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Zaključuje se leto 2006 in novo leto
nam že mrzlično trk a na v rata.
Ponekod že diši po toplih vanilijev ih
rogljičk ih, maslenih piškotih, sladkem
čaju s cimetom in orehovi potici.
Pri nas pa ravno v tem prazničnem
času vonjamo sveži tisk novega
šolskega glasila. Papir je še topel in
barva povsem sveža.
Pred vami je Barka. Naše novo šolsko
glasilo.
Želeli smo vam predstav iti svoja
razmišljanja o ljubezni, čustvih in
štev ilnih dogodk ih, ki so se zgodili v
začetku tega šolskega leta.
Veliko smo tudi ilustrirali in
fotografirali.
Ustv arjanje novega šolskega glasila
nam je bilo všeč in ob proslavljanju
praznik ov vas vabimo, da si
preberete in ogledate našo Barko.

Na koncu vam zaželimo vesele
praznik e in srečno novo leto 2007!
Miran, Tina, Vanesa in Marko.
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Katere stvari te jezijo?

ČUSTVA

"Če sem kregan, kaznovan…"
"Če me kdo tolče, užali, ukaže…"
"Jezi me TV, vreme…"
"Sestra."
"Slaba ocena."
"Dotikanje, pretepanje, brcanje…"
"Ko starši tepejo."

Pomembno je, da spoznav amo svoja
čustva in občutke ter se jih naučimo
izražati.
Osmošolcem in devetošolcem smo
postavili nek aj vprašanj, s katerimi
jim pomagamo razumeti občutke, ki
jih d oživljamo v različnih okoliščinah.

Česa te je strah?
Preberite, k aj so zapisali in poglejte,
kaj so narisali!

""Ko sama spim v sobi, sem sama
zunaj…"
"Ko me kdo straši."
"Če grem ponoči ven."
"Ko je tema, strela, grmi…"
"Mene sploh ni strah."

Kaj te osrečuje?
"Dobra ocena."
"Da sem ljubljen, da imam prijatelje."
"Rojstni dan."

Kaj te skrbi?
"Da me ne bi kdo ukradel."
"Da nam ne bi ponujali drog, kdo
posilil".
"Če sem sama doma."
"Ropanje".
"Da ne bi zbolela."
Kdaj si presrečen?
"Ko dobim dobro oceno, novo igrico,
fanta, brata, z darilom, glasbo…"
"Ko dobro igram."
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Katerih stvari se veseliš in jih težko
pričakuješ?

Katerih stvari te je strah?
"Kače."
"Bav Bava. Duha."
"Hudiča."
"Ko me krega učiteljica."
"Klošarjev."
"Klopov."

"Da sem s prijatelji."
"Dobre ocene."
"Da dobim nove igrače."
"Ljubčka in prijateljev."
"Novi CD."
"Počitnic, kopanje v morju."

Kdaj si užaljena?
"Ko mi kdo kaj grdega reče."
"Ko me udarijo."
"Ko moram kam iti, a nočem."
"Slabe ocene."

Kdaj se počutiš zelo varno?
"Ob starših."
"Ko me čuva brat."
"Ko je z mano fant."
"Ko se igram z mačko."

Kdaj se počutiš osamljenega?
"Ko se nimam s kom igrati."
"Ko sem slabe volje."
"Žalostna sem, ko nimam prijateljev."
"Ko sem sama doma."
"Ko nimam mačke."
"Ko ne dela računalnik."

Na kaj si ponosen?
"Na sebe."
"Na mamo, ki me pohvali."
Odgovarjali so učenci in učenke 8 . in 9. r.
Ilustrirali so učenci in učenke 8. r.
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Kako pokažeš nekomu,
da ga imaš rad?

ANKETA O …
LJUBEZNI

"Da ga objameš."
"Da zanj naredim kaj lepega."
"Mamo rad poljubčkam."
"Z darilom."
"Se držim za roke in pomagam."
"Da ga spoštujem, malo objamem,
dam enega ljubčka."
"Da sem lep."
"Da ga objameš in poljubiš."

In na koncu, koga vse imamo radi?!
Na prvih treh mestih so fantje, mame
in družine na sploh. Spomnili smo se
tudi na tete in strice in še skoraj vse
pomembne, ki nas obkrožajo v
vsakdanu.
Izjema?
Kar
dobro
poglejte in ugotovili boste, da
imamo radi tudi tiste, ki jih vsak dan
ne srečamo.

Vprašanim smo postavili tri preprosta
vprašanja.
Najprej nas je zanimalo, kaj je zanje
ljubezen, kako izkažejo ljubezen do
tistih, ki jih imajo rad i in, seveda, k oga
imajo najraje.
Oglejte si zanimive odgovore, morda
prepoznate med njimi tudi svojega.

Ljubezen je vsepovsod, kajne!?
Koga imaš najrajši?
Fanta

Kaj je zate ljubezen?

Mamo
"Ljubezen je…"
"Da nekoga ljubiš."
"Da se imamo radi."
"Da si zaljubljen."
"Da se radi ljubčkamo."
"Imeti rad družino in fanta."
"Srce."
"Ime punce."
"Ne vem."
"Ljubezen je najlepše čustvo."

Družino
Teto/strica
Nonota
Tatija
Nono
Brata
Punco
Natalijo V.
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Skupina učiteljic in uč iteljev je jeseni
uprizorila dramsko igro o Rdeči
kapici.
V glavnih vlogah smo se preizkusili
učiteljica Ester k ot Rdeča kapica,
učiteljica
Veric a
k ot
Babica,
učiteljica Tina kot mama, učitelj Iztok
kot lovec in uč itelj Marko kot volk .

KNJIŽNI KOTIČEK
RDEČA KAPICA
Ali jo prepoznate?
Prepoznate jo po rdeči kapi, ki jo
nosi. Točno! Rdeča k apica je.

Vsi kar dobro poznamo zgodbo male
deklice, ki se je na poti k bolni babic i
srečala s požrešnim volk om. Tudi njen
konec poznamo, a pozor. Naša
zgodba se je končala nekoliko
drugače.
Miran
je
za
glasilo
fotografsk o reportažo.

pripravil

Mama je Rdečo kapico jasno
opozorila, naj bo na poti k babici
previdna še posebej, ko bo šla čez
gozd.

A glej, kmalu je srečala volka.

Ilustrirala Tina Zupančič
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Bolehna babica je nestrpno čakala
doma. Slišala je trkanje in bila je
prepričana, da je Rdeča kapica že
pri njej.

Nak. Prvi je bil
nemudoma požrl.

volk,

ki

jo

Volk se je resda najedel, a ni bilo vse
tako sladko, kot si je mislil. Hotel je
zadremati, ko ga je začel neznansko
boleti trebuh.
Oh, glej! Na poti k babici je bil tudi
lovec, ki že leta preži za to požrešno
mrcino.

je

Lovec je rešil babico in Rdečo
Kapico, a dobro srce mu ni dopustilo,
da ne bi pomagal še volku. Ta je le
moral obljubiti, da ob sedaj naprej
ne bo več jedel mesa.
Skupaj so si privoščili okusno joto.

Rdeča kapica je naposled le prišla k
babici, ampak …
"Babica, zakaj imaš tako velika
ušesa?"
"Da te bolje slišim."
"Babica, zakaj imaš tako velike oči?"
"Da te bolje vidim."
"Babica, zakaj imaš tako velik nos?"
"Da te bolje povoham in zdi se mi, da
se danes nisi tuširala."
"Babica, zakaj imaš tako velika usta?"
"Draga, da te lažje požrem!"
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Dragi/Draga …
PIŠEM TI PISMO
Dragi Franjo!
Sem v šoli in se učim slovenščino. Danes sem skakal
na trampolinu. Lahko vam pridem pomagati
pokositi travo. Greva na dopust.
Želim vam veliko zdravja in veselja.
Lepe pozdrave,
Gabrijel
Draga Mojca!
Kako si? Ali bova dobri prijateljici? Ali si bova
pomagali?
Draga Mojca ali se bova igrali? Ali boš prišla, kdaj
k meni? Ali bova šli malo na sprehod?
Ciao!
Elvisa
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MALO PO TUJE …
Mi presento
…
… nna
ajjp
prreejj vv iitta
alliijja
annššččiinnii

Sono Andrej.
Ho tredici anni.
Abito a Portorose.
Vado a scuola.
Andrej Ovnič, 7. classe
…
… iinn šše
e vv iitta
alliijja
annššč
čiinnii tte
err a
anng
glleeššč
čin
inii
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Delavnice so si ogledali tudi gostje iz
tujine, ki so sodelovali v projektu
Comenius in bili nad njimi navdušeni.
Povabili smo tudi novinarko TV Koper,
ki je z ekipo vse dogajanje posnela
ter pripravila dva prispevka na TV
Koper ter TV Slovenija.
Čas nam je kar prehitro ušel in po
skupni predstavitvi dela v telovadnici
smo se razšli z namenom, da se
naslednje leto zopet srečamo.

TVU
TEDEN
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA

Napisala Neva Schöner

Še nekaj fotografskih utrinkov…

Teden vseživljenjskega učenja, ki je
letos potekal v času od 16. do 22.
oktobra 2006, se je v zadnjem
desetletju uveljavil kot vseslovenska
prireditev, ki povezuje izvajalce in
udeležence vseh generacij.
Letošnja tema se je navezovala na
Evropsko leto mobilnosti delavcev,
namenjeno geografski, socialni in
poklicni mobilnosti delavcev.
Ob tej priložnosti smo na naši šoli že
četrto leto zapored pripravili več
ustvarjalnih in družabnih delavnic, ki
so potekale v torek, 17.10. 2006, v
dopoldanskem času. Povabili smo
učence in učitelje OŠ Šmarje, OŠ
Prade, OŠ Sečovlje, OŠ Piran, OŠ
Lucija, Centra za korekcijo sluha in
govora Portorož in podružnice CUEV
Strunjan iz Divače.
V desetih različnih delavnicah so bili
učenci nižje in višje stopnje vključeni
v skladu s svojimi interesi.
S takšno obliko dela želimo krepiti
pozitivni odnos do vseh oblik učenja,
prebujati radovednost ter prispevati
k aktivnemu sodelovanju, druženju,
izmenjavi izkušenj ter komunikaciji
med učenci in učitelji različnih šol.

Fotografiral Miro Vičič
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Gremo!!! Za njimi, hitro!!!

MARTINOV TEK
V SIMONOVEM
ZALIVU V IZOLI
V jesenskih dneh tega leta so se
nekateri
naši
učenci,
učenke,
učiteljice
in
starši
udeležili
tradicionalnega Martinovega teka v
izolskem Simonovem zalivu.

Brez skrbi. Res je to start, ampak
pritekli smo tudi do cilja.

Udeležil se ga je tudi Miran, ki je še z
očetovo
pomočjo
ovekovečil
dogajanje na naslednjih fotografijah.

Najprej ogrevanje…

Naslednje leto se nam pridružite še vi!

Sledi nestrpno pričakovanje začetka
teka.

Fotografiral Emil Tomažič
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IZLET
PO SLOVENSKI ISTRI
V novembru smo se lahko udeležili
izleta po slovenski Istri.
Stopali smo po razgibanih kamnitih
istrskih poteh.

Slišali smo pristno istrsko narečje v
brani in peti besedi. Igrali so Istrski
godci.

Zanimiv je bil ogled Koštabone s
svojimi znamenitostmi in
posebnostmi.

Fotografiral Emil Tomažič
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UTRINKI
ŽIVLJENJA IN DELA v CUEV Strunjan
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NAGRADNA IGRA
Uganite, kdo je na fotografiji!
Ob vsaki fotografiji izberite, kdo je na njej. Pravilne odgovore označite na
nagradnem kuponu, ki ga oddate v časopisno skrinjico. Najdete jo na šolskem
hodniku.
Veliko sreče! Srečneža čaka sladka in zanimiva nagrada.

a. Iztok Bizjak
b. Marko Strle
c. Patrik Živec

a. Miran Tomažič
b. Mark Lapornik
c. Tina Zupančič

a. Karmen Sušec
b. Ester Štefančič
c. Vanesa Ječnik

Nagradni kupon 1/06

Rešitev:
Foto 1
Foto 2
Foto 3

a
a
a

b
b
b

c
c
c

Ime in priimek:
__________________________
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Tako! To je naše novo šolsko glasilo. Naša Barka.
Krmarili smo jo:
Vanesa Ječnik,
Miran Tomažič,
Tina Zupančič,
Marko Strle.

Zahvaljujemo se vsem učencem, učenkam, učiteljicam in učiteljem ter drugim, ki
so kakorkoli pomagali pri nastanku šolskega glasila.

Do prihodnjič, ko vas ponovno povabimo na plovbo z nami, vas prosimo, da
nam sporočite svoje zamisli, vprašanja, pohvale, želje in druge zanimivosti.
Oddajte jih v šolsko časopisno skrinjico.
Lep pozdrav!

Center za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan
Centro di abilitazione Elvira Vatovec Strugnano
Strujan 140, 6320 Portorož
www.cuevs.si
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