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Dragi  učenci  in  učenke,  s tarš i ,  sodelavke in  sodelavci !  

 

 

Še malo, pa bo konec šolskega leta. Seveda smo bili tudi letos pridni in uspešni. 

Trudili smo se prav vsi, učenci, starši in zaposleni. Pri delu z našimi otroki vedno sodeluje 

cel kolektiv, ki je strokoven, delaven in predan.  

Uresničili smo veliko idej, ki smo si jih zastavili v začetku šolskega leta. Med našimi 

pomembnejšimi nalogami je učenje otrok za življenje, ki smo ga med drugim letos     

večkrat izvajali v našem bivšem internatu. V septembru so v njem po več dni bivali učenci 

posebnega programa, maja pa še učenci 6. razreda in eko krožka. Poleg tega so bili 

učenci višje stopnje na letovanju v Osilnici. V jeseni smo sodelovali v mednarodnem   

projektu Spodbudno učno okolje, decembra pa z nastopom in sovoditeljem Gašperjem 

popestrili prireditev v Krki. Ob dnevu šole smo se predstavili v oddaji Dobro jutro na    

prvem programu nacionalne televizije. Sodelovali smo v mednarodnem projektu S-faktor 

in se zabavali ob ogledu zanimivih točk na prireditvi Pokaži kaj znaš. Sodelovali smo na 

športnih in računalniških tekmovanjih, tekmovanju v znanju, likovnem srečanju in glasbeni    

reviji. Ogledali smo si skoke v Planici ter odšli na zaključni izlet. Na tradicionalnem       

Krkinem izletu smo si ogledali Postojnsko jamo oziroma Bled. Ob kocu šolskega leta se 

bomo poslovili od devetošolcev in s proslavo obeležili dan državnosti.  

Najbolj poseben dan v tem šolskem letu pa je bil za nas vsekakor 8. oktober 2015, 

ko smo s svečano prireditvijo tudi širšo javnost opozorili, da je tradicija naše šole dolga 

še šestdeset let. Na prireditvi so nastopili naši učenci v glasbeno – gledališki predstavi Mi 

skozi čas, v kateri so se dotaknili pomembnejših mejnikov v zgodovini šole.  

Pa to še ni vse. Dogajalo se je še marsikaj. V glasilu si poglejte utrinke preteklega 

šolskega leta in se veselite z nami!  

Potem pa gremo vsi na zaslužene počitnice! Naj bodo tople, sončne, mirne in v 

družbi tistih, ki jih imate radi! Učencem, ki končujete šolanje pri nas, želim veliko uspeha 

na novi življenjski poti. Ostale pa bodo v jeseni spet pričakala naša na široko odprta    

šolska vrata. In spet bomo skupaj šli novim dogodivščinam naproti…  

                                                                                         

                                                                          Vida Marolt, ravnateljica 
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PRVI ŠOLSKI DAN 

 

   Novo šolsko leto smo začeli   

obsijani s soncem, s prešerno    

voljo in polni pozitivne energije. 

Učenci si bodo začetek pouka  

dobro zapomnili, saj je imel  prvo 

šolsko uro kar čarovnik   Jole Cole, 

ki nas je zabaval s svojimi vragolijami 

in čarovnijami. Naši učenci so mu      

pridno pomagali, saj brez čarobnih 

besed ne gre. 

 

        Damijana Karlič, učiteljica 

...JESEN JE TU... 

KETTEJEVCI 
(Šolska himna) 

 
BOJEČI IN MAJHNI SMO V ŠOLO PRIŠLI, 

POSTALI POGUMNI SMO KETTEJEVCI. 
 

HIP HIP HURA, HIP HIP HURA, 

VESELJE IN SMEH PRI NAS STA DOMA. 
 

RAČUNAMO, BEREMO, PIŠEMO MI, 

PA POJEMO, PLEŠEMO, ŠPORTAMO VSI. 
 

HIP HIP HURA, HIP HIP HURA, 

VESELJE IN SMEH PRI NAS STA DOMA. 

 

        Heda Kastelic 
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...JESEN JE TU... 

POIŠČI NA SLIKI. POBARVAJ. 

ALI SI VEDEL/A, DA ... 

 Človek v svojem življenju 
poje 70 raznolikih žuželk 
in 10 pajkov. 

Coca-cola 
bi  bila 
brez  
dodatkov 
barvil  
zelene  
barve. 

Lubenica je 
zelenjava,   
paradižnik    
pa sadje. 

Jabolko, krompir 
in čebula imajo 

enak okus, če jih jemo z 
zamašenim nosom. 

 

Kačji pastir ima  

življenjsko dobo 24 ur.  
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...JESEN JE TU… 

 

 

 

Ježek teka, teka 

in se kotali, 

jabolka in hruške 

nabadati hiti…. 

 

Medved kosmatinec 

svoj brlog ravna, 

z listjem si postilja, 

zaspano godrnja... 

Alen Kralj, PPVI 

Učenci 3. stopnje, PPVI 

Robi Kebelj, PPVI 

Učenci 3. stopnje, PPVI 
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...JESEN JE TU… 

 

Podaljšano bivanje, PPVI 

Ptice lastovice,  

odletele so,  

v daljne tople kraje  

zdaj krila jih neso…. 

Dane Markovič, PPVI Eva Mravljak, PPVI 

Ardian Krasniqi, PPVI 
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...JESEN JE TU… 

PRAZNOVANJE 60-LETNICE ŠOLE 

 

Vse najboljše za te, 

vse najboljše za te, 

vse najboljše draga šola, 

vse najboljše za te! 

Aljaž Nose, PPVI David Bratič, PPVI 

Anja Cimermančič, PPVI 
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...JESEN JE TU… 

 

   Osnovna šola Dragotina Ketteja je s slavnostno prireditvijo obeležila svojo 60-

letnico delovanja. Učenci in učitelji šole so pripravili prisrčen program. Gledalce so  

navdušili z avtorskim muzikalom učiteljev šole Mi skozi čas, v katerem so se  

spomnili na pomembne dogodke in dosežke učencev od leta 1955 do danes.  

 Erik Hudorovič, 6. r.  Enej Mirtič, 2. r.  
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Stran | 8 

  V septembru so se učenci od 5. do 9. 
razreda ter učenci  IV. in V. stopnje PP 
udeležili trgatve. Tudi letos smo se od-
zvali na povabilo KRKE d.d. iz Novega 
mesta, ki so naši dolgoletni prijatelji in 
pokrovitelji šole. 

  Avtobus nas je odpeljal na domačijo 
Cvelbar v Gorenjo vas. Vinograd, ki leži 
slabih sto metrov nad domačijo, se je 
tiho prebujal iz jutranjih meglic. Sonce 
se je še sramežljivo skrivalo za oblaki. 
Dobili smo škarje in se razporedili po 
vrstah. Letošnje poletje je pripomoglo, 
da so bile trte bogato obložene, grozdje 
pa zdravo in sladko. Pridno smo obirali 
grozdje. No, kakšno jagodo smo pa tudi 
pojedli. Zaboji so se polnili in delavci so 
jih potem naložili na traktor ter odpeljali 
v klet. Sredi dopoldneva je posijalo tudi 
sonce, ki je dan naredilo še bolj prijeten. 
Ker smo bili res pridni, smo dobili zelo 
dobro malico. Hitro smo pojedli in se 
vrnili na delo. Opoldne smo z delom     
zaključili. Na domačiji  je že čakal       
avtobus in nas rahlo utrujene, a dobre 
volje, odpeljal nazaj v šolo. 

                          Alenka Slak, učiteljica 
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Andraž Verstovšek, PPVI 

Miha Uhan, PPVI 
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...LAHKIH NOG NAOKROG... 

TEDEN V ŠOLI 

   Ogledali smo si tovarno 
ADRIA MOBIL. Šli smo po 
prostorih proizvodnje, pred 
tem pa so nam predvajali   
kratek film o predstavitvi 
podjetja. 

  Plesali smo v plesnem studiu 
v Bršljinu pod vodstvom  
plesalke hip-hopa Hane Huč. 
Šlo nam je odlično od rok in nog. 

 Ogledali smo si Komunalo, 
zbirno mesto odpadkov, in 
tako spoznali, kako zbirajo, 
sortirajo in pripravljajo odpadke 
za nadaljnji transport. 

 Zanimalo nas je, kako nastane 
informativna oddaja, zato 
smo šli na našo lokalno 
televizijo Vaš kanal. Sprejel 
nas je Marko MESOJEDEC. 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 11 

...LAHKIH NOG NAOKROG… 

Potepanje nas je vodilo na  glasbeno 
šolo Marjana Kozine. Učiteljica   
Sabina Šoštarec  nas je popeljala 
po šoli. Ogledali smo si pouk  pri 
uri tolkal. Tudi sami smo muzicirali 
na ksilofonih, timpanih… Poslušali 
smo igranje na flavto, violino,    
trobento, klavir,…  

  Knjižničarka Katarina 
Kostov nas je popeljala 
po starem mestnem   
jedru in nam predstavila 
mestne znamenitosti.  

  Obiskale so nas    
tabornice odreda 
Gorjanski škrat.     
Spoznali smo taborniški 
kroj, rutko, različne 
našitke iz taborov 
ter vsebino veščin, 
za katere se trudijo 
na taborih. 

Marjeta Rožič, učiteljica 
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...ŠOLA V NARAVI… 

 

     V ponedeljek, ko smo prišli v Osilnico, smo  

razpakirali in pripravili postelje. Po večerji smo 

gledali film. 

V torek smo morali zjutraj najprej pospraviti postelje in 

sobe, saj smo sobe ocenjevali. Nato smo se odpravili na 

lokostrelstvo. Po kosilu smo se igrali z žogo, nato pa 

smo šli na pohod.  

V petek smo 

spakirali stvari 

in odšli prej na 

kosilo. Nato smo 

se odpravili na 

avtobus in se 

odpeljali proti 

šoli.  

Mitja Vide, 9. r. 

Učenci od 5. do 9.  razreda so se v mesecu novembru     

udeležili šole v naravi v Osilnici.  Kako so se imeli in 

kaj vse se je dogajalo, si preberite v dnevnikih 

učencev 9. razreda. 

ŠOLA V 
 

NARAVI - 
 

 OSILNICA 

V ponedeljek smo šli v 

šolo v naravi v Osilnico. 

Tja smo se vozili dve uri. V 

sobi sem bil z Valdetom, 

Arlindom, Luko, Mitjo in  

učiteljico. Najprej smo si 

pripravili postelje. Po kosilu 

smo  igrali namizni nogomet. 

  V torek smo se razdelili v 

dve skupini. Prva skupina 

je šla na ribolov, druga pa 

nahranit jelene.  

Dion Balaj, 9. r. 

Prvi dan – Ko smo prispeli v šolo v naravo, 
smo razpakirali, pripravili postelje in šli na 
večerjo. 

Drugi dan – Streljali smo z loki. 

Tretji dan – Šli smo na pohod do            
Petra Klepca. 

Četrti dan – Zvečer smo imeli 
disco zabavo. 

Peti dan – Igrali smo se različne 
igre in že je bil čas za odhod 
domov. 

                    Hana Praček, 9.r. 

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=543:ola-v-naravi-radenci&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=543:ola-v-naravi-radenci&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=543:ola-v-naravi-radenci&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=543:ola-v-naravi-radenci&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=543:ola-v-naravi-radenci&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
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...ŠOLA V NARAVI… 

16.11. – Odhod izpred šole ob 7.45, ob 11.30 smo prispeli v 

Osilnico. Razdelili smo se po sobah. Ob 13.00 smo imeli kosilo. 

17.11. – Zbudili smo se ob 7.40, se umili in oblekli ter odšli na 

zajtrk. Nato smo šli pospravit sobe. 

18.11. – Šli smo na pohod in videli spomenik Petra Klepca. 

Povedali so nam, kaj je delal in s čim se je ukvarjal.  

19.11. – Po zajtrku smo šli igrat namizni nogomet, popoldne 

pa smo šli plezat. Zvečer smo po večerji imeli disko, nato smo 

si ogledali še film. Po filmu smo klepetali do polnoči. 

20.11. – Zbudili smo se, umili zobe, šli na zajtrk, po zajtrku 

smo šli v sobe pakirat stvari v potovalke. Ob 12.07 smo z      

avtobusom krenili za Novo mesto in tja prispeli ob 14.07. 

Valdet Demiraj, 9. r. 
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...ŠOLA V NARAVI… 

LABIRINT 

Pomagaj fantu poiskati pravo pot do šotora. 
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...ZIMA JE PRIŠLA… 

LABIRINT 

Pomagaj Božičku poiskati pravo pot do smrečice . 
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...ZIMA JE PRIŠLA... 

DEDEK MRAZ JE PRIŠEL MED NAS 

Konec decembra nas je obiskal eden izmed 

treh dobrih mož -  Dedek Mraz. Učenci 

in učitelji smo pripravili program s  plesnimi 

in pevskimi točkami, dramsko igro o 

Zvezdici Zaspanki, i n s t ru m e n ta ln o  

skladbo… Otroci so se seveda najbolj 

razveselili Dedka Mraza, ki jih je tudi         

letošnje leto s pomočjo dobrih prijateljev 

iz Krke obdaril s čudovitimi darili. Vsak 

izmed učencev je prejel družabno igro 

Brain Box, igralne karte, flomastre, 

DVD prireditve ob 60-letnici naše šole in 

še mnogo sladkih dobrot.  

DEDEK MRAZ 

Siva kučma,  bela brada,  

topel  kožuh,  zvrhan koš.  

Joj ,  že  pri še l  j e  med nas  

s tari ,  dobri  Dedek Mraz.  

Rdeče žoge,  knj ige ,  zvezke,  

punčke,  sanke in še  kaj .  

Joj ,  že  pri še l  j e  med nas  

s tari ,  dobri  Dedek Mraz.  

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=557:dedek-mraz-je-priel-med-nas&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
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...ZIMA JE PRIŠLA… 

Srečno 
2016! 
 

Z LEPIMI ŽELJAMI V NOVO LETO 
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...ZIMA JE PRIŠLA... 

A P S N E G R Š 

C S B O Ž I Č A 

I N A V Z N O L 

Č E I O N A L K 

E Ž I L E P I Z 

R A N E L A R A 

M K A T E K A R 

S I S O J 
2016 

D M 

         

D E D E K  _  _  _  _  

P OZ I M I  P R A Z N UJ E M O :  

1 .  N  _  _  _    L _  _  _  

2 .  B  _  _  _  _  

ZIMSKA KRIŽANKA 
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...ZIMA JE PRIŠLA… 

Aljaž Nose,   PPVI David Bratič, PPVI Eva Mravljak, PPVI 

ALI VEŠ, da 

niti dve 

snežinki 

nista popol-

noma enaki? 
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Tud i  l e t o s  s o  u č enc i  s od e l ova l i  na       
l i kovnem nat e ča j u  PLAN ICA IN  OTROC I .  

Kristjan Brajdič, 7.a 

Blaž Jarc, 6.r Aljaž Hrovatič, 7.b 

Bor Pečnik, 6.r 

Eva Kapš, 8.r 
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  V četrtek, 17. 3. 2016, si je skupina 
učencev naše šole ogledala  prvo 
od štirih tekem svetovnega pokala 
v smučarskih poletih v  Planici. 

 Glasno smo navijali za vse skakalce, 
ko pa so poleteli naši orli, je bilo 
ozračje naravnost fantastično. Zlili 
smo se s skoraj 30 tisoč navijači,  
videli 500. skok japonskega skakalca 
Kasaia in na koncu navdušeno     
zapeli himno ob Prevčevi zmagi in 
Kranjčevem 3. mestu. 

Darinka Pirc, učiteljica 
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...ZIMA JE PRIŠLA… 

NAJ ŠPORTNIK LETA -PETER PREVC                     

- smučarski skakalec - 

 

Peter Prevc je najboljši slovenski 

smučarski skakalec. Z velikih 

tekmovanj ima pet posamičnih    

kolajn in eno ekipno. Kot tretji 

Slovenec je osvojil mali kristalni 

globus v skupnem seštevku   

smučarskih poletov.  

NA KRATKO O PETRU 
 
Rojstvo: 20. september 

1992, Kranj 

 
Teža: 62 kg 
 
Višina: 1,82 m 
 
Izobraževanje: Fakulteta za 

organizacijske vede v Kranju 

Družina:  5 otrok, dva brata 

in dve sestri 

Najljubša pijača: zeleni čaj 

Najraje skuha: testenine 

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=567:zimski-portni-dan&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=729&q=peter+prevc+rojstvo&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3Tcur0hLLTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5Vkn5RXkAredymCYAAAA&ved=0ahUKEwjC_-aaveXLAhWIrxoKHTa0AxUQ6BMIkQEoADAU
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=729&q=Kranj+Slovenija&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3TcurUuIEsY2Kiy2ztMSyk630C1LzC3JSgVRRcX6eVVJ-UR4AK4a1zDEAAAA&ved=0ahUKEwjC_-aaveXLAhWIrxoKHTa0AxUQmxMIkgEoATAU
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=729&q=peter+prevc+te%C5%BEa&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3Tcur0pLNTrbSLy7ILyop1i8oyo9PLMnISS1JtSpPzUzPKAEAYl5D4C0AAAA&ved=0ahUKEwjC_-aaveXLAhWIrxoKHTa0AxUQ6BMIlQEoADAV
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=729&q=peter+prevc+vi%C5%A1ina&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3Tcur0pLNTrbSLy7ILyop1i8oyo9PLMnISS1JtcpIzUzPKAEALO7DEi0AAAA&ved=0ahUKEwjC_-aaveXLAhWIrxoKHTa0AxUQ6BMImAEoADAW
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=729&q=peter+prevc+izobra%C5%BEevanje&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3Tcur0pLOTrbSL0jNL8hJBVJFxfl5VqkppcmJJZn5eQB3dknuKwAAAA&ved=0ahUKEwjC_-aaveXLAhWIrxoKHTa0AxUQ6BMImwEoADAX
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=729&q=FOV&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3TcurUuLWT9c3NDIqzM1JN9GSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XkAxLeQfjgAAAA&ved=0ahUKEwjC_-aaveXLAhWIrxoKHTa0AxUQmxMInAEoATAX
https://www.google.si/search?sa=X&biw=1536&bih=729&q=FOV&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3SDI3TcurUuLWT9c3NDIqzM1JN9GSzk620i9IzS_ISQVSRcX5eVapKaXJiSWZ-XkAxLeQfjgAAAA&ved=0ahUKEwjC_-aaveXLAhWIrxoKHTa0AxUQmxMInAEoATAX
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KULTURNI DAN V LJUBLJANI 

Andraž Verstovšek, PPVI Veronika Dremelj, PPVI 

Novembra        

smo se v Ljubljano 

odpravili učenci 

nižjih razredov in 

PPVI od 1. do 3. 

stopnje. Ogledali 

smo si zanimivo 

glasbeno 

predstavo Enci 

benci Katalenci.  

...NAŠA KULTURA… 

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=546:kulturni-dan-v-ljubljani&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
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DAN ŠOLE 

...NAŠA KULTURA… 

Arlind Shabani,  9.r. 
David Šega, 7.r 

Simona Hudorovac,  8.r 

  Januarja smo se s spominsko 
uro poklonili pesniku in 

pisatelju Dragotinu Ketteju. 
Bili pa smo gostje tudi v TV 
oddaji Dobro jutro, kjer smo 
se v živo javili s Prešernovega 

trga v Ljubljani ter se       
predstavili s Kette repom in   

Kettejevo pesmijo Krki. 

V letošnjem šolskem letu 
smo se priključili projektu 
Potovanje v svet pravljic, kjer 
učenci berejo in ustvarjajo na 

temo slovenske ljudske 
pravljice in tako spoznavajo 
pravljične junake. Prav zato 

smo se v tokratni spominski uri 
posvetili predvsem pravljicam-
basnim, v katerih nastopajo 

živali.  

Nataša Udovč, učiteljica 

1: Čudežen predmet iz pravljice 

2: Priimek ilustratorke 

3: Ime pisatelja knjige Šivilja in škarjice 

4: Poklic Bogdanke 

5: Ime ilustratorke 

6: Ime deklice v pravljici Šivilja in škarjice 

7: Priimek pisatelja knjige Šivilja in škarjice 

8: Žival, ki je izpolnila Bogdankino željo 
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...NAŠA KULTURA… 

 

Leja Nose, PPVI 

    

  MRAVLJI 

     

     Zvečer sta se sešli mravlji, sosedi v mravljišču. 

"Joj, kako sem zdelana," reče prva, "ves božji dan sem 
prevlačevala košček sladkorja, pa ga nisem mogla spraviti do 
doma; na sredi poti sem ga morala pustiti." 

"A tako, ti misliš drobtinice od sladkorja, ki ga je razsula 
neka deklica na cesti? Pa kako je to, saj je bilo polno majhnih 
koščkov tam ..." 

"Da, ali jaz sem se lotila največjega." 

"Brezumnica," reče druga, "vidiš, jaz pa sem nosila le 
bolj majhne koščke: le pojdi pogledat, kakšen kup jih je!    
Seveda, ti hočeš vse naenkrat. Nu, pa imaš. Boš vsaj vedela za 
drugič." 
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Naja Oberč, 8.r. 

VRABEC IN LASTOVKA 

 

     Na streho je priletel vrabec k lastovki. 

"Kam greš, lastovka?" je ščebetaje vprašal brhko sosedo.   

"Na jug, na jug," je zacvrčala ptica, "kaj ti ne pojdeš na zimo 

iz mrzlih in neprijetnih krajev?" 

"Jaz, a zakaj neki?" 

"Glej ga, bedaka, saj tu ne boš imel ni gorkega stanovanja ni 

dovolj hrane..." 

"In ko bi tudi moral poginiti," je odvrnil dobri rjavček, "ne  

zapustim svoje preljube domovine, marveč z njo hočem    

trpeti in stradati ter pričakovati boljših in srečnejših dni."  

DRAGOTIN KETTE 
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...NAŠA KULTURA… 

    

 
Cvet 

Ti me ne trgaj, 
s sabo ne jemlji, 
pusti me, deček, 
v materi zemlji! 
Šopek dehteči 
kmalu ovene, 

a korenina 
več ne požene. 

 
  Deček 

Rahlo te hočem, 
cvetek, izruti, 

v gredi vsaditi, 
drobno posuti. 

 
 Cvet. 

Rodni zemljíci 
me ne izpuli! 
K meni letijo 

krasni metulji, 
drobne čebele, 
kadar se zlato 
sonce pripelje. 

 
 

Kaj bi dejali 
sestre in bratci? 
Pusti me, pusti 

v zélenem gradci!  

DEČEK IN CVET 

DRAGOTIN KETTE 

Aljaž Hrovatič, 7.b 

Anže Vrbinc, 7.b 
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PREŠERNOV DAN 

          V četrtek, 4. 2. 2016, je na naši šoli potekala kulturna prireditev, ki je       

bila posvečena našemu največjemu pesniku dr. Francetu Prešernu. V 

uvodnem delu nam je voditeljica Jasmina Škrbec Masilo na kratko 

predstavila življenje Franceta Prešerna in eno izmed za nas Slovence 

njegovih najpomembnejših del, Zdravljico. Skozi njene kitice je tekla 

glavna nit programa, v katerem so se nastopajoči v drugem delu    

prireditve predstavili v osmih zanimivih točkah.  

V tretjem delu proslave smo podelili Kettejeve nagrade posameznikom, ki 

so znatno prispevali k dvigu kulture na naši šoli. Tokratni nagrajenci so bili: 

učenca Alenka Škufca in Mitja Vide ter učiteljica in knjižničarka Damijana Karlič.  

Čestitke vsem! 

Laura Zrilić, učiteljica 
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...NAŠA KULTURA… 

NORI PUST 

JIH               

PREPOZNATE? 
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...NAŠA KULTURA… 

LJUBI, NE LJUBI—VALENTINOVO 

 

Ljubezen je lepa,  

ljubezen je vse, 

če fant ljubi le eno     de-
kle. 

Oh, ta ljubezen, 

da začutili bi jo vsi, brez 
nje mi živeti ni. 

Ne morem spati,  

ti mi skačeš po tej glavi. 

 

Adrijana Brajdič, 8.r. 

 

Jaz sem neskončno     

vate,  

vsak dan bi te ljubil  

in ti dva otroka           

obljubil, 

zvestobo ti zaobljubil. 

Te zvečer bi pustil           

v kino 

in na vsako zabavo       

fino. 

Te zvečer bi peljal na 

večerjo 

in ti dvoril kot kraljici. 

Jaz sem neskončno vate, 

skozi mislim nate. 

 

Luka Kramar, 8.r. 

Matej Kovačič, 4.r. 

Bojana Kovačič, 4.r. 
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Rada bi ti povedala le to,  

da ljubim te močno.  

Čeprav zatrjujem ti,  

da ne zanimaš me ti. 

A v bistvu lažem ti v oči,  

da moje srce za tebe gori. 

Oprosti, če povedala bi ti, 

bi uničilo najino prijateljstvo                

vse do konca dni. 

Raje ti drugo imej, z njo se smej, 

kajti med nama je veliko ovir,  

zato ne morem priti na tir. 

Čeprav v srcu stiska me močno,  

ker moje srce te izgubilo bo. 

Ti se boš z njo veselil, mene pa            

totalno psihično ubil. 

Ljubim te, tega povedala ti ne bom, 

raje samo frendica ti bom. 

Ne pozabi me, lepo se imej,  

veliko se smej. 

Jaz na daleč opazovala te bom, 

kako se z drugo poljubljal boš, 

žalostna obstala bom, 

kajti nikoli te pozabila ne bom! 

 

 

Vesela ljubezen 
 

Fant se zaljubi v punco,  

ki mu je pri srcu všeč, 

fant povabi punco na kakšen 
zmenek ali pijačo. 

Fant reče punci: Ljubim te in 
punca mu odgovori, da tudi 

ona ljubi njega. 

Nato se poljubita na ustnice. 

 

Bojana Kovačič, 4.r. 

Simona Hudorovac, 8.r. Naja Oberč, 8.r. 
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...NAŠA KULTURA… 

Lect je izdelan podobno kot medenjak (vsebuje moko, vodo, med - 

ne pa tudi jajc). Enakomerno zgneteno in razvaljano testo je spečeno 

v obliki različnih vzorcev (srce, podkev, konj...). Nanj se nanese 

rdeča barva, in različni okraski, tudi majhna ogledala ali napisi . 

Po slovenskem izročilu se obarva samo sprednja stran lecta, zadnja 

je vidna kot medenjak. 

 

Lectovo srce je okrasna 
slaščica, ki ni namenjena jedi. 
Jemo jo lahko sicer še nekaj 
dni po izdelavi, dokler  
popolnoma ne zatrdi. Danes 
jo uporabljamo predvsem kot 
poslovna ali spominska darila, 
okras na novoletnih jelkah itd.  

LECTOVO SRCE 

Simona Hudorovac, 8.r. 
Anja Cimermančič, PPVI 

https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Medenjak&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenija
https://sl.wikipedia.org/wiki/Sla%C5%A1%C4%8Dica
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...NAŠA KULTURA… 

SEDMOŠOLCI RASTEJO S KNJIGO 

 

Aprila so učenci 7.a in 7.b v 

okviru državnega projekta 

Rastem s knjigo obiskali 

Knjižnico Mirana Jarca. Na 

oddelku za mladino nas je 

prijazno sprejela bibliotekarka 

Marinka Kren in nas popeljala po 

vseh prostorih knjižnice. Najdlje 

smo se zadržali v kotičku za disleksike ter na avdio-vizualnem oddelku, med 

filmi in dobro glasbo. Ogledali smo si še nekaj predmetov iz domoznanske 

zbirke, kjer hranijo zelo raznolike stvari. Kdo bi si mislil, da v knjižnico sodijo 

tudi naočniki, tintnik in ura? Pa se knjižničarji niso zmotili, predmeti so nekoč 

pripadali Franu Levstiku. Ob koncu obiska smo si ogledali še krajši film o 

novomeškem pisatelju Damijanu Šinigoju, saj letos vsak sedmošolec prejme 

njegovo knjigo Iskanje Eve. V napeti zgodbi sledimo dvema junakoma, Švedu 

Leonu in Slovenki Evi, ki morata premagati veliko ovir, da se končno srečata. Če 

vas zanima, kako se zgodba razplete, kar vzemite knjigo v roke … 

V najlepši slovenski knjižnici smo preživeli prijetni urici, hvala bibliotekarki 

Marinki za poučen ogled. 

Damijana Karlič, knjižničarka 
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...NAŠA KULTURA… 

PRIMOŽ SUHODOLČAN NA OBISKU 

V mesecu maju smo na svoj račun prišli 

bralci in ljubitelji knjig. Na naši šoli smo 

gostili mladinskega pisatelja Primoža 

Suhodolčana, katerega knjige so med  

najbolj branimi že vrsto let. Kdo ne pozna 

Petra Nosa, pa Ranto, Smodlaka in mnoge 

druge knjižne junake, ki nastopajo v njegovih 

delih? Pisatelj je bil kar šestkrat nominiran 

za nagrado Desetnica, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev za     

mladinsko literaturo.  V polni telovadnici se nam je najprej predstavil dramski 

krožek z lutkovno igro Peter Nos in nasmejal zbrano občinstvo, pa tudi gosta.                

Nato nam je pisatelj spregovoril 

o svoji  mladosti in mnogih 

prigodah iz časov, ko so po 

zraku letali še dinozavri…  

Seveda je bilo vse res! Ob 

koncu srečanja je pridnim 

bralcem podelil priznanja za 

opravljeno Bralno značko.     

S svojim obiskom nas je 

presenetil še predstavnik založbe Karantanija Zlatko Todič, ki je dvema 

učencema podaril Suhodolčanovi knjigi.  

Pisatelj se je v knjigi podpisal, prav tako na priznanja, in nam obljubil, da    

pride še kdaj.  

                                                                  Damijana Karlič, knjižničarka 
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...DOGAJALO SE JE… 

   Na prvi aprilski dan  je na OŠ Dragotina Ketteja potekala prireditev POKAŽI, 
KAJ ZNAŠ. Nastopili so učenci ter njihovi mentorji s pestrim programom, saj ni 
manjkalo plesa, petja, igranja na instrumente, igric in recitacij. Zabavali so nas 
Sapramiška, Maček Muri, Mravljica Mila, Zvezdica Zaspanka ter Kekec in 
Mojca, nastopajoče pa domiselno in spretno vodili skozi celoten program.  

POKAŽI,  

KAJ ZNAŠ 
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...DOGAJALO SE JE… 

DRŽAVNA GLASBENA REVIJA ZZZ V KRŠKEM 

        
V četrtek, 14. 4. 2016, so se          
učenci pevskega zbora in                  

instrumentalnega krožka skupaj          
z mentorji udeležili 26. državne      

glasbene revije Zapojmo,          
zaigrajmo, zaplešimo v Krškem. 

    Nastopili so kot prvi v dopoldanskem 
delu prireditve, nato pa si ogledali še     

nastope ostalih glasbeno-plesnih skupin. 
Klovnesa Eva Škofič Maurer je tako gledalce  

kot nastopajoče ves čas  zabavala s svojimi 
duhovitimi domislicami. 

Po kosilu in druženju z vrstniki 
so se še poslovili od prijazne 
prostovoljke, ki je skrbela, da 
so se vsi res prijetno počutili. 
Polni lepih vtisov so se vrnili v 

šolo z željo, da se čez leto    
revije spet udeležijo. 

Darinka Pirc, učiteljica 
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...DOGAJALO SE JE… 

EVAKUACIJSKA VAJA IN LIKOVNE DELAVNICE 

Eva  

   Mravljak,  

PPVI 

Dane  

Markovič, 

 PPVI 

Gašper   

Jurkovič, 

7.r. 

Savo  

Stojanovič,  

7.r. 

V četrtek, 7. 4. 2016, je na šoli potekala evakuacijska vaja.  Obiskali so nas gasilci iz 

Krke ter policijska in reševalna enota. 

Po malici so se učenci udeležili še likovnih 

delavnic. Pripravile in izvedle so jih  Krkine 

prostovoljke. Te že peto leto delujejo v okviru 

Krkinega tedna humanosti in prostovoljstva, ki je 

letos potekal pod geslom Tudi dobrodelnost je 

del nas.  Nastali so krasni izdelki učencev. 

Teja  

Tramte,  

PPVI 

Nataša Oven, učiteljica 
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...DOGAJALO SE JE… 

VIDEO S-FAKTOR 2016 

Naša šola se je v šolskem letu 2015/16 vključila v projekt Video S-factor 

2016, katerega koordinator in izvajalec je bila OŠ Milke Šobar – Nataše iz    

Črnomlja. 

Projektu smo se pridružili z namenom, da bomo posneli glasbeni video, ki 

bo promoviral našo šolo in prikazal življenje na njej. 

Učiteljica Jasna Banovec, ki je bila tudi vodja projekta, nam je predstavila 

zelo domiselno idejo o tem, kaj naj bi naš film predstavljal ter napisala zanj 

tudi scenarij. K sodelovanju je povabila še učiteljico Darinko Pirc, ki je prispevala 

avtorsko glasbo ter osnovno montažo. Učenci so pri snemanju z veseljem   

sodelovali, glavni zvezdnik Ardijan pa je tudi zelo užival v raziskovanju šole.  

V začetku maja smo skupaj z ostalimi sodelujočimi šolami predstavili svoj 

video na spletni strani OŠ Milke Šobar – Nataše, kjer je potekalo internetno 

glasovanje za naj video.  V duhu fair playa smo ocenjevali sporočilo vsakega 

videa posebej.  

Sodelovanje v projektu je bilo zanimivo, povezujoče in zagotovo nas je 

spodbudilo k razmišljanju o tem, kaj vse lahko mi in naši učenci pokažemo svetu. 

GLASOVALNA PRIREDITEV NA ŠOLI 

ZAKLJUČNA PRIREDITEV V ČRNOMLJU 

Jasna  Banovec in Darinka Pirc, učiteljici 
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...SKRBIMO ZA OKOLJE… 

ŠOLSKI VRT 

Z učenci 8. in 9. razreda smo 

letos pridno začeli s 

pripravami vrta na sajenje. 

Obračanje zemlje z lopato je 

splošno uveljavljena praksa 

obdelave in priprave tal na 

setev in sajenje vrtnin in tako 

smo se je lotili tudi mi. 

Sledilo je še motikanje, 

oblikovanje gredic, sajenje in 

sejanje. 

Uredili smo tudi skalnjak, ki 

smo ga skupaj z učenci 

postavili že  jeseni. Posadili 

in posejali smo različno 

cvetje in sedaj z 

navdušenjem pričakujemo 

prve poganjke. 

Učenci so pri delu pokazali 

veliko znanja, pa tudi volje in 

pripravljenosti za delo.  

Pridelke bodo kuharice 

uporabile za pripravo jedi v 

šolski kuhinji, nekaj pa si jih 

bomo pripravili tudi sami. 

Jasmina Škrbec Masilo, učiteljica 
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...SKRBIMO ZA OKOLJE… 

OBISK GOZDARJA 

Gozd je zapleten ekosistem, ki ima velik vpliv na okolje in da bi o njem izvedeli 

še kaj več, smo se na šoli odločili in povabili na obisk gozdarja. Z učenci 5., 7.b 

in 9. razreda smo se odpravili v gozd v Mrzlo dolino. Obisk gozdarjev je bil zelo 

poučen in zanimiv. Pridobili smo novo znanje in se že veselimo njunega 

naslednjega obiska. 

Jasmina Škrbec Masilo, 

 

ZNAŠ 

POIMENOVATI 

DELE 

DREVESA? 

Smrekov lubadar Ogrožanje gozda Meritev dreves 

Raziskovalci 
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...POMLADNA SAPICA… 

PRIŠLA JE POMLAD 

   Pomlad je prinesla na šolo nov ustvarjalni zagon učencem  od 4. do 9. r pod        

mentorskim vodstvom učiteljic Ksenije Pejanovič, Gabi Maček in Alenke Slak.  
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… POMLADNA SAPICA… 

ROŽICE ZA NAŠE ZLATE MAMICE 

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=547:okolada-na-obisku&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
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...NA TEKMOVANJIH… 

3. MESTO NA LIKOVNEM NATEČAJU 

V četrtek, 17. 3. 2016, smo se že v zgodnjih 

urah odpravili na 9. likovno srečanje osnovnih 

šol s prilagojenim programom v Novo Gorico.  

Učenki Naja Oberč in Lucija Tramte sta z 

voščenkami in temperami ustvarili čudoviti sliki, 

polni pisanih ptic, ki oznanjajo, da je pomlad res 

že med nami in nas prebuja iz mrzlih zimskih 

dni. Slika Lucije z razprtimi rokami in ptico pa je 

še posebno očarala žirijo, ki ji je podelila 

nagrado za 3. mesto. Bravo, Lucija! 

Jasmina Škrbec Masilo, učiteljica 
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...NA TEKMOVANJIH… 

SREČANJE MLADIH TEHNIKOV 

Dne, 7. 4. 2016, na topel     
pomladanski dan, smo se že    
zjutraj odpeljali proti Mirni.   
Udeležili smo se regijskega   
srečanja mladih tehnikov na OŠ 
Mirna. Preizkusili smo se v več 
kategorijah in pokazali, kaj smo 
se naučili in kaj znamo. Naši 
učenci so napeli vse svoje moči 
in se odlično odrezali: 

 Simona Hudorovac; tekstil 
in usnje: ZLATO priznanje  

  Arlind Shabani; konstruiranje 
LEGO DACTA: ZLATO priznanje  

 David Bratič; nizanje po 
barvah: ZLATO priznanje  

  Veronika Dremelj; prepletanje: 
ZLATO priznanje 

  Dion Balaj; les: ZLATO priznanje 
  David Šega; papir: BRONASTO 

priznanje 

Jasmina Škrbec Masilo, učiteljica 

DOKONČAJ VZOREC! 
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...NA TEKMOVANJIH… 

 RAČUNANJE JE IGRA 

Državnega matematičnega tekmovanja »Računanje je igra«, ki je potekalo 

16. 4. 2016,  sta se udeležila dva učenca, Blaž Jarc iz 6. razreda in David Šega iz 

7.b. Med najboljše, s 3. mestom, se je uvrstil naš David Šega. Biti tretji najboljši 

matematik  v 7. razredu v  Sloveniji  le ni kar tako! 

V petek, 13. 3. 2016, je v jedilnici 

šole potekalo šolsko matematično 

tekmovanje “RAČUNANJE JE IGRA”. 

Udeležilo se ga je 17 najboljših   

matematikov na šoli. Tekmovali so 

po posameznih razredih od 4. do 8. 

razreda. Najuspešnejši so se uvrstili 

tudi na državno tekmovanje. 

Jasna Banovec, učiteljica 

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=565:olsko-raunalniko-tekmovanje&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
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...NA TEKMOVANJIH… 

RAČUNALNIŠKO TEKMOVANJE  

Pred odhodom na zimske počitnice smo izvedli šolsko računalniško    

tekmovanje v poznavanju programa za urejanje besedil Word office 2010. 

Tekmovali so Primož Šajnovič iz 7. a razreda, David Šega iz 7. b razreda, Adrijana 

Brajdič in Luka Kramar iz 8.razreda ter Valdet Demiraj, Dion Balaj in Arlind    

Shabani iz 9. razreda.  

Vsi učenci so pokazali veliko znanja. Najboljši je bil David Šega iz 7. b,  ki se je 

uvrstil tudi na državno tekmovanje Z računalniki skozi okna. Dosegel je 4. mesto. 

V četrtek, 11. 2. 2016, je v Škofji 

Loki na Osnovni šoli Jela Janežiča 

potekalo državno računalniško 

tekmovanje za posebni program 

Z miško v svet . Našo šolo je  

zastopal Gašper Ljubi, ki je   

tekmoval v kategoriji Word višja 

stopnja.  

Zasedel je prvo mesto, dobil 

zlato priznanje in tako postal    

državni prvak. 

Alenka Slak, učiteljica 

Adrijana Perič, učiteljica 
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...NA TEKMOVANJIH… 

 VESELA ŠOLA 

Vesela šola je eno najbolj množičnih tekmovanje iz znanja, tudi učenci naše 

šole na njem redno sodelujejo. 

Letos se je veselo učilo osem učencev – Blaž Jarc, Maja Bartolj, Anže Vrbinc, 

Naja Oberč, Luka Kramar, Alenka Škufca, Mitja Vide in Hana Praček. V okviru 

interesne dejavnosti smo se zabavali pa tudi resno pripravljali, reševali naloge v 

reviji Pil ter raziskovali e-učne poti na spletni strani Vesele šole. V sredo, 9. marca, 

smo izvedli šolsko tekmovanje.  

Največ točk je dosegel učenec Anže Vrbinc. 13. aprila se je udeležil državnega 

tekmovanja na OŠ Vavta vas in osvojil bronasto priznanje.  

BRAVO, ANŽE! 

 Damijana Karlič, mentorica 
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...NA TEKMOVANJIH… 

MED DVEMA OGNJEMA 

V torek, 15. 12. 2015, je bila 

naša šola organizator področnega 

tekmovanja v boju med dvema 

ognjema. Udeležile so se ga ekipe 

štirih šol.  Naša ekipa je zasedla 

tretje mesto. 

ŠPORTNA TEKMOVANJA 

KOŠARKA 

Dne, 8. 3. 2016, je naša šola 

gostila najboljše košarkarske  ekipe 

OŠPP iz  Posavja in Dolenjske. 

Sodelovali so učenci OŠ dr. Mihajla 

Rostoharja iz Krškega, OŠ Brežice, 

OŠ Milke Šobar Nataše in domačini 

OŠ Dragotina Ketteja iz Novega mesta. 

 NAMIZNI TENIS 

 V petek, 8. 4. 2016, so se naši 

učenci Arlind Shabani, Dion Balaj in 

Maja Bartolj udeležili državnega 

tekmovanja v namiznem tenisu v Litiji.  

Mentorica:  Dajana Držanič 
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...NA LEPŠE... 

 NA RANČU ALADIN JE LEPO, IJA- IJA- O... 

   Aprila smo učenci posebnega programa obiskali ranč Aladin.  

Imeli smo se lepo. 

Anja Cimermančič, PPVI 
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...NA LEPŠE… 

                                     KRKIN IZLET 

 

Na zadnji dan v maju smo odšli na Krkin izlet. Učenci NIS so obiskali     

Postojnsko jamo in kobilarno Lipica, učenci PPVI pa Avsenikov rojstni kraj 

Begunje na Gorenjskem ter Bled.  

 

Verjetno se strinjate, da smo v teh krajih videli marsikaj zanimivega. Obogatili 

smo svoje znanje o lepotah naše dežele,  o ljudeh, ki so zapisani z zlatimi 

črkami v zgodovini slovenskega naroda ter preživeli zares čudovit dan. 
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...ZABAVAMO SE… 

Pri krožku mi je najbolj 

všeč, ker snemamo,    

slikamo in damo         

posnetke na računalnik. 

Všeč mi je, ker slikamo,        
snemamo in smo na    

računalniku. 

Smo na računalniku,  
delamo, snemamo,     
slikamo in pišemo. 

Pri medijskem krožku 

mi je všeč to, da slika-

mo, snemamo in obliku-

jemo filmčke v Movie 

Makerju. Tam je tudi 

ena luštna punca. 

Pri  medijskem  krožku mi 
je  zelo všeč, ker so tu moji   

prijatelji. Ukvarjamo  s 
snemanjem in slikamo. 

MEDIJSKI KROŽEK 
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...ZABAVAMO SE… 

 IZBIRNI PREDMET—LJUDSKI PLESI 

MENTORICA:                     

Jasmina Škrbec Masilo 

 

UČENCI:  

Adrijana Brajdič, Aljaž  

Hrovatič, Hana Praček, 

Alenka Škufca, Lucija Tramte 

Rad plešem s    Hano, 

ker se veliko smejeva in 

pogovarjava. Pleševa na 

pesem Ob bistrem      

potoku je mllin. 

Aljaž, 7. b. 

Adrijana Brajdič, 8. r Alenka Škufca, 8. r.  

   Pri izbirnem predmetu najraje plešem Ob bistrem potoku je mlin in Lepa Anka.  

Miha Brežnjak, 8.r 
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...ZABAVAMO SE… 

 IZBIRNI PREDMET—NAČINI PREHRANJEVANJA 

MENTORICA: Jasna Banovec 

UČENCI: Samanto Brajdič, Anže Vrbinc, Luka Kramar, Naja 

Oberč, Bor Pečnik 

Pri izbirnem predmetu mi je všeč, 

ker kuhamo, se pogovarjamo, posluša-

mo glasbo, se hecamo, smo pridni in 

pišemo. 

Naja Oberč, 8. r. 

Bor Pečnik, 8. r 
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...NAUČIMO SE NEKAJ NOVEGA… 

 RECEPT ZA RAFAELLO KOCKE 

SESTAVINE ZA TESTO 
 
   7 beljakov 

   7 žlic sladkorja 

   7 žlic moke (pol ostre in pol   

gladke) 

   1 pecilni prašek 

   2 dcl mleka 
 

 
SESTAVINE ZA KREMO 
 
   7 rumenjakov 

   7 žlic sladkorja 

   4 žlice moke 

   2 vanilijeva sladkorja 

 

PRIPRAVA TESTA 

Beljake stepi v sneg in dodaj sladkor ter moko s pecilnim praškom. Vlij v  

pekač in peci 7 minut. Po vročem biskvitu polij mleko in pusti, da se ohladi. 

PRIPRAVA KREME 

Rumenjake, sladkor, moko in vanilijev sladkor gladko stepi. Mleko zavri in 

pripravljeno zmes vlij v vrelo mleko ter kuhaj 3 minute. Vmes mešaj. Nato polij 

po ohlajenem biskvitu. Ko se vse skupaj ohladi, premaži s sladkano sladko  

smetano in potresi s kokosovo moko. 

...DOBER TEK... 

Naši  kuharici Marta in Mici pri kosilu učence večkrat razvajata s sladkimi do-

brotami. Učenci so navdušeni nad rafaelo kockami, zato sta nam izdali recept, ka-

ko se pripravijo. 
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...NAUČIMO SE NEKAJ NOVEGA… 

REGRATOV SIRUP 

PRIPRAVA 

Cvetove smo za 15 min kuhali v vodi s sladkorjem in narezanimi limonami. Uporabili smo 

le rumene dele cvetov. Ekstrakt smo precedili čez cedilo in ga dobro iztisnili. Sirup smo še 

vroč prelili v steklene kozarce, in tako bo uporaben tudi več let. Regratov sirup se hitro 

kristalizira in je lepe, zlato rjave barve.                                                   

...NA ZDRAVJE…                 

                                                                                                                             

Jasmina Škrbec Masilo, učiteljica 

Regratov sirup ali regratov med je odlično domače 

zdravilo. Uporablja se za izboljševanje prebave, 

splošnega počutja in izboljšanja krvne slike. Pomaga 

pri kašlju in prehladnih obolenjih. 

 Lahko ga pripravimo kot napitek in ga razredčimo z 

mineralno vodo v razmerju 1:10. Lahko pa ga 

uporabljamo kot med, za slajenje čaja, namaz na 

kruhu ali za preliv pri sadju in sladicah. Z učenci 8. 

razreda smo pri pouku gospodinjstva pripravili ta 

zdravilni napitek. 

SESTAVINE 

 350 velikih 

regratovih cvetov 

 1 dl vode 

 5 na kolobarje 

narezanih limon 

 1 kg sladkorja 
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...NAUČIMO SE NEKAJ NOVEGA… 

 TEHNIKA V 7. RAZREDU 

 

Pri pouku tehnike in tehnologije so se učenci izkazali za prave mojstre ročnih 

spretnosti. Izdelovali smo izdelke iz lesa, kovine, papirja, kock… in ustvarili lepe 

umetnije, ki so jih  ponosno odnesli domov in jih pokazali svojim staršem, prija-

teljem… 

 

učenci 7. b 

Primož Šajnovič, 7. a učenci 7. a 

Ker pa so učenci zelo radovedni in se radi preizkušajo v različnih stvareh, smo 

se lotili še konstruiranja. Sestavili smo različne strukture in jih za nameček še   

zvezali z žičkami ter priklopili na baterijo, da smo jih obudili - spravili v gibanje. 

Učenci so se svojih uspehov zelo razveselili in jih s ponosom pokazali tudi drugim. 

Jasmina Škrbec Masilo, učiteljica 
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...NAUČIMO SE NEKAJ NOVEGA… 

IZDELAJMO SAMI— TORBA 

POTREBUJEMO: 
 

 -  staro majico s kratkimi rokavi 

 -  škarje 

 -  barvni gumbi 

 -  različno blago (čipka, pisano blago…) 

S škarjami odrežemo  rokave 

kratke majice. 

Odrežemo spodnji 

rob majice. 

V spodnji rob majice vrežemo       

približno 4 cm dolge trakce. 

Trakce med seboj  

zvežemo v vozle. 

Ksenija Pejanovič, učiteljica 
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...ZA KONEC… 

 DEVETOŠOLCI O ŠOLI 

Ko smo šli v šolo v naravi v Osilnico, smo spoznali lepe 

punce, zato mi je bilo tam res všeč. 

Na sedmi razred nimam lepih spominov, ker sem imel 

težave z nekaterimi sošolci. 

Letos mi je v šoli še kar lepo, saj smo med seboj dobri 

prijatelji. Rad imam računalništvo, ne maram pa slovenščine.  

Valdet Demiraj, 9. r 

V šoli mi je bilo najbolj všeč na šolskih izletih.                

V 5.  razredu smo šli v Postojnsko jamo. Ta se mi je zdela 

zelo zanimiva. 

Rad imam  šport in tehniko, kjer sem kar uspešen. Ne 

maram pa slovenščine.  

Jeseni grem na lesarsko šolo. 

Arlind Shabani, 9.r 

V šoli mi je bilo kar lepo. Najlepše je pa letos, ker imam veliko 

prijateljic: Alenko, Lucijo, Najo, Evo in Simono. Skupaj plešemo. 

Najbolj všeč mi je bilo, ko smo šle nastopat v Krko, v Ljubljano in v 

Krško. Ne   maram matematike, obožujem pa šport in glasbo. 

Rada imam rože, zato bom cvetličarka. 

Hana Praček, 9. r 

Najbolj všeč mi je zdaj v 9. razredu. Zelo rad telovadim in pojem.  

Trudim se biti navihan in prijazen. Rad se učim družboslovje in 

naravoslovje, najraje pa imam glasbo. Zelo mi je bilo všeč, ko smo    

nastopali v Krškem in v Krki. 

Mitja Vide, 9. r 
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...V PRIČAKOVANJU POČITNIC… 

  USTVARJALI SMO 

V deželo barv  je učence višjih razredov popeljala učiteljica Ksenija Pejanovič, v 

črno-belem svetu pa so uspešno ustvarjali učenci PPVI z učiteljico Marjeto Rožič. 
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...V PRIČAKOVANJU POČITNIC… 

ZLATE RIBICE USTVARILI UČENCI 4. R 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 62 

...RAZVEDRILO… 

 

Renata Štravs: UČITELJICA JASNA 

 

PRIKUPNA, OBLASTNA, 

KO POUČUJE, JE JASNA. 

NI TREBA, DA JE GLASNA. 

Z MODROSTJO PREŽETA,  

NIKOLI NAPETA. 

JI UČENCI SLEDIJO 

IN KAR OBNEMIJO, 

VSE ODGOVORE ZNA,  

SAJ JE V STROKI DOMA. 

NI TREBA, DA JE GLASNA. 

          TO JE NAŠA UČITELJICA JASNA. 
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...RAZVEDRILO… 

 

 
RAD POKAZAL BI VAM CESTO, 

 KI VAS PELJE V ČARNO MESTO, 
V ČARNO MESTO, V DALJNI KRAJ 

IN OD TAM TUDI NAZAJ. 
 

V ČARNEM MESTU BIVA ŠKRAT, 
VELIK, ČRNO-BEL BRADAT! 

PRAV POTIHO SE PRIKRADE 
Z LONCEM SLASTNE MARMELADE. 

 
KDO SI UPA Z MANO V MESTO, 
KJER JE ČUDEN ŠKRAT DOMA? 
MORDA ALEN, MORDA TILEN, 
MORDA PA KAR OBADVA. 

Darinka Pirc:  
MOJE MESTO 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 64 

...RAZVEDRILO… 

 POBARVAJ 

  1 — RUMENA    2 — SIVA   3 — ZELENA    4 — MODRA    5 — ROZA 

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=565:olsko-raunalniko-tekmovanje&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
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...RAZVEDRILO… 

 SMEH PO ŠOLSKO 

 

 

Prva ura slovenščine po šolskih 
počitnicah. 

"No, kako je bilo kaj na šolskih 
počitnicah?" vpraša učiteljica. 

"Prekratke, da bi o njih lahko kaj 
napisali," reče Miloš. 

http://www.dknm.si/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=565:olsko-raunalniko-tekmovanje&catid=1:zadnje-novice&Itemid=69
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...RAZVEDRILO… 

  ALI JE NA SLIKI VSE TAKO KOT JE TREBA?  

POIŠČI PREDMETE.. 
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...RAZVEDRILO… 

NAGRADNA KRIŽANKA  

REŠITEV KRIŽANKE NAPIŠI NA LIST PAPIRJA IN GA DO  17 6. 2016 ODDAJ SVOJI                    

RAZREDNIČARKI. ŽREBANJE ZA PRAKTIČNE IN SLADKE NAGRADE BO 17. 6. 2016. 
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Dragi bralci šolskega časopisa Preproste besede!  

  

Bliža se konec šolskega leta. Za nami ostajajo lepi spomini na prijetne do-

godke, srečanja, dosežke in uspehe. 

V celem letu ste pokazali, kaj vse zmorete. Nastalo je veliko lepih izdelkov, še 

bolj odmevna pa so bila sodelovanja v številnih projektih, natečajih, dogodkih v 

ožji in širši okolici.  

Ob prebiranju glasila se spomnite vseh drobnih stvari, ki so vam polepšali 

šolsko leto, se nasmejte ob šalah, ter razmigajte možgančke z reševanjem      

križank in kviza. 

Pred vami je najlepši čas. Počitnice si prikrojite čisto po svojem okusu in    

stopite vanje z lahkotnim korakom, da si boste nabrali novih moči za prihodnje 

leto. 

Janja Kastelic, 

urednica časopisa 

Nobena pot ni ravna,  

nobena pot ni revna,  

a vsaka je zahtevna  

in tvoja ena sama -      

GLAVNA.  

(Tone Pavček) 
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