrala zelo resno in vsi smo se je čisto malo bali. Sedeli smo v ozkih klopeh, pisali smo s 

peresom, ki smo ga morali potopiti v črnilo, nekateri so bili tudi kaznovani. Posesti so se morali 

na osla, ki je bil poleg učiteljičinega katedra in brati šolske postave. Čeprav nam je šlo na smeh, 

se nihče ni upal smejati. Po končani šolski uri, ki je trajala približno 40 minut, smo si ogledali še 

muzej, videli smo pisala in podlage, na katere so pisali, uniforme učiteljev in veliko drugih 

stvari. Domov smo prišli ob 15.00 z veliko novega znanja. Mislim, da nam je bil dan vsem všeč.  

Sara Podbršček,  8. a   



 22 

 
DO ZNANJA VODIJO RAZLIČNE POTI 

 

ŠVEDSKO SMO REŠILI PRED DEŽJEM 

 ( Evropska vas 2013 ) 

Ali veste, kaj je Evropska vas? 

To je projekt, na katerem slovenske osnovne šole predstavljajo določeno državo Evropske 

unije. Poteka že nekaj let v večjih krajih po Sloveniji. Letos ga že sedmo leto prirejajo tudi v 

Novi Gorici. 

Naša šola, s podružnično šolo v Kalu nad Kanalom, se je ponovno udeležila Evropske vasi. 

Tokrat smo predstavljali skandinavsko državo Švedsko, njene značilnosti, posebnosti, naravne 

in kulturne znamenitosti ter znane osebnosti. 

Izdelke smo pripravljali učenci podružnične šole iz Kala in učenci matične šole, celoten projekt 

pa je vodila ter usklajevala učiteljica Tanja Močnik. Natisnili smo tudi veliko prospektov, ki smo 

jih delili obiskovalcem. 

Našo stojnico, ki je bila po mnenju mnogih obiskovalcev zelo bogato opremljena, so krasili 

plakati, velike makete in številni drugi domiselno izdelani predmeti. 

Popestrila jo je Pika Nogavička (učenka Aneja Komac) in navdušenim otrokom delila bombone. 

Pripravili smo tudi kviz o Švedski, ki je privlačil otroke vseh starosti. 

Našo stojnico so si prišli ogledat učenci naše šole s svojimi učiteljicami ter učitelji. Obiskala nas 

je tudi ravnateljica. 

Tudi učenci drugih šol, ki so se udeležili Evropske vasi, so se pri predstavitvah svojih držav zelo 

potrudili. 

Med celotno prireditvijo se je na odru odvijala tudi okrogla miza, na kateri so 

osnovnošolci skupaj z nekaterimi veleposlaniki evropskih držav ter županom Nove Gorice 

razpravljali o državljanstvu v EU. 

Našo šolo je predstavljala učenka Maja Križnič. 

Med 12.30 in 13. uro so se začele stojnice prazniti, saj so vsi začeli pospravljati. Mi smo še 

vedno vztrajali, kajti prevoz smo imeli organiziran kasneje. 

Vreme se je nenadoma začelo slabšati in padale so že prve dežne kaplje, ko smo začeli reševati 

naše izdelke in svojo suho kožo. Vse smo pospravili pod streho Kulturnega doma in tako srečno 

rešili našo Švedsko. 

Doživetje je bilo zaradi tega neljubega pripetljaja še bolj zanimivo in nevsakdanje. 

Razstavo o Švedski smo ponovno postavili v naši šolski avli, čez nekaj tednov pa jo bomo 

ponovili v stavbi Občine Kanal, kjer si jo lahko ogledate. 

Vljudno vabljeni! 

Zapisali učenci in učenke izbirnega predmeta literarni klub  
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DELAVNICE ZA RADOVEDNE 

V soboto, 18.5.2013, so na naši šoli potekale razne delavnice za radovedne. Bilo je povabljenih 

veliko učencev. Imeli smo štiri delavnice, ki so potekale na šoli, in eno, ki se je odvijala drugje.  

Bila sem pri novinarski delavnici. Najprej smo morali počakati novinarko Leo Širok. Ko je prišla, 

smo se pogovarjali o raznih stvareh, seveda o novinarstvu. Zelo zanimive so se mi zdele 

naprave, ki nam jih je pokazala, in tudi tiste, s katerimi smo potem delali. Po pogovoru smo 

imeli nalogo. Morali smo iti do vsake delavnice ter povpraševati udeležence o delu v njej. 

Najprej smo bili na kuharski delavnici, ki nam je pripravila tudi malico. Povedali so nam, da je 

zdrava prehrana v življenju zelo pomembna in da jim je kuhanje všeč. Nato smo odšli k likovni 

delavnici. Izvedeli smo, na kakšna platna rišejo in zakaj poslušajo glasbo ob tem. Nazadnje smo 

se pomaknili tudi k tehnični delavnici. Videli smo razne naprave oz. robote in učenci te 

delavnice so nam povedali, da jih to delo zelo veseli. Na koncu vsega pa nas je čakalo še sladko 

presenečenje.  

Bilo je zelo lepo sobotno dopoldne, ker sem se naučila marsikaj novega o novinarstvu.  

Kaja Karnel, 9. b 

 

 

 

MEDANA 

Pred  počitnicami nam je učiteljica povedala, da bomo odšli na ogled muzeja, ki je v rodni hiši 

Alojza Gradnika v Medani. 

Prišla je sreda in z avtobusom smo se odpeljali skozi  Vrhovlje, Gonjače, Dobrovo pa še nekaj 

krajev je bilo, dokler nismo prispeli v Medano. Hiša je bila lepo urejena in obnovljena. Stopili 

smo v sobo, kjer so bila razstavljena pisma,ki jih je pisal Alojz svojim prijateljem, in njegove 

knjige. Učiteljica nam je povedala nekaj o njem, nato smo pa še mi predstavili njegovo delo, 

življenje in nekaj njegovih pesmi. Nato smo odšli nadstropje višje in si ogledali še nekaj 

njegovih osebnih predmetov in fotografije, na katerih je s svojimi sorodniki. Zatem so nas 

učiteljice peljale na pokopališče in nam pokazale, kje je Gradnik pokopan. Prižgali smo mu 

svečo in tako odšli s pokopališča na avtobus ter se odpeljali na Dobrovo. Na Dobrovem smo si 

ogledali spomenik Alojza Gradnika, ki stoji pred gradom. Rešili smo še delovne liste, ki nam jih 

je dala učiteljica. Pojedli smo težko pričakovano malico in se nato odpeljali v Solkan na 

pokopališče, kjer je pokopan France Bevk. Ogledali smo si njegov grob ter odšli nazaj v šolo. 

Dan mi je bil všeč, saj sem izvedela veliko o Gradnikovem življenju in prvič sem bila na 

pokopališču, kjer je pokopan France Bevk. 

Tina Lango, 7. a 
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KULTURNI DAN V ZAKOJCI 

V petek, 4.10.2012, smo se odpravili v Zakojco pogledat hišo Franceta Bevka. 

Ko smo prispeli, smo pred seboj zagledali strme pašnike, na katerih so se pasle ovce. Nato smo 

se napotili po strmi cesti navzdol. Med potjo smo videli gobe, visoke hribe, čudovite gozdove 

in živali. Ustavili smo se pred ograjeno lepo belo hišo. Pred vrati nas je že pričakal vodič. Peljal 

nas je v izbo ali hišo, kot ji pravijo, in nam pripovedoval o Francetu Bevku in stvareh, ki so bile 

v hiši. Nato smo se premaknili v manjšo sobo, v kateri je bila majhna postelja, saj so bili takrat 

ljudje  majhni in suhi, zraven postelje pa je bila zibelka. Odpravili smo se v večjo sobo starih 

staršev Franceta Bevka in nato še vstopili v prostor, v katerem so imeli spravljeno seno in listje 

za živino. Iz skednja smo odšli še v kuhinjo. Videli smo svinjski kotel, v katerem so kuhali hrano 

za prašiče, star mlinček za kavo, predmete za peko kruha … Vodič nas je peljal še na 

podstrešje, kjer so bile knjige, slike, kip in še veliko stvari Franceta Bevka. 

Ko smo postali pošteno lačni, smo pomalicali. Pojedli smo vse, kar smo imeli v nahrbtnikih. 

Poslikali smo še hišo in prelepe hribe in se odpravili do avtobusa. Čakala nas je še prijetna pot 

domov. 

Nejc Markič, 6. a 

 

 

V TOLMINSKEM MUZEJU 

V aprilu smo obiskali muzej v Tolminu. Tam nas je pričakala kustosinja. V poročni sobi smo 

odložili oblačila in nahrbtnike. 

Ogled smo začeli v sobi, kjer so bili razstavljeni predmeti in slike iz kamene dobe. V tem 

obdobju so živeli kromanjonci in neandertalci. Iz te dobe imajo tudi najstarejšo piščalko na 

svetu, ki so jo našli v jami Divje babe. Stara naj bi bila približno šestdeset tisoč let. Ob koncu 

kamene dobe so odkrili tudi ogenj. 

V naslednjem prostoru je bila bakrena doba. Ljudje so se začeli stalno naseljevati in ukvarjati s 

poljedelstvom. Iz tega časa hranijo tudi nakit s Kanalskega Vrha. Bakreni dobi sta sledili še 

bronasta doba, v kateri so začeli graditi že bolj trdne hiše in železna doba, iz katere je 

ohranjenega veliko nakita in orodja. Nato smo se preselili v obdobje starega veka, v katerem 

so prevladovali Rimljani. Obdobje starega veka je trajalo približno petsto let, nato je Rimsko 

cesarstvo propadlo. Rimljani so imeli zelo dobro poskrbljeno za kanalizacijo. Imeli so javna 

stranišča. Slabosti pa so bile, da so imeli odprte kanale, zato je na ulicah smrdelo. 

V muzeju mi je bilo zelo všeč.  

Domen Gabrijelčič, 5. b 
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UTRINKI Z MEDVEDJEGA BRDA 

 

Šli smo v učilnico, kjer so imeli živali. Nekaterih sem se prvič dotaknila. Najbolj všeč mi je bila 

morska želva. Če si se dotaknil oklepa, se je premikala zelo hitro. Ne smeš ji dajati prsta pred 

usta, ker te lahko ugrizne in te ne spusti. Zanimivi so bili tudi madagaskarski ščurki. Imajo 

barve, s katerimi se zaščitijo pred plenilci. Najbolj sem se prestrašila paličnjaka zato, ker se 

bojim pajkov. Vseeno sem ga prijela in premagala strah. Hrčka smo morali prijeti tako, da ni 

občutil, da smo ga ujeli. Enega od mojih sošolcev je ugriznil. Bolelo ga je. Tudi druge živali so 

bile zanimive, a ne tako kot te. Te živali malokrat vidiš, zato si želim, da bi jih še kdaj prijela in 

jih božala. Nikoli jih ne bom pozabila.      

Tiana Karnel, 4. b 

 

 

 

Orientacijski pohod je super, vam povem. 

Startali smo pri domu Medved, kjer smo dobili 

navodila. Nismo smeli teči, ker bi nam odbili 

pet točk. Šli smo do prvega križišča in zavili 

desno. Na vrhu strmine sta bila dva kamna. 

Prepisati bi morali, kar je pisalo na njih. 

Ampak mi nismo. Spustili smo se do kmetije 

Šinkovec, kjer smo morali prešteti zajce. 

Petdeset metrov naprej so bili lepi pavi. Zavili 

smo desno po zelo razriti poti. Nismo 

upoštevali Kevina, ki nam je celo pot trobil o 

nekih kamnih. Malo smo se opotekali, ampak smo šli dalje. Pot je bila večinoma zasnežena, po 

mestih blatna, spolzka in mokra. Ustavili smo se ob majhnem potočku, ki je tekel čez cesto. 

Zraven njega je bil studenček, ki je izviral kar iz tal. Nismo izgubljali časa za podroben ogled, saj 

nam je bila naslednja skupina tik za petami. Sprva smo mislili, da nam sledijo, saj so nam 

mahali. Pohiteli smo naprej. Na poti smo malce počofotali po blatu, tako da smo imeli vse 

blatne čevlje. Po asfaltni cesti smo prišli na igrišče pod plezalno steno. Na vso srečo smo prišli 

na cilj, a na žalost  s skoraj vsemi neodgovorjenimi vprašanji. Ko smo se vsi zbrali, smo se 

začudili, ker ene skupine še ni bilo. Nekaj časa smo čakali, potem pa je z druge smeri prišla tudi 

izgubljena skupina. Tega trenutka smo bili vsi veseli in ga še danes nisem pozabil. 

Dejan Mugerli, 4. b  

 

 

 

Varno na pohodu 
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V šoli v naravi smo tudi tekli na smučeh. Tekaške smuči so daljše, lažje in ožje od alpskih smuči. 

Nekaterim je obuvanje tekaških čevljev povzročalo kar nekaj težav. Ko smo bili vsi pripravljeni, 

smo odšli za učiteljico po planoti. Poskusili smo tudi teči, a  je bilo težko, ker smo to počeli 

prvič. Tek na smučeh mi bo ostal še dolgo časa v lepem spominu. Če bom imel priložnost, ga 

bom ponovil. 

Aljaž Ipavec, 4. a 

Opisal bom plezanje, ker mi je bilo všeč. Razložil vam 

bom, kakšen občutek sem imel. Vsi smo čakali, kdaj 

bomo na vrsti in se pri tem zabavali z igranjem 

nogometa. Čakal sem. Nisem hotel biti prvi, ker me je 

bilo strah. Ker se mi je zdelo do vrha stene previsoko, je 

nisem preplezal cele. Nisem več zmogel. Bolele so me 

roke in noge, zato sem spustil oprimke na steni. 

Varnostna oprema me je ujela in spustili so me na tla. 

Poskusil bi še enkrat, da bi bil boljši. 

Matej Jerončič, 4. b 

Opisal vam bom, kako sem prvič streljal z lokom.  Že ko sem prijel lok v roke, se mi je zdelo 

carsko. Streljali smo pod domom Medved. Učiteljica Darja nam je prinesla tarče in loke s 

puščicami, ter razložila, kaj pomenijo barve na tarči. Vsak otrok je izstrelil v tarčo pet puščic za 

vajo in pet za res. Zelo je bilo zabavno.  Med tem ko smo streljali, so ostali sošolci ploskali. 

Učiteljica Darja je bila zelo zadovoljna z nami. Upal sem, da bom osvojil prvo mesto, a sem 

pristal le na tretjem. 

                                                         Peter Pirih, 4. a 

Spekli smo slastne piškote 

Plezali smo 
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VEČ KOT ZNAM, VEČ VELJAM 

Uspehi naših učencev na tekmovanjih v šolskem letu 2012/13 

ODBOJKA 

odbojka na mivki (FINALE) dekleta  

 državne prvakinje 

ŠŠT (FINALE) dekleta 

 3. mesto 

ŠKL (FINALE) fantje in dekleta 

 2. mesto 

LOGIKA - tekmovanje iz znanja 

logike 

DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ LOGIKE  

 LUKA KRALJ, 9. b  

  zlato priznanje 

ANEJA KOMAC, 8. a 

 srebrno priznanje 
BOBER - Mednarodno 

tekmovanje v informacijski in 

računalniški pismenosti 

DRŽAVNO TEKMOVANJE  

 LUKA KRALJ, 9. b   

  zlato priznanje 

Tekmovanje iz znanja o 

sladkorni bolezni 

DRŽAVNO TEKMOVANJE   

 MAJA KRIŽNIČ, 8. a, 

  srebrno priznanje 

 HANA MUNIH, 8. a 

  srebrno priznanje 

 ANA MEDVEŠČEK, 9. a 

  srebrno priznanje 

Tekmovanje iz znanja biologije 

za osnovne šole za Proteusovo 

priznanje 

DRŽAVNO TEKMOVANJE  

 ANA MEDVEŠČEK, 9. a 

  srebrno priznanje 

Tekmovanje iz znanja kemije za 

Preglova priznanja 

DRŽAVNO TEKMOVANJE   

 ANA MEDVEŠČEK, 9. a 

  srebrno priznanje 

 LUKA KRALJ, 9. b 

  zlato priznanje 

Tekmovanje za Cankarjevo 

priznanje 

PODROČNO TEKMOVANJE  

 ANA MEDVEŠČEK, 9. a 

  srebrno priznanje 

 MAJA KRIŽNIČ, 8. a 

  srebrno priznanje 
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Učenci OPB 1 

Tekmovanje v znanju iz Vesele 

šole 

DRŽAVNO TEKMOVANJE                                                                                 

 MATEJ GORJUP, 6. a 

  srebrno priznanje 

 JAKOB BLAŽIČ, 6. a 

  srebrno priznanje 

 ANA MAVER, 6. a,   

  srebrno priznanje 

 MAJA KRIŽNIČ 8. a 

  srebrno priznanje 

Tekmovanje v znanju matematike za 

Vegova priznanja 

PODROČNO TEKMOVANJE   

 TADEJ HUMAR, 7. b 

  srebrno priznanje 

 NIKA KRALJ, 8. a  

  srebrno priznanje 

 MAJA KRIŽNIČ 8. a 

  srebrno priznanje 

 HANA MUNIH 8. a 

  srebrno priznanje 

 ANEJA KOMAC, 8. a 

  srebrno priznanje 

 LEA MEDVEŠČEK, 8. a 

  srebrno priznanje 

 LUKA KRALJ, 9. b 

  srebrno priznanje 

 ALJOŠA MAKAROVIČ, 9. b 

  srebrno priznanje 

DRŽAVNO TEKMOVANJE  

 NIKA KRALJ, 8. a 

  zlato priznanje 

Tekmovanje v znanju fizike za 

Stefanova priznanja 

PODROČNO TEKMOVANJE   

 LUKA KRALJ, 9. b 

  srebrno priznanje 

DRŽAVNO TEKMOVANJE   

 LUKA KRALJ, 9. b 

  zlato priznanje 

Tekmovanje v znanja zgodovine 

PODROČNO TEKMOVANJE   

 MAJA KRIŽNIČ, 8. a 

  srebrno priznanje 

 LUKA KRALJ, 9. b 

  srebrno priznanje 

DRŽAVNO TEKMOVANJE   

 LUKA KRALJ, 9. b 

  zlato priznanje 
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SPOMINI NA OSNOVNOŠOLSKE DNI 

Letos je moje zadnje leto na tej šoli. Verjetno si bom celotno devetletno šolanje zapomnila 

tako z dobrimi, kot tudi s slabimi spomini. Ostali mi bodo trenutki, tisti kratki, a neprecenljivi. 

Vse od začetka, ko smo vstopili v prvi razred, vsi srečni, vznemirjeni, polni pričakovanj, še 

popolnoma tuji drug do drugega, pa vse do danes, ko smo siti sedenja po učilnicah in 

zdolgočaseni od dolgih učnih ur, v sebi nabiramo spomine. 

Čeprav komaj čakamo, da gremo, se ne zavedamo, kaj vse bomo pustili za sabo. V teh devetih 

letih so se med nami stkale mnoge vezi, nekatere sovražne, druge pa tesne in prijateljske. 

Spoznali smo ljudi, ki se jih bomo spominjali vse življenje.  

Verjetno ima vsak devetošolec svoje cilje, svoj pogled na svet in svoje ambicije, kar je 

pripomoglo k temu, da se bodo naše poti po osnovni šoli razšle - razlomile na več različnih 

koncev. Čeprav verjamem, da bomo nekateri ohranili stike, stvari ne bodo nikoli več enake. Nič 

več nas ne bo združevalo in ne bomo imeli več razloga, da bi se družili. 

Težko bi bilo izpostaviti en sam spomin, saj bi to pomenilo, da drugi niso enakovredni. 

Posebnih trenutkov je preveč, živijo sami zase v naših srcih in že tako prenatrpanih glavah - 

opravljajo svoje delo. V težkih časih nas opominjajo, kako se je vse skupaj začelo, dajejo nam 

voljo, da vsak teden znova in znova prestopimo šolski prag, ženejo nas naprej, naprej proti 

prihodnosti. 

Drugo leto, ko bomo spoznali nove ljudi ter odšli v nove kraje, se bodo nabrali drugi, mogoče 

še lepši. Toda ti, ki jih imamo sedaj, edinstveni, nezamenljivi, bodo vedno ostali. Nikoli ne bodo 

pozabljeni, saj so vendarle samo eni - spomini na osnovnošolske dni. 

                                                                                      Nika Vidič, 9. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrik Karnel, Žiga Berdon, 6. a 
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VESELE IN MANJ VESELE IZ ŠOLSKIH KLOPI 

V vrtec sem hodila v Vrtojbo, ker smo tam živeli. Ko sem bila stara osem let, smo se preselili v 

Kanal, torej sem tu začela obiskovati drugi razred osnovne šole.  

Na novo šolo v Kanalu sem prišla prestrašena, ker nisem vedela, kako se bom znašla. Na srečo 

je bilo vse v redu. Spoznala sem nove sošolce, učitelje ter ostale delavce na šoli. Počasi se je 

izteklo šolsko leto in vstopili smo v tretji razred. V tretjem razredu smo se učili, igrali … Tako se 

je tudi to leto zaključilo. Nato pa smo stopili v četrti razred in začeli smo dobivati prve ocene. V 

četrtem razredu nisem imela težav, zato sem zlahka napredovala v peti razred. Sedaj pa je 

snov postajala zahtevnejša. V šestem razredu sem imela nekaj težav z angleščino, ampak sem 

jih premostila ter napredovala v sedmi razred. Postajalo je vse težje. V sedmem razredu smo se 

učili, kregali ...  

Bilo je zanimivo. Osmi razred je bil še najbolj pester. Naša razredničarka, učiteljica Marina 

Seyoun, je izvedela za vse, kar smo storili in o tem smo se pogovorili pri oddelčnih urah ali pa 

kar pri kemiji oziroma biologiji. Najzahtevnejši predmet je bila zame zgodovina, ampak tudi to 

sem uspela popraviti, zato sem napredovala v deveti razred in to je moje zadnje leto na 

osnovni šoli. Naj povem, da sem se v 

devetem razredu čez celo leto imela v redu. 

S sošolci in sošolkami se dobro razumemo, 

pomagamo si med seboj, da bomo čim prej 

popravili ocene in napredovali. V tem letu 

je bilo veliko lepih dogodkov. Naj povem, 

da sem se veliko presmejala pri urah 

slovenščine, angleščine ter pri matematiki.  

Pogrešala bom skupno druženje s sošolci, 

sošolkami ter tudi z učitelji. S slednjimi sem 

se vedno dobro razumela. Šolsko leto se 

počasi izteka. Pripraviti moramo še valeto 

ter končni izlet, kar pomeni, da bo to naše 

zadnje druženje.  

Osnovna šola Kanal s svojimi šolskimi 

klopmi, učilnicami ter učitelji mi bo ostala v 

lepih spominih. Šolanje bom nadaljevala na 

frizerski šoli v Kopru. Upam, da mi bo 

uspelo.  

Osnovna šola Kanal, pogrešala te bom!  

                

                                    Danjela Stojanović, 9. b 

Ana Maver , Neža Jaklin, 6. a 
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PAPIRNAT ČOLNIČEK  

Čolniček papirnat 

po reki pluje, 

bolj kot se koncu poti približuje, 

bolj mirno potuje. 

Sonce goreče 

videlo je že vse trenutke sreče. 

Dež, ki je reko napolnil, 

morda vseh želja res ni izpolnil. 

3 – 2  ni 0 

Tako 1 še vedno ostane, 

kljub težavam 

povoji zacelijo rane. 

Čolniček mirno na cilj pripluje. 

Ničesar na svoji poti ne obžaluje. 

Ana Medvešček, 9. a 

ŠOLSKA LJUBEZEN 

Ko ga zagledam, 

se rada zapredam. 

Besede premešam 

in jih malo zamešam. 

Mislim nanj 

ves dan. 

Ponoči ne da mi miru 

ne v sanjah in ne v snu. 

Po zvezkih si pišem njegovo ime, 

zanj bi storila vse. 

Nika Cvetrežnik, 9. b 
Hana Munih, 8. a 
Manca Turchetto, 8. a 

Miha Skrt, 9. a 
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HVALA LJUBEZNI 

Ljubezen             je največje  

čudo, ki jih prinaša svet. Beseda, 

ki najraje jo  opeva mlad poet. Se 

v pogledih mladih skriva in je 

igriva, nagajiva. Ves čas v 

naših srcih biva, srečo 

veselje vanje 

vliva. 

Maja Križnič, 8. a 

RAZMIŠLJANJE POLITIKOV 

Bogu hvala, mir je mimo, 

ker v vojni mirneje živimo, 

saj v njej se ne borimo 

in zaradi nje nič ne trpimo! 

Bogu hvala, mir je mimo! 

Vojna zaposli ljudi, 

da dajo mir politiki, 

da lahko krademo še več, 

saj to nam je edino všeč. 

Bogu hvala, mir je mimo, 

VOJNA JE TO, KAR SI ŽELIMO! 

Luka Lahajnar, 9. b 

Nejc Markič, 6. a 
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Tine Drekonja, Matej Gorjup, Neža Jeklin, Janez Medvešček, 6. a 

ŠOLSKA REFORMA 

S šolsko reformo se vse je začelo, 

ko v 18. stoletju Marijo Terezijo je zadelo: 

»Kaj ko bi našim otrokom življenje popestrili 

in jih v šolo za vedno posadili!« 

Najprej otrokom to je bilo všeč, 

a kmalu vsem je postalo odveč. 

Mladine doma ni več bilo, 

krompirja na njivi pobirat ni mel kdo. 

Najprej otroci v trivialke so hodili 

in na mestnih trgih se učili. 

Pridobili so novo in novo znanje, 

a zunaj Evrope bile so to le sanje. 

Marsikateri otrok še danes brez šole živi, 

a znanja vsak si želi. 

Šola je prav dobra stvar, 

z znanjem pridobiš si denar. 

V življenju lahko uživaš, 

si nova in nova znanja pridobivaš. 

Nika Cvetrežnik, 9. b , Maja Križnič, 8. a , Hana Munih, 8. a  
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Ne maram drugih idej, 

vem za svoje. 

To je punt. 

 Erik Bratina, 8. a 

Na stolu sedim, 

se z jezo močno borim 

in vedno izgubim. 

 Sara Podbršček, 8. a 

Ko se spuntam, 

se svet okrog mene za ušesa drži, 

mene pa grlo boli.     

 Aneja Komac, 8. a 

Po temni sobi 

v spremstvu jeze hodim, 

vem, sem ne sodim. 

 Ana Medvešček, 9. a 

PUNTARSKE 

Blaž Levpušček, Nejc Skrt, 8. a 

NE(S)MISLICE NEZNANIH  

Košata lipa- da ima ful iglic. 

Zlati časi- za učenca 

so to počitnice. 

Pohleven- da rad dela 

po hlevu. 

Ponižal se je- je ratal majhen 

Kdor laže, ima kratke 

noge. 

Jože bo drugo leto star 50 

let, kar pomeni, da bo malo 

čez les. 

Kdor je sit, naj ne je.  

(Namesto: Kdor ne dela, naj ne je.) 

Tudi slepa miš zrno najde.  

(Namesto: Tudi slepa kura zrno najde.) 
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KNJIGA 

Če želiš izboljšat svoje znanje, 

najbolj ti pomaga branje. 

V knjigah našel boš različna besedila, 

ki te res veliko bodo naučila. 

V njih besede dolge so in kratke, 

tudi slike povedo različne nam podatke. 

Če pogosto knjigo v roke boš vzel, 

znanja res veliko boš imel. 

Gašper Miščič, 7. b 

DOMOVINA 

Ti, Slovenija, si moja domovina, 

moja radost si edina. 

Tu se prebudim, 

tvoji lepoti se začudim 

in zvečer ponosna zaspim. 

Ko pomlad se prebudi, 

spet se zdiš najlepša ti. 

Tukaj ptički žvrgolijo 

in otroci se učijo. 

Sara Zavec, 7. b 

Tadeja Brezavšček, 4. a 
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NAROBE SVET 

Če bi bil svet tak, 

bi racman pil res mleko rad. 

Če voda pila bi ljudi, 

bi vsi na svetu nesrečni bili. 

Če avto bi šoferja vozil, 

če nahrbtnik bi šolarja nosil, 

če zemlja bi v krompirju rasla, 

če trava bi se na kravi pasla, 

če stol bi na človeku sedel, 

bi svet narobe pel. 

Urška Lango, 7. a 

KO SMO BILI MAJHNI … 

Ko smo bili majhni, 

knjige smo brali, 

črke se učili in se igrali. 

Knjig je veliko, 

lahko si pisatelj, 

lahko jih pišeš, 

lahko jih bereš, 

lahko pa narišeš. 

Ko knjigo prebereš,  

najdi si drugo 

beri veliko in  

ne pozabi na piko.        

Valentina Kodelja, 7. a    

DOLGOČASNA,  A POUČNA KNJIGA 

Knjiga na polici sameva, 

ko televizija veselo prepeva. 

Mama mi teži, 

naj v sobo se spravim 

in knjigo zagrabim. 

Otožna na postelji ležim, 

zaprto knjigo v rokah držim. 

Ne morem in ne morem se zbrati. 

Mi je res treba to debelo knjigo brati? 

O le kaj bi dala, 

da bi se ta knjiga sama prebrala. 

No ja, je pa vseeno bolje zame, da jo preberem in 

mi vsaj nekaj v glavi ostane.  

Tina Lango, 7. a                                                                                          

Luka Kralj, 9. b 
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Aneja Šuligoj, 5. a 

UGANKE 

Kadar čelo se zmršči, 

takrat iskra zacvrči 

in nekaj ti po glavi roji. 
Ima strašansko velike oči 

in vidi tudi takšne stvari, 

ki so drugim nevidne. 

 Skoraj vsak se ga boji. 

 Lahko so strašne, 

lahko žalostne, temačne, 
vesele ... 

A ne smemo jih izdati. Na njem očka že veselo smrči, 

da se iz njega kar kadi. 

Če v njej ni cvetlic, 

je sama in se kar malo boji. 

 

Petra Šuligoj, Anja Pavšič, 7. a 

Odgovori: misel, strah, skrivnosti, zofa, vaza 
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Teja Blažič, 5. b 

V knjižnici na polici sedi 

in nas tujih besed nauči. 

V knjigah prebiva, 

se za gobami skriva, 

drugim nagaja, 

ob ognju raja. 

Ima vrata, 

a skoznje ne hodimo. 

Če čep obrnemo, dobimo vročo reč, 

rečemo ji  … 

Ponoči ima dvoje oči, 

ko pride domov, v garaži spi. 

Je največje bogastvo vesolja, 

na njej so celine in morja. 

Maja Bavdaž, Janja Bizjak, Neža Jeklin, Ana Maver, 6. a 

Odgovori: slovar, škratek, omara, peč, igla, avto, Zemlja 

Ima uho, pa nič ne sliši, 

in še manjša je od miši. 
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BILA JE POMLAD 

Bila je pomlad, 

marjetice so cvetele, 

imel me je rad, 

pridno so delale čebele. 

A je potem na klopco prisedla Mija. 

On je gledal le njo 

in začela se je polomija. 

Potem je izgubil še zobni aparat, 

punce so se lepile na njega, 

a jaz nisem mogla spat. 

Zdaj sem vsa iz sebe zaradi tega. 

Njegove modre oči sploh niso več iskrene, 

vsaka njegova beseda v meni usahne,                                                                                                                            

z njegovimi slikami več niso polepljene moje stene, 

vsaka njegova beseda mi v srce kamen pahne. 

In zdaj on in njegove prijateljice na klopci sedijo. 

Ko grem mimo, me njegove oči še vedno morijo. 

Neža Jeklin, 6. a 

Mei Vogrič, 3. a 
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POLETJE OB SOČI 

Bilo je poletje. Sonce je peklo. Zaradi vročine smo se s prijatelji hodili hladit k Soči. Vroč pesek 

je žgal podplate, zato smo po njem tekali in si noge hladili v vodi. Prav vsak dan je bil zanimiv. 

Skakali smo s skal v vodo, lizali sladoled in plavali, dokler nismo bili že vsi premraženi. 

Najbolj se spominjam dogodka s čebelo. Nekega dne smo se odpravljali v vodo in ko smo bili 

že sredi struge, sta me prijateljici pogledali ter zakričali, da mi po obrazu leze čebela. Tisti 

trenutek sem tudi sama začutila neprijeten občutek. Voda je bila globoka, zato se dna nisem 

dotikala. Plavala sem na mestu, ob meni pa so bile prijateljice. Ko je bila čebela že na mojih 

ustnicah, sem jih hitro zaprla, da je ne bi pojedla. Prijateljice so mi govorile, naj se potopim, a 

sem bila preveč prestrašena, da bi sploh lahko kaj naredila. Nazadnje, ko je bila čebela že na 

mojem licu, sem se opogumila ter se globoko potopila. V vodi sem nekajkrat zmajala z glavo, 

da bi se prepričala, ali je čebela odletela. Nato sem se z veliko silo odrinila na površje ter 

plavala do splava, kjer sem si odpočila. Ko sem se streznila, sem pogledala okrog sebe in videla 

prijateljice, ki so začudeno zrle vame. Po tej čudni tišini smo se vse zasmejale. 

Še vedno sem bila malo prestrašena. Najbrž prav zaradi tega strahu tega trenutka ne bom 

nikoli pozabila. 

Ana Maver, 6. a 

Barbara Jelovčan, 7. b 
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MOJE NAJVEČJE VESELJE JE NA GORAH 

Trije mulci smo se potepali po fužinarskih planinah. Ker smo bili vsi bolj ali manj »plonk«, smo 

spali kar po kakšnih pastirskih stanovih ali kjer se je pač dalo. Na hotel »Vedro nebo« se v 

bohinjskem koncu človek bolj težko zanese. Zato pa je nas zaneslo na planino, kjer je pasel 

neki stari ata. 

Bil je visok in suh. Komaj se je premikal. Bil pa je strašansko prijazen. Vprašali smo ga, ali lahko 

prespimo pri njem. Najprej je nekaj zagodel, potem pa nas je peljal na skedenj, kjer nam je 

pokazal ležišče. In glej ga zlomka! Mi smo pričakovali, da nam bo dal kakšen jogi. Toda ne. 

Stari ata nam je pokazal kup sena. »To bo pa težka noč, » sem si mislil. 

Prišla je noč. Nismo mogli zaspati, ker smo komaj čakali dogodivščin naslednjega dne. Zjutraj 

smo vstali že zelo zgodaj in se zmenili, da jo pastirju nekaj zagodemo. Odvezali smo krave, pri 

tem pa zatulili na ves glas tako, da so se krave prestrašene razbežale, mi pa z njimi. Splezali 

smo na bližnje drevo in čakali. Ko je stari ata videl krave, kako bežijo, je verjetno takoj pomislil 

na nas. V skedenj je šel pogledat, a nas ni bilo. Rekel je: »Presneta  mularija!« in odšel iskat 

krave. Kaj se je zgodilo po tem, ne vem, ker se mu  nismo upali pred oči. Bilo mi je kar malo 

hudo, saj je bil z nami prijazen. 

Mi smo se odpravili dalje, in to na Triglav. Začetek hoje ni bil težak. Vsi smo mislili, da bo vzpon 

na Triglav mala »malca«. Pa smo se zmotili, kajti po dveh urah hoje smo bili že zelo utrujeni in 

lačni. Še sreča, da smo srečali planinko, ki nam je dala nekaj za pojesti. Zahvalili smo se za 

okrepčilo in nadaljevali pot.  

Nenadoma smo v daljavi zaslišali glas – znan glas. Približeval se nam je prijatelj Janez. Bil je 

zelo smešen, saj nas je celo pot zabaval z vici. Čas nam je zaradi tega zelo hitro mineval.  

Postajalo je vedno bolj mraz. Naše majice s kratkimi rokavi so bile problem. Še sreča, da smo 

imeli s sabo zimske jakne.  

Končno smo prispeli na vrh. Imeli smo lep razgled nad našimi gorami. Počutili smo se zelo 

dobro, ker smo dosegli vrh Triglava in s tem, kot pravijo,  postali pravi  Slovenci. 

Na žalost je prišel čas odhoda, saj nas je čakala še dolga pot v dolino. Hoja navzdol je bila 

težka, ker smo bili že zelo utrujeni.  

Domov smo prišli pozno. Bili smo veseli našega podviga, ki ga nikoli ne bomo pozabili. 

                                                                                                                                Klemen Vogrič, 5. b 
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HECNI KUŽA 

Hej, hej, hej, hecni kuža, 

kam se danes ti podiš, 

kaj si danes ti želiš? 

Želim si en velik kotlet, 

en dobro zapečen polpet. 

Njami, njami, njami, 

kako dobro je to, 

hitro pojem, jutri tega več ne bo. 

Sit in zadovoljen domov odhiti, 

iz svoje utice se več ne oglasi. 

Kaj kuža v utici počne? 

Notri toči velike kužkove solze. 

Anja Lango, Gaja Čuferli Milošević, 5. b 

JABLANA 

Jablano so posadili,  

v sadovnjaku jo ogradili. 

Prvo leto se je zbudila, 

bele cvetove je razprla, 

a sadeža ni obrodila. 

Drugo leto je zaspala, 

a sadeža še vedno ni dala. 

Tretje leto so jo poškropili, 

da končno bi sadeže od nje dobili. 

Pa zopet nič. 

Četrto leto so pri miru jo pustili, 

en sam sadež od nje dobili. 

Obiranja ni bilo preveč, 

še to malo je bilo odveč. 

Peto leto obrodila ni, 

vsi bili so žalostni, 

zato sadjarja poklicali so, 

da jablano odstranil bo. 

Domen Gabrijelčič, 5. b 

Ines Salkić, OPB 2 
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POJOČI VRABČEK  

Nekoč je živel cesar, ki je rad poslušal pesmi. Vsak mu je zapel pesem, ampak nobena mu ni 

bila najbolj všeč. Zato se je odločil, da jo bo napisal sam. 

Nato pa je nekega sončnega dne v grad smuknil vrabček. Vrabček je tako lepo žvrgolel, da mu 

je cesar prisluhnil. Cesarju je bila njegova pesem tako zelo všeč, da je vrabček moral cele 

dneve peti na dvoru in vsi ljudje so ga občudovali. Blizu pa so živeli tudi trije bratje, ki so bili 

kmetje. Ljudje niso več kupovali njihove zelenjave, ker so ves čas poslušali kraljevskega 

vrabčka, zato so se cesar in kmetje sprli. Nekega dne pa je vrabček odletel v gozd in se ni več 

vrnil. Vsi so ga iskali in iskali, dokler ga niso našli s samičko in malimi žvrgolečimi vrabčki. Cesar 

je hotel vse vrabčke samo zase, zato so se kmetje razjezili. Na gradu se je nato pojavilo 

govoreče zrcalo, ki je povedalo, da se bo zgodil nered, če se ne bodo spoprijateljili. 

Ker se je cesar opravičil, so kmetje opravičilo sprejeli in postali so dobri prijatelji. Tako so bili 

vsi bolj srečni. 

Tinkara Kofol, 5. a 

Nika Koren, 2. a 
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KNJIŽNICA NA KMETIJI  

Nekoč so živeli trije kmetje, ki so bili bratje. A nekega dne so na kmetijo prišli cesar in njegovi 

služabniki. 

Rekli so, naj se kmetje umaknejo v času enega dne, ker bodo tam zgradili knjižnico.  Cesar je 

rekel, naj ne ugovarjajo, če ne, jim bo odsekal glavo. Najstarejši brat je rekel bratoma, naj se 

takoj lotita pakirati in začeli so.  Po enem dnevu je tam stala knjižnica in ne kmetija. Tja so vsak 

dan hodili trije bratje. A nekega dne, ko so brali knjigo, jim je padla na tla in zavpila: "Av !" in 

vprašala jih je, kaj delajo z njo. Odgovorili so ji, da je niso nalašč vrgli na tla. Knjiga je rekla, da 

lahko vse pove, kar si želijo. Vprašali so jo, če obstaja kakšna rešitev, da bi lahko postala 

knjižnica spet kmetija. Rekla je, da samo, če najdejo kroglo, ki je na drugi strani knjižnice med 

knjigami. Takoj so šli na pot. Ko so prišli na drugo stran, so začeli brskati med knjigami. In čez 

tri ure so jo našli. Vprašali so jo, kako lahko rešijo kmetijo. In takoj je odgovorila, da lahko, 

samo če najdejo kristal, ki je najgloblje v morju, ki je enajst kilometrov pod vodo. Odpravili so 

se s podmornico. Našli so ga in vzeli. Potem so spet šli h krogli in rekla je, naj kristal dajo v 

ključavnico. 

Ko je cesar to izvedel, se je tako razjezil, da je vzel vse svoje premoženje in šel v daljne kraje. 

Trije bratje so bili veseli in mogoče živijo še danes. 

Patrik Bajič Kralj, 5. a 

VAROVANJE PSIČKE LU  

Nekega jutra me je zbudilo šumenje in cviljenje. Dvignila sem se in pogledala naokrog. Pred 

vrati je stal pes. Nato pa sem se spomnila. Da! Lu je pri meni! Lu je bilo ime psički, ki je stala 

pred vrati. Hitro sem vstala. Lu in jaz sva tekli po hodniku. Bila je že deveta ura. Lu pa mora 

takrat jesti. Medtem ko sem ji pripravljala hrano, sem se spomnila. Moji sošolci in sošolke se 

sedaj sankajo. Bila sem žalostna, a vseeno vesela, ker je zraven mene sedela Lu. Mahala je s 

svojim malim, čudovitim repkom. Čez nekaj časa je Lu jedla in jaz sem se šla učit.  Komaj sem 

sedla pred zvezke, je Lu že cvilila, da bi prišla v hišo. Odprla sem ji vrata ter spet brala. Komaj 

sem prebrala prvo stran, je Lu že cvilila, da bi šla ven. To se je ponavljalo, vse dokler nisem 

zaprla zvezka. Tisti hip, ko sem zaprla zvezek, je prišla mama. Sedli sva pred zajtrk. In, ne že 

spet! Lu je cvilila. Spet sem ji odprla. Na srečo je odšla spat, jaz pa sem si močno oddahnila. 

Pojedla sem zajtrk in se usedla na kavč. Pred mano je bil še dolg, dolg dan. Vse je bilo mirno in 

tiho. Čez nekaj časa se je po vratih zaslišalo praskanje. Spet je bila Lu. Odločila sem se, da jo 

peljem na sprehod. Odšli sva. Na poti sem srečala psa. Z Lu sta se začela igrati in nisem ju 

mogla ločiti. Ko mi je uspelo, sva šli domov. Bila sem že zelo zaspana. Ura je bila šesta zvečer. 

Zbudilo me je govorjenje. Bil je moj brat Martin. Ko je videl, da sem se zbudila, me je pohvalil, 

da sem lepo skrbela za Lu. Bila sem zelo vesela. 

Ema Križnič, 5. a 
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POTOVANJE VODNE KAPLJICE  

Vse se je zgodilo nekega toplega jutra. To je bilo jutro, v katerem me je moja mama rodila 

drobceno in suho. Mama me je klicala Mala Manca. Ravno, ko me je držala v naročju, sva 

skupaj poleteli v nebo. 

 

Takrat so bile moje misli usmerjene drugam in nisem vedela, kaj se dogaja. Moja mama in 

starejša sestrica Maja pa sta. In to še kako dobro. Kar naenkrat sem pristala na nečem zelo 

mehkem in toplem. Ko sem bila starejša, sem začela hoditi v šolo. Vedno sem bila drobcena in 

odlična. Tam sem spoznala moji najboljši prijateljici. Tejo in Andrejo. Nekega dne smo šle vse 

tri spat k moji mami. Naenkrat pa se je ta mehka stvar strgala in moja mama in Maja sta padli. 

Vse prestrašene in jokajoče smo stekle še k mamama Teje in Andreje. Tudi njih ni bilo več.  

Žalostne smo sedle na to mehko površino. Začutile smo, da se to ne zdi več tako mehko, kot 

se nam je zdelo nekoč. V šolo smo hodile težkih src. Nekega dne so se v šoli odprla tla. S Tejo 

in Andrejo smo padle v to odprtino. Z našimi majhnimi repki smo se prijele skupaj. Bilo nas je 

zelo strah. Zelo smo si želele iti nazaj v naš topel dom. Naenkrat smo se znašle med milijoni 

čistih vodnih kapljic. Od njih smo izvedele čisto vse. Bile so zelo prijazne. Povedale so nam, da 

obstajajo tudi umazane zlobne kapljice, ki ugrabljajo majhne nemočne kapljice. Bilo me je zelo 

strah. Prijazne kapljice sem vprašala, če so kje videle mojo mamo. Dobila sem odgovor, da so 

jo ugrabile zlobne kapljice. Bila sem zelo jezna in razburjena. Kar naenkrat sem pred sabo 

zagledala na stotine zlobnih kapljic. Na obrazu so imele zlobne nasmehe. Sedaj mi je bilo 

vsega zla čez glavo. Zajokala sem tako močno, da so moje čiste solze uničile vse umazane 

kapljice. Vse vode na svetu so bile sedaj očiščene. Kar naenkrat sem med veseljem kapljic 

zagledala mamo in sestro Majo.  

Srečna sem stekla k njima. Vse skupaj smo se objele. To je bil moj najsrečnejši trenutek v 

življenju. Vsi smo živeli zelo veselo in srečno. 

Manca Velišček, 5. a 

Mihaela Cigoj, 3. r POŠ Kal 
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NAŠA HIŠA 

Naša hiša je kot kuhinjska niša. 

V njej se kuha, pomiva, peče 

in kakšno pametno reče. 

V naši hiši se ne lovijo miši. 

Tu se počiva, smrči in uči. 

Tata kuri, mama lika, 

sestra pere kot se šika. 

Jaz pa mali škrat, 

raje se skrijem,  

da mi ni treba brat. 

Pia Likar, 4. b 

HIŠA 

Hiša je zgradba z okni in vrati, 

ki ima podstrešje in klet, 

kjer vlada nered. 

V  njej živijo miši, netopirji, muce in psi 

in polno ljudi, 

ki se radi imajo, 

četudi stalno nergajo. 

Moja hiša pa ni taka kot vsaka. 

Ona je stara, mogočna, 

kot grad močna. 

Podnevi je živa, 

ponoči počiva, 

poleti jo senca hladi, 

pozimi se iz dimnikov kadi. 

Martina Pavšič, 4. b 

Petra Šuligoj, 7. a 

KDAJ JE HIŠA ŽIVA? 

Moja hiša je živa pozimi, ko je okrašena z lučkami.  

Spomladi, ko so na okenskih policah rože. Ko mama peče torto in diši po celi hiši.     

Kevin Rijavec, 4. a 



 49 

  
IGRE BESED BOGATIJO NAŠ SVET 

OBISK 

Odšli smo na obisk k prijateljici Vrisk. Prinesli 

smo ji čokolado, ona nam je dala marmelado. 

Veseli smo bili z obiskom prav vsi. 

Lucia Pascolat, 4. a 

MOJA DRUŽINA 

Moja družina živi v Kanalu. V naši hiši 

živimo mama, tata, brat in jaz. Mami 

je ime Lavra, dela v Brdih v domu 

ostarelih kot medicinska sestra. 

Rada sadi rože. Tatu je ime Ervin. Je 

trgovski potnik. Rad  se vozi z 

motorjem. Mojemu bratu je ime 

Aljaž. Končuje osnovno šolo in rad 

igra na kitaro. Vsi skupaj radi hodimo 

na počitnice in na potovanja. 

Matevž Hvalica, 4. a 

V 

O 

Š 

Č 

I 

L 

A 

Draga mama! 

Ti nenadomestljiva si, 

nobena mami boljša ni, 

tudi če se jeziš, 

meni še vedno ob srcu stojiš. 

Ana Vidmar,  

3. r. POŠ Kal nad Kanalom 

Končno je prišel stari 

dan žena, 

baloni že visijo, 

vsi se veselijo. 

Dan žena je praznik najboljši od vseh, 

hitro pohitimo, 

mami rožo prinesimo. 

Nina Levpušček,  

3. r. POŠ Kal nad Kanalom 

Anej Tinta, 3. a 
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MIŠKE 

Ko vsi zaspijo, se miške prebudijo. 

Počešejo si lase in očistijo zobe. 

Se oblečejo in posteljo razmečejo. 

V luknjici je klub,  

pred njo pa velik hrup. 

Pridejo v hiško 

in spečejo potičko. 

Ko pride svetel dan, 

se miške v postelji zavijejo 

in sladko odpočijejo. 

 

Tadeja Brezavšček, 4. a;  

Hana Gerbec, Karin Bavdaž, Pia Likar, 4. b  

VESELJE SPOMLADI 

Zima je odšla, 

pomlad z zvončki zvončklja. 

Rastline, rastline prišle ste na plan,  

želim vam en lep dober dan. 

Narava se je prebudila, 

cvetice vesele se bodo lepo imele. 

Živali so se prebudile, 

iz svojih brlogov poskočile. 

Veselje je to, veselje je to, 

pomladi je zelo lepo. 

Jernej Vinazza, 4. b 

ZAJČKA  

( ker sem bival v sobi z imenom zajec) 

Midva sva kot mala zajčka, vedno sva smejalčka.  

Rada igrava šah, ne greva spat na mah. A v postelji je 

prav toplo, ko zaspiva, poletiva v nebo. 

Jaka Karnel, 4. a 

Janez Makorič, 4. b 
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MOJA NAJLJUBŠA IGRAČA 

Moja najljubša igrača je plišasti medvedek. Ime mu je Puhi. Dobil sem ga ob rojstvu, ko sem bil 

še v porodnišnici. Prinesla mi ga je mamina sestrična. Je bele barve. Okrog vratu ima svetlo 

rjavo pentljo. Ima rjav smrček in rjave oči. Na hrbtu ima majhen okrogel repek. Medvedek je 

zelo mehak in puhast, zato je hodil z menoj spat, ko sem bil še majhen. Tudi sedaj se še igram z 

njim. Medvedka imam zelo rad in bil bi zelo žalosten, če bi ga izgubil. 

Aljaž Gerbec, 3. a 

MOJ DŽIP 

Imam veliko igrač. Najljubše pa so mi lego kocke. Dobil sem jih za darilo. Sestavil sem že veliko 

stvari. Najbolj pa sem ponosen na džip. Ima velike in visoke gume, ki so mu potrebne pri vožnji 

po gozdovih, lužah in težko prevoznih poteh. Na kolesih so pritrjeni tudi amortizerji, ki ublažijo 

vožnjo pri skokih. Pri straneh ima dve leteči plovili. Na gumah so nameščeni tudi ostri špiki, da 

se lahko džip brani pred napadom drugih vozil. Velikokrat se z menoj igra tudi brat. Tako je igra 

zanimivejša in raznolika. Po končani igri pa kocke skrbno pospravim. 

Aleks Pavlin, 3. a 

MOJ TELEFON 

Moj telefon je SAMSUNG GALAXY 5. Dobil sem ga spomladi, ko se je poškodoval moj stari 

telefon. Kupili smo ga v Novi Gorici v Big  Bengu. Je črne barve. Velik je približno 6 cm x 11 cm 

in širok 1 cm. Spredaj ima velik zaslon na dotik. Nad zaslonom je slušalka, pod njimi pa so 

večnamenske tipke. Ne levi strani sta tipki za glasnost in priključek za polnilec. Na vrhu je 

luknjica za slušalke. Zadaj je kamera, pod njo pa je zvočnik. Telefonirati ne bi mogel, če ne bi 

imel polne baterije in SIM kartice. K telefonu spadajo še polnilnik, slušalke in spominska 

kartica. Telefon uporabljam za klicanje, pošiljanje sporočil, snemanje fotografij in filmčkov, za 

poslušanje glasbe in za igranje igric. Najbolj mi je všeč, da se lahko povežem z internetom. 

Primož Jeklin, 3. a 
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OTROŠKA IGRA, KI SE JO SAM-A NAJRAJE IGRAM    

Punčke 

S punčkami se igram vrtec in čajanko. 

Oblačim jih v obleke. Obuvam jih v 

čeveljce. Češem jim lase. Pojem jim 

pesmice in pripovedujem zgodbice. 

Kopam jih v kadi. Z vozičkom jih vozim 

na sprehod. Na počitnice grejo z 

mano. Z mano spijo.       

                                        Nina Pavšič, 2. a    

Nogomet 

Velikokrat igram nogomet sam. Najprej 

moram poiskati žogo. Na steno narišem 

prečke s kredo. Nato začnem žogo brcati 

v steno. Delam se, kot da preigravam 

soigralce. Zmagam takrat, ko zadenem 

gol na zidu. Tako se igram velikokrat. 

Nogomet mi je všeč. 

                                       Kristjan Laščak, 2. a 

Korenčki 

To igro se igramo pri gimnastiki. Najprej si 

damo majčko v hlače. Otroci ležimo na tleh 

in se držimo za roke. Eden ostane zunaj in 

vleče druge otroke za noge. Ko povleče 

enega ven, mu ta pomaga puliti ostale. 

Zmagata tista dva, ki se na tleh držita za 

roke. 

                                         Leila Škodnik, 2. a 

Kmet 

En igralec ima iztegnjene roke. Ta je kmet. 

Drugi igralci se ga držijo za prste. Ko kmet 

reče »pšenica«, ostali igralci tečejo. Kmet jih 

lovi. Tistega, ki ulovi, je pšenica. Pšenica je 

okameneli igralec. Ko vse ulovi, je konec igre. 

                                      Jaka Velušček, 2. a 

Špela Pičulin, 1. a 
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MOJ PRIJATELJ, MOJA PRIJATELJICA 

Všeč mi je, je zabaven, z 

mano se igra dobre igre.  

Nik Zajec, 1. a 

Večkrat se z mano 

igra, zame je lep.  

Nives Leban, 1. a 

Oba igrava nogomet, je ena-

ko hiter kot jaz. 

Benjamin Mugerli, 1. a  

Ima lepo frizuro, rad se igra z mano 

in ko sem se peljal mimo njegove 

hiše, mi je pomahal.  

Klemen Tinta, 1. a  

Vedno mi reče, da sem dober.  

Patrik Romare, 1. a 
Ima lepe lase, lep obraz in 

lepe copate.  

Aleks Romare, 1. a 

Uči me braniti na golu.  

Kristjan Lipičar, 1. a  

Je pridna in mi zmeraj pomaga.  

Špela Pičulin, 1. a 

Doma ima veliko muc. 

Maša Tia Komac, 1. a  

Je prijazna, vesel sem, ker 

pride k meni domov in se 

igrava skrivalnice.  

Gregor Lemut, 1. a  

Všeč mi je, ko se igrava lepe 

igre in ko se pogovarjava. 

Nicholas Pavšič, 1. a 



  

 



 

  

V MAVRIČNE ŠKRATE SMO ZRASLI 
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RADI HODIMO V VRTEC 

V letošnjem šolskem letu imamo v vrtcu celoletni projekt: bogatenje besednega zaklada, in 

sicer komuniciranje s pomočjo lutke. 

V najmlajši skupini, skupini Rumeni škrata, 

smo se z lutko seznanjali z dejavnostmi skozi 

letne čase. Tako smo jeseni spoznali zgodbico 

Hvaležni medved, ki nam jo je pripovedoval 

»rumeni škrat«. Izdelali smo lutko dečka in 

deklice ter se z lutkami igrali v majhnih hišicah 

iz škatel. Nabavili smo velike škatle, izrezali 

okna in vrata, pobarvali stene in streho in 

nastala je hiša, v kateri smo se lahko skrivali, 

kukali skozi okna in odpirali vrata. Veliko smo 

se igrali z raznimi škatlami in odpadnim 

materialom. 

 
 
Zelo radi smo gnetli slano testo in uporabljali razne 

modelčke, vse to smo pokazali tudi staršem na 

novoletnem srečanju. Z okraski iz slanega testa 

smo okrasili novoletno jelko. 

 

 

 

Pozimi nas je obiskala Muca Copatarica in nas naučila, 

kako si sezujemo copate in kam jih pospravimo. Sešila 

nam je nove copate – balerinke. 

 
 
 

 

 

Spoznali smo ptice, ki živijo pri nas, in zanje 

skrbeli vso dolgo zimo. V ptičjo krmilnico na 

atriju smo vsak dan nasuli zrnje in opazovali, 

katere ptice so v krmilnici. V mesecu januarju 

smo z izdelki sodelovali na natečaju Cicido na 

temo: Lepi trenutki z umetnostjo. 
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Zima je bila dolga in nasula nam je veliko snega, 

kar smo izkoristili za igro na snegu in izdelali 

sneženega moža. 

 
 

 

 

 

V mesecu februarju nas je obiskal zeleni 

nahrbtnik z zelenim škratom in nam zadal 

nalogo na temo: Kaj so jedli naši stari starši? 

Naloga nas je zelo prevzela. Odločili smo se za 

peko domačega kruha, poskusili domačo 

marmelado, ribali smo jabolka, nona nam je 

skuhala žgance in »knajpovo kafe«. 

 

 

 

Spomladi smo spoznavali domače živali in skozi zgodbico 

»Mali zajček -  Si ti moja mamica?« smo se naučili, kako se 

živali oglašajo, kakšne so in izdelali knjižico zgodbic.  Z 

dlančnimi lutkami smo zgodbico uprizorili na srečanju s 

starši. 
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Veliko smo se gibali na svežem zraku, na atriju in na sprehodih. V igralnici smo pripravili 

poligone, kjer smo zelo uživali in pridobivali na moči in ravnotežju. Zelo radi smo slikali s 

prstnimi barvami in prebirali knjige. Navajali smo se na razne kotičke v igralnici, kjer so bile 

postavljene igrače. Lepo nam je bilo, ko smo se na »igralni blazini« odpočili in pocrtali.    

 

 
Spoznali smo veliko pesmic in zelo radi smo poslušali petje vzgojiteljic, prepevali smo s 

pomočjo mimike ali dodali kakšno besedo, vedno pa smo na koncu zaploskali. Ob zvokih glasbe 

smo se prijeli za roke in zarajali, saj zelo radi plešemo.  

Smo razposajeni, živahni otroci, radovedni in vedoželjni, radi raziskujemo in vedno kaj novega 

odkrijemo. Pri  igri in dejavnostih pa sta nam bili vedno v pomoč vzgojiteljici.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Blanka Černe in Majda Markič, 
skupina Rumeni škrat 
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Z LUTKO V ROKI 

Skupino »Rdeči škrat« je v tem  letu obiskovalo enajst malčkov, ki jim je igra primarna 

dejavnost. Z različnimi aktivnostmi sva otroke popeljali skozi letne čase, zaznavanje 

raznolikosti, spreminjanja in lepote. Vsak dan so otroci svojo energijo sproščali ob gibalnih in 

rajalnih igrah, ki so jih spremljali s petjem. 

Veliko časa smo namenili bogatenju besednega zaklada in igri z lutko. To je bil tudi celoletni 

projekt v našem vrtcu. 

 

 

 

V začetku leta so se otroci seznanili z novim 

znakom skupine »Rdeči škrat« in spoznali 

zgodbico Škratek Copatek. Obrisa škrata so 

otroci z barvami potiskali in izdelali 

ploskovno lutko.  

 

 

 

Nadaljevali smo z zgodbico o Razbiti buči, kjer so otroci 

ob buči z ročnimi lutkami uprizorili igro. Izdelali smo 

bučo s kaširanjem in lutke na tulcu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroci so se pogosto opazovali v ogledalu in se ob njem igrali 

ter spoznali zgodbico Zrcalce. S ploskovnimi lutkami na palčki 

smo uprizarjali posamezne prizore iz zgodbice. 
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V decembru sva otrokom ob slikovnem 

materialu predstavili zgodbico Didel, didel, 

daja, avtorice Jane Milčinski. Vsak si je izdelal 

lutko zajčka ali medveda na palici. 

Prednovoletne trenutke smo v vrtcu delili s 

svojimi starši na delavnici, kjer smo izdelali 

škratke iz naravnega materiala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogosto so si otroci sami poiskali lutke v lutkovnem kotičku, 

se z njimi igrali, jih vodili in preko njih vzpostavili kratke 

dialoge. 

 

 

 

 

 

Po novem letu smo ob lutkah spoznali še 

zgodbice: Rokavička, Piščanček Pik in Trije 

metulji. Z zanimanjem so spremljali lutkovne 

uprizoritve in tudi sami poskusili upravljati z 

lutko in se preko nje pogovarjati. Zelo pa so se 

razveselili lutke, ki so jo naredili sami. 
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Lutka je posameznikom pomagala k lažjemu 

prilagajanju na skupino ter je nanje delovala 

sprostitveno. Večkrat smo z lutko igrali 

socialne igrice in s tem pripomogli k 

vzpostavljanju prijateljskih odnosov med 

vrstniki ter komunikacijo med njimi. 

 

 

 

 

Na pomladnem srečanju s starši smo v okolici 

našega vrtca izvedli lov za skritim zakladom in 

na cilju našli vsak svojo lutko zajčka skrivalčka.  

 

 

 

 

Otroci iz skupine »Rdeči škrat« so podobni lutki zajček skrivalček, saj so delavni, razigrani, 

veseli, včasih nagajivi.  Želimo, da takšni ostanejo, saj jih prav take imamo radi. 

 

                                                            Tonica Bratina in Anita Cigoj, 
skupina Rdeči škrat  
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SMO MI, GRADIMO PRIJATELJSTVO 

 

 

V tem šolskem letu smo se v skupini Modri 

škrat, 8 fantov in 4 dekleta, igrali in preko igre 

spoznavali vedno nove stvari. Na začetku leta 

smo bili še majhni, ampak sedaj smo že fantje 

ter punce in pol, saj imamo že skoraj vsi tri 

leta. Smo zelo živahna, prijetna in hitro učeča 

se druščina.  

 

 

 

Vse dejavnosti so nas zelo pritegnile, a najbolj 

smo uživali ob četrtkih, ko smo obiskovali 

telovadnico in tam telovadili kot veliki otroci, 

ki že obiskujejo šolo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdaj pa kdaj smo našo igralnico tudi spremenili v 

velikansko cesto polno ovir, ki smo jih iz tedna v teden 

lažje premagovali. Zelo smo spretni, tudi preval znamo 

narediti že sami.  
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Ob zvokih glasbe smo plesali, peli ter rajali in 

se lepo imeli. Prav poseben kotiček v igralnici 

imajo tudi lutke, ki nas zabavajo, včasih pa 

tudi kaj poučnega naučijo. Zelo radi smo se 

postavili tudi v to vlogo in takrat smo postali 

pravi igralci. 

 

 

 

Še posebej so nas pritegnili liki zgodbe Babica Zima, ki smo jo želeli kar naprej igrati. Lutke so 

nas spodbujale, da so naši možgančki še bolj 

željno spoznavali nove besede. V naši skupini je 

doma Modri škrat (lutka), ki nas je spremljal 

skozi vse leto –  

pred spanjem nas je pobožal, z nami je 

telovadil 

… Naše 

roke so 

radovedno raziskovale različne snovi ter z njimi 

ustvarjale:  sol, zemlja, moka, kamenčki, barve …  S 

pomočjo škrata je v naši igralnici zadišalo po kruhu, ki 

smo ga zamesili in pripravili iz moke, tudi poljedelstvo 

nam je šlo dobro od rok, saj smo v zemljo posadili in 

posejali različno zelenjavo …  

 

 

 

V igralnici smo imeli pravi podvodni vulkan, 

kjer smo opazovali, kako se barve med seboj 

mešajo. Res je bil zanimiv.  

 

 

Seveda pa smo bili zelo veseli, ko je zapadel 

sneg. Na našem igrišču smo uživali zimske 
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radosti ter izdelali čisto pravi iglu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znanja žejni odhajamo naprej novim dogodivščinam naproti. Le kaj nas čaka še v teh tednih? 

Potem pa zasluženo na poletne počitnice. Juhuhu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monika Rutar in Darja Pirih, 

skupina Modri škrat 
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LUTKA PRI NAS 

V skupini Oranžni škrat, kjer so 3-4 letni otroci, smo letošnje leto posvetili lutki. S pomočjo 

lutke smo želeli pridobiti bogat besedni zaklad, se sproščeno pogovarjati in pripovedovati. Ob 

vsem tem pa se zabavati in uživati. Lutka je odigrala pri nas veliko  vlogo, saj nam je služila  kot 

igrača, motivacija za različne dejavnosti, ljubkovalna igrača in pripomoček za igro v lutkovnem 

kotičku. Skozi leto smo se seznanili z različnimi vrstami lutke: prstne, ročne, senčne in 

marionetne lutke. 

 

 

Prva pravljica, pri kateri smo se srečali z 

ročnimi lutkami, je bila Razbita buča. Otroci so 

bili tu še nekoliko zadržani in le posamezniki 

so posegali po lutkah. Ko smo izdelali svoje 

lutke iz papirja in lepenke in zaigrali igro, so se 

nad igro navdušili in po njej večkrat posegali. 

Zato smo uredili lutkovni kotiček, ki je bil tudi 

lutkovni oder, kjer so bile lutke dostopne 

otrokom ves dan.  

 

 

Da smo spoznali senčne lutke, nam je pomagala pravljica Piščanček Pik. Tudi za to predstavo 

smo izdelali lutke sami. Ker je bila ta igra nekoliko nenavadna in zato toliko bolj zanimiva, smo 

jo zaigrali še drugim otrokom iz vrtca in jim 

tako predstavili senčno gledališče. Otrokom je 

bila tako všeč, da so jo spontano velikokrat 

sami zaigrali. Za konec pa smo izdelali še 

marionetno lutko piščančka, ki so jo z veseljem 

odnesli domov.  
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Ko so se otroci že dovolj sprostili in začeli v igri z 

lutko uživati, pa smo spomladi pripravili 

lutkovno predstavo Zajčkova hišica. Lutke smo 

izdelali iz usnja, kuhalnice in odpadnega 

materiala. Na predstavo smo povabili starše. Po 

odigrani predstavi smo jih povabili, da se še oni 

poskusijo v igri z lutkami. Starši so se zelo 

potrudili in nam zaigrali kot pravi lutkarji. Tudi 

to predstavo smo zaigrali našim prijateljem iz 

vrtca.   

 

 

Z lutkami pa se nismo samo igrali. Naša lutka 

Pravljinček je potovala v knjižnem nahrbtniku 

od otroka do otroka, kjer je skupaj s starši 

prebirala slikanice. Po pripovedovanju staršev 

je Pravljinček otrokom sledil na vsakem 

koraku od jutra do večera in celo ponoči. 

 

 

 

 

 

 

Tudi na prstne lutke nismo pozabili. Otroci so imeli 

možnost igre s temi lutkami v kotičku celo leto. 

Prstna lutka Oranžni škrat pa jih je obiskala ob 

praznovanju rojstnega dne in kot darilo z njimi 

odšla domov.  
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Preživeli smo čudovito lutkovno leto, kar se odraža v vsakodnevni sproščeni igri v lutkovnem 

kotičku. Otrokom je postala lutka sestavni del življenja v vrtcu. Z njo se zabavajo, ob njej se 

potolažijo, se z njo pogovarjajo in veselijo. Postala jim je prijateljica.  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiskal nas je Zeleni škrat iz Zelenega nahrbtnika. Skupaj smo raziskovali kaj so nekoč jedli naši 

stari starši. Z nami je spekel pogačo, se srečal z Nikino nono in se igral s starimi posodami. Lepo 

nam je bilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majda Kralj, 

skupina Oranžni škrat 
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LAHKIH NOG Z LUTKO NAOKROG 

 

 

 

 

19 veselih in razigranih otrok, 

starih 3-4 leta, letos obiskuje 

skupino Zeleni škrat. V svojo 

sredino smo sprejeli 5 novincev in 

jim odprli pogled v vrtčevsko 

življenje. Celo leto smo spremljali 

drugačnost med otroki in odraslimi 

ter spoznavali lutke na različne 

načine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Že na začetku smo spoznali sebe in ugotovili, 

da smo zelo različni med seboj. Spol otrok, 

barve las, oči in kože, invalidnost, pa tudi 

velikost otrok, vse to nam je dalo veliko idej 

za igro ter medsebojno druženje. V tem 

sklopu smo se seznanili tudi s kraji, od koder 

otroci prihajajo. Izdelali smo si majhen 

zemljevid s kraji in hišami otrok. To nam služi 

kot pripomoček za vsakodnevno  ugotavljanje 

prisotnosti otrok  v skupini. 
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Spoznavanje drugačnosti pa smo razširili še na 

odrasle, tako smo spoznali slepe  in  

slabovidne: spoznali belo palico, pisalni stroj za 

posebno pisavo, nekaj iger za slepe. 

 

 

 

 

V jesenskem sončnem dnevu smo dopoldne preživeli v družbi starih staršev. Skupaj smo odšli 

na pohod iz Kala v Cvetrež. Bilo nam je zelo lepo. 

 

 

 

 

V skupino smo povabili tudi dedka čebelarja, ki 

nam je predstavil svoje delo ter čebelje izdelke; 

 

 

 

 

 

Babice so nam v okviru projekta Zeleni nahrbtnik povedale, kaj so jedle, ko so bile še majhne, 

nekaj starih  jedi smo tudi pripravili v skupini.  Skuhali smo mlečni riž, žgance, frtaljo, šnite in 

cvrta jabolka, za zaključek pa tudi pravo, domačo joto. 
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Skozi celo šolsko leto pa je potekal projekt na 

jezikovnem področju, lutka kot pomoč pri 

pripovedovanju.  Lutke so nas spremljale pri 

različnih dejavnostih. Škrat Tine se je skrival v 

bralnem nahrbtniku. Otroci so ga nesli domov 

in s starši prebrali zgodbico, ki je bila v 

nahrbtniku. Škrat je z otrokom poslušal 

zgodbico in mu pomagal pri pripovedovanju 

vsebine.  

 

 

 

V igralnici smo si uredili lutkovni kotiček, v 

katerem smo se igrali z različnimi vrstami 

lutk, ročnimi, prstnimi, lutkami na palčki ter 

lutkovnimi kostumi.  

 

 

 

 

S pomočjo lutk smo zaigrali nekaj zgodbic: Debela repa, Dvanajst mesecev in Pikapolonica in 

pike, seveda pa smo se ob njih tudi spontano igrali. Pikapolonica in pike pa smo zaigrali tudi 

staršem na pomladnem srečanju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Dugar, Tina Manfreda in Andrejka Skok, 

skupina Zeleni škrat 
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LUTKE, SPREMLJEVALKE NAŠEGA VSAKDANA 

 

V letošnjem šolskem letu smo v celotnem 

vrtcu, v okviru projekta samoevalvacije, 

uporabljali lutke. Bile so naše spremljevalke 

pri spontani igri, pri vodenih dejavnostih, pri 

vsakodnevnih pogovorih o različnih temah, z 

njimi smo improvizirali igro z lutkami v 

lutkovnem kotičku.  

 

V naši skupini Vijolični škrat smo izdelali vsak 

svojo lutko, po kateri smo lahko po želji 

posegali in se z njo igrali, včasih pa smo z 

lutkami po skupinah zaigrali pred drugimi 

otroki v naši skupini. Pri tem smo se obilo 

zabavali, nasmejali, učili nastopanja in bogatili 

jezikovni zaklad. Lutke so postale naše 

prijateljice.  
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Spoznali smo tudi naprstne lutke, ki so nam 

pričarale zelo zanimive zgodbe. 

 

Mesečno smo si s pomočjo lutk, ki smo jih 

postavili na sredino kroga, izmišljevali svoje 

pravljice. Tako je do zdaj nastalo šest pravljic, 

na katere smo zelo ponosni. Predstavili vam 

bomo dve pravljici, našo prvo oktobrsko 

pravljico Zmajček pod dežnikom in 

decembrsko pravljico, ki smo si jo izmislili s 

pomočjo staršev na srečanju, Snežakova nesreča. Na temo pravljic smo tudi likovno ustvarjali 

in se igrali različne igre. 

 

Zmajček pod dežnikom 

Listje pada z dreves. Zmajček 

spleza na drevo in gleda, kako 

listje pada z dreves. Ko je bil 

visoko na drevesu, je opazil 

štorovke. Splezal je z drevesa in 

opazil, da se bliža nevihta. Videl je 

temne oblake in si rekel, da je 

najbolje, da se skrije pod dežnik. 

Pod pisanim mavričnim dežnikom 

se je odločil, da bo pomalical kot 

mavrični škrat. Za malico si je 

pripravil v kis vložene gobe. 

Namesto vilic je imel ostro palico, 

na katero je nabodel gobe in zraven jedel kruh. Ko je malical, je mimo prišla muca in ga 

vprašala, če bi se šel z njo kopat v lužo, ki je ostala od nevihte. Na nebu se je pojavilo sonce in 

mavrica ter beli oblaki. Zmajček ji 

reče, da bo šel samo takrat, če ima 

muca dovolj brisač s seboj. Muca 

mu odgovori, da ima. Ko sta se 

kopala, je mimo prišla deklica in 

jima rekla, da je luža umazana. 

Zmajček in muca sta ji odgovorila, 

da se bosta pa v tem primeru šla 

kopat v Sočo. Vzela sta brisače in 

se obrisala. In tako so Zmajček, 

muca, gobe in deklica odšli do 

Soče, kjer so se kopali. 
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Snežakova nesreča 

 

Med dvema smrekama je snežak, 

ki je zelo žalosten, ker je sam. 

Čakal je, da se konča vrtec, da bo 

lahko šel po brata v šolo. Tam je 

videl tudi svoje prijatelje in šli so 

se kepat, sankat in smučat. Delali 

so tudi iglu. Vanj so se zvečer 

skrili in šli v hladilnik spat. Ko so 

se zbudili, so videli, da se je 

hladilnik pokvaril. Led se je stopil, 

nato so se stopili še snežaki. 

Mimo je prišel drug snežak in 

poklical mehanika ter mu povedal, da se je pokvaril hladilnik in snežaki, ki so spali v njem, so se 

stopili. Mehanik je prišel, prinesel strgano odejo in jo zašil. Dal jo je pod hladilnik, ker je puščala 

voda in ga nato popravil. Za tem je šel na sneg in naredil nove snežake. Z novimi prijatelji je 

odšel na sladoled. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina Cigoj, Iris Čebokli in Petra Kristien,  

skupina Vijolični škrat 
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KJE SMO DOMA? 

Skupina Mavrični škrat šteje 24 živahnih, radovednih in vedoželjnih otrok. Prihajajo iz  

različnih, bližnjih in oddaljenih  zanimivih krajev naše občine.  Tako kot so otroci različni in 

zanimivi, so tudi kraji in njihovi prebivalci  

polni zanimivosti in različnosti. Želja po 

spoznavanju otrokovih domov in krajev, od 

koder prihajajo, je bila tako velika, da smo v 

sodelovanju z njihovimi starši oblikovali 

projekt Spoznajmo naše kraje. Starši so 

vseskozi aktivno sodelovali in nam pomagali 

uresničevati naše cilje, vedoželjnost in veselje 

do spoznavanja značilnosti naših krajev.  

 

 

 

Kanal je kraj, ki ga že dobro poznamo, a kljub 

temu se znova in znova odkrije kaj novega. 

Raziskovali smo ga ob vsakodnevnih aktivnost 

na prostem. Več časa smo namenili 

oddaljenim krajem. Prvi izmed njih je bilo 

Morsko, do katerega smo prišli peš po 

pločniku ob glavni cesti. Vrnili pa smo se po 

zanimivi poti skozi gozd. Otroci so kraj že 

poznali predvsem zaradi morščanskega pusta 

in o tem veliko pripovedovali.  Pot v Morsko 

so si zapomnili predvsem po stopnicah, ki so 

vodile do  vasi. Vtise s pohoda so tudi narisali.  

 

 

 

V jesenskem času  smo v sklopu  projekta Zeleni škrat 

raziskovali hrano naših dedkov in babic. Odpeljali smo se na 

Kambreško, kjer smo si ogledali »Lukčevo hišo«. Ob ognjišču v 

tako imenovani »črni kuhinji« nam je gospa Jožica s 

pripovedovanjem, pesmijo in hrano pričarala življenje naših 

starih staršev. Začeli smo z zajtrkom in ječmenovo belo kavo. 

Poizkusili smo različne jedi, ki so jih jedle naše babice.  Otroke 

je navdušil krompir v »oblicah«, ki se je skuhal na ognjišču in 

smo ga sami olupili in jedli. 
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Še posebej je bilo za naše otroke zanimivo, 

kako so nekoč otroci skupaj s starši jedli iz 

ene sklede. Tako smo tudi mi jedli belo kavo s 

polento iz ene sklede. Otroci so bili 

navdušeni. Vsa doživetja so skušali narisati in 

opisati svojim staršem. 

 

Čas zime je bil pravi za raziskovanje kraja Kal 

nad Kanalom. V sklopu iger na snegu in 

sankanjem smo  ga spoznali  in hkrati uživali v 

zimskih radostih.  

 

V pomladnem času nas je kombi odpeljal  do 

Ajbe, kjer smo preko travnikov, gozdičkov, čez  

zanimivi mostiček in ob potočku spoznali 

lepoto narave in kraja. 

 

 

Naše raziskovanje smo nadaljevali z 

avtobusom po vijugasti cesti, ki nas je vodila 

do vasi Britof. Tam smo si poleg zanimive 

vasice na gričku, hiše iz kamnov, ogledali še 

majhno cerkvico. Na poti do Liga smo spoznali 

vas Lovišče.  

 

V Ligu smo obiskali strica Pepija. Pokazal nam 

je, kako izdeluje različne košare iz vrbovega 

šibja. Poleg različnih  košar nam je  pokazal še 

druge izdelke iz lesa (jerbas,  opletene 

steklenice,  okrasne male koše, kuhalnice in 

lesene žlice). Otroke je posebej zanimalo 

orodje, s katerim izdeluje košare. Nekateri so 

se pri izdelovanju tudi preizkusili in ugotovili, 

da je to zelo težko. Za spomin nam je Pepi dal 

leseno kuhalnico, ki krasi našo igralnico.  
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Kostanjevca je bil kraj, do katerega smo kar nekaj časa pešačili mimo pašnika in polj. Do konca 

šolskega leta bomo v sklopu obiskov spoznali še Avče in gasilske dejavnosti  v kraju ter značilno 

rastlino venerini laski. Da bo potovanje zanimivejše, se  bomo v Avče peljali z vlakom. 

Z veseljem se bomo odpravili še v Ročinj in si ogledali zanimiv nasad različnih dreves in rastlin, 

ki jih vzgaja ljubitelj rastlin. Ne bomo pozabili tudi na Kanalski Vrh in akumulacijsko jezero. Za 

konec pa še Bizjake in pohodno pot skozi 

gozdiček. 

Poleg raznih značilnosti krajev in spoznavanja 

ljudi smo se tudi veliko gibali, tekali čez 

travnike in sproščeno  hodili po različnih poteh, 

ob potočkih, skozi gozdove. Pri tem smo 

uporabljali vsa čutila. Zaznali lepoto narave, 

prisluhnili raznim zvokom in petju ptic ter 

vohali zrak, travo, seno, cvetje, mlako … Vse to 

je otroke sprostilo in hkrati razvedrilo. Vse 

kraje, ki smo jih obiskali, smo označili na 

zemljevidu naše občine, ki vse leto visi v našem kotičku v igralnici. 

Ob spoznavanju naših krajev smo skušali otrokom, skupaj z 

njihovimi starši, razvijati veselje do raziskovanja, druženja in 

spoznavanja naše okolice. Pričarali smo jim domačnost in 

hkrati razvijali pozitiven odnos do narave in ljudi. 

Poleg raziskovanja naših najbližjih krajev smo se vključili še v 

šolski projekt Evropska vas. S  pomočjo globusa, zemljevidov, 

knjig, računalnika, smo skušali spoznati Švedsko, deželo, kjer je 

živela Pika Nogavička.  

Učiteljica   na osnovni  šoli nam je na prisrčen način ob slikah 

prikazala značilnosti te mrzle severne države. Otroci so 

učiteljici   prisluhnili in si veliko zapomnili. Pri raziskovanju  so 

nam pomagali tudi starši. V okviru  projekta 

smo izdelali nekaj likovnih izdelkov, ki so  bili 

razstavljeni v Novi Gorici ob zaključku projekta 

Evropska vas. Na zaključek smo se odpeljali 

tudi mi.  Z veseljem smo si ogledali  razstavo in 

poiskali naše izdelke. Ob zaključku šolskega leta  

se bomo spomnili vseh naših raziskovanj s 

spominskim albumom.  

Že se veselimo novih spoznanj in raziskovanj v 

šolskih klopeh.  

                                                                       Mira Gerbec in Petra Bucik, 

skupina Mavrični škrat 
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POPOTOVANJE Z DOMIŠLJIJO PO SVETU 

Letošnje šolsko leto smo v vrtcu Kal namenili potovanju po svetu. Poleg naše Slovenije smo 

spoznavali nam bolj ali manj oddaljene dežele. 

Značilnosti držav, njihove jezike, kulture, kulturne znamenitosti, kulinariko, pa tudi pravljične 

junake, značilne zanje, smo spoznavali s 

pomočjo slik, fotografij, predmetov, knjig, 

leksikonov, zemljevidov, interneta. 

 

Risali smo zemljevide, zastave, izdelovali lutke, 

se z njimi igrali in dramatizirali. S pomočjo 

kemijskih poizkusov smo spoznavali delovanje 

vulkanov. Naučili smo se pozdravljati v tujih 

jezikih, tudi zapeti njihove pesmice in zaplesati 

značilne plese. 

 

 

Pri spoznavanju posamezne države se nam je 

porodilo veliko idej in domišljije za različne 

dejavnosti, ki smo jih izvedli. Tako smo 

osvajali prve prijeme klekljanja, obujali 

viteške igre Alke na konju, bili smo avstrijski 

filharmoniki, plesalci dunajskih valčkov, 

izdelovalci beneških mask, ustvarjalci 

 skandinavskih jelenčkov, pa švedske Pike 

Nogavičke in njenega konja, očarale so nas 

lepote bavarskih gradov,  
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postavili smo galerijo Louvre z otroškimi 

umetninami, Eifflov stolp, pa pariško modno 

revijo, obnorela nas je francoska polka, kan-kan 

in francoski rogljički…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanimivosti iz Evrope je bilo še veliko.  
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 V MAVRIČNE ŠKRATE SMO ZRASLI 

Zatem smo odpotovali v nam tako neznano in 

oddaljeno deželo, Azijo, najprej v Kitajsko. Spoznali 

smo le delček vsega, kar nam ponuja ta dežela. Vse 

je bilo tako novo in drugačno od ostalih. Poskusili 

smo jesti s kitajskimi palčkami in se strinjali, da so 

naše vilice boljše. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilo je leto polno novih spoznanj, 

zato ne dvomimo, da bodo lepi 

spomini vplivali na pustolovske 

počitnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

Veronika Konjedic in Marta Perkon, 

skupina Pikasti škrat 
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Prispevki so nastali pod mentorstvom strokovnih delavk vrtca in šole.  

 

Fotografije: arhiv vrtca in šole  

 

Otroške slike na naslovnici: Nives Leban, 1. a, Vasja Jeklin, 1. a, Nik Zajec, 1. a, Katja Škrlec, 1. a 

 

Uredniški odbor:  Metoda Čobal, Irena Hočevar Križnič, Suzana Kavčič, Darja Pirih,  

                                Nevenka Skrt, Mateja Strnad, Nela Šuligoj, Milka Zimic  

 

Kanal, junij 2013 

 





  

 


