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S T R A N  1  

S SKUPNIMI KORAKI DO SKUPNIH CILJEVS SKUPNIMI KORAKI DO SKUPNIH CILJEVS SKUPNIMI KORAKI DO SKUPNIH CILJEV   

S kupaj smo prehodili že dve leti. V 

tem kratkem času je naša šola dobila 

svež izgled, tako zunaj kot znotraj. Mno-

go sprememb lahko opazite, nekaj pa jih 

je skrito zunanjemu svetu in lahko v njih 

uživamo samo otroci in zaposleni. Vse, 

kar je bilo storjenega, smo storili skupaj 

zaposleni, otroci, starši, krajani, predstav-

niki lokalnih društev, krajevne skupnosti, 

občine … Samo s skupnimi koraki lahko 

sledimo skupnim ciljem.  

Šola je v letu od zadnje izdaje časopisa 

med drugim dobila osveženo pročelje 

fasade pri glavnem vhodu, v jedilnici smo zamenjali še osvetljavo iz časa gradnje objekta, 

posodobili smo tudi telovadnico. Od novega leta dalje je prireditve v telovadnici prijetneje 

spremljati na novih stolih, tepihi pa pričarajo slavnostni trenutek. Veliko dodatnih učnih pripo-

močkov so dobili tudi učenci pri pouku ter otroci v vrtcu. Z novimi montessori igračami je v 

vrtcu dotik narave na vsakem koraku, s pelerinami pa lahko sedaj vsi otroci hkrati odidejo na 

sprehod ne glede na vreme.  

Zelo ponosni smo na naš sadovnjak in vrt, ki vsako leto dobivata novo podobo. Letos smo mu 

dodali ograjo, pet sadnih dreves, v njegovi bližini pa smo v sodelovanju s športnim društvom 

Veliki Gaber in krajevno skupnostjo postavili pitnik, ki bo otrokom skozi vroče dneve ponujal 

svežo vodo. Celotno podobo pa so zaokrožili učenci, ki so v soboto, 7. aprila 2018, na Eko dne-

vu zavzeto urejali okolico. Iz palet, ki nam jih je podarilo podjetje Orkoplast, so izdelali omiz-

ja, ki dopolnjujejo naš vrt in sestavljajo del učilnice na prostem. 

Najboljše stvari, ki so se nam zgodile, pa so očem skrite. Veselje otrok v vrtcu, ki z našo pomo-

čjo postajajo samostojni. Ob koncu drugega leta so otroci pri nas v veliki večini že brez plenic, 

sami se obujejo in oblečejo jopico, če jim le damo priložnost. Pogumno stopajo po gozdu in se 

predajajo prosti igri, v njih izžareva veselje in hkrati mirnost. Na hodnikih je manj tekanja in 

prerivanja, med kosilom pa lahko sedaj tudi učitelji kakšno rečemo, saj je glasnost učencev pri 

jedi znosna. Vse to lahko začutite, če preživite dan z nami.  

Z zavedanjem, da naše delo ni nikoli prav zares zaključeno, smo konec junija 2017 vstopili v 

projekt Rastoče knjige, saj želimo rasti v odličnost. In to je naše vodilo pri delu za naprej. V 

šolskem letu 2017/18 so tako učenci zadnje triade na tekmovanjih iz znanja na državni ravni do 

začetka maja dosegli skupaj 14 srebrnih in 3 zlata priznanja, kar nas, glede na število učencev, 

uvršča zelo visoko. Zelo dobro vemo, da je lahko naše delo in sodelovanje z vami še boljše, 

zato ne spimo na lovorikah … Iskreno se veselimo naših novih skupnih izzivov. S skupnimi 

koraki do skupnih ciljev za dobro naših otrok.      

                 mag. Gregor Udovč, ravnatelj 
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Noč me pokrije. 

Sanjam sladke sanje. 

Jutro me budi. 

 

Živa Štefe, 7. b 

»K'GA DAGAJA« NA NAŠI ŠOLI? 

V  petek, 29. 9. 2017, se je na Selih 
pri Šumberku začel tabor za 

nadarjene učence. 
Ob štirih popol-
dne smo prišli na 
Sela pred vrtec, 
kjer smo šli vsak 
v svojo sobo in si 
pripravili stvari. 
Potem pa se je 
tabor končno 
začel. 
Prvi dan smo ime-
li na voljo tri dela-
vnice: zgodovin-
sko, fotografsko-
literarno in risanje 
grafitov. Tisti, ki 

so izbrali grafite, so ostali pri vrtcu in 
zunaj ustvarjali. Drugi pa smo šli na 
grad Šumberk, kjer smo spoznavali zgo-
dovinska dejstva gradu in okolice ter se 

ukvarjali z iskanjem dobrih motiv za 
fotografije, ki smo jih potem uporabili 
kot podlago za ustvarjanje zgodb in pes-
mi. Delavnice so trajale nekaj ur. Ob 
koncu smo odšli nazaj do vrtca, zvečer 
pa smo pri gasilskem domu sami spekli 
hrenovke in se ob tabornem ognju spro-
stili ter poveselili.  
Drugo jutro smo se zbudili v sončno 
jutro. Tudi na ta dan smo imeli tri dela-
vnice. Imeli smo glasbeno in francosko 
delavnico ter delavnico o kulturi našega 
kraja. Delavnice so bile krajše kot prejš-
nji dan, a so bile vseeno zanimive in 
zabavne. Po končanih delavnicah smo 
pospravili vse stvari. Rešili smo še 
vprašalnik o taboru potem pa so nas pri-
šli iskat starši. 
Všeč so mi bili grafiti, fotografije in 
tudi druge delavnice, zato si na tak 
tabor želim še kdaj. Motilo me je le to, 
da je prehitro minilo, saj bi z veseljem 
ostala na tako zanimivih delavnicah še 
kakšen dan.  

P R V I  K O R A K I  

1. razred se potepa1. razred se potepa1. razred se potepa   

V knjižnici Pavla Golie 

Bili smo v knjižnici v Trebnjem. Tam smo videli knjige. Knjige smo si ogledali, 

bile so majhne in velike in napisane tudi v drugih jezikih. Poslušali smo tudi pra-

vljico.          

KulturnoKulturnoKulturno---jezikovni taborjezikovni taborjezikovni tabor   
Urška Špec, 7. b 

V galeriji Likovnih samorastnikov 

Ogledali smo si razstavo v galeriji. Videli smo kipe, slike in risbe. Več časa 

smo opazovali portrete. Dve gospe sta nam predstavili umetniška dela. Nato 

smo risali portrete učiteljic. Potem smo naredili razstavo. Bilo mi je zelo všeč, 

ko sem videl toliko umetniških del.            

 Nik Žibert 

Sanjam lepoto. 

Prinaša mi ljubezen. 

Večno upanje. 

 

Sonja Ozimek, 8. r 

Melani Cesar 

Mentor:  

Primož Vasle 
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»Branje me pomlajuje. Brez branja bi me 

pobralo. Samozavestno, glasno branje v 

skupini treh generacij me resnično 

pomlajuje.«  

Najstarejša udeleženka medgeneracijskega 

branja, gospa Joži Štrempfelj 

Pri frizerki Vlasti 

Prvošolci smo šli na obisk k frizerki Vlasti. Veliko je povedala o svojem poklicu. Vsem je naredila 

lepo frizuro. Vsakemu je dala dva bombona. V šoli pa smo nato narisali drug drugega z lepimi frizura-

mi. Nato smo naredili razstavo.                             

Ivana Bagon   

Predstava Bert 

Bili smo v Ljubljani. Ogledali smo so si predstavo Bert. Všeč mi je bilo, 

ker so igrale lutke. Ogledali smo si tudi Zmajski most, Mesarski most, Tromostovje, kip pesnika 

Franceta Prešerna in Primičeve Julije.            

Vito Jerant Žnidaršič  

Mentorica:  

Justina Zupančič 

Projekt medgeneracijsko branjeProjekt medgeneracijsko branjeProjekt medgeneracijsko branje   

V  letošnjem šolskem letu smo se na OŠ Veliki Gaber priključili projektu Medgeneracijsko branje, ki 

je namenjen najstnikom in odraslim. Projekt je bil zasnovan pred štirimi leti pri Društvu Bralna zna-

čka Slovenije v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS. Cilj projekta je, da se povežejo skupine mladih 

bralcev tretjega triletja OŠ in SŠ ter odrasli v istem kraju. Projekt poteka ob knjigah iz zbirke »Zlata bral-

ka, zlati bralec« Društva Bralna značka Slovenije in iz projekta »Rastem s knjigo« Javne agencije za knjigo 

RS. Na šoli se nas je zbralo štirinajst, od tega pet učencev, štiri učiteljice in pet starih staršev. Srečali smo 

se trikrat, prebrali dve knjigi (Od genov do zvezd in Pavček.doc) ter se o njiju pogovarjali. 

Učenci (Ana, Anže, Diana, Lara in Val) so v medgeneracijskem  

branju uživali, saj so dobili boljši vpogled v knjige, o katerih smo 

se pogovarjali in izražali različna mnenja. Spoznali so, da različne 

generacije gledamo na knjige drugače. Priznali so, da si izbranih 

knjig sami ne bi izbrali za čtivo, a so bili zadovoljni, da so se 

poglobili vanje. 

»Knjiga – bogastvo zgodb in znanja na papirju, knjiga, ki 

tiho čaka, da te popelje v svetove, če želiš in ko želiš … 

Če se ob knjigi družijo različne generacije in se o prebranih 

knjigah tudi pogovarjajo, so to lepi obeti, da knjiga živi in 

bo živela …« 

Učiteljica Olga Podpadec 

»Medgeneracijskega branja sem se udeležila brez posebnih 

pričakovanj. Vendar sem spoznala, da je to dobra ideja, 

spodbuda k branju ter izmenjava mnenj različnih generacij 

ob prebrani knjigi. Na zadnjem srečanju nam je učiteljica 

Mira prijetno predstavila življenje Toneta Pavčka ob knjigi 

Pavček.doc, ob tem smo prebirali njegove pesmi. Vzdušje je 

bilo prijetno, čutila se je pozitivna energija in menim, da 

smo vsi odšli notranje obogateni.«  

Učiteljica Marta Sever 

»Zanimiva in drugačna izkušnja. Branje generacij v šolo 

prinese drugačnost in nove izzive.« 

Učiteljica Andreja Jaklič 

Koordinatorica projekta Mira Grahek  
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Nikoli ne vem, 

kaj mi nosijo sanje. 

Včasih nepozabne!
  

Neža Jarm, 7. a 

»K'GA DAGAJA« NA NAŠI ŠOLI? 

V  soboto, 7. aprila 2018, 

smo imeli  EKO DAN, 

na katerem smo izvedli več 

različnih delavnic. Pri delav-

nicah smo se ukvarjali z razli-

čnimi dejavnostmi  (npr. s 

sajenjem sadik, urejanjem 

cvetličnega vrta, izdelovan-

jem klopi …). Pri delavnicah 

so se učenci odlično odrezali. 

Učenci so se zabavali in upoš-

tevali svoje mentorje in nastali 

so prečudoviti izdelki. V nastajanju pa je še zunanji pitnik, ki smo ga otvorili v 

ponedeljek, 9. aprila. Juhu! Sončna pomladna sezona se je čisto zares začela! 

O današnjem dnevu so nekateri učenci delili z nami svoja mnenja. Bili so 

zadovoljni in ponosni sami nase. Ob koncu dneva smo z nasmeški na obrazih 
odšli domov. 

Pripravili pa smo tudi nekaj vtisov udeležencev vsake od desetih delavnic. 

P R V I  K O R A K I  

EKO DANEKO DANEKO DAN   

Ptica poje 

na veji 

v širno nebo. 

  

Matic Pucelj, 5. r 

Sonce in dež  

z neba pokličeta  

mavrico. 

 

Nuša Golob, 3. a 

Pripravile: Naja Dobnik, Pija Horžen, Meta Grden, Neža Sever  

1. delavnica (napisi imena dreves in grmovnic) 

»Je prečudovit dan, ker ni pouka in radi ustvarjamo.« 

2. delavnica (embalaža v novi foliji) 

»Radi ustvarjamo nove zanimive stvari in se pri tem radi zabavamo.« 

3. delavnica (sajenje sadik) 

»Všeč nam je zemlja in sajenje rož.« 

4. delavnica (urejanje cvetličnega vrta) 

»Pri tej delavnici nam je všeč vse - obračanje zemlje in kamnov.« 

Mentorica:  

Andreja Jaklič 
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5. delavnica (izdelovanje klopi) 

»Všeč nam je brušenje palet in pos-

lušanje glasbe.« 

6. delavnica (kopanje jam za drevesa 

in grmovnice)  

»Všeč nam je, ker nam je učitelj prine-

sel domačo malico in smo lahko na 

svežem zraku.« 

7. delavnica (čaji in namazi) 

»Všeč nam je kuhanje, ustvarjanje, izdela-

va plakatov in prijazna učiteljica.« 

8. delavnica (EKO napisi) 

»Se zabavamo, všeč nam je barvanje, druženje, 

packanje s čopiči.« 

9. delavnica (urejanje gredic) 

»Všeč nam je učitelj Jani, ker je prinesel domače dobrote.« 

10. delavnica (prekopavanje vrta in njive) 

»Všeč nam je, da smo na svežem zraku in da se 

gibamo.« 
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»K'GA DAGAJA« NA NAŠI ŠOLI? 

O d petka, 11. maja, do nedelje, 
20. maja, poteka teden ljubitelj-

ske kulture. Slovenija se z njim pridru-
žuje evropskim državam, ki se vsako 
leto poklonijo ljubitelj-
skim kulturnim ustvar-
jalcem ter opozorijo na 
pomen, kakovost in 
množičnost ljubiteljske 
kulture v sodobni druž-
bi. 
Vseslovenski Teden 
ljubiteljske kulture zaz-
namujejo kulturni 
dogodki, ki se po vsej 
Sloveniji pripravljajo 
skupaj s številnimi kulturnimi društvi 
in lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci, 
knjižnicami, muzeji … 
Namen projekta je priznanje več kot 
107.000 kulturnim ustvarjalcem, ki 
svojo energijo in čas ljubiteljsko (torej 
brez plačila za svoje delo) namenjajo 
kulturi. Projekt prek pestrega kulturne-
ga dogajanja povezuje vse prebivalce 
Slovenije, ki svoj talent, čas in energi-
jo namenjajo ljubiteljski kulturi ter 
tako bogatijo sebe in druž-
bo. 
Kulturno smo se bogatili 
tudi učenci OŠ Veliki 
Gaber. 
Učenci od 1. do 5. razreda 
smo se razdelili v 8 delav-
nic, in sicer v: 

 literarno delavnico pri 
učiteljici Lidiji Ožek 

 pevsko delavnico pri uči-
teljici Tadeji Jaklič 

 likovno delavnico pri uči-

teljici Suzani Jefim 
 folklorno delavnico pri učiteljici 

Tanji Korošec 
 medkulturno delav-
nico pri učiteljici 
Urški Mitrović 
 tekstilno delavnico 
pri učiteljici Vidi 
Ceglar 
 gledališko-lutkovno 
delavnico pri učiteljici 
Justini Zupančič    
 inštrumentalno dela-

vnico pri učiteljici Lidiji Šajn in 
 novinarsko delavnico pri pedago-
ginji Andreji Jaklič. 
 
Učenci so se zelo zabavali in se za 
svoje delo zelo zavzeli. 
Ob koncu dneva smo priredili tudi 
prireditev, na kateri so se učenci 
predstavili s petjem, plesanjem ter 
literarnim in likovnim ustvarjan-
jem. 

P R V I  K O R A K I  

TEDEN LJUBITELJSKE KULTURETEDEN LJUBITELJSKE KULTURETEDEN LJUBITELJSKE KULTURE   
Sara Zupančič, Iva Mihajlovska, Eva Mihajlovska (5. r) Hana Gnidovec (4. a) 

Ljubezen v zraku. 

Kar plapola iz srca. 

So sanje ali res? 
 

Tjaša Špec, 7. a 

Sinje nebo 

se spet prebudi 

in zaspi. 

  

Eva Mihajlovska, 5. a 

»Namen projekta je priznanje 

več kot 107.000 kulturnim 

ustvarjalcem, ki svojo 

energijo in čas ljubiteljsko 

namenjajo kulturi..« 

Sonce je zašlo. 

Živali so zaspale  

in zvezde zasijale. 
 

Urban Pintar, 3. a 

Mentorica:  

Andreja Jaklič 



Vtisi otrok ob tednu ljubiteljske kultureVtisi otrok ob tednu ljubiteljske kultureVtisi otrok ob tednu ljubiteljske kulture   
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Prijavil sem se na inštrumentalno delavnico. 
K nam je prišel glasbenik Duško s harmoni-
ko. Z njim in učiteljico Lidijo Šajn smo se 

učili igrati na glasbila in plesati. Na nastopu 
sem jaz plesal. Imel sem tremo. Ker je Duško 
začel igrati drugo melodijo, sem se zmedel in 

zmotil. Ampak potem sem zaupal sam vase 
in mi je »ratalo«. 

Jaka Travnik, 2. razred 

Jaz sem bila v ruski skupini. Peli smo rusko 

pesem. Gledali smo tudi risanke, kar mi je 

bilo zelo všeč. Na prireditvi smo predstavili 

rusko pesem v kateri nastopa glavna junakin-

ja, ki ji je ime Tanja. 

     Pija Koželj, 2. razred 

Jaz sem bila na delavnici preoblikovanja sta-

rih oblačil. Zanimivo mi je bilo, ker je učitel-

jica Vida prinesla blago in smo lahko iz nje-

ga ustvarjali in si naredili smešna oblačila. 

Nato smo narejena oblačila predstavili na 

prireditvi na modni reviji. Vse nas je bilo 

zelo sram. 

     Luna Kepa Uhan, 2. razred 

Bil sem na folklorni delavnici. Obiskala nas 

je gospa Štefka Gliha. Všeč mi je bilo, ko 

smo se igrali živo kopico in trgali liste od 

rožic. Igrali smo se igro Trije volkovi in lisi-

ca. Peli smo in plesali kot so to počeli včasih.

              

           Žiga Fortuna, 2. razred 

Bil sem v literarni delavnici. Učitel-

jica Lidija Ožek nas je razdelila v 

skupine po barvah. Za barvo, ki nam 

je bila določena, smo morali napisati 

čim več besed, ki so povezane z njo. 

Iz danih besed smo ustvarili pesem. 

Moji pesmi sem dal naslov Zeleno 

igranje besed. Z nami je bila tudi 

gospa Lojzka Miklavčič. Naučila 

nas je pesem Ena dva, ki se jo je 

sama naučila, ko je bila še v šoli. Na 

prireditvi smo poleg deklamiranja 

pesmi tudi slikali. 

  Lovro Kek, 2. razred 

Jaz sem bila v likovni skupini pri 

učiteljici Suzani Jefim. Risali smo 

stara kmečka opravila. Jaz sem nari-

sala ženske, ki so s srpom žele koru-

zo. Pri nas je bil na obisku gospod 

Brane Praznik. Naučil me je, kako 

slikati akvarel. Najprej moraš dati 

vodo v paleto in šele nato dodati bar-

vo in jo zmešati z vodo. Bilo je zaba-

vno. 

  Neža Gorše, 2.razred 

Mentorica:  

Tanja Korošec 
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P R V I  K O R A K I  

V  vrtcu Sončnica pri OŠ Veliki Gaber negujemo in spoštujemo našo kultur-

no in naravno dediščino ter poskušamo ohranjati vez med preteklostjo in 

sedanjostjo. Izhajamo iz prepričanja, da kulturna dediščina s svojo bogato sporo-

čilnostjo otroke nagovarja in jim predstavlja neponovljivo izkušnjo. V letošnjem 

letu nas je po poteh kulturne dediščine popel-

jala naša vzgojiteljica Martina Mole, ki je s 

pomočjo ostalih strokovnih delavk vrtca obli-

kovala pester program. 

   SONČNIČNE STRANISONČNIČNE STRANISONČNIČNE STRANI   

KULTURNO ŽLAHTNJENJE KULTURNO ŽLAHTNJENJE KULTURNO ŽLAHTNJENJE 
NAJMLAJŠIHNAJMLAJŠIHNAJMLAJŠIH   

TEDEN OTROKA 

 

V Tednu otroka nas je obiskal ljudski 

godec g. Tomaž Glivar, ki nam je predsta-

vil ljudski instrument – diatonično harmo-

niko, ob kateri ni manjkalo petja in plesa. 

Podali smo se na pohod v okolico našega 

vrtca, ki smo ga poimenovali »S košaro na 

rajžo«. Družili smo se s svojimi najbližjimi 

in si ob ognju ter dobri družbi pripravili pra-

vo kmečko 'mal’co'. Obiskali so nas tudi čla-

ni društva upokojencev Veliki Gaber in nam 

predstavili stare obrti, ki so že skoraj pozab-

ljene. 

KOLIŠČARJI 

 

V letošnjem letu spoznavamo življenje ljudi v preteklosti ter ga primerjamo z 

današnjim življenjem. V skupini Muc-

ke pa so strokovne delavke seznanile 

otroke z življenjem koliščarjev. Sku-

paj so se odločili, da pripravijo koliš-

čarsko hišo. Odpravili so se v gozd in 

nabrali material za izdelavo makete. 

Otroci so bili ponosni na končni izde-

lek. 

Prispevek so pripravile vzgojiteljice vrtca Sončnica 
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DEŽELA KOZOLCEV 

 

Obiskali smo Deželo kozolcev v Šentrupertu, spoznali veliko razli-

čnih vrst kozolcev in se igrali pastirske igre. Nismo pa našli skritih 

škratov z zelenimi kapicami, ki jim ni 

nikoli dolgčas, saj skrbijo za ohranitev 

kulturne dediščine, ki je znana po vsem 

svetu.  

ŠKRAT GAL 

 

Svetlana Makarovič in njen škrat Gal sta nas popeljala v svet likovne 

umetnosti. Spoznali smo kar nekaj likovnih del, ki 

jih zagotovo lahko umestimo h kulturni dediščini Slovenije. Ko smo v vrtcu 

likovna dela dodobra spoznali, smo si jih ogledali še v Narodni galeriji v 

Ljubljani. Želeli smo spoznati tudi Gala, ven-

dar ga žal nismo videli. Verjamemo pa, da 

včasih ponoči obišče tudi vrtec v Velikem 

Gabru in si ogleda naše umetnine.  

IGRA IN IGRAČE NEKOČ IN DANES 

 

Vsi otroci so si v letošnjem letu skoraj popolnoma sami izdelali novo igračo – iz blaga, lesa 

ali različnih odpadnih materialov in se z njimi tudi igrali. Spoznali smo in še spoznavamo 

različne igre, ki so včasih popestrile dneve otrokom in iščemo primerjave z igro današnjega 

dne. Verjemite, ni jih veliko.  
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   SONČNIČNE STRANISONČNIČNE STRANISONČNIČNE STRANI   

GLASBA IN PLES NEKOČ IN DANES 

 

Velik pomen v našem vrtcu ima glasba. V letošnjem letu smo prepevali veliko 

ljudskih pesmi, se naučili kar nekaj ljud-

skih plesov in rajalnih iger, ki so se jih 

igrali in plesali včasih. 

Obiskali so nas člani folklorne skupine 

Večerna zarja iz Društva upokojencev 

Veliki Gaber. Plesalci so nas navdušili s 

svojo energijo in prisrčnostjo, ki so jo izža-

revali na odru. 

 

 

S pomočjo hišnika Rajka smo izdelali ljudska 

glasbila: ropotulje, trstenke, citre, drdrala, bob-

ne ter piščalke iz lesa. 

 

 

Velik vtis pa 

so na nas 

naredili čla-

ni Orkestra 

Slovenske vojske, zasedba pihalcev in tol-

kal, ki so popestrili dan našim najmlajšim. 

 

KUHARSKO DOPOLDNE V NAŠEM VRTCU ali KAKO SO KUHALI 

NEKOČ 

 

Kako je ta dan dišalo iz naših igralnic- po uhljevki, mlečnem močniku, dolenj-

skih štrukljih, kislem zelju, klobasah in pogači! Moramo vam povedati, da smo 

bili navdušeni prav nad vsemi jedmi. 

Ugotovili smo, da nam je hrana, ki so jo 

kuhali včasih, zelo dobra. 
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STARA ORODJA IN PREDMETI  

 

Veseli nas, da kulturno dediščino še ohranjajo v Malem Gabru in  

Stranjah. V to smo se lahko prepričali, ko smo se otroci in vzgoji-

teljice vrtca Sončnica pri OŠ Veli-

ki Gaber odpravili na ogled starih 

predmetov in orodij, ki so jih vča-

sih uporabljali ljudje pri vsakdanjih opravilih v hiši in zunaj nje. 

ČEBELE 

 

V sklopu spoznavanja kulturne dediščine smo v goste povabili 

okoliškega čebelarja g. Simona Laha, ki nam je zelo zanimivo 

predstavil življenje čebel in delo čebelarja. Ugotovili smo, da je 

njihovo življenje in tudi njihov pridelek močno odvisen od nas 

ljudi. Kako dobro skrbimo za naše okolje, ki je sicer življenjski 

prostor malih, pridnih bitij in kako bomo skrbeli sedaj, ko smo 

izvedeli koristne informacije za dobrobit obeh – ljudi in čebel, 

pa naj razmisli vsak pri sebi … 

KULTURNA DEDIŠČINA PRI PIKAPOLONICAH 

 

Tudi skupina Pikapolonice je, kljub dislocirani enoti, skozi leto zabeležila nekaj utrinkov kulturne 

dediščine.  

V jeseni so pod sklopom poljski pridelki raziskovali polje ter delo na njih. Današnje 

obdelovanje poljskih površin je 

zelo napredovalo, pa vendar so v 

vasi našli gospo, ki uporablja še 

staro »šajtrgo«, ki je bila včasih 

namenjena za prevažanje sveže 

ali posušene trave ali »otave«, kot rečejo po 

domače. Ogledali pa so si tudi domače živali ter 

poizvedeli, kako so za njih skrbeli v starih 

časih.  

Otrokom je največ veselja prineslo druženje z 

domačinko Ani Travnik. Vešča domače kuhinje 

jim je postregla s pripravo in peko pravih 

domačih mišk. Seveda so ji pri pripravi mase pomagali tudi otroci in ob tem neizmerno uživali ter 

komaj čakali kdaj se bodo lahko z njimi posladkali. 

KAJ NAS ŠE ČAKA? 

Do konca meseca junija si bomo v skupinah Zajčki in Kužki ogledali zakladnico starih 

igrač v Hermanovem brlogu v Celju in se podali na zaključni izlet v prelepo Zlatorogovo 

deželo v Bohinju. Vse skupaj pa nas čaka poseben zaključek vrtčevskega leta s predstavo 

gledališča Ku-kuc na temo kulturne dediščine s kresovanjem in pastirskimi igrami pri 

Lovski koči v Velikem Gabru. Se vidimo! 
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Sanjam oblake. 

Sanjam sebe in tebe. 

Ti sanjaš mene? 
 

Tia Vanessa Gregorčič, 7. a 

Sanje so 

neskončne kot nebo 

nad nami. 

  

Tjaša Gorenc Uršič, 5. a 

   /IN INGLIŠ, PLIZ/ /IN INGLIŠ, PLIZ/ /IN INGLIŠ, PLIZ/ (tujejezične strani)(tujejezične strani)(tujejezične strani)   

                 41b Sela pri Šumberku  

       8360 Žužemberk 

                  EU- Slovenia 

                                        

         9 May 2018 

Dear Take Action, 

I´m writing to you to tell you about our campaign inspired by your story. Me 

and my friends were excited about your achievements in the tropical-rain 

forest. The story  of how you´ve saved the 

forest has touched us. What is happening to 

the forest isn´t right and it is necessary to pro-

tect it. I want you to know that me and my 

friends support your work. We´ve seen that it 

is not just tropical-rain forest, that is disappe-

aring. 

Our environment is becoming more and more 

polluted and the forest around is disappea-

ring.We decided to end this, so we started our 

campaign. It´s called » Let´s get together and 

save the forest«. We started it six months ago. 

We´ve already achieved quite a lot. We´ve organized a cleaning campaign and 

we´ve planted over 1000 trees. We´ve written to the local newspaper to alert 

the people about the problems in our surrunding area. Now we´re raising 

money to protect the environment. We´re going to buy more trash bins, 

warning signs and buy more young trees to plant. We´re looking for volunteers 

to help us to clean and replant the forest. We´re glad that a lot of people have 

already joined us. It´s important that we all step together and protect the forest.  

I´m happy that the people have received our message well! The credit goes to 

you, too! You gave us inspiration and courage to deal with matters. I´m plea-

sed that the progress is already noticeable. I want all the people to take more 

care of the environment and so, we may be able to save the Earth. 

With best wishes from Slovenia, 

Yours Sincerely, 

                           Ana 

Ana Kek, 8. razred 

The Take Action LetterThe Take Action LetterThe Take Action Letter   
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L jubljana is the capital city of the Republic of Slovenia. Its population is about 270 000. 

It is located in central Slovenia on the river Ljubljanica.  

Visitors to Ljubljana can visit many sights. They can visit Ljubljana castle which is located 

on the hill above the city. They can take a walk up the castle hill or along the little 

streets in the old town. Tourists can also visit Triple, Shoemakers' and Dragon 

Bridges. Dragon Bridge is 

known for four dragon 

sculptures on it. Triple Brid-

ge is Plečnik's building. You can 

visit the Modern and the National 

Gallery. You can watch the concerts 

and shows in the Opera House, the 

Cankarjev dom arts centre, the 

Slovene National Theatre 

Drama, the Summer Fes-

tival Theatre and someti-

mes in front of the Town 

hall. The tallest building in the 

city is Hotel InterContinental.  

People can get educated in the Faculty of Arts and other faculties, at many primary schools 

and you can read books at the National and University Library. You can buy different things 

at the Maximarket department store, the Nama department store and the Market. You 

can stay the night at the Union Hotel. You can see very old things at the National 

museum. When you get hungry you can have a meal at a pub, restaurant or at 

stalls in Odprta kuhn'a. You can go to mass or get married in the Ursuline 

Church or in the Cathedral. You can see the Robba fountain and the Town 

Hall. You can also take a boat trip on the Ljubljanica. Ljubljana has also got Post 

Offices, HQ of Ljubljanska banka and the Government building, Parliament buil-

ding. You can walk along Prešeren, Republic and Congress Squares.  

You can see the Prešeren Monument. He studied in Ljubljana. Anton Aškerc, Ivan Cankar, 

Milan Dekleva, Kajetan Kovič, Feri Lainšček, Anton Tomaž Linhart and Ela Peroci are just 

one little part of poets and writers who live or lived, work or worked and studied in Ljubljana.  

In Ljubljana scientists found very old remains from Romans from the Old Age. There they 

found the sculpture of Emona's (Ljubljana's) inhabitant so that means Ljubljana is a very 

old city. It celebrated its second millennium in the year 2014. 

                                                                                          

Ljubljana, My Capital CityLjubljana, My Capital CityLjubljana, My Capital City   

Urška Špec, 7. b 

Mentorica:  

Metka Klemenčič 
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Senca hodi  

zmeraj za teboj,  

nikoli nisi sam. 
 

Pia Kastelic, 3. a 

Noč me pokrije. 

Sanjam sladke sanje. 

Jutro me budi. 
 

Živa Štefe, 7. b 

   ISKALCI RIM NA POLJU POEZIJEISKALCI RIM NA POLJU POEZIJEISKALCI RIM NA POLJU POEZIJE   

Vsak je svoje sreče kovačVsak je svoje sreče kovačVsak je svoje sreče kovač   

PrijateljstvoPrijateljstvoPrijateljstvo   

Sreča ni stvar, sreča je čustvo. 

In ker je ne moreš prijeti,  

ko jo enkrat imaš,  

ti je nihče ne more vzeti. 

 

Sreče ne moreš kar kupiti v trgovini 

tako kot vreče.  

Vedno je treba slediti srcu, ki reče: 

»Srečo si kuješ sam!« 

 

Srečo si torej kuješ sam,  

pa vendar tudi v dvoje. 

Če jo z drugim deliš,  

takrat šele srce ti poje! 

 

Če jo deliš, sreča najde tebe 

in ne ti njo. 

Pride ob pravem času,  

ko ti je hudo.  

Izabela Blatnik Bizjak, 6. r, natečaj 

Term Snovik, mentor: Primož Vasle 

Tim Trnovšek, 4. a, mentorica: Suzana Jefim 

Prijateljstvo tvorijo močne vezi, 

močnejših na svetu ni. 

Prijatelji držijo skupaj, 

a vseeno le pravim prijateljem zaupaj. 

Če prijatelj te zapusti, 

rana na srcu se naredi. 

Takrat se ti vse sesuje pred očmi 

in nimaš več luči. 

A počasi dojemaš, da jokaš zaman, 

zato pozabi na vse in z lepimi mislimi 

pojdi v nov dan. 

Iva Mihajlovska, 5. r, mentorica: 

Lidija Ožek 

Kaj sem jaz? 

Kaj so sanje? 

Jaz sem sanje. 

  

Naja Dobnik, 5. a 
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SMREKASMREKASMREKA   
Kaj je …?Kaj je …?Kaj je …?   

Prijatelj in prijateljstvoPrijatelj in prijateljstvoPrijatelj in prijateljstvo   

Pia Praznik,  5. r, mentorica: Lidija Ožek 

MAJ STRMEC, 1. r, mentorica Justina 

Zupančič 

Alex Pekolj, Lovro Kek, 2. r, mentorica: Tanja Korošec 

Prijateljstvo je vse, 

a nimajo ga vsi. 

Najde se težko 

in izgubi lahko. 

 

Pravi prijatelj je tisti,  

ki ti v težkih trenutkih poda roko, 

ti pomaga vstati 

in ponovno se zagnati. 

 

Prijateljstvo je včasih tiho, 

ampak vedno je okoli nas. 

Čeprav si je težko priznati, 

se je življenja brez prijatelja potrebno bati. 

SMREKA, SMREKA RASTI, 

RASTI, RASTI ZELO VISOKO. 

SPUSTI SEME NA TLA 

IN ŠE STORŽKA  

SPUSTI NA TLA. 

NOVO DREVO RASTI, 

ZRASTI V ŠE VEČJE DREVO. 

Kaj je šola? Je kokakola? 

Kdo je ravnatelj? Je pisatelj? 

Kaj je stranišče? Je igrišče? 
 

Zakaj zvoni šolski zvonec?  

Šole je že konec! 

Ana Marija Rožič,  8. r, mentorica: Vida Ceglar 
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Sanjam  

vsak dan  

in vsako noč. 

 

Adrijan Zorec, 5. r 

O miru sanjam, 

o času brez prepirov. 

So res le sanje? 
 

Tia Vanessa Gregorčič, 7.  a 

   ISKALCI RIM NA POLJU POEZIJEISKALCI RIM NA POLJU POEZIJEISKALCI RIM NA POLJU POEZIJE   

StrahecStrahecStrahec   

Po Koroškem, po KranjskemPo Koroškem, po KranjskemPo Koroškem, po Kranjskem   

Ajda Ceglar, Mia Cesar, Neža      

Štepec, 4. a, mentorica: Suzana Jefim 

Nadaljevanje ljudske pesmi: Sara 

Zupančič, Iva Mihajlovska, Julija 

Stopar; (5. r); mentorica Vesna 

Simonič 

Ko sanjam,  

se mi vse zdi  

tako resnično. 

 

Vita Travnik, 5. r 

Ko se v moji sobi zmrači, 
 v mojo sobo 

skozi odprto okno  
strahec prileti. 

 
Potem pa piha in puha 
in me straši vse noči. 

 
Moja srajca se je zvečer nekam 

zataknila, 
 pozno zjutraj pa na moj obraz 

prilepila. 
 

Zdaj razumem,  
da je bila moja srajčka  
nekoč duhova majčka. 

Po Koroškem, po Kranjskem 

že ajda zori, že ajda zori, 

že ajda zori,  

en deklič jo žanje, 

jo glavca boli, 

jo glavca  boli, prav zares. 

 

Tri dni jo že žanje 

tri snopke ima, tri snopke ima, 

tri snopke ima, 

pa na rokce pogleda, 

vse žuljave ima 

vse žuljave ima, prav zares. 

 

Pa pride do fantka 

k' vodo ima, k' vodo ima, 

k' vodo ima,  

ga dekle vpraša, če vodo ji da, 

ker ga pozna, 

ga pozna, prav zares. 

 

Ji voda pomaga 

in žuljev ni več, in žuljev ni več, 

in žuljev ni več, 

se dekle zahvali in srečna je vsa, 

zarajata oba,  

oba, oba, prav zares. 

Nika Matoh in Karin Horvat, 4. b, 

mentorica Lidija Šajn 
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NaravaNaravaNarava   

Pika je velika, kakor sonce,  

ali pa hiša, 

kjer babica pomiva lonce. 

Je pika še večja kot nebo ali vesolje, 

ki ga vedno  

gleda morje.  

Je pika največja. 

To je zemlja, 

moj dom, 

ki rada ga imam kot bombon. 

Zala Zupančič, 5. r, mentorica:Vesna 

Simonič 

Pika, kakor neskončnost velikaPika, kakor neskončnost velikaPika, kakor neskončnost velika   

V naravi je lepa trava, 

tam se pase naša krava, 

v naravi je lepo, 

spodaj zemlja, gor nebo. 

   

V naravi raste lepa roža, 

in na soncu porjavi ti koža, 

na vrtu raste veliko drevo, 

na njega splezati je res težko. 

Pija Koželj, Neža Špec, 2. r, 

mentorica: Tanja Korošec 

Rože so različnih barv,  

vse pa veže sij svetlobe, 

ponosno kažejo lepote svoje. 

Lahko so rdeče, roza, modre in rumene,  

ali sramežljivo skrivajo obraze za drevesom, 

skalo, vejo. 

Ena roža pa na jasi tiho, tiho vene. 

Še zadnjič gleda sij obzorja,  

sonce pade v vodo,  

zjutraj pa oprano 

spet posije na nebo.  

In zbudi spet novo rožo, da svoj kal požene. 

Novo rojstvoNovo rojstvoNovo rojstvo   

Mark Hribar, 6. r, fotografsko-literarna delavnica, 

literarno ustvarjanje ob svojih fotografijah; mentor:  

Primož Vasle 

Foto: Mark Hribar 
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   LITERATURA 'RAZTURA'LITERATURA 'RAZTURA'LITERATURA 'RAZTURA'   

Ivana Curk, 7. a 

MOJ LJUBI JEZIK MOJ LJUBI JEZIK MOJ LJUBI JEZIK    
(Tretje mesto na natečaju Metelkovo pero)(Tretje mesto na natečaju Metelkovo pero)(Tretje mesto na natečaju Metelkovo pero)   

V sak dan mi mami ful teži, naj govorim lep 
slovenski jezik in da naj izpustim sleng in 

tuje besede. Prav tako tudi učiteljica slovenščine 
to ful poudarja. Meni pa se to sploh ne zdi kul in 
imam tega teženja res že čez glavo dovolj. 
No, še to dolgočasno matematično nalogo nare-
dim in grem spat.   
Uležem se v posteljo in ful hitro se mi v glavo 
pripodi veliko čudnih misli. Zakaj ne bi govorila 
takšnega jezika, ki je modern in mi je všeč, ker 
je kul. Saj ga tako ali tako vsi  govorijo! Z misli-
mi o tem sem zaspala. 
Zbudila sem se in pogledala skozi okno. Pogre-
šala sem lepo in veselo melodijo zvona bližnje 
cerkvice, ki me je vsako jutro prebudila in spra-
vila v dobro voljo. Še enkrat sem prisluhnila in 
vse je bilo tiho. Pogledala sem skozi okno. Cer-
kvica je izginila. Od začudenja sem se pognala 
iz sobe, po stopnicah navzdol in skozi vrata. 
Zunaj ni bilo nikogar, ki bi ga poznala. Iz sosed-
nje hiše, kjer me je vsako jutro pozdravila mala 
Karolina, me je nezaupljivo opazovala temno-
polta ženska. Mimo so se sprehajali čudni ljudje, 
ki so se še bolj čudno pogovarjali: »A štekaš, da 
bo ful kul fešta. Luksej na web pa zdaunloudej 
kulske face.« In drugi zopet: »Svašta, svaka ti 
čast za, da nisi brejkala legic …«  
Hvala Bogu. Končno sem naletela na vsaj enega 
»malo bolj normalnega« človeka. Vprašala sem 
ga, kaj se tu dogaja in kje sploh sem. Čudno me 
je pogledal in zajecljal: »Ej, bejba. Ti s'  v ful 
kulski Fullandiji. OMG. Cajt me daje, mor'm 
it'«. Zahvalim se mu, on pa »please, stara« in 
odide. Zavijem proti trgovini. Postavim se v vrs-
to za kruh: »Hlebček koruznega kruha, prosim.« 
Prodajalka me v polomljeni angleščini vpraša: 
»What is your problem?« Vsi me čudno gledajo. 
Stečem ven do šole. Slovenska zastava je izgini-
la. Zaslišim razbijaško glasbo in kričanje otrok v 
meni nerazumljivem jeziku. Stekla sem do kabi-
neta učiteljice za slovenščino, a je ni bilo notri. 
Pokukala sem še v njeno učilnico. Zagledala sem 
jo.  Pospravljala je svojo mizo in vse svoje pred-

mete iz učilnice. Kaj se dogaja? Vprašala sem 
jo, če je vse v redu, a mi ni odgovorila.  Dvigni-
la  je objokane oči in me na hitro pogledala. V 
roke mi je potisnila kup slovenskih knjig. Bile 
so njene najljubše: pesniške zbirke Toneta Pavč-
ka in Neže Maurer, Prešernove Poezije, Jurčičev 
Deseti brat … Hotela sem  jih nesti v učiteljičin 
avto, a je tisti hip, ko sem prišla do njega, odpel-
jala. Knjige sem odnesla kar domov. 
Ko sem stala pred domačo hišo, nisem vedela, 
kaj bi. Usedla sem se pod naš star hrast, zamiža-
la in razmišljala. Kje so vsi moji sorodniki in kje 
je moja ljuba slovenščina? Vse bi naredila, da bi 
jo spet vsi govorili. Kdaj smo jo tako zanemarili, 
jo umazali …? Kako so se trudili naši predniki, 
da so jo ohranili. Včasih so zanjo žrtvovali celo 
svoja življenja, samo da so jo lepo, neoskrunje-
no predali nam v varstvo.  
In kaj sem s tem bogastvom, ki mi je bilo zaupa-
no, naredila jaz? Le zakaj nisem poslušala star-
šev in učiteljice, dokler je bil še čas?  
Kar naenkrat pa končno spet zaslišim znano 
melodijo zvona, ki me je po dolgem času spet 
spravil v dobro voljo. 
Odprem oči  in se zelo začudim, ker še vedno 
ležim v svoji topli postelji. Vstanem, pogledam 
skozi okno in zopet zagledam domačo cerkvico 
na gričku. Razveselim se in se končno zavem, 
da so bile vse to res samo sanje. Oddahnem si.  
Ni še prepozno. Postane mi jasno, da je moja 
dolžnost in dolžnost vsakega Slovenca varovati, 
spoštovati in ohranjati naš rodni jezik, ki je 
zame najlepši na svetu. Ker je živ in lep, ker je 
nekaj posebnega, ker smo zaradi njega to, kar 
smo. Njegova melodija me venomer pomiri, ko 
zaslišim zven domačih besed, pa mi zaigra srce. 
Pomeni mi radost, toplino domačega ognjišča in 
varnost. 
Vsekakor pa je DOMAČA BESEDA VELIKO, 
veliko, veliko lepša kot beseda ful, beseda KRA-
SNO pa dosti bolj krasna kot beseda kul. 
 
Ostani naša, LJUBA SLOVENŠČINA! 

Mentorica:  

Olga Podpadec 
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Srečanje s pravljičnim junakom Srečanje s pravljičnim junakom Srečanje s pravljičnim junakom    

Neke temne noči sem bila pokonci. Nisem mogla zaspati, pa sem se zelo trudila, ampak mi ni 

uspelo. Čez nekaj časa je nekaj zaropotalo. 

Preden sem odšla v pritličje, sem zbudila prijateljico Zalo. Ko sva prišli v pritličje, sva zagledali 

samoroga! Imel je mavrično grivo in zlata kopita ter zlat rog. Za njim pa je letela mavrica, ko je 

hodil. Pobožali sva ga, pa se ni nič ustrašil. Še malo sva ga pobožali in se je zabliskalo. Ustrašili 

sva se in pristali sva v drugem svetu. Vse je bilo pisanih barv. Tam je bil tudi velik grad. Preden 

smo odšli v grad, je samorog kar naenkrat začel govoriti. Povedal je, da mu je ime Kili in da v 

gradu živita kraljica Titanija  in kralj Oberon. Kraljica je dovolila, da ostaneva v Sladki deželi 

za nekaj časa. Kili naju je pripeljal do kakavove reke, saj je vedel, da nama bo všeč. Tako se je 

čas iztekel. 

Morali sva oditi nazaj v naš svet. Kili naju je odpeljal nazaj na Zemljo. Povedali sva mu, naj 

večkrat pride in ga objeli. Bili sva žalostni, ker sva mogli oditi, ampak imeli sva se super. 

Ana Grošelj, 4. b 

Mentorica:  

Lidija Šajn 

Družinski izletDružinski izletDružinski izlet   

Za konec tedna smo se odpravili na družinski izlet. Izbrali smo si srednje zahtevno pot od 

doma do ruševin gradu Šumberk. Pot zahteva dve uri in pol počasne hoje. Pred pohodom smo 

si pripravili nahrbtnik. Vzeli smo daljnogled, vodo in en motivacijski posladek. Ta je poskrbel, 

da smo lažje premagali vzpon na grad. Od doma smo se odpravili v dolino po asfaltirani cesti. 

Prišli smo do križišča, kjer smo zavili na desno. Po gozdni poti smo se odpravili naprej, tokrat 

v hrib. Po nekaj časa smo prišli do luže Kremenjek. Tam je znan spomenik v spomin padlim 

borcem med vojno. Počasi smo se spuščali naprej po gozdni poti. Po dobre pol ure smo prišli 

do glavne ceste. Prečkali smo jo in se po gozdni poti zopet odpravili naprej. Počasi smo se 

vzpenjali, saj smo se približevali cilju. Hodili smo skozi gozd in prišli do jase, od koder smo po 

hitrem vzponu prispeli na cilj. Tam smo se okrepčali in si z daljnogledom ogledali bližnje hribe 

in vasi. Odpravili smo se proti domu. Pot nazaj je bila veliko lažja, saj so bili pred nami spusti. 

Za nagrado in za motivacijo, da se bova tudi drugič s sestro radi odpravili na potep, je mami 

spekla palačinke. Drugič bom s sabo vzela tudi svojega kužka Astorja.  

Ula Blatnik Bizjak, 3. r 

Mentorica:  

Tadeja Jaklič 

Manca Kastelic Hervol, 8. r, mentorica:Vida Ceglar 
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LITERATURA 'RAZTURA'LITERATURA 'RAZTURA'LITERATURA 'RAZTURA'   

N ekoč, pred davnimi časi je živela prelepa kraljična. Vsak jo je želel imeti za 

ženo. Toda kraljična je vsakega snubca zavrnila, saj je menila, da nihče ni 

zares iz dna srca zaljubljen vanjo. Tako so tekli dnevi, meseci in leta. Nato pa se je 

nenadoma prikazal maček, ki pa ni bil tak kot drugi mački. Ta maček je znal govoriti 

in nosil je škornje. Šel je h kraljični in jo prosil za roko. Kraljična je bila sicer dobre-

ga srca, vendar je vseeno grdo zavpila na obutega mačka in mu rekla, da je to nespre-

jemljivo ter naj se ji ne prikaže nikoli več. Obuti maček jo je ubogal in odšel. Kraljič-

na se je šele čez nekaj časa zavedla, kaj je storila, zato je sklenila, da gre poiskat obu-

tega mačka ter se mu opraviči. Hodila je devet dni in devet noči, potem pa je zagle-

dala majhno kočo sredi gozda. Iz koče se je kadil dim in na okenskih policah so stale 

lepo oskrbovane rože. Ker se ji je koča zdela prijetna, je potrkala. Nihče ji ni odprl, 

zato je previdno vstopila. Zagledala je sedem palčkov. Vprašala jih je, če lahko pre-

spi v hišici, palčki pa so se s tem takoj strinjali, saj je bila deklica res lepa. Kraljična 

je bila zelo utrujena, zato je takoj zaspala. Zjutraj je zgodaj vstala in palčkom pripra-

vila zajtrk, da bi se jim zahvalila za gostoljubje. Palčki so se zbudili in bili so navdu-

šeni nad tem, kar je naredila kraljična. Videli so, da je kraljična dobrega srca, zato so 

ji podarili letečo preprogo ter ji rekli, da naj se le usede na preprogo in pripeljala jo 

bo tja, kamor si želi. Kraljična se je palčkom še enkrat zahvalila in vsakega palčka 

objela. Usedla se je na preprogo, ta pa jo je ponesla h gradu, ki je bil brez oken in 

vrat. Kraljična je bila prepričana, da ji palčki niso lagali in da jo je čarobna preproga 

res pripeljala k obutemu mačku, kot si je zaželela. Hodila je previdno in počasi proti 

gradu in pod gradom zagledala ječo in v njej zaklenjenega obutega mačka. Vprašala 

ga je, kako je prišel sem, ta pa ji je odgovoril, da ga je ugrabil hudobni kralj, ki mu 

želi vzeti vse, kar ima. Kraljična je sklenila, da ga bo rešila. Razgledovala se je nao-

koli, a vse, kar je našla je bilo le majhno zrno graha. Kraljična je dolgo razmišljala, 

kaj naj naredi in kako naj reši ubogega mačka, če pa nima ključa. Potem pa se je spo-

mnila, da je v neki knjigi brala o čarobnem grahu, ki zelo hitro zraste v mogočno dre-

vo. Vzela je zrno graha in pest zemlje ter najprej zemljo, potem pa še grah zatlačila v 

ključavnico. Grah je začel hitro kaliti in v hipu zrastel v drevo, ob tem pa tudi strl 

ključavnico in maček je bil prost. Hitro sta pobegnila z gradu. Med potjo se mu je 

opravičila za grde besede. Obuti maček se je nato spremenil v prelepega kraljeviča in 

kraljični povedal, da ga je kralj uročil in le pravo prijateljstvo je lahko uničilo urok. 

Kraljevič in kraljična sta se čez nekaj časa poročila, dobila sta naraščaj in lepo se 

jima je godilo. 

P R V I  K O R A K I  

Kraljična in obuti maček Kraljična in obuti maček Kraljična in obuti maček    
(iz starih sestavin skuhana nova pravljica)(iz starih sestavin skuhana nova pravljica)(iz starih sestavin skuhana nova pravljica)   

Sanjam, da ljubim? 

Naj se še ne zbudim! 

Bom doživela … 
 

Sonja Ozimek, 8. r 

Globoko v meni  

so sanje,  

sanje najlepše. 

 

Vita Travnik, 5. r 

Izabela Blatnik Bizjak, 6. r 

Mentor:  

Primož Vasle 

Smeh  

premaga  

žalost. 
 

Anja Strmole, 3. r 
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Učenci 5. razreda naše šole že nekaj let sodelujejo na slovenskem osnovnošolskem haiku natečaju. 
Tudi letos so pod mentorstvom učiteljice Vesne Simonič in Mire Grahek napisali imenitne trivrsti-

čnice. To so pesmi naših petošolcev, ki so bile izbrane, da bodo kot najboljše objavljene v letoš-
njem zborniku. Tema letošnjega natečaja pa je bila 'sanje'. Nekaj haikujev objavljamo na tej stra-
ni, še več pa jih poiščite na robovih strani našega časopisa. 

HAIKUHAIKUHAIKU   

 V letošnjem šolskem letu so se poskusili v pisanju haiku pesmi tudi učenci tretjega razreda. 
Pod mentorstvom učiteljice Tadeje Jaklič in Mire Grahek so napisali zanimive pesmi na temo živa 
bitja in pesmi  tudi ilustrirali. Haige, kot se imenujejo ilustrirani haikuji, so ustvarjali v okviru sve-
tovnega haiku natečaja. Slike smo poslali na Japonsko, najbolj izvirne pesmi pa objavljamo spodaj. 

Delam domačo nalogo. 

Zaspim. 

Naloga je narejena. 

 Žan Oven, 5. r 

 

Kaj sem jaz? 

Kaj so sanje? 

Jaz sem sanje. 

 Naja Dobnik, 5. r 

Ko v mračno nebo pogledam, 

pomislim na posteljo, 

kako mehka je. 

 Iva Mihajlovska, 5. r 

 

Sanjam, kako letim 

med oblaki 

in ti letiš z mano. 

 Jan Okorn, 5. r 

Sanjam neskončne 

sanje. Noč 

je prekratka. 

 Zala Zupančič, 5. r 

 

Sanje so nežne 

kot odeja 

iz cvetja. 

 Julija Stopar, 5. r 

Senca hodi 

zmeraj za teboj, 

nikoli nisi sam. 
 

Pia Kastelic, 3. r 

 

Breskev je slastna, 

a ne tako 

kot midva. 
 

Matic Špec, 3. r 

 

Drevo se 

premika kot 

živo bitje v jeseni. 
 

Katarina Žefran, 3. r 

Ogenj gori kot živo bitje, 

vse požge, 

tudi mojo ljubezen. 
 

Lara Sever, 3. r 

 

Svetloba 

vedno premaga 

temo. 
 

Mark Kozlevčar, 3. r 

 

Valovi pljuskajo 

čez skale dokler 

se morje ne umiri. 
 

Monika Lah, 3. r 

Ivana Curk, 7. a, nagrada JAL 

foundation za likovno-literarni haiku 

Mentorica: Olga Podpadec 
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P R V I  K O R A K I  

   LITERATURA 'RAZTURA'LITERATURA 'RAZTURA'LITERATURA 'RAZTURA'   

VSE ZA LJUBO SLOVENŠČINO VSE ZA LJUBO SLOVENŠČINO VSE ZA LJUBO SLOVENŠČINO    

(((Drugo mesto na natečaju Metelkovo pero)Drugo mesto na natečaju Metelkovo pero)Drugo mesto na natečaju Metelkovo pero)   

Ema Gnidovec, 9. r 

S lovenščina, preljubi jezik vseh nas, ki smo 
tu že od nekdaj, no, več kot tisočletje. 

Vseh nas, ki občudujemo tvojo moč že vse od 
začetka. Mi, ki smo brali pesmi v letih, ko si se 
še učila, brali knjige, ko je bila pisava še skro-
mna. Da, prav mi smo tisti, ki te občudujemo 
še danes. 
 
Smo ljudje, čisto navadni, preprosti ljudje, ki 
poslušamo, kaj nam 
govoriš, ki beremo, kar 
nam napišeš, in podamo 
to dalje. Nič manj vred-
na nisi kot ostali jeziki. 
Imaš svoje knjige, svo-
jo poezijo, svoje pes-
nike in pisatelje. Tvo-
ja velikost, mogoč-
nost in lepota pa se ne 
kažejo le v umetniš- kih 
besedilih. Kaže se tudi v poslovnih, uradnih in 
vsakšrnih dokumentih. Najlepši del pa je, da te 
ne ustavijo meje naše majhne države, ampak 
segaš daleč v tuje države. 
 
Res da si zahteven jezik in imaš dvojino, pa 
mnoga sredstva v povedih, ki jih drugi narodi v 
življenju niso iskali, pesniška sredstva, da si 
vseh sploh ne zapomniš ... 
Vendar ni zaman nastal slovenski rek: „Mali 
smo narod; v njem neznanska silna moč. Ne, 
ne bo nas zagrnila tujstva noč!“ V tem reku 
vidimo, da smo kot narod zelo povezani in ena-
kopravni drugim narodom. Če vzamemo za 
primer, kako hitro se priseljenci naučijo jezika, 
hitreje kot katerega koli drugega, čeprav je zelo 
težak. To pa se zgodi le zato, ker si lep, hkrati 
pa »učen« in skrivnosten jezik, ki bi moral biti 
cenjen enako kot nemški, enako kot angleški. 
France Prešeren, veliki pesnik, nič ni mogel 
brez tebe, tvoje besede. Tebe – slovenščina, ki 
si omogočila pesniku, da je zapisal del svoje 
duše na papir, da te je postavil na nov nivo in 

širil glas o tebi v daljave. 
Že od nekdaj pa te poznamo v različnih gla-
sovih oz. narečjih. To, da nisi v vseh krajih 
enaka, je lepa stvar, saj tudi pri človeku 
nočemo, da je suhoparen. Ta tvoja poseb-
nost, ki jo imaš le ti kot jezik, pa nam dela 

tudi težave ... Povem ti, draga sloven-
ščina, imam dobrega prija-

telja v Prekmurju 
in to nama dela 

kar nekaj pregla-
vic, včasih celo skr-

bi, ko se narobe 
razumeva, a vseeno 

sva povezana ... kot 
bi moral biti narod, 

čeprav imamo narečja 
kar precej različna.   

 
Če pa se poglobimo dalje, tokrat v prete-
klost. Gotovo veš, kdo je Fran Metelko ... 
Seveda veš, ko pa je naredil toliko pomem-
bnega prav zate. Prav on te je želel povzdi-
gniti med narodi še višje – ustvaril je metel-
čico, pisavo, ki naj bi nadomestila prejšnjo 
abecedo - črkopis, a se ni nikoli uveljavila. 
 
Zdaj pa skočim dalje, v prihodnost. Mnogi 
so mnenja, da te čez par desetletji ne bo 
več, da te bomo pozabili in da te ne bomo 
cenili in ljubili kot naši predniki. Vendar jaz 
trdim, da toliko pesnikov, pisateljev, urad-
nikov, modrecev, učiteljev ... nismo še ime-
li in se bo njihovo število še povečevalo in 
slovenski jezik – slovenščina – še ne bo 
zamrl. Ne sme zamreti! 
 
Vse to in še več bi se dalo povedati o tebi, 
tvoji veličini ... in čeprav je vse tukaj napi-
sano čudno, mogoče celo zgrešeno, v čud-
nem časovnem zaporedju ... vendar bistvo 
ostaja isto. Slovenščina je bila, je in bo 
samostojen, močen in vpliven jezik na vseh 
področjih. 

Mentorica:  

Olga Podpadec 



   ČAS ZA INTERVJUČAS ZA INTERVJUČAS ZA INTERVJU   

Intervju je pripravil: Jurij Curk, 4. a  

K akšna je bila šola, v katero si hodila ti, če jo primerjaš z mojo? 

Šola je bila lažja kot danes. V šoli smo preživeli manj ur, pa tudi domačega dela za šolo je 

bilo manj. Tako smo imeli otroci več časa za igro. 

Kakšne predmete ste imeli? 

Predmeti so bili podobni kot danes. Zelo radi pa smo imeli 

likovno, športno in glasbeno vzgojo. Ti predmeti so bili zelo 

sproščeni, saj so se ocenjevali samo z opisnimi ocenami ZU, U 

in MU. Veliko smo ustvarjali, peli, plesali, risali, izdelovali, se 

smejali in se tako dobro počutili. Potem smo bili lažje zbrani 

pri drugih predmetih. 

Ali ste imeli šolske avtobuse? 

Ne. Otroci smo v šolo hodili peš, nekateri tudi pol ure ali več v 

eno smer. Vendar pa smo imeli precej lažje šolske torbe kot 

danes. 

Kako je bil organiziran pouk? 

Pouk smo imeli popoldne  in dopoldne. Počitnic je bilo manj. 

Bile so dolge poletne počitnice in 14 dni zimskih. 

Ali se spomniš kakšnega smešnega dogodka? 

Učiteljica 3. razreda se je pisala Petelin. Nekega dne smo se 

skrili za grmovje pred šolo in začeli kikirikati, ko se je s kole-

som peljala mimo. Vsi smo dobili slabo oceno iz vedenja.  

Učitelj likovnega pouka je bil zelo prijazen in prav nič strog. Nekega dne smo na vrata prislonili 

narobe obrnjeno metlo. Ko je vstopil ga je metla udarila po glavi. Bil je žalosten in razočaran, od 

takrat dalje pa tudi bolj strog. 
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INTERVJU Z MAMICOINTERVJU Z MAMICOINTERVJU Z MAMICO   Mentorica:  

Suzana Jefim 

Ela Kastelic Hervol, 5. r, 

mentorica: Lidija Ožek 
Maj Strmec, 1. r, mentorica: Justina Zupančič 
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O miru sanjam, 

o času brez prepirov. 

So res le sanje? 

 

Tia Vanessa Gregorčič, 7.a 

Prijateljstva ne 

sanjamo. Prijateljstvo 

 – živimo! 

 

Sara Zupančič, 5. r 

ČAS ZA INTERVJUČAS ZA INTERVJUČAS ZA INTERVJU   

Intervju je pripravila: Neža Sever, 7. b 

ŽIVA  ŠTEFE  ŽIVA  ŠTEFE  ŽIVA  ŠTEFE  –––   mažoretemažoretemažorete   

Ž iva Štefe je učenka 7. b razreda. Kljub temu, da se dvakrat na teden odpra-

vi na trening, je zelo vestna in marljiva učenka. Da bi jo bolje spoznali, je 

odgovorila na nekaj vprašanj.  

Kje in koliko časa že treniraš? 

V klubu trebanjskih mažoret. Treniram že šest let.  

Kdo te je navdušil za treniranje? 

Mažorete, ki sem jih videla nastopati na raznih 

dogodkih, novoletnem koncertu in državnem 

prvenstvu, katerega sem se večkrat udeležila kot 

gledalka. 

Kaj ti je najbolj všeč pri tem športu? 

Ples ob glasbi in elementi s palico ter skupinsko 

delo. 

Kolikokrat na teden trenirate (koliko pred tek-

movanji in koliko, ko jih ni)? 

Pred tekmovanji treniramo vsak dan od dve do šti-

ri ure. Ko ni tekmovanj pa dvakrat na teden, prav 

tako dve do štiri ure. 

Kje trenirate in kako potekajo vaši treningi? 

V telovadnicah in na igriščih. Najprej se ogrejemo s tekom in naredimo raztezne 

vaje. Nadaljujemo s serijami rol in metov. Potem pa vadimo figurativo in parado 

ali točke za razne nastope. 

Kakšni so občutki, ko stojiš na zmagovalnem odru? 

Zelo dobri. Ponosna sem na ekipo in vem, da je bil celoletni trud poplačan. Ko mi 

podelijo medaljo, ostanem brez besed. Trenerke pa se pridružijo našemu slavju. 

Kateri je tvoj najljubši lik pri koreografiji? Opiši ga. 

Plesni del v paradi. Všeč mi je, ker so v njem združeni tako novi kot starejši kora-

ki.  

Kakšni so tvoji cilji, kaj želiš doseči? 

Čim boljše skupinske uvrstitve na prvenstvih in napredovanje ter kar se da dobri 

medsebojni odnosi v skupini. 

Kaj bi svetovala vsem mlajšim mažoretkam in tistim, ki se odločajo, ali bi  

začele trenirati? 

Naj vztrajajo in za dobre rezultate vadijo. Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. 

Trebanjske mažorete se vsako leto udeležijo državnega in evropskega prvenstva. 

Tam so zelo uspešne. Prav sedaj v maju so postale državne prvakinje in se uvrsti-

le na evropsko prvenstvo. Konec oktobra pa bomo vsi držali pesti, da v Makedo-

niji na evropskem prvenstvu osvojijo še kakšno medaljo. 

Mentor:  

Marko Mežnaršič 
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Intervju so pripravile: Lina Štrus, Urška Zaletelj in Neža Ceglar, 6. r 

G ašper Štrus je naš sokrajan in virtuoz na harmoniki 

ter član ansambla Fantje izpod Lisce. Ima pa tudi 

svojo šolo igranja harmonike. Z veseljem pa si je vzel čas in 

odgovoril na naša vprašanja.  
 

Zakaj si se odločil za igranje harmonike?  

Ker mi je bila od nekdaj všeč in ker sta me k temu spodbudila 

moja starša. 

Kdo te je naučil igranja harmonike? 

Igranja harmonike sem se učil v glasbeni šoli Grosuplje pod 

mentorstvom Andreja Svetlina. 

Kje imaš prostor za vaje? 

Največkrat harmoniko vadim in igram v svoji učilnici v Veli-

kem Gabru. 

Kako je v tebi dozorela ideja o igranju v ansamblu? 

Z dolgoletnim igranjem je prišla na plano dolgoletna želja, da 

svoje znanje in melodije predam ljudem skupaj s skupino. 

Ustanovil sem ansambel, ki pa je kmalu prenehal z delovanjem, ker sem dobil povabilo od Fantov 

izpod Lisce. Z veseljem sem se jim pridružil. 

Koliko harmonik imaš doma? 

 Za nastopanje vedno uporabljam 5 harmonik, imam pa še kar nekaj harmonik, ki jih oddajam svo-

jim učencem.  

Katere vrste harmonik uporabljaš?  

Uporabljam Pečjakove diatonične harmonike in eno klavirsko. 

Koliko članov je v vašem ansamblu? 

V našem ansamblu je 5 članov, poleg mene še Alen Zabasu, Januš Prašnikar, Robi Sitar in Milan 

Volavšek. 

Kaj pa starost članov?  

Stari smo od 26 do 32 let. 

S katerih koncev prihajajo člani ansambla?  

Trije člani prihajajo iz Sevniškega konca, natančneje izpod hriba Lisca, dva pa sva Dolenjca, eden 

iz Tržišča in jaz iz Zagorice. 

Katera pesem iz tvojega ansambla ti je najbolj všeč? 

Najbolj mi je všeč pesem Kadar greš mimo mene. 

Ali si kdaj nastopal tudi v tujini?  

Z ansamblom smo večkrat nastopali na Hrvaškem. 

Kaj počneš v prostem času, ko ne igraš harmonike? 

Prosti čas najraje preživim s svojo družino. 

Si bil uspešen v šoli? 

V osnovni šoli sem bil vsa leta odličen, kasneje na gimnaziji pa nekje med dobrim in prav dobrim 

uspehom, na fakulteti pa tudi nekaj podobnega. 

Kako bi opisal svoj karakter? 

Vedno sem bil pripravljen pomagati vsem, kar počnem še danes. Velikokrat z glasbo dobrodelno 

pomagamo ljudem, ki so potrebni pomoči .     

Vedno pripravljen pomagati Vedno pripravljen pomagati Vedno pripravljen pomagati –––   Gašper ŠtrusGašper ŠtrusGašper Štrus   Mentor:  

Primož Vasle 
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ČAS ZA INTERVJUČAS ZA INTERVJUČAS ZA INTERVJU   

V  našem kraju je gotovo najbolj aktivna gospa Jožica Štrempfelj in mnogi jo poznamo, a o 

njej sami veliko premalo vemo. Srečujemo jo pri različnih dejavnostih vse od vrtca Sonč-

nica, preko sodelovanja s šolarji, krajani in z upokojenimi prebivalci KS Veliki Gaber, z drugimi 

društvi ... Vse, kar tako z veseljem počne, se nam včasih zdi samoumevno, pa še zdaleč ni tako! Za 

vse je treba veliko volje, znanja, sposobnosti komuniciranja, veliko, veliko prostih ur … Da bi dob-

rovoljno in pozitivno gospo bolje spoznali, smo osmošolci višje ravni naše 

šole pripravili množico vprašanj, potem pa izbrali najzanimivejša. Na 

prav vsa nam je prijazno in zanimivo odgovorila. 

Spoštovana gospa Jožica Štrempfelj, s prvim vprašanjem bi se prese-

lili v vaše otroštvo. Kje in kako ste živeli? Lahko poveste kakšen zani-

miv doživljaj iz predšolskega obdobja? 

Otroštvo sem preživela v mojem rojstnem kraju Mali Gaber. Čeprav niso 

bili najlepši časi, se jih rada spominjam. Posebno mi je v spominu ostala 

luža na vasi, kjer smo poleti lovili žabe, pozimi pa smo se tam drsali. 

Kako in kje pa je teklo vaše šolanje? 

V osnovni šoli Veliki Gaber sem končala pet razredov, nato sem obisko-

vala takrat še nižjo gimnazijo v Stični. Gimnazijo sem z maturo zaključila 

na Šubičevi v Ljubljani. Po maturi sem se ob delu na Institutu za patofizi-

ologijo vpisala na Medicinsko fakulteto, kjer sem naredila nekaj semes-

trov, prekinila študij in se redno zaposlila v ZD Trebnje kot laboratorijski 

tehnik. 

Katere so po vašem mnenju največje razlike med šolanjem nekdaj in 

danes? 

Veliko posebno nadarjenih otrok je težko prišlo do zaželenega uspeha, če 

ni bilo v družini ali od  vplivnih oseb dovolj podpore in vztrajnosti. Danes se otroci že v vrtcu  ob 

raznih pripomočkih in pod strokovnim vodstvom lahko motivirajo do posebnih sposobnosti, ki ob 

podpori staršev in učiteljev aktivirajo otrokovo samozavest, da je s pridnim učenjem  sposoben 

doseči svoj cilj. 

Kdaj ste tako vzljubili knjige? Katere so vaše najljubše in zakaj? 

Knjiga je bila moja spremljevalka že od otroštva. Veliko zaslug za to  je imela moja starejša sestra 

Francka, ki je poskrbela, da smo v družini imeli knjige Mohorjeve družbe. Sosed Koblič pa je imel 

pravo knjižnico. Rad mi je posojal knjige, a ko sem mu jih vrnila, je želel slišati, kaj sem prebrala, 

saj je vsebino vsake knjige dobro poznal. Dela Janeza Trdine, Janeza Jalna, Ivana Zorca, Ksaverja 

Meška … sva še posebej dobro obnovila. 

Kako ste se odločili ustanoviti knjižnico in kako vam je uspelo? Kaj vse ste morali narediti? 

Kmalu po ustanovitvi DU nam je Knjižnica Šiška podarila veliko dragocenih knjig. Ideja, da bi si 

Mentorica:  

Olga Podpadec 

SPOŠTLJIV ODNOS DO SOLJUDI JE SPOŠTLJIV ODNOS DO SOLJUDI JE SPOŠTLJIV ODNOS DO SOLJUDI JE 

PRAVA POT DO USPEHAPRAVA POT DO USPEHAPRAVA POT DO USPEHA   

Intervju so pripravili učenci 8. razreda, višji nivo 
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uredili knjižnico in jo poimenovali po našem že skoraj pozabljenem rojaku, pisatelju Ivanu Zorcu, se je 

uresničila, ko smo od KS dobili še nedokončan prostor, ki smo ga s prostovoljnim delom naših upoko-

jencev kmalu usposobili. Ponosni smo bili na prvo knjižnico v našem kraju, ki je štela že nad 3000 

knjig in nosila ime Ivana Zorca. Brez te začetne osnove danes ne bi imeli v našem kraju računalniško 

opremljene knjižnice, ki služi svojemu namenu.  

Vemo, da imate dve vnukinji, Hano in Laro. Kaj njima pripovedujete in kakšne napotke za živ-

ljenje jima dajete? 

Zelo sem ponosna na moji deklici. Veliko se od njiju naučim.  Zelo sta samostojni. Moje, večkrat izre-

čene želje njima so: bodita zdravi, srečni in uspešni. Vem, da sta zelo sposobni, vendar je vztrajnost in 

spoštljiv odnos do soljudi in dela prava pot do uspeha.  

Ukvarjate se z veliko dejavnostmi. Prosimo, če malo podrobneje predstavite, kaj vse počnete. 

Vsekakor. Kar delam, delam z zadovoljstvom. Delo krepi človeka. Vedno bolj se zavedam, da so mi 

dnevi, ki jih tako aktivno preživljam na starost, podarjeni. Vse dobrodelne dejavnosti, ki sem jih delala 

tako v hospicu, s skupinami starih ljudi, v društvu upokojencev, voden-

je posebnih skupin in priprava programov, so prostovoljne. Delo pros-

tovoljke sem vedno opravljala z zadovoljstvom, saj se tako delo ne 

meri, ne tehta, ne plačuje. Včasih dobiš tudi negativne odzive za dobro-

hotno opravljeno  delo, vendar  to ne vzame volje za delo naprej. V tem 

času imam kar precej dela z zastavljenimi programi v društvu upoko-

jencev, kot prostovoljka pripravljam nekaj programov za izlete, prav 

sedaj pa teče priprava za predstavitev Rastoče knjige DU Veliki Gaber 

na 1. mednarodnem festivalu RK, ki bo v Ljubljani ob kipu Rastoče 

deklice s knjigo. Skupaj s člani DU pa smo dali  svoj prispevek tudi k 

praznovanju ob prvem svetovnem dnevu čebel 20. maja 2018. 

Kakšen pa je potem vaš prosti čas? 

Lepi so mi trenutki, včasih tudi celo urice, ko lahko brez obremenitve 

prisluhnem naravi in tempu življenja. 

Kdo in kako je poleg vas zaslužen za to, da znate preživljati življen-

je tako aktivno in s tako nalezljivo energijo? 

V prvi vrsti sem zelo hvaležna moji družini, ki mi vedno stoji ob strani in mi ne nasprotuje pri mojem 

prostovoljnem delu. Brez njenega razumevanja tega ne bi zmogla. 

Kaj si še posebno želite, da bi se zgodilo v našem kraju? Kakšne načrte pa imate v društvu? 

Vsi se staramo. Upokojencev nas je vedno več. Generacije odhajajo in prihajajo nove. V našem kraju 

nujno potrebujemo ustrezno opremljen večnamenski prostor tudi za ranljive skupine – za medgeneracij-

sko dnevno druženje, kjer bi vsak posameznik lahko našel nekaj za svoje dobro počutje.  

Vodite tudi izlete. Kam bi nas, učence 8. razreda, popeljali ob koncu šolskega leta in zakaj? 

Pred kratkim sem pripravila program, primeren tudi za učence višjih razredov osnovne šole. Škofja 

Loka: srednji vek, zgodovina, arhitektura …; Radovljica: zanimivosti, Muzej čebelarstva; Begunje: 

Avsenikov muzej, grad Katzenstein (muzej talcev); Rodine: rojstna hiša Janeza Jalna; Žirovnica: čebel-

njak Antona Janše … 

Bi nam želeli sporočiti še kaj prav posebnega? 

Znanje, ki si ga pridobivate na vaši šoli, je dobra podlaga za nadaljnji razvoj vašega študija na katerem 

koli področju. Izkoristite ga! 

Za vaše odgovore se vam najlepše zahvaljujemo.     
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Pes v pesjaku 

leži in  

joka. 
 

Jan Stopar, 3. r 

V sanjah se prijatelje 

lahko kupi. A se jih 

lahko tudi v realnosti? 

 

Sara Zupančič, 5. r 

   VKLOPI MOŽGANČKEVKLOPI MOŽGANČKEVKLOPI MOŽGANČKE   

Prišla je zima. 

Snežaki bodo 

začeli rasti. 
 

Lara Mehle, 3. r 

Maša Ozimek, Neža Štepec, 4. a 

Ida Zaletel, 4. b 

Nina Strmec, Lisa Reberšak, Ema Kastelic, Lorelai Kovačec, 4. a 

            Mentorici:  

        Suzana Jefim in 

Lidija Šajn 
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DONATORJI, ki so omogočili tisk glasila: DONATORJI, ki so omogočili tisk glasila: DONATORJI, ki so omogočili tisk glasila:    

PRVI KORAKI 
glasilo Osnovne šole Veliki Gaber 

 

 

 

Glavni urednik: Primož Vasle 

Odgovorni urednik: mag. Gregor Udovč 

Uredniški odbor:  

Primož Vasle, Suzana Jefim, Lidija Ožek 

Naslovna slika – foto: Primož Vasle,  
 

Tisk: Antus d. o. o. 

Naklada: 280 izvodov 

Junij, 2018 

Urška Špec, 7. b, nagrada JAL foundation za likovno-literarni haiku 

Mentorica: Olga Podpadec 



On, ja, mi daje  

upanje v življenje. 

Brez njega – obup. 
 

Sonja Ozimek, 8. r 

Če lahko sanjam, 

zakaj se zdi sen 
neresničen? 

Sanje so prave. 
 

Živa Štefe, 7. b 

Zgodba, prijatelj … 

V mojih tihih, svet-
lih sanjah. 

Doživela bom. 
 

Neža Jarm, 7. a 

Ustvarjanje na temo barv: Jan, Vito (1. r), Lara, Lovro, Pia (2. r), Nik, Mark, 

Nuša (3. r), Lea, Bojana, Ida (4. r), Vita, Julija (5. r); mentorica: Lidija Ožek 


