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                             Drage učenke in učenci! 

                                                 Pravkar smo vstopili v novo šolsko leto, ki pa je malce drugačno 

od drugih. Ob koncu počitnic smo se že vsi veselili, da bomo videli sošolce in sošolke, vendar 

nam je normalno šolsko leto preprečil nekaj mesecev star COVID 19. Ministrstvo za šolstvo je 

uvedlo posebne ukrepe, ki preprečujejo širjenje koronavirusa. Maske so obvezne na hodnikih, 

pri kosilu in na avtobusu, moramo pa, kolikor gre, držati razdaljo in biti odgovorni, da se ne 

bomo spet šolali na daljavo. Šola je vsakemu učencu podarila 2 pralni maski, v barvi svojega 

razreda.  

Šolsko leto se še ni dobro začelo, za sabo pa imamo kar nekaj dni dejavnosti. Veliko jih bomo 

še doživeli, če bomo ostali v šoli. Vsem želiva uspešno šolsko leto, ostanite zdravi in 

upoštevajte ukrepe. 

Kaja Bole in Klara Tikvič, 7. g 

 

KAKO DRUGOŠOLCI PRISPEVAMO K BOLJŠIM MEDOSEBNIM ODNOSOM 

Pomagam svoji sošolki pri nalogi. Upoštevam učiteljičine nasvete. Ne divjam po razredu. 

Previdno ravnam s šolskimi igračami. Če vidim papirčke na tleh, jih poberem in vržem v koš. 

Sem vzorna učenka. (Issa Solina) 

Tako, da se vsi lepo razumemo in smo prijatelji. (Nik Mihelič) 

Če bi se sošolca pretepala, sem pripravljen pomagati. (Martin Soršak) 

Sošolcu pomagam pri domači nalogi. (Teo Korpar) 

Če bo kdo padel, mu bom pomagala in mu dala roko. (Brina Hedl) 

K dobrim odnosom v razredu prispevam tako, da spoštujem in ubogam učiteljico. (Kaja 

Pondelak) 

Pomagam sošolcu, ko je v nevarnosti. (Lara Kupčič) 

Želim, da bi bili vsi sošolci med seboj dobri prijatelji. (Zala Breg)  

Pomagam sošolcu, ko pade. (Izak Gaj Terbuc) 

Da lepo pozdravim. Da poslušam učiteljico. (Teo Tahirovič) 

 



PRVI ŠOLSKI DAN 

V torek, 1. 9. 2020, smo se ob 8.00 zbrali pred šolo, da bi začeli z malo drugačnim šolskim letom.  

Šolsko leto je začela vodja podružnice z govorom, nato pa še nam je nekaj besed namenil policist.  

Po obeh govorih smo odšli v svoje matične učilnice. V učilnicah so nam razredniki razdelili pralne 

maske in nam povedali nekaj informacij. Ko so nam razdelili maske, smo dobili navodila, kako se 

obnašati v šoli in na avtobusih. Po pogovoru je sledila malica in nato še dve uri pouka. Pouk je 

potekal drugače, saj zraven nismo imeli stvari. Ko smo končali, smo odšli domov. Ta prvi šolski 

dan ni bil enak drugim, saj nas je povsod spremljala maska. 

Lana Ornik in Manca Lampič, 7. g 

 

 ŠPORTNI DAN 

V sredo, 23. 9. 2020, smo imeli športni dan. Na ta dan je bil dan slovenskega športa in počastili 

smo ga s krosom. Zjutraj smo se ob 8.10 zbrali pred šolo in odšli na Grajensko nogometno 

igrišče. Najprej smo si odložili stvari, nato se razgibali. Potem smo odtekli kros po razredih. 

Najprej 6. nato 7. in 8., na koncu pa še 9. razred. Po razredih smo si razdelili dejavnosti z žogo. 

6. razredi so igrali med dvema ognjema, 7. razredi smo igrali nogomet, 8. razredi so igrali 

odbojko in 9. razredi košarko. Po dejavnostih smo imeli podelitev nagrad. Odpravili smo se 

nazaj proti šoli. Športni dan smo končali ob 12.40. Odpravili smo se domov.  

Lana Ornik in Manca Lampič, 7. g      

PRIHODNOST 

 

Danes je imeti telefon ali televizijo nekaj povsem navadnega, a nekoč še tega niso poznali. 

Niso gledali risank ali igrali različnih igric, sedaj pa se je vse to spremenilo. Le vprašanje časa 

je, kakšna bo prihodnost čez 50 let, ali bomo že leteli ali bo obstajala naprava za teleportiranje. 

Če bo naš svet tako nadaljeval, bo morda to res mogoče. Morda v prihodnosti ne bo vojn za 

oblast, ampak za čisti zrak in vodo, možno je tudi, da ne bo vojn z orožjem, ampak z virusi, kot 

je ta danes ali čim podobnim. Želim si, da bi bilo več električnih avtov, da ne bi onesnaževali 

okolja, da ne bi bilo velikih tankerjev, ki onesnažujejo vodo, živali in naravo v vodi. Želim si, 

da bi se svet še naprej razvijal, ampak na dober način, saj če bomo tako nadaljevali, bomo morda 

ogrožali svoje naslednike in s tem vse človeštvo. Verjetno se sprašujete, zakaj. Mogoče zato, 

ker bo zrak tako onesnažen, da bomo morali nositi maske, in to ne zaradi virusov, ampak zaradi 

zraka. Zagotovo pa si vsi želimo, da bi naši potomci živeli na lepem in čistem planetu. 

 

                                                                                               Vid Cafuta, 7. g 

 

 

 

 

JAZ SEM HRUŠKA, TI PA NE 

 

Joj, kako vse me bode,                       Po poti se šopiriš In ko me boš pojedel, 

ves sladki sok                                     kot velik en racak, ne boš več važič tak, 

bo meni stekel, ko do brloga prideš, saj moj okus je bolj 

a kaj to tebe briga, me tam odkotališ. grenak. 

saj važič si prevelik.                                                                                            Klemen Tikvič, 5. g 



 

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA 

 

Pred nami je osemnajsto leto delovanja v mednarodnem projektu Ekošola kot način življenja. V 

teh letih smo poželi številne nagrade in pohvale za naše aktivnosti. Upamo, da bo tudi letos tako, 

čeprav bomo delovali pod posebnimi pogoji. 

V šolskem letu 2020/2021 bomo nadaljevali s projekti: 

1. Hrana ni za tjavendan (Vodja: Nada Sevšek) 

    Cilj: zmanjšati količino zavržene hrane. 

2. Eko-paket (Vodja:Mihaela Kukovec) 

    Cilj: Zbiranje KEMS, izdelava izdelkov iz KEMS, seznaniti učence s postopkom 

     recikliranja KEMS. 

3. Mladi v svetu energije (Vodja: Nada Sevšek) 

    Cilj: Učence navajati na varčevanje z energijo, sodelovati na natečaju Mladi VSE. 

4. Šolska vrtilnica (Vodja: Romana Pukšič) 

    Cilj: Skrbeti za urejenost šolskega vrta in učence seznanjati s postopki pridelave zelenjave  

     in zelišč (od setve do žetve). 

5. Ekokviz (Vodja: Brigita Koštomaj) 

    Cilj: Sestaviti ekipe po tri učence in jih pripraviti na ekokviz ter se potegovati za čim boljšo  

    uvrstitev. 

6. Likovni natečaji (Vodja: Nada Sevšek) 

    Cilj: Pri učencih krepiti ustvarjalnost in domišljijo ter širiti splošno razgledanost. 

7. Odpadkom dajemo novo življenje (Vodja: Vanja Majcen) 

    Cilj: Učenci se seznanijo (tudi na praktične načine) z recikliranjem. 

         

Še naprej bomo izvajali različne zbiralne akcije. Nekaterim zbiralnim akcijam smo se morali odreči, 

izvajali pa bomo naslednje: 

 Zbiranje živil za sošolce (Vlasta Vučinić) 

 Zbiranje kartuš in tonerjev (Nada Sevšek)  
 Zbiranje praznih baterij in mobitelov (Roman Lazar) 

 Zbiranje starega papirja (Tatjana Šprah) 

 Zbiranje plastičnih zamaškov (Darinka Kmetič) 

 

Še naprej bomo preverjali ločevanje odpadkov po učilnicah (zaradi prepovedi gibanja učencev v drugih 

učilnicah bo to nalogo opravljala koordinatorka), varčevali z vodo in energijo ter skrbeli za čisto okolico. 

 

                                                                           Nada Sevšek, koordinatorka Ekošole 

 

VABILO K HUMANITARNI  AKCIJI 

V dneh od 5. do 16. oktobra bo potekala 

HUMANITARNA AKCIJA ZBIRANJA ŽIVIL ZA SOŠOLCE. 

Izredne razmere zaradi virusa Covid so prinesle mnogim družinam dodatne težave. Veliko ljudi je ostalo brez služb 

in se borijo za vsakdanje preživetje. Letošnja svetovna dneva (16. oktober – svetovni dan hrane in 17. oktober – 

mednarodni dan boja proti revščini) sta tako dobila še večjo veljavo.  

Na dogodke smo se odzvali tudi mi. Želimo pomagati pomoči potrebnim družinam iz našega okolja. Zato vas 

vabimo in prosimo, da pomagate vsi, ki to zmorete. Od 5. do 16. oktobra bomo zbirali živila za naše sošolce. 

Zbiranje bo potekalo v ekokotičku,  kjer bodo nameščene škatle za živila. Prosimo, da prinašate samo tista živila, 

ki so v originalni embalaži, vakuumsko pakirana, niso poškodovana ter jim rok trajanja še ni potekel (npr.: riž, 

moka, testenine, sol, sladkor, mleko, olje, kis, pakirani mesni izdelki, konzerve, sladkarije in drugo). 

Najlepša hvala vsem srčnim družinam, ki bodo s svojim prispevkom potrdili, da jim je mar do soljudi. 



 

ŠOLA V NARAVI 

V mesecu septembru smo se petošolci odpravili v šolo v naravi v Ankaran. Doma smo pripravili 

kovčke in se odpeljali proti šoli, kjer nas je čakal avtobus. Kovčke smo zložili v avtobus in se 

odpravili na dolgo pot do Ankarana.  

Ko smo bili blizu morja, je učiteljica rekla, da tekmujmo, kdo bo prvi videl morje. Po štirih 

urah vožnje smo končno prišli do hotela. Bili smo v vilah, v katerih je bilo več sob. Učiteljica 

nas je razdelila v sobe. V sobi sem bil z Jašem, Renejem in Lanom. Takoj ko smo prišli, smo 

pogledali svojo sobo in se razpakirali. Zraven smo se odločili, kje bo kdo spal, nato smo šli na 

kosilo. Po kosilu smo šli vedno plavat. Plavali smo dopoldne in popoldne. Zjutraj smo imeli 

telovadbo, zvečer pa pohode. Prvi dan še nismo bili v skupinah, druge dneve pa smo jih imeli. 

Šli smo v Supermarket kupit sladoled in razglednice. Razglednice smo tudi napisali in jih 

poslali svojim sorodnikom.  

V morju so bili modri pomoli, ki so plavali nad vodo. Učitelj nam je dovolil skakati s pomola. 

Tekli smo tudi kros. Po krosu smo bili zelo utrujeni. Zadnji dan smo lahko več spali, ker ni bilo 

jutranje telovadbe. Šli smo na zajtrk in po zajtrku smo šli plavat. To je bilo zadnje plavanje v 

Ankaranu. Proti koncu smo si naredili še zapestnice. Šli smo na kosilo. Ko smo pojedli, smo se 

spakirali in se odpravili domov. Na poti se nam je pokvaril avtobus. Zaradi tega nismo imeli 

težav, saj smo hitro naročili drugega. Prišli smo do šole, kjer so nas počakali starši. Vsi smo 

objeli svoje starše in se odpravili domov.  

V šoli naravi sem se imel super, vse mi je bilo všeč, bilo je zabavno in super.  Želim si, da bi 

lahko to ponovil. 

                                                                                          Julijan Jakolič, 5. g 

NARAVOSLOVNI  TABOR NA TREH KRALJIH 

V ponedeljek, 14.9. 2020, smo se učenci četrtega razreda odpravili na naravoslovni tabor na Tri 

kralje. Z avtobusom smo se odpeljali na Ptuj, kjer so se nam pridružili še učenci šole Ljudski 

vrt. Ko smo prispeli na Tri kralje, smo odšli v sobe. Po kosilu smo imeli pohod. Šli smo do 

partizanske bolnišnice Jesen. Po večerji smo imeli še nočni pohod z lučkami in predavanje o 

Pohorju.  

Naslednji dan smo po zajtrku streljali z lokom in se igrali različne igre. Po kosilu smo spet šli 

na pohod, tokrat do Črnega jezera. Ko smo se vrnili nazaj, smo nabrali suhe veje za kres. Po 

večerji smo ga tudi prižgali in spekli krompir. Nato smo šli spat. Zadnji dan smo po zajtrku 

igrali igre z žogo. Učiteljice so nam dovolile, da smo si kupili sladoled. Pojedli smo še kosilo, 

nato pa smo se z avtobusom odpeljali proti domu.  

Lepo sem se imela in upam, da še kdaj gremo tja.  

Zoja Pintarič, 4. g 

KNJIŽNA UGANKA 

    "Kdo je vzel košček mojega 

kruha?" je želel vedeti tretji. 

"Kdo je jedel mojo zelenjavo?" 
se je začudil četrti. 

Če veš, iz katere knjige je odlomek, 

izpolni kuponček, ga izreži in odnesi v 

knjižnico. Izmed prispelih kupončkov, 

ki bodo imeli pravilen odgovor, bomo 

izžrebali nagrajenca, ki prejme knjižno 

nagrado. 

                                                                                                                                       Jelica Primožič, knjižničarka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Naslov knjige: ________________ 

 

____________________________ 
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____________________________ 

 

Ime in priimek:________________ 
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