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Spoštovani bralci, 

  

pred nami je nova številka Metelkove 51, ki nam prinaša vpogled v 

naše življenje in razmišljanje v prvi polovici šolskega leta. Čeprav smo 

se v letošnjem šolskem letu ponovno soočili z izzivi šolanja na daljavo, 

smo kljub temu uspešno oblikovali šolski časopis. Zahvala vsem, ki s 

svojimi prispevki in drugim delom prispevali k temu, da je naš časopis 

lahko ugledal luč sveta. 

Prijetno branje vam želim in veliko uspehov v tem šolskem letu. 

  

Vaša ravnateljica, 

Irena Čengija Peterlin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METELKOVA 51 

ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. A 

Tudi šolanju na daljavo smo    . 

USTVARJANJE 

VOŠČILA 
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ČASOVNI TRAK 

UČENJE, BRANJE 

NISMO PA POZABILI NA ŠPORT. 
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RAZPOREJANJE 
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RAZVRŠČANJE 

Ajda, 2. b 

Mirza bere …  
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Gašper, 2. b 

Filip, 2. b 
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FOTO UTRINKI DEJAVNOSTI ŠOLANJA NA DALJAVO 

V času šolanja na daljavo smo v prvem in drugem razredu na POŠ Bučka izvedli tehniški dan z 

naslovom Od pšeničke do potičke. Izdelovali smo voščilnice, likovno ustvarjali, deklamirali ter sledili 

ostalim poučnim in zanimivim dejavnostim. Vabimo vas, da si ogledate nekaj foto utrinkov. 

Besedilo in foto: Suzana Rajgl Zidar 
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ZDRAVSTVENA PREVENTIVA 

Na POŠ Bučka smo ob Tednu otroka izvajali preventive delavnice v vseh razredih s ciljem izboljšanja 

zdravja otrok. 

V sredo, 7. 10. 2020,  je tako učence obiskala medicinska sestra iz ZD Novega mesta. Učencem 1. in 2. 

p je predstavila pomen osebne higiene (umivanje telesa, zob in rok). Demonstrirala je tudi temeljito 

umivanje rok. V 3. p pa so spregovorili o zdravem načinu prehranjevanja. V  petek, 9. 10. 2020, so bili 

obiska deležni učenci 4. in 5. p, ki so se osveščali o zasvojenosti. 
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NARAVOSLOVNI DAN – ČUTILA 
 
V ponedeljek, 28. 9. 2020, smo imeli četrtošolci naravoslovni dan z naslovom Čutila. Preko različnih 
iger, projekcij, dejavnosti in poskusov smo preverjali, kako delujejo naša čutila in spoznavali njihovo 
vlogo. Delali smo po postajah ob upoštevanju ukrepov in rezultate vpisovali v dnevnik.  
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Obisk policista 
 
V ponedeljek, 12. 10. 2020, je učence POŠ Bučka obiskal policist s Policijske postaje Sevnica. Učenci 
prvega, drugega in tretjega razreda so ponovili pravila varne hoje po cesti ter pravilno prečkanje 
ceste. Gospod policist jim je nazorno predstavil nevarnosti, ki lahko pretijo na poti v šolo in iz nje. 
Učenci so pozorno poslušali, zanj so imeli tudi nekaj vprašanj. V četrtem in petem razredu pa je 
policist osveščal učence v okviru projekta Policist Leon svetuje. 
 
Besedilo: Suzana Rajgl Zidar, Urška Zidar 
Foto: Suzana Rajgl Zidar, Urška Zidar 
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SLOVENSKI TRADICIONALNI ZAJTRK 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk se je pred 10. leti razvil na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, leta 2012 

je bil vsak tretji petek v novembru razglašen celo za dan slovenske hrane. Tej tradiciji smo se zopet 

tako kot prejšnja leta v petek, 20. 11. 2020, pridružili tudi  v 4. in 5. p.  

Dan so pričeli s tradicionalnim slovenskim zajtrkom, ki je v letošnjem letu nosil slogan: „ZAJTRK Z 

MEDOM – SUPER DAN“. Ta dan si bomo še  posebej zapomnili, saj smo ga tokrat obeležili vsak v svojem 

domačem okolju. Smo se pa preko videokonferenčnega sistema zoom povezali in v okviru 

razrednikove ure čas namenili temam o pomenu zajtrka ter se ob drsnicah pogovorili, zakaj je hrana 

lokalnega izvora boljša. Ogledali smo si tudi nekaj posnetkov, ki spodbujajo k nakupom lokalne hrane. 

Učenci so se seznanili tudi s količino hrane, ki se med letom zavrže, z namenom izboljšati pozitiven 

odnos do hrane. V drugem delu naše razrednikove ure pa smo se pogovorili in s posnetki tudi 

podkrepili pomen čebel za kmetijstvo in človeka. Po vsem slišanem so se nato učenci pomerili v kvizu 

o čebelah.   

 Besedilo: Urška Zidar 
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ŠPortni dan v 5. p – ORIENTACIJSKI TEK 
 
V petek, 18. septembra, smo v 5. P. realizirali drugi športni dan. Imeli smo orientacijski tek s skritimi 
nalogami in navodili. 
Pred začetkom smo v učilnici pozajtrkovali, nato pa dobili zemljevide, pribor in natančna navodila za 
določitev zadolžitev članov skupin. 
Sledila je prva naloga – opis priprave za tek in lokacija 2. naloge. Le-to smo vsi spregledali, zato tudi 3. 
naloge nismo našli. Vrnili smo se na izhodišče in začeli podrobneje brati ter natančneje upoštevati 
orientacijska navodila. Naslednji postanek je bil pri gasilskem domu. Ena skupina je opazovala in 
risala leseno skulpturo, druga pa staro leseno gasilsko brizgalno. Naslednja naloga nas je čakala v 
Lazah pri klopotcu. Skrito nalogo smo hitro našli, risali klopotec in panoramo Bučke, nato pa po 
navodilu tekli dalje do kapelice, kjer je bil skrit sladek »zaklad« in opis poti za nadaljevanje teka. 
Zbrali smo se v dolini pred vasjo Močvirje, skupaj v hitri hoji odšli do cerkvice sv. Jurija, si ogledali 
okolico, tekli do izvira pred Hočevarjevo domačijo in nadaljevali pot do obnovljenega vodnjaka v 
Gorenjih Raduljah. V dolini pod vasjo smo našli mostiček preko Hubajniškega potoka, sopihali po 
strmi gozdni poti do Jarčjega Vrha, nato pa skozi vas in po glavni cesti mimo kulturnega doma in 
trgovine do šole. 
V učilnici so vodje skupin poročali o opravljenih nalogah in vtisih ter na zemljevide vrisali prehojeno 
pot. Vsi smo se strinjali, da smo uspešno opravili predvidene naloge, pretekli in prehodili vsaj 8 km, 
spoznali pa tudi veliko zanimivosti svojega kraja. 
 
Besedilo: Kristina Resnik 
Foto: Kristina Resnik 
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ŠPORTNO AKTIVNI V ČASU POUK NA DALJAVO 

 

Učenci pridno izvajajo aktivnosti v okviru ŠPO.  
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Unesco projekt: UČenec pouČuje 

V tednu otroka, 5. 10. 2020 ter 6. 10. 2020, smo izvedli Unescov projekt Učenec poučuje. Učenca 

Matic Dolenšek (4. p) ter Niko Rupar (5. p) sta izrazila zanimanje za poučevanje pri ŠPO. Tako sta se 

znašla v vlogi učitelja in po vnaprej dogovorjeni temi izpeljala učni uri košarke. Učenca sta izrazila 

pozitivne vtise ob poučevanju, temu mnenju so se pridružili tudi ostali učenci. 

Besedilo: Urška Zidar 

Foto: Urška Zidar 
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VIRTUALNO SODELOVANJE S PRIJATELJSKIM RAZREDOM 

V ponedeljek, 5. 10. 2020, smo se v okviru Tedna otroka družili s prijateljskimi razredi. Naše druženje 

je bilo tokrat precej drugačno, saj smo se zaradi covid razmer povezali samo virtualno. V letošnjem 

šolskem letu je na podružnici 1. p prijateljski razred s 5. p , 2. p s 4. p ter 3. p s starejšo skupino 

vrtčevskih otrok na Bučki. Učenci so tako ob posnetkih drug drugemu pripravili krajši program, 

katerega so se vsi zelo razveselili.  
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MODER STOL – NEKDO MISLI NATE 
 
V tednu od 5. 10. do 8. 10. 2020 smo na OŠ Frana Metelka Škocjan sodelovali pri UNESCO projektu 

Moder stol – nekdo misli nate, ki ga izvaja OŠ Maksa Pleteršnika Pišece. Projekt smo zaradi danih razmer 

in omejitev glede medsebojnega druženja izvajali cel teden, zaključili pa smo ga v četrtek, 8. 10. 2020, ko 

smo na šoli obeleževali kulturni dan, na katerem smo se spominjali našega Frana Metelka. 

Z učenci 1. razreda smo iz »šolskega skladišča« prinesli 2 stara stola. Pred pričetkom delavnice smo z 

učenci sedli v krog in razložili potek dela. Z nanašanjem modre barve, ki simbolizira barvo neba, smo 

pričeli v podaljšanem bivanju. Ob barvanju smo se pogovarjali o pomembnosti dobrih medsebojnih 

odnosov ter vrednot, kot so spoštovanje, strpnost, nenasilna komunikacija … Razmišljali smo o tem, kako 

lahko sami pripomoremo k temu, da bo naš svet lepši in prijaznejši. Stolov nismo pobarvali v celoti, zato 

smo naše delo nadaljevali v 2. in 3. razredu v okviru kulturnega dne. Učenci 2. razreda so barvanje stola 

dokončali, učenci 3. razreda pa so na stole napisali lepe misli. Na prvi stol so napisali »Bodi pošten do 

drugih«, na drugega pa besedo ljubezen v angleškem jeziku (Love) in v latinščini (Amor). Lepe misli so na 

stole napisali z rumeno barvo, ki predstavlja barvo sonca. Med barvanjem obeh stolov in pisanjem lepih 

misli smo se tudi v 2. in 3. razredu pogovarjali o medsebojnih odnosih, sodelovanju in ostalih vrednotah.  

Učenci 1. razreda smo skupaj z učiteljem stola podelili našima prijateljskima razredoma, razredu 8. a in 

8. b. Na modrih stolih se bodo učenci lahko odpočili, lepe misli in želje, ki so zapisane na njih, pa jim 

bodo polepšale še tako težek dan.    

 

Besedilo in foto: Žiga Longar, vodja projekta na šoli 

 

Ustvarjanje v 1. razredu (PB) 
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Ustvarjanje v 3. a razredu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustvarjanje v 3. b razredu: 
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4. a se predstavi … 

 

HIMNA 4. A RAZREDA 

V ŠKOCJANU ŠOLA STOJI, 

V KATERI SMO ENAKOPRAVNI VSI. 

EDEN OD RAZREDOV JE 4. A, 

KJER SE VESELIMO 

IN VSAK DAN KAJ NOVEGA PRIDOBIMO. 

 

MI UČENCI SMO VESELI, 

RADI SE UČIMO, 

A HKRATI VESELIMO. 

 

POMAGAMO SI VSI, KER NAS TO VESELI, 

VSI SMO PRIJATELJI IN DELOVNI VSI. 

 

NAŠE ZNANJE JE VELIKO 

IN VEDNO NABITO S POZITIVNO ENERGIJO. 

 

UČITELJICA URŠKA ZA NAS SKRBI, 

DA NAS NOBENA SKRB NE ŠIBI. 

 

ZDAJ OD DOMA SE UČIMO, 

IN UPAMO, DA KMALU SPET V ŠOLI SE DOBIMO. 
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OPISI ČETRTOŠOLCEV 

Ime mi je Mark Gornik. Star sem 9 let. Živim v Stari Bučki. Imam sestro. Ime ji je Lara. Imam temno 
rjave lase in oči. Hodim v 4. razred OŠ Frana Metalka Škocjan. Moji učiteljica je ime Urška Rudman. 
 
Ime mi je Manca, pišem se Košak. Stara sem 9 let in pol. Moji hobiji so rokomet, kitara in branje. Zelo 
rada delam te stvari. Rada pa tudi ustvarjam. Domači mi pravijo, da delam zelo lepe okraske, risbe ... 
Zelo pa me veseli druženje s prijatelji in z družino. 
 
Sem Maj Kum. Star sem 9 let in živim v Tomažji vasi. Visok sem 138 centimetrov in težak 38 kg. Moji 

hobiji so nogomet, živali in družabne igre. 

Ime mi je Pia. Pišem se Mlakar. Stara sem 9 let. Rada hodim v šolo. Rada se ukvarjam s športom in 
berem. Rada se družim z družino in s prijatelji. 
 
Ime mi je Mai. Pišem se Matko. Živim v Škocjanu 73. Moj hobi je nogomet. Rad imam živali. Doma 
imamo psa, ki mu je ime Thor.  
 
Ime mi je Anže, pišem se Praznik. Živim v Grmovljah 36a. Moji konjički so kolesarjenje in igranje 

kitare. Star sem 9 let in hodim v 4. razred. Moj najljubša predmeta v šoli sta šport in likovna 

umetnost. 

Ime mi je Maša, pišem se Zupančič. Stara sem 9 let. Živim v Hudenjah. Obiskujem 4. razred. Imam 
rjave lase in rjave oči. Rada pomagam drugim. Sem vesela deklica.  
 
Ime mi je Veronika Frančiška. Pišem se Povše. Imam modre oči in svetle lase. Moja najljubša hrana je 
ocvrt zrezek in pomfri. Moje najljubše živali so pes, mačka, koala in vombat. Imam dva bratca in eno 
sestro. Poleg slovenščine govorim tudi nemščino. Ko bom velika, bom po poklicu živinozdravnica. 
Živim v Škocjanu 57, imam velik vrt. Imam psico Karo, ki je stara 14 let, in mačko Mio, ki je stara dve 
leti in pol. Upam, da se kmalu vidimo v šoli. 
 
Sem Gabrijela Jurkovič. Stara sem 9 let. Živim v Dobruški vasi. Imam brata Gabrijela in sestro Glorijo. 
Rada sem vesela in veliko se smejem. V šoli rada pišem in rišem. Rada tudi plešem. Mami pomagam 
kuhati. Najraje jem čufte. Doma pomagam skrbeti za zajčke. S prijateljico Niko se skupaj igrava, loviva 
in tečeva. Ko je bil sneg, smo naredili sneženega moža in se kepali. V tem času sem zadovoljna, da 
lahko preko ZOOM-a vsak dan sodelujem pri pouku. Ker znam poskrbeti zase in pomagam drugim, 
sem samostojna četrtošolka. 
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Sem Maks Krnc. Star sem 10 let. Hodim v osnovno šolo Franja Metelka. Obiskujem 4. a razred. Živim v 
kraju Dobrava. V prostem času rad lovim ribe. Rad kolesarim, se igram z bratom Janijem in rad igram 
igrice. Poleti rad igram nogomet in se rad kopam v reki Krki in na morju.  
 
Sem Jani Krnc. Živim v Dobravi pri Škocjanu 7 skupaj z očetom Marjanom, mamico Klavdijo, bratom 
Maksom in s stricem Tonijem. Hodim v OŠ Frana Metelka Škocjan, v 4. a razred.  
V prostem času sem za računalnikom, igram se z bratom Maksom in psom Pikijem. Rad tudi 
pomagam staršem pri vsakdanjih opravilih. Sem tudi član PGD Dobrava, kjer sem v tekmovalni ekipi 
Pionirjev. Treniram pa tudi kickboks pri športnem klubu Fight Šentjernej.  
 
Sem Tomaž Ivan Medved. Rodil sem se pozimi leta 2010 s črnimi lasmi. Če izračunamo, sem star 10 
let, sedaj pa imam rjave lase. Rad igram nogomet in gledam Ligo prvakov, Bundesligo, Ligo Evrope … 
Doma imamo kmetijo in ena ovčka je moja. Rad imam živali. 
 
 

           KAJ MI POMENI BITI SAMOSTOJEN? 
 
Meni pomeni biti samostojen, da znaš poskrbeti zase. Všeč mi je, da sem lahko samostojna, nekateri 
ne morejo biti samostojni. Jaz lahko delam vse sama, a ne vsega, nekaj je tudi težkega dela. 
Če si lahko samostojen, bodi vesel, ker ti to lahko zelo olajša življenje. Samostojnost je sreča. (Pia 
Mlakar) 
 
To, da lahko nekatere stvari, npr. izvajanje pouka na daljavo, naredimo brez pomoči staršev. 
Da sem samostojna, je zame velika sreča. Da lahko sama hodim, se premikam, gibljem, da lahko 
nekatere stvari naredim po svojih željah, da domače naloge naredim sama. Ali pa da spečem piškote 
sama, ker jih zelo rada. To je zame taka sreča. (Manca Košak) 
 

Samostojen mi pomeni to, da nekaj delaš sam. Da narediš šolsko delo sam. Da se pripraviš sam za na 

pot v šolo. Da si sam naredim zajtrk. Samostojnost je nekaj, kar si sam želiš narediti. Biti samostojen 

je moja sreča. (Maj Kum) 

Samostojen pomeni, da sam delaš domače naloge, da pometaš, da lahko hodiš. (Maša Zupančič) 
 
Biti samostojna mi pomeni delati sama, da se lahko sama premikam in počnem veliko stvari.  
Samostojnost mi pomeni srečo, ker lahko delam, kar si zaželim. Lahko grem sama ven, pečem, 
kuham, pospravljam, pomagam in še veliko več! Samostojnost mi pomeni živeti. (Veronika F. Povše) 
 
Samostojen mi pomeni, da lahko naredim nekaj brez pomoči staršev. To pomeni, da imam občutek, 
da lahko opravljam določene stvari čisto sam – se oblečem in umijem, si pripravim zajtrk, pospravim 
za seboj, posesam, se pravočasno prijavim na zoom, naredim šolsko nalogo. Odkar imamo pouk na 
daljavo, sem postal še bolj samostojen. (Tim Škutelj) 
 
Biti samostojen mi pomeni, da nisem odvisen od starejših oseb. To pomeni, da me ni treba zjutraj 
buditi za v šolo, da se sam oblečem, umijem, pripravim zajtrk in se odpravim v šolo. Da pomagam 
staršem pri vsakdanjih opravilih brez opozarjanja, da pospravim mizo za sabo, da se umijem pred 
spanjem in grem pravočasno spat. (Jani Krnc) 
 
Samostojnost mi pomeni, da lahko sam delam stvari, da ne potrebujem nekoga ves čas ob sebi, da 

lahko sam pomivam posodo, da lahko sam sesam, da se lahko sam odločim, kaj se bom igral, da se 

lahko sam organiziram. Da lahko sam hodim, jem, pijem. Nekateri ne morejo biti samostojni, in ko 

enkrat naredijo samostojno stvar, so zelo veseli in navdušeni. Biti samostojen je moje veliko veselje. 
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Ni dobro, da nekdo drug namesto tebe odgovarja na vprašanja. Tudi takrat, ko si samostojen, moraš 

paziti, kaj delaš.  (Tomaž Ivan Medved) 

Samostojnost mi pomeni, da lahko sam hodim, da lahko opravljam hišna opravila, da lahko sam 

naredim domačo nalogo, da lahko sam hodim v šolo, da lahko grem ven, da se lahko peljem s 

kolesom, da lahko jem in pijem in sem športno aktiven. (Mai Matko) 

Samostojnost mi pomeni veliko. Sam si lahko pripravim obrok hrane, pospravim svojo sobo, posesam 

stanovanje, se sam učim in igram. (Anže Praznik) 

VSI SMO MNENJA, DA SMO BILI PRIMORANI POSTATI SAMOSTOJNEJŠI ZARADI RAZMER, V KATERIH 

SE TRENUTNO IZOBRAŽUJEMO. V VSAKI SLABI STVARI JE NEKAJ DOBREGA. 

VESELI SMO, DA SE LAHKO UČIMO PREKO ZOOMA. 

UČENCI 4. A Z UČITELJICO URŠKO 
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… ZA NJIM PA ŠE 4. B 
 

 

HIMNA 4. B 
Mi 4. B razred smo, v šolo radi hodimo. 

Tam se veliko naučimo in znanje pridobimo. 
Radi tudi beremo, pišemo in rišemo, 

črke premetavamo in se zelo zabavamo. 
 

4. razred je najboljši. 
4. razred se rad uči. 

4. razred je najbolj priden. 
4. razred smo vsi mi. 

 
Radi imamo matematiko, pri slovenščini pa dramatiko. 

Ker pa je šola na daljavo, nam snov gre bolj slabo v glavo. 
Med odmori se igramo in tudi malce klepetamo. 

Ko kaj narobe gre, učiteljica na pomoč prihiti 
in vse popravi se. 

Kadar učimo se, zelo zabavno je, ker z nami tudi okostnjak Franc 
je. 

 
4. razred je najboljši. 
4. razred se rad uči. 

4. razred je najbolj priden. 
4. razred smo vsi mi. 

V 4. B smo prijatelji vsi, saj nas prijateljstvo bogati! 
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Šola je zakon, šola je zakon, 

ker se učimo, beremo in pišemo. 
Šola je zakon, šola je zakon, šola je zakon, 

številke premetujemo, pojemo in telovadimo. 
Šola je zakon, šola je zakon, 

naravo spoznavamo in s sošolci se družimo. 
Hura, hura, Osnovna šola Frana Metelka Škocjan! 

(Gorazd K.) 
 
 

Tam na hribčku ob robu gozda naša šola stoji, 
poleg šole vrtec jo krasi. 

V naši šoli se znanje pridobi 
in za zabavo se tudi vedno poskrbi. 

Naj se sliši čez 9 poljan, 
da Osnovna šola Škocjan zakon je. (Gorazd K.) 

 
 

Mi 4. B razred smo in imamo zelo dobro učiteljico. 
Ker pa je šola na daljavo, nam snov gre bolj slabo v glavo. 

Nekateri zelo osamljeni smo in komaj čakamo, da se v šoli srečamo. 
Jaz vem, da to zgodilo se bo, 

mogoče kmalu, 
mogoče pa, 

ko bo novo leto mimo. (Larisa K.) 
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V šolo radi hodimo 
in vsi najboljši smo. 

 
Razred 4. b smo 

in znanje pridobivamo. 
 

Veliko se učimo, 
da ocene pridobimo. 

(Jakob K.) 
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POKUKAJMO ŠE V 5. B 

 

 
Jesenski pohod  

 
Kiparjenje na snegu 
 

 

 
Učenje v naravi – gradnja bivakov 
 

 
Izdelovanje adventnega venčka 
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Druženje s prijateljskim razredom:  

Vsevedi in učenci 5. b smo risali potrete. Svoje izdelke smo si izmenjali in se prav prijetno nasmejali 

svojim podobam.  
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Kolesarski poligon 

 

 

 

Utrinek iz ZOOM srečanja …  5. b smo šaljivci. 😊  
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UČITELJICE NI BILO NAZAJ 

Bil je čisto navaden dan, ko smo prišli v šolo. Preobuli smo si copate in odšli v razred. Učiteljica nas je 

vsako jutro pričakala za svojo mizo. Tudi tega dne je bilo tako.  

Pričeli smo s poukom. Najprej smo imeli uro slovenščine. Učiteljica se je spomnila, da je pozabila 

prinesti fotokopijo pesmi, ki se jo moramo naučiti za govorni nastop. Odšla je v zbornico, da nam 

prinese pesem. Ko je zaprla vrata, je nekaj močno zaropotalo in se zabliskalo. Nastala je tišina. Ker 

nas je zanimalo, kaj se je zgodilo, smo se odpravili do vrat zbornice. Zaslišali smo glasno kričanje. 

Izpod vrat se je začelo kaditi. Čisto počasi smo odprli vrata. Videli smo, kako je učiteljica zakurila 

fotokopirni stroj in kar naenkrat izginila. Poleg fotokopirnega stroja se je pojavila nenavadna 

svetloba, ki je učiteljico posrkala vase. Še enkrat se je močno zabliskalo in svetloba v obliki kroga je 

izginila. Vsi prestrašeni smo hitro stekli po gospoda ravnatelja. Povedali smo mu, kaj se je zgodilo. 

Ravnatelj nam sprva ni verjel. Odšel se je prepričat. V zbornici je zagledal dim in ožgan fotokopirni 

stroj. Iskal je učiteljico in nikjer je ni našel. Nato se je domislil čudežnega uroka, ki naj bi učiteljico 

vrnil nazaj. Postavili smo se v krog in vsak je povedal eno dobro učiteljičino lastnost. Na koncu pa smo 

vsi zaklicali: »Učiteljica, učiteljica, učiteljica!« Spet je nastala močna svetloba in glasen pok. Učiteljica 

je od neznano kje padla na tla vsa razkuštrana in umazana.  

Vsi smo bili veseli, ker se je vrnila nazaj. Skupaj smo pospravili razmetano zbornico, nato pa nam je 

pripovedovala, kje je bila in kaj je doživela.  

Rebeka Nadu, 5. b 

 

UČITELJICE NI BILO NAZAJ 

Danes se je v šoli zgodilo nekaj čudnega. Naše učiteljice ni bilo v šolo, zato smo dobili nadomestnega 

učitelja. Vprašali smo ga, kaj se je zgodilo z našo učiteljico. Učitelj nam je povedal, da je imela 

učiteljica prometno nesrečo. Med odmorom sem pogledal na svoj telefon in odtipkal »prometna 

nesreča učiteljice Jasmine Povše«. A nič ni pisalo, da bi se prometna nesreča sploh zgodila. Pisalo je 

le, da se je zgodil rop banke v Ameriki.  

Odšel sem do svojih sošolcev in jim povedal, da naša učiteljica ni bila udeležena v prometni nesreči in 

da je vse skupaj malo skrivnostno, zato smo sklenili, da jo bomo poiskali. Pobegnili smo iz šole in 

začeli z iskanjem naše učiteljice. Morali pa smo biti zelo previdni, da nas nadomestni učitelj ne bi 

našel. Najprej smo pogledali v gozd, saj bi se lahko izgubila med vsemi temi drevesi. Preiskali smo cel 

gozd, našli le star zapuščen avto, o učiteljici pa ni bilo ne duha ne sluha. Nato smo odšli proti 
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njenemu domu, kjer smo njenega moža vprašali, kam je odšla. Povedal nam je, da je odšla v šolo. 

Povedali smo mu, da je v šoli ni, in takrat je malo zbledel. Ugotovili smo, da nekaj skriva pred nami, 

zato smo odšli iz hiše in iskali naprej. Ko smo iskali njen avto, smo ga našli pred staro zapuščeno hišo, 

zelo daleč od šole. Ker se nismo ničesar bali, smo vstopili v hišo. Med raziskovanjem hiše je Martin 

našel klet. Ko smo vstopili v klet, smo našli zelo sodobno tehnologijo, ki je še nismo videli v naših 

življenjih. Naša učiteljica se je pogovarjala z moškim, ki je bil videti kot tajni agent. Mislili smo, da bi ju 

malo prestrašili. Zaprli smo vrata in na tla vrgli kamen. Ker pa je bilo ogrodje hiše šibko, se je ploskev, 

na katero je padel kamen, zrušila. Zato sta oba odšla iz kleti. Gledala sta, kaj se je zgodilo. Takrat smo 

našli lisice in ju za hec vklenili. Ko je učiteljica ugotovila, kdo smo, nas je vprašala: »Kaj delate tukaj? 

Morali bi biti v šoli!« Povedali smo ji celo dogodivščino, zato nam je zaupala resnico, da je tudi tajna 

agentka. Obljubili smo ji, da tega ne bomo nikomur povedali.  

Ko smo prišli nazaj do šole, je bilo že konec pouka. Ko nas je nadomestni učitelj videl, nas je vprašal, 

kaj smo mislili, da smo pobegnili iz šole. Odgovorili smo mu, da nas je le skrbelo za našo učiteljico in 

da smo jo hoteli najti in se prepričati, ali je v redu. Zato nam je odpustil in vse se je končalo srečno.  

Filip Jerman, 5. b 

UČITELJICE NI BILO NAZAJ 

Nekega normalnega jutra smo se vsi učenci zbrali na prireditvi. Čakali smo v nedogled, a učiteljev ni 

bilo. Že smo hoteli oditi domov, ko so se nenadoma zaprla vsa vrata in okna. Preverila sem, ali je res 

vse zaprto. Odprta so bila samo vrata za hišnike. Vsi učenci te šole smo se zbrali pred šolo. Hoteli smo 

domov, a videli smo, da divja huda nevihta, zato smo se raje vrnili. Nevihta je trajala do polnoči. Ko 

smo si ravno oddahnili, smo zaslišali opičji glas. Z vseh strani so prišle, naenkrat pa so izginile. Končno 

smo odšli domov. Šolo so zaprli, rekli so, da se je v njej zgodila nesreča.  

Naslednji dan sem šla na skrivaj v šolo. V ravnateljičini pisarni sem našla kup zlata. Nekaj sem si ga 

spravila v žepe. Ko sem šla v trgovino, sem si kupila veliko stvari. Ko sem plačala, sem začutila, da imam 

žepe spet polne. Začudila sem se. Učiteljic in učiteljev nismo videli že dva meseca. Ko sem naslednjič 

želela raziskati to pisarno, so me zagledale opice in me spodile iz šole. Opazila sem, da največja opica 

v roki drži oranžen dragulj.  

Naslednjič sem bila zelo tiha, da me opice ne bi opazile. Ko sem tako raziskovala, sem pod mizo našla 

skrinjo. V njej je bil listek, na njem pa je pisalo:  

»Če želite šolo spremeniti nazaj v takšno, kakršna je bila,  

morate glavni opici vzeti oranžen dragulj, saj so opice v resnici učitelji in učiteljice.  
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Zlobni čarovnik jih je namreč začaral, da bi bil on edini učitelj in bi dobil bogastvo znanja.  

Najti moraš tudi čarovnika in mu vzeti mavrični biser, nato bo šola rešena.« 

Zraven listka je bilo v skrinji še osem draguljev: zelen, rdeč, moder, rumen, rožnat, vijoličen, bel in siv. 

Odločila sem se, da bom ponoči opazovala šolo. Opice so se prikazale natanko opolnoči. Največja je 

skrbno držala dragulj, legla je in zaspala, druge pa so odšle. Ko je spala, sem ji izmaknila dragulj. Ni se 

zbudila. Dragulj sem odnesla v skrinjo. Hitro sem se skrila v svoje skrivališče, saj se je opica prebudila. 

Čez nekaj minut sem v podravnateljevi pisarni zaslišala smeh. Bil je čarovnik. Mavrični dragulj je odložil 

in si šel natočit kavo. Takrat sem hitro in tiho stekla do bisera in ga prijela. V tistem trenutku se je 

čarovnik spremenil v prah. Odšla sem do skrinje. Ko sem dragulj položila vanjo in jo zaprla, se je vse 

zlato, skupaj s skrinjo, prav tako spremenilo v prah, enako se je zgodilo z zlatom v mojih žepih. Tudi 

učiteljice in učitelji so se vrnili.  

Šolo so spet odprli in vse je bilo po starem. Jaz, ki pa sem urok rešila, sem si lahko izbrala eno veliko 

željo. To je bilo, da smo bili celo leto brez domačih nalog.  

Tisa Hočevar, 5. b 

UČITELJICE NI BILO NAZAJ 

Bil je čisto navaden dan. V šolo smo prišli ob 8.15. Preobuli smo se in šli v razred, ampak učiteljice ni 

bilo tam. To je bilo zelo čudno, saj je učiteljica vedno bila pred nami v razredu.  

Nekaj časa smo stali in debelo gledali. Mislili smo, da so jo ugrabili vesoljci, obenem pa smo bili 

srečni, ker ne bo pouka. Eden od fantov je v kotu ob oknu opazil stopinje od petk. Vsi smo se strinjali, 

da so to učiteljičine stopinje. Dogovorili smo se, da fantje ostanejo v učilnici, saj je v njej zlato, dekleta 

pa smo se podala na nevarno misijo za učiteljico. Učiteljica je bila v resnici tajna agentka XXX. Vedela 

je, da je bil podravnatelj zlobnež, ki je hotel osvojiti vesolje, zato ga je poskušala ustaviti. Sledile smo 

stopinjam, ki vodijo na vrh gore. Ko smo prispele na goro, smo se tako prestrašile, da nam je srce 

padlo v hlače. Učiteljica nas je prestrašila: »Kaj pa ve tukaj?« Odgovorile smo: »Po vas smo prišle.« Po 

teh besedah je za nami priletel helikopter. Spustil se je v goro. Vse smo debelo gledale, kam je 

helikopter izpuhtel. Medtem so fantje divjali po učilnici, namesto da bi jo čuvali. Kar naenkrat je 

močno zaropotalo, kot da bi vrgel bombo. V učilnico so prišli roparji, ki so hoteli zlato. Fantje so se 

zapodili nanje in jih prebutali. Bum, bum, bum se je slišalo iz učilnice. Končno so bili tatovi na tleh. 

Fantje so se zavedali, da so v 2. nadstropju šole. Vsi so bili istih misli. Takoj v isti sapi so se zapodili 

proti roparjem in jih zabrisali skozi okno. Tatovi so se hitro pobrali in stekli, kar so jih nesle noge. 

Sklenili so, da se nikoli več ne vrnejo v to šolo. Na gori pa nam je učiteljica povedala, da je tajna 

agentka XXX. »Kaj?« smo vse v en glas zavpile in takoj prosile za avtogram. Učiteljica je rekla: »Stojte, 
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bomo potem to uredili.« Nika je vprašala: »Kje je pa James Bond?« »V tej zgodbi ga ni,« je rekla 

učiteljica. Povedala nam je tudi, da je podravnatelj zlobnež, ki hoče zavzeti vesolje. Iz ust učenk se je 

slišal še večji: »Kaj???« Ko je podravnatelj izstrelil raketo v vesolje, je učenki Tisi takoj padlo na 

pamet, da se gora odpre. Dekleta smo skočila vanjo. Preden so v vesolje izstrelili zadnjo raketo, smo 

se hitro izmuznile vanjo. V vesolju je bila podravnateljeva postaja, kjer so vse njegove rakete pristale. 

Učiteljica je vrgla štiri bombe in vse smo stekle nazaj v raketo, z njo pa nazaj na Zemljo. Podravnatelj 

pa je ostal v vesolju. Ko smo prišle nazaj v šolo, so nas bili fantje zelo veseli.  

Ker smo rešili svet, smo za nagrado vsi ostali v razredu in si pozno v noč pripovedovali, kaj smo 

doživeli v tem dnevu. 5. B razred in učiteljica smo se zapisali v zgodovino. Podravnatelja pa je 

zamenjala ravnateljica.  

Larisa Žlogar, 5. b 
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JESENSKI UTRINKI 

V 6.A 

JESENSKI 

SPREHOD 

SLOVENSKI  

ZAJTRK 

KULTURNI 

DAN 

UČENCI SO PREŽIVLJALI JESEN 

DRUGAČE KOT PREJŠNJA LETA. 

NEKAJ UTRINKOV JE IZ UČILNICE IN 

NEKAJ OD DOMA.  

UTRINKE JE ZBRALA UČITELJICA 

MATEJA KORENIČ. 

Prizor iz 

sadovnjaka

... 

Bila je 

trgatev… 
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Črne in oblačne 

dneve nam 

polepšajo  srečanja 

na zoomu. 

Še dobro, da 

se mi je 

pokvarila 

kamera na 

računalniku. 

6. B NA 

DALJAVO 

Vsem želim 

srečo v letu 

2021. 
Dolgčas mi je,  

ker se nič ne 

družimo v 

ŽIVO. 

Vesela sem, 

kadar lahko 

vidim sošolce. 

Pojma 

nimam, kaj 

se dogaja. 

Veliko zdravja  

Vam  želim v 

novem letu. 

Moj 

najljubši 

predmet 

je malica. 

Fino je, ko 

vidiš prijatelje 

na zoomu. 

Živijo, 

kako ste 

kaj? 

Se opravičujem 

ker sem 

zeeelooo 

hecen!!! 

Še sreča, da 

bodo kmalu  

prazniki. 

Adijo se 

vidimo v 

novem letu. 

Vesele 

božične 

praznike. 
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Kako pa je v 6. c? 
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USTVARJALNI UTRINKI V PODALJŠANEM BIVANJU IN PRI IZBIRNIH 

PREDMETIH 

V OPB 4 smo v letošnjem letu likovno ustvarjali na različne teme in svoje izdelke razstavili na panojih.            

         dan športa                                                                    svetovni dan hrane 

                                            

 

                                                            šola v naravi                                                                      

                                 

                                                             teden otroka 

                             

                                                                                                               Učenci OPB 4 in učiteljica Tinca 
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Ls2 – ustvarjanje 

Ustvarjanje je potekalo pod mentorstvom učiteljice Mateje Korenič. 

  

 

UČENCI LS2, MAŠA, MOJCA IN VID 
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 Žana, 7. b 

 Nika, 7. a 

 

 Sara Kopina 
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Oboje Sara Kopina 

USTVARJANJE »VRAT« PRI LS2 

  

Pia Lahne, 9. a 
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Tereza Zupet, 9. a 

 

 

Neža Gorenc, 9. b 

 
 

Neža  

 

Saša Košak, 9. a 
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JESENSKI UTRINKI 

V OPB 5 

OKUSNI 

KOLAČKI SO 
NASTALI V 

ČASU InD. 

 

JESENSKO CVETJE SMO 

USTVARJALI V MESECU 

OKTOBRU. BIL JE NAŠ 

ZADNJI TEDEN V ŠOLSKI 

UČILNICI. 

JESEN V OPB 5 JE BILA ZARADI 

EPIDEMIOLOŠKIH UKREPOV 

DRUGAČNA. POPOLDNE  SE NAS JE 

DRUŽILO MANJ UČENCEV KOT 

OBIČAJNO. PREDSTAVLJAMO VAM 

NEKAJ NAŠIH IZDELKOV.  

IZDELKE SMO PRISPEVALA DEKLETA. 

UREDILA JIH JE UČITELJICA MATEJA 

KORENIČ. 

OKTOBER IN NOVEMBER 2020 
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TOUR DE FRANCE NA OSNOVNI ŠOLI FRANA METELKA ŠKOCJAN 

V septembru se je odvijala najprestižnejša in svetovno najbolj znana cestna kolesarska dirka Tour de 

France. Elitne kolesarske ekipe in kolesarji se vsako leto zberejo v Franciji, kjer se tri tedne merijo na 

eni od najtežjih preizkušenj kolesarstva. 

V zadnjih dneh dirke smo se učenci in učitelji na naši šoli odločili, da na daljavo podpremo neverjetne 

predstave naših kolesarjev. Pripravili smo navijaške plakate in jih razstavili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ponedeljek po koncu dirke je v čast 1. in 2. mestu na dirki večina učencev in učiteljev prišla v šolo v 

rumenih majicah. S tem smo se poklonili našima junakoma, Tadeju Pogačarju in Primožu Rogliču, ter 

njunima neverjetnima predstavama na sloviti dirki Tour de France.  Zelo smo ponosni nanju in jima 

želimo še veliko uspehov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besedilo: Alenka Hrastar 
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GIBAJMO SE VSAK DAN 
 

Veliko sedenja pri računalniku nas je spodbudilo k temu, da skupaj poskrbimo 
za naše zdravje, se razgibamo ter aktivno začnemo vsak dan.  
 

V sklopu RaPa in športa smo med izobraževanjem 
na daljavo poskrbeli za zdravje naših učencev in 
učiteljev s krajšo vsakodnevno gibalno dejavnostjo 
in se tako že zjutraj napolnili z energijo. Krepili smo 
mišice in z vajami poskrbeli za lepšo držo.  
 
Nekaj koristnih dejstev  
o vsakodnevni vadbi: 
 

- Če boste zjutraj vstali nekoliko prej in že pred 
šolo poskrbeli za gibanje, se boste tudi počutili 
bolje in bili lažje kos vsem nalogam, ki vam jih 
prinaša dan. 
- Če boste telovadili že v jutranjih urah, boste ne 
le bolj budni, ampak vas bo vadba napolnila z 
obilico nove energije.  
- Dobrobiti jutranje vadbe boste čutili še ves 
dan. Jutranji trening vaš metabolizem v pogon 

spravi že takoj zjutraj, vaše telo pa bo tako kalorije porabljajo še ure in ure po končani vadbi. 
Gibajmo! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Besedilo:  

Alenka Hrastar 

NAJPREJ SE OGREJEMO – 3 min 

Tek na mestu 30 s 

Dvigovanje pet do zadnjice v teku 30 s 

Visoki skiping 30 s 

Nizki sonožni poskoki – levo – desno 30 s 

Kroženje z rokami 30 s 

Globok vdih in izdih 30 s 

GLAVNI DEL – ''TABATA'' – 2 krat ponoviš po 3 min 

Jumping jack – poskoki 20 s + 10 s počitka 

Sklece 20 s + 10 s počitka 

Izpadni korak  20 s + 10 s počitka 

Predkloni izmenično k levi in desni nogi 20 s + 10 s počitka 

Polčepi 20 s + 10 s počitka 

Dotik - komolec-koleno  20 s+ 10 s počitka 

ŠE UMIRIMO TELO – 1 minuta 

Razteg rok v vzročenje 10 s 

Predklon – strehica – skleca 10 s 

Priteg pete do zadnjice L 10 s 

Priteg pete do zadnjice D 10 s 

Globok vdih in izdih 10 s 

Križno skleneš roki – se umiriš 10 s 

BRAVO! 
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KO UČENEC V GLEDALIŠČE GRE …  

 

V petek, 11. 9. 2020, smo si v KC Janeza Trdine Novo mesto ogledali mladinsko dramsko predstavo: 

Tajno društvo PGC. Učenci so okvirno vsebino gledane predstave poznali, saj smo v bralnem tednu 

skupaj prebirali knjigo Antona Ingoliča Tajno društvo PGC. Po ogledani predstavi smo se pogovorili in 

lahko tudi primerjali knjigo z gledano igro. Naš kulturni dan smo zaključili z reševanjem različnih 

nalog, ki so bile povezane s tematiko Tajnega društva PGC. 

  

V petek, 11. 9. 2020, smo se odpravili v Kulturni center Janeza Trdine na ogled predstave Tajno 

društvo PGC. Iz Škocjana smo se odpravili okoli 9. ure ter v Novo mesto prispeli okoli pol desetih. 

Predstava je trajala dobro uro. Osebno mi je bila zelo všeč zaradi barvnih oblačil in luči. Igralci so v 

predstavi plesali in peli. Prav tako je bilo veliko zabavnih vložkov. Med igralci sem prepoznala nekaj 

znanih obrazov s televizije. S svojim razredom sem sedela na sredini na vrhu, tako da smo imeli zelo 

lep pogled na oder. Dan na predstavi se mi je vtisnil v spomin, seveda tudi zato, ker ni bilo pouka. 

Neža Poljanec, 6. c 

 

11. 9. 2020 smo odšli na predstavo Tajno društvo PGC. Ob 9.05 nas je avtobus pobral na avtobusni 

postaji nad šolo. Ko smo prišli, smo morali imeti masko zaradi koronavirusa. Tudi med predstavo smo 

morali nositi maske. Zelo mi je bilo všeč, ker so večkrat naredili kakšno smešno zadevo. Predstava je 

bila zelo zanimiva. Še kdaj bi si želela iti pogledat podobno ali vsaj tako smešno, kot je bila ta. Na 

koncu smo zelo ploskali in igralci so se morali stokrat prikloniti. 

Neja Mlakar, 6. b 
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ODGOVOR JE POGOVOR 

 

Od petega do enajstega oktobra smo obeleževali Teden otroka in 30-letnico delovanja TOM 

telefona. Učenci in tudi učitelji so bili ustvarjalni na temo Odgovor je pogovor.  

Zdi se mi pomembno, da se ljudje med seboj pogovarjamo. Včasih je pogovor težko začeti, a ko se le 

porodi vprašanje, na katerega dobiš odgovor, se lahko začne pogovor, ki nima meja. Pogovor je prav 

tako odlično »čistilo« raznovrstnih prepirov in konfliktov. Prepir se težko počisti, ampak včasih je 

treba požreti ponos in se pogovoriti. Skratka, pogovor je glavni za človekov razvoj. 

Žana Andrejčič, 8. a 

Vsemi si čas za pogovor. (Tanja Luštek, prof. slovenščine) 

Vedno, ko si v težavah, je pametno, da se z nekom pogovoriš, saj drugače to lahko zelo slabo vpliva 

na človeka in njegovo zdravje. Pogovori z družino in vrstniki so zelo pomembni. Tudi takrat, ko dobiš 

slabo oceno, je bolje, da se pogovoriš s starši, kot da to držiš v sebi ter imaš vsak dan slabo vest. 

Lan Pungeršič, 8. a 

Boj se človeka, ki preveč govori. (Maj Marjetič, 7. a) 

 

Ko se pogovarjamo, 

dialog ustvarjamo, 

se zabavamo 

in nove stvari spoznavamo. 

 

Pogovor nam pomaga 

in nam neznane pojme razlaga. 

Pomaga naši duši, 

da se ne zruši. 

Katja Kosec, 8. a 

Pogovor je vedno odgovor na vse probleme. 

Pogovor je vedno prava rešitev in najboljša odločitev. 

Pogovor je naša preteklost, sedanjost in prihodnost. 

Pogovora si vsak želi, ko ga potrebuje in ko ne. 

Vsak je lahko prijatelj, vsak je oseben na svoj edinstven način. 

 Manca Povše, 9. a 
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Pogovor je odgovor za vse skrbi. 

Če te kaj teži, 

k pogovoru zateci se ti. 

 

S pogovori pridejo odgovori. 

Če te kaj muči, 

se vedno najde nekdo, 

ki ti pomagal bo. 

Jan Šribar, 8. a 

 

Pogovor z različnimi bitji te lahko spravi v smeh. (Nika Vidrih, 7. a) 

S pogovorom se vse reši. (Neja Jerman, 7. a) 

 

Odgovor je pogosto zmeden. 

Ne veš, ali je zahteven ali vreden. 

Lahko je past v pasti, lahko je preprosta trditev. 

 

Pogovor je pogosto zmeden. 

Ne veš, ali je o tvojem priljubljenem filmu 

ali dolgočasni knjigi. 

Lahko traja kot film ali kot nekaj besed. 

 

Vendar pa je odgovor pogovor 

in ni prav nič zmeden, 

dokler poveš, kaj te muči. 

Tia Pevec, 7. b 

 

Vsi smo ljudje in imamo težave. Te so podobne in rešujemo jih lahko le vsi skupaj. Ljudje smo si enaki 

in naša naloga je, da poslušamo in razumemo eden drugega. S pogovorom lahko rešimo težave. 

Saša Košak, 9. a 
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Pogovor spodbuja znanje in krepi človeka. (Taj Strajnar, 7. a) 

 

Odgovor je pogovor. 

Človek ustvarja trdno zgodbo, 

 kakor stari javor 

ustvari lepo trdno zgradbo. 

Saša Košak, 9. a 

 

Izbranim ljudem, ki jim zaupam, lahko povem vse, kar mi leži na duši. (Taj Strajnar, 7. a) 

 

Imamo vprašanje, 

želimo odgovor, 

zato imamo pogovor. 

Leja Dimec, 9. a 

 

Ljudje smo socialna bitja in se moramo pogovarjati med seboj. Dandanes smo predvsem mladi 

velikokrat »zaprti« vase in se obremenjujemo ter preveč razmišljamo o tem, kaj si drugi mislijo o nas, 

našem mnenju, razmišljanju … Veliko stvari, ki jih mučijo, si ne upajo »dati« iz sebe ali se o težavah z 

nekom pogovoriti. Dobro je ob sebi imeti osebo, za katero vemo, da ji lahko popolnoma zaupamo in 

si z njo vse zaupamo. 

Blažka Lesjak, 9. a 

 

Pogovor pomaga, nas rešuje in osrečuje. (Ema Kapler, 7. a) 

Pogovor blagodejno deluje na nas in na našega sogovornika. (Ema Kapler, 7. a) 

S pravim pogovorom se veliko naučiš in postaneš boljši človek. (Gal Giodani, 7. a) 

 

Življenje temelji na pogovoru. Nekateri ljudje so radi tiho, medtem ko imajo drugi »dar govora«. 

Ljudje se radi pogovarjajo o raznih stvareh: dekleta o make upu, fantje o videoigricah, očetje o avtih, 

mame o kulinariki, babice pa predvsem o dogajanju na vasi. Zdaj se pa vsi pogovarjamo o največji 

spremembi v našem življenju – koroni. 

Blaž Vdovč, 9. a 
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Ko odgovarjamo, 

se pogovarjamo, 

se dogovarjamo 

in se razumemo. 

 

Ko z nekom se skregaš, 

se pogovoriš 

in takoj razumeš se z drugim,  

če to želiš. 

Neža Poljanec, 6. c 

 

Odgovor se začne s pogovorom. 

Odgovor, na katerega hočeš odgovoriti, 

se skriva v vsaki zgodbi, ki jo poveš in mu odpreš oči. 

Tudi, če ne veš, kaj bi odgovoril, veš, 

da boš pravo besedo našel, ko se vpleteš v pogovor. 

Če se spreš, se vedno najde rešitev v pogovoru, v katerem se skriva odgovor  

za novo prijateljstvo, 

ki ga hočeš splesti. 

Ana Vene, 6. b 

 

Vsak človek potrebuje vsaj eno osebo, ki ji lahko v pogovoru zaupa svoje težave. (Lara Makovec, 7. a) 

Odgovor se najde v pogovoru, 

ki ga potrebuješ, 

da rešiš stvari,  

na katere potrebuješ odgovor. 

Pogovor te reši jeklenih vezi na srcu. 

Ublaži stisko. 

Spleteš nove vezi. 

Dobiš prijatelja. 
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V pogovoru se najde odgovor. 

Odgovor odgovori na vsako vprašanje. 

Potrebujem ODGOVOR. 

Potrebujem POGOVOR. 

ODGOVOR je POGOVOR. 

Ali pa obratno. 

Odgovoril mi je dober pogovor. 

Doroteja Halas, 6. b 

Pogovor je beseda, 

ki čudežno deluje 

in svet rešuje. 

Pogovor je kot čudežni izrek, 

k njemu spada celo narek. 

Pogovor je izmenjava mojih misli, tvojih misli 

in zato hitro zdaj premisli, 

kako bi natančno opisal pogovor. 

Odgovor je del pogovora. 

Zapisanega, narisanega morda. 

Spet izbrisanega. 

Je sled pogovora. 

Ana Lucija Povše, 6. a 

 

Ela Štampek, 3. p 
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METELKOV DAN 

 

Na OŠ Frana Metelka Škocjan smo šolski dan v četrtek, 8. oktobra 2020, preživeli malo drugače – 

kulturno obarvan Metelkov dan z naslovom Njega dni – kulturno izročilo domačega kraja iz 19. 

stoletja. 

Metelkarji smo skupaj z mentorji izvajalci spoznavali  kulturno dediščino domačega kraja, saj je prav, 

da se zavemo svojih korenin in da iz sedanjosti pogledamo v preteklost, se od nje kaj novega 

naučimo ter obogateni z novimi izkušnjami zremo v prihodnost.  

Svoj raziskovalni duh smo razvijali in krepili v 19  dejavnostih: v 1. triletju se jih je zvrstilo pet: Ljudski 

plesi – Janja Lesjak, Nuška Keglovič, Katja Žibert; Kazalke – Katja Ploj, Maja Salamon, Marija Grubar;  

Modri stol – Žiga Longar;  Igre nekoč – Lidija Kalin, Tea Kump, Anemari Kapler;  v 4. in 5. razredu smo 

ustvarjali v štirih: Poezija – Aleksander Božič; Folklorni elementi – Tea Harmandić; Igre nekoč – Urška 

Rudman; Stari slovenski pregovori – Jasmina Povše; od 6. do 9. razreda v petih: Jega dni – Sonja 

Povše Krmc, Simona Smrekar Krmc; Kolikor pregovor znaš, toliko veljaš – Tanja Luštek, Mateja 

Javeršek; Bralne kazalke – Lidija Rožmarič, Vesna Kukavica; Jedi iz Metelkovega časa ali kaj so jedli 

naši predniki – Sabina Klemenčič, Patricija Haler; Zaplešimo po škocjansko – Anja Cizel; na Podružnici 

Bučka pa smo dan obeležili s petimi dejavnostmi: Ljudski plesi in igre nekoč – Suzana Rajgl Zidar; 

Pregovori in izdelovanje kazalk – Urška Zidar; Oblačilna kultura v 19. in 20. stoletju – Urška Picek; 

Kuharska delavnica: jabolčnik – Jožica Keglovič.  

Spomnili smo se na Franceta Prešerna in Frana Metelka, moža, ki sta živela in ustvarjala v istem času 

in bila na poseben način povezana. Vedenje o našem Metelku smo osvežili in nadgradili, saj smo ga 

tokrat spoznali kot zbiralca pregovorov ter tedanje pregovore in frazeme primerjali z današnjimi in 

ugotovili, da so nekateri iz preteklosti »živi« še danes. Razmišljali smo tudi o branju, pri čemer smo 

bralne kazalke obogatili z mislicami o tem neminljivem koščku otroštva ter ustvarjali za natečaj 

Metelkovo pero. Seznanili smo se s prehrano domačega kraja v 19. stoletju – v šolski kuhinji so zato 

skuhali škocjanski jabolčnik, ki smo ga lahko tudi poskusili; na POŠ  Bučka ga je pripravila ga. Jožica 

Keglovič, članica Društva podeželskih žena Škocjan. Gospa Sonja Povše Krmc, predsednica Kulturnega 

društva dr. Ignacija Knobleharja in soavtorica knjige Jega dni v občini Škocjan, je razložila oblačilno 

kulturo naših prednikov in škocjansko folklorno obleko. Na razredni stopnji je bilo med drugim  

zanimivo slišati o igrah nekoč in kako so se v prostem času poveselili škocjanski otroci. Ob živi glasbi 

smo učenci od 6. do 9. razreda osvojili nekaj folklornih korakov, za kar so poskrbeli trije glasbeniki 

Folklorne skupine Tine Rožanc iz Ljubljane (harmonikar Žan Kajzar, violinist Danijel Bogataj, 

klarinetist Saša Zver) pod mentorstvom Anje Cizel, naše nekdanje učenke, sedaj pa umetniške vodje 

rožancev ter mlade raziskovalke na Glasbenonarodopisnem inštitutu ZRC SAZU iz Ljubljane 

(Znanstvenoraziskovalni center. Slovenske akademije znanosti in umetnost).  

Tako smo metelkarji združili prijetno s koristnim, saj Kar se Janezek nauči, to Janez zna, krepili in 

razvijali pa smo tudi pripadnost Metelkovi šoli ter njeni jezikovno-bralni naravnanosti in poti.  

Besedilo: Marinka Cerinšek, foto: Jan Cerle 
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nateČAJI 

 

NATEČAJ ZA NAJBOLJŠE LJUBEZENSKO PISMO V SLOVENIJI – 

SVOBODA 

Od 10. junija do 27. septembra 2020 je potekal natečaj za najboljše ljubezensko pismo v Sloveniji, ki 

ga je 9. leto zapored organiziralo Kulturno društvo Josipine Turnograjske v sodelovanju z Občino 

Preddvor. Letošnja tema je bila ljubezensko pismo svobodi. Prejeli so 93 pisem osnovnih šol, med 

katerimi sta zavidljivi mesti zasedli učenki 9. a razreda – 1. mesto (Ema Medved) in 4. mesto (Tereza 

Zupet). 

 

RADA VOZIM KOLO PO PROSTRANIH CESTAH. Z MANO SI TI, SVOBODA …  

Ti, Svoboda, lahko izgineš ali pa se sploh ne prikažeš, ampak Te moramo najti, priklicati. Veliko ljudi 

misli, da si kar samoumevna, da kar prideš do človeka in rečeš: »Hej, Ti boš pa svoboden.« A jaz vem, 

da ni tako. Nekateri so lahko svobodni v vsem, le v Tebi ne. Nekateri pa Te na žalost sploh ne poznajo, 

niti besede svoboda ne! To besedo uporabljamo povsod, na radiu, televiziji, z njo razmetavamo kot 

mlad kužek prevrača čevlje. Pa se res zavedamo Tvojega pomena? Pomembno nam je samo to, da 

sem jaz svoboden, če pa ti nisi svoboden, hej, stari, to je tvoj problem. 

Ne, ni tvoj problem!  

Jaz ne smem imeti celega morja svobode, medtem ko on lahko komaj izreče »s« od pomena svobode. 

Vsi te imamo, Svoboda, da lahko izrečemo besedo svoboda. Ljudje po svetu samo z enim stavkom, ki 

pride iz njihovih tihih ustec, čutijo, da si v njih. Lahko samo rečejo: »Meni pa to ni všeč,« in jih pri tem 

ne obglavijo. Strinjam se z izjavo Williama Allena Whita, ki je rekel: »Svoboda je edina stvar, ki jo 

imate samo, če jo dajete tudi drugim.« Žal premnogi hlastajo za Teboj, Te hočejo imeti samo zase. 

Zmotno misleči, da bodo sebi naredili dobro, Te kradejo drugim, a tisti, ki tako hrepenijo po Tebi, da 

bi Te vzeli drugim, Te imajo najmanj. S trdno zaklenjenim srcem sploh ne morejo vstopiti v mračno 

ječo. V tem brezupnem iskanju po Tebi si naredijo bodičasto ograjo okoli sebe in se omejijo. Njihova 

svoboda jim je odvzeta, kot je človek zavrnjen, kadar hlasta za ljubeznijo, vendar ne zna ljubiti in 

podariti ljubezni sobivajočim.  

Ljudje, ki živimo v demokratičnih svobodnih državah, se bojimo nesvobode, še posebej nesvobode 

mišljenja in izražanja. In če se bojimo, postajamo še bolj nesvobodni. Ko se namreč odvežeš vseh 

strahov, se šele počutiš svobodnega, takrat vstopiš Ti, Svoboda. Ko živiš v skupnosti, v kateri se vsak 

zaveda, da se konča njegova svoboda tam, kjer se začne svoboda drugega, ob tem pa imata oba 

enako ozemlje svobode. In ta pravična razdelitev svobode, občutka, veličastnega pojma, podeli 

popolno svobodo, Tebe, Svoboda.  

Ko hodimo po Ljubljani, zagotovo opazimo vsaj enega brezdomca in si mislimo: »Kako je svoboden, ni 

mu treba hoditi v službo, ni mu treba delati.« Ali je to res? Kako je videti potem ta njegova svoboda, 

ko ne ve, ali bi legel na karton ali kar na sam beton, kako je videti ta svoboda, ko nima nikogar, da bi 

se z njim pogovoril in ko ga doma ne čaka topel obrok in ker sploh nima doma?! Počuti se nemočnega 

in nesvobodnega, saj je ujet v primež revščine. Karkoli bo rekel, nihče ga ne bo poslušal, nihče ga ne 

bo slišal, ker misli, ker mislimo, da je manj vreden kot mi. Koliko potem on ceni Tebe, Svoboda, Tvoje 
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dneve, ko gre lahko kamorkoli, če to zmorejo njegova utrujena in zanemarjena stopala, obuta v 

uničene čevlje?!  

So dnevi, ko smo otroci nejevoljni, ker moramo v šolo in bi raje ostali doma, gledali televizijo, ležali na 

kavču, saj smo »takoooo zelooo« utrujeni. Takrat se staršem pritožujemo, da nam je kradena pravica 

do svobodne izbire. Kaj pa, če možnost, da gremo v šolo, ne obstaja, kaj pa, če Tebe Svoboda in Tvoje 

izbire ne bi imeli na voljo? Kaj pa, če ne bi imeli na voljo možnosti svobodne izbire, da se igramo? 

Takšno nesvobodno izbiro imajo nekateri otroci drugod po svetu. Ti se sploh ne igrajo, ampak samo 

delajo za denar, ki je namenjen za preživetje družine. Hudo mi je za te otroke, kajti kakšno otroštvo je 

brez Tebe, Svoboda? Kako Te lahko oni ljubijo, če Te ne poznajo, sploh ne vedo, da obstajaš? Otroci 

potrebujemo igro, potrebujemo prosti čas. Takrat odplavamo s svojimi mislimi v Tvoje vrtince, 

razpremo krila domišljije in se napolnimo s pozitivno energijo. Žal mi je za vse te otroke, ki nimajo 

priložnosti spoznati Tebe. Ti otroci doživljajo svet brez Tebe. Ko odrastejo, ni nič bolje. Njihovi otroci 

trpijo enako. Ne maram takšnega sveta brez Tebe. To je kraja, ki se nikoli ne zaključi. Ti ljudje se ne 

morejo pritožiti. Tudi Svoboda govora jim je prikrajšana. Vodstvo držav pa to podpira. Otroci in 

odrasli iz takšnih razmer se sploh ne morejo razvijati, saj se človek lahko razvija le, če svobodno 

govori, misli in dela in če ga Ti, Svoboda, spremljaš od rojstva do smrti.  

Rada imam našo Slovenijo. Pri nas lahko govorimo, lahko izrazimo svoje mnenje. Ali lahko rečemo 

vse, kar nam pride na misel? Ali lahko žalimo drugače misleče? Ne, te pravice nimamo. Pomislimo! Če 

nam ni všeč, da nam nekdo odvzema Tebe, potem Te tudi mi ne smemo jemati drugemu! Moja 

Svoboda sega samo do meje Svobode drugega. Spoštujmo to in spoštujmo Tebe, Svoboda! 

… A VEDNO VEM, KJE JE MEJA. ZATO SI TUKAJ. IN LJUBIM TE, SVOBODA.                                                                            

Ema Medved, 9. a 

 

Draga Svoboda, 

ta teden je bil poseben. Nekoga sem opazila. In bil je drugačen, zdel se mi je sanjski. Tako sanjski, da 

ga ves čas sanjam. Tudi zdaj. Včeraj sem ugotovila, da me nekaj omejuje. To sem vedela že prej, vendar 

je bilo tokrat drugače in še bolj očitno. Hodila sem po hodniku, nakar se je prikazal on. S hitro kretnjo 

sem si snela očala. Prihajal je nasproti, vendar ga nisem mogla jasno videti. Kako naj bi vedela, ali me 

je sploh opazil! No ja, sem vsaj vedela, da me lahko vidi (čez zaščitno masko in očala se me skoraj ne 

bi prepoznalo). Ko sem prišla ven in z obraza potegnila še masko, sem pomislila: »Kako rada bi ga videla 

jasno brez svojih grdih očal in se mu nasmehnila brez maske.« Ta misel se lahko marsikomu zdi otročja 

in nepomembna, vendar vseeno predstavlja vsaj majhen delček tebe, Svoboda.  

V resnici je tvoj pomen precej širši. Pomeniš mnogo več kot le to, kar si o tebi predstavlja posameznik. 

Zame si ena najlepših besed. Zveniš tako sladko, vabljivo in se zdiš nepredstavljiva, morda celo 

nedosegljiva. Kot se zdi nepredstavljivo in nedosegljivo neskončno vesolje. Le zakaj smo ljudje 

naravnani tako, da čutimo omejenost? Vse želimo spoznati, raziskati in vedeti. Morda mislimo, da nam 

bo to dalo občutek neomejenosti in neskončnosti. V resnici se nam bo porajalo še več vprašanj in na 

koncu bomo vedeli še manj. Marsikdo, draga svoboda, si te želi najti v raznih materialnih dobrinah. Pri 

nekaterih ta želja preraste v željo po moči. In to jih vodi na nesrečno stranpot.  

Nobena ptica pod nebom ne ve več kot to, kar je zanjo pomembno in ne potrebuje nekoristnih 

materialnih reči. Nobene ptice ne omejuje njen um. Kljub vsemu te čuti. Med letošnjo karanteno se je 
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čas ustavil. Naša Zemlja je za trenutek zadihala in se z nostalgijo spomnila časov, ko na njej še ni bilo 

ničesar, kar bi jo dušilo. Draga Svoboda, tu nisi le za človeka. K tebi stremijo vsa živa bitja tega planeta, 

ki jih omejujemo.  

Karantena je povezala ljudi z različnih koncev sveta. Lahko smo nekoliko poenotili naše, sicer zelo 

različne predstave, o tvojem pomenu. Mnogim je izolacija dala možnost, da se umirijo, sami 

razpolagajo s časom in si ga tako vzamejo tudi nekaj zase. Marsikdo se je med karanteno počutil še 

bolj utesnjenega. Prinesla jim je več dela, obremenitev, stresa. In poleg tega tudi velik strah. Mnogi so 

neskončno pogrešali družbo in se na smrt dolgočasili. Ljudje smo si različni in med karanteno smo se 

lahko počutili bolj ali manj svobodne. To smo lahko ugotovili vsi. 

Draga Svoboda, spoznala sem, da te odganjam, če imam preveč različnih ambicij. Poleg tega bežiš od 

mene tudi zaradi prevelike natančnosti in osredotočenosti na nepomembne stvari. Dragocen čas, ki 

mi je bil podarjen med karanteno, je bilo treba izkoristiti. Naučila sem se, kako pomembna je 

organizacija, da lahko opravim vse, kar moram. Spoznala sem, da me delo lahko osrečuje in je neke 

vrste pot k tebi. Naloge imamo vedno. In če bomo delo dojemali kot veliko breme, torej kot tvoje 

nasprotje, Svoboda, nam ne bo nikoli lahko. 

Draga Svoboda, včasih si želim steči čez travnik, se zazreti v daljavo in biti popolnoma brez vsakega 

bremena na ramenih. Slišati želim le šum vetra in ptičje petje. Želim si te resnično začutiti. Potem 

pomislim – to zna vsak otrok, to ima v sebi. Nič mu ne stoji na poti in nič ga ne omejuje. Popolna 

svoboda zanj obstaja! In tega se moramo zavedati. Če obstaja zanj, obstaja tudi za nas, malo starejše. 

Težava ni v tem, da smo ravno na Zemlji, da so nas naključja pripeljala do brezupnih situacij. Težava je 

v nas in tudi rešimo jo lahko le sami v sebi. Dokler imamo svojo svobodno voljo in dokler lahko kaj 

spremenimo, svet brez tebe, draga Svoboda, ne more obstajati. Če bi te lahko vsak odkril sam v sebi, 

te prebudil in verjel, da ga nič več ne omejuje, bi osvobodili vse in človek ne bi več omejeval niti sebe 

niti drugih. 

Tereza Zupet, 9. a 

 

Gaja Kokove, 3. p 
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METELKOVO PERO: BRANJE – NEMINLJIV KOŠČEK OTROŠTVA 

V  okviru projekta Metelkovo pero je naša šola v šol. l. 2020/2021 petič  povabila mlade ustvarjalce k 

sodelovanju na natečaju  z naslovom BRANJE – NEMINLJIV KOŠČEK OTROŠTVA.  Likovni natečaj je 

bil namenjen učencem 1. triletja, literarni pa 2. in 3. triletja.   

Letošnji natečaj je bil posvečen Metelku, saj smo šol. leti 2019/20 in 2020/2021 razglasili za 

Metelkovo leto, ker je v letu 2019 minilo 230 let od njegovega rojstva, v 2020 pa 160 let od njegove 

smrti.   

Metelko in  drugi jezikoslovci pred njim (Primož Trubar, Jernej Kopitar …) in za njim ter ostali mojstri 

besed so zaslužni, da so bralni svetovi dostopnejši ljudem, saj so  s svojimi slovnicami in 

ustvarjanjem približali ljudem branje in knjige.  

Branje je bilo osrednja tema za ustvarjanje, saj z branjem gradimo svetove in spoznavamo tistega, v 

katerem živimo. Vračamo se v preteklost, razmišljamo o prihodnosti in se učimo za današnji dan. A 

se mnogokrat zgodi, da pozabimo imeti radi zgodbe in knjige, v katerih živijo. Več ne cenimo zlogov, 

ki jih je pesnik skrbno povezal v rimo, in si ne podarimo časa, ki bi ga lahko preživeli na poteh 

domišljije. Tako smo med drugim z razpisom nagovorili učence in mentorje. 

Učenci so lahko pisali o prvih bralnih korakih – prijetnih in neprijetnih, o poteh, ki so jih prehodili s 

knjigo v roki, o ljudeh, ki so jih spoznali znotraj domišljijskih svetov, in stezah, ki vodijo v bralni užitek 

ali odpor. V proznih in pesniških stvaritvah so  razmišljali  o branju, njegovem pomenu in vrednosti  v 

današnjem času za posameznika, ali se splača ali ne, o svojih bralnih začetkih in podvigih ali težavah; 

katere vsebine jih pritegnejo in zakaj. Branje knjig – DA ali NE? Kakšno branje nam bo prinesla 

prihodnost – knjige, bralnike … Lahko pa so se pri tem prepustili  tudi domišljiji, se sprehodili  po  

preteklosti, se ozrli  v prihodnost … V svoje stvaritve so lahko vključili primere iz lastnih ali tujih 

doživetij. 

Mlade likovnike smo nagovorili,  da v svojih likovnih delih izrazijo motiv branja ali ilustrirajo svojo 

najljubšo knjigo, zgodbo ali pesem.   

Tako smo učence tudi spodbudili, da so s čopičem in peresom prebudili v sebi svojo ustvarjalnost, 

razmišljanja delili s sovrstniki, krepili ter razvijali besedno ustvarjalnost, naklonjenost do maternega 

in slovenskega jezika.  

Natečaj je potekal od sredine septembra do konca  decembra, sodelovalo je  deset šol (šest na 

literarnem, dve na likovnem, dve šoli na obeh natečajih). 

Izdelke je poslalo 65 učencev, ki so ustvarjali pod mentorstvom 21 mentoric (pri čemer sta bili dve 

mentorici hkrati v 2. in 3. triletju); ustvarjena dela je pregledala in ocenila strokovna komisija – 

posebej za likovno in posebej za literarno področje.   

Na likovnem natečaju je sodelovalo 20 učencev iz 4 osnovnih šol pod vodstvom 7 mentoric. 

Strokovna komisija je ocenila, da likovna dela ustrezajo razpisani temi. Izbrala je pet likovnih del, ki  

izstopajo z vsebinsko bogatim motivom in domiselnimi kombinacijami likovnih tehnik.  

Izdelki, ki so prispeli po klasični in elektronski pošti, so bili zelo pestri in v likovnih motivih raznoliki. 

Prevladovale so risarske in slikarske likovne tehnike. Učenci so bili v svojih upodobitvah knjižnih 

junakov zelo izvirni. Pri večini je prevladoval pisan svet domišljije, drugi so temo natečaja udejanjili 

skozi realistične prikaze knjig in pisane besede. Učenci so razmišljali, kako z likovnimi elementi izraziti 

sporočilo prebrane zgodbe. Svet domišljije imajo zelo razvit in so svoje likovne izdelke obogatili s 
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prikazi pravljičnih junakov. Drugi so razmišljali o knjigi kot motivu in besedah kot sporočilu. Izdelki v 

ožjem izboru so bili sporočilno bogati. Jezik pravljic in pisane besede so uspešno prenesli v svet 

likovnih izrazil. 

Likovni natečaj, 1. triletje 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: GLORIA KLANJŠEK, 2. razred, OŠ Frana Malgaja, POŠ 

Blagovna, mentorica Petra Artnak, naslov: Muca Copatarica. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: MIJA STRMEC, 2. razred, OŠ Veliki Gaber, mentorica Justina 

Zupančič, naslov: Jaz med knjigami. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: DAVID ŠKRILAC, 2. razred, OŠ Veliki Gaber, mentorica Urška 

Mitrović, naslov: Pohlepni velikan. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: JAKOB ŽEFRAN, 2. razred, OŠ Veliki Gaber, mentorica Urška Mitrović, 

naslov: Skriti čarobni gozd. 

5. mesto: Metelkovo priznanje: EMA PAVLOVIČ, 3. razred, OŠ Podbočje, mentorica Damjana Stopar 

Štrovs, naslov: Moja najljubša …  

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 

Literarni natečaj, 2. triletje 

Sodelovalo je 23 učencev  in  7 mentoric  iz 5 osnovnih šol, pri čemer so bili učenci OŠ Veliki Gaber 

zelo ustvarjalni. Ocenjevalna komisija je skrbno pregledala prispela besedila tako prozna kot pesniška 

ter podelila Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  drugih šol posebej za prozo in posebej za 

poezijo.  

Prozna besedila 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Omar Mustafić, 6. razred, OŠ GORICA VELENJE, mentorica 

Sandra Omladič, naslov: Samo ti si, ki opazuješ zgodbo. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Žiga Slak, 5. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Lidija Ožek, 

naslov: Bralni svet. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Maj Pongrac, 6. razred, OŠ GORICA VELENJE, mentorica 

Sandra Omladič, naslov: Knjiga – povsem drug svet. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Alex Pekolj,  5. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Maja Papež, 

naslov:  Moji bralni postopki. 

5. Metelkovo priznanje: Jan Zajec, 4. razred, OŠ VELIKI GABER, mentorica Tadeja Gliha, naslov: 

Pravljični vlak.  

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 

Poezija 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Sara Stanič, 6. razred, OŠ BREŽICE, mentorica Darinka 

Ferenčak Agrež, naslov:  Kaj je zate brati?. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Sara Petrina, 4. razred, OŠ ŠMIHEL, mentorica Mateja Hribar, 

naslov:  Knjiga.  
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3. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Ivana Bagon, 4. razred,  OŠ VELIKI GABER, mentorica Tadeja 

Gliha, naslov: Branje. 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Kim Bulog, 6. razred, OŠ BREŽICE, mentorica Darinka Ferenčak Agrež, 

naslov: Branje … 

5. mesto: Metelkovo priznanje: Tisa Cvelbar, 4. razred, OŠ Šmihel, mentorica Mateja Hribar, naslov: 

Branje. 

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje. 

OŠ Frana Metelka Škocjan 

Proza 

Vsi sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje.  

Poezija, 2. in 3. triletje 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje:  Manca Pleterski, 4. razred, POŠ BUČKA, mentorica 

Urška Zidar, naslov: Branje … 

 

Ostali sodelujoči prejmejo priznanja za sodelovanje.  

 

Literarni  natečaj, 3. triletje 

V 3. triletju je sodelovalo 22 učencev in 9 mentoric  iz 6 osnovnih šol.  

Ocenjevalna komisija je skrbno pregledala prispela besedila tako prozna kot pesniška ter podelila 

Metelkovo pero in priznanje  3 ustvarjalcem iz  drugih šol posebej za prozo in posebej za poezijo ter 

tudi iz domače šole. 

Proza 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Nika Mijatović, 8. razred, OŠ NHR HRASTNIK, Podružnica Dol, 

mentorica Tanja Kresnik, naslov:  Branje in jaz. 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Aleks Ercek, 9. razred, OŠ BRUSNICE, mentorica Darja 

Šinkovec, naslov: Branje se splača – zelo. 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Dimitrije Cocojević, 7. razred, OŠ BREŽICE, mentorica Darinka 

Ferenčak Agrež, naslov: Branje … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Živa Hudohmet, 8. razred, OŠ STRAŽIŠČE KRANJ, mentorica Simona 

Špolad, naslov: Branje in Kradljivka knjig. 

5. mesto: Metelkovo priznanje: Olja Erlah, 7. razred, OŠ GORICA VELENJE, mentorica Sandra 

Omladič, naslov: Soba brez knjig je podobna telesu brez duše!.  

Poezija 

1. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Vanessa Gole, 9. razred,  OŠ BRUSNICE, mentorica 

Marjana Kosec, naslov: Posebna ljubezen.  

Ostali ustvarjalci prejmejo priznanje za sodelovanje. 
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OŠ Frana Metelka Škocjan 

Proza 

1. mesto: Metelkovo pero  in priznanje: Tereza Zupet, 9. a, mentorica Mateja Javeršek, naslov: 

Branje … 

2. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Pia Lahne, 9. b,  mentorica Tanja Luštek, naslov: Branje … 

3. mesto: Metelkovo pero in priznanje: Ema Kapler, 7. a, mentorica Tanja Luštek, naslov: Branje … 

4. mesto: Metelkovo priznanje: Nastja Vdovč, 7. a, mentorica Tanja Luštek, naslov:  Branje …  

5. mesto: Metelkovo priznanje: Gal Giodani, 7. a, mentorica Tanja Luštek, naslov:  Branje … 

Ostali ustvarjalci  prejmejo priznanja za sodelovanje, prav tako mentorice.  

Razpisana tema v tem šolskem letu je bila za pišoče učence kar zahtevna naloga, a so se trudili po 

svojem najboljšem navdihu čim bolj izvirno ubesediti svoje misli tako v vezani kot nevezani besedi. 

Učenci so iskreno izhajali iz svojih bralnih izkušenj, zavedajo se pomena branja za  življenju. Ozrli pa 

so se tudi v bralno prihodnost in bili tudi kritični do novih bralnih medijev, a večina se je strinjala, da 

koronačas narekuje in odpira nove možnosti, toda knjiga, tista »ta prava«, ki jo vzameš v roke doma 

ali na plaži in te popelje v bližnje in daljne kraje, tudi domišljijske, pa bo ostala. In prav je tako.  

Pohvaljene mentorice, ki so uspele svoje učencev času pouka na daljavo spodbuditi k ustvarjanju.  

Čestitamo vsem sodelujočim učencem in njihovim mentoricam in jih vabimo  k ustvarjanju prihodnje 

šolsko leto.  

Zaključne prireditve ni bilo, priznanja  z nagradami sodelujoči prejmejo po pošti. 

Skupina za pripravo in Marinka Cerinšek, vodja Metelkovega peresa 

BRANJE – NEMINLJIV KOŠČEK OTROŠTVA 
 

Sredi belega travnika je muc. Vidim le črno liso in rožnat smrček. Ostalo se je zlilo s kristalčki – 

tisočimi drobnimi kristalčki. Včeraj so se usuli z neba na zemljo in jo prekrili. Lepo je, zimska idila nas 

obdaja, lepo jo je opazovati iz toplega zavetja … Kaj pa naš muc? Smrček mu trepeta, hladna sapica 

ga reže do kosti. To je njegov prvi sneg, zanj nova izkušnja, nov, mrzel – kljub vsej belini – temen čas. 

Poišče si zavetje, se zvije v klobčič in počasi pade v lahen sen. Še vedno mu zastrižejo uhlji, kar ga 

velikokrat zmoti. Trenutno bi rad bil čisto drugje. Sanja o pomladi, o lepih, svetlih svetovih. Zanj so 

sanje kot branje, kot namišljeno potovanje – tako namišljeno –,vendar na nek način resnično, kot 

prava resničnost, le drugje, v drugem času. Izven dosega rok in izven znanega časa. Muca predrami 

otroški jok. Pravljica za lahko noč se je prehitro končala. 

Otroci berejo, da bi odrasli, in odrasli, da bi postali otroci. Besede so čudež, ki naša dognanja, 

razmišljanja in domišljijske svetove prikazujejo drugim. Treba jih je le skrbno zaviti in podariti naprej. 

Vsako takšno darilo je čudovito in enkratno, saj je pisatelj vanj vložil svoj čas in trud ter v njem pustil 

svoj pečat. Vse je načrtoval, da bi nam sporočil to, kar je želel. Vsak pisatelj ima cilj širiti obzorja. 

Prvi bralni koraki niso vedno lahki, vendar se v vsakem primeru izplačajo. Branje nas namreč 

spremlja vse življenje in nam popestri še tako turoben dan. Namreč, ni lepšega kot trenutki svobode 

s knjigo v roki. Trenutki globokega razmišljanja, učenja in razkrivanja skrivnosti. Trenutki, ki nam 

zbistrijo misli in nahranijo um ter duha. Trenutki, ko je pred očmi le še svet iz knjige in je vse ostalo 
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pozabljeno. Spoznavanje nenadomestljivih namišljenih prijateljev je prav tako nekaj enkratnega. 

Vsak knjižni prijatelj ali sovražnik je neponovljiv in od vsakega se lahko kaj naučimo. Nekateri 

prijatelji ostanejo z nami tudi v resničnem svetu, kjer nas bodrijo in spremljajo na vsakem koraku. 

Sicer pa nihče, niti pisatelj sam, svojega junaka ne pozna dovolj dobro. V vsakem je še kanček 

skrivnostnosti in vsak bralec mu sam vdahne življenje in ga dopolni. Mar ni to prava čarovnija? 

Sedim v toplem zavetju kavča in berem … Nenadoma opazim, da me kot v pravljici skozi okno gleda 

naš črni muc s svojim belim šalom. Prišel je na balkon s sneženega travnika. Po golem deblu češnje je 

spretno premagal višino in zdaj tu sedi in me prosi s svojimi velikimi črnimi očki. Odprem balkonska 

vrata in pride na toplo. Zvije se v klobčič poleg mene in posluša. Kmalu zaprede v sen. Zopet mu pred 

očmi letajo metulji, slišati je otroški smeh, sonce pa mu greje bele tačke. 

Tereza Zupet, 9. a, 1. mesto 

 

Letim, bruham ogenj, dečka začaram v žabo, potujem skozi čas, živim na drevesu. Ah, ko bi lahko vse 

to delala naenkrat. Ne vem več, kaj je realnost, kaj je sedanjost, v katerem prostoru ležim. To se mi 

dogaja vsako noč in vsak dan. Že od otroštva. 

Mami pravi, da si svetove, v katerih bi sama rada živela, lahko gradim le, kadar sanjam. Človek, 

katerega sanje so brezbarvne, so sama sivina, se mi smili, ker ni nikoli doživel čar domišljije, nikoli ni 

dobro spal. Zato mi je in še vedno mi, mami polaga na srce zgodbe, pravljice, romane … ki mi poživijo 

in razbijejo tisto sivino, ki nekatere priganja k nespečnosti.  

Starši so mi vsak večer pred spanjem prebirali najrazličnejše pravljice (to je bila že kar obveza). Bile so 

vseh vrst. Takrat sem živela v gradu, se kot Rdeča Kapica sprehajala po gozdu, kot princesa sem 

poljubila slinastega žabca, se zaljubila v ježka, pospravljala pepel in na koncu zaspala kot Trnuljčica. 

Poslušala sem razne pripovedke stare mame, zgodbe, ki so uhajale iz radia. Tudi ko sem bila v vrtcu, 

sem v roke vzela knjigo in jo prebirala. Čeprav je bila zgodba popolnoma drugačna od dejanske zgodbe, 

sem s tem pritegnila veliko poslušalcev. Čez čas sta me v roke vzeli moja stara mama in seveda mami. 

Učile smo se branja besed ter povezovanja le-teh. Ko sem rastla, sem v roke prijemala vedno debelejše 

knjige. Tako pridemo v sedanjost, ko se mi zdijo že vse tiste zgodbe preotročje, preveč domišljijske. 

Verjetno zato, ker je oddelek za otroško domišljijo v mojih možganih prepoln. Zdaj rada berem ganljive 

zgodbe, ki me pretresejo in pripeljejo na rob solza. Posegam tudi po fantazijskih romanih, ki so napisani 

tako spretno, da jim verjameš skoraj vse. Najraje pa imam pustolovske, ki so napete od začetka do 

konca. Takrat se kot Robinson podajam na preživetje, da ne bom umrla od lakote, ker sem toliko časa 

v lasti knjige. To se večkrat zgodi na morju, ko te petje valov in glasno nakladanje škržatov (moj oči jim 

pravi "žmurgnli"), zapelje v oni svet, kjer lahko živiš več življenj. Čez zimo rada berem božične romane, 

komedije, razne prigode in praznične čarovnije. 
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Veliko oseb v najstniških letih pozabi na prebiranje. Raje se vržemo na kavč oz. fotelj, malo stisnemo 

daljinec, in gledamo knjigo, v katerih ni strani, niti črk in besed (razen, če gledaš tujo, kjer morajo biti 

nalepljeni podnapisi), je samo premikajoča se slika. Ni ti treba preveč razmišljati, kakšne so podobe in 

liki, ker jih že sam film pokaže, kakšni so. Če bi morala izbirati med filmom in knjigo, bi se zlagala, če bi 

rekla, da takoj izberem knjigo. Film ti ne vzame toliko časa kot knjiga ki jo prebiraš tri dni, a ne? Seveda 

ti ne! Preprosto sedeš, pritiskaš na gumbe in se z vsakim dotikom daljinca bolj »izklapljaš«.  V nasprotju 

s tem se pri branju knjige z vsako stranjo bolj »vklapljaš« in možgani ne spijo, ampak ustvarjajo 

domišljijske svetove, v katerih smo mi glavni junaki.  

Kaj, če knjige izumrejo? Bo izumrla tudi človeška vrsta. V resnici vsak dan vsaj nekaj preberemo, morda 

je to le račun za elektriko, ali pa ljubezenski SMS. Brez branja, pisanja in govorjenja smo ničla. Postali 

bomo gladiatorji, ki se borijo v areni proti molku. Še dobro, da smo se naučili brati, se poigravati z 

mislimi in uživati v sanjah. Kaj pa veš, morda sem pa ta trenutek zakopana v trdnih sanjah. 

Pia Lahne, 9. b, 2. mesto 

 

»Če želiš priti daleč v življenju, moraš prebrati veliko knjig,« pravi Roald Dahl, meni ljubi pisatelj, ki s 

svojimi knjigami buri bralčevo domišljijo, preko katere vstopamo v svetove knjižnih junakov in za vsaj 

par trenutkov  odpotujemo v neznane svetove. Branje nas uči, nas usmerja, navdihuje, sprošča. Z vsako 

stranjo se pridobivajo izkušnje, zato je pomembno, da se že v zgodnjem otroštvu začne s prebiranjem 

slikanic. Branje in knjige se skozi leta našega odraščanja razvijajo, zato blagor tistim, ki jih knjiga 

spremlja na vsakem koraku od najbolj otroških slikanic mimo mladinskih romanov do najbolj strokovne  

literature in težke poezije. 

Meni prebiranje knjig, ali če bi se poetično izrazila, sanje, ki jih držimo v rokah, pomeni kvalitetno 

preživljanje prostega časa. Pomeni mi nek »varni kotiček«, v katerem sem to, kar sem, zaprta pred 

ostalim svetom in poglobljena v poseben trenutek, v katerem uživam. 

Z branjem se srečujem od malih nog, ko sta mi starša prebirala slikanice, ki sem jih nadobudno 

poslušala. V prvem razredu pa je branje ena od glavnih stvari, ki se jih takrat naučiš, ostane ti za vse 

življenje. Tukaj bi umestila pregovor »Kar se Janezek nauči, to Janez zna«. Mislim, da lepo opisuje, kako 

pomembna so leta v osnovni šoli, kjer se učimo osnovnih znanj. Na začetku je branje težko, saj vsaka 

stvar, za katero se trudiš, od tebe nekaj zahteva.  Branje zahteva potrpežljivost, vztrajnost, spodbude 

staršev in vajo, vajo, vajo. Vsi ti bralni listi in preverjanje hitrosti branja pripomorejo h gladkemu in 

bolj razumevajočemu branju. Vendar se ves trud poplača. Poplača na področju izobraževanja, pa tudi 

duhovnih potreb. Seveda moramo prebrano razumeti in o njem premišljevati. Pri prebiranju je tako, 

če si zbran in knjigo prebereš zase, si moraš vzeti čas in svoje misli preusmeriti v pisateljeve besede. 

Jaz včasih povezujem stvari iz knjige z resničnim svetom ali se trudim stopiti v kožo knjižnega lika …  

Zase lahko rečem, da sem prebrala veliko knjig, čeprav si želim, da bi jih lahko še več. Moj besedni 

zaklad je zelo hvaležen vsaki prebrani vrstici, saj to, kar si zdaj mislim in kar pišem, vse to izhaja iz časa, 

ko sem z nosom v knjigi sama pri sebi razpravljala o razpletu zgodbe. Me pa veseli, da je po knjigah 

posnetih tudi veliko filmov, vendar vsakemu priporočam, da si pred ogledom filma prebere knjigo. 
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V mojem otroštvu sem zelo rada poslušala Miška Tipa, Nodija, ob večerih pa je bila moja najljubše 

zbirka pravljic z ilustracijami Jelke Reichman. Vedno so mi bile všeč humoristične, pa tudi pustolovske, 

rada pa v roke vzamem tudi znanstveno fantastiko in mladinski ljubezenski roman. David Walliams me 

je prevzel s svojimi zgodbami, ki so me vedno nasmejale in prijetno presenetile.  Navdušila me je zbirka 

knjig Harry Potter, ki sem jo kar požirala. Pri izbiri knjig mi po navadi pomaga knjižničarka, svetuje mi 

pa tudi razredničarka. Knjigo vzamem v roke največkrat zvečer, pred spanjem. Med  počitnicami, 

predvsem poletnimi pa se odvija »bralni maraton«. 😊  

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje.     

Končala sem z  verzom, vzetim Tonetu Pavčku iz pesmi Branje, ki naj nas spodbuja v tem, da je branje 

čisti užitek in ne prisila. Jaz pa bi samo še dodala: Pravo branje je branje za dušo in sebe. 

Naj knjiga se z roko v roki s tabo poda čez ulice življenja in trenutke trpljenja. Naj bo prijetna 

sopotnica in dobra svetovalka. 

Ema Kapler, 7. a, 3. mesto 

 

Branje je podoba sanj. Ko bereš, lahko odpotuješ v daljne kraje, se videvaš v drugih osebah, živiš in 

dihaš z njimi, jih sprejemaš takšne kot so. 

Te sanje doživljamo od malih nog, ko smo poslušali mamo, ki nas je s pomirjujočim glasom odpeljala 

v sanjski svet. Čas brezmejne igre se zaključi ped pričakovanji. Šolska vrata se ti na stežaj odprejo in 

življenje se spremeni. In tu se srečaš z branjem, s to noro težko in zapleteno rečjo. Črke, besede, 

stavki, povedi. Groza, strah in trepet, upiranje in jaza, vendar pri mami, ki vztraja pri svojih zahtevah 

ne dosežeš nič. Samo izgubljaš čas za povsem nepotrebne reči. Z leti vaje, truda, vztrajnosti, trme, ti 

končno uspe. Naučiš se brati in besede te prevzamejo. Na enkrat opaziš, kako pomembna stvar je 

branje in si življenja brez njega ne predstavljaš. Knjige te začenjajo ena za drugo 'požirati' vase. Ne 

zavedaš se, kako hitro beži čas med branjem. Vživiš se v zgodbo, misliš, da je to resničnost in zraven 

včasih potočiš kakšno solzo ali se glasno smeješ, da ti drugi zavidajo ...  

Na branje danes, kot najstnica, gledam pozitivno in ne kot včasih, ko mi je bilo breme. Branje me 

pomirja, sprošča, razveseljuje, včasih tudi vznemirja. Romani z vsebino težav, izkušenj in stvari, ki jih 

doživljajo določeni najstniki, običajno starejši od mene, me navdihujejo. Njihove zgodbe mi kažejo 

svet v različnih lučeh. O zgodbah razmišljam, ustvarjam neke hipoteze in pričakovanja. Včasih se mi 

zdi, da podobne reči doživljam ali pa bi si jih želela doživljati. Običajno se zgodbe končajo srečno, 

vendar mi ne ugaja, da se končajo, žalim si izvedeti več, kot da se je vse zaključilo sredi dogajanja in 

si želim nadaljevanja, kljub temu da ga ni. Nekatere vsebine so preproste in lahko razumljive, druge 

težje, malce pretresljive in s tem dodatno poudarjajo, da življenje ni vedno rožnato. Velikokrat pred 

nas postavlja ovire, ki se včasih zdijo nemogoče. Tudi dobra knjiga ti lahko včasih razbistri misli pred 

težkimi odločitvami. 

Knjiga ni človekova sovražnica,  temveč zvesta prijateljica in sopotnica. Spremlja nas od začetka vse 

do konca. 

 

Nastja Vdovč, 7. a, 4. mesto 
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Branje je nujen del otroštva, za katerega se moramo truditi in mu nameniti veliko časa, da ga 

osvojimo. Predstavlja pa tudi lep del otroštva, povezanega s pravljicami in knjigami, ki smo ga 

preživeli s svojo družino.  

Vse se je začelo s kratkimi knjigami z debelimi platnicami, slikanicami. Ob tem pa mi je mama že 

takoj ob prihodu iz porodnišnice prebrala Malega princa. Ne spominjam se ničesar. Prav tako mi je 

mama povedala, da je, še preden sem se rodil, prebrala knjigo Starec in morje. Večrat mi je rekla, da 

sem verjetno zato tako navdušen ribič. Morda je res kaj na tem, ker niti v mamini niti v očetovi 

družini nikoli ni bilo nobenega ribiča. Zato se moram o tem učiti čisto sam. Pri tem mi pomagajo tudi 

knjige in revija Ribič, na katero sem naročen. Rad berem članke ribičev, ki pripovedujejo o tem, kako 

so ulovili različne ribe in kakšne dogodivščine so pri tem doživeli, kakšne vabe so uporabljali.  

Že v otroštvu sem prebral ogromno knjig. Prebral sem skoraj vse zbirke iz knjižnice v Škocjanu. Moje 

branje se je pričelo najprej tako, da sem poslušal pravljice pred spanjem. Brala mi je moja mama ali 

babica. Vsaj dokler se ni rodil moj mlajši brat, mi je mama brala skoraj vsak večer pred spanjem. Tudi 

babica mi je vedno rada brala. Knjig smo imeli doma vedno veliko, saj je moja babica delala v 

Mladinski knjigi. Spominjam se, da me je babica velikokrat peljala v knjižnico. Vedno smo si izbrali 

zelo veliko knjig. Zanimale so me knjige o naravi, o živalih in pokrajinah. Zanimale so me tudi zbirke o 

raznih dogodivščinah. Večkrat sem prebral zbirko Pet prijateljev. Živo sem si predstavljal njihove 

pustolovščine, ki bi jih tudi sam rad doživel. Velikokrat sem, ko sem prišel iz šole, po kosilu šel v svojo 

sobo in bral knjigo. Velikokrat sem knjigo prebral v enem popoldnevu. Sam ter s pomočjo babice in 

mame sem prebral zbirko Harry Potter, ki mi je bila zelo všeč. Včasih je bila tudi strašljiva. Zanimale 

so me tudi knjige o rekordih, o zgodovini. 

Mnogokrat sem bral smešne knjige, ob katerih sem se nasmejal. Nekoč sem za darilo dobil Pavlihovo 

pratiko s šalami, ki sem jih rad bral. Z novimi obveznostmi, ko sem odraščal, sem počasi pozabil na 

branje knjig. Sedaj rad preberem ribiške knjige.  Dostikrat mi čas za knjigo pobere računalnik. Ker je 

pred nami zimski čas, pa si bom prebral še kakšno zanimivo knjigo. Branje je prijetno, ko te vsebina 

potegne vase in ko ni pod prisilo. Tudi v domačih knjižnih policah čaka name še veliko knjig.  Naročen 

sem tudi na revijo Skavtič, ki jo z veseljem preberem. Sedaj še posebej rad berem ribiške knjige in 

revije, saj se iz njih tudi veliko naučim. 

Gal Giodani, 7. a, 5. mesto 

 

BRANJE JE 

ENO VELIKO POTOVANJE 

MED VRSTICAMI 

IN ČRKAMI. 

 

MED BRANJE 

SE PRIKRADE ORANJE 

PO VEJICAH 

IN KLICAJIH. 
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K BRANJU 

PRIDE POHAJKOVANJE 

PO SANJAH. 

 

POD BRANJE 

SODI TUDI SPANJE 

IN K SPANJU ZNANJE. 

Manca Pleterski, 4. p, 1. mesto 

SAMO TI SI, KI OPAZUJEŠ ZGODBO 
 

Moje potovanje v svet branja se je začelo pri petih letih, ko sem iz radovednosti hotel brati. Brati 
sem želel, da bi vedel, kaj pomenijo vsi ti znaki, ki so bili marsikje. Takrat je moja mama obesila 
čudovit barvni plakat na vrata moje sobe. Na njem so bili razni meni znani predmeti, pod njimi pa 
barvno napisane prve črke teh predmetov. Tako sem se nekega dne iz radovednosti naučil vso 
abecedo. V tistem času sem bil zelo ponosen na svoj majhen podvig, ki mi je odprl vrata v domišljijski 
svet branja. Ves navdušen sem odprl knjigo pravljic, iz katere sta mi starša brala vsak večer, in začel 
brati. Sprva sem težko prebral prvo besedo tako, da bi sploh kaj razumel. V tistem trenutku sem 
ugotovil, da je branje veliko težje in počasnejše, kot sem prej mislil. Ni se mi sanjalo, zakaj bi sploh 
kdo hotel brati, če pa je tako naporno in počasno. Zvečer mi je mama spet brala mojo najljubšo 
pravljico Obuti maček. Takrat sem se spomnil, zakaj sem sprva sploh hotel brati. Naslednji dan sem 
spet poskušal brati in že mi je šlo malo bolje. 
Po določenem času sem že znal počasi brati in sem lahko v vrtcu prebral kakšen stavek iz zanimivih 
živalskih albumov, za katere smo vsi v tistem času zbirali svetleče sličice. Kmalu po tem se je začel 
prvi razred, ki  sem se ga zelo veselil. Komaj sem čakal, da bom lahko končno računal velike številke 
in dobil vse odgovore na moja vprašanja, ki so z leti sicer dobila odgovor, ampak  so za njimi prihajala 
vedno nova. Takrat smo se pri slovenščini začeli učiti, kako pisati in brati. Brati sem znal počasi in 
razločno. Bil sem vesel in ponosen na svoje branje. Potem ko sem opravil bralno značko, nisem 
vedel, kaj naj berem, zato takrat še nisem veliko bral.  
V drugem razredu so učiteljice hotele, da bi mi učenci vzljubili branje in pogosto brali. Zato so se 
odločile za nekaj podobnega tekmovanju. Vsak dan bi morali brati vsaj določen čas. Dobili smo liste v 
oblike preprostih hišk s kvadratki. Dnevno smo lahko zapolnili samo en samcat kvadratek in pisanje 
za naprej ni veljalo. Zato smo morali brati vsak dan. Tisti, ki bi do konca leta zapolnil največ teh hišk, 
bi dobil nagrado. Na začetku so bili vsi zelo zagrizeni, ampak je sčasoma bilo vse manj in manj 
aktivnih tekmovalcev. Nisem popuščal in sem, ne da bi vedel, vzljubil branje. Na koncu leta sem 
zmagal in dobil nagradno knjigo. Naslov knjige je bil Neverjetna dejstva in jo imam še danes. 
Naslednje leto v tretjem razredu se je zgodba ponovila. Takrat mi je bilo branje že res všeč in sem rad 
bral, ko sem imel čas. Nisem več želel brati pravljic, zato sem povprašal atija, če pozna kakšno 
zanimivo knjigo.  
Tako sem spoznal zbirko Pet prijateljev. Ko sem prebral celotno zbirko, mi je oče priporočil knjigo 
Vinnetou. Moram priznati, da me je bilo takrat kar strah tega izziva, saj je bila knjiga debela in je 
imela drobne črke. Pisatelj Karl May je zgodbo predstavljal v prvi osebi, zato sem se res vživel v 
enega izmed dveh glavnih likov v knjigi.  
Šolsko leto se je hitro izteklo in napočil je čas za četrti razred. Takrat smo prvič ocenjevali branje pri 
slovenščini. Zahvalil sem se samemu sebi, da sem pred tem prebral že toliko veliko knjig. Takrat sem 
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rad bral kriminalke in detektivske zgodbe. Poskusil sem brati še razne stripe, ampak niso bil ravno 
zame. Kasneje sem začel brati pustolovsko-fantastične romane, kot na primer Okoli sveta v 80 dneh. 
V petem razredu sem se malo izgubil, saj nisem več vedel, kaj rad berem. Samo, da mi je bila knjiga 
všeč. Tako sem nekega dne na policah videl knjigo Robinson Crusoe, ki spada med  eno izmed mojih 
najljubših kot ostale, ki sem jih že omenil.  
Letošnje leto sem za bralno značko prebral knjigo Alkimist, ki pravi, da je vsak zmožen doseči, kar 
želi. Zgodba je bila zelo navdihujoča. 
Sedaj sem v šestem razredu in večinoma berem fantazijske romane ali znanstveno-fantastične. Ne 
vem, kaj bom bral v prihodnosti. Naslednjo knjigo mi bodo ponudile knjižne police.   
 

Omar Mustafić, 6. b, 2. triletje, OŠ Gorica Velenje 1. mesto 

 

Kaj je zate brati?  

 

Za deklico moje starosti in približno moje velikosti ni brati kar tako!  

To je treba znati in malo garati,  

da ti lahko uspe super prebrati.   

Brezdomcu je težko kaj brati. Le kje naj knjigo sploh dobi? 

 Pa tudi če jo najde, mu to v korist pač ni. Branje vsakemu pač  ne leži.  

Moja mami sili očka, da čim več knjig prebereta. 

 V njenih očeh on prav rad bere, a v resnici raje igrice igra. Večkrat sem že opazila, 

  da zraven odprte knjige sedi, se baše s čokolado in na računalniku status uredi.   

In moj mlajši bratec brati se še uči.  

Vse prebere čisto mimo, a njemu dol visi. Korakov prvih v svet knjige še naredil ni.  

Moja babi rada bere. Občuduje tudi pesnike. Tudi sama se potrudi in ustvarja pesmice.  

Upa, da nekoč bo slavna izdala svojo pesmarico.  

Pri srcu nam bo toplo, babi ponosna sama nase bo.  

Dedek  ni ravno knjižni molj. Saj prebere časopis, a to še vedno ni dovolj.  

V knjižnico stopi le, če njegova žena ustvari karambol.  

Kaj pa moja dobra teta? Njena strast je potovati in kadar ji je dolgčas tudi kaj prebrati. Največji 

užitek pa ji je pripovedovati, nam pa poslušati in jo občudovati. 

  

Sara Stanič, 6. c, OŠ Brežice 1. mesto, 2. triletje 
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BRANJE IN JAZ 

Že kot čisto majhna deklica sem oboževala, da mi je kdo glasno in doživeto prebiral pravljice. Zelo 

rada sem jih poslušala tudi na radiu ali CD-predvajalniku, preden sem zaspala. Lahko rečem, da sem 

pravljice poslušala od rojstva in vse do tretjega razreda.  

Moji bralni začetki so bili kar precej nerodni. Glasno in doživeto branje mi nikakor ni šlo od rok, pa 

tudi zanimanja zanj nisem imela kaj dosti. Ob koncu 1. razreda smo se začeli spopadati in spoznavati 

z velikimi tiskanimi črkami. Težava je nastala, ko smo se v 2. razredu kar na hitro spoznali še z malimi 

tiskanimi črkami, potem pa je bilo potrebno že kar brati. Brala sem počasi, nerazumljivo in kaj šele 

doživeto, kot bi morala. Branju sem se na veliko izogibala tudi v 3. in 4. razredu. V teh dveh razredih 

je bilo branje tudi ocenjeno in tako sem na hitro iz branja dobila slabo oceno. Ni bila sicer enka, 

vendar zame je bila tudi trojka slaba ocena. Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo. Vsakodnevno 

branje in vaja sta prinesla rezultate. Čedalje bolj sem se trudila – brati sem začela hitreje in doživeto. 

Pa še knjige so se mi bolj priljubile.   

Brati in uživati v branju pa sem začela v šestem razredu. Takrat sem se včlanila v bralni krožek in tako 

mi je takratna učiteljica slovenščine približala branje. Na bralnem krožku smo takrat prebrali knjigo 

Nicole Yoon z naslovom Vse vse. Ta knjiga je še dandanes ena mojih najljubših prebranih knjig. V 

zadnjih dveh letih sem prebrala res veliko knjig. Najraje berem družbene romane, obožujem pa tudi 

zgodovinsko-ljubezenske romane. Zadnja knjiga, ki sem jo prebrala, je zgodovinsko-ljubezenski 

roman Druga sestra Boleyn. Roman govori o dveh sestrah, ki sta tekmovali za kraljevo ljubezen. 

Zgodba se je dogajala v 16. stoletju. Kraljevo ljubezen je »osvojila« starejša sestra Anna Boleyn, ki je 

postala tudi kraljica Anglije. Anne je tudi mati slavne angleške kraljice Elizabete I. Zgodbo prebrane 

knjige znam sedaj povezati tudi z zgodovino. Prebrati si želim še knjigo Dediščina Boleynovih, ki se 

navezuje na prej omenjeno knjigo. 

Branje v prihodnosti ... Da, po mojem mnenju bo kar drugačno, kot je danes. Že sedaj poznamo 

bralnike, s pomočjo katerih lahko beremo knjige na telefonu, tablici ali na računalniku. To je kar 

praktično, a sama še vseeno raje v roko primem knjigo kot bralnik. Bralniki se mi ne zdijo privlačni in 

svojega občutka oz. mišljenja ne znam utemeljiti. Res pa je, da si nisem nikoli ne izposodila ne 

prebrala nobene e-knjige. Mislim, da bom po »starinsko« brala še kar nekaj časa. Tudi papir ima svoj 

čar. 

Branje obožujem, pri branju se vživim v junake knjig, razmišljam o njih, kaj bi jaz storila, če bi se meni 

to zgodilo, če bi bila v takšni situaciji. Z branjem krepim in gradim svoj besedni zaklad. Jaz najbolj 

obožujem poletno branje, to je branje na plaži, ob morju. Slišim šumenje valov, le škržati so včasih 

nadležni. Najraje imam dneve, ko lahko grem v miru v knjižnico, si vzamem čas ter se s prstom 

sprehajam po knjižni polici ter izbiram knjige. Včasih si izposodim knjige, ki mi jih priporočijo prijatelji 

ali znanci, včasih knjigo, ki mi jo priporoči mami, a to se zgodi bolj redko, saj je mami prebirala knjige, 

ki so danes za mlade »starinske« (npr. Tajno društvo PGC, Geniji v kratkih hlačah, Solzice ...), včasih 

pa tudi izberem knjigo po videzu, če me privlači platnica. Vedno pa iz knjižnice domov prinesem 

najmanj 5 različnih knjig in potem preberem tiste, ki so mi všeč (in tiste, ki jih moram za domače 

branje). 

Upam, da branje ne bodo »izrinili« različni filmi, saj je prebrati knjigo večji in boljši užitek kot 

gledanje filma. Večkrat sem že prebrala knjigo in gledala film, ki je bil posnet po knjigi, a za vedno 

lahko rečem ... knjiga je bila boljša. Ob branju knjige se sprostiš, se vživiš, odmisliš vse skrbi. In vsak 

ljubitelj branja bo rekel  - DA JE KNJIGA VEDNO BOLJŠA OD FILMA!  

Nika Mijatović, 8. a, OŠ NHR Hrastnik, Podružnica Dol, 3. triletje, 1. mesto 
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POSEBNA LJUBEZEN 

Danes vam bom skrivnost izdala, 

ne bom se z njo preveč bahala. 

Nihče namreč še ne ve, 

da tudi jaz  zaljubila sem se. 

 

Ni to ljubezen na prvi pogled bila, 

saj je že kar nekaj časa trajala. 

To je ljubezen, ki se vedno zgodi, 

ko dva preživljata skupaj več dni. 

 

Ko v roki sem jaz  roman držala, 

zelo sem hitela, da bi ga prebrala. 

Potem lahko drugega  brati začnem, 

še mnogo jih čaka, da jih odprem. 

 

Ljubezen je moja torej do knjige bila, 

do branja, ki prinaša veliko lepega. 

Človek, ki bere, veliko izve, 

nekaj je res, nekaj pa izmišljeno le. 

 

Kdor bere veliko, življenj sto živi, 

kdor ne, se življenje bedno mu zdi. 

Tako mi mami nekoč rekla je, 

ona že ve, še v posteljo s knjigo gre. 

 

Vanessa Gole, 9. r., OŠ Brusnice, 3. triletje, 1. mesto 
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HAIKU 

Tudi na Osnovni šoli Franceta Bevka v Tolminu so mlade pisce spodbujali k pisanju, in sicer haikujev. 

S tem namenom so letos razpisali 19. haiku natečaj za osnovne šole na temo hribov, skal, gričkov, 

skratka občudovanja narave.  

Rokave so prav tako zavihali učenci naše šole in nastalo je nekaj haikujev. 

Besedilo: Mateja Javeršek 

 

Hrib je vzpetina 

in prava raševina 

na vrhu sveta. 

Ana Vene, 6. a 

Visoka gora. 
 

Srce ujeto je v njej. 
 

Spusti me domov! 
 

Ema Medved, 9. a 

Hrib ali gora –  
 

mi bomo splezali nanj, 
 

saj to ni mora. 
 

Enej Kumljanc, 7. b 
 

Odmev, šum vetra. 

Prinaša mi spomine, 

vidim tvoj nasmeh. 

 

Potok mi šumi. 

Ne razumem ga, ne znam 

odgovoriti! 

 

Pomislim na dež 

in na gorske nevihte. 

Takoj zagrmi. 

 

Sonce v kaplji 

rosice mi namigne: 

»poglej v nebo«. 
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Votla drevesa 

so si že izjokala 

svojo praznino. 

 

Vsi smo kot ptice. 

Letimo, letimo in 

nato pademo. 

 

Vsi od Tereze Zupet, 9. a 

 

Gora tiho spi, 

ptiček na veji sedi, 

veter pa pihlja. 

Matjaž Markelc, 6. b 

 

 

 

 

Patricija Tramte, 6. a 
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Rima raja 

RIMA RAJA, Festival otroške poezije, je tudi v deseto razpisal natečaj, namenjen mladim pesnicam 

in pesnikom, ki v letošnjem šolskem letu obiskujejo osnovno šolo.  

Namen festivala je vzbujanje literarne ustvarjalnosti mladih, ki bodo predstavili svoja dela in si s tem, 

morda, prislužili pohvalo, celo podporo, na osnovi katere bi vztrajali na začrtani poti. 

Ustvarjanja so se lotili tudi naši učenci. 

Besedilo: Mateja Javeršek 

PESMICA O SREČI 

Zadnji šolski dan je že,  

jaz pa kar mimogrede  

pišem kratko pesmico – 

pesmico o sreči. 

 

Srečna sem za rojstni dan,  

božič, novo leto.  

Kljub temu pa vsak dan 

srečo delim in se veselim. 

Ana Lucija Povše, 6. a 

V PRIČAKOVANJU ZIME 

Otroci komaj čakamo, 

da sneg zapadel bo. 

Ko božič mimo prileti, 

Božiček sanja in bledi. 

 

Darila v dimnik skačejo, 

otroci še bolj veseli so. 

Zjutraj pa že sneg sneži 

otroci v snegu en dva tri. 

Gaja Povše, 6. a 
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KORONA KRIZA 

Šolski zvonec še zvoni, 

 a nas učencev v šolo še vedno ni.  

Zaradi korone smo ostali doma,  

da se ne bi širila.  

Zdaj preko spletnih učilnic se dobimo, 

 da se česa naučimo.  

Želim si, da kmalu se konča  

tole šolanje doma.  

Trenutno si najbolj želim,  

da prijatelje nazaj dobim. 

Nik Škutelj, 6. a 

ZIMA 

Jaz in sestrica Nina 

sva na lepem sklenila, 

da se bova smučati naučila. 

 

In tako čez nekaj dni 

mama je kupila par smuči. 

Midva pa sva pri oknu stala 

in nestrpno sneg čakala. 

Ko pa začelo je snežiti, 

mami je začela težiti. 

 

Ker sva smučala zelo slabo, 

sva zapeljala kar v drevo. 

Smučke sva polomila, 

palice pa izgubila. 

Anže Rupar, 7. b 
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Preberi to zgodbo 

Preberi to zgodbo, 

le kaj te to stane? 

Preberi mi jo, 

da do solz me gane. 

 

Preberi to zgodbo 

počasi in nežno, 

da me ne udari 

in v meni bo večno. 

 

Preberi to knjigo, 

te zgodbe srca, 

ta knjiga spisana 

bila je za dva. 

 

Preberi to zgodbo, 

preden gre tema v doline, 

saj šteta so leta, 

knjiga pa ne mine. 

Doroteja Halas, 6. b 

KOŠČEK SESTAVLJANKE 

Vedno kaj manjka našemu svetu. 
Sestavljanka lepa nikoli ni cela. 

Znanje človeka ni neomejeno. 
Popolna je le veličina srca. 

Osvobodimo si misli 
in sejmo le srečo! 

Naj Zemlja vrti se v ritmu srca! 

 

Tereza Zupet, 9. a 
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PTICA 

Bela ptica po nebu leti 

in se v drevo zaleti. 

Z drevesa padejo listi, 

prav vsi isti. 

Nato še veter zapiha, 

listje s tal odpiha. 

Nekaj listja luknjo zapolni, 

da pogreje dom žolni. 

Ostalo listje najdejo najmlajši, 

ki z njim igrajo se najrajši. 

Vsa Zemlja je zadovoljna, 

za kar je ptica odgovorna. 

Katja Kosec, 8. a 

 
DOMIŠLJIJA 

Verze v rimo vprežem, 

v pesem jih povežem. 

Pesem, polno rim, 

spravim v spomin. 

 

Domišljija kot izvir 

žubori nad bel papir. 

V moji roki je peresnik, 

jaz sem že pravi pesnik. 

Žana Andrejčič, 8. a 
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RIMA RAJA 

Ko nam je lepo, misli iščejo rime, 

rime se bojijo zime, 

zato se rade smejijo, da jim je toplo – 

včasih, le včasih, so nagajive zelo. 

 

Poznamo veliko različnih rim – 

so vesele, 

ene debele, 

druge kosmate, 

spet tretje ne tako zelo bogate. 

 

Včasih pa ni potrebno, da se vse rima. 

Pesem nežna 

je lahko le bežna, 

v obzorju sonca 

ni potrebno polnega lonca. 

 

Življenje je za vsakega drugačno. 

Eni se smejijo, 

drugi vsem težijo, 

a vsi smo ljudje, 

ki po nečem hrepenimo, 

kar ne pomeni, da vse dobimo. 
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Življenje je kratko, 

a mora biti kar se da sladko 

kot bomboni 

ali pisani baloni. 

 

Zato se moramo truditi 

in čim manjkrat izgubiti. 

So vzponi in padci, 

a z dobrimi ljudmi okoli sebe 

jih ni težko premagati 

in na koncu zmagati! 

Tjaša Tramte, 9. a 

 

 

Ela Štampek, 3. p 
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Metelkarji v Tednu pisanja z roko 2021 

Tudi metelkarji smo se v času pouka na daljavo pridružili Tednu pisanja z roko 2021, ki je potekal od 

18. do 22. januarja. Najprej smo bili z e-predstavitvijo v obliki projekcije povabljeni k ustvarjanju  

svojih pisnih stvaritev, o katerih smo se pogovarjali in jih  pisali  pri razrednih urah. Svoja pisma 

prijatelju – staršem, starim staršem, sošolcem, učiteljem, ravnateljici – smo fotografirali in jih poslali 

razredničarki.  

KAJ smo želeli doseči? 

Ozavestiti mlajše in starejše  o pomenu pisanja z roko. 

Spodbuditi pisanje z roko, ne le z računalnikom. 

Krepiti pozitiven odnos do pisanja z roko. 

Pisava vsakega človeka je neponovljiva. 

Spodbujati lepopis.  

Spodbuditi razvoj fine motorike. Vaja dela mojstra. 

Spodbuditi izražanje spoštovanja in naklonjenosti. Pisanje z roko je bolj osebno. 

Spodbuditi in povabiti k pisanju z roko  čim več učencev.  

 

Kaj in kako smo ustvarjali? 

V knjižnici smo v kotičku Radi pišemo z roko razstavili ravnateljičine ročno napisane novoletne 

voščilnice zaposlenim,  
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voščilnice učencev, ki smo jih poslali svojim učiteljem, 

  
 

ter pisma zaposlenih našim učencem (ravnateljice, pomočnika ravnateljice, tajnice, knjižničarke, 

kuharja v imenu šolske kuhinje, svetovalnih delavk, učiteljice podaljšanega bivanja).   

 

 

Ravnateljičino pismo 
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Vsa besedila metelkarjev, ki so jih razredniki poslali koordinatorici po e-pošti, so razstavljena na  

tabli, oblikovani z orodjem Padlet, na šolski spletni strani, nekaj naših prispevkov pa je objavljenih na 

tabli Tedna  pisanja z roko, oblikovani v programu Padlet, Društva Radi pišemo z roko, kjer so 

objavljale tudi ostale sodelujoče slovenske šole in druge ustanove ter organizacije.   

https://padlet.com/marinkacerinsek/Bookmarks 

https://padlet.com/radipisemozroko/teden2021 

 

Metelkarji ste v teh koronačasih pisali sošolcem, starim staršem, učencem prijateljskega razreda … 

 

 
 

 
 
 
 

 

  

https://padlet.com/marinkacerinsek/Bookmarks
https://padlet.com/radipisemozroko/teden2021
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 Ustvarjali smo tudi na Podružnici Bučka. Pisali smo staršem, sošolcem in ravnateljici.  

 

 

  

 
 

 

 

 

Pri pouku se trudimo pisati z roko ne samo v Tednu pisanja, ampak 

tudi ostale dneve v  šolskem letu (reševanje učnih listov, pisanje v 

svoje zvezke, v delovne zvezke). 

 

Za Teden pisanja z roko 2021: Marinka Cerinšek 
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BESEdA LEtA 2020 NA NAŠI ŠOLI 

Med dejavnostmi, ki smo jih na šoli načrtovali za praznovanje Metelkovega leta, je bilo tudi 

izbiranje besede leta 2020. 

Potekalo je od januarja do konca decembra. Oddelki so ob koncu meseca izbrali največ tri besede, 

sledil je končni izbor treh besed meseca. Pod mentorstvom učiteljic Mateje Korenič in Tine Gorenjc 

so učenci v OPB in pri pouku besede ilustrirali ali fotografirali.  

Januar in februar sta bila zaznamovana z ljubeznijo in snegom. Od marca do maja je potekal pouk od 

doma – na daljavo, kar se je odražalo tudi pri izboru besed. Od junija do avgusta so bile izbrane 

besede počitniškobarvane, september je prežet s »šolo v šoli«, oktober je bil jesensko obarvan. 

November je bil meglen, učenci so ga posvetili tudi gibanju, predvsem pa »zumanju« na Zoomu. 

Decembrski dnevi so bili praznični v dejanjih in besedah.  

V začetku januarja pa je med mesečnimi besedami sledil končni izbor za besedo leta na naši šoli.  

Izbrane so bile tri, ki so zelo povezane s sedanjo stvarnostjo - koronavirusom in vsem, kar prinaša v 

naša življenja ta čas, predvsem način obiskovanja pouka.    

Izbrane so bile:  

1. šolanje na daljavo/od doma, 

2. ZOOM, 

3. koronavirus. 

Mimogrede: Beseda leta 2020 v naši državi je karantena, sledita  ji kolesarjenje (2. mesto)  in 

besedna zveza 14 dni (3. mesto). Kretnja leta je koronavirus.  

BESEDE MESECA  v letu 2020 

Januar: 

Kobe,  srečno, kmetija 

Februar: 

virus, ljubezen, sneg 

Marec: 

koronavirus, pomlad 

April: 

šolanje od doma: 

Šola od doma – šola na daljavo; ostani doma; dom 

Maj: 

ocenjevanje, ZOOM, češnje 

Junij: 

morje, počitnice, sonce 
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Julij–avgust: 

počitnice, morje, krompir 

September: 

šola v šoli,  jesen – trgatev; kolesarstvo – zmaga 

Oktober: 

kostanj, jesen, gobe (knjiga, dež) 

November: 

megla, ZOOM, gibanje 

December:  

božič, zimske radosti, praznovanje in praznične želje 

 

Nekaj za pokušino … 
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Pripravila: Marinka Cerinšek, šolska knjižničarka 
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BoŽIČno-novoletni koncert 
 

 
23. 12. 2020 smo v živo, preko spletnih platform ZOOM in Facebook, izpeljali božični koncert. Na 
koncertu je nastopilo 17 učencev šole. Namen prireditve je bilo učencem glasbenikom omogočiti 
nastopanje v živo, česar v času Covida primanjkuje, krajanom in vsem ostali gledalcem pa z glasbo 
popestriti dolge praznične večere. Glasbenike in gledalce je v uvodu pozdravila ravnateljica ga. Irena 
Č. Peterlin, moderator prireditve je bil g. Milan Pavlič, za tehnično podporo pa je skrbel Andrej Primc. 

 

 
 

Na koncertu so se predstavili: 
1. Bor Hočevar: Rasla je jelka (citre) 
2. Lucija Ana Povše: Jelenček Rudolf (harmonika) 
3. Žiga Kumljanc: Slovenskega naroda sin (petje ob kitari) 
4. Manca Pleterski: Prva tema iz serenade Mala nočna glasba (klavir) 
5. Tereza Zupet; Matija Bravničar: Preludij (violina) 
6. Tim Šinkovec: Jingle bells (harmonika) 
7. Ožbej Železnik: Zimska (Vera Albreht) 
8. Vid Pleterski; Johannes Brahms: Valček v As-duru (klavir) 
9. Janez Strašek: Hiša ob morju (harmonika) 
10. David Kocjan: Na avtocesti (harmonika) 
11. Žana Jelinič: Ne bodi kot drugi (citre) 
12. Ela Zupet: Zemlja pleše (klarinet) 
13. Tadej Kovačič: Lepa je Slovenija (harmonika) 
14. Veronika Povše: Can can (trobenta) 
15. Ema Kapler: Beli božič (flavta) 
16. Ema Medved: Sreča (deklamacija) 
17.  Neja Jerman: Želimo vam srečen Božič (flavta) 

 
V živo preko Facebooka si je koncert ogledalo 91 gledalcev, skupno število ogledov na dan prireditve 
na Facebooku pa je doseglo število 623.  
 
Besedilo: Andrej Primc 
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PROGRAM ZA DAN SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 

Na daljavo smo obeležili dan samostojnosti in enotnosti. Učenci so si prvo uro ogledali program, ki ga 

je pripravila ekipa učiteljev skupaj z učenci. Pozdravila sta nas tudi ravnateljica Irena Čengija Peterlin 

ter župan Občine Škocjan Jože Kapler. 
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Novoletno RAJANJE  

24. 12. je posamezne oddelke obiskal tudi sam Božičkov pomočnik in fotograf »Cerletov Jan«. 

Poglejte, koga vse je ujel s svojim fotoaparatom. 

9. A 

 

 

7. A 
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6. A 

 

8. A 
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5. B 

 

 

4. A 
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9. B 

 


