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SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI!
Kako vztrajno in z veliko naglico hiti čas mimo nas, pa saj smo na pragu
novega leta! Prihaja torej čudoviti prednovoletni čas in z njim nove »Naše
štorije«, polne lepih risb, ličnih fotografij in opisov dogodkov, ki so vam
polepšali življenje v iztekajočem se letu.
Dragi učenci, še posebej nas navdušuje, da je šolsko glasilo iz leta v leto
bogatejše in da je vse več tistih, ki v njem objavljate svoje prispevke.
Veselim se tega napredka in verjamem, da ste s svojimi učiteljicami pri
izdelavi šolskega glasila uživali.
Take pestre in kakovostne vaše in naše štorije bomo z veseljem prebirali!
V novem letu 2016 vam želim, da bi bili uspešni, srečni in zdravi!

Vaš ravnatelj
Korado Lešnik

Blaž Penko, PPVI 4a
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PROJEKT MI IN VI SKUPAJ - Kostanjev praznik in Martinov pohod
Skupina staršev in otrok projektne skupine »Mi in vi skupaj« smo se oktobra
2015 udeležili kostanjevega praznika v Rodiku. Pod okriljem PD Brkini smo
se podali na tri urni kostanjev pohod. Pot nas je vodila skozi gozd, kjer smo
lahko nabrali nekaj kostanjev. V dolini so nas pričakale kostanjeve dobrote
in glasba.
Novembra 2015 smo se v velikem številu udeležili Martinovega pohoda v
Izoli. Pot je potekala iz San Simona preko Jagodja na Belveder in nazaj na
start. Po premagani poti so nas organizatorji pogostili z bobiči, sadjem in
čajem.
V prihajajočem letu si želimo, da bi te lepe trenutke delili še z večjim
številom staršev in učencev.
Srečno 2016!
Projektna skupina »Mi in vi skupaj«

PPVI 4a
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INTERVJU Z GOSPODOM RAVNATELJEM
Koliko učencev ima naša šola?
Naša šola ima 72 učencev. Devet jih je v enoti Divača, dvainšestdeset pa tu,
v Strunjanu.
Koliko let je stara naša šola?
Naša šola je stara 62 let. Ustanovljena je bila leta 1953. Prvotno je bila v
Portorožu, leta 1960 pa se je preselila v Strunjan.
Koliko časa ste že ravnatelj na tej šoli?
Ravnatelj te šole sem že 12 let.
Kako stojimo finančno?
Finančno stojimo srednje dobro, moramo biti pa zelo varčni.
Ste ponosni na nas, svoje učence?
Na vas sem zelo ponosen in se veselim vsakega vašega napredka in uspeha na
kateremkoli področju.
Katere šole ste končali?
Najprej osnovno šolo, potem gimnazijo v Kopru, potem pa še Pedagoško
fakulteto v Ljubljani, smer defektologija.
Ste ponosni nase, ker ste ravnatelj?
Da, vesel sem, da sem ravnatelj in rad opravljam svoje delo.
Intervju sta opravila Vaso Kaišarević in Erik Delbello

Blaž Poženel, PPVI 4a

Azra Ređepi, PPVI 4a
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OBISK POLICISTOV
Policisti so nas prišli obiskat 19. 10. 2015. Bili so iz policijske postaje Piran
in Koper. Pripovedovali so nam o cestnih pravilih, kako se obnašamo, če
vozimo motor ali kolo, kaj moramo imeti s seboj. Kolo ali motor morata
vsebovati vse kar je potrebno: za kolo moramo imeti sprednjo luč, zadnjo
luč, čelado, kolesarski izpit. Za motor potrebujemo: čelado in izpit za kolo,
če še nismo stari 14 let.
Policisti so imeli s seboj psa, belgijskega ovčarja. Povedali so nam, da
uporabljajo pse: za pogrešane osebe, za iskanje droge, tobaka, za iskanje
tatov.
Na koncu smo se jim zahvalili in jim podarili darilce.
Žan Zornada, 9. r.
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INTERVJU Z RAJKOM KOCBEKOM
Koliko časa ste slikar ?
Slikati sem začel leta 1981.
Koliko časa ste učitelj na naši šoli ?
Na tej šoli sem se zaposlil leta 1981.
Kje ste imeli svoje razstave ?
Razstave sem imel po različnih mestih v Sloveniji. Razstavljal pa sem tudi v
Italiji in na Hrvaškem.
Katere šole ste končali ?
Najprej sem seveda hodil v osnovno šolo, potem v srednjo šolo. Na koncu
sem obiskoval Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani.
Kaj najrajši slikate ?
Najbolj so mi pri srcu človeške figure in portreti. Zelo rad pa slikam tudi
naravo.
Katera barva vam je najbolj všeč ?
Vse barve so mi enako pri srcu.
Ali se na naši šoli dobro počutite ?
Na naši šoli se počutim super.
Intervju sta opravila Slavko Petrušić in Shefki Kukaj, 8. r

PPVI 4a
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POPOLDNEVI V ŠOLI
V tem šolskem letu preživljam popoldneve v šoli z mojimi prijatelji. Skupino
vodita učiteljica Renata Štefančič in učitelj Uroš Klobas. Popoldne najraje
plavam v bazenu in pripravljam v kuhinji različne jedi. Imamo se zelo lepo.
Amer Spahić, PPVI 2,3
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POPOLDNEVI IN VEČERI V CUEVS
Med tednom si popoldneve in večere krajšamo tako, da kvalitetno
preživljamo prosti čas. Ob ponedeljkih se sprostimo ob glasbi ali v naravi.
Torek je dan za ustvarjanje in prebiranje knjig. Sredo imamo vsi najrajši,
saj se kopamo v bazenu. Četrtki pa so dnevi kulinarike, ko se učimo priprave
raznih jedi in napitkov…
V
-

mesecu septembru in oktobru smo tako:
spoznali osnove taborjenja (postavljanje šotora);
ustvarjali iz naravnih materialov;
sestavljali puzzle, se sproščali ob družabnih igrah;
skuhali žitno kavo, pripravili limonado, pekli palačinke, kostanj, skuhali
bučno rižoto, pripravili čokoladne kroglice, samostojno pripravili ocvrta
jajca, spekli pecivo;
- sprehodili v naravi in spoznavali Strunjan z okolico;
- praznovali rojstni dan…
Pa še in še…
KEMAL: » Všeč mi je bilo kopanje v morju, predvsem potapljanje s sošolci.
Popoldan se rad igram na šolskem igrišču. Vesel sem, kadar nas obišče
prostovoljka Špela. Rad se družim z Amerjem in Gašperjem.«
NERMINE: »Meni je všeč kopanje v morju in v bazenu.«
GAŠPER: »Všeč mi je bilo, ko smo pripravljali bananin smoothie. Rad se
družim s Kemalom in Gašperjem.«
AZRA: »Limonada mi je bila zelo okusna. Vesela sem bila, ker jo sama
naredila.«
SARA: »Všeč mi je, ko se peljem s šolskim kombijem na plažo in domov.«
AMER: » Najbolj sem se razveselil potapljanja v morju, kjer sem našel
školjko, ki sem jo vrnil nazaj v morje. Rad se igram s Kemalom in
Gašperjem.«
Pripravila domska skupina z mentorjema Renato Š. in Urošem

9

PPVI 1A
Anja, Semin, Mersid in Almin smo veselo razpoloženi sošolci. Radi se igramo,
gibamo v naravi, plešemo in likovno ustvarjamo. Tu je nekaj naših izdelkov:
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Ner
Nermine Laposka, PPVI 4a

Amel Lelić, PPVI 4a
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Nermine Laposka, PPVI 4a

Blaž Poženel, PPVI 4a
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NARAVOSLOVNI DAN
V torek, 28. 09. 2015, smo obiskali družinsko kmetijo Biščak v Bujah nad
reko Reko.
Arene: Videla sem drevesa, polna jabolk. Gospod je stisnil sok iz jabolk in
smo ga pili.
Tijana: Bilo mi je všeč v sadovnjaku, ker so bila jabolka . Na to kmetijo bi še
šla.
Aleks, Jan, Denis N. K.: Všeč nam je bilo, ko so dvignili jabolka, jih zmleli in
stisnili sok.
Jure: Všeč mi je bilo, ko me je pozdravil gospod. Imeli so različna jabolka:
Idared, Elstar. Sok je bil dober.
Denis B.: Najboljše mi je bilo, ko smo si vzeli sok, ko smo šli v njihovo
trgovino. Videli smo tudi prašiča.
Žan: Jedli smo jabolka v sadovnjaku. Gospod je rekel, da vzamemo tista, ki
so na tleh, ker so bolj zrela.
Danijel P.: Všeč mi je bilo, ko sem videl veliko jabolk in kako se naredi sok.
Erik: Zelo dober sok sem pil, vzel sem tudi sok za Alex D. Gledali smo
stiskanje jabolk.
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PLESALI SMO V GRAND HOTELU PORTOROŽ
9. 10. 2015 smo šli v Portorož plesat. Ob 9:00 uri nas je prišla iskat
učiteljica Pika in nas peljala na prireditev. Tam je bilo veliko gostov.
Nastopali smo: Tijana, Arene, Azra Z., Danijel P, Danijel L.
Plesali smo z galebi in šlo nam je lepo. Bile so ugasnjene luči, gorele so samo
majhne. Gostje so bili zadovoljni, ploskali so nam in nas pohvalili. Ko smo
končali, smo se preoblekli in se posladkali.
Vrnili smo se ob 11:00 uri. Bilo nam je všeč in še bi šle na to prireditev.
Tijana Vuksan, Arene Hoxhaj, Azra Zukić
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David Milanovski, PPVI 4a

Azra Ređepi, PPVI 4a
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David Milanovski, PPVI 4a

Amel Lelić, PPVI 4a
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IGRICE
Jaz imam rad računalnik, posebno še igrice. Igram jih vsak dan . Kar mi je
zelo všeč. Najraje imam Midtown Madness 2, ker vozim avto. Mama mi je to
narihtala.
Izberem model avta in barvo. Začnem vozit po cesti. Na cesti je kolona.
Čakam na semaforju rdečo luč. Avto parkiram v garažo. Nato vozim še 30
minut. S kazalci prikažem zavoj v levo ali desno. Ker vozim prehitro,
razbijem avto.
Mogoče, ko bom velik, bom vozil avto v resnici.
Domen Medvešček, PPVI 4B

NOGOMET
Treniram v Dekanih vsak ponedeljek, torek, četrtek, petek. Trenerju je
ime Alen in je prijazen. Med treningom tekamo po igrišču. Imamo svetlo
modre drese. Vsako nedeljo imamo tekme, npr. v Sežani, Piranu, Ankaranu,
Cerknici, Kopru, Izoli, Dragonji…
Na nogomet hodim, da nisem cel dan na računalniku in iz veselja.
Denis Belič, 5. r.
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MOJE POČITNICE – DNEVNIK
Ponedeljek, 25. 10. 2015
Zjutraj sem spil kavo. Doma sem počakal očeta, da pride iz fizioterapije. Skupaj
sva skuhala kosilo. Po kosilu sva šla malo počivat. Zvečer sem odšel v Novo vas na
gasilske vaje.
Torek, 26. 10. 2015
Zjutraj sem vstal in spil kavo. Pospravil sem mizo in šel gledat televizijo. Ko je
prišel oče domov, sva pojedla kosilo in šla malo počivat. Popoldne sem odšel v
Portorož na plavanje. Bil sem utrujen, zato sem hitro zaspal.
Sreda, 27. 10. 2015
Zjutraj sem hitro spil kavo in malo gledal televizijo. Potem je zmanjkalo
elektrike. Oče je kmalu prišel domov in ker ni bilo elektrike, sva odšla v
Dragonjo k prijateljem. Igral sem se z Laro in ker sem malo starejši od nje, sem
jo učil voziti kolo.
Četrtek, 28.10. 2015
Zjutraj sem hitro spil kavo. Z očetom sva odšla pogledat fazane v oboro. Pet
fazanov sva ulovila in jih spustila v naravo. Doma sva si pripravila kosilo. Oče me
je popoldne odpeljal na plavanje. Po plavanju sem hitro zaspal.
Petek, 29. 10. 2015
Oče je odšel na lov, jaz pa sem ostal pri prijateljih v Dragonji. Pomagal sem
preložiti velike buče. Potem smo odpeljali tri konje na pašo. Jaz sem vodil kobilo,
ki se imenuje Ishtar. Skupaj smo imeli kosilo, potem pa sva z očetom odšla
domov.
Sobota, 30. 10. 2015
V soboto smo doma počistili hišo. Prijatelj iz Dragonje mi je dal bučo, da sem jo
izrezal. Z očetom sva šla pogledat fazane. Zvečer sem gledal televizijo.
Nedelja, 1. 11. 2015
Danes je Dan mrtvih. Z očetom in mamo smo šli na grob prižgat svečko. Popoldne
smo počivali, zvečer pa smo šli v Dragonjo. Igral sem se z Laro in do konca
napisal nalogo.
Erik Delbello, 7. razred
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IZLET S SKIROJEM
V soboto sem šel na potep s skirojem, ker je bil lep sončen dan.
Zelo rad se vozim s skirojem. Imam ga že več let. Kupila mi ga je mama v
Italiji v športni trgovini. Skiro je velik in svetlo modre barve. Lahko se ga
zloži. Ima veliko modrih napisov in dve veliki modri kolesi. Pospravim ga na
balkon ali na zadnji sedež maminega avta.
V soboto sem se peljal ob morju mimo Žusterne do avtokampa v Izoli po
kolesarski stezi. Enkrat sem se ustavil in metal kamenje v morje. Nazaj
sem se vračal po isti poti. Največkrat se vozim sam.
Gašper Cenčič, PPVI 4b

RADA BEREM
Rada imam knjigo Medvedek Pomagalček. Najbolj mi je všeč slikica o
mamici. Objema fantka Jana. Jan joka, ker se je izgubil na tržnici.
Mama ga potolaži.
Sara Anžiček, PPVI 4b
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MOJE POLETNE POČITNICE
Za moje poletne počitnice sem bil skoraj ves čas doma in sem igral igrice
na računalniku. Šel sem tudi v Apače. Apače so vas sredi podeželja. Tam
smo imeli tudi koline.
Letos nisem obiskal svojega bratranca, ker je bil z družino na Hrvaškem.
Poležaval sem na kavču. Šel sem tudi v Koper, kjer sem si kupil nova
oblačila za zimo. Bil sem na Ribiškem prazniku v Izoli. Na srečelovu sem
zadel šampanjec.
David Grah, 8. razred

MOJ BRAT
Mojemu bratu je ime Sašo. Star je 30 let. Živi v Trbovljah z družino. Po
poklicu je kuhar. Zaposlen je v restavraciji imenovani Megas. Dela kot šef
kuhinje.
Ima blond lase, modre oči in je zelo prijazen, zabaven ter zelo smešen.
Zelo dobro se razumeva in se imava rada. Močno ga pogrešam in se
veselim njegovega ponovnega obiska, ker ima tri majhne sončke. Ime jim
je Gal, Žan in Ema. To sta moja nečaka in moja nečakinja. Z njimi se rada
igram in sprehajam.
Azra Zukić, PPVI 4B
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NOGOMET
Zelo rad imam nogomet, v šoli hodim vsako sredo na
nogometni krožek. Rad gledam tekme na televiziji,
navijam za Barcelono. Všeč mi je Neymar .
Star je 23 let in težek 68 kilogramov, njegovo celo
ime je Neymar da Silva Santos Junior. Je kapetan
brazilske reprezentance. Igra v Barceloni ter
skupaj z Messijem in Suarezom sestavlja najboljši
napad na svetu. Je zelo hiter in dobro podaja,
preigrava in zadeva gole.
Tudi jaz bi rad igral kot moj najboljši igralec.
Zaenkrat imam njegov dres s številko 11, ki jo nosi
pri Barceloni. Še najprej se bom trudil in treniral,
da postanem dober kot Neymar.
Kemal Demiri, PPVI 4b
NA VEČERJI
V ponedeljek, 23. 11. 2015, sem imel rojstni dan. Imam 19 let.
V šoli smo praznovali s sošolci. Vsi so mi čestitali.
Zvečer mi je župnik pripravil presenečenje. Po maši smo šli v gostilno »Tri
lovci« na večerjo. Župnik Tomaž nas je peljal z avtom. Zraven so bili še
kaplan Ciril, boter Jernej, mežnar Ivan in jaz. Jedli smo odojka, zrezke,
čebulo, ajvar in pomfri. Pili smo vino in jabolčni sok. Za sladico smo dobili
dve palačinki z nutelo. Siti smo bili kot balon.
Klepetali smo o mojem rojstnem dnevu in peli pesmi do desete ure zvečer.
Bil sem vesel, ker mi je župnik pripravil tako lepo presenečenje.
Dominik Pucelj, PPVI 4B
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VICE VUKOV
Rojen je v Šibeniku 3. 8. 1936.
Umrl je v Zagrebu 24. 9. 2008.
Po poklicu je bil hrvaški pevec, estradni umetnik , publicist , politik.
Njegove pesmi so Tvoja zemlja, Boj, Uboj , Zvona moga grada, Suza za
zagorske brege… Najlepša pesem mi je Tvoja zemlja, ker me spravi v
veselje. Všeč mi je zato, ker poje o domu, ki ga zgradi. Njega najraje
poslušam med hrvaškimi pevci.
Niki Oblak, PPVI 4b

RAD IMAM
RAD IMAM BARVE, ZELO DOSTI Z
NJIMI BARVAM POBARVANKE.
RAD PIŠEM IN POMETAM.

HARIS ŠAĆIROVIĆ , PPVI 4b
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JEŽEK PRED 9. RAZREDOM

Leonorë Kosumi, 7. r.

Timoti Zornada, PPVI 4a
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