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Letos so se nam pridružili
Šolski zvonec se je znova oglasil in v okolici naše šole je bilo veselo in glasno.
Prav posebej radovednih je bilo 10 prvošolcev, ki so naredili prvi korak čez šolski prag.
Ob današnjem sprejemu smo vsi čutili praznično vzdušje . Prvošolci so se posedli v prve klopi, starši pa so
si ob pogledu na njih mislili: »Nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Naši otroci odraščajo.«
Posladkali so se s torto, povedali nekaj zanimivih misli za Radio 1, si ogledali igrico Lačna gosenica,
prisluhnili svoji razredničarki Vesni ter dobrodošlici ravnatelja Tadeja Bračka, ki jim je zaželel veliko
zadovoljstva, uspeha in lepih spominov na prvi šolski dan v letu 2018/19.
N. Pirih
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Moje športne počitnice
V ponedeljek, ko je bil dan državnosti, smo šli na izlet na Krk. Najprej smo pojedli v restavraciji Viktory,
potem smo se sprehodili čez most in videli tipke, na katere igraš z nogami. Skakali smo po njih in ustvarjali
melodijo. Potem smo šli v mesto Krk. Najprej sem se šla spustit na zipline . Dali so mi pas in čelado. Po
stopnicah sem šla na visok stolp, od koder sem skočila v zrak. Preden sem se spustila, sem mislila, da bom
padla v morje. Zelo sem uživala v zraku!

Potem smo šli na pijačo, tam so bila tudi igrala, na katerih smo se mi otroci igrali. Poskusili smo tudi
fitneška igrala in druga. Potem smo kupili sladkorno peno,vodo in kruh, še prej smo pa šli na trampolin, kjer
te privežejo.
V sredo, 29. avgusta, smo šli v Logatec. Najprej sem šla letet v vetrovnik. Bilo mi je zelo naporno, ampak
šlo mi je zelo dobro in počutila sem se zelo razburjeno. Uživala sem. Potem smo iskali restavracijo, našli pa
smo picerijo in pojedli pico. Šli smo tudi na koncert v Postojno. Ogledali smo si tudi razstavo, nato smo šli
še na igrišče in domov.
Lina Hofman, 5.r.
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Moje počitnice
Bila sem na počitnicah pri noni. Igrala sem se z mojo sestrično Nušo. Doma imajo mucko, ki se imenuje
Tačka. Tudi z njo sva se igrali. Gledali sva risanke in dojili mlado ovčko, ki ji je ime Janček.
Gaja Rutar, 2. r.

Bili smo pri babici in dediju. Odšli smo tudi na morje. Ujeli smo tri ribe. Bili smo tudi na ladji in tam smo
jedli pico. Ogledali smo si še nogomet.
Kristjan Šlosar, 2. r.

Bila sem na morju. Šla sem se kopat, a je bila voda zelo mrzla. Spoznala sem veliko novih prijateljev. Šli
smo tudi v Postojnsko jamo ter k noni in nonotu. Tam sem se sprehajala s psom, ki se imenuje Tana.
Ivana Čeranič, 2. r.

Feliksova dogodivščina
Martin je rekel: “Nehi težit, frajer! Tkoj zgin na svoj planet, če ne, te bom po nosu!“ Feliks je bil zelo
užaljen, zato se je skril za drevo. Martin in Zala sta zagrnila zaveso in naprej brala stripe. Feliks je ponoči
splezal na drevo in se skril v krošnjo. Ko je prišlo jutro, Feliksa ni bilo več na drevesu in njegova vesoljska
ladja je izginila. Martin in Zala sta vstala in šla v šolo. Med odmorom je Zala skozi okno videla, kako se
Feliks žalosten sprehaja po ulici. Vesoljsko ladjo so Feliksovi prijatelji odpeljali na svoj planet. Martin in
Zala sta po pouku šla poiskat Feliksa, da se mu opravičita. Čez nekaj časa sta ga našla in se mu opravičila.
Skupaj so sestavili novo vesoljsko ladjo in Feliks je srečno prispel na svoj planet. Doma je Feliks svoji
družini in prijateljem povedal o svoji dogodivščini.

Marinka, Karin in Gal 4.r.
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Devetošolke smo pri pouku slovenščine razmišljale, kaj nam pomeni materni jezik …
Materni jezik je jezik, ki ga govorim že od malih nog. Je jezik, ki so me ga naučili starši. Uporabljam ga
vsak dan. Moj materni jezik je slovenščina. Je prvi jezik, v katerem sem spregovorila.
Materni jezik ima vsak izmed nas. Nihče ti ga ne more vzeti, ali si ga lastiti. Po navadi je to jezik, ki ga
govorijo tvoji starši, tvoja družina. Zdi se mi zelo pomembno, da se zavedamo svojega prvega jezika in ga
spoštujemo. Ni prav, da ga zanemarjamo, saj se nam zdijo drugi jeziki bolj super. Prav je, da vemo nekaj o
njegovi zgodovini, nastanku …
Slovenščino govori le okoli dva milijona ljudi. Vsi se moramo potruditi, da se bo naš jezik ohranil in da ne
bo šel v pozabo. Še posebej lepo in hvale vredno pravilo se mi zdi dvojina, na katero nikakor ne smemo
pozabiti. Smo eni izmed redkih, ki jo uporabljamo.
Materni jezik je jezik, ki ga ne govoriš samo ti. Nekako si povezan s tistimi, ki govorijo enakega. Beseda
materni jezik pa seveda ne pomeni jezika, ki bi te ga naučila samo mati. Tudi oče prispeva k temu, da se čim
prej naučiš govoriti.
Ana Kompan, 9. r.

Materni jezik je jezik, ki mi je bil dan že v zibelko ob rojstvu. Moj prvi materni jezik je slovenščina, ki je
tudi uradni jezik v Republiki Sloveniji. Zame je materni jezik zelo pomemben, saj sem se ga naučila prvega
in sem na to tudi ponosna.
Želim, da bi se ohranil dolgo in da bi ga ljudje znali ceniti.
Nika Šestan 9. r.

Meni materni jezik pomeni nekaj dragocenega, nekaj neprecenljivega. Svoj materni jezik bom ohranila v
svoji družini, saj so se pred leti borili za slovenščino. Je jezik, ki ga lahko govorimo kadarkoli in kjerkoli,
jezik, ki se v zamejstvu počasi z leti izgublja in je eden redkih indoevropskih jezikov, ki je ohranil dvojino.
Rada imam svoj jezik.
Erna Štemberger, 9. r.
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Uspavanka za bratranca
Nin, nan, dojenček je zaspan.
Dojenček v zibelki počiva,
mama pa rože zaliva.
Nin, nan, dojenček je zaspan.
Luna na nebo prihaja,
zibelka se zdaj zamaja.
Nin, nan, dojenček je zaspan.
Zlate ribice na nebu
plešejo svoj ples.
Nin, nan, dojenček je zaspan.
Njegoš Iskra, 4. r.

Smeheheheheh
Smeh je
nekaj lepega, lepšega, najlepšega.
Zato smeh
ni samo smeh,
ampak je smeheheheh.
Smeheheheheh je nalezljiv:
smejemo se na vsa usta,
valjamo se po tleh ...
Recept:
Vsak dan se smej čim več,
saj je smeh pol zdravja!

Marinka Lenarčič, 4.r.

LEEPOOTA
Lepota je lepota.
Ampak, ker je lepota lepa, je leepoota.
Leepoota je super izgled.
Zanesljiva znamenja:
Lepa frizura, super obleka in
dobra obutev.
Recept:
Vsak dan lep stil.
Marinka Lenačič, 4.r.

Eva Gulja, 4.r.
Aleks Čekada, 4. r.

Jeza

Veselje

Jeza je jeza,
je pa tudi jezaaa.
Jeza je kričanje,
ko se zadereš na ves glas.
Jeza je kratek čas,
takrat vse hitro poveš na glas

Veselje je veseli veseli čas,
zato veselje ni veselje,
dokler se ne zberejo prijatelji na kup.
Veselje je pozitivno čustvo.
Pozitivna znamenja:
Nasmeh, plesanje in radost.

.
Zanesljiva znamenja:
Jok, stok in rdeč obraz.
Recept:
Pojdi ven in
globoko vdihni!
Aleks Čekada, 4.r.

Recept:
Počni, kar imaš rad, in imej rad, kar počneš!
Adelina Feratoski, 4.r.
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IZŠTEVANKE
Nina nana je zaspana,
Njegoš koze rad ima,
Vid pa češnje rad nabira,
a Maruška se sekira.
En, dva, tri,
kompot iz češenj jemo radi vsi.

Eci, peci, pec,
ti si mali zec,
en, dva, tri,
miška pride k teeeebi.
En, dva, tri,
zdaj greš veen ti!
Njegoš Iskra, 3.r.

3.razred

Krava ima telička dva,
ki veselo skačeta,
en teliček te lovi,
pojdi ven zdaj ti!

Ena, dva, tri,
fant v gozd zbeži.
Tri, dva, ena,
hitro za njim še ti.
Njegoš Iskra, 3.r.

Vid valenčič, 3.r.
Žan K. Kalčič, 4. r.

Eva Gulja, 4. r.
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Z AVTOBUSOM OKROG SVETA
Peljala sem se z avtobusom. Dolgo sem se peljala, no, tako se mi je vsaj zdelo. Želela sem v park, ampak
potem sem si premislila. Zakaj pa ne bi šla okrog sveta?
In sem se odločila. Grem okoli sveta! Juhu! Najprej sem se odločila, da grem v Avstrijo, potem v Pariz v
Francijo. V Avstriji je bilo kar lepo. Zdaj sem že v Parizu. Tam je zelo lepo. Eifflov stolp je čudovit.
Francija je zelo lepa država, a zelo pogrešam Slovenijo. Komaj čakam, da pridem domov.
Adelina Feratoski, 4.r.

BUDNICA
Din, don, dan,
Budilka zdaj zvoni,
se dojenček prebudi.
Mama da mu bocico,
v njej je toplo mleko.
Din, don, dan.
Dojenček s posteljice vstane.
Din, don, dan.
Marinka Lenarčič, 4.r.

SMEHEHEH
Smeh je zelo zabavna stvar.
Zato se smehu ne reče smeh, ampak smeheheh.
Ne smejimo se eh, eh ampak he, he, hi, hi.
Smeh z nasmehom se začne,
in včasih z jokom se konča,
ker nas od vsega smehaha
trebuhu zaboli – hi, hi.
Vanja Štemberger, 4.r.

ZASPAAAAAAN
Jaz sem tako zaspaaaaan,
zaspaaaaan, zaspaaaaan, zaapaaaaan,
tako zaspaaaan.
Jaz sem tako zaspaaaaaan,
ker ne ubogam mame,
ko reče spaat, spaaat, spaaaat.
Jaz sem tako zaspaaaaaaan,
ker zjutraj budilka že ob šestih zvoni.
Jaz sem tako zaspaaaaaaan.
Karin Ujčič, 4.r.

VESELJE

BUDNICA ZA PSE

Veselje je sreča,
ki te razveseli,
v šoli, igri, kjerkoli si.
S prijatelji, sošolci,
lahko tudi sam,
vesel si tudi, ko si zaspan.
Če nisi vesel, okoli se ozri
in veseli bodo vsi.

Kuža, zbudi se,
ura že zvoni: drin, drin, drin, drin,
ura že zvoni: drin, drin, drin.

Žan K. Kalčič, 4.r.

Aleks Čekada, 4.r.
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USPAVANKA

PESEM O BELI MUCI

U, u, u, krava je tu.
Krava spi, zjutraj se zbudi.
Tele mumu, krava hitro domu.

V kotu hiše v košari,
bela muca spi.
Tiho prede, sladko sanja,
lepo se ji godi.

Vid Valenčič, 3.r.

PESEM O BELEM MUCU
Mali mucek, mucek mali,
po travici se kotali.
Bele tačke, beli rep,
vedno pripravljen za potep.
Radoveden in igriv,
enkrat na kamen, enkrat na hrib,
skače, teče celi dan,
dokler ne postane zaspan.

Vid Valenčič, 3.r.

ZASPANOST
Zaspaaaana sem, zaspana … Zakaj?
Zelo zelo zaspana.
Zakaj sem tako zaspana?
Zaspanost je pač taka:
utrujene oči, zehanje,
uležeš se v posteljo
in že te več ni.
Sara Udovič, 4.r.

Njegoš Iskra, 3.r.

USPAVANKA ZA DREVO

BUDNICA ZA DREVO

Zaspi drevo, zaspi, nikamor se ne mudi.
Jutri v šolo se mudi, ššš.
Ta večer v miru zaspi, ššš.
Na nebu luna žari, ššš.

Zbudi se drevo, v šolo se mudi, ššš.
Saj danes prvo uro je test, ššš.
Zbudi se drevo, ššš.
Zbudi se, zunaj je jutro.

Vanja Štemberger, 4.r.

Vanja Štemberger, 4.r.

KAKŠEN ČUDOVIT DAN!
Bil je lep dan. Vsi so pohajali. Pletne so vozile po jezeru. Prišla sem z avtobusom. Sprehajala sem se,
gledala račke in poslušala ptičje petje. Zelo lepo mi je bilo, dokler se ni stemnilo. Postajalo je mrzlo.
Izvedela sem, da je nekaj narobe. Sestrin mož je bil v bolnišnici. Takoj sem šla k njemu. Nekaj tednov je bil
tam. Na koncu je bilo vse dobro. Ko so ga odpustili iz bolnišnice, smo odšli v park, lizali sladoled in
sladkorno peno. Bila sem zelo srečna.
Adelina Feratoski, 4.r.
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DEVETOŠOLCI RAPAMO Z LJUBEZNIJO ♥
Kaj bi b'lo, če muske ne bi b'lo?
Kaj bi počeli naši predniki?
Brez muske se ne bi po glavah tolkli.
Muska se je začela razvijat in nove svetove odkrivat.
Z musko se je razvila romantika in znanstvena fantastika.
Ko je prišlo obdobje romantike, so vsi imeli srčke okoli glave,
prepevali in igrali so najbolj romantične skladbe.
Ljubezen in muska - to je kombinacija odlična,
zato razvijajmo musko naprej, da svet ne bi ostal brez ljubezni in sočutja.
Erna Štemberger, 9.r.

Si vidu že kdaj t'ko dobrega človeka,
ki z glasbo povsem se dob'r šteka.
A veš, da j'st tako osebo poznam,
rada jo imam in nikomur je ne dam.
Seveda se vam zdej po glavi rosi,
kdo je ta človek, ki z glasbo živi.
Presenečeni boste, ko vam bom povedala da,
ta človek kar 74 let ima.
To je stari ate naš,
glasba v njegovem srcu je ves čas.
Igra vse vikende na bas,
in z Ansamblom Snežnik večkrat preseneti nas.
Z glasbo pa ne razveseljuje le doma,
prepotoval je že veliko sveta.
Lani si je v Ameriki kupil nov bas,
da z njim lahko razveseljuje nas.
Igra že od malih nog,
bas, bariton, kontrabas … vse mu gre od rok.
Seveda pa kot slavček poje tenor,
ko ga slišiš ti kar kocine gredo gor.
Vedno z novimi pesmimi nas osrečuje,
srca mladih z glasbo napolnjuje.
Stari ate mi je za vzor,
saj na glasbo je nor.
Ana Kompan, 9. r.
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Muska
Kaj bi se zgodil', če brez muske bi živel'?
Vse bi spremenil' in hitr' bi znorel'.
Ljubez'n je k' bolez'n.
Pomembna pa tut je muska
k naša radovedna mucka.
Brez ljubezni in muske lajfa ni,
K'r z njo se vsak rodi.
Gaja Potočnik, 8.r.

Ljubezen in glasba

Muska in lubez'n
Muska in lubez'n, to sploh ni n'č bedn,
In najbolš', da j'z k'r z'čnem.

Glasba je ljubezen sveta,
ljubezen vse ti da.

Ko b'la s'm še majh'n otrok,
rada pela s'm vse naokrog.
Ljubezen te do žura pripelje,
kjer glasba na ves glas igra.

Muska in lubez'n to sploh ni n'č bedn'.
Ko začela s'm v vrt'c hod't,
nas vzgojitlca Irena začela je u musko vod't.
Muska in lubez'n to sploh ni n'č bedn'.
Najbolš' je pa to,

Sašo Brozina, 8. r.

ko ljubez'n do muske ostane za vedn'.
Muska in lubez'n to sploh ni n'č bedn'.
In ja ni n'č bedn'!!!
Nika Šestan 9.r.

Ljubezen zapeljiva, muzika nalezljiva
Ljubezen je v zraku, muzika pa v glasu.
Ljubezen glasba, nerazdražljiva kot boben,
palčke, lok in violina.
Ljubezen zapeljiva, muzika nalezljiva.
Ljubezen ma padce in vzpone kot
glasba note in tone.
Ljubezen in pesmi - povsod je srce,
za izpolnit nekomu skrite želje.
Sara Saftič in Eneja Čekada, 8.r.
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Dežela mavrice
V deželi mavric je vse, kar zagledaš pisanih barv - hiše, drevesa, blazine, postelje, zidovi in še druge reči. V
šolah je vsak predmet povezan z mavrico. Vsak dan se na nebu pojavi mavrica. Tisti, ki ne mara ali ne
pozna mavrice, je izgnan iz tiste dežele za vedno.
Nina Iskra, 3.r.

KLA KLA KLASIKA
V torek, 2. oktobra, 2018, smo učenci od šestega do devetega razreda odšli na gledališko predstavo z
naslovom Kla kla klasika.
Predstava je bila namenjena nam, najstnikom, da bi začeli drugače gledati na poezijo in sploh na slovensko
literaturo. Predstava se je odvijala v koprskem gledališču. V njej sta igrala dr. Igor Saksida in Rok Terkaj,
bolj znan po umetniškem imenu Trkaj. Predstava je bila zabavna, zanimiva, poučna … V njej sta na
drugačen način predstavila poezijo. Zelo zanimive pa so se mi zdele vse razlike med njima. Na eni strani
visok, hudomušen in smešen raper, na drugi strani pa droben, resen profesor, ki predava na Pedagoški
fakulteti v Kopru. Scena je bila skromna, a se je v njej dalo uživati. Tudi kostuma sta bila prilagojena
vlogama. Igralca sta bila sproščena in ves čas smo sodelovali z njima.
Pri predstavi smo se vsi sprostili, poslušalci smo dihali z nastopajočima. Še posebej me je presenetil profesor
Saksida. Nikoli ne bi pričakovala, da lahko iz tako resnega gospoda pride toliko pozitivne energije. Zelo
zanimivo se mi je zdelo, ko je Trkaj iz naših besed takoj ustvaril rap. Všeč mi je bilo, da sta se igralca
pošalila iz nekaterih pesmi in jih naredila (nam) bolj priljubljene. Upam, da si bomo še kdaj ogledali kaj
podobnega in uživali na polno.
Ana Kompan, 9. r.
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Ogled Gasilsko-reševalnega centra v Postojni
V soboto, 6.10.2018, smo učenci ekipe prve pomoči z mentorji ostalih šol v občini obiskali Gasilsko reševalni center v Postojni. Ogledali smo si tudi 24. državno usposabljanje ekip prve pomoči za odrasle in
notranjost reševalnega vozila. Dan smo zaključili z ogledom delovišča z avtomobilsko nesrečo, v kateri je
bila poškodovana nosečnica, in še nekatera druga delovišča.
Bilo je poučno in pa predvsem zanimivo!
Nika Šestan, 9.r.

Moje počitnice
Bila sem na počitnicah pri noni. Igrala sem se s svojo sestrično Nušo. Doma imajo mucko, ki se imenuje
Tačka. Tudi z njo sva se igrali. Gledali sva risanke in dojili mladička od ovce, ki se imenuje Janček.
Gaja Rutar, 2. r.

Bili smo pri babici in dediju. Odšli smo na morje. Tam smo ujeli tri ribe. Bili smo na ladji in smo jedli pico.
Gledali smo nogomet.
Kristjan Šlosar, 2. r.

Bila sem na morju. Šla sem se kopat, a je bila voda zelo mrzla. Spoznala sem prijatelje Nika, Vito, Niko in
Uroša. Šli smo tudi v Postojnsko jamo ter k noni Dalji in nonotu Milošu. Tam sem sprehajala psa, ki se
imenuje Tana.
Ivana Čeranič, 2. r.

Prijateljstvo
Moji prijatelji so Njegoš, Maruška in Nina. Skupaj hodimo v šolo in se imamo radi. Skupaj se igramo,
pišemo in še kaj. Pri košarki sem našel nove prijatelje. Z njimi igramo košarko. Svoje prijatelje imam zelo
rad.
Vid Valenčič, 3.r.

Dežela glasbe
V deželi glasbe vsi ljudje prepevajo. Iz pisanih hiš je slišati vse vrste inštrumentov. Vsak dan je v deželi
mnogo koncertov. Ljudje si med seboj pojejo veliko lepih pesmi. Glasna trobenta jih zjutraj prebudi, nežna
flavta pa zvečer popelje v prijetni spanec. Tudi ptički žvižgajo lepe melodije. V deželi glasbe je lepo živeti,
saj glasba osrečuje vse ljudi.
Maruška Lenarčič, 3.r
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Dežela sladkarij
Nekega dne sem se sprehajal po gozdu. Naenkrat sem zagledal vrata, na katerih je pisalo: »Dežela
sladkarij.« Premišljeval sem, če bi vstopil. Ko sem vstopil, sem bil presenečen. Hiše so bile zgrajene iz
piškotov, strehe pa iz čokoladnega preliva. Na drevesih so rasli bonboni, na travniku pa lizike. Ko sem hotel
pojesti čokoladni bonbon, sem zaslišal, da me nekdo kliče. Obrnil sem se in pred mano je stala moja sestrica,
ampak ne v deželi sladkarij, temveč v naši dnevni sobi. Prišla me je poklicat za večerjo. Žal dežela sladkarij
obstaja le v mojih sanjah.
Njegoš Iskra, 3.r.

Narejene je v obliki lista črne jelše, ki je značilno drevo za področje naše šole.
List je srčaste oblike in sovpada z motom, ki pomeni: "Poglej svoje srce."
Jelšane vsebujejo ime tega drevesa, torej jelše. Znotraj lista je še drevo jelša.
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Alen

David

Jure

Larisa
Nina

Tia

Vanja

Matevž

Lina

Žiga
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INTERVJU Z RAVNATELJEM NAŠE ŠOLE
1. Za uvod nam najprej povejte 5 stvari o sebi.
Moje ime je Tadej, pišem se Braček, prihajam iz Celja, živim pa v Ljubljani. Vsak dan se vozim
sem v šolo.
2. Kaj so prve stvari, na katere pomislite ob spominu na osnovnošolske dni?
Hodil sem na veliko osnovno šolo. V prvem razredu smo imeli eno »fajn« starejšo učiteljico, ki je
bila mirna in se ni nič drla. Smo pa že v prvem razredu imeli ocene.
3. Kateri predmet vam je delal največje težave?
Hmmm … V bistvu nobeden mi ni delal velikih težav, mogoče občasno kemija in fizika.
4. V katero srednjo šolo ste hodili?
V gimnazijo Celje center.
5. Kaj ste v resnici po poklicu? Vaš naziv? Kje vse glede na izobrazbo lahko delate?
(Smeh) Kako zanimivo vprašanje … Sem gimnazijski maturant, študiral sem angleščino in
pedagogiko, naredil sem doktorat iz angleške in ameriške književnosti. Imam naziv doktor
znanosti s področja angleške in ameriške književnosti. Lahko učim na osnovnih, srednjih šolah in
univerzi.
6. Ste že od malih nog vedeli, kaj boste po poklicu, ko odrastete?
Že ko sem bil otrok, sem se igral učitelja s svojo babico. Dajal sem ji lahke prvošolarske naloge iz
matematike.
7. Ali se vam zdi lepše delati v razredu z učenci ali biti ravnatelj?
Ja, v bistvu oboje ima svoje prednosti. Delo z učenci je zelo zanimivo, ker ne veš, kaj se ti bo
zgodilo. Otrok je veliko in so kar nepredvidljivi. Je pa kar naporno, še posebej, če delaš na veliki
šoli. Če si ravnatelj, je dela z učenci manj in ni tako naporno, je pa včasih lahko dolgočasno, ker
se moraš ukvarjati s financami in zakoni.
8. Se Vam zdi poklic ravnatelja zahteven? Ste se težko privadili nanj?
Potrebuješ vsaj eno leto, da sploh vse stvari preizkusiš, lahko pa tudi takrat nekih stvari ne opaziš.
Je dokaj zahteven poklic, ampak se da, če imaš okoli sebe ljudi, ki ti pomagajo in so sposobni. Ne,
nisem se težko privadil.
9. Kako Vam je všeč na naši šoli?
Tu mi je všeč, saj je majhna šola in lahko vse učitelje najdeš v polmeru stotih metrov. Vse ljudi
poznaš (tudi po imenu), na večjih šolah to ni možno.
10. Kakšne so vaše asociacije ob besedi šola?
Šola zame ni ustanova oziroma stavba, ampak so predvsem učenci in pa seveda tudi učitelji, ostali
uslužbenci ter starši.
11. Imate radi živali?
Ja, rad imam živali. Moja najljubša žival je lama. Živi v Peruju in je kamelina sorodnica. Všeč mi
je, ker je zelo mehka in jo lahko božaš.
12. Katera zvrst glasbe Vam je najljubša?
Poslušam dejansko več vrst glasbe, najljubši mi je pop, pa tudi rock, klasična je tudi okej. Zelo
pomembna se mi zdi vsebina skladbe.
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13. Kateri so Vaši najljubši hobiji? Kje se najbolj sprostite?
Iz šole pridem zelo pozno domov in bi šel lahko že kar spat. V glavnem se najbolj sprostim, ko si
pogledam kakšen dober film.
14. Kakšen je po vašem mnenju dober ravnatelj?
Je takšen, ki zna predvsem sodelovati z ljudmi, da jih posluša in je hiter ter odločen.
15. Kaj bi sporočili mladim, ki se odločajo za poklic?
Da naj se odločijo za tisto, kar jih zanima. Ne toliko tisto, kar se mogoče išče (na to je seveda tudi
potrebno gledati), ampak za to, kar jih veseli. Naj sledijo svojemu srcu.
16. Kakšni so Vaši cilji za prihodnost šoli in v osebnem življenju?
Šolo bomo še malo preuredili, kmalu bo zgrajena učilnica na prostem, danes je hišnik zasadil dve
novi češnji, pred vrtcem pa kutino. Cilj je da bi nam dogradili igralnico v vrtcu, dobili bomo
brezžično omrežje – WLAN, kupili bomo nove računalnike, kotel za kuharice, namizni ročni
nogomet … Upam, da bom dobro sodeloval z vsemi na šoli, z učitelji, starši, učenci, občino,
ministrstvom za izobraževanje … in da bomo na naši šoli lahko uvedli še kakšne nove stvari.
Gospod ravnatelj, hvala za pogovor.
Novinarke:
Ana, Nika in Erna
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NEPOZABNA RUSIJA

10. oktobra sem začel svoje nepozabno potovanje. Skupaj z drugimi učenci bistriških šol sem se odpravil v
Rusijo. Vse se je začelo na letališču v Ljubljani. Tam sem imel nekaj težav z vizo, a sem imel srečo in so
me spustili naprej. Ker je bila to moja prva vožnja z letalom, sem bil vznemirjen, a me vseeno ni bilo strah.
Z letalom, na katerem je bilo veliko zabave, smo potovali okoli 3 ure.
Ko smo prispeli v Moskvo, sem bil poln pričakovanj. Z avtobusom smo se peljali do hotela in bili zelo
navdušeni nad velikanskim mestom. Na hitro smo v hotelu pustili prtljago in šli na Rdeči trg, kjer smo
videli znamenito cerkev, zraven pa tudi Kremelj, v katerega smo šli naslednji dan, zvečer pa tudi na balet v
največje otroško gledališče na svetu. Prva dva dneva sta zelo hitro minila, saj smo spoznavali mesto.
Morali smo se navaditi tudi na rusko kuhinjo, ki pa nam ni bila preveč všeč. V petek smo se odpravili v
muzej astronomije, kjer smo videli prve rakete, prve uniforme itd. Šli smo tudi v tovarno najboljše ruske
čokolade, kjer so nam ponudili par najboljših koščkov, iz katerih smo tudi mi poskusili nekaj izdelati. Zelo
zabaven del potovanja v Rusiji je bil tudi cirkus, ki je trajal kar 2 uri, a zabave ni zmanjkalo. Videli smo
razne akrobacije, ni mi pa bil všeč del z živalmi, saj ni bil ravno njim prijazen. Predzadnji dan smo šli v
največji trgovski center na svetu, imeli kosilo na barki, zvečer pa smo imeli majhno prireditev z ruskimi
otroki naše starosti, ki so peli, plesali in igrali. Mi smo jim pa kot zborček zapeli njim zelo znano Katjušo.
S tem smo se na žalost nekako tudi poslovili od Moskve. Zadnji dan sem se že zelo veselil vrnitve v
Slovenijo. Na letališču tokrat na srečo nisem imel težav.
Nazaj smo prav tako potovali okoli 3 ure. Ko smo prišli v Ljubljano, sem bil zelo vesel, da sem spet doma
in sem komaj čakal, da pridem v Jelšane. Doma so me nestrpno pričakovali in takoj sem opisal celotno
potovanje. Seveda sem zase in za druge kupil veliko spominkov, tako da se bom za vedno spominjal tega
doživetja.
Marko Čekada, 9. r.
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Škrat
Neke noči v neko hišo prišel je tat,
ko odprli so luči, so videli, da je bil to le nenavaden škrat.
Zjutraj se jim je tresla roka,
in slišali so, da njihov pes na vrtu stoka.
Zvečer niso mogli spati,
saj so jim v glavi nagajali škrati.
Ponoči pa v hiši
nobenega škrata muc ne sliši.
Mama pije kavo,
oče gleda kravo,
škrat pa mirno v svoji hiši vzklika: ˝Bravo!˝
Kaja Štemberger

9. razred
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Naravoslovni dan ZDRAVA ŠOLA
V sredo, 5. 12. 2018, smo na naši šoli izvedli naravoslovni dan.
Letos obeležujemo 25. obletnico Slovenske mreže zdravih šol. Naša šola je mreži priključena že osmo leto,
zato smo naravoslovni dan posvetili zdravju.
Učenci so si v okviru programa SVIT lahko ogledali napihljivi model debelega črevesa. Gospa Andreja
Rebec iz zdravstvenega doma Ilirska Bistrica jih je poučila o pomenu zgodnjega odkrivanja sprememb na
debelem črevesu.

Na šoli smo gostili tudi gospo Bojano Bazec iz Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Kopru, ki nam je
predstavila ravnanje z odpadki.

V telovadnici so se učenci razgibali na posameznih postajah z različnimi vajami,

v različnih skupinah pa so ustvarjali na temo zdravja.

Učiteljica Milanka Hrovatin
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Prišla je jesen

Domen Udovič, 2. r.

Matej Udovič, 2. r.

Ivana Čeranič, 2. r.

Miha Ceglar, 2. r.

Jesenska tihožitja

Aleks Čekada, 4. r.

Žan K. Kalčič, 4. r.

Maruška Lenarčič, 4. r.
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Prvi od treh dobrih mož, ki v decembru prinesejo darila je Miklavž.
V ta namen smo tudi na naši šoli priredili Miklavžev sejem. Pričetek sejma je bil ob 17.00 uri z lutkovno
predstavo Teatra za vse Kraljestvo povodnega moža. V globokem tolmunu, tako globokem, da mu ni videti
dna, živi povodni mož. Družbo mu delajo ribice, raki in školjke. Toda nikogar ni, da bi se z njim pogovarjal.
Nekega dne pa v tolmun pade mali Tomaž iz revne ribiške družine. Povodni mož je tako vesel družbe, da si
želi Tomaža obdržati pri sebi. Ponuja mu velika bogastva, zlato, srebro, drago kamenje. Mali Tomaž pa
pogreša dom, bratca in sestrico, očka in mamico. Otroci so si igrico z navdušenjem ogledali.

Sledil je tradicionalni Miklavžev sejem. Učenci šole in vrtca so izdelali veliko zanimivih izdelkov ter za njih
prejeli tudi nekaj prostovljnih prispevkov, ki so napolnili naš šolski sklad. Hvala vsem, ki ste darovali v ta
namen.

Učiteljica Nives Pirih
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Ivana Čeranič, 2. r.

Gaja Rutar, 2. r.

Jan Udovič, 9. r.
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Stari ate
Opisala bom osebo, ki jo imam zelo rada. Ob njej se sprostim in pozabim na skrbi. Večkrat mi tudi svetuje
in pomaga. Ta oseba je moj stari ate. Njegovo ime je Ivan.
Poznam ga, od kadar sem se rodila. Vedno mi je rad pomagal in se tudi z mano pohecal. Mami pravi, da je
nekoč, ko sem bila še dojenček, jokal, ker sem tudi jaz jokala. Ima me zelo rad in tudi jaz imam rada njega.
Njegovo ime je Ivan, a ga pogosto kličejo Ive. Ne vem sicer zakaj, ampak tako je od vedno. Imam namreč
dva nonota, ki jima je ime Ivan. Ta problem smo rešili tako, da je mamin oče nono Ivan, očetov pa stari ate.
Če ga srečaš, ga takoj prepoznaš. Malo me spominja na gospoda Gazivόda iz serije Dragi sosedje. Ima
snežno bele lase. Star je namreč 74 let. Če bi ga videl, bi mu dal okrog 60 let, ne pa kar 74. Večkrat se
poheca, da je po letih že star, po srcu pa zelo mlad. Po navadi je oblečen v kavbojke in kakšno debelejšo
majico, saj mu je vedno mraz. Obut je v čevlje, ki jim po domače rečemo šlape. Pravi, da se v njih najbolje
počuti. Vedno je obrit, brez dlačice na obrazu. Njegova usta so manjša, zgornja ustnica ima izrazito srčasto
obliko. Vedno je nasmejan. Ima čokoladno rjave oči, ki vedno izžarevajo veselje. V njih lahko vidiš, da ima
veliko pozitivne energije.
Živi v Jablanici s svojo ženo Anico, ki jo ima zelo rad. Nona Anica zelo dobro kuha in to se mu malce
pozna. V hiši pa ne živita sama, tu je tudi njegov najmlajši sin Ivo z ženo Metko. Komaj čaka, da bo
februarja dobil že svojega petega vnuka.
Po duši je glasbenik in v tem sva si podobna. Večkrat se pogovarjava o glasbi in skupaj kritizirava skladbe,
ki se vrtijo po radiu. Zelo všeč mi je, da je iskren. Pove, kaj misli, in tako je tudi prav. Igra na bariton, bas
kitaro, kontrabas … vse, kar prime v roke, obvlada … no, razen violine. Največkrat poje tenor, če pa je
potrebno lahko tudi bas. Skupaj večkrat zapojeva in razveseliva domače. Tudi sam je ponosen name in če se
le da, pride na vsak moj nastop. V ansamblu Snežnik igra že okrog 40 let. Igra skoraj vse vikende in s svojo
glasbo razveseljuje doma in v tujini. Lani poleti je za en mesec odšel na turnejo po Ameriki.
Glasba pa ni edina stvar, ki ga zanima. Zelo rad hodi tudi na lov. Obožuje živali in večkrat mi pripoveduje o
svojem psičku, ki se je izgubil. Zelo rad pa tudi balina, zadnjič je na slovenskem balinarskem tekmovanju
upokojencev osvojil zlato medaljo.
Moj stari ate zelo uživa v gozdu, saj je bil po poklicu avtoprevoznik in gozdar. Še sedaj ima včasih nočne
more, ko na tovornjak ne more naložiti vseh drv.
Jeseni gre rad v gozd in včasih prinese kakšnega jurčka za kosilo. Pozimi je raje v hiši, saj je že velikokrat
zbolel za pljučnico. Takrat v roke vzame sudoku, kakšno drugo križanko ali šah in se sprosti. Rad pa tudi
pogleda televizijski program Golica in posluša mlade muzikante, do katerih je včasih preveč kritičen. Ko
pride pomlad, pa mu ne zmanjka dela. Vsem ljudem v vasi mora obrezati sadna drevesa, odpravi se tudi v
Črni Kal. Ko je bil Tone Pavček še živ, je tudi njemu obrezal kakšno drevo. Poleti se rad sprehaja po
domačem sadovnjaku in ureja vrt. Zelo rad ima rože, zato je njegova hiša polna le-teh.
Še vedno zna poštevanko. Najlepše mi je, ko se skupaj odpraviva v naravo in jo opazujeva. Ve veliko stvari
o živalih in rastlinah.
Imam ga zelo rada in si ne znam predstavljati življenja brez njega. Je dobrovoljček, ki v vsaki stvari najde
nekaj dobrega. Imam ga za vzor, rada bi mu bila podobna. Ob njem se sprostim in pozabim na vse.
Ana Kompan, 9.r.
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Pokljuka
Zjutraj smo se odpravili v šolo. Vzeli smo malico in odšli na avtobus. Po treh urah vožnje smo prispeli na
Pokljuko. Tam smo se razdelili v dve skupini. Medtem smo srečali Miklavža. Ker mu je zmanjkalo sladkarij,
je privolil, da se slikamo z njim. Nato smo šli v šotor, kjer sta nastopala Nipke in Challe Salle. Po nastopu
smo šli na tribune. Pridno smo navijali za naše biatlonke. Žal smo morali prej oditi s tekme, saj bi prišli
domov zelo pozno. Vsi smo prišli na avtobus utrujeni.
Ko smo prišli pred šolo, so nas že čakali starši. Na izletu nam je bilo lepo!
Uroš, Vanja in Njegoš Iskra

Nova prijateljica na šoli
20.11.2018 smo na našo šolo dobili novo prijateljico, zlato ribico pajčolanko Jušo. En dan prej smo vsi
občudovali njen novi dom. Ko je Juša prišla, je ravnatelj naznanil po zvočniku njen prihod: »Na šoli imamo
novo prijateljico Jušo. Ko boste imeli čas, si jo lahko v miru ogledate.« Vsi smo se je razveselili.
Sara Saftič in Erna Štemberger

Miklavžev sejem
4.12.2018 smo imeli Miklavžev sejem. Ob 17.00 so od 1. do 5. razreda ter vrtec imeli lutkovno predstavo
Kraljestvo podvodnega moža. Po predstavi smo se razdelili po razredih in šli k našim stojnicam ter začeli s
prodajo izdelkov, ki smo jih naredili v mesecu novembru. Prodaja je bila zelo uspešna, vsi smo bili
zadovoljni.
Erna Štemberger, 9.r.
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Otroci Triglava na Pokljuki
Tako za slovenske biatlonce kot za množico otrok iz številnih slovenskih šol je bil ogled tekmovanj na
Pokljuki nepozaben. Tudi letos so namreč v akciji “Otroci Triglava na Pokljuki ”, ki je plod sodelovanja
med Zavarovalnico Triglav in E. ON IBU svetovnega pokala v biatlonu zagotovili ogled tekmovanja in
brezplačne avtobusne prevoze številnim šolarjem, med njimi tudi nam.
Ob tej priložnosti se je izdelal tudi navijaški transparent s katerim smo se potegovali za nagrado »Naj
navijaški transparent«.

Nina Čekada, 5. r.
Za najboljše biatlonce sveta, ki so se pomerili za točke svetovnega pokala, smo navijali in stiskali pesti.

Na Pokljuki pa ni manjkal niti sv. Miklavž.

Jan Udovič, 9. r.
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Obiskali so nas gasilci
Bila je sobota zjutraj, ko sem še spala v moji topli, mehki in prijetni postelji. Mama in oči sta bila že budna.
Ko sem vstala, me je pred vrati čakala moja prijateljica Mija. Pojedla sem zajtrk in se šla obleč in umit. Ta
čas je Mija govorila mami, kako je njena teta odpotovala v Rusijo. Nato sva šli z Mijo k babici na njeno
kmetijo. Tam ima tri konje in pet zajcev. Dva konja je odpeljala na travnik na drugi strani kmetije. Šli sva po
hrano za zajčke in jih nahranili. Ko sva se vrnili, je babica zgroženo gledala v hlev, ki je bil v trenutku
prekrit s plameni ognja. Mija je zakričala: »Notri je še Kraljica. To je moja žrebica!« Babica je stekla v hišo,
da bi poklicala gasilce. Prišli so čez nekaj minut in pričeli z gašenjem. Gasilcu Roku sem povedala, da je
notri še en konj. Nadel si je masko in odšel v hlev. Glavni gasilec v ekipi je naročil meni in Miji, da zajčke
odneseva na varno. Ko sva prišli nazaj, je bil gasilec Rok že zunaj s poškodovano Kraljico. Odpeljala sem jo
na pašnik in tam počakala z njo in ostalimi živalmi. Čez približno deset minut je bil požar pogašen in na
dvorišču je bil veterinar. Prišla sta še mami in oči in ko so vsi ostali odšli, smo se odpravili k nam v mesto
popit vroč čaj, da si oddahnemo. Jaz in Mija sva šli v sobo in se igrali in poslušali pesmi na mojem radiu.
Tako se je dogodek končal in Kraljica je bila kmalu spet v redu.
Marinka Lenarčič, 4.r.

Presenečenje
Imeli smo uro glasbe. Na določeno melodijo smo si izmišljali besedilo. Druga kitica se je glasila: «Učitelj'ca
pravi, vi mački ste zdravi …« in ravno takrat, ko smo to zapisali, je na okensko polico skočila sosedova
mačka. Učiteljica Nives je kar obstala. Takrat pa je muca pomolila glavico skozi okno in pokukala v našo
učilnico. Cel razred je butnil v smeh. Muca se je tega prestrašila in v trenutku zbežala.
»To je bilo pa zares lepo presenečenje, kaj pravite?« je dejala učiteljica in se tudi ona nasmejala.
5. razred
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Karikature

Charlie Chaplin

Albert Einstein

Borut Ujčič, 8.r.

Oliver Brozina, 8. r.

Cristiano Ronaldo

Bob Marley

Sara Saftič, 8.r.

Tim Šlosar, 8. r.

Nikola Krabatić

Angelina Jolie

Eneja Čekada, 8. r.

Gaja Potočnik, 8. r.
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Smučanje
V ponedeljek, 21. 1. 2019, smo odšli v zimsko šolo v naravi na Vojsko. Razporedili smo se po sobah (vsi
fantje v eno, vsa dekleta v drugo sobo). Razdelili smo se po skupinah. Tisti, ki so bili najboljši, so šli na bolj
strmo progo, začetniki pa smo bili na položni. Naslednji dan smo šli tudi nekateri začetniki že na vlečnico do
strme proge in celo na vrh. Zvečer smo se zabavali ob družabnih igrah. Vsak dan smo bili zaposleni in ni
bilo časa za dolgčas in domotožje. V četrtek smo imeli predstavitev sobe, morali smo si izmisliti svoj grb in
pripraviti smešno točko. Zvečer smo se zabavali. V dvorani je bila tudi disko – krogla. V petek smo vse
spakirali in šli domov. Vsak dan smo malo pogrešali in mislili na starše. Imeli smo se lepo.
Lina Hofman, 5. r.

Nova šola
3. septembra 2018 sem prvič vstopil v OŠ Jelšane. Prej sem obiskoval šolo v Podgori Kuteževo. Na šoli sem
takoj dobil nove prijatelje: Lana, Jako in Boruta. Najlepši predmet mi je šport. Vsi učitelji so dobri. Iz te šole
nočem oditi, zato se trudim, da bi bil dober. Upam, da mi bo uspelo,
Matej Celin, 7.r.
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Dimnice
V sredo, 6. 2. 2019, smo se odpravili v jame Dimnice. Ime so dobile po vodi, ki kondenzira in pride skozi
manjša brezna na površje ter izgleda kot dim. Legenda pravi, da v jami živi hudič, ki prekajuje meso.
Ko smo stopili iz avtobusa, smo se razdelili v naključne skupine. Pred jamo smo dobili delovne liste.
Določeni člani skupine so dobili čelade. Odšli smo v jamo 82m globoko. Vodič nam je povedal nekaj o jami
in o vodah, ki tečejo skozi njo. Videli smo različne živali, ena od njih je bil netopir. Spoznali smo več
dvoran. V Vilinski dvorani smo se igrali igrico Netopir in vešča. Ta se je izvajala v 100% temi. Potem smo
pomalicali.
Ko smo prišli iz jame, smo si ogledali brezno, ki je globoko 45m. Potem smo si ogledali še, kako izgleda U
dolina. Vodič nam je povedal, da je v vseh jezikih po svetu dolina. Potem smo šli ob potoku do vasi Slivje,
kjer smo si ogledali cerkev Sv. Martina. Tam smo izvedeli nekaj o zgodovini cerkve in potem smo se
odpravili nazaj proti šoli.
Izlet je bil zelo poučen in zanimiv.
Borut Ujčič, 8.r.

Zimski športni dan
Na pustni torek smo na OŠ Jelšane izvedli zimski športni dan.
Učitelj Dejan Čeranič, vodja športnega dne, nam je dal vsa potrebna navodila. Razdelili smo se v tri skupine.
Smučarji so smučali in se naužili sonca na smučišču Cerkno.
Sankači z lopaticami so odšli na Sviščake in uživali v zimski idili
s ptičjim petjem.

Pohodniki pa smo navdušeni osvojili vrh Sv. Katarine

Nuša Primc6. r., in uč. N. P
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POHOD NA SVETO KATARINO
V TOREK SMO IMELI ŠPORTNI DAN. ODŠLI SMO NA SVETO KATARINO. Z NAMI JE
ŠEL TUDI LOVEC JOŽKO. NA VRHU SMO POMALICALI. ODŠLI SMO TUDI DO
CERKVICE IN POZVONILI. USTAVILI SMO SE PRI OSLIČKU. POZDRAVIL NAS JE S
SVOJIM I - A, I - A. BILO NAM JE LEPO.
ELA, ILONA, NIKA IN ALEX, 1. r.

Učenci 2. razreda so zapisali vtise s kulturnega dneva na temo
Mesto Ljubljana – slovenska prestolnica.
V Ljubljani mi je bil všeč Mesarski most. Zanimiv je tudi Zmajski most.
Lep mi je bil tudi ogled Mestne hiše in muzeja.
Matej Udovič

Z avtobusom smo se odpeljali v Ljubljano. Sprehodili smo se po starem mestu. Videli smo Ljubljanico,
Tromostovje in Prešernov spomenik. Bili smo v narodnem muzeju Slovenije. Tam je veliko zanimivega.
Meni je bila zelo všeč stara piščal iz kosti jamskega medveda.
Ivana Čeranič

Najlepše mi je bilo, ko smo šli pogledat ključavnice ljubezni. Všeč mi je bil tudi Ljubljanski grad. Videla
sem tudi zmaja, ampak ne pravega, temveč samo tistega na grbu.
Gaja Rutar
Zelo mi je bilo lepo v muzeju. Tu smo videli zelo, zelo staro piščal. Všeč mi je bilo, ko smo šli skozi
podhod.
Domen Udovič

Najlepše mi je bilo, ko smo šli pogledat ključavnice ljubezni. V muzeju smo si ogledali zelo staro
mumijo. Bila je zelo zanimiva. V mestu smo videli tudi kip Franceta Prešerna.
Teja Šlosar

V muzeju smo videli pravega okostnjaka in mumijo iz Egipta. Videli smo tudi deblak, velik čoln narejen
iz debla. Tu hranijo tudi kip Emonca. Šli smo čez Mesarski most, na katerem so ključavnice.
Miha Ceglar
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EKSKURZIJA V MUNCHEN
V petek, 22. februarja, smo se učenci od 6. do 9. razreda z učiteljico Martino Šajn odpravili v Munchen.
Odšli smo z avtobusom. Po sedmih urah vožnje smo prispeli. Sledil je ogled mestne tržnice ter trga z mestno
hišo. Ogledali smo si tudi najbolj znano pivnico na svetu Hofbrauhaus am Platzl.

Nato smo odšli v tehniški muzej, kjer smo pobliže spoznali in preizkusili najsodobnejše računalniške
tehnologije. V popoldanskih urah pa smo prišli na račun ljubitelji nogometa, saj smo si ogledali celotno
Allianz Areno. Sprehodili smo se tudi po garderobah nogometašev ter po sejni dvorani.

Po napornem dnevu se nam je prilegla večerja v pivnici, nato pa počitek v hostlu poleg mesta.
Naslednji dan smo po zajtrku odšli do BMW- jevega muzeja prestižnih avtomobilov. Sledil je ogled
olimpijskega parka. Povzpeli smo se tudi na olimpijski stolp, s katerega je čudovit razgled na celoten
Munchen.
Pot nas je dalje peljala do bljižnega letališča, kjer so nas z letališkim avtobusom zapeljali po letališču, ter
nam razkazali pristajanje in vzletanje letal z vseh koncev sveta. Spremljali smo lahko tudi pristajanje
največjega potniškega letala na svetu. Na koncu dneva pa smo zavili še v živalski vrt, v katerem so bile
živali prvič na svetu razdeljene po kontinentih.
V popoldanskih urah smo se odpravili nazaj domov. Ekskurzija mi je bila zelo zanimiva ter poučna, saj smo
si ogledali znamenitosti Munchna in pobliže spoznali življenje v njem.
Jan Udovič, 9. r.
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Občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu

V sredo, 17. 4. 2019, je na naši šoli v sodelovanju s Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
Občine Ilirska Bistrica potekalo občinsko tekmovanje Kaj veš o prometu. Udeležili so se ga najboljši
kolesarji iz vseh šol naše občine. Tekmovali so v znanju iz cestno-prometnih predpisov, spretnostni vožnji
na poligonu in praktični vožnji v prometu.

Našo šolo sta pod mentorskim vodstvom Jožefa Knafelca zastopali dve skupini.
III. skupino so sestavljali Jaka Kompan, Lan Samsa, Uroš Iskra ter Elisa Mahne iz 6. razreda,
IV. skupino pa učenci Martin Valenčič, Jan Udovič, Matej Klepac iz 9. ter Borut Ujčič iz 8. razreda.
Obe skupini sta osvojili 2. mesto.
Posebno sta se izkazala Jan Udovič in Martin Valenčič, ki sta med posamezniki osvojil 2. mesto.

Nives Pirih
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TEKMOVANJA IN DOSEŽKI
OBČINSKI KROS
2.r.
Domen Udovič (zlato odličje)

9. r.
Martin Valenčič (bronasto odličje)

TEKMOVANJE IZ BIOLOGIJE
Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanji dosegla:
8. r.
Eneja Čekada

TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE MEHURČKI (1. triada)
Na šolskem tekmovanju so priznanja dosegli:
2. r.
Miha Ceglar
Ivana Čeranič

3. r.
Nina Iskra
Maruška Lenarčič

TEKMOVANJE ZA CANKARJEVO PRIZNANJE
Na šolskem tekmovanju so bronasta priznanja dosegli:
4. r.
Marinka Lenarčič
8. r.
Gaja Potočnik
Eneja Čekada

5. r.
Nina Čekada
9. r.
Ana Kompan

Na območno tekmovanje se je uvrstila Ana Kompan in dosegla srebrno priznanje.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje dosegla:
9. r.
Ana Kompan,
ki se je uvrstila tudi na področno tekmovanje in dosegla srebrno priznanje.
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TEKMOVANJE IZ FIZIKE
Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje dosegla:
9. r.
Ana Kompan
in se je uvrstila na področno tekmovanje.

TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE
Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje dosegla:
9. r.
Ana Kompan

TEKMOVANJE IZ KEMIJE
Na šolskem tekmovanju je bronasto priznanje dosegla:
9. r.
Ana Kompan in se uvrstila na državno tekmovanje.

TEKMOVANJE IZ ANGLEŠKE BRALNE ZNAČKE – EPI reading badge
Na šolskem tekmovanju so učenci 1., 2. in 3. razreda dosegli zlata priznanja.
Zlato priznanje v 4. razredu sta si prislužila Lukas Surina in Adelina Feratoski, srebrno pa
Vanja Štemberger, Žan Kristjan Kalčič in Marinka Lenarčič.
Petošolke Vanja Iskra, Lina Hofman in Tia Leskovar Kalister so dosegle srebrna priznanja,
prav tako tudi Elisa Mahne iz 6. razreda,
Marko Čekada iz 9. r. pa je prejel priznanje za sodelovanje.

TEKMOVANJE IZ MATEMATIKE (VEGOVO PRIZNANJE)
Na šolskem tekmovanju so bronasta Vegova priznanja dosegli:
1. r.
Andre Surina
Urban Udovič
Emanuel Surina

2. r.
Miha Ceglar
Ivana Čeranič

3. r.
Njegoš Iskra

4. r.
Adelina Feratoski
Karin Ujčič

5. r.
Matevž Ujčič

6. r.
Jaka Kompan

8. r.
Eneja Čekada

9. r.
Ana Kompan

Učenka Ana Kompan se je uvrstila na državno tekmovanje ter osvojila srebrno priznanje.

Nova Sloga 2018/19

KO NAS OBIŠČE MOŽIC NAHODEK
Nahodek je prav majhen možic z rdečim noskom, ki se sveti kot šipkova jagoda. Kadar otroci čofotajo po
lužah in si do kolen namočijo noge, takrat jih obišče možic Nahodek. Piššš, kihajo otroci. Ampak to ni prav
nič smešno, saj si morajo otroci kar naprej brisati nos in se ne smejo igrati z drugimi otroki.
Da bi pobegnili možicu Nahodku, smo v goste povabili go. Andrejo Rebec iz Zdravstvenega doma Ilirska
Bistrica.

Poučila nas je, da moramo vedno poskrbeti, da so naši noski čisti. Nikakor si ne smemo vrtati po nosu ali
kihati v druge prijatelje. To sta počela Pacek in Packa v zgodbici, ki nam je zelo dobro poznana.

Skozi zgodbico in igro so otroci izvedeli veliko pomembnih stvari in usvojili nove veščine.

Otroci so svoja doživetja narisali.
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Naslednjič se bomo naučili pravilnega umivanja rok.
Tokrat nas možic Nahodek ni ujel.

JESENSKO VRTNARJENJE
Nekateri ste mogoče žalostni, da ni več poletja in toplih dni, a tudi jesen prinaša svoje radosti, lepote in
nešteto možnosti za igro.
Listje se barva v zlato in odletava z dreves, jabolka rdijo v jesenskem soncu, rumene buče se debelijo na
poljih, cvetje spreminja svoj namen in krasi cvetlične gredice.
Ja, to je jesen.
Vse to smo v vrtcu podoživeli.
Odločili pa smo se, da uredimo še cvetlično gredico in posadimo jesensko cvetje, ki nas bo pospremilo v
mrzlo zimo.
Dobre volje nam ni manjkalo.

V veliko pomoč nam je bil hišnik Igor.
Gredico nam je prekopal, populil plevel, zrahljal zemljo in pripravil vrtno orodje.
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Pridne rokice so ustvarile cvetlično čarovnijo, ki jo krasijo jesenske mačehe.

Ko pride pomlad, bomo poskrbeli, da mačehe dobijo nove prijateljice.

Naši najmlajši so uživali v igri.
Lep vrtnarski pozdrav.
Martina Katern Tomažič, vzgojiteljica
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RAZBITA BUČA

skupina Čebelice
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MI SMO KUHALI!
(Kdo je pa pomival?)
V času šolskih počitnic smo otroci iz skupine Čebelice zasedli učilnico gospodinjstva. Odločili smo se, da
bomo imeli kuharski teden in postali pravi mali kuharji. Najprej smo izbrali, katere jedi bomo pripravili. Od
doma smo prinesli predpasnike, Ana in Tina pa sta nam priskrbeli vse potrebne pripomočke in sestavine. Za
pripravo jedi smo potrebovali recepte. Ana in Tina sta nam pomagali, da smo recepte napisali tako, da smo
jih znali brati in jim podrobno slediti.
V ponedeljek smo si izbrali pripravo jabolčnega zavitka.

V torek smo si pripravili zdrav sadni smoothie.
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V sredo smo svoje brbončice razvajali s pizzo.

V četrtek smo si spekli kokice in jih v slast pojedli ob ogledu risanke.

V petek pa smo si pripravili pravo sladko pojedino. Pekli smo vaflje z nutelo in banano.
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ZOBNA PREVENTIVA V VRTCU
V našem vrtcu vsakodnevno skrbimo za zobno in ustno higieno, tako da si vsak dan skrbno umivamo zobe.
Pri tem nam pomagata vzgojiteljici Tina in Ana.
Enkrat na mesec nas obišče tudi gospa Nataša Jenko iz zobozdravstvene ambulante. Ko pride k nam, je
vedno zanimivo, saj nam demonstrira pravilno ščetkanje zob, večkrat nam prebere kakšno zanimivo
pravljico, skupaj si kdaj ogledamo risanko o zobnih miškah. Z nami se tudi pogovarja o hrani, ki je dobra ali
škodljiva za naše zobe. Velikokrat nam pripravi kakšno zanimivo dejavnost, ki jo z veseljem izvajamo.

Vzgojiteljica Ana Čeligoj

Jurassic vrtec
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V mesecu marcu se je igralnica v skupini Čebelice spremenila v Jurski park. Skupino so preplavili dinozavri.
Najprej smo jih spoznali preko slikanic in raznih zgodb. Na posnetkih smo si ogledali sestavo dinozavra
(glava, rep, trup, kosti in prešteli smo zobe). S skupnimi močmi smo jih rešili iz ledenih kock. Lep sončen
dan pa smo izkoristili za prijeten piknik in spoznavanje sence (kaj to je, kako nastane). Na papir smo narisali
sence dinozavrov.

Vzgojiteljica Tina Dolgan
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RAZVEDRILO
Pogodba
»Očka mi je obljubil 50 evrov za vsako petico,« je rekel Janezek učitelju.
»Saj nobene nimaš,« je odvrnil učitelj.
»Imam pa predlog, gospod učitelj!«
»Zapišite mi jih nekaj in denar si bova delila!«

Matura
Sin vodje gangsterjev se vrne iz šole.
Oče ga vpraša: »Sine, kako je bilo v šoli?«
Sin odvrne: »Krasno, ati. Trije učitelji so me spraševali 3 ure, pa jim nisem nič povedal.«

Spraševanje
»Videti si zelo živčen, Tonček,« reče učiteljica učencu pri pouku.
»Te je strah mojih vprašanj?«
»Ne, strah me je mojih odgovorov!« odgovori Tonček.

Basen
Učiteljica v osnovni šoli razlaga učencem in učenkam, kaj je basen.
Naslednjo uro ponavljajo in učiteljica vpraša:. »Špelca, kaj je basen?«
»Basen je zgodba, v kateri se volk in prašički pogovarjajo tako, kot se pogovarjamo mi in vi.«

Reši rebus! Rešitev je ime in priimek kuharice na OŠ Jelšane.

ali

Gospodarsko poslopje za živali.

H
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Pobarvaj me!

Ljubezenski verzi:
Zjutraj ne jem, ker mislim nate.
Opoldne ne jem, ker mislim nate.
Zvečer ne jem, ker mislim nate.
Ponoči ne spim, ker sem lačna!

Pogled nate mi trga gate.

Jaz te ljubim iz srca, kakor bolha ljubi psa.
Mačka ljubi mleko, medved ljubi med, jaz pa ljubim Špelo bolj kot sladoled!

Ljubezen se ne kupi, tudi ne proda, ljubezen je tista, ki pride iz srca.
Poljubček na tvoj gobček ti pošilja tvoj golobček.
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Reši me!

REBUS!

__ __ __ T

__

__ __ T

__ __
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Pomagaj učiteljici, da pride do svojih ključev!

Reši slikovni sudoku!
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NOVA SLOGA
Glasilo Osnovne šole Jelšane

Šolsko leto 2018/2019

Likovna oprema:
učenke in učenci vseh razredov

Mentorica:
Nives Pirih

Naslovnica:
Jakob Frol, 1. r.

Novinarke:
Erna Štemberger,
Ana Kompan,
Nika Šestan.

Lektorirala:
Nika Stock

Besedila, vnešena s pomočjo optičnega čitalca, niso lektorirana.

Naklada:
60 izvodov
ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri izidu nove številke glasila Nova
Sloga.
Novinarke z mentorico

Jelšane, april 2019

