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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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Dragi učenci  in učenke,  starš i ,  sodelavke in  sodelavci!  

Vida Marolt, ravnateljica 

Šolsko leto 2018/2019 je pri koncu. Spet je bilo zapolnjeno s številnimi aktiv-
nostmi, zato nam tudi letos ni bilo nikoli dolgčas.  
 
»Naj dogodek« letošnjega šolskega leta je bil nedvomno nastop Škrata Gor-
jančka v KC Janeza Trdine na županovem prednovoletnem sprejemu decembra 
2018. Trud vseh, ki so mesece pripravljali predstavo, je bil bogato poplačan, ko 
so nastopajoči zasijali pred polno dvorano ganjenih gledalcev.   
 
Še naprej tudi šivamo blazinice tolažbe, ustvarjamo v projektnih tednih, udele-
žujemo se tekmovanj in srečanj in še marsikaj. Na državnem likovnem srečanju 
smo aprila gostili številne mlade umetnike iz vse Slovenije ter ustvarili video 
Ujemi sončni žarek, ki se je na mednarodnem festivalu Video S-faktor uvrstil na 
2. mesto.  
 
Aktivno delamo v dveh večjih projektih, Center za strokovno pomoč in podporo 
otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim družinam ter Pro-
gram dodatnega usposabljanja. Uradno bo prvega projekta ob zaključku šolske-
ga leta 2019/2020 konec, zadovoljnih uporabnikov naših storitev pa je vse več. 
Nadaljevali bomo s predavanji in delavnicami strokovnim delavcem, s strokov-
nimi uricami, kjer diagnosticiramo in odpravljamo težave tudi otrokom, ki niso 
vključeni v našo šolo, z izposojo pripomočkov za delo z otroki s posebnimi po-
trebami, z interesnimi delavnicami, s skupino za starše in še marsikaj. Začutili 
smo, da takšen način podpore naša okolica zelo potrebuje, zato bomo s tem 
delom nadaljevali tudi v prihodnje.   
 
Vsem iskrene čestitke za opravljeno delo, za trud in medsebojno sodelovanje! 
Hvala za vse dobre ideje in za njihovo izvedbo. Za vsak kamenček v mozaiku na-
še uspešnosti, pa naj bo to zanimivo izvedena šolska ura, razumevajoč pogovor 
s starši ali učenci ali pa uspeh na prireditvi! Vsako dobro delo šteje in pripomo-
re, da smo prepoznani kot strokovna šola in šola ljudi z odprtim srcem.  
  
Zaslužene počitnice naj bodo sončne, mirne in v družbi tistih, ki jih imate ra-

di! Trem devetošolcem, ki nas letos zapuščate, želim veliko uspeha na novi 

življenjski poti. Ostale pa nas bodo 2. septembra spet pričakala naša na širo-

ko odprta šolska vrata.  
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PRVI ŠOLSKI DAN 

...JESEN JE TU... 

Za nasmehe na obrazu sta poskrbela brata Malek s 

svojimi drznimi cirkuškimi akrobacijami.  

Ker zunaj ni bilo son-
ca, smo si sonce pri-
čarali sami v jedilnici 
šole. Na njem so bila 
napisana vsa imena na-
ših otrok. 

Prvi šolski dan smo pričeli z veliko dobre volje kljub kislemu vremenu.  

Prisotne je toplo pozdravila gospa 

ravnateljica Vida Marolt. 
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...JESEN JE TU... 

V 5. razredu so učenci prve šolske dneve in 

dež pregnali kar s pisanimi dežniki in          

papirnatimi zmaji. 
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...JESEN JE TU... 

V NOVO ŠOLSKO LETO Z NOVO TELOVADNICO 

Danes se je odprla nova 

telovadnica. Ki je bila 

lepa. Ko sem prišel v 

novo telovadnico, sem 

najprej zagledal nova 

tla, nove hodnike in nov 

wc. Potem, ko sem vse 

to videl, sem pograbil 

košarkarsko žogo in 

sem malo igral košarko. 

Potem, ko sem se nehal 

igrati, sem pripravljal 

blazine za atletiko, ki 

bo jutri. Ko sem to na-

redil, sem pripravil še 

klopi. Ko sem to vse na-

redil, sem šel nazaj v 

razred. Telovadnica mi 

je bila všeč. 

 

Blaž Jarc, 9.r Prenovljene garderobe Nova kopalnica in stranišča 
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...JESEN JE TU... 

MED JESENSKIMI POČITNICAMI 

Med počitnicami sem praznovala 
rojstni dan. Luštno je bilo, ker ni 
bilo treba v šolo. Doma sem poma-
gala staršem. Zjutraj sem lahko  
dolgo spala. Pazila sem na mlajše 
otroke. 
 

Sofija  Mlakar, 5.r. 

Imeli smo počitnice. 
Čeprav rad hodim v šolo, sem imel 
doma veliko dela.  
Pomagal sem staršem in sosedu. Na-
pravili smo drva. Pometal sem doma 
in pri sosedu. Zjutraj sem lahko 
spal, zvečer pa sem dolgo gledal te-
levizijo. Tudi igral sem se.  
 

Tilen Brajdič, 5.r. 

 
Med počitnicami je bilo dobro, 
ker ni bilo treba v šolo. 
Doma sem pomagal na kmetiji. 
Zjutraj sem lahko dolgo spal.  
Vesel sem, ker sem dobil nov 
pograd. Jaz spim spodaj, moj 
bratec Kristjan pa zgoraj. Veli-
ko sem se igral. 

. 
Janny Kotar, 5.r 
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MED JESENSKIMI POČITNICAMI 

...JESEN JE TU... 

Med počitnicam  so na obisk prišli 

sorodniki. Šla sem svečko  prižgat.  

Med počitnicami mi je poginila muc-

ka. Ime ji je bilo Kepica. Bila je hči  

Puhice.  Iz roda  od  Pikice-France. 

Zelo  sem bila žalostna. Moja mami 

jo je pokopala v gozdu.    

Leja Nose, 4.-5. st.  

Med krompirjevimi počitni-

cami sem kolesaril. Žogal 

sem se. Igral sem nogomet. 

Bil sem veliko zunaj. Na 

računalniku sem bil.  Poma-

gal sem mami. Gledal sem 

televizijo, Kosil sem travo. 

Pomagal sem zlagati drva in 

družil sem se s prijatelji. 

  Blaž Jarc 9.r 

JESENSKE  POČITNICE 

IGRAL SEM IGRICE NA TELE-
FONU. 

IGRAL SEM NOGOMET. 

IGRAL SEM SE Z  LEGOKOC-
KAMI. 

IGRAL SEM SE S SESTRICO. 

SPAL SEM PRI BABICI. 

Elvir Mujkanović, 4.r. 

Med počitnicami sem se 

igrala.  Z družino sem 

šla na blejski grad.  Pri 

Bohinjskem jezeru sem     

videla kozoroga.  Moja 

prijateljica je imela  

rojstni dan.     

Danica Pavićević, 4.r. 
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...JESEN JE TU... 

MED   JESENSKIMI     
POČITNICAMI   SEM   
ŠEL   TEČ. 

TRENIRAL  SEM   NO-
GOMET.    

IGRAL    SEM    TUDI    
IGRICE. 

VELIKO SEM POČIVAL. 

V SOBOTO SEM DOBIL 
OBISKE. 

Bila sem v Kranjski Gori. Tam smo šli na 
bazen. Smo se zabavali, ustvarjali in pisali. 
Šli smo na sprehod. Bilo je lepo. 

Lana Jaklič, 4.r. 

GLEDALA SEM RISAN-
KO WAFFEL KUŽA. 

UČILA SEM SE ŠTETI. 

ŠLI SMO NA SPRE-
HOD. 

VOZILA SEM MAŠO V 
VOZIČKU. 

POMAGALA SEM MA-
MICI POSPRAVITI PE-
RILO V OMARO. 

Lara Jerman, 4.r. 

Med krompirjevimi počitnica-
mi sem bil doma. Pomagal sem 
pri domačih opravilih. Bili 
smo v Ljubljani na kosilu. Bili 
smo po grobovih. 

Anže Vrbinc, 9. r.  
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Demir Skenderović, 4 r. 
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...JESEN JE TU... 

Bojan Brajdič, 3.r. 

LISTOPAD 

Valero Jurkovič, 4.r. 

Antonijo Hudorovič, 4.r. 

1.-2. razred 
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...JESEN JE TU... 

Elvir Mujkanović, 4 r. 

Tadej Dular, 4 r. 

Tijan Povše, 4 r. 

Lara Jerman, 4 r. 

Tadej Dular, 4 r. 

Lana Jaklič, 4 r. 
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MED JESENSKIMI POČITNICAMI 

...JESEN JE TU... 

Kako so čas med krompirjevimi po-

čitnicami preživljali učenci prvega in 

drugega razreda, si lahko ogledate 

na spodnjih slikah. 
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...JESEN JE TU... 

POMAGAJ POISKATI FANTOMA PRAVO POT DO 

SMETNJAKA. 
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...JESEN JE TU… 

GLOBALNI DAN SAJENJA DREVES—KOSTANJ 

V petek, 21. 9. 2018, smo 
posadili drevo kostanj. V sa-
jenju kostanja  je sodelova-
lo 10 000 šol iz 150 držav. 
Kostanj smo posadili kot 
drevo miru. Najprej je pri-
šla gospa ravnateljica in po-
vedala nekaj besed. Jaz sem 
prebral članek o kostanju. V 
članku je pisalo o tem, da ga 
je OZN proglasila za drevo 
miru in prijateljstva. Znan-
stveno ime kostanja je 
Castanea  sativa. Kostanj 
smo potem okrasili še z beli-
mi golobicami.  

Blaž Jarc, 9.r.  

POBARVAJ JESENSKO MANDALO. 

Miha Tramte, 4.r. 
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...JESEN JE TU… 

KJE RASTE? Skoraj po vsej Sloveniji z iz-

jemo Koroške. Raste do nadmorske višine 800  

metrov.  

PRAVI KOSTANJ 

LISTI KOSTANJA 

Listi so dolgi do 30 cm in 

spodaj svetlejši. So nazobča-

ni.  

PLODOVI. Plodovi dozorijo oktobra. Lahko 

jih skuhamo ali spečemo. Iz kostanja lahko pri-

pravimo  okusne jedi kot  so kostanjev pire,  juhe 

in sladice. 

KAKŠNO JE DEBLO?

Skorja je v mladosti srebrno siva 

in gladka. S starostjo razpoka in 

postane rjavo siva.  

KOSTANJ JE VELIKO DREVO. 

Pravi kostanj zraste do 35 m visoko in doseže 

premer do 3 m.  

KAJ POTREBUJE ZA RAST? 

Ustrezajo mu kisla gozdna tla. Potrebuje ve-

liko toplote. 
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...LAHKIH NOG NAOKROG... 

OGLED HIŠE EKSPERIMENTOV 

V petek, 28. 9. 2018, so imeli 

učenci od 1. do 4. razreda naravo-

slovni dan. Ogledat smo si šli raz-

stavo Optikalije v Parku Rastoče 

knjige zraven Knjižnice Mirana Jar-

ca.  

Tudi učenci 4./5. st. PPVI z učiteljico Marjeto Rožič 

in varuhinjo Matejo Oštir so se udeležili dejavnosti 

projekta Noč ima svojo moč. Ogledali so si optikali-

je, se udeležili zanimivih poizkusov v kemiji, obiskali 

hiško eksperimentov v hotelu Center  ter se igrali 

arheologe na Muzejskih vrtovih. Preživeli so poučno 

in zanimivo         

dopoldne. 
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...LAHKIH NOG NAOKROG.. 

 

OPTIČNE ILUZIJE 

Včasih se nam zgodi, da določeno stvar vidimo drugače, kot ob-
staja v resnici. Popačeno predstavo realnosti imenujemo optična 
iluzija (ali prevara). 
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OBISK STROJNE ŠOLE 

...LAHKIH NOG NAOKROG... 

Prejšnji teden smo se odpravili v strojno šolo. Ko smo prišli na strojno šolo, 
smo najprej poiskali učitelja, ki uči v strojni šoli. Ko smo ga našli in smo šli v 
delavnico, sem najprej videl varilska orodja in naprave. Nato smo se usedli vsak 
za svojo mizo. Učitelj nam je razložil o strojih in varilnih napravah in kako se 
uporabljajo, pogledali smo posnetek, kako se vari in katere kovine uporabljajo. 
Sledila je malica, bili so sendviči. Nato smo vzeli varilno orodje, čelado in pred-
pasnik. Najprej nam je učitelj pokazal, kako se vari. Ko je končal, smo jaz in 
drugi začeli variti: predmet ali žival. Izbrali smo žival in to je bil konj. Učitelj 
nam je  pokazal stroj, ki to dela in kako se to dela.  Najprej je vključil stroj, ki 
je ropotal. Narisal je skico konja, potem pa še risbo konja. In je pričel z delom. 
Najprej je šel po črti okoli konja. Ko je bil konj končan, nam je učitelj rekel, 
če bi naredili še ograjo za konja. In rekli smo ja. Vprašal je, kdo bi narisal 
ograjo in rekel je, da bo Erol.  Mi smo šli pa v drugo delavnico, da nam je uči-
telj pokazal še druge, kako delajo. Učenci so v tisti delavnici varili. Potem so 
nam učenci povedali, da moraš biti pri varilni napravi natančen in da moraš iti 
natančno po črti. Ko smo šli nazaj v delavnico, je Erol že končal z delom in je 
narisal ograjo. Nato jo je učitelj položil na varilni stroj in je pričel z delom. Ko 
je to končal, smo konja še pobarvali. Ko je bil konj končan, smo ga še posušili. 
Na  koncu  smo se učitelju zahvalili in mu dali darilo. Odpravili smo se nazaj v 
šolo in delo v strojni šoli je bilo končano.  

Všeč so mi bile varilne naprave in orodja. 

Blaž Jarc, 9.r.  
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...LAHKIH NOG NAOKROG... 

Učenci 4./5. st. PPVI smo si z učitelji-
co Marjeto Rožič in varuhinjo Matejo 
Oštir v galeriji Simulaker ogledali raz-
stavo fotografij športnega fotografa 
Aleša Fevžerja. Naše športnike je 
spremljal že na mnogih zimskih in po-
letnih olimpijskih igrah ter ujel v ka-
der srečne pa tudi žalostne trenutke. 
Z zanosom nam je predstavil razstavo 
in zdelo se nam je, kot da bi bili tudi 
mi za trenutek tam, na športnih prizo-
riščih. 

Marjeta Rožič, učiteljica 

V GALERIJI SIMULAKER 
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SKRB ZA ZDRAVJE 

...ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU... 

V mesecu oktobru so za učence 

od 1.-4. razreda potekale pre-

ventivne dejavnosti za zdravje. 

Naša medicinska sestra ga. Re-

nata Štravs nam je povedala ve-

liko koristnih informacij o tem, 

kako lahko po najboljših močeh 

poskrbimo za svoje zdravje. 
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Selim Begić, 4 r. 

Demir Skenderović, 4.r. 

Izdelali smo plakate na temo zdrava in nezdrava prehrana. 
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...ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU... 

Učenci 1.-2. razreda so narisali svojo izkušnjo na 

sistematskem pregledu. 
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Bojan Brajdič, 3.r 
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PRI ZZZZZOBOZDRAVNIKKKKKU 

...ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU... 

Za učence naše šole so v mesecu 

marcu v ZD Novo mesto potekali 

preventivni pregledi zob.  

Marsikdo ob besedi zobozdravnik 

dobi v trebuhu neprijeten občutek, 

zato smo pri medijsko-

novinarskem krožku raziskali, koli-

ko učencev se zobozdravnika boji 

in zakaj. 
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…. KER SE BOJIM, DA BI BOLELO. 

…. KER ME JE STRAH VRTANJA. 

…. STRAH ME JE, DA BI IZGUBIL ZOB. 
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...ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU... 
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PROJEKTNI TEDEN IGRIVO UČENJE 
Projektni teden Igrivo učenje je potekal od 20. 5.—24. 5. 2019. Učenci so z učiteljicami Ga-
brielo Maček, Ksenijo Pejanovič in Barbaro Luzar okrasili talne površine okoli šole z različni-
mi družabnimi igrami. Tako se bodo lahko učenci odslej razgibavali in hkrati tudi urili 
možgančke ob Matematični gosenici, Ristancu in Abecedni gosenici, Kegljanju, Človek ne 
jezi se… Kaj je lahko za naše učence še lepšega kot igra v naravi, na svežem zraku in v dru-
žbi prijateljev … 
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...ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU... 

OKUSNO IN ZDRAVO 
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Na nižji stopnji smo izvedli naravoslovni dan z naslovom Kuhajmo zdravo. Učenci so do-
kazali, da so pravi kuharski mojstri.  

Zmešali smo tunin in skutin namaz . 
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...ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU... 
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JABOLČNA ČEŽANA S HOKAIDO BUČO 

SESTAVINE: 
 

5 kg jabolk 

1 hokaido buča 

2 limoni 

20 dag sladkorja (lahko rja-
vega) 

 marmelada (po želji)  

POSTOPEK: 
 
Očistimo bučo (ni je potrebno lupiti). Bučo damo dušiti z malo vode (1dl) in s 
sokom limon. Istočasno dušimo jabolka (2dl vode). Ko je buča mehka, jo 
zmiksamo v kašo. Enako storimo z jabolki. Na  koncu obe kaši združimo in do-
damo sladkor. Prevremo in napolnimo pasterizirane kozarce. Takoj zapremo 
in za nekaj minut kozarce obrnemo na pokrovček. Kozarce nato zopet obrne-
mo in jih ohladimo. Čežano lahko postrežemo s smetano, posipamo s cimetom, 
ingverjem, limonino lupinico… 

 

Učenci posebnega programa so si zaželeli nekaj sladkega in si pripravili okusno čežano. 
Zaupali so nam recept, kako jo pripraviti. 
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ZIMA V VSEH BARVAH 

...ZIMA JE PRIŠLA... 

Mavrično zimo so ustvarili učenci 5. razreda pod mentorstvom Alenke 

Slak. 

Črno-bela zima učencev 4. a razreda . 
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...ZIMA JE PRIŠLA... 

V vseh odtenkih modre so zimo ustvarili učenci 6. razreda  

Zima v  3.- 4.  razredu  
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...VESELI DECEMBER... 

NOVOLETNA PRIREDITEV 

Učenci in zaposleni so odlič-
no nastopali v igri Škrat Gor-
janček in njegove prigode, 
avtorsko delo učiteljice Da-
rinke Pirc. 

Dedku Mrazu je pri nakupu da-
ril pomagal pokroviteljski odbor 
Krke d. d., Lions klubin vokalna 
skupina Mezzo. Hvala vsem! 

V četrtek, 20. decembra, je 
tudi letos na naši šoli pote-
kala novoletna prireditev z 
bazarjem. Prvi del progra-
ma je bil posvečen prihaja-
jočemu državnemu prazni-
ku, dnevu samostojnosti in 
enotnosti. Drugi del progra-
ma pa je bil namenjen 
tistemu, česar se učenci še 
prav posebej veselijo: ded-
ku Mrazu. 
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...VESELI DECEMBER... 

TURNIR V STRELASTIKI, NOVOLETNI PLES 

V petek, 21. decembra, 
smo imeli na šoli že peto 
leto zapored turnir v 
strelastiki. Bilo je zelo 
zanimivo. Boril sem se in 
premagal kar veliko tek-
mecev. Na koncu sem bil 
drugi. Zmagala sta Anja 
in Altin. 

Po turnirju strelastike 
pa smo, kot vsako leto, 
tudi letos na šoli priredi-
li novoletni ples. Plesali 
smo različne plese na 
različne zvrsti glasbe. 
Bilo je super in zelo za-
bavno. 

Sestavil: Gašper, 6. st. 
PPVI 
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BOŽIČNO-NOVOLETNI PRAZNIKI 

...VESELI DECEMBER... 

DRAGI DEDEK MRAZ! 
 

PROSIM, ČE MI PRINESEŠ: 
 
Miha:  ŠKORNJE,  BAGER,  TRAKTOR,  
AVTOBUS 
 
Tijan:  LIGRETTO,  BONBONE ŽABICE 
IN ČEŠNJE 
 
Tadej:  DRON 
 
Lara:  ŠAL,  KAPO,  NOGAVICE,  ČOKO-
LADO, OTROŠKO MAPO S SLIKO KO-
NJA 
 
Lana:  MATERIAL ZA USTVARJANJE 
 
Danica:  PIKAPOLONE IN KARTE ČRNI 
MAČEK 
 
Urban:  AVTO IN ČRN TELEFON      

Četrtošolci so zapisali svoje želje za Dedka Mraza na list papirja. Hm, le kaj so si zaželeli in 

kdo ve, če so se jim vse želje uresničile? 
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...VESELI DECEMBER... 

MED NOVOLETNIMI POČITNICAMI 

Dvakrat  sem bila v Novem mestu. Šli smo v Ljubljano.  

Moj brat Jure je naredil  vozniški izpit. Mamica mu je  

dala avto Clio, ona pa je kupila  Opla.  

Leja Nose,  4.-5. st. 

Rakete so izdelali učenci v 4.a razredu. 

Okrašen gozd v 4. stopnji . 

Učenci   

3. razreda so okrasili smrečice. 
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OBULI SMO DRSALKE 

...ZIMA JE PRIŠLA... 

Danes smo v šoli imeli športni dan. Ko smo 

pojedli malico, smo se odpravili na drsali-

šče, ki je bilo na Novem trgu v Novem me-

stu. Ko  smo prišli na drsališče, sem moral 

počakati, da so bili najprej drugi na vrsti. 

Ko so končali, smo bili mi na vrsti. Najprej 

sem povedal številko drsalk. Potem sem si 

na noge nadel drsalke in na glavo čelado. Ko 

sem stopil na led, sem se moral držati za 

ograjo, ker sem se bal, da bom padel. Ko 

sem se privadil na led, sem že drsal. Ni mi 

šlo čisto v redu. Ko smo  se nadrsali, smo šli 

nazaj proti šoli. Bilo mi je všeč in šel bi še 

kdaj. 

Blaž Jarc 9.r 

V sredo, 9. 1.  2019, smo 

imeli zimski športni dan. 

Pred malico smo imeli šport-

ne   igre v telovadnici. Po 

malici smo se odpravili na 

Novi trg. Tam smo drsali. Bi-

lo mi je zelo lepo.  

Anže Vrbinc, 9.r. 
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...ZIMA JE PRIŠLA... 

V torek, 11. 12. 2018,  sem šla   s sošolci  
na  Novi trg  na  drsanje.  Imeli  smo se 
lepo. Na ledu sem  padla. Prijazne  gospe  
so mi pomagale vstati. Imeli smo pripo-
močke za drsanje. To so bili: delfinčki 
in jelenčki Rudiji .  

FINO JE BILO, POSKUSITE  ŠE VI.    

Leja Nose, 4.-5.st. 

ŠLI SMO DRSAT NA NOVI 
TRG. 

OBULI  SMO  DRSALKE.  
ŠLO MI JE DOBRO. 

Lara Radovan, 4.-5.st. 

V sredo smo bili na drsališču. Všeč mi je bi-

lo, da smo šli drsat. 

Elson Belsimi, 6.r.     

UGANKA 
 

Kot vsak čevelj jih zavežeš, 
jo po ledu z njimi urežeš. 
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GOSPOD IN HRUŠKE V CANKARJEVEM DOMU 

V torek, 18. decembra, so imeli učenci od 1. do 4. razreda ter 

učenci PPVI od 1. do 3. stopnje kulturni dan. Ogledali smo si 

operno-baletno pravljico po slovenski ljudski pesmi Gospod in 

hruške. 

...NAŠA KULTURA... 

Tijan Povše, 4.r. 

Deklica sreča v zgodbi zanimive like (medveda, palico, ogenj, vodo, bikca in 
soseda), ki poosebljajo človeške slabosti. Ona je edina, ki je pripravljena 
iti na vrt po hruške za gospoda. Čeprav gospod podvomi v njene sposobno-
sti, deklica doseže sam vrh drevesa in za gospoda odtrga najlepšo hruško. 
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...NAŠA KULTURA... 

MARY POPPINS V KC JANEZA TRDINE 

 

Marry Poppins je bila varuška, ki 

je prišla z vetrom. Pazila je dva 

otroka, ki sta rada nagajala.  Njun 

oče je bil bankir, mama pa se je 

borila za pravice žena. Marry Pop-

pins je imela  čudežne  prijatelje. 

Vsak dan so skupaj doživeli nove 

avanture.  

Leja  Nose, 4.-5. st.  

Severanda Brajdič, 6.r. 

Fatlind Raci, 6.r. 

Enej Mirtič, 6.r. 
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DAN ŠOLE 

...NAŠA KULTURA... 

Naša šola se imenuje po veli-

kem pesniku in pisatelju Dra-

gotinu Ketteju. Rodil se je 19. 

januarja 1876 na Premu na 

Notranjskem. Na šoli na dan 

njegovega rojstva praznuje-

mo dan šole. Pripravili smo 

pester kulturni program. 

Učenci so so zarepali že znano himno Kette rep, avtorice 
Darinke Pirc. 
 
 

Kette velik pesnik je, velik literat, 
brž vzemimo knjige v roke in začnimo brat´. 
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...NAŠA KULTURA... 

Dragotin Kette: MAČKA IN MIŠKA 

Mlada miška je videla nekoč mačko, kako jé slanino. Hitro steče k nji in se ji 
prijazno pridruži rekoč: "Botrica, tudi meni diši slanina, saj mi pustiš, da jo tu-
di jaz nekoliko pokusim?"  
"Ti, tatica tatinska ti!" zareži mačka nanjo, "jaz ti bom pokazala krasti, čakaj 
me!" In v hipu jo zagrabi in zadavi. Nato pa zopet mirno liže dalje okusno slani-
no.  
Drugi dan pa pride v klet gospodinja, najde slanino snedeno, a miško zadavljeno. 
Kakor hitro zagleda muco, jo pokliče s sladkimi besedami k sebi in jo začne 
božati: "Da, da, ti si moja mucika. Prav, prav da si zadavila to požerunsko miš, 
ki mi je snedla vso slanino."  
In mucika je zadovoljno godrnjavsala in predla, prav kakor da je ona najbolj 
nedolžna žival na svetu...  

Ali bi jo vi nabili, to hinavko, kaj, otroci moji? Da, in prav bi imeli! 

 
 

Učenci 4. razreda so 
dramsko uprizorili 
Kettejevo basen 

Maček in miška. Uži-
vajte v prebiranju za-

nimive zgodbice. 
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PREŠERNOVA PROSLAVA 

...NAŠA KULTURA... 

V četrtek, 7. 2. 2019, smo s proslavo 
ter prireditvijo Pokaži, kaj znaš obe-
ležili Prešernov dan, slovenski kul-
turni praznik. 

V šolski telovadnici se je zbralo veli-
ko število tako nastopajočih kot gle-
dalcev. Tokrat so poleg učencev in 
učiteljev naše šole nastopili še pred-
stavnik VDC Bršljin, otroci iz vrtca 
Pedenjped Novo mesto, učenci 1. 
razreda OŠ Grm in Drske ter Mladin-
ska skupina folklornega društva 
Kres. 

Darinka Pirc, učiteljica 
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...NAŠA KULTURA... 

Anja Cimermančič, 5.-6.st. 
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ŠKRAT GORJANČEK IN                 NJEGOVE PRIGODE

...NAŠA KULTURA... 

V letošnjem šolskem letu nas je s 

svojimi prigodami »obiskal« škrat 

Gorjanček.  

Z njim so se učenci prvič srečali 

pri umetniškem krožku, ki združu-

je dramske, plesne in glasbene 

dejavnosti, nato pa še v projekt-

nem tednu Ustvarjamo glasbeno-

gledališko predstavo. V dramski, 

glasbeni, plesni in tehnično-

likovni delavnici so skupaj z men-

toricami Dajano Držanič, Ksenijo 

Pejanovič, Gabi Maček, Jasno Ba-

novec, Darinko Pirc in Bojano 

Klančičar spoznali svoje vloge, 

igrali na glasbene instrumente, 

ustvarjali plesne koreografije, sce-

no in kostume za predstavo.  

Da so učenci škratove dogodivšči-

ne bolje razumeli, je Darinka Pirc 

po zgodbi Jasne Banovec napisala 

še kratko zgodbico v verzih in jo z 

lutkovno uprizoritvijo približala 

vsem nastopajočim.  
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...NAŠA KULTURA... 

Prvič smo se s Škratom Gorjančkom in njegovimi prigodami pred-

stavili v KCJT.  4. decembra 2018 smo najprej odigrali predstavo 

otrokom novomeških vrtcev in osnovnih šol, nato pa še vsem po-

vabljenim  gostom iz kulturnega, gospodarskega in političnega živ-

ljenja na prireditvi Županov prednovoletni sprejem. 

Lani smo našim učencem in njihovim staršem škratove vragolije 

prikazali na novoletni prireditvi z Dedkom Mrazom, letos pa še 

udeležencem državnega likovnega srečanja, otrokom iz vrtca Metli-

ka ter oskrbovancem DSO Novo mesto.  

Prav tako je bil škrat Gorjanček prisoten tudi kot tema na držav-

nem likovnem srečanju.  

Letos smo izdelali še koledar in slikanico, ki ju je pod mentorstvom 

Gabi Maček in Darinke Pirc ilustriral Kevin Hudorovič, učenec 3. 

stopnje PPVI. 

Nekoliko pa je pokukal tudi preko naših meja, saj se je izkazal kot 

dober filmski igralec v mednarodnem projektu Video S-Factor. 

Darinka Pirc, učiteljica 
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...BLIŽA SE POMLAD… 

MAŠKARE SO PRIŠLE 

Klovni  v podaljšanem bivanju in v  

4. razredu ter maske v  5. razredu 

PUST 

 

Pust pust k nam je prišel na dopust. 

Trilili tralala, jaz sem pa maškara. 

Čarovnice, zajčki in kurenti,  

dajmo zimo preženimo,  

pomlad oznanimo.  

Naj ozeleni, naj oživi, naj mamice  

in živalice imajo svoje otročičke. 

Leja Nose, 4.-5. St. 
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...BLIŽA SE POMLAD… 

Pisane klovne so izdelali učenci 5. razreda. 

PLES V MASKAH 
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...LAHKIH NOG NAOKROG... 

IZLET V PLANICO 

Učenci naše šole in njihovi spremljevalci se že tradicionalno udeležujemo začetka velikega 
spektakla v dolini pod Poncami. 

Smučarske polete letalcev Svetovnega pokala smo si ogledali v četrtek, 21. marca 2019, v 
Planici. 

Darinka Pirc, učiteljica 

ALI SI VEDEL/A…. 

      da je Planica največja letalnica na svetu? 

…   da je svetovni rekord postavil Norvežan in                                     
znaša 246,5 metrov. 
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...LAHKIH NOG NAOKROG... 

Učenci 4./5. st. PPVI so v tednu dni 
prehodili Novo mesto po dolgem in 
počez. 

VAS ZANIMA, KAM VSE SO SE PO-
DALI? 

 V Bršljin na ogled policijske 
postaje,  

 V podjetje Adient, kjer so si 
ogledali, kako sestavijo sedeže 
za avtomobile. 

 V muzej olimpijca Leona Štu-
klja.   

 Z vlakom v Mirno Peč na ogled 
muzejske zbirke o Lojzetu Sla-
ku in Tonetu Pavčku ter si 
ogledali še Čebelji paviljon.  

 Na poligon v vojašnico v Bršlji-
nu.  

 Na sprehod z vodičko po me-
stu in spoznavali mesto skozi 
zgodovino.  

 S planinci na pohod po širši 
okolici Šmihela.  

Naredili so več kot osemdeset     
tisoč korakov! Bravo, naši! 

SPOZNAVAM MOJE MESTO 

http://dknm.splet.arnes.si/2019/04/15/spoznavam-moje-mesto/img_5566/
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...BLIŽASE POMLAD... 

Lana 

Napisala sem pismo in ga 
vrgla v valentinov nabi-
ralnik. Pisala sem fantu, 
ki hodi v 6. razred. Bil 
je bolan in ga ni bilo v 
šoli. 

Lana Jaklič, 4.r. 

Valentinovo je dan zaljubljencev.  
Oči je mami kupil čokolado.  

Tijan Povše, 4.r. 

Napisal sem štiri sporočila 
prijateljem in učiteljici. Na-
to smo imeli ples v jedilnici. 

Miha Tramte, 4.r. 
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...BLIŽA SE POMLAD... 

VALENTINOVO 

Za valentinovo je na naši šoli navada, 
da si učenci in učitelji med seboj iz-
menjajo pisemca. Učenci devetega 
razreda so pošto  raznesli naslovni-
kom. Zadnjo šolsko uro smo vsi sku-
paj  v jedilnici šole zaplesali v ritmu 
živahnih melodij.  

Na valentinovo smo imeli valentinov 
ples. Bila sem vesela, ker sem veli-
ko plesala. 

Danica Pavićević, 4.r.  

Za valentinovo je bil 
ples za učence, ampak 
jaz nisem plesal. Po-
slušal sem glasbo in 
zafrkaval fante. 

Tadej Dular, 4.r. 

Na valentinovem plesu 
sem veliko plesala. Bi-
la sem lepo oblečena. 
Imela se oblekico. 

Lara Jerman, 4.r. 
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...BLIŽA SE POMLAD… 

PRIJATELJSKI RAZREDI 

Na začetku vsakega šolskega leta  na 

šolski skupnosti razredi izžrebajo, s 

katerim razredom bodo  prijateljeva-

li .  Učenci 4. in 5. razreda so uživali 

v skupnem druženju.  Na pobudo 5. 

razreda so izdelali prekrasna darilca 

za mamice. 
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...BLIŽA SE POMLAD… 
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...PRIDNI KOT MRAVLJE... 

PDU-SODELOVANJE V OBRTNIH STORITVAH 

V RESTAVRACIJI PREPIH 
Vsako soboto zjutraj me starši odpeljejo na delo 
v restavracijo Prepih. Ga. Mojca mi pove, kaj bom 
delala. Na začetku mi je bilo težko. Sedaj pa sem 
se že navadila in znam opravljati delo, ki mi je za-
upano. V restavraciji pripravljam pogrinjke po mi-
zah in pospravljam za gosti, ki so prišli na obed. 
Zlagam umazane kozarce v stroj in čiste sortiram 
po pultu. Najraje pa zlagam serviete, krožnike, 
kozarce in pribor. Lupim česen in čebulo, nare-
žem kruh, brišem prah s stolov. V veliki dvorani je 
veliko kozarcev za vino in sok za poroke in rojst-
ne dneve. Takrat je treba pripraviti prte in deko-
racije. Dela je veliko, zato moramo pohiteti. Če 
imam še kaj časa, pomagam tudi v kuhinji. Želim 
si, da bi lahko pomagala v restavraciji tudi potem, 
ko bom v VDC.-ju 

Anja Cimermančič, 6.st. 

MOJ DELOVNI TEDEN 

V ponedeljek pomagam kuharicam 
pri popisovanju malic in kosil.  

V torek, sredo in četrtek pomagam 
v 1.-2. razredu, 3. razredu in  4. raz-
redu. Sem pri pouku slovenščine in 
matematike. Delam, kar mi naroči 
učiteljica. Pomagam tistim učencem, 
ki potrebujejo pomoč.  

Petek imam po navadi prosto. Kadar 
mi data delo knjižničarka ali tajnica, 
pa jima pomagam pri opravilih. Za knjižničarko raznesem pošto. Za tajnico sor-
tiram račune za njen arhiv. Včasih pa sortiram račune, jih dam v kuverto in jih 
potem raznesem po razredih.  

Delo mi je všeč in ga rad opravljam. Vesel sem nagrade, ki jo za pomoč dobim 
od kuharic, to je en bonbon, če dobim dva, pa dam enega sestrici. 

Bor Pečnik, 9.r.  
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...PRIDNI KOT MRAVLJE… 

V DOMU STAREJŠIH OBČANOV NO-
VO MESTO 

Bilo je septembra, ko se je učiteljica Bo-
jana z direktorico doma starejših obča-
nov zmenila, da bi lahko igral in razvese-
ljeval starejše v domu. Na začetku mi je 
bilo malo težko in nerodno, ampak potem 
pa mi je kar šlo. Postajalo mi je čedalje 
lažje, ker so mi ljudje ploskali in peli. 
Všeč pa mi je bilo tudi, ker so me ljudje 
nagradili s kakšno malenkostjo. Čokolado 
so mi dali kar na klavir. V šoli sem sladka-
rije razdelil tudi sošolcem. Upam, da bom 
drugo leto igral tam tudi s sošolcem. 

Urban Košir, 9.r. 

POMAGAM V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

Sem Klara, stara 23 let, obiskujem 6. 
st. PPVI. Vsak torek pomagam šolski 
knjižničarki. Vnašava nove knjige - mo-
ram prebrati naslov, pogledati število 
strani, včasih pa tudi številko ISBN na 
zadnji strani knjige. Veliko se tudi po-
govarjava o glasbi in o tem, kaj sva de-
lali med vikendom. Vrnjene knjige po-
spravljava na police. Najbolj všeč mi je, 
ko kdo prinese knjigo in jo jaz poskeni-
ram s čitalcem. Včasih morava po raz-
redih razdeliti revije ali kakšna obve-
stila. Takrat se voziva z dvigalom gor in 
dol.  
Rada pridem v knjižnico in drugo leto 
bom z delom nadaljevala. 

Klara Zarabec, 6.st. 
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…PRIDNI KOT MRAVLJE... 

POMOČ PRI GOSPODINJSKIH OPRAVILIH  

V prispevku vam bom 
predstavil, kaj vse počnemo 
pri dejavnosti PDU. 
Dejavnost vodi učiteljica  
Bojana Klančičar, skupaj z 
učiteljico Jasmino. PDU 
poteka ob četrtkih, takoj 
po kosilu in se zaradi 
zanimivih vsebin največkrat 
zavleče do tretje ure. 
Počnemo razne zanimive 
stvari,  tako smo se letos 
naučili šivati, sešili  smo 
vrečke za piškote, škratke 
in sovice. Poskrbimo, da 
imajo kuharice vedno 
zlikane serviete. Zelo rad 
sodelujem pri peki peciva, 
še posebej na koncu, ko  
pecivo tudi poizkusimo.  

 

 

Učili smo se tudi kako 
kisati zelje. Meni najljubše 
opravilo je delo na vrtu. 
Letos smo že prelopatali 
vrt ter posadili krompir in 
ostalo zelenjavo. PDU  zelo 
rad obiskujem in vesel sem, 
da lahko znanje, ki sem ga 
pridobil,  uporabim tudi 
doma.  

Anže Vrbinc, 9.r. 
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...PRIDNI KOT MRAVLJE… 

Bilo je v šoli, ko sem gledal sošol-
ce kako likajo. Hotel sem posku-
sit, a sem se bal., da se bom ope-
kel. Zato raje nisem poskusil. Do-
ma smo imeli veliko serviet za zli-
kati. Vprašal sem mami, če lahko 
poskusim in mi je kar šlo. Na za-
četku nisem znal serviet zložiti, 
zdaj pa mi gre dobro od rok. V 
šoli skoraj vsak dan zlikam cel 
škaf serviet. Poleg mene likata še 
Gašper in Anja. 

Urban Košir, 9.r.. 

Naložbo financirata EU in RS iz ESS 

MOJE DELO V DOMU 
STAREJŠIH OBČANOV 
NOVO MESTO IN HI-
PERMARKETU TUŠ 

Že drugo leto delam vsak pone-
deljek v Domu starejših obča-
nov v Novem mestu. Učiteljica 
Bojana nas skoraj zmeraj pelje 
z avtomobilom. V domu pomagam 
starejšim in onemoglim pri hra-
njenju, po kosilu pa pomagam 
pospravljati krožnike in pribor 

ter pobrišem mize. Po končanem delu zelo rada prisluhnem Urbanu, ki v jedil-
nici igra na klavir. Velikokrat se pogostimo s sokom ali pa gremo, preden zač-
nemo z delom, na posestvo gledat živali in na kapučino. Imamo se super. Ob 
torkih hodim z učiteljico Marjetko v trgovino Tuš, kjer zlagava na prodajne 
police različne izdelke. 

Veronika Dremelj, 4.-5.st. 
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Učenci 9. razreda in še nekaj 
učencev iz posebnega progra-
ma smo odšli na kmetijsko  šo-
lo, kjer smo imeli delavnico o 
presajanju rož.  Najprej smo si 
skupaj z mentorico ogledali za-
prte rastlinjake. Potem nam je 
mentorica razložila vse o pre-
sajanju rož. Rože smo iz  majh-
nih lončkov presajali v večje 
lončke. V tako posajenih lon-
čkih so rože namenjene za pro-
dajo.  Pri presajanju sem zelo 
užival in se pri tem naučil veli-
ko novega. Od mentorice sem 
izvedel veliko  zanimivih stvari. 
Vmes smo imeli nekaj  časa za 
malico.  Na koncu smo se od-
pravili  še v hlev, kjer smo si 
ogledali  konje, pujse  in ostale 
živali.  

Anže Vrbinc, 9.r. 
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…PRIDNI KOT MRAVLJE... 

DELAVNICA NA CENTRU BIOTEHNIKE IN TURIZMA GRM  

Ob četrtkih sem na krožku PDU. Ob naši šoli sadimo solato, krompir, bli-
tvo… Urejamo okolico šole. Rada sem na krožku. Lansko leto smo šli več-
krat na Kmetijsko šolo Grm. Tam smo delali jogurte…. Letos smo imeli eno 
delavnico, kjer smo sadili rože in šli pogledat konje v hlev. 

Maja Bartolj, 9. r. 
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Na PDU se ob četrtkih učimo, kako 

delati v naravi in kako ravnati z orod-

jem. Delamo razne stvari:  šivamo, 

pečemo, kuhamo, pospravljamo učilni-

co, brišemo mize, likamo, pomagamo 

učiteljicam, če imajo kaj za narediti. 

Po delu se odpravimo v učilnico in kaj 

prigriznemo ali spijemo.  

 Tilen Ivnik, 9.r. 
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...PRIDNI KOT MRAVLJE… 

Učenci 3.-4. stopnje pod mentor-
stvom Djurdje Puljak. 
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...BEREMO, PREBEREMO... 

PRAVLJIČNI KROŽEK 

Učenci pravljičnega krožka so 

vsako sredo pridno prebirali 

knjige.  Učiteljici Damijana in 

Nataša sta skrbno izbrali 

avtorje in naslove knjig.   

Mojiceja Podgoršek: MIMI JE DRUGAČNA             

POBARVAJ DVOJČICI. 

 

 

 

Zgodba pripoveduje o dvojči-
cah Mimi in Mici, ki sta si po-
dobni kot jajce jajcu, toda sa-
mo navidez. Po značaju sta zelo 
različni, Mici je pridna deklica, 
Mimi pa nagajiva in vedoželjna. 
Če vas zanima, kaj vse je poče-
la Mimi, preberite knjigo. Ali je 
narobe, če smo drugačni, po-
sebni? A ne bi bil svet dolgoča-
sen, če bi bili vsi enaki? 
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...BEREMO, PREBEREMO… 

BRANJE NE POZNA 

MEJA 

Naša šola se je v letošnjem letu 
vključila v projekt Branje ne pozna 
meja. Učenci 6. razreda in 4.-5. st. 
PPVI so se povezali z učenci OŠ 
Pećine iz mesta Rijeka na Hrva-
škem. Naši učenci so pod mentor-
stvom Damijane Karlič in njihove 
razredničarke Laure Zrilić skrbno 
prebrali iz hrvaščine v slovenščino 
prevedeno zgodbo Ribič Palunko in 
njegova žena, učenci 4.-5. st. pa z 
učiteljico Marjeto Rožič knjigo Ču-
dovite dogodivščine vajenca Hlapi-
ča. Učenci z Rijeke so prebrali iz slo-
venščine v hrvaščino prevedene 
knjige pisateljice Dese Muck. 

Damijana Karlič, mentorica 
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...BEREMO, PREBEREMO... 

Je treba delat 

Zgodba govori o sme-
tarju, ki je v resnici de-
tektiv, ki se dela, da je 
igralec. Kot otrok se je 
bal, da zaradi težav, ki 
jih je imel pri branju, ni 
dovolj pameten, da bi 
postal detektiv. Menil 
je, da bi mu lahko po-
magal kamen modrosti. 
A medtem ko ga je is-
kal, se je izkazalo, da 
ima popolnoma dovolj 
pameti. 

BRALNO ZNAČKO JE PODELIL         

ANDREJ ROZMAN ROZA 

KAKO JE OSKAR POSTAL DETEKTIV 

V torek, 14. maja, nas je 
obiskal vsestranski umetnik 
Andrej Rozman Roza. S hu-
domušno in razigrano pred-
stavo Kako je Oskar postal 
detektiv je pritegnil otroke 
in odrasle. 

Lara Radovan, 5.-6. st, 
(zgoraj) 

Leja Nose, 5.-6. st. (strip) 
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...BEREMO, PREBEREMO… 

Andrej Rozman Roza: MARELA 

Nekoč je živela vesela marela, ki nikdar ni smela postavat brez dela.   

Če ni deževalo, se je spremenila v športno padala in s strehe skočila.   

Če se obrnila z vrhom navzdol, po vodi vozila se je kakor čoln.   

Če pa je želela sanjarit cel dan, je v gozdu čepela kot velik goban.   

In ko je hotela brezskrbno divjat, se v parku vrtela je kot vrtiljak.   

Zaprta postala je viteški meč, njen bojni udarec je bil prav boleč.   

In golf je igrala, na vso moč mahala, da žogico točno je v luknjo poslala.   

Spet drugič podprla je staro gospo, da si je med hojo pomagala z njo.   

Veliko je znala, vse sorte počela, ob dežju bila celo dobra marela –   

dokler ni nekoč z vso silo nekdo zapičil jo v tla in pozabil na njo.   

Ko se je trudila, da bi se spulila, iz kože bi najrajši svoje skočila!  

A ni ji uspelo, ostala je v tleh, ko zapihal je mraz in zapadel je sneg.   

Nesrečno je stala, ledeno jokala – spomladi pa v tla korenine pognala!  

In je marela končala tako, da zrasla je v vitko, visoko drevo.   

Recitiral je svoje pesmi in najbolj nas je navdušila poezija 
o mareli. Nismo vedeli, da obstaja toliko načinov njene 
uporabe… 

Urban Gregorčič, 4.r. Tadej Dular, 4.r. 
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...TRENIRAMO... 

PROJEKTNI TEDEN V DUHU ŠPORTA 

Projektni teden je bil en 
teden. Prespali smo v šoli, 
kjer sem spal v sobi s pri-
jateljem Tadejem.  

Projektni teden mi je bil 
všeč, še posebej judo in 
nogomet. Igrali smo ko-
šarko, šli na sprehod in 
igrali nogomet. Ogledali 
smo si trening tenisa in 
spoznali bouling. Lahko 
smo šli tudi v fitnes in 
računalniško učilnico. Ve-
sel sem bil tudi košarkar-
ske tekme, kjer je zmaga-
la Krka. 

Vsak dan smo imeli dobre 
večerje.  Enkrat smo jedli 
od učiteljice Mojce pico, 
kar mi je bilo zelo všeč. 

Upam, da bom lahko tudi 
naslednje leto na tem 
projektnem tednu. 

Tijan Povše, 4.r. 

Projektni teden je potekal drugi teden v mesecu aprilu. 

Udeležilo se ga je 13 učencev pod skrbnim vodstvom na-

ših učiteljev športa Boruta, Dajane in Mojce. Učenci so 

aktivno preživeli teden in si nabrali veliko novih izkušenj 

iz različnih športnih panog. 
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...TRENIRAMO... 

Projektni teden o športu 
je potekal celi teden. V 
ponedeljek smo šli na 
sprehod v naravo in si 
ogledali reko, teniško 
igrišče in igralce, ki so 
tudi igrali. Naslednji dan 
smo šli na igrišče. V sre-
do smo si ogledali nogo-
metno igrišče in všeč mi 
je bilo, ko smo šli gledat 
košarkaško tekmo, kjer 
je zmagal košarkaški 
klub Krka. Bil sem zelo 
vesel, saj sem zanje tudi 
navijal. Na deževni četr-
tek  smo tudi v šolski te-
lovadnici, kjer smo igrali 
nogomet, košarko. Zve-
čer smo se tudi zabavali, 
jedli in bili na računalni-
kih. Ob enajstih smo se 
umili, šli v postelje in na 
šoli tudi prespali. S pro-
jektnim tednom sem bil 
zelo zadovoljen, saj sem 
naučil veliko novega o 
šport, spoznal nove prija-
telje in se pri tem zaba-
val. Upam, da bo v priho-
dnosti čim več podobnih 
projektnih tednov v po-
vezavi s športom.  

Tadej Dular, 4.r. 
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...TEKMUJEMO... 

PODROČNO TEKMOVANJE V NOGOMETU 

 Torek, 23. april 2019 

 V Brežicah 

 Blaž Jarc in Urban Košir  

 2. MESTO, NAJBOLJŠI VRATAR JE BIL FATLIND 
RACI 

TEKMOVANJE MLADIH TEHNIKOV 

 Torek, 9. april 2019 

 Črnomelj 

 SREBRNA PRIZNANJA:  Alenka 

Škufca,  Tilen Ivnik, Erol Redjepov in 

Kevin Hudorovič 

RA=I – MATEMATIČNO TEKMOVANJE 

 Sobota, 13. aprila 2019 

 Na Jesenicah na OŠ Poldeta Stražišarja  

 Tijan Povše, Demir Skenderovićin Enej Stanič 

 

TEKMUJEMO

Kevin Hudorovič se je uvrstil 

na DRŽAVNO TEKMOVANJE. 
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...TEKMUJEMO… 

DRŽAVNO TEKMOVANJE V PLAVANJU 

 Petek, 7. december 2018 

 Olimpijski bazen v  Kranju  

 Enej Stanič, Altin Kotorri, Erol Redjepov 

DRŽAVNO LIKOVNO TEKMOVANJE 

 Sreda, 3. april 2019 

 27 različnih šol 

 Na OŠ Dragotina Ketteja 

PODROČNO TEKMOVANJE V KOŠARKI 

 Četrtek,  7.  marec 2019 

 OŠ Dragotina Ketteja 

TEKMUJEMO 
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...ZA ZAKLJUČEK... 

IZLET V MESTO KRANJ IN OGLED GRADU BRDO 

 

V četrtek, 30. 5. 2019, smo učenci, učitelji 
ter spremljevalci posebnega programa 
vzgoje in izobraževanja odšli na izlet v 
Kranj in Brdo pri Kranju.  

Videli smo grad Brdo pri Kranju, ki je naj-
bolj vzdrževani dvorec v Sloveniji. Na za-
četku 16. stoletja ga je dal postaviti goriški 
deželni glavar in kranjski vicedom Jurij 
Egkh. Sredi 18. stoletja je prešel v last ba-
ronov Zois. Danes služi protokolarnim po-
trebam Vlade Republike Slovenije. 

Odšli smo na voden ogled mesta Kranj. Vi-
deli smo nekatere znamenitosti: kranjsko 
klobaso velikanko, Prešernovo hišo, ostan-
ke nekdanjega obzidja in Glavni trg ter ve-
lik Prešernov spomenik. 

David Bratić, 3.st. 

Še enkrat se iskreno zahvaljujemo našim prijateljem in po-
kroviteljem  Krka d.d. za prelep izlet in veliko mero nepo-
zabnih vtisov in spominov ter vsega, česar smo bili delež-
ni.  
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...ZA ZAKLJUČEK… 

Včeraj smo šli na Krkin izlet. Šli smo 
učenci od 4. do 9. razreda.  

Najprej smo malicali, potem pa smo 
šli v živalski vrt, kjer smo pozdra-
vili oskrbnika. Predstavil nam je 
dve živali: kraljevskega pitona in 
žival podobno ježu. Potem smo si 
sami ogledali še druge živali. Po 11. 
uri smo odšli na Bled. Ogledali smo 
si Blejsko jezero. Po sprehodu smo 
odšli v restavracijo. Po kosilu smo 
odšli po nakupih in nato domov.  

Najbolj všeč mi je bilo, ko sem pri-
jel kačo. Upam, da bomo odšli še kdaj 
v živalski vrt. 

Enej Stanič, 6.r. 

Selim Begić, 4.r. 

TENREK—JEŽU PODOBNA 

ŽIVAL 

Tenrek je žival, ki živi na Mada-

gaskarju. Zraste od 12 do 15 cm.  

Je črve, žuželke, čričke, mlade 

miši in ščurke. Živi od 3 do 5 let. 

Tijan Povše, 4.r. 

OBISK ZOO IN BLEJSKEGA JEZERA 
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...ZA ZAKLJUČEK... 

Z VLAKOM V LJUBLJANO 

 

 

1. PRIČETEK NA ŽELEZNIŠKI 

POSTAJI KANDIJA 

2. OGLED PRIRODOSLOVNEGA 

MUZEJA  

3. NAKUP SPOMINKOV 

4. SPREHOD DO PREŠERNOVE-

GA TRGA 

5. OSVEŽITEV S SLADOLEDOM 

6. ODHOD PROTI NOVEMU 

MESTU 
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ŠOLSKA SKUPNOST 

Kot predstavnik našega razreda sem se v letošnjem šolskem letu kar nekajkrat 
udeležil sestankov šolske skupnosti. Na sestankih smo se pogovarjali o zelo za-
nimivih temah. Določili smo tudi vrline za tekmovanje za vzornega učenca šole. 
Učenci so se trudili v naslednjih vrlinah: Sem prijazen do vseh, pomagam sošol-
cem, delam domače naloge in berem. Na šolskem delu je postal vzorni učenec 
šole Altin,  v posebnem programu pa David. Na zadnjem sestanku smo učenci 
podali nekaj predlogov o šolski prehrani, šolskem radiu in še kaj. Naše predloge 
bomo predstavili ravnateljici. V sklopu šolske skupnosti smo se aprila udeležili 
debatnega srečanja z naslovom »Ustavi misel, povej naglas,« ki je potekalo v 
Žalcu. Jaz sem se udeležil okrogle mize z naslovom Ljubezen, prijateljstvo, od-
nosi. 

Gašper Ljubi, 6.st. 
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...ZA ZAKLJUČEK… 

NAŠI DEVETOŠOLCI 
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Učenci 9. razreda so obudili spomine na prve dni, ko so prestopili prag naše šole. Spoz-

nali so nove prijatelje tako med sošolci kot tudi v ostalih razredih. 
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...TO SMO MI... 

Ko sem prišel prvič na to šolo, se mi 
je zdela zelo dolgočasna. Prvi dan sem 
spoznaval učence in se predstavil, ka-
ko mi je ime. Naslednji dan smo se po-
govarjali. Postali smo prijatelji. Moja 
narava je taka, da se rad  pohecam z 
drugimi učenci. Niso pa vsi sprejeli 
mojega heca in so  postali zelo jezni 
name. Ker sem vedel, da sem naredil 
napako, sem se jim iskreno opravičil. 
Rekel sem, da je bil samo hec in so me 
razumeli. Letos sem v devetem razre-
du, spoznal sem novega učenca Erola, 
začela sva se pogovarjati . Naslednji 
dan sva postala že prijatelja. 

Tilen Ivnik, 9.r. 

V Osnovno šolo Dragotina 
Ketteja sem prišel v 9. raz-
red. Spoznal sem nove učence 
in učiteljico Bojano Klančičar. 
Sošolci so bili prijazni. Veliko 
sem se pogovarjal s Tilnom in 
Borom. V življenju bi rad po-
stal avtomehanik, zato sem se 
vpisal na strojno šolo. 

Erol Redjepov, 9.r. 

Na našo šolo sem pri-
šel v 5. razred. Učila 
me je učiteljica Laura. 
Imel sem se odlično, 
ker sem imel veliko 
prijateljev. To leto 
sem v 9. razredu. Moja 
učiteljica je Bojana 
Klančičar. Prišel je no-
vi sošolec Erol. Moji 
najboljši prijatelji so 
Erol, Tilen, Blaž, Anže 
in Urban. Najraje 
imam šport in tehniko. 

Enis Kovačič, 9.r. 
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...TO SMO MI… 

Ko sem prišel v šolo OŠ Dragotina Kette-
ja, sem bil najprej zelo plašen. Zato, ker 
nisem poznal nobenega učenca. V šolo sem  
prišel v 3. razred. Potem, ko sem se nava-
dil šole, sem spoznal še učence. Imam veli-
ko prijateljev s katerimi sem se lahko dru-
žil med odmorom. Ko sem prišel v 9. raz-
red, sem se moral najprej spoznati z uči-
teljico in se nanjo navaditi. Spoznal sem 
tudi novega učenca Erola. Predstavil sem 
mu razred in mu povedal, kdo je kateri 
učenec. Zdaj hodim vsak četrtek k učite-
ljici Bojani, kjer opravljamo gospodinjska 
opravila in sadimo različne rastline. Obi-
skujem še medijski, športni in inštrumen-
talni krožek, za izbirni predmet pa imam 
računalništvo. Moji hobiji so nogomet, ko-
šarka in kolesarjenje. Šolo bom nadaljeval 
na Kmetijski šoli Bajnof. Našo šolo bom 
pogrešal in upam, da jo bom lahko obiskal, 
ko bom imel čas. 

Blaž Jarc, 9.r. 

V našo šolo sem prišla v 
5. razredu. Počutila 
sem se dobro. Prvič 
sem videla nove sošol-
ce. Zdaj smo prijatelji. 
Po devetem razredu 
bom ostala na poseb-
nem programu. V priho-
dnosti bi rada delala z 
živalmi. 

Maja Bartolj, 9.r. 
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...RAZVEDRILO... 

NAJDENKE 

V MORJU ČRK SE JE IZGUBILO 25 BESED. POIŠČI JIH.  KATERO BE-

SEDO PA DOBIŠ NA MODRO OZNAČENIH POLJIH? 

Sestavila Leja Nose, 4.-5.st. 

M O R J E R A K 

B R I S A Č A O 

Ž A B I C A T R 

E S A B H M O A 

L L P U O O B L 

V A L R B R O E 

A D U J O S G O 

L O B A T K A K 

A L E Ž N I N O 

D E N O I K S P 

J D I G C O E A 

A P C A A N N L 

Č A A I M J Č K 

K L I M A I N E 

I S C T K Č I N 

T O E I C E K J 

Š K O L J K E E 

E ! S O N C E Ž 

                    

   RAK     ŠKOLJKE     BRISAČA     ŽABICA     VAL     

 KLIMA          SONCE     MORJE 

ŽELVA 

 

PALMA 
 

MAK 
 

RIBA 
 

LUBENICA 
 

BURJA 
 

LADJA 
 

KIT 
 

TOBOGAN 
 

SENČNIK 
 

KORALE 
 

SLADOLED 
 

ŽOGA 
 

HOBOTNICA 
 

SOK 
 

MORSKI  
KONJIČEK 
 
 

KOPALKE 
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...RAZVEDRILO… 

SMEH PO ŠOLSKO 
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...RAZVEDRILO... 

ANKETA O PROSTEM ČASU 

Pri medijsko-novinarskem krožku smo sestavili anketo, v kateri nas je zanimalo, 

kako učenci prve in druge triade preživljajo prosti čas. Na našo anketo je odgo-

varjalo 39 učencev. 

Na podlagi zbranih rezultatov ugotavlja-

mo, da večina učencev svoj prosti čas 

najraje preživlja zunaj (80%), le 20% no-

tri.  

59 % anketiranih svoj prosti čas najraje 

preživlja s prijatelji, 36 % preživijo prosti 

čas s sorodniki, 5 % pa sami. 

Med prostočasnimi dejavnostmi se naj-

več anketirancev druži s prijatelji (79%), 

skoraj polovica učencev igra igrice ali pa 

gredo ven na sveži zrak (48% in 46%), 

sledi poslušanje glasbe, petje in plesanje 

(41 %), 38% učencev se ukvarja s špor-

tom, 10 % jih v prostem času najraje spi, 

le 7 % učencev pa najraje bere.  



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 72 

...RAZVEDRILO… 

80 % učencev meni, da imajo dovolj pro-

stega časa, osmim učencem pa prostega 

časa primanjkuje. 

Med anketiranimi učenci je najbolj pri-

ljubljena aktivnost med prostim časom 

igranje nogometa, saj se z njim vsak dan 

ukvarja 41 % učencev, 15% učencev hodi 

v glasbeno šolo in jaha, okoli 13% učen-

cev pa pleše ali telovadi. Sledi plavanje, 

kuhanje in petje. 

Učenci enkrat mesečno največkrat obi-

ščejo kino (56%), sledi knjižnica (36%), 

medtem ko gledališče ni obiskano.  
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...RAZVEDRILO... 

PROSTI ČAS 

V prostem času: 

 Vozim motor. 

 Vozim bager. 

 Vozim avto Audi, Škodo, 
Volvo, Golfa. 

 Kosim s frezo. 

 

Altin Kotorri, 6.r. 

V  PROSTEM  ČASU SE VO-
ZIM S KOLESOM. DOMA PO-
MAGAM KUHATI. 

 

Žan Bradač, 5.st. 

V prostem času: 

 Grem na sprehod. 

 Fotografiram. 

 Montiram videe in fotografije. 

 Snemam videe. 

 Sem na računalniku. 

 Gledam televizijo. 

Gašper Ljubi, 6.st.  

 

V prostem času: 

 Kolesarim. 

 Igram nogomet. 

 Igram košarko. 

 Se družim s prijatelji. 

 Gledam televizijo. 

 Igram igrice na računalniku. 

 In poslušam muziko. 

Blaž Jarc, 9.r 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 74 

...RAZVEDRILO… 

NAUČILI SMO SE NOVO PESEM 
 

Darinka Pirc: UJEMI SONČNI ŽAREK 

 

KO VČASIH DAN OBLAČEN IN PUST SE K NAM PRIKRADE, 

 UKRADE SMEH, VESELJE, ZBEŽI BRŽ PREK OGRADE, 

NE DAMO SE , SAJ VEMO, SONCE NAD OBLAKI JE 

IN DA UJETI SONČNE ŽARKE SE. 

 

UJEMI SONČNI ŽAREK, PONESI GA S SEBOJ,  

PODARI GA PRIJATELJU TAKOJ, TAKOJ. 

KO SE STEMNI, KO SONCA NI, ZASIJE TI IZ OČI,  

TAKOJ JE SVET SVETLEJŠI KOT SE ZDI. 
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...UMETNIŠKA ŽILICA... 

Moderne rožice krasijo stene  1.-2. razreda 
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...UMETNIŠKA ŽILICA… 

Metuljčki so poleteli iz 9. razreda 

Igrivi mucki na 2.-3. stopnji 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 77 

...UMETNIŠKA ŽILICA… 

Vaze z rožami so ustvarili 
učenci 1. stopnje (mentorica 

Gabriela Maček). 

Učenci 3.-4. razreda so 
ustvarili ptičke. (mentorica 

Alenka Derganc) 
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Dragi bralci in bralke šolskega časopisa Preproste besede!  
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Pa smo ga dočakali - konec šolskega leta, seveda. Učenci so pri medijsko-novinarskem krož-

ku skozi vse leto pridno zapisovali dogodke, ki jih je bilo res veliko, prav tako pa so za boga-

to vsebino glasila zaslužne njihove učiteljice in učitelji. Ob tem se jim lepo zahvaljujem. 

Zunaj že močno diši po počitnicah, sonce nas vedno bolj vabi iz šolskih klopi na igrišča in v 

naravo. Naj se ob tem navežem na pesem, ki so jo učenci večkrat zapeli v odmevni igri o 

Škratu Gorjančku: Ujemite tople sončne žarke, naj vam ogrejejo srce, bodite čim več med 

prijatelji in delite svojo srečo med vse ljudi. 

Želim vam veliko užitkov ob prebiranju glasila, predvsem pa brezskrbne počitnice. 

Janja Kastelic, urednica časopisa 

Metuljčke so ustvarili učenci posebnega programa 

Zaradi pesmi, ki jo poješ 
in nasmeška, ki ga nosiš, 

sije sonce povsod. 

James Withcomb Riley 
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