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SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI!
Prihaja prednovoletni čas in z njim nove »Naše štorije«, polne čudovitih
opisov vaših doživetij, živobarvnih risb, ličnih fotografij in

opisov

dogodkov, ki so vam polepšali življenje v iztekajočem se letu. Drage učenke
in učenci, še posebej nas navdušuje, da je šolsko glasilo iz leta v leto
bogatejše in da vi zelo radi sodelujete s svojimi prispevki.
Veselim se vsakršnega vašega napredka in verjamem, da ste s svojimi
učiteljicami pri izdelavi šolskega glasila uživali.
Lepe vaše štorije bomo z veseljem prebirali!
V novem letu 2017 vam želim, da bi bili uspešni, srečni in zdravi!
Vaš ravnatelj
Korado Lešnik
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DOGAJANJE V PROJEKTU »MI IN VI SKUPAJ«
Tudi v tem šolskem letu nadaljujemo z dejavnostmi že dolgoletnega
projekta »Mi in vi skupaj«, ki združuje učence, starše in strokovne delavce.
V sklopu projekta smo do sedaj organizirali že strokovno predavanje za
starše, se udeležili kostanjevega praznika in Martinovega pohoda.
V soboto, 3. decembra, pa smo se, v teh predprazničnih decembrskih
dneh, učenci, starši, sorodniki in člani projektne skupine odpeljali proti
Opatiji na 11. festival čokolade. Po prijetni vožnji smo hitro prispeli v to
prečudovito obmorsko mesto, ki je ta dan živelo v znamenju čokolade. Po
vseh restavracijah, hotelih, barih in tudi na prostem so se odvijale številne
delavnice, prireditve, glasbeni nastopi... Na promenadi ob plaži Slatina v
središču Opatije smo si najprej ogledali alejo z zvezdami slavnih. Svoj
prostor so tu v kamnitem pločniku dobile hrvaške osebnosti: Dražen
Petrović, Janica Kostelić, Oliver Dragojević, Nikola Tesla in drugi.
V umetniškem paviljonu Juraja Špoharja smo se najprej udeležili
čokoladne delavnice, pozneje pa smo si ogledali še božični film, čokoladne
skulpture, si naredili poslikavo obraza, občudovali nenavadno ledeno
čarovnijo – predstavo na ledu, se podali skozi božičkovo vas. V Kristalni
dvorani

najstarejšega

opatijskega

hotela

Kvarner

smo

pokušali

najrazličnejše čokoladne dobrote, si ogledali različne mojstrovine iz
čokolade in prav posebno čokolado velikanko, ki je merila kar 20 m2.
Sprehodili smo se tudi po prečudovitem obalnem sprehajališču Lungomare,
občudovali prelepe parke, deklico z galebom – simbolom mesta Opatija, ter
povsod prisluhnili ubranim božičnim melodijam številnih glasbenikov.
Po čarobnem in tudi prav zares sladkem dnevu smo se veseli in zadovoljni
vrnili domov.
V letu, ki je pred nami, načrtujemo še veliko zanimivih in privlačnih
dogodkov ter se veselimo udeležbe naših učencev in staršev.
Naj bo leto 2017 za vse nas dobro leto. SREČNO 2017!
Olga Stele, pom ravnatelja
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EX-TEMPORE
Tudi letos smo, ob občinskem prazniku
Občine Piran, sodelovali na Ex-temporah.
Naslov Ex-Tempor je bil: »Pod njegovim
lokom«.
Predstavljamo vam nekaj del naših
učencev, ki so bila razstavljena v
Avditoriju Portorož.
Sodelovali so: Domen Medvešček PPVI
5.b., Luka Došen PPVI 5.b, Andrej Ovnič
PPVI 6.,Tijana Vuksan 6.r, Valentina
Potrbin 4.r
Jurij Jermančič

6

7

TEDEN SREDOZEMSKE OBALE
V Tednu Sredozemske obale smo se tudi učenci PPVI 1.A udeležili čistilne
akcije – Čista obala 2016. Čistilni akciji so se nam pridružili še učenci iz
podružnične šole OŠ Lucija.
Razdelili smo se v skupine in opremili s pripomočki z rokavicami in vrečkami.
Ugotovili smo, da je naša obala zelo umazana, saj smo našli najrazličnejše
odpadke. Po opravljeni akciji smo iz odpadkov ustvarjali. Nastala je lepa
umetnina, ki je krasila hotel Krka, sedaj pa je na ogled v naši šoli.
Učenci PPVI 1.A
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NOVOLETNE AKTIVNOSTI V CUEV DIVAČA
Čarobni mesec december je pred nami. Vse je okrašeno in povsod se blešči.
Tudi dobri možje imajo veliko dela.
Pa ne samo oni, tudi mi se v tem času še posebej potrudimo. Izdelovali smo
lepe praznične voščilnice in najrazličnejše izdelke za prodajno razstavo,
kjer smo bili zelo uspešni. Še naprej pečemo piškote za praznična darilca.
Kot že nekaj let zapored, smo tudi letos okrasili novoletno jelko na občini
Divača in sicer z obeski iz naravnega materiala, ki smo jih sami izdelali. A
tokrat nismo bili sami. Pomagali so nam otroci iz vrtca, učenci iz osnovne
šole in naši prijatelji iz Varstveno delovnega centra. Ker nas je bilo veliko,
je bilo vzdušje praznično.
Seveda nas je pozdravila tudi županja, njene sodelavke pa so nas lepo
pogostile.

UDELEŽENCI OKRAŠEVANJA OBČINSKE JELKE
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JELKA V CUEV DIVAČA

NAŠI OKRASKI
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6.10.2016 SMO BILI V TOVARNI TOMOS
ALEKS Z.: Ob 10:00 smo prišli v tovarno. Sprejel nas je gospod. Z njim smo
si šli ogledat motorje. Ogledali smo si ogrodje motorja, kako jih delajo.
Lahko smo se tudi usedli na motor. Videli smo gospoda, ki kontrolira, če
motor dela, če delajo zavor, luči, stop luč, smerniki. Na drugi strani je bila
gospa, ki je dajala etikete na motor, plastiko, vijake. Potem je motor
odpeljala, da so ga zapakirali v škatlo. Imeli so veliko motorjev od pošte.
Jaz sem se tudi usedel nanj. Ko je končal ogled, smo se zahvalili in poslovili.
Všeč so mi bili motorji, ker se rad vozim.
ERIK: Zelo mi je bil všeč zelen Tomos motor. Gospod, ki nas je vodil, je
veliko vedel o motorjih. Motorje barvajo z barvo v prahu. V Tomosu delajo
tudi električne skuterje.
VASO: Na Tomosu mi je bil zelo všeč motor, ki ni bil za prodajo. Všeč mi
je bilo ko so testirali motorje in kako so jih delali. Čudi me, da je samo ena
tovarna Tomos.
ALEX D.: Videli smo motorje od Pošte Slovenije APN 4, videli smo motor od
motorja. Učitelji so dobili kartico na obesku. Na njej je pisalo obiskovalec.
SLAVKO: Najboljše mi je bilo, ko smo gledali motorje in se usedli na njih.
Zanimivo mi je bilo, kako sestavijo motor in kako ga testirajo.
DANIJEL L. in DANIJEL P.: Motorji so sestavljeni iz različnih kosov
železa, plastike. Delajo jih že zelo dolgo. V Tomosu delajo tudi motorje za
poštarje. Na motorje dajo tudi nalepke. Testirajo jih, kako so hitri in če
delajo luči. Nekaj delov za motorje delajo tudi na Kitajskem. Ko so
narejeni, jih dajo v prodajo.

vir: http://www.tomos.si/modeli/moped/racing-tt-25
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7.10.2016 SMO OBISKALI TOVARNO FRUCTAL V AJDOVŠČINI
VASO: Zelo mi je bilo všeč, ko smo hodili po tovarni in smo gledali, kako
delajo sokove. Ponudili so nam jabolčno kašo, ki je bila zelo dobra. Prvič
sem jedel Frutabello z arašidi.
ERIK: Zanimiv mi je stroj, ki prime stekleničke in jih da na tekoči trak.
Zanimiva sta bila dva delavca, ki sta ločevala jabolka. Zanimivo je, kako iz
majhne plastenke nastane velika plastenka za Fruc. Nova Frutabella z
arašidi je bila zelo dobra.
ALEX D. : V Fructalu smo dobili jabolčno kašo. Videli smo ogromno cistern
z vodo, ogledali smo si oddelek, kjer polnijo sokove v tetra pak, plastenke
in v stekleničke. Videli smo dudi gospoda v beli uniformi.
DANIJEL P. in DANIJEL L.: V Fructalu delajo sok. Jedli smo jabolčno kašo.
Robot je dajal sokove v škatlo, zamaške na stekleničke. Dražilo nas je v
očeh… Na koncu smo dobili jabolko, Fruc in Frutabello za domov.
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POSTAL SEM…
…FILMSKA ZVEZDA
Pri 10 letih sem začel igrati doma. Vpisal sem se v gledališki krožek, ki sem ga
imel dvakrat na teden. Gledal sem gledališke predstave v Kopru, v Ljubljani, v
Postojni. Starši so me peljali na avdicijo. Tam sem pokazal svoje znanje. Po
avdiciji sem imel vedno več nastopov: v Celju, v Murski Soboti, v Ajdovščini.
Postal sem vedno bolj znan in priljubljen.
Alex, 9. razred
…PLESNA ZVEZDA
Plesati sem začel v 1. razredu. Mama me je naučila. Potem me je poslala na plesne
vaje, na trening v Koper. V klubu sem spadal v skupino mladih dečkov. Naš trener
se je klical Danijel Kupurt in nas je treniral. Šli smo na tekmovanje v Maribor in
prišli nazaj ob 20:09 zvečer. Naslednji dan smo imeli plesno tekmovanje fanti
proti puncam. Ko smo končali, nam je trener dal počitek za vikend. Med vikendom
sem treniral doma pred hišo. Gledali so me sosedi. Potem sem podpisal list, da
bom hodil za vedno na ples, ker mi je bil ples všeč.
Ker sem bil zelo dober plesalec, so me začeli vabiti na velika tekmovanja. Dobil
sem veliko priznanj. Danes sem svetovno znana plesna zvezda, ki ima vsak teden
štiri predstave.
Danijel L., 9. Razred
…ZVEZDA MOTO GP-JA
Od 9. leta sem začel trenirat vožnjo z motorji. Imel sem treninge štirikrat na
teden od 15:00 do 20:00. Treniral sem v moto klubu Koper s stricem, ki je bil
moj trener. Dirkali smo na čas in delali vaje za moč. Večinoma smo vozili motorje
Yamaha. Med vikendi smo hodili na tekmovanja v Ljubljano, Maribor, Italijo,
Španijo, Avstrijo in Francijo. Največkrat sem bil prvi. Ko sem bil star 12 let, so
me poslali v ekipo Yamahe. Tam sem imel dosti več treningov in tekmovanj. Videl
me je Valentino Rossi in postal moj menedžer. Pohvalil me je. Imel sem vedno več
oboževalk in oboževalcev. Z Yamaho sem podpisal pogodbo za pet let. Danes sem
najbolj znan dirkač.
Slavko, 9. razred
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… NOGOMETNA ZVEZDA
Najprej sem od 1. razreda naprej začel trenirati. Prvi trenig mi je bil zelo dober.
Zato sem se odločil, da vztrajam pri tem , ker se mi bo mogoče posrečilo. Trener
Nessi me je spodbujal in jaz sem šel na nogometno igrišče. Tam sem začel vaditi
strele od daleč, tekel sem kondicijski tek… Potem pa sem se vpisal v NK Portorož
Piran. Trener mi je bil Lucian. Treninge sem imel 4krat na teden: v ponedeljek ob
19:00, torek 15:30, četrtek ob 17:30 in v petek ob 18:20. Na prvi tekmi sem
zadel 3 gole. Igral sem v špici. Kmalu zatem me je trener poslal igrati v Italijo, v
klub Milan. Tam me je videl en znani menedžer Pepe, ki me je pripeljal do
nogometne zvezde. Zdaj pa še vedno vztrajam pri tem. In še danes se spominjam
teh časov.
Danijel P., 9. razred
…BOKSARSKA ZVEZDA
Od majhnih nog me je zanimal nogomet, ampak starejši kot sem postajal, sem
razumel, da mi je boks pisan na kožo. Ko sem imel 10 let, sem se tepel po mestu.
Ampak ko sem imel 11 let, me je videl trener enega kluba in ugotovil, da sem rojen
za boks. Enega lepega dne me je klical trener in mi je rekel, da me je videl, da
boksam, in da hoče, da se mu pridružim na treningu. Nekaj dni sem razmišljal in
sem se odločil, da se vpišem. Takoj drugi dan sem šel tudi na trening. Po napornih
treningih sem šel tudi na tekmovanja in sem postal evropski prvak. Ko sem imel 14
let, sem dobival ponudbe iz drugih klubov. Iz Kopra sem šel v klub iz New Yorka.
Tam so me vsi lepo sprejeli. Ko sem imel 18 let, sem bil na tekmovanju in tam sem
si hudo zlomil nogo. Zdravniki so mi rekli, da ne bom nikoli več mogel boksat.
Takoj po operaciji sem se vrnil v rodno mesto Koper in kariero končal kot trener.
Vaso, 9. razred
…SLAVNI DETEKTIV ZA ENO NOČ
Veliko gledam serijske filme in igram igrice. Vedno se vprašam, kako so ti igralci
slavni. V sanjah si domišljam, da sem tudi jaz igralec v filmu. Postal sem detektiv
za umore. Raziskoval sem umor in ujel morilca. Ko sem hotel streljat, sem se
zbudil. Bil sem zvezda za en večer le v sanjah. Ampak kaj ko me zgrabi panika, ko
nastopam pred ljudmi. Zato sem se rajši odločil, da bom postal pisatelj.
David, 9. razred
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PPVI 5.A SE PREDSTAVI
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Rad hodim k fizioterapiji.
Timi
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NOGOMETAŠ
Izbral sem Neymarja, ker mi je dober
nogometaš. On je brazilski nogometaš, ima
24 let. Igra za španski nogometni klub FC
Barcelona in je tudi kapetan brazilske
reprezentance.
Igra na mestu napadalca, da dosti golov in ni
drag. Enkrat bi rad igral nogomet kot on.
Danes bom dobil njegov dres s številko 11 za
darilo za rojstni dan. Komaj čakam, da
pridem domov.
Dominik Pucelj
PPVI 5.B

MUHA
Odločil sem pisati o muhi, ker jo srečam, ko
pride v mojo sobo. Muha mi je zelo všeč.
Domača muha živi z nami in je lahko zelo
nevarna. Prenaša strupene bakterije, glive in
viruse. Leti po prostoru in ne da od sebe
nobenega glasu. Je pa nadležna in sitna.
Nobene muhe še nisem ubil.
Šmentana muha je lepa pesem na otroškem
CD-ju. Poznam pa tudi pesem Priletela muha
na zid.
Domen Medvešček
PPVI 5.B
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Mesta v Bosni
Sarajevo, Banja
Luka,Tuzla, Mostar,
Jablanica, Jajce,
Travnik, Neum,
Bihać, Međugorje.
Haris Šačirović
PPVI 5. B

GROZNI GAŠPER
To

temo sem

izbral, ker

sem si z mamo ogledal predstavo

»Grozni

Gašper« v gledališču Koper. Prestava mi je bila všeč , ker je zabavna, pa še
glavni junak se kliče isto kot jaz.
Grozni Gašper je bil skozi celo predstavo nagajiv, zato sem se zelo smejal.
Zelo rad grem v gledališče in upam, da bo kmalu spet kakšna smešna
predstava.
Z veseljem si jo bom ogledal.
Gašper Cenčič PPVI 5.b
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PRI LOGOPEDINJI
V ob petkih ob 11. uri grem k Aleksandri.
Ona je logopedinja. Uči me pravilno
govoriti. Pogovarjava se o naravi in o meni.
Tam rišem jesen, gozd, živali - ježa,
medveda, zajca in veverico. Aleksandra
reče: »Kaj delaš?« in »Zelo dobro. Priden!«
Luka Došen
PPVI 5.B

ČE BI IMEL KMETIJO
Doma bi imel krave, prašiče, konje in traktor, kombajn, cisterno, silos, prikolico,
kosilnico, žago, vitlo in hišnega ljubljenčka. Ta kmetija bi bila blizu Nove Gorice.
Imel bi tudi hišo in zraven kokoši. Jaz in Alex bi imela kmetijo in bi skupaj
obdelovala njive. Imela bi tudi trte in klet za vino in avto za se voziti domov iz
vinograda. Na njivi bi imela koruzo, pšenico, solato, paradižnik , krompir, zelje,
peso, špinača, kumarice, peteršilj. Prodajal bi jajca, solato, krompir, zelje, drugo
zelenjavo in vino. S tem denarjem bi plačal kmetijske stroje. Rad bi prideloval
in prodajal vino. Rad bi imel tudi oljčni nasad in bi prodajal oljčno olje.
Želim si, da bi se mi želja uresničila.
Erik, 8. razred

NOGOMET
Od športa mi je najbolj všeč nogomet.
Všeč mi je dajat gole.
Igram nogomet za FC Koper, treniram že 5 let. Igram na poziciji obrambnega
boka v ekipi U11A, drugo leto prestopim v ekipo U13A.
Antonio, 4. razred
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SLOVENIJA, MOJ DRUGI DOM
V Sloveniji živim dve leti. Prej je moja družina živela v Prištini. To je glavno
mesto Kosova. Iz Prištine smo v Koper prišli z avtobusom.
V naši družini je šest članov : oče, mama, dve sestri, brat in jaz. Stanujemo
na Markovcu pri Kopru. Živim v bloku. Mama je gospodinja, oče je zidar,
otroci pa hodimo v šolo. Med vikendi gremo na sprehod.
Ko sem prišla v Slovenijo nisem znala nič slovensko. Sedaj sem se že veliko
naučila in se lahko pogovarjam s prijateljicami: Tijano, Gajo in Niki.
Moja najboljša prijateljica je Arene, ki pa se je preselila v Nemčijo. Zelo
jo pogrešam.
Leonorë Kosumi, 7. razred
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MAJA
Maja je moja sestra. S
sestro Majo grem v kino.
Majo imam rada.
Sara Anžiček
PPVI 5.B
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MARC MARQUEZ
Odločil sem se pisati o Marcu Marquezu. Všeč mi je, ker hitro in dobro vozi.
Zelo rad bi se vozil njim, da poskusim kako je, če se pelješ tako hitro.
Španec je letošnji svetovni prvak razreda Moto GP. Rojen je 7. februarja
1993 in ima 23 let. Visok je 1,68 cm in težek 59 kg. Leta 2013 je postal
najmlajši svetovni prvak v Moto GP, leta 2014 pa je zmagal skoraj vse dirke.
Dirka za tovarniško ekipo Honde, njegov prepoznavni znak je številka 93, ki
jo ima vedno na motorju. Njegov brat Alex Marquez vozi motor v nižjem
razredu Moto 2.
Še naprej bom gledal dirke Moto GP in navijal za Marqueza. Upam, da bo
še dostikrat zmagal.
Kemal Demiri
PPVI 5.b
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TIRANOZAVER
Za raziskovanje sem si izbrala tiranozavra, ker mi je najbolj všeč med
dinozavri. V grščini ime Tyranosaurus pomeni kralj kuščarjev. Spada v rod
zelo velikih mesojedih dinozavrov iz skupine teropodov. Živel je v obdobju
krede, to je bilo pred 75 milijoni let .
Dolg je bil 12 metrov, visok do 5 metrov, težek približno 8 ton. Imel je
veliko glavo in velike močne zobe, saj je imel najmočnejši ugriz od vseh
živali. Zelo dobro je videl, vohal in slišal. Dočakal je starost 30 let.
Dinozavri so izumrli vretenčarji in nikoli niso živeli skupaj s človekom.
Danes jih poznamo po fosilih, to so ostanki izumrlih živali (kosti, zobje,
odtisi kože…). Sledi dinozavrov so našli tudi na Krasu in v Istri.
Dinozavri so priljubljeni v risankah in filmih. Na televiziji sem si ogledala
film Jurski park, ki je bil zelo zanimiv. Videla sem tudi makete dinozavrov v
Planetu Tuš in sem se prestrašila in zbežala, ko je eden zarjovel.
Niki Oblak
PPVI 5. B

46

47

48

49

Z literarnimi in likovnimi izdelki so sodelovali učitelji in
učenci Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.

Urejanje, tisk in vezava: Nataša Brljavac

Naklada: 50 izvodov

December 2016
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Prispevke so pripravili
ucenci in ucitelji
CUEV Strunjan.

