
 

 

 



 

 

Slika na naslovnici: Ema Furlan, PP 5.E 



 

 

 Dragi bralci glasila Studenček! 

Zaključujemo šolsko leto 2017/18, ki je bilo polno zanimivih 

in pestrih dogodkov. Vse to so učenci ob pomoči učiteljev in 

mentorjev pridno zabeležili v številnih literarnih in likovnih 

prispevkih. Prav zato je vsaka izdana številka glasila nov izziv 

ter nova potrditev skupnega dela vseh sodelujočih. Torej…, 

podoživite iztekajoče se šolsko leto ob zanimivih prispevkih in 

fotografijah ter prisrčnih risbah.  

 

V Vipavi, junij 2018 

Ivica Petrič, urednica 



 

 

Intervju z Aleksom Slokarjem: Mateja Hudorovič, PP 5.A 

Foto: Lea Kranjc, PP 5.D 



 

 

Lea Kranjc, PP 5.D 



 

 

Klemen Bratina, 5.r 



 

 

Aleks Slokar,  

2. vzgojna skupina 



 

 

Tadej Bolčina,  

2. vzgojna skupina 

 



 

 

Jan Šavle Ferluga, PP 4.D  



 

 

IZ DNEVNIKA NA POTOVANJU 

Katarina je med jesenskimi počitnicami odšla z družino na križarjenje. Obiskali so tri 

države: Francijo, Španijo, Portugalsko. Med potovanjem so pisali dnevnik. Ob foto-

grafijah in dnevniku smo skupaj z njo podoživljali potovanje tudi v razredu.  

Katarina Štemberger,  4.r 

Katarina Štemberger, 4.r 



 

 

 
Jan   

Žiga Krebelj, 6.r 

Ana Celin, PP 5.C 



 

 

Maruša Mekina, PP 5.B 

Jaka Celin, 5.r 



 

 

Šeherzada Hodžić, PP 5.E 



 

 

Jasmina Podlogar,  

2. vzgojna skupina 



 

 

Jasmina Podlogar,   

2. vzgojna skupina 

 

Ema Furlan, PP 5.E 



 

 

Dani Krašna, 8.r 

Dani Krašna, 8.r 



 

 

Klemen Bratina, 5.r 

Aleks Slokar,  

2. vzgojna skupina 



 

 



 

 

Žan Živic,  

1. vzgojna skupina 

Žan Živic, 6.r  



 

 

Ljubica Jancheva, 7.r 



 

 

Ljubica Jancheva, 7.r 



 

 

OKULISTIČNI PREGLED 

 

V četrtek, 19.10. smo bili v Ljubljani. Tam smo imeli okulistični pregled. Poleg 

mene so bili v Ljubljani tudi: Mateja Hodorovič, Aleks Slokar in Larisa Pečar. 

Spremljali sta nas Tanja Princes in Bejza. V čakalnici nas je sprejela okulistka in 

nas vprašala ali smo prišli vsi. To smo ji potrdili. Nato smo eden po eden odšli 

v ordinacijo na pregled. V ordinaciji smo se usedni na stol, da nam je okulistka 

pregledala oči z dvema napravama. Nato smo brali črke, da je vedela, kako do-

bro vidimo na daleč. Imel sem nekaj težav, zato sem povedal, da imam očala. Z 

njimi sem videl vse črke. Po pregledu vseh sta Mateja in Aleks dobila recept za 

očala, ki jih bosta prejela po pošti. Ker sam očala že imam, sem dobil lepa 

sončna očala v etuiju. Po pregledu smo si privoščili sprehod po parku. V CIRIUS 

smo se vrnili ob 13.00. V Ljubljani sem se imel lepo.  

 

Dominik Kogoj, PP 6 

Učenci skupine PP 5.C 



 

 

Žan Živic,  

1. vzgojna skupina 



 

 

Učenci in učiteljica PP 6 

Dani Krašna, 8.r 



 

 

NAŠ KRAS 

Srečali smo se petkrat. K Mega kvizu hodi tudi Matevž. Vsak torek imamo Mega 

kviz. Učimo se o Krasu. Zanimivo mi je to, da je Kras kraj, kjer je doma sošolec 

Matevž. Nisem vedela, da obstaja Kras. Doma je iz Sežane. Prej sem vedela samo 

to, da se tam -  v Sežani - dela salame in pršut. Izvedela sem, da ima vino na kra-

su posebno ime. Teran. Grozdje je temno rdeče, modre barve.  

Zemlja je rdeče rjava. Hiše so kamnite, na strehah so kamni. Kras je poln jam. 

Ojej, ne vem, kako se reče eni reki… Kako že? Ponikalnica.  

V Postojnski jami sem že bila z učiteljico Katarino, pa tudi z Mojco Marc in 

Klaudijo Gavrilovo. Značilnost krasa je zid, ki ščiti pred burjo. Je iz kamna in se ne 

zruši.  

Včasih je živel v jami jamski medved. V jami lahko sedaj vidimo jamsko ribico. 

Ne, ne. Človeško ribico. V Lipici vidimo konje in povsod tudi kraškega ovčarja. 

Obstaja tudi nemški ovčar. Imeli smo ga doma v Makedoniji. Imel je okuženega 

klopa. Nismo ga mogli rešiti in je umrl. 

Bi hotela iti na kras. Upam, da bom šla. Učimo se same lepe stvari in rada bi vse 

to videla.. 

Jana Lyondova, PP 5.D 

Dani Krašna, 8.r 



 

 

KAJ IMAM V ŠOLI RADA? 

Šola mi je všeč. Rada imam v šoli bazen. Učiteljice imam rada. Rada imam svoje za-

dolžitve. Nimam rada hrupa, gužve, kričanja. Rada se učim o državah. Rada bi ime-

la poklic. Radi bi bili samostojni. Rada bi živela s fantom. Rada bi imela družino, se-

dem otrok, šest punc in enega fanta. Rada bi imela službo.  

V šoli se učenci dobro obnašajo. Nekateri malo nagajajo. Nekateri so prijazni. Tera-

pevtke in logopedinje so prijazne. Tudi ravnateljica je prijazna. Jaz ji prinesem ka-

vo… 

Rada bi šla v drugo šolo, za starejše… Rada bi imela moške učitelje in moškega tre-

nerja. V CIRIUS Vipava je fajn. Imam rada varuhinje. Rada bi imela poklic, zidar in 

doktor in zdravnik bi bila.  

Lea Kranjc, PP 5.D 

 

 
Ljubica Jancheva, 7.r 



 

 

KAJ IMAM V ŠOLI RAD? 

Všeč mi je v šoli. Všeč mi je učiteljica. Rad se učim račune, uro. Rad imam od-

mor. Rad grem tudi ven, tri kroge. V šolo je treba hoditi, da se naučimo pisati. 

Rad bi šel v drugo šolo. Ko bi končal šolo, bi bil hišnik. Rad bi delal, imel poklic. 

Rad bi imel živali in bil kmet. 

Učiteljice so prijazne, učenci so prijazni. Rad se učim voziti skuter. Rad imam 

Manuelo. Malo rad telovadim. Pri Manueli sem naredil izpit za motor. Mateja 

me popravi – skuter.  

Mark Rustja, PP 5.D 

OCENA NAŠE ŠOLE 

Ni mi preveč všeč hoditi v šolo. Rad bi bil doma. Rad bi imel mlade učiteljice, da bi 

jih gledal. V šoli mi je malo všeč. V šolo se hodi, da se gleda mlade punce in tudi, 

da se malo uči.  

V šoli se ne maram učiti o zimi, imam raje poletje. Učil bi se o pomladi. O rožah pa 

se ne maram učiti. Rad se učim o prometu, poklicih. 

V šolo je treba hoditi. Ne vem, zakaj. Rad hodim v logopedijo in v terapijo. Bil bi 

več v fizioterapiji. Moram tako povedati. Nič ne bi spremenil pri učiteljicah. Se mi 

zdijo prijazne. Tudi terapevtke in logopedinje. Učenci so prijazni. Nič se ne bi dalo 

izboljšati. Očal pa ne maram.  

Matevž Rener, PP 5.D 

V ŠOLI 

V šoli sedimo in radi se učimo. Pišemo, rišemo in tablo tudi brišemo. Učitelja razve-

selimo, ker nalogo naredimo. Ko gremo na sprehod, hodimo hitro kot da bi imeli sto 

nog.  

Ustvarjamo zelo radi, pojemo pa še bolj, na instrumente radi igramo, zato zavriskaj-

te z nami takoj. 

Urška Žejn, PP 5.C in Mojca Košuta   



 

 

 

Aljoša Uran, PP 4.A 



 

 

Tadej Bolčina, PP 4.D 



 

 

Dani Krašna,  8.r 



 

 

Ljubica Jancheva, 7.r 

Jasmina Podlogar,  

2. vzgojna skupina 



 

 

Ema Škrlj, PP 5.A 

Dani Krašna, 8.r 



 

 

Dani Krašna, 8.r 



 

 

DECEMBER V DOMAČI HIŠI 

Všeč mi je, ko so prazniki. Lahko te nekdo pokliče in ti njega in tako si voščiš srečno 

novo leto, Božič. Slovenski Božič je decembra, v Makedoniji ga imamo v januarju. 

Mi smo šli obiskati prijateljico od mame, naredila je za jest in za pit. Bilo je lepo. Za 

Silvestrovo smo šli v Novo mesto in v Semič, to je vas pri Novem mestu. Tam smo 

tudi spali. Ko smo se vrnili domov, je padal sneg. Imeli smo zimske gume. Vozili 

smo počasi. Bilo je zelo lepo. Na avtocesti je bil zastoj.  

Za Božič v Makedoniji ne delamo jaslic. Imamo drugačne praznike. Moj tata je do-

bil v kruhu denar za en naš praznik. Ne vem, kako se mu reče, joj. Vsako leto ma-

ma speče kruh z enim kovancem, ki ga nekdo dobi. Kruh nalomimo. En kos poje-

mo za hišo, en kos za Boga, en kos za našo družino. Se reče, da bo Bog prišel na 

večerjo. Takrat se ne pospravlja večerje z mize, kar ostane, pustimo. Angeli in Bog 

pridejo na gostijo jest. Tako pustimo do jutra. Potem pospravimo. Ta večer se ne 

sme pospravljati sploh nič. Še en praznik imamo. Drugi otroci pojejo in mi jim da-

mo orehe in mandarine ter drugo sadje. Ne vem, kako se mu reče. In še en praznik 

imamo. Novo leto. Iz starega leta v novo leto praznujemo. A to je tudi tu v Sloveni-

ji tako. Moja novoletna želja je, da bi bili srečni in zdravi in nič drugega. 

 

Dani Krašna, 8.r 

Jana Lyondova, PP 5.D 



 

 

Tadej  Bolčina, PP 4.D 



 

 

ZIMA 

Rada imam zimo. A le, ko sneži. Takrat je sneg lep. Ne maram, ko je na cesti sneg, 

ko so zastoji. 

Tudi tata ne mara zime. In mamo bolj zebe kot včasih, ima že toliko let.  

Po telefonu sem govorila z babico in s sestrično od mame. Vsi so v redu to zimo. 

Tudi v Makedoniji je sneg. Grejejo se na drva. Imajo peč. Nona ima štedilnik na dr-

va v kuhinji. Od mame brat ji napravi drva. Drevesa gre sekat v gozd.  

Brat Angel ne pove dosti. Je bolj v sobi. Ne vem, če ima rad zimo. Za njega nič ne 

vemo. Se mi zdi, da mu je vseeno, če je sneg. Mama ga vozi v šolo z avtom. Ko se 

mama nanj razjezi, gre na avtobus.  

V Kopru ni nikoli snega. Tudi danes ga ni, ker je tam morje. Enkrat pa je bil, zelo 

malo. Potem se je stopil. Danes je v Vipavi sneg. Je čudno. Sneži mirno, počasi. Ni 

burje. Pada iz neba počasi. Je lepo. Pada počasi in malo neha, potem pa spet pada 

počasi in neha. In tako… 

Jana Lyondova, PP 5.D 

Ema Škrlj, PP 5.A 



 

 

DECEMBER V NAŠI ŠOLI 

Decembra je v naši šoli zelo živahno. Prišel je Miklavž, motorji, Božiček na motorjih, 

Dedek Mraz, dobra vila Tinkara Kovač. Bila je »ful« lepa. Različni gostje so bili, pred-

stave, pravljice, filmi… 

Delali smo tudi iz testa. Hudičke iz kvašenega testa smo dali v peč in jih nesli do-

mov. Naredili smo smreko, okraske, lučke, lampijončke, storže, snežinke, zimske 

hiške.  

Nekateri so šli na pohod z lučkami na Zemono. Nekateri so imeli slavnostno večerjo. 

Bilo je meso za jest. V naši skupini smo delali torto, skuhali smo si kavo in praznova-

li s sosednjo skupino. December mi je bil všeč. Bilo je vsega veliko. V šoli je bilo za-

bavno, doma pa bolj mirno, seveda le, ko nismo praznovali.  

Jana Lyondova, PP5.D 

 Šeherzada Hodžić, PP 5-E 



 

 

Tadej Bolčina, PP 4.D 

Ema Furlan, PP 5.E 



 

 

Ljubica Jancheva, 7.r 



 

 

HA, HA, HA… 

 

Učiteljica pripoveduje, kako jo skrbi za muco, ki se je ponoči 

ženila pri sosedovem mačkonu. Bila je pestra in glasna noč. 

Učiteljica pa je zaskrbljena, ker ve, kakšne so lahko posledice…. 

Učenka pa nato navdušeno pove: »Bodi vesela, boš dobila ze-

ta!« 

Lenka Razinger, PP 5.C 



 

 

Katarina Štemberger, 4.r 

Žan Živic, 6.r 



 

 

 

Jaka Celin, 5.r 

HA, HA, HA… 

Pred odhodom v bazen se učenec pritoži: »Ne grem v bazen!« 

Varuhinja vpraša: »Zakaj pa ne?« 

Učenec pojasni: »Zato, ker imam v nogi menstruacijo!« 

Učiteljica vpraša: »A ti veš, kaj to pomeni?« 

Učenec pojasni:  »Ja, to je tisto, zaradi katerega potem ne greš 

v bazen...« 

 



 

 

Klemen Bratina, 5.r 

Žiga Krebelj, 6.r 



 

 

Tamara Kavčič, 4.r 

Tadej Bolčina, PP 4.D 

POLETNA KOLONIJA V PIRANU. Vsako poletje grem v kolonijo v Piran. V koloniji mi 

je zelo lepo. Všeč mi je plaža. Na plaži mečemo obročke. Tam jem sladkarije. Zvečer  

gremo na večerni sprehod v Piran.  Imamo različna tekmovanja. Z Mitjem pojeva: 

»Če te ona hoče.« Komaj čakam, da grem v kolonijo. 

Tadej Bolčina, PP 4.D 



 

 

KAMPIRANJE 

Pri nas v šoli je bilo tako: Imeli smo športni dan. Drugačen. V avli smo gledali 

šotore na projektorju, spalne vreče, tabornike, ogenj, zastavo, himno. Šli smo 

ven, čez cesto v park. Postavili smo si tabor s šotori. Pogledali smo opremo za 

kampiranje. Prižgali smo ogenj, pekli smo hrenovke. Poiskali smo palčke, hre-

novko smo dali na palčko in držali, da se je spekla. Potem smo hitro šli v šolo. 

Začelo je deževati. Gledali smo film Gremo mi po svoje. V kampu ni fajn, če 

dežuje. Imeli smo se lepo. 

O kampiranju vem veliko od doma in iz šole. Ampak še nikoli nisem prav zares 

šotorila. V Ankaranu v kampu sem že bila. Sprehajala sem se, ko sem šla na 

obisk k mami. Približno vem, kako je, če tam tudi spiš. Moja mama je enkrat 

delala v Ankaranu v kampu. Takrat sem bila jaz doma na počitnicah. Prišla je 

mamina prijateljica na obisk, da nisem bila sama. To je bila Tanja. Vzeli sva lak 

in ga namazali na nohte. Nato sva šli ven. Bil je roza. Mama ni nič rekla, ko je 

prišla domov. Je rekla: »Fajn.« Tanja pa je skuhala kavo in smo vse tri klepetale.  

 

Mateja Hudorovič, PP 5.A Tadej Bolčina, PP 4.D 

Jana Lyondova, PP 5.D 



 

 

Mateja Hudorovič, PP 5.A 



 

 



 

 

Žan Živic,  

1. vzgojna skupina 



 

 

Lenka Razinger, PP 5.C 



 

 

Žan Živic, 6.r 



 

 

Lenka Razinger, PP 5.C 



 

 

Urška Žejn, PP 5.C 



 

 

Mateja Hudorovič, PP 5.A 



 

 

Učenci PP 5.C 



 

 

Lara Črmelj, PP 3.B 



 

 



 

 

Mateja Hudorovič,  

2. vzgojna skupina 



 

 



 

 

Jaka F. Štefančič, PP 4.B 

Jaka F. Štefančič, PP 4.B 



 

 

BOWLING V MAGMI X 

V torek, 14.11.2017, smo bili na Bowlingu v Magmi X.  To je v Novi Gorici. 

Prišli smo na recepcijo in se najavili. Odprli so nam dve stezi in dodali ogra-

jice. Dobro smo se razgibali, zato smo bili utrujeni in smo potrebovali od-

mor. Privoščili smo si oddih s pijačo. Presenetil nas je tata  od Mateja. Ma-

tej je bil presrečen.  Ponovno smo vzeli krogle v roke in z njimi vztrajno po-

dirali keglje. Kegljanje nam je bilo v veliko veselje in rekreacijo.  

Praznovali smo Patricijin  rojstni dan. V restavraciji Magme X smo jedli pico, 

pili vodo, jabolčni sok in Coca—colo.  

Potem smo šli na sprehod po Mercator centru in na stranišče. Sledil je od-

hod domov. Vozila je Alenka in nas srečno pripeljala nazaj.  

Dominik Kogoj, PP 6 z učiteljico  

Lilijano Koren Rogelja 

Šeherzada Hodžić, PP 5.E 



 

 

Lea Kranjc, PP 5.D 



 

 

Arbnor Alijaj, PP 5.C 



 

 

Ema Škrlj, PP 5.A 



 

 

MOJ VIKEND S TATOM IN NONO MARIJO 

Moja nona ima lepe rjave lase. Je lepa. Po navadi ima oblečeno krilo, bluzo. Ni-

ma predpasnika. Podobna je moji mami. Živi pri nas v hiši. Zgoraj. Zjutraj se zbu-

di in spije kavo. Potem pride dol in mene čuva, če starši kam grejo. Skupaj klepe-

tava, da nona ni sama. Prinese mi belo kavo. Potem greva na vrt pred hišo in tu-

di na ulico. Po navadi srečava Brankota, mojega strica, on je brat od tata in moj 

stric. Mama in tata gresta ob sobotah zjutraj v trgovino. Jaz sem z nono. Ob so-

botah popoldan pa greva s tatom kolesarit. Jaz vozim kolo, tata sedi zadaj. Imava 

modro kolo na elektriko. Greva v Lokve. Do Lipice se ne da, je hrib. Mama ne gre 

z nama, je doma. Tudi ona bi rada električno kolo, da bi šla zraven. Ampak, to je 

najin moški dan.  

Matevž Rener, PP 5.D 

 

 

Klemen Bratina, 5.r 



 

 

DNEVNIK IZ ŠOLE SMUČANJA: 



 

 



 

 

Ema Škrlj, PP 5.A 

Tadej Bolčina,  

2. vzgojna skupina 



 

 

Tamara Kavčič, 4.r 



 

 

Mateja Hudorovič,  

2. vzgojna skupina 



 

 

V decembru so nas obiskale  dijakinje vzgojiteljske šole iz Ajdovščine in nam 

zaigrale pravljico. 

Učenci Prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom so svoje 

vtise predstavili takole: 

 

Katarina Štemberger, 4.r 

Tamara Kramar, 4.r 

Lan Colja, 4.r 

 



 

 

Žan Živic, 6.r 

Dani Krašna, 8.r 



 

 

Žan Živic,  

2. vzgojna skupina 



 

 

Lea Kranjc, PP 5.A 



 

 

Žan Živic,  

2. vzgojna skupina 



 

 

IZJAVE NAŠIH UČENCEV, ki so vključeni v PDU  

(program dodatnega usposabljanja) 

 

»Vključena sem v projekt PDU: v modul IKT in obrtne storitve. Zelo rada oprav-
ljam kurirsko službo, ko s Klaudijo raznašam pošto. Z velikim veseljem grem z 
Marušo na računovodski servis TAXA, kjer pridobivam delovne izkušnje v pisar-
ni. Ročne spretnosti pridobivam tudi z oblikovanjem pripomočkov za potrebe 
pouka.« 

Mateja Hudorovič, PP 5.A 

Foto: Maruša Mekina, PP 5.B 



 

 

»Vesela sem, ker sem začela delati v knjižnici. Naročili so kar nekaj knjig Harry 

Potter. Ker imajo toliko strani, se ne bi niti lotila z branjem. Knjige sem pregledala, 

da niso poškodovane in jih z žigom označila. Ena je bila strgana, zato je knjižica ne 

more dati na polico za izposojo. V prijetni pisarni sem tudi popravila urnike delova-

nja knjižnice v Dobravljah. Nato pa sem odšla v nadstropje nižje – v samo knjižni-

co. Pregledala sem, če so slikanice na ustreznem mestu. Ker se majhni otroci radi 

igrajo s knjigicami, jih odložijo na napačno mesto. Ni problema – vse sem pravilno 

pospravila. Ker pa sem imela toliko dela, si nisem imela časa izposoditi kakšne knji-

ge.« 

Ema Škrlj, PP.5A 

Foto: Mateja Hudorovič, PP 5.A 



 

 

»S pomočjo komunikatorja skupaj z Matejo zelo rada opravljam kurirsko službo in 
se pogovarjam z gospo Zdenko. Danes sem njej in Adrijani povedala dober recept 
za jajca s porom.« 

Klaudija Gavrilova, PP 4.B 

Foto: Ema Škrlj, PP 5.A 



 

 

»Sem Andrej Koren, star sem 18 let. V prostem času sem na računalniku in igram 
igrice, najboljše se mi zdijo Y8, Igre123 in Nitrome. Moja najljubša video igra je 
»Minecraft: Java Edition (Namizna Izdaja). 

Obiskujem CIRIUS Vipava, kjer sem vključen v projekt PDU. Tam skupaj z mento-
rico modula informacijsko-komunikacijska tehnologija, Adrijano Lampe Mikuž, 
raziskujeva različne možnosti računalniških programov.« 

Andrej Koren, PP 4.B 

Foto:  Mateja Hudorovič, PP 5.A 



 

 

»Pri projektu se preko elektronske pošte pogovarjam s prijateljico v VDC Vipava, 
skupaj z Matejo enkrat na mesec odhajam na računovodski servis TAXA, kjer se 
učim dela v pisarni. Rada tudi plastificiram, uničujem dokumente, lepim znamke 
na kuverte, urejam različna besedila.« 

Maruša Mekina, PP 5.B 

Foto: Mateja Hudorovič, PP 5.A 



 

 

»V tem mesecu sem izdelovala domine iz lesa. Pričela pa sem tudi z delom v 
Lavričevi knjižnici v Ajdovščini. Nove knjige sem požigosala. To je čisto po-
seben postopek, saj mora biti žig na čisto posebnem mestu na določeni strani. 

Knjigo pa je potrebno tudi pregledati, da ni poškodovana. Nato pa sem odšla 
med slikanice, kjer sem preverila, če so knjige na ustreznem mestu in zložene 
po abecedi. Všeč mi je, ker delo poteka v mirnem okolju.« 

Lenka Razinger, PP 5.C 

Foto:  Mateja Hudorovič, PP 5.A 



 

 

V petek, 20. 4. 2018, smo bile Maruša, Mateja, Lenka in mentorica Aleksandra v 

pekarni Ježek v Lokavcu. Tam nas je sprejela gospa Alenka ter nam predstavila pe-

karno ter poklica pek in slaščičar. Pokazala nam je različne vrste mok, iz katerih na-

redijo različne izdelke: kruh, pinco, piškote, pecivo. Pokazala nam je tudi različne 

dodatke, ki jih vmešajo v testo: semena, orehe, kokos, čokolado. Razdelila nam je 

predpasnike in kape, da smo lahko skupaj pekli piškote. Preizkusile smo se v gne-

tenju testa in oblikovanju kroglic iz testa. Naredile smo jih poln pekač. Gospa 

Alenka je dala pekač v peč, da so se piškoti lahko spekli. Bili so zelo dobri! Z njimi 

so se posladkali tudi naši sošolci. Bili smo zelo veseli. Gospe Alenki smo podarili 

marmelado, ki so jo skuhali učenci skupaj z mentorico Danico. Bilo nam je lepo pri 

vas, hvala, ker ste nas sprejeli. 

Maruša Mekina, PP 5.B 

Foto: Andrej Koren, PP 4.B 



 

 

MOČNA BURJA 

Odpeljala sem se na Taxo. Nisem si niti predstavljala, kaj me tam čaka.  

Burja je pihala, 

hudo močno pihala! 

Res da je oblake črne odgnala,  

a mene hudo v strah pognala. 

Že med vožnjo me je bilo strah, ker se je burja zaganjala v avtomobil in naju z Adrijano hotela 

odnesti. 

So tresle se mi hlače. 

Srce mi noro skače! 

Ooo, gorje meni! 

Kaj če bo po meni!!! 

Adrijana mi je rekla, da naj se nič ne bojim burje! 

Mateja je rekla, da naj se nič ne bojim burje! 

Mašenka je rekla, da naj me ne bo strah! 

V avto sva se gnetli,  

Adrijana in Meta pa sta se v klepet zapletli. 

Avto je zatreslo, slišala sem le tuljenje in stok 

in mene bi skoraj »fršlok«. 

Adrijana je končno speljala in skupaj z burjo smo še pravočasno priletele na kosilo. 

No, saj ni bilo tako hudo! 

V torek, 24. aprila, in v sredo, 25. aprila, sva učenca, Maruša Mekina in Žan 

Živic, vključena v projekt Program dodatnega usposabljanja, skupaj z mentori-

cama gostovala na OŠ Dragotina Ketteja v Novem mestu. 

V torek smo si ogledali Novo mesto, njihovo šolo in se z učenci OŠ Dragotina 

Ketteja in učenci OŠ Milke Šobar Nataše, Črnomelj družili na skupnih delavni-

cah. V sredo pa smo na konferenci predstavili delo pri projektu in tako sodelo-

vali na prireditvi Pokaži, kaj znaš. Jaz sem nastopila s pesmijo Močna burja.  

Maruša Mekina, PP 5.B 



 

 

»V frizerski salon rada hodim. Kaj vse sem že počela? Umivala sem lase, jih 

barvala, fenirala, likala, česala. Še veliko zanimivega pričakujem.« 

Mojca Marc, PP  4.B 

Foto: Lenka Razinger, PP 5.C 



 

 

Ema Škrlj, PP 5.A 

Žiga Krebelj, 6.r in Klemen Bratina 5.r 



 

 

PRISPEVEK IZ ODDELKA STARA GORA 

ŽELEZNIŠKA POSTAJA 

Bil je lep sončen dan. Primerno smo se oblekli in obuli ter vzeli vse potreb-

no za na pot. Peš smo se odpravili na železniško postajo v Šempetru. Po po-

ti smo opazovali hiše, lepo urejene vrtove, promet. Srečali smo psička, mu-

co, račke,…  Po prihodu na železniško postajo smo si ogledali vozni red. Ker 

smo imeli še dovolj časa do prihoda vlaka, smo se posladkali s prvimi češ-

njami. Od daleč smo zaslišali znan zvok. Končno smo ga dočakali. Vlak se je 

ustavil in iz njega so izstopili potniki. Preden je vlak odpeljal naprej, nam je 

strojevodja pomahal in zapiskal. Tudi ostali potniki so nam mahali v po-

zdrav. Ko smo se vračali, nas je z glasnim ropotom presenetil še tovorni 

vlak. Prav nič se ga nismo ustrašili. Želimo si, da bomo imeli kmalu mož-

nost, da se bomo z vlakom tudi peljali. 

 

 

Učenci PP 1 in PP 2,  

oddelek Stara gora 



 

 

Špela Kovač Poje 

Tjaš Lipovž 

Max Samec 

Uroš Kodele 

PRISPEVEK PRILAGOJENEGA 

PROGRAMA ZA PREDŠOLSKE 

OTROKE 
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UREDNIŠKI ODBOR 

 

 

Glavna in odgovorna urednica: 

Ivica Petrič 

 

Pomočnici glavnega urednika: 

Aleksandra Premrl 

Mateja Kete Černe 

 

Člani uredniškega odbora: 

Mateja Hudorovič 

Lea Kranjc 

Lenka Razinger 

 

Oblikovanje: 

Mateja Kete Černe 

 

Tehnična podpora: 

 

Lilijana Vovk, Bojan Stegovec 

 

Z literarnimi, likovnimi in fotografskimi prispevki so sodelovali otroci in učenci iz 

CIRIUS Vipava (OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom, 

učenci posebnega programa, vzgojnih skupin, oddelkov podaljšanega bivanja, otroci 

prilagojenega programa za predšolske otroke, člani likovnega in fotografskega krož-

ka, člani programa PDU) ter otroci iz oddelka Stara gora. 


