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SPOŠTOVANE UČENKE IN UČENCI!
Prednovoletni čas je pred nami. Z njim prihajajo tudi nove »Naše štorije«, z
lepimi opisi vaših doživetij, okrašene z živobarvnimi risbami, ličnimi
fotografijami in opisi dogodkov, ki so se vam še posebej vtisnili v spomin.
Drage učenke in učenci, še posebej nas navdušuje, da je šolsko glasilo iz
leta v leto boljše. Vse to govori o tem, da postajate zrelejši, z več
izkušnjami in tudi uspešnejši pri vašem šolskem delu.
Zelo se veselim vašega napredka in verjamem, da ste s svojimi učiteljicami
pri izdelavi šolskega glasila zelo uživali in da boste tudi v prihodnje s svojimi
prispevki pogumno prispevali k kakovosti Naših štorij.
Lepe vaše štorije bomo z veseljem prebirali!
V novem letu 2020 vam želim, da bi bili zdravi, veseli in uspešni!
Vaš ravnatelj
Korado Lešnik

Azra, PPVI 6a
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PROJEKTNA SKUPINA »MI IN VI SKUPAJ«
Skupina staršev in otrok projektne skupine »Mi in vi skupaj« smo se 13.
oktobra 2019 udeležili kostanjevega praznika v Rodiku.
Udeležili smo se tri urnega pohoda in se naužili svežega zraka. Ob povratku
so nas pričakale kostanjeve dobrote, ki so jih pripravile rodiške gospodinje
in vesela glasba. Dodatna ponudba tega dneva so bile tudi bogate stojnice,
na katerih so domačini ponujali lokalno pridelano hrano, ročne izdelke in
različne čaje. Imeli smo se zelo lepo in si želimo še več takšnih doživetij.
V decembru se bomo v velikem številu udeležili izleta v Salzburg, kjer si
bomo ogledali rudnik soli, Mozartovo hišo in druge znamenitosti mesta.
V programu našega projekta imamo še: dan na snegu v Kranjski gori,
strokovno predavanje iz zdravstvene vzgoje in druga predavanja za starše,
izlet v živalski vrt v Lignano in zaključni izlet na Blejsko kočo na Lipanci.
Želimo si, da bi se dogodkov, ki so še pred nami udeležilo čim več staršev in
učencev.
Srečno 2020!
Člani projektne skupine »Mi in vi skupaj«

Po sladki kostanjevi torti smo se veseli vrnili domov.
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TUDI MI SMO PRAZNOVALI MEDNARODNI MESEC
ŠOLSKIH KNJIŽNIC – oktober 2019
Predstavljajmo si …
“Let’s Imagine”

Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev (IASL – International
Association of School Librarianship http://www.iasl-online.org/) je tudi
letos vabilo vse knjižnice k praznovanju in promociji šolskih knjižnic.
Skok v zgodovino in pomen praznovanja
Leta 1999 so knjižničarji začeli praznovati svoj mednarodni dan na četrti
ponedeljek v oktobru, v Sloveniji smo ga prvič praznovali leta 2007, 22.
oktobra. Ker se je praznovanju pridruževalo čedalje več držav, se je leta
2008 odbor odločil, da praznovanje prilagodi lokalnemu okolju. James Henri,
predsednik IASL, je ugotovil: »Mednarodni dan šolskih knjižnic je dejansko
prerasel v mednarodni mesec šolskih knjižnic. To pomeni, da knjižničarji
sami lahko izberete ali dan ali teden ali celo ves mesec in ga napolnite z
dejavnostmi, posvečenimi vaši knjižnici in s tem, kar šolska knjižnica pomeni
šolski skupnosti.«
Mednarodni mesec šolskih knjižnic omogoča pristojnim za šolske knjižnice,
da izberejo dan v oktobru, ki najbolj ustreza njihovi posebni situaciji, ko
lahko praznično poudarijo pomembnost šolskih knjižnic.
Letošnje geslo “Predstavljajmo si …” se nanaša na tematiko letne
konference IASL 2019 z naslovom “Konvergenca – opolnomočenje –
preoblikovanje: šolske knjižnice”. Tako vabi, da razmišljate o povezavi med
knjigami, branjem, šolskimi knjižnicami in domišljijo.
S praznovanjem se želi opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov
pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije,
razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin otrok, učencev in
vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.
Praznovanje v našem CUEV Strunjan
Tudi na naši šoli smo se pridružili praznovanju z nekaterimi dejavnostmi.
Naše praznovanje smo razpotegnili kar v mesec november, ker je bilo v
oktobru že veliko drugih aktivnosti.
Učenci PPVI 3,4, PPVI 6B, 4. in 5. razredov z nižjim izobrazbenim
standardom smo v okviru tehničnih dni izdelali knjižne kazalke. Z njimi bomo
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sodelovali na nacionalni izmenjavi knjižnih kazalk 2019 - izmenjavi knjižnih
kazalk med slovenskimi šolskimi knjižnicami. Izmenjali si bomo kazalke z OŠ
Loče Slovenske Konjice, s 24 učenci 4. a razreda.
Prav tako sodelujemo v mednarodnem projektu: Bookmark Exchange Project
- sodelovanje pri izmenjavi knjižnih kazalk z vrstniki širom sveta. To
izmenjavo bomo izpeljali z Romunijo, Visoko šolo za umetnost Baia Mare.
Učenci, ki obiskujejo to šolo so stari od 3 do 19 let. To je poklicna
umetniška šola in na njej so smeri: glasba, umetnost in arhitektura. Učenci,
vključeni v ta projekt, so v 5. razredu, stari 11 let, v razredu glasbe. Z njimi
si bodo svoje kazalke izmenjali naši učenci 4. in 5. razredov z NIS.
Odločili smo se, da bomo izdelali dvoje različnih kazalk. In sicer za učence
iz Slovenije smo se lotili knjižnih kazalk v obliki hudomušnih knjižničarjev,
da bo branje še bolj zanimivo in potovanje v svet domišljije ob branju še
lažje. Na hrbtno stran so učenci med možnimi mislimi, citati o branju, knjigi
oz. knjižnici in znanju izbrali vsak zase svojega najljubšega. Da je kazalka še
bolj avtentična se je vsak učenec na svojo podpisal in zalepil logotip našega
centra.
Za romunske učence pa smo se lotili kazalk malo drugače. Zdelo se nam je
pomembno, da jim posredujemo še malo širše sporočilo. Izdelali smo kazalko,
na kateri je naša Slovenija pobarvana kot zastava z grbom. Sprednjo stran
smo umetniško »pošpricali« z vodenimi barvami. Naši učenci so pravi
umetniki. Na hrbtno stran smo napisali misel Toneta Pavčka: Ko hodiš, pojdi
zmeraj do konca v angleškem jeziku: When you walk, follow your way to the
end. Prepogibanje, lepljenje, izrezovanje, prerisovanje, barvanje … izkusili
so se v različnih spretnostih. Nekateri so potrebovali malo ali veliko pomoči,
nekateri pa so popolnoma samostojno delali. Učenci so bili zelo ustvarjalni in
nastale so krasne kazalke – tako za Slovenijo kot Romunijo.
Z večino sodelujočih učencev smo si ogledali tudi video EVROPA BERE, da
nas bi dodatno spodbudil k vsakodnevnemu vsaj 15 minutnemu branju .
Učencem 4. in 5. razreda je bilo povedano nekaj zanimivosti o
izobraževalnem sistemu v Romuniji in njihov izobraževalni sistem smo lahko
primerjali z našim. Na zemljevidu smo pogledali kam bodo potovale naše
kazalke in ugotavljali kako dolga pot jih čaka do Romunije, do Loč bo pa
vsekakor bliže. Za na konec tehničnega dne smo z učenci 4. in 5. razreda
reševali Mega kviz naloge 4. sklopa Knjige so zaklad.
Konec novembra smo kazalke odposlali in se že veselili, da jih dobimo tudi mi.
Ko boste Šolsko glasilo brali, boste lahko sodelujoči z njimi označili, na
kateri strani ste ostali.
Imeli smo se zelo lepo. Sodelujemo zopet naslednje leto, a ne?!
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Nekaj utrinkov

nekaj besed o projektu in
njegovem namenu

Pa poglejmo, kam bodo potovale
naše kazalke.

V Loče.

V Romunijo.

Učence PPVI 6B med ustvarjanjem zmoti fotografiranje.

Učenci so zadovoljni s svojimi izdelki. V OŠ Loče jih bodo zagotovo zelo
veseli.
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Učenci PPVI 3,4 ustvarjajo zelo zbrano in natančno.

Kazalke v skupini PPVI 3,4 so že gotove. Loče, prihajamo!

Učenci 3. in 4. razreda ustvarjajo dvoje kazalk.

Te gredo v Romunijo.
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hrbtna stran kazalke z našim Tonetom
Pavčkom

prednja stran kazalke za
romunske učence

Te ostanejo pa kar v Sloveniji, a ne pri nas, odpotujejo k našim prijateljem v
Loče.
Dobro je vedeti
Branje ugodno vpliva na otrokov vsestranski razvoj. Spodbuja njegov
jezikovni in intelektualni razvoj, razvoj domišljije, bogati čustveno
življenje, besedni zaklad, širi obzorje…
Branje pravljic in leposlovja otroke senzibilizira za estetsko doživljanje
književnosti, uporaba poučne literature jih navaja na knjigo kot vir
informacij in znanja.
Raziskave kažejo, da imajo otroci, ki berejo, boljši učni uspeh.
Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije
koordinatorica projekta Mednarodni mesec šolskih knjižnic

Niki, PPVI 6a

Nermine, PPVI 6a
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RASTEM S KNJIGO ZA PPVI
Kaj to je?
»Rastem s knjigo« je nacionalni projekt Javne agencije za knjigo Republike
Slovenije (JAK RS) spodbujanja bralne kulture. Z njim se skuša
osnovnošolce in srednješolce motivirati za branje mladinskega leposlovja
slovenskih avtorjev ter jih spodbuditi k obiskovanju splošnih knjižnic.
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije ga izvaja že od leta 2009 v
sodelovanju s splošnimi knjižnicami in šolami v Sloveniji in tujini.
Vsi sedmošolci in dijaki prvih letnikov srednjih šol prejmejo vsak svoj izvod
izbrane knjige ob posebej za to priložnost organiziranem obisku najbližje
splošne knjižnice.
Strokovna komisija je v letošnjem letu za osnovnošolce izbrala knjigo
pisateljice Janje Vidmar, Elvis Škorc, genialni štor. Za srednješolce je bila
izbrana knjiga pisateljice Cvetke Sokolov, V napačni zgodbi.

knjiga Elvis Škorc, genialni štor
Kako poteka projekt v Centru za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan?
Tako kot vsako leto CUEV Strunjan sodeluje pri projektu Rastem s knjigo.
Učenci 7. razreda bodo obiskali knjižnico Piran.
Novo v letošnjem šolskem letu je vključitev učencev posebnega programa
vzgoje in izobraževanja v ta projekt.
Nova ideja
Kaj pa bralci posebnega programa vzgoje in izobraževanja? Zamisel: tudi
njih bi bilo smiselno vključiti v to. Predlog koordinatorke projekta CUEV
Strunjan je bil odobren s strani vodje projekta JAK. V posvetovanju z
učitelji smo izbrali skupino sedmih učencev PPVI 5. Odločili smo se, da
bomo obiskali Mestno knjižnico Izola.
Koordinatorici CUEV Strunjana in knjižnice Izola sta se dogovorili za termin,
pripravili program in sledil je obisk.
Izvedba
Krasen jesenski dan, dež v zatišju, temperature prijetne. 19. november
2019, dan pred Svetovnim dnevom otrokovih pravic, celo v tednu ko
slovenske splošne knjižnice praznujejo in poteka bogato dogajanje za vse
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generacije pod enakimi naslovi, vendar v vsaki knjižnici posebno in
edinstveno. Pred odhodom na pričakovani obisk so učenci dobili nekaj
konkretnih informacij o samem projektu in ponovili pravila v knjižnici. Na
vhodu Mestne knjižnice Izola nas je že toplo pričakovala njihova
koordinatorica. Nadaljevala je s predstavitvijo knjižnice, knjižničnega
informacijskega znanja, avtorja izbrane knjige in knjige same. Ob zaključku
obiska so učenci prejeli v dar vsak svoj izvod izbrane knjige JAK Elvis
Škorc, genialni štor in »uporabno darilce« knjižnice Izola.

Učenci zavzeto poslušajo koordinatorico Mestne knjižnice Izola.
Dobili smo vpogled, da se v knjižnici Izola prav veliko dogaja, od raznih
delavnic, tečajev, pravljičnih uric v različnih jezikih, prireditev do
raznolikih predavanj in v kotičku ustvarjalnosti stene in vetrine krasijo
razne razstave. Posebno se nas je dotaknila zbirka igrač Janeza in Marije
Janežiča, ki je njihova dragocena zbirka in ročno izdelane lutke Dareta
Brezavščka, ki domujejo na vseh knjižnih policah. Povabilu k razstavi naših
ustvarjalnih del se bomo vsekakor enkrat v prihodnje tudi odzvali. Tudi
njihov 3D tiskalnik in knjigomat sta bila atrakcija za naše učence. Glasba
rastlin je popolnoma nova razsežnost, nekaj neverjetnega, naši učenci so to
prvič doživeli. V Mestni knjižnici Izola se tako zunaj kot znotraj prostora
širijo nežni zvoki glasbe rastlin. Poslušati rastline, kako ustvarjajo glasbo,
je način vstopanja v rastlinski svet in naš stik z rastlinami, ki se inteligentno
odzivajo in skozi univerzalni jezik glasbe delijo svoje izkušnje z nami.
Vsekakor se splača v Splošno knjižnico Izola pokukati, članarine za učence
ni, prav tako je vstop na dogodke prost.

vetrina igrač zakoncev Janežič

knjigomat
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Naši učenci so odšli zadovoljno. Ob prihodu v šolo smo že načrtovali
dejavnosti, ki sledijo.

»zadovoljni« pred odhodom nazaj v šolo
Kaj sledi?
V knjižnici bo mesec dni razstava knjižnih del Janje Vidmar. Prav tako bodo
knjige Janje Vidmar predlagane otrokom v branje za bralno značko ali pa
domače branje.

razstava knjižnih del Janje Vidmar
S skupino učencev PPVI5 vsak petek namenimo uro branju omenjene knjige.
Po prebranem pa bomo organizirali debatni krožek na teme povezane s
knjigo.
Namesto konca
Renata Zamida, direktorica Javne agencije za knjigo poudarja: »Za otroke
je pomembno, da imajo svojo domačo knjižnico, in projekt Rastem s knjigo
jim podarja prav to – knjigo za njihovo osebno knjižno polico. Raziskave
poročajo, da otroci, ki odraščajo brez lastnih knjig in pozitivnih impulzov
okoli branja so že v izhodišču v slabšem položaju kar se tiče njihovih
kompetenc v odrasli dobi. Živimo v svetu, kjer so pomembne različne vrste
pismenosti, na čelu z digitalno, medijsko in funkcionalno, osnova za vse pa je
bralna pismenost in bralna kultura.«

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije
koordinatorica projekta Rastem s knjigo za PPVI
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BRANJE JE ZA DUHA TO, KAR JE TELOVADBA ZA TELO.
Richard Steele
Bralne urice za učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja
Bralne urice potekajo enkrat tedensko, ob ponedeljkih.
Bralne urice obsegajo literaturo ljudskega slovstva, otroško leposlovje in
resnične zgodbe ter vzgojne knjige. Ob knjigi je podano tudi nekaj
informacij o zvrsti in avtorju.
Ob poslušanju učenci po svojih zmožnostih in interesu širijo literarno
obzorje, bogatijo besedni zaklad in se poskušajo vživljati v prebrano.
S skupnim pogovorom ob branju knjig pa poglabljamo oz. krepimo tudi
medsebojne odnose.
Pravljične urice z ustvarjalnimi delavnicami od 1. do 5. razreda nižjega
izobrazbenega standarda
V knjižnici je veliko knjig, čudežnih pravljic in zanimivih zgodb, ki otroke
popeljejo v svet domišljije, v svet novih spoznanj in doživetij, v svet, ki jim
pomaga živeti, ko odrastejo.
Vsak četrtek (od oktobra do konca maja) so otroci od 1. do 5. razreda NIS
vabljeni na pravljično urico z ustvarjalno delavnico
Pravljične urice so oblika knjižne vzgoje, ki otroke uvaja v svet knjige in jim
omogoča zgodnje prijetne izkušnje s potovanjem v svet literarnih junakov,
hkrati pa jih postopno in sistematično pripravljajo in uvajajo na vzgojo s
knjigo.
Na prvem delu pravljične urice se srečujemo z novimi knjižnimi junaki,
njihovimi dogodivščinami in vragolijami. Otrok ob poslušanju pravljice krepi
pozornost (pazi na časovno sosledje dogodkov), doživlja estetsko ugodje, si
ob tem širi literarno obzorje ter bogati besedni zaklad in literarni okus.
V drugem delu urice pa otroci preizkusijo tudi svojo ustvarjalno plat. Z
likovnim izražanjem, dramatizacijo, lutkovnimi predstavami … se spodbuja
njihova lastna kreativnost, izražanje in razmišljanje.
Nekaj utrinkov s pravljičnih uric z ustvarjalnimi delavnicami

Zgodba o Ptičku brez imena nas je navdihnila
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Bogdanka iz slovenske pravljice Šivilja in škarjice nas je spodbudila, da smo
si zašili dnevnik pravljic

Z Muco copatarico se tudi težjih projektov lot imo – kar od krojenja pa do
šivanja.

Radost v očeh in veselje v srčku ob branju knjige Ti si moje srce.

Ustvarjanje srčkov za naše najdražje.

Ingrid Babič Podržaj, prof. defektologije
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KUHINJA
V kuhinji vsako sredo in četrtek pomagam naši kuharici Dorjani. Pomivam
posodo in zlagam pladnje, žlice, vilice in nože. To ni težko delo in potem je
gospa Dorjana ful vesela. Včasih pa grem v sosednji razred in pomagam
učenki Flori pri branju in naravoslovju. Zelo rada pomagam tudi drugim
učencem in učiteljem.
Leonorë, PPVI 5.

Gašper, PPVI 6a
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Blaž, PPVI 6a

Gašper, PPVI 6a
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TENIS
V mesecu oktobru smo imeli trening tenisa. Vsako sredo smo trenirali na
peščenem igrišču v Strunjanu. Naši učitelji so bili Jure, Igor in Sara. Prišli
so iz teniškega kluba Vanganel. Prinesli so loparje in rumene žogice. Tenis
sem igral prvič. Tenis mi je zelo všeč. Žogice sem moral odbijati čez mrežo.
Igor me je pohvalil. Po vadbi smo vlekli mrežo po igrišču. Upam, da bo kmalu
spet lepo vreme in bomo nadaljevali s tečajem.
Domen, PPVI 5.
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TEHNIŠKI DAN

Manuel, 5. razred

Azra, PPVI 6a
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KROS V FIESI
Zjutraj smo se odpravili v Fieso. Hodili smo veliko. Preden smo šli, smo si
vzeli malico. Ko smo prišli v Fieso smo se preoblekli v športno opremo. Pred
tekom smo se najprej ogreli. Najprej so tekle punce, potem so tekli fantje.
Ko smo končali s tekanjem smo šli pojest malico. Smo se tudi lovili. Ko smo
končali z igranjem so nam podelili medalje. Bila sem četrta. Vsi so me
pohvalili. Zraven smo dobili tudi čokolado. Ko smo se vračali v šolo smo se
vozili z avtobusom. Imeli smo se lepo in smo se zabavali.
Lara, 8. razred

Vir: https://www.apartmaji-lavanda-fiesa.si/
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NOGOMETNI KROŽEK
Vsak torek ob 13.30 imam trening nogometa v telovadnici. S seboj imam
športno opremo in se v garderobi preoblečem. Potem stopimo vsi v vrsto na
črto. Sledi ogrevanje in razgibavanje. Učitelj Jan prinese drese s
številkami in razdelimo se v dve ekipi. Nato igramo nogomet čez celo igrišče.
Všeč mi je igrati tekme, velikokrat sem golman in gre mi dobro. Rad hodim
na nogometni krožek, ker mi je všeč nogomet in ga gledam rad tudi po
televiziji. Moj vzornik je Oliver Kahn.
Kemal, PPVI 5.

PPVI 6a
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Gašper, PPVI 6a
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BRALI SMO KNJIGO »TU BLIZU ŽIVI DEKLICA«

Eva, 3. razred

Anja, 3. razred

Arlind, 2. razred

Daris, 1. razred

USTVARJAMO…

PPVI 6a
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V PPVI2 RADI USTVARJAMO…
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Nermine. PPVI 6a
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NARAVOSLOVNI DAN!
V četrtek smo se odpravili na ogled Škocjanske jame. Tja smo se odpravili z
avtobusom.
Ko smo prišli smo najprej odšli na sprehod po učni poti. Ustavili smo se na
razgledni točki. Ko smo pogledali navzdol, je pod nami tekla reka Reka. Pot
smo nadaljevali po stopnicah navzdol in se še bolj približali reki. Nad nami
smo videli razgledno točko, pod nami pa izhod iz jame. Ker se je ura bližala
deseti, smo hitro ubrali pot nazaj. Pričakala nas je vodička, ki nas je peljala
do umetnega vhoda v jamo. Z nami v jamo so šli tudi turisti. Ogledali smo si
Tiho jamo, Šumečo jamo, Veliko dvorano in Malo dvorano. V Šumeči jami
smo prečkali 45 metrov visok most nad reko, videli pa smo tudi dva kapnika,
ki se bosta združila v enega združita v enega. V vseh jamah so nas pričakali
stalagmiti, stalaktiti in zavese. Vodička nam je pokazala iztrebke od
netopirjev. Iz jame smo se vrnili mokri in utrujeni, saj smo morali premagati
veliko stopnic.
Naravoslovni dan nam je bil zelo všeč.
Učenci 9. razreda

Vir:
https://www.google.com/search?q=%C5%A1kocjanske+jame&source=lnms&t
bm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwilyaCVlpnmAhWJzaQKHdtfA6EQ_AUoAXoEC
A0QAw&biw=1280&bih=913#imgrc=bkMgoL3H0Poi3M:

Vir:
https://www.google.si/search?q=%C5%A1kocjanske+jame&sxsrf=ACYBGNQ7zMcZ7X7V7M5dVtY6RJkRPMCpfg:1575484724724&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiG2_b6
0ZzmAhUNLewKHWSmAO4Q_AUoAXoECA0QAw&biw=1536&bih=670#imgrc=aLlbvCRjgdKXtM:&spf=1575484725738
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Andrej, 4. razred

35

36

Adi, 4. razred
Hiša in Božiček
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ELEKTRIČNI AVTOBUS V KRAJINSKEM PARKU STRUNJAN
V letošnjem letu smo bogatejši za novo pridobitev v Strunjanu. Od hotela
Salinera do Stjuže vozi brezplačni minibus.
Učenci Anže, Branka in Klemen smo se iz šole podali peš čez soline do hotela
Salinera. Na postajališču smo nestrpno pričakovali prihod avtobusa. Ko je
pripeljal smo se vznemirjeni posedli med ostale potnike in komaj čakali da
štartamo. Prijazen šofer nam je ponudil bonbone. Vožnja je prehitro minila
in prispeli smo do hotela Krka kjer smo izstopili.
Navdušeni nad avtobusom smo se odločili, da bomo našo avanturo v novi
sezoni ponovili.
Učenci PPVI 1

V gledališču…

Tija v muzeju školjk
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KAKI – ZLATO JABOLKO
V letošnjem šolskem letu smo se odločili, da se pobliže spoznamo s
»strunjanskim« sadežem: kakijem. Zato smo obiskali ekološki nasad kakijev
v Strunjanu, kjer je gospod Knez prijazno odgovarjal na naša vprašanja ter
nam podaril dva zabojčka kakijev. Z njimi smo spekli kakijev zavitek (štrud'l)
ter kakijevo pito. Oba recepta smo sami ustvarili. Prav tako smo obiskali
tudi praznik kakijev v Strunjanu, kjer smo si ogledali kakijeve dobrote: kruh,
pito, sladoled, čokolado, marmelado ter kreme. Nekatere izdelke smo lahko
tudi poskusili.
Gašper, PPVI6a
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PRAZNIK KAKIJEV

PPVI 6a
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PSICA SILA
Sila je stara štiri leta in pol. Mešanka je med nemškim ovčarjem in
belgijskim ovčarjem. Sila je rjave in črne barve. Rada ima mačke. Mačk ona
ne čuva, ampak jih preganja. Moja Sila je zelo čustvena psička. Dvakrat sem
se delala, da jočem. Dala sem si roke na oči in prišla je do mene. Umaknila je
moje roke iz obraza in me začela lizat po obrazu. Živi v Obalnem zavetišču
za živali. Rada ima brikete. Silo vidim vsako soboto, nedeljo ter med
počitnicami. Upam, da bo hitro našla topel in ljubeč dom. Ko bo šla, bom zelo
vesela zanjo in zraven tudi žalostna, saj je ne bom več videla. Sila mi je
pomagala prebroditi veliko težav. Ni mi povedala, kaj naj naredim, da mi bo
bolje, ampak mi je za tisti trenutek pomagala pozabiti stvari, ki so me
takrat mučile.
Leja, 9. razred

Vir:
https://www.google.com/search?q=obalno+zaveti%C5%A1%C4%
8De&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiU66TkkZnm
AhX6wAIHHb8TDfAQ_AUoAXoECA4QAw&biw=1280&bih=91
3#imgrc=i0oo97arD_Ib5M:
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FOLKLORA
Hodim k folklori. Tam se tudi igramo in tudi plešemo istrske plese. Imamo
Jakoba, ki igra na harmoniko in nas uči plesati. Na folklori imamo tudi
nastope. Včasih dobimo sladkarije. Otroci na folklori praznujejo rojstne
dneve. To poteka v zadružnem domu v Svetem Petru. Folkloro končamo ob
osmih zvečer. Takrat se odpravimo domov. Zadnji nastop smo imeli v
Marušičih. Na folklori mi je zelo lepo.
Tilen, 7. razred

45

Davud,
5. razred
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Elmedina, 5. razred

47

POČITNICE V BOSNI
Poleti sem del počitnic preživel pri
sorodnikih v Bosni.
Veliko se mi je dogajalo.
Molzel sem kravo, udarila me je z repom.
Sekal sem drva in šli smo lovit divjo
svinjo.
Šel sem na motor pa sem padel iz njega.
Delal sem kažin petelinu.
Bilo je lepo in grem kmalu spet,
Komaj čakam.
Amer, PPVI 5.
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Leja, 9. razred
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MOJA KOŠARKA
Košarka mi je zelo všeč, hodim vsaki dan na trening. Igram v članski in
mladinski ekipi Košarkarskega kluba Portorož, treninge imamo v dvorani
osnovne šole Lucija. Igramo v drugi slovenski mladinski ligi in četrti
članski ligi (na sliki prvi levo spodaj). Tekme igramo ponavadi konec tedna,
gre nam kar dobro in upam, da bomo tako tudi nadaljevali.
Nejc, PPVI 5.

(na sliki prvi levo spodaj).

Lana, 4. razred

50

51

Gabriele, 4. razred
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Dominik, PPVI6a
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Z literarnimi in likovnimi izdelki so sodelovali učenci in učitelji
Centra za usposabljanje Elvira Vatovec Strunjan.

Naslovnica: Niki, PPVI6a
Zadnja stran: Dominik, PPVI 6a

Urejanje, tisk in vezava: Nataša Brljavac

Naklada: 40 izvodov

December 2019
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