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N A ŠE ŠTO R IJE
Šolsko glasilo Centra za
usposabljanje E lvira V atovec
Strunjan

D ecem ber 2014
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SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI!
Prihaja prednovoletni čas in z njim nove »Naše štorije«, polne opisov dogodkov iz
šolskega življenja in vaših doživetji v preteklem letu. Te r++isbe, lične fotografije
in vaši številni pisni prispevki so dokaz kaj vse znate in kako lepo ste napredovali.
Tega sem še posebno vesel. Tudi šolsko glasilo iz leta v leto napreduje, tako da ga je
z veseljem prebirati in da je vse več tistih, ki ga z zadovoljstvom beremo.
Verjamem, da ste skupaj s svojimi mentoricami pri izdelavi šolskega glasila uživali in
da boste tudi v prihodnje s svojimi prispevki pogumno prispevali k pestrosti in
kakovosti Naših štorij.
Kar tako naprej.
V novem letu 2015 želim vsem, da bi bili uspešni, srečni in zdravi!
Vaš ravnatelj
Korado Lešnik

Naša šola, PPVI4a
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MI IN VI SKUPAJ
Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo s projektnimi dejavnostmi v sklopu projekta
»Mi in vi skupaj«. Dejavnosti, kot so izleti, pohodi, strokovna predavanja,
ustvarjalne delavnice, izvajamo strokovni delavci za starše, pa tudi za učence oz.
kar za cele družine že devet let.
V tem šolskem letu pa smo projektne dejavnosti ponudili tudi učencem in njihovim
staršem iz drugih obalnih šol.
Kaj smo že uresničili v tem šolskem letu?
Podali smo se na izlet v Iški Vintgar, Rakitno in sotesko Pekel pri Borovnici, šli na
kostanjev pohod v Rodik, tekli in hodili smo na Martinovem teku oz. pohodu.
V decembru pa bomo obiskali praznični prednovoletni Gradec in znamenito
čokoladnico v Avstriji.
V novem letu, ki se nam bliskovito približuje, pa smo načrtovali še:
-

pohod in igre na snegu v Kranjski gori,
strokovno predavanje,
pohod za srce po Istri,
velikonočne ustvarjalne delavnice,
izlet v Rakov Škocjan in Cerkniško jezero,
izlet v Gardaland,
zaključni izlet v Kobarid, Drežnico, do reke Nadiže.

V bodoče si želimo še večjo udeležbo staršev, učencev pa tudi sodelavcev na
naših dejavnostih.
V novem letu 2014/2015 pa v imenu celotne projektne skupine želim vsem, čim
več čudovitih doživetjih na naših skupnih projektnih dogodkih.
Olga Stele
pom. ravnatelja

Nermine, PPVI4a

Azra R., PPVI4a
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Amel, PPVI4a
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NOGOMETNI KROŽEK
Nogometni krožek se začne ob sredah 13:30. Ko pojemo kosilo, se
preoblečemo v garderobi. Na krožku nas je 14. Medtem se vsi
zberemo v telovadnici. Nogomet lahko imamo zunaj ali pa v telovadnici,
odvisno od vremena. Ko se zberemo vsi, gremo z žogami na igrišče. Na
igrišču delamo različne vaje, npr: se razgibavamo, delamo tačke,
streljamo na gol. Tekmo igramo, ko se dobro ogrejemo. Po končani
tekmi streljamo še penale. Nogometni krožek se konča ob 14:45.
Krožek se mi zdi v redu.
Žan, 9. r.

PPVI4a
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Haris, PPVI4b
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DOBILA SEM PETKO
Učiteljica je povedala, kdaj bomo bili vprašani. Je
rekla, da bomo bili vprašani 9.10.2014 družboslovje.
Morala sem se učiti vsa vprašanja o 1. svetovni vojni in
2. svetovni vojni. 1. svetovna vojna se je začela leta
1914, trajala je 4 leta. Soška fronta je bila ob reki
Soči v visokih gorah. V vojni je umrlo veliko ljudi,
veliko ljudi je bilo tudi ranjenih in invalidnih. Učili smo
se tudi stalinizem, fašizem, nacizem. Države, ki so si v
2. svetovni vojni stale nasproti, na eni strani so bile:
Nemčija, Japonska, Italija, na drugi strani: ZDA,
Velika Britanija, Francija, Jugoslavija.
Med vojno je zmanjkovalo hrane, hiše so bile porušene,
ni bilo služb, veliko ljudi je umrlo, otroci so bili brez
staršev…
Američani so vrgli atomsko bombo na Japonsko 6.
avgusta 1945 in tako se je končala 2. svetovna vojna.
Posledice so bile zelo hude: bili so invalidi, ranjeni,
poškodovani, vse je bilo poškodovano in porušeno in
strupeno.
Ker sem vse znala, sem dobila petko. Učiteljica, starši
in jaz smo bili vsi zelo presenečeni in veseli.
Arenë, 9. r.
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Saša, PPVI4a

Amel, PPVI4a
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KOSILO V ŠOLI
Na kosilo gremo zelo počasi. Najprej si umijemo roke, si jih obrišemo in gremo v
vrsto. Vzamemo pladenj, vilico, nož in prtiček.
Za kosilo smo imeli joto, hrenovko in krof. To je zelo okusno kosilo.
Okusna kosila na naši šoli so še:
- pražen krompir, dunajski zrezek, solata;
- kislo zelje, krompir, klobasa;
- testenine z bolonjez omako, solata;
- njoki z gorgonzolo, solata;
- riba, krompir, špinača;
- pica;
- lazanja, solata;
- musaka s krompirjem, solata;
- puranji zrezek, riž, solata;
- pasulj, solata;
- juha;
- pire krompir, špinača, goveje meso.
Po kosilu dežurni učenec pobriše mize. Med tednom gremo po kosilu pisat nalogo,
ob petkih pa na igrišče, eni na gugalnice, drugi na vrtiljak.
Mojca, PPO

Blaž, PPVI4a

David, PPVI4a
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Slavko, 7. r.
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PREDAVANJI O NASILJU IN PASTEH INTERNETA

V petek, ko je prišel policist – kriminalist v šolo, smo gledali film o nasilju in smo
odgovarjali na vprašanja. Pogovarjali smo se o nasilju. V filmu so izsiljevali denar,
v torbo so dali balone z vodo, govorili so grde besede, tepli so ga, eno punco so
zafrkavali.
Nasilje ni dobro, ker lahko gremo v zapor, na sodišče, ker je kaznivo dejanje, ker
poškoduje drugega, ker nas boli.
V ponedeljek, 13. 10., je bil na šoli kriminalist in smo se pogovarjali o internetu:
kako varno uporabljamo internet. Save.si je spletna stran, ki nam pri tem pomaga.
Napake, ki jih ne smemo narediti: ne smemo dati svoje fotografije, ne smemo
dati svoje podatke neznancu, ne smemo se dobiti z neznanci.
Če ne upoštevamo pravil, lahko našo fotografijo objavijo na internetu drugače,
kot mi želimo.
Če smo preveč na internetu, nas boli glava, imamo rdeče oči, lahko mislimo, da
ima tudi človek pet življenj kot v igrici na računalniku.
Če gledamo na internetu prepovedane stvari, lahko izve tudi policija.
Kemal, 9. r.
DAN POŽARNE VARNOSTI
V sredo, 22. Oktobra, so nas obiskali gasilci. Povedali so nam, kako moramo
zapustiti šolo v primeru požara. Poskusili smo tudi pogasiti požar s posebno odejo
in vodo. Najbolj vesel sem bil, ko sem se lahko usedel v gasilsko vozilo.
Amer, PPVI2/3
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Blaž, PPVI4a

Saša, PPVI4a
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Arenë, 9.r.
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EKSKURZIJA V VOJAŠKI MUZEJ IN MUZEJSKO TRGOVINO
27.11.2014

Alex D.: pred muzejem sem videl velik top, v trgovini pa velik sod za
petrolej.
Erik: videl sem stare pištole, uniforme, kako so včasih zdravili
vojake. Gospod iz muzeja je dosti vedel.
Žiga, Valentina, Tilen: videli smo orožje, vojake, letala, vojaške
obleke, sablje, maske za dihati, vojaške škornje, klavir. Lahko smo
držali bombo. V trgovini nam je bil všeč star avtek za piškote, stara
blagajna, ko je gospod govoril o Milka čokoladi.
Kemal: v muzeju je prikazana I. svetovna vojna, II. svetovna vojna,
vojaki na obeh straneh. Gospod, ki ima muzej, je v enem dnevu našel
trideset starih vojaških predmetov.
Mojca: videli smo zastave, pištole, slike od voditeljev, brzostrelke,
stare posode, uniforme. Vojak je imel okoli vratu zemljevid, da je
našel pot.
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Adisa: videla sem veliko vojaške opreme. Bilo je vse urejeno.
Gospod je veliko govoril, zapisan je v Guinnessovo knjigo rekordov,
dobil je veliko pohval, diplom.
Arenë: lahko smo prijeli ročno bombo, puško. V trgovini smo videli
stare škatle, semena, predmete. Gospod nam je dal bonbone. Zelo
je bilo mrzlo in lepo.
Esmeralda: v muzeju je bilo veliko orožja. Če je vojak izgubil nogo,
so mu dali leseno. Tudi vojaki so imeli kuharja, posodo, pribor.
Žan: gospod nam je predstavil muzej. Videli smo veliko starih
predmetov iz I. svetovne vojne, stare 100 let. Najbolj so mi bile
všeč uniforme. V trgovini smo videli starinsko blagajno.
Gašper: včasih so se borili s puškami in zmagali. V trgovini mi je
bilo vse všeč. Gospod je govoril o čokoladi Milka, o dr. Oetkerju,
Cockti …

Andrej, PPVI5
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David, PPVI4a
Timoti, PPVI4a
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PLANINSKI TABOR NA JEZERSKEM
Na planinski tabor smo šli prvo soboto po pouku. Peljali smo se z
avtobusom.
Ko smo prišli na Jezersko, smo poiskali šotor in si poiskali
potovalke.
V šotoru smo spali štirje: Marko, Mihael. Jure in jaz.
Bili smo na Šenkovi domačiji, ki je stara 500 let. Imajo veliko
živali: ovce, krave, kokoši, konje in psa.
Vsak dan smo hodili, šli smo tudi do avstrijske meje, plezali smo,
imeli smo tekmovanje.
Na Jezerskem smo bili z učiteljico Teo en teden. Bilo mi je zelo
všeč, ker smo bili v naravi, ker je bil mir, ker so imeli živali, ker
smo videli veliko zanimivega.
Želim si, da bi šel tudi naslednje leto na planinski tabor.
Erik, 6. r.

Mark, PPVI5
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OBISK ZAVETIŠČA ZA ŽIVALI - 3.10.2014
Kemal: v zavetišče smo prinesli hrano za pse in mačke. Videli smo pse in
mačke. V spominu mi je ostal nemški ovčar. Bilo je zelo lepo. Kužki so
prijazni do tistih, ki tam delajo.
Esmeralda: tam so živali, ki niso imele kam iti. Veseli so bili, ker smo prinesli
hrano za živali. Vprašali so nas, če imamo doma kužka, kakšne pasme. S sabo
smo imeli plakat in so ga prebrali. Zapela sta nam Slavko Ivančič in Alenka
Godec.
Adisa: imeli smo se lepo, videli smo rokometaše. Lahko smo pobožali kužka,
ampak se je bal. En kužek, ki ga nismo smeli božati, je cvilil, jokal.
Arenë: tja smo morali nesti plakat. Všeč mi je bil pes, ki so ga dali ven. Nesli
smo hrano za živali. Vsi skupaj smo zbrali dve toni hrane. Bilo je zabavno.
Žan: ob 9:30 smo se zbrali pred zavetiščem. Po malici smo si oblekli majice.
Tam so bili tudi iz osnovne šole Šmarje. Imeli smo kviz, dobili smo diplome.
Hrano za živali smo dali v en prostor, odeje pa v drugega. Štirje koprski
rokometaši so tudi prinesli hrano.
Mojca: sprehodili smo se po zavetišču in si pogledali kužke in mačke. Med
njimi so bili tudi mladički. V zavetišče smo nesli odeje, blazine, povodce.
Tam smo tudi peli. Ko smo šli domov, smo dobili darila. Videli smo kužka, ki je
imel povito tačko.
Gašper: v zavetišču je bila tudi ekipa radia Capris. Pogovarjali smo se o
živalih, kako moramo skrbeti za njih. V zavetišče bom šel tudi z mamo, ker
mi je bilo všeč.
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EX-TEMPORE 2014 Z NASLOVOM »KRAJ, KJER JE SREČA
DOMA«
Tudi letos (15.10.14), so se naši učenci udeležili Ex-Tempor, ki so
istočasno potekale na več lokacijah v piranski občini, v okviru
občinskega praznika. Z učenci iz OŠ Strunjan smo tokrat zaradi
slabših vremenskih razmer ustvarjali pri njih v šoli. Nastale
likovne izdelke smo razstavili v avli Avditorija Portorož ob
slovesnosti občinskega praznika.
Mentor: Jurij Jermančič
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MOJE POČITNICE
Ko sem bil na počitnicah, sem šel na morje, kjer sem se kopal in se zabaval. Na
počitnicah smo lovili ribe in se zabavali. Šli smo se kopat v Ankaran. Vozili smo se
čolnom in se potapljali. K meni sta na počitnice prišla moja dva bratranca, dedek
ter stric in teta. Z bratranci smo se igrali, skupaj smo hodili na plažo in igrali
igrice na računalniku. Šli smo na njivo. Tam smo se vozili z motorjem in pomagali
očetu. Šli smo na Rumeno noč. Tam smo se zabavali, jedli in gledali ognjemet. Ko
smo se vrnili domov, sva si z bratom ogledala film.
Naslednji dan sva z mamo v knjigarni kupila zvezke za šolo.
Slavko, 7. r.

Na počitnice sem šel v Bosno. Tam sem bil osem dni. Imeli smo se lepo. Tam smo
šli na žurko in na poroko. V nedeljo smo šli domov. Doma sem igral igrice na
računalnik in sem gledal televizijo. Malo sem se šel tudi ven igrat. Ker je deževalo
pet dni, sem se igral v hiši. Bil sem tudi pri prijatelju. Igrala sva se in klepetala.
Naslednji dan smo šli na reko Rižano. Med počitnicami sem dobil malo muco.
Pripravil sem si tudi zvezke in torbo za šolo.
Danijel L., 7.r.

Bil sem doma. Doma sem igral SONY igrice in sem užival. Bil sem malo tudi na
plaži. Šole nisem nič pogrešal. Hodil sem ven s prijatelji. Počitnice so bile kratke,
lahko bi jih malo podaljšali.
Bil sem tudi na Kosovu, kjer sem tudi užival. Ko sem se vrnil s Kosova, sem bil še
malo doma, potem pa me je čakala šola. Ti zadnji tedni so minili zelo hitro,
Komaj čakam, da bodo spet počitnice.
Qlirim, 8.r.

Šola se je končala 24. junija. Zadnji dan šole sem prišel domov in pospravil zvezke
v omaro. In od tega trenutka dalje, so se začele moje počitnice.
Med počitnicami sem se z nonoti in teto odpravil na Hrvaško. Nonotu sem pomagal
kosit, malo smo se tudi kopali in se sprehajali. Doma sem nonotu pomagal sestaviti
kopalnico, kopal sem njivo in sadil radič. Skrbel sem tudi za kokoši in zalival rože.
Malo sem se vozil tudi s kolesom.
Alex, 7.r.
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Za počitnice sem šel v Bosno. Ko smo prišli k babici in dedku, sem šel igrat
nogomet. Po nogometu smo se šli kopat v reko. Drugi dan mi je dedek skuhal
koruzo. Bila je zelo dobra. Popoldan smo šli v gozd. Tretji dan smo šli k stricu.
Naslednji teden smo šli v Teslič, kjer sem si kupil teniske. Domov smo prišli ob
štirih popoldne.
Danijel P., 7.r.

Azra Z., PPVI4b

PPVI4a
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ČE BI BIL MOČAN KOT PIKA NOGAVIČKA …
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POLETNE POČITNICE
Med počitnicami sem bila doma in v Bosni.
V Bosno sem se peljala z avtobusom. Šla sem z nono, dedkom, sestrico. Potovali
smo veliko ur.
Ko so šli nona, dedek in sestrica k prijateljem , sem jaz pomila posodo in počistila
okna. Obešala sem perilo in ga zložila v omare.
S sestričnami in bratranci sem igrala med dvema ognjema.
Iz Bosne sem se vrnila po enem mesecu.
Doma pa sem med počitnicami: gledala sem tv, s starši smo šli na Koprsko noč, na
Bonifiko sem šla teč, v Žusterno sem šla plavat, s starši smo šli na sprehod.
Počitnice so zelo hitro minile.
Esmeralda, PPO
BAJRAMSKI PRAZNIK
Bajram je bil v soboto, 4. 10. Imela sem sem se zelo lepo.
Moški so šli zjutraj vsi v džamijo. Ženske pa smo doma molile. Ko so prišli iz
džamije, smo jedli in šli k moji teti v Koper. Oblekli smo se zelo lepo. Tudi mi smo
imeli obisk. Prišli so moji sorodniki: moja teta, bratranec, sestrična in njen mož.
Prišli so iz Tolmina. En praznik imamo ramazan bajram, ki traja 3 dni in ta bajram
je kulban bajram in traja 4 dni. Jedli smo tudi baklavo.
Ta praznik je za nas zelo pomemben.
Adisa, 9. r.
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MOJ TATA
Ime mu je bilo Igor. Bil je zelo prijazen. Peljal me je, kamor sem
želel, npr. na plažo, kjer sva se skupaj kopala in jedla sladoled.
Imel je črne lase, brke, zelo je bil visok, nosil je očala.
Ko sva bila sama doma, mi je skuhal kosilo. Najraje je naredil pico.
Doma je rad gledal nogomet, velikokrat sva igrala karte, naučil me je
metati žabice, bral mi je knjige o živalih, skupaj sva metala pikado,
igrala nogomet na vrtu.
Zelo ga pogrešam.
Gašper, PPO
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BRENDI
To je slovenski pevec in pisec popularne glasbe Branko Jovanovič Vunjak –
Brendi.
Umrl je 19. junija 2011 v Lipici. Brendi je začel prve pesmi pisati že v osnovni
šoli. Učil se je tudi violino. Živel je za glasbo in dosti igral po ljubljanskih
kavarnah in barih. Igral je v velikih skupinah kot so Don Juan, Agro pop, Pop
design, na koncu je nadaljeval s Koradom v duetu. Nekatere njegove pesmi so:
Sem pravi Primorec, Solza se bo posušila, Mustafa, Recite ji angeli, Ti si mi
ukradla dušo.
Najlepša pesem mi je »Ti si mi ukradla dušo«, ker poje o ljubezni, ki mu je
ukradla srce. Čeprav Brendija ni več med živimi, njegove pesmi še vedno živijo
med nami.
Niki, PPVI4b

MOJ POPOLDAN

Domov sem prišel ob 15:40. Doma je bil brat. Potem sem šel ven na igrišče, ki
je blizu bloka. Na igrišču smo bil prijatelji: Timotej, Jure, Aljaž, Ajdin. Skupaj
smo šli do Aljaževe barke in se pogovarjali. S kolesi smo šil od Kopra in nazaj.
Igrali smo košarko. Ob 19:00 in smo šli domov. Pojedel sem večerjo, testenine
in meso. Stuširal sem se in šel spat.
Shkëlqim, 9. r.
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DOLENJSKE TOPLICE
Ko sem prišel gor v toplice, sem moral it najprej k zdravnici, ki mi je dala
terapije. Drugi dan so mi na nogi izmerili gibljivost in sem imel terapije.
Popoldne sem hodil po parku. Med vikendom sem hodil pet km po trim stezi.
Enkrat na teden sem imel kontrolo.
Dva tedna sta mi minila hitro. Terapije so mi podaljšali še za en teden.
Najboljše so mi bile masaže.
Vsi so me spraševali, kaj se mi je zgodilo. Povedal sem jim, da sem se
ponesrečil s traktorjem. Koleno se mi je popravilo od 25 do 55 stopinj in kolk
se mi je od 30 do 78 stopinj.
Matej, 9. r.
MOJA SOBOTA
Ko se zjutraj zbudim, si umijem zobe. Potem pojem zajtrk in grem v trgovino
kupit kruh. Doma gledam televizijo in pomagam mami narediti kosilo: olupiti
krompir, narediti meso, na solato dam olje, sol in poper. Po kosilu pospravimo
mizo. Mami pomagam tudi, ko dela torto.
Popoldan grem na igrišče pred blok s sestrično Bojano. Ko pridem domov, se
grem stuširat in grem spat.
Tijana, 5. r.

David, PPVI4a

Blaž, PPVI4a
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