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Dragi učenci, starši in vsi zaposleni!  

Za nami je zelo posebno šolsko leto. Začelo se je tako kot običajno. Že v septem-
bru smo imeli v šoli dva projektna tedna, tretjega pa v oktobru. In že so bile tu 
jesenske počitnice, po njih pa še četrti projektni teden. Praznični december smo 
zaključili z novoletno prireditvijo, na kateri smo se razveselili številnih daril naših 
donatorjev, med drugim imamo sedaj v telovadnici čisto pravo plezalno steno. V 
januarju smo drsali na mestnem drsališču, pisali z roko in smučali na smučišču v 
Brusnicah. Februar je bil kulturno obarvan, ogledali smo si predstave v SMG v 
Ljubljani in KC Janeza Trdine ter s prireditvijo obeležili kulturni praznik.  

Po zimskih počitnicah pa smo vstopili v prav posebno obdobje. Obdobje, ko smo 
se učili doma, brez druženja z učitelji in sošolci. Preživeli smo devet čisto drugač-
nih tednov kot smo jih vajeni. Osem tednov smo se učili od doma, vmes smo 
doma preživeli tudi prvomajske počitnice. Kot vsaka sprememba v življenju je bila 
tudi ta precej stresna. Zlasti zato, ker je bila tako nepričakovana in polna negoto-
vosti. Tako za učence kot tudi za učitelje in starše. Pa smo zmogli! Upam, da smo 
se v tem času naučili še česa drugega kot samo šolskih znanj. Da smo se naučili 
kakšnega novega gospodinjskega opravila, spekli domač kruh, prebrali kakšno 
zanimivo knjigo in se ob družabni igri ali sprehodu v naravo družili s svojimi 
domačimi.   

Po 18. maju pa smo začeli postopno prihajati nazaj v šolske klopi. Tudi ta spre-
memba je bila kar stresna, saj smo se vrnili v drugačno šolo kot jo poznamo od 
prej. Upoštevamo vsa priporočila, da zavarujemo svoje zdravje in zdravje ljudi 
okoli nas. Zato se tudi šolsko leto končuje drugače kot smo vajeni. Brez druženja 
na zaključnih izletih in prireditvah. Na skromni valeti smo se sicer poslovili od 
treh naših učenk, ki so uspešno zaključile deveti razred in s tem šolanje na naši 
šoli in jim zaželeli srečo na njihovi nadaljnji življenjski poti. Vse ostale aktivnosti 
ob koncu šolskega leta pa morajo biti še vedno prilagojene priporočilom za izvaja-
nje pouka v času koronavirusa.  

Vendar se bodo kljub vsem spremembam začele težko pričakovane poletne počit-
nice. Preživite jih kar se da lepo, pazite nase in na svoje zdravje. V jeseni pa se 
ponovno srečamo - upamo in želimo si, da se bomo spet učili v prostorih naše 
lepe šole!          

                                                                                         ga. Vida Marolt, ravnateljica 
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SPREJEM UČENCEV NA PRVI ŠOLSKI DAN 

Tone Pavček je zapisal: »Vsak 

človek je zase svet, čuden, svetal 

in lep, kot zvezda na nebu…« 

Tako smo začeli novo šolsko leto 

– nekateri prešerno in dobre vol-

je, drugi bolj zadržano in boječe. 

Vsi pa polni pričakovanj, da 

bomo spoznali nove prijatelje, 

pridobili znanja in izkušnje ter 

razvijali svoje talente – vsak po 

svojih močeh (po D. Karlič). 

...JESEN JE TU... 
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...JESEN JE TU... 

SLASTEN ZAČETEK LETA S KROMPIRJADO 

ALI VEŠ? 
O tem, kako je krompir prišel v Evropo preko Atlantika, kroži več zgodb. Ena od 
legend pravi, da je W. Raleigh na povratku z dolge morske pustolovščine prinesel 
krompir kot darilo angleški kraljici Elizabeti I. Druga legenda pravi, da so 
krompir prvi spoznali Španci, ko je prispel s tovorom zakladov iz Amerike 
leta 1570. Španski menihi iz Seville so ga zelo uspešno vzgajali in z njim hra-
nili bolne. Zelo verjetno je, da je krompir res pripotoval s špansko vojsko v Evropo 
in se tako razširil v Francijo, Nemčijo, Italijo, Rusijo in na Nizozemsko.  
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SVETOVNI DAN GASBE S TIBETANSKIMI GLASBILI 
...JESEN JE TU... 

1. oktobra so učenci posebnega pro-
grama obeležili svetovni dan glasbe. 
Aktivno so se udeležili različnih 
delavnic, ki so bile vsebinsko pove-
zane prav z glasbenimi aktivnostmi. 
Tako so v gibalno-plesni delavnici z 
Dajano spoznavali različne banse in 
ljudske rajalne igre, se v glasbeno-

terapevtski delavnici pri Gabi sproš-
čali s pomočjo tibetanskih glasbil, v 
ustvarjalni delavnici s Ksenijo izde-
lovali mala glasbila iz odpadnih 
materialov, v glasbeni delavnici pa z 
Darinko spoznavali in igrali na mala 
in čisto prava glasbila, peli pesmi 
in ustvarjali najrazličnejše zvočne 
slike (po D. Pirc). 
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PROJEKT ENO TREE PLANTING:  
3. SAJENJE DREVESA NA ŠOLSKEM VRTU 

...JESEN JE TU... 

 

BREZA 

 

Na šolskem dvorišču 

vitka breza zdaj stoji , 
prijatelju kostanju 

maha in kriči: 
»Zdaj sem tukaj tudi jaz, 

ti dolgčas več ne bo.« 

Veselo z vejami mahlja, 
okoli nje pa sveža sapica 

pihlja. 
 

Dajana Držanič Na naši šoli smo že tretje leto zapo-
red posadili drevo v sklopu medna-
rodnega projekta ENO TREE PLAN-
TING. Pridružili smo se preko 
10.000 šolam iz 150 držav in ob 12. 
uri po lokalnem času posadili naše 
avtohtono drevo, brezo. Tako je 
zeleni obroč dreves v 24 urah obkro-
žil svet. Zdaj nas breza spominja, da 
moramo poskrbeti za naravo, predv-
sem pa, da vztrajamo pri doseganju 
zastavljenih ciljev – tako kot breza, 
ki jo veter upogiba, a ostaja pokonč-
na (po J. Banovec).  
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...JESEN JE TU… 

Vokalno-instrumentalna skupina Kettejevci se je pod vodstvom 

Darinke Pirc udeležila festivala Slovenija v Slavoniji, ki je potekal v 

začetku šolskega leta v Vinkovcih in bil sestavni del Vinkovačke jeseni, 

enega največjih kulturnih festivalov na Hrvaškem. Na nastopu se je 

izjemno  izkazal naš David. Ob njegovi spremljavi na ksilofonu in 

zvončkih so tako pesmi še lepše zazvenele (po D. Pirc).  

MEDNARODNI NASTOP NAŠIH UČITELJIC IN 
UČENCA  

KETTEJEVCI NAVDUŠILI ČLANE DRUŠTVA PARAPLEGIKOV 

Nekaj mladih glasbenikov naše 
šole je nastopilo tudi na srečan-

ju Društva paraplegikov Novo 
mesto. Instrumentalista David 
in Urban ter pevec Tilen, ki so 

tudi člani glasbene skupine Ket-
tejevci, so se pod mentorstvom 
naše Darinke predstavili s krat-

kim kulturnim programom.  
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ZAKAJ JE DAN ZEMLJE POMEMBEN? 
...VRTNARČEK CVETKO... 

Zemlja je planet, na katerem živimo, 

zato moramo zanjo lepo skrbeti. Žal 

na to vse prepogosto pozabljamo z 

našim nepremišljenim ravnanjem – s 

sekanjem dreves, onesnaževanjem 

voda, spuščanjem strupenih plinov v 

zrak, odlaganjem odpadkov v naravo… 

Zaradi našega neprimernega vedenja 

se planet Zemlja včasih razjezi in nas 

na naše ravnanje opozori z orkani, 

poplavami, požari in drugimi naravni-

mi nesrečami. Šele takrat se zavemo, 

da moramo bolj pazljivo ravnati z 

naravo in našim planetom, saj nam 

daje vse potrebno za življenje             

(po G. Maček in K. Pejanovič).  
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...VRTNARČEK CVETKO.. 

EKO HIMNA  
 

Smo mladi ekologi ,  
na nas ta svet stoji ,  

skrbimo, da okolje bo  
brez hrupa in smeti .  

 

Sortirajmo odpadke,  
ugašajmo luči ,  

varčujmo s pitno vodo  
in jejmo bio vsi .  

 

Tako bo naša Zemlja  
srečen dom za vse,  

ljudje, živali in rastline v 
 miru naj žive .  

 

Darinka Pirc 
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NAREDILI SMO KOLEDAR VRTNARČKA CVETKA...  
...VRTNARČEK CVETKO... 
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...IN IMELI DELOVNI DAN NAŠEGA VRTNARČKA  
...VRTNARČEK CVETKO... 
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...VRTNARČEK CVETKO.. 

NA SREDI VELEMESTA PREKRASEN VRT STOJI  

OB VRTU V SKROMNI HIŠICI VRTNAR CVETKO 
ŽIVI  

VSAK DAN OB ZORI VSTANE, GREDICE UREDI  

ZALIVA, OKOPAVA, CVETLICE ZASADI  

 

RAD VAS IMAM, OMAMNO DIŠITE 

IN ZAME VES DAN NAJLEPŠE CVETITE. 

 

TAKO VRTNARČKU CVETKU NIKOLI DOLGČAS NI, 

KDOR LE PRIDE MIMO, RAD V VRTU POSEDI  

NIKOGAR NI, KI MOTIL BI PREKRASNO TO  IDILO, 

DOKLER TRGOVEC NE NASELI SE V SOSEDNJO 
VILO. 

NAJLEPŠO VILO V MESTU ZA DOM SEM SI IZBRAL, 

NA VRTU TEM PA CITY PARK ČEZ MESEC DNI BO 
STAL.  

PONUDBI MOJI SE VRTNAR GOTOVO NE BO UPRL, 

SAJ V CITY PARKU CVETLIČARNO BO LAHKO 
ODPRL. 

VRTNARČEK CVETKO NEIZMERNO SVOJE DELO 
LJUBI, 

ZATO NASESTI HOTEL NI TRGOVČEVI  OBLJUBI. 

 

SO ROŽICE MOJE, OMAMNO DIŠIJO, 

ZATO TALE VRT NAJ ŠE DOLGO KRASIJO. 

 

PRODAL BO! ME TRMA NI ZMEDLA!  

TO PRAVIM: MU TRDA BO PREDLA. 

ZA MANO SE PLAZIL POTRT,  

KO ZJUTRAJ BO VIDEL SVOJ VRT. 

TRGOVEC V VRT PONOČI SE POTIHOMA            
PRIPLAZI 

UNIČI, KAR DOSEŽE, GREDICE VSE PREGAZI. 

KO ZJUTRAJ CVETKO SE ZBUDI, MU V DUŠI JE     
TEŽKO 

POMISLI, KAJ STORI NAJ, DA VRT ŠE LEPŠI BO 

. 

SO ROŽICE MOJE, OMAMNO DIŠIJO, 

ZATO TALE VRT NAJ ŠE DOLGO KRASIJO 

 

.KO VRT ČEZ NEKAJ MESECEV ŠE LEPŠE    ZACVETI, 

GLASBENA PRAVLJICA: VRTNARČEK CVETKO 
REŠI SVET 

TAKO VRTNARČKU CVETKU NIKOLI DOLGČAS NI, 

KDOR LE PRIDE MIMO, RAD V VRTU POSEDI  

NIKOGAR NI, KI MOTIL BI PREKRASNO TO    IDILO, 

DOKLER SE ARHITEKT NE NASELI V NAŠO VILO. 

NAJLEPŠO VILO V MESTU ZA DOM SEM SI IZBRAL, 

NA VRTU TEM PA ZABAVIŠČNI PARK ČEZ ČAS BO 
STAL. 

PONUDBI MOJI SE VRTNAR GOTOVO NE BO         
UPIRAL, 

SAJ V ZABAVIŠČU VSE VRTNARJE BO LAHKO         
NADZIRAL. 

VRTNARČEK CVETKO NEIZMERNO SVOJE DELO 
LJUBI, 

NAJ ARHITEKT KAR MISLI SI, NASEDEL NI OBLJUBI.  

 

SO ROŽICE MOJE, OMAMNO DIŠIJO, 

ZATO TALE VRT NAJ ŠE DOLGO KRASIJO. 

 

PRODAL BO! ME TRMA NI ZMEDLA!  

TO PRAVIM: MU TRDA BO PREDLA. 

ZA MANO SE PLAZIL POTRT,  

KO ZJUTRAJ BO VIDEL SVOJ VRT. 

SE ARHITEKT PONOČI V VRT POTIHO SAM           
PRIPLAZI 

UNIČI, KAR DOSEŽE, GREDICE VSE PREGAZI. 

KO ZJUTRAJ CVETKO SE ZBUDI, MU V DUŠI JE TEŽ-
KO 

POMISLI, KAJ STORI NAJ, DA VRT ŠE LEPŠI BO. 

 

SO ROŽICE MOJE, OMAMNO DIŠIJO, 

ZATO TALE VRT NAJ ŠE DOLGO KRASIJO. 

 

KO VRT ČEZ NEKAJ MESECEV ŠE LEPŠE ZACVETI, 

VES RAZOČARAN ARHITEKT TO VILO ZAPUSTI. 

TAKO VRTNARČKU CVETKU NIKOLI DOLGČAS NI, 

KDOR LE PRIDE MIMO, RAD V VRTU POSEDI  

NIKOGAR NI, KI MOTIL BI PREKRASNO TO  IDILO, 

A KAJ, KO KMALU REŽISER  NASELI SE V VILO. 

NAJLEPŠO VILO V MESTU ZA DOM SEM SI IZBRAL, 

NA VRTU TEM, SNEMALNI STUDIO ČEZ ČAS BO 
STAL  

PONUDBI MOJI SE VRTNAR  GOTOVO NE BO UPI-

RAL, 

SKRBEL ZA SCENO BO PRI FILMU IN VSE TO          
NADZIRAL. 

VRTNARČEK CVETKO NEIZMERNO SVOJE DELO 
LJUBI, 

NAJ REŽISER KAR MISLI SI, NASEDEL NI OBLJUBI.  

 

SO ROŽICE MOJE, OMAMNO DIŠIJO, 

ZATO TALE VRT NAJ ŠE DOLGO KRASIJO. 

 

PRODAL BO! ME TRMA NI ZMEDLA!  

TO PRAVIM: MU TRDA BO PREDLA. 

ZA MANO SE PLAZIL POTRT,  

KO ZJUTRAJ BO VIDEL SVOJ VRT. 

SE REŽISER PONOČI V VRT POTIHO SAM          
PRIPLAZI, 

UNIČI, KAR DOSEŽE, GREDICE VSE PREGAZI. 

KO ZJUTRAJ CVETKO SE ZBUDI, MU V DUŠI JE 
TEŽKO 

POMISLI, KAJ STORI NAJ, DA VRT ŠE LEPŠI BO 

. 

SO ROŽICE MOJE, OMAMNO DIŠIJO, 

ZATO TALE VRT NAJ ŠE DOLGO KRASIJO. 

 

KO VRT ČEZ NEKAJ MESECEV ŠE  LEPŠE ZACVETI, 

VES RAZOČARAN REŽISER TO VILO ZAPUSTI.. 

NEKO POPOLDNE DEKLICA SE OB VRTU    USTA-
VI, 

CVETLICE OBČUDUJE, CVETKA LEPO POZDRAVI. 

ZAPROSI GA, ČE SME ZA HIP V VRTU                 
POSEDETI. 

LAHKO POMAGA TU  IN TAM GREDICE MU     
OPLETI 

VRTNAR  OPAZI, DA POZNA VSE ROŽE  PO IME-
NU, 

IN VE CELO, KATERA SLUŽI KAKEMU  NAMENU.  

ČEZ ČAS  POVE, DA  Z BABICO V VILI  ZDAJ       
STANUJE,  

OBEMA VRT SE KRASEN ZDI, SAJ CVETKO GA 
NEGUJE.   

ZDAJ ROŽICAM V VRTU  VEČ  NEVARNOST NE 
GROZI,  

OBIŠČI VRT, NAJ TE LEPOTA, VONJ  RAZVESELI.  
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...VRTNARČEK CVETKO.. 
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ZA CVETKA SMO CELO LETO PRIDNO USTVARJALI 
...VRTNARČEK CVETKO... 
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...VRTNARČEK SVETKO... 

PREMIERA GLASBENE PRAVLJICE                         
O VRTNARČKU CVETKU 

So rožice moje,  
omamno  dišijo, 

zato tale vrt,  
naj še dolgo krasijo! 
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NAPISALI SMO TUDI CVETKOV RECEPT 

...VRTNARČEK CVETKO... 

BEZGOVA MARMELADA 

 

Potrebujemo: 

večjo skledo 

lonec za kuhanje 

gazo 

škarje 

lopatico za mešanje 

merilno posodo 

približno štiri manjše kozarčke za vlaganje 

  

Sestavine: 

25 bezgovih cvetov 

750 ml bistrega jabolčnega soka (najbolje s 100 %  
sadnim deležem) 

500 g želiranega sladkorja v razmerju 2:1 

sok dveh limon 

 

Postopek: 

Cvetov ne umijemo z vodo, temveč jih le blago otresemo 
in tako odstranimo majhne žuželke ali pajke. Cvetove 
odrežemo in jih damo v večjo skledo. Cvetove prelijemo 
z jabolčnim sokom in vse skupaj postavimo v hladilnik 
za 24 ur. Cedilo obložimo z gazo. Nanjo zlijemo bezgovo 
mešanico. Gazo in cvetove ožamemo. Soku primešamo 
limonin sok in želirani sladkor. Pustimo stati približno 
dve uri in medtem večkrat premešamo. Sok zavremo in 
ga pustimo vreti približno 5 minut. Žele prelijemo v ste-
rilizirane kozarčke in jih zapremo. Kozarce za minuto 
ali dve postavimo na glavo in že imamo marmelado. 
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...VRTNARČEK CVETKO… 

  POBARVAJ VRTNARČKA  
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...VRTNARČEK CVETKO... 

Projekt ENOArt je v tem šolskem letu postal mednaroden, saj se ga 
je udeležilo več kot 25 držav iz štirih kontinentov. Glavna tema pro-
jekta pa je bila Moje pismo Zemlji. Iz prosojne tkanine smo izdelali 
lampijon, na katerega smo zapisali naše misli in občutke, ki smo 
jih želeli sporočiti prebivalcem Zemlje s prižigom luči. Med ustvar-
janjem smo ob spodbudah učiteljic Ksenije in Gabi z velikim vesel-
jem razmišljali o pisanju pisma za čist planet in boljši jutri vseh lju-
di. Najboljšo misel pa smo prevedli v angleščino. Nato smo pred 
šolo izbrali drevo, na katerega smo obesili naš lampijon, ga prižgali 
in prebrali najboljše pismo Zemlji. S tem smo se pridružili ostalim 
udeležencem projekta in skupaj z njimi pregnali temo s sveta (po 
G. Maček).  

MEDNARODNI PROJEKT ENOArt                    
LUČ NA ZEMLJO  
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SPOZNAVAMO               
NAŠE MESTO 

...PROJEKTNI TEDNI... 

Tovarna ADIENT 

Gasilsko-reševalni center     

Čistilna naprava v Ločni 

Kmetija Kastelic                           
v Žabji vasi 
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...PROJEKTNI TEDNI... 

VELIKI KONCERT NAŠIH TALENTOV 

 

Naš projektni teden Odkrivamo in razvijamo talente, v katerem 
smo vadili svoje glasbene, dramske in plesne točke, se je končal z 

velikim koncertom. Nastopila je tudi vokalno-instrumentalna 
skupina Kettejevci, sceno, ki je krasila oder, pa smo naredili na 

ustvarjalni delavnici v okviru projektnega tedna – ki se je, kot se 
spodobi, končal z zabavo v pižamah. Aktivnosti projektnega tedna 
je koordinirala učiteljica Darinka. Zopet ji je uspelo povezati glas-

bene, plesne in dramske točke v lepo zaokroženo celoto. Učenci 
naše šole so se ponovno zelo izkazali in se dotaknili naših src      

(po B. Klančičar).  
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KAKO SMO SE PRIPRAVLJALI NA KONCERT? 

Glasbene, dramske, plesne in 
ustvarjalne delavnice 

Z našo pevko Špelo Cesar  

Vaje za zaključni koncert... 

...in na odru 

...PROJEKTNI TEDNI... 
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NAŠE IGRARIJE 

...PROJEKTNI TEDNI... 
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IGRIVO UČENJE 

...PROJEKTNI TEDNI... 

Prav zares nam                          
nikoli ni dolgčas! 

Pridno delamo nove igre 
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...PROJEKTNI TEDNI... 

Izdelali smo veliko novih didaktičnih                           
pripomočkov, ki nam olajšujejo učenje. 
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...PROJEKTNI TEDNI... 

Naši najmlajši pa so se letos prvič udeležili projektnega tedna 
Zabavno učenje. Tudi oni so izdelovali pripomočke in igre – 
tudi taktilne plošče za razvoj čutil in popestritev šolskih ur. 

Vse igre so nato seveda preizkusili. Odpravili pa so se tudi na 
lov za zakladom, kjer so našli vse potrebno za zaključni žur                                   

(po J. Š. Masilo). 

UČENJE JE RES LAHKO ZABAVNO! 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 25 

...LIKOVNI NATEČAJI...… 

 

 

MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ  
PROJEKT Z RUSIJO 

MEDNARODNI LIKOVNI NATEČAJ – KRAJ BURJE 
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...LIKOVNI NATEČAJI… 

MEDNARODNI  
 

LIKOVNI  
 

NATEČAJ –  
 

LIDICE 2020  
 

Čudovite slike... 
 

 

NA ČEŠKEM 
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...LIKOVNI NATEČAJI...… 

LIKOVNI NATEČAJ #OSTANI DOMA IN USTVARI 
CVETOČE KROŠNJE 

Med nagrajenci je bil tudi naš uče-
nec 3./4. stopnje  David Bratić.     
Bravo, David! 

LIKOVNI NATEČAJ PLANICA IN OTROCI 
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...LIKOVNI NATEČAJI… 

Naši  
likovno nadarje-
ni ustvarjalci na 
dan avtizma...  
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...ŠOLSKI PROJEKTI… 

ZA KOGA SO BLAZINICE TOLAŽBE? 
Z učenci 5. stopnje smo tudi 
letos sodelovali s Policijsko pos-
tajo Novo mesto v projektu Bla-
zinice tolažbe. Vsak izmed njih 
se je potrudil po svojih močeh 
in skupaj so sešili kar 115 blazi-
nic tolažbe. Želimo si, da bi naš-
le pot do otrok v stiski in jim ob 
pogledu nanje privabile nasmeh 
(po D. Karlič).  
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...ŠOLSKI PROJEKTI… 

 

ZANIMIV POLICIST LEON 

 S policijsko postajo Novo mesto pa smo sodelovali tudi prek proje-
kta Policist Leon svetuje in tako nas je celo šolsko leto obiskoval 
policist Leon, da bi nas kaj novega naučil. Njegovi obiski so bili 
zelo zanimivi.  
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...ŠOLSKI PROJEKTI… 

V JATI Z DRUGAČNIMI 

Prek mednarodnega projekta  
V jati z drugačnimi so nas v 

letošnjem šolskem letu gostili 
učenci in novi prijatelji z OŠ 
Šmihel. Skupaj z njimi smo 

razmišljali, kako lahko pripo-
moremo k temu, da bi bil naš 

svet bolj čist, kar je bila glavna 
tema letošnjega druženja. 

Tako smo s skupnimi močmi 
ustvarjali iz odpadnih                  

materialov (po D. Pirc).  
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...ŠOLSKI PROJEKTI… 

 

PRIŠLE SO TAČKE POMAGAČKE  

 

Našo šolo pa sta obiskala tudi ga. Marinka in njen kuža 
Winner. Oba sta člana društva Tačke pomagačke Novo mes-
to, ki se ukvarja s terapijo s psi v vrtcih, šolah in domovih 
starejših občanov.  Na koncu terapije je vsak učenec z vesel-
jem nagradil kužka s priboljškom, ki jim ga je na dlan dala 
ga. Marinka (po G. Maček). 
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...ŠPORTNI DNEVI... 

Z DOMIŠLJIJO PO MACHOVI POTI  
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Podali smo se po Machovi poti. G. 
Marjan nas je tako doživeto vodil 

po gozdni učni poti, da smo si lah-
ko prav živo predstavljali v gozdu 
živečega metulja jamamaja, ki ga 
je v teh krajih naselil pred več kot 
sto leti graščak Mach, pa tudi vile, 

škrate in druga čudežna bitja     
(po D. Pirc).  



PREPROSTE BESEDE 

 

...ŠPORTNI DNEVI... 

EKO ŠPORTNIKI NEKOLIKO DRUGAČE 
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Letošnji turnir v prostih metih je bil 
nekoliko drugačen od tistih, ki smo jih 
do zdaj imeli v šoli, saj so učenci prazen 
koš za perilo poskušali zadeti kar s svoji-
mi plišastimi igračkami. Športni dan so 
zaključili s sprehodom v gozd, kjer so 
premagovali naravne ovire. Na koncu so 
prejeli 'petko' od svojih staršev, kar je bil 
znak, da so postali pravi EKO ŠPORTNI-
KI (po G. Maček).  
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LE KDO NI KOMAJ ČAKAL JAHANJA?  

 

Oktobra pa smo se udeležili 
jahanja v Češči vasi v Konje-
niško jahalnem centru dru-
žine Grubačević. S čudoviti-
mi konji smo preživeli zares 
lep in čuteč dan.  
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...ŠPORTNI DNEVI... 

ZIMSKA ZABAVA NA SNEGU IN LEDU 
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...ŠPORTNI DNEVI... 
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Učenci so si nadeli čelade, rokavice 
in obuli drsalke ter se z učitelji 
drsanja odpravili na mestno drsali-
šče. Nekateri so se pogumno podali 
na ledeno ploskev, spet  drugi so 
potrebovali malo več pomoči. Vsi pa 
so zelo uživali v zimskih radostih 
(po D. Držanič).  
 

Nekateri učenci so se v drsan-
ju preizkusili prvič, drugi pa so  po 
ledeni ploskvi že spretno izvajali 
akrobacije. Tu in tam se je pripetil 
tudi kakšen padec, ki pa ni zbil vol-
je do drsanja, ampak jo je še okre-
pil. Učenci so si med seboj pomaga-
li in se zelo zabavali (po M. Šuklje).  
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...ŠPORTNI DNEVI... 
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V januarju pa smo kar dvakrat obiskali smučišče v Brusni-
cah. Kljub slabšemu začetnemu smučarskemu znanju 
nekaterih učencev so se na koncu prav vsi sami peljali z 
vlečnico in po strmini. Eden izmed njih pa si je 'prismučal' 
tudi vstopnico na državno tekmovanje (po B. Arhu).  
 



...ZIMA JE PRIŠLA… 
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V decembru prižiga se tisoč 
luči ,  

v decembru se ulica svetlo 
blešči ,  

v decembru na jelki svetloba 
žari ,  

v decembru vam mi zaželimo:  

naj božič bo prijazen ,  

naj bodo prijazni v njem   
ljudje,  

saj sreča je v majhnih stvareh ,  

toplih ljudeh in v iskreno   
stisnjenih dlaneh . 

DECEMBRSKE DECEMBRSKE DECEMBRSKE 
RADOSTIRADOSTIRADOSTI   

...ZIMA JE PRIŠLA... 
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...ZIMA JE PRIŠLA... 

DEDEK MRAZ JE PRIŠEL MED NAS 

Lahek korak, hitre sani , 
dobri možak z darili hiti , 
Dedek Mraz prihaja med 

nas. 

V pismu povej, kaj si želiš, 
želje naštej, vse kmalu 

dobiš, 
Dedek Mraz prihaja med 

nas. 

On dobro ve, kaj delaš, 
on dobro te pozna, 

prinese, kar zaslužiš si , 
v mislih te ima. 

Lagati ne smeš, to je grdo, 
povej, če kam greš, ker 

prav je tako, 
Dedek Mraz prihaja med 

nas. 

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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Jani, 6. r  
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...ZIMA JE PRIŠLA… 

Naše učence je obiskal Dedek Mraz, ki smo ga že vsi nestrp-
no pričakovali. Sprejeli smo ga s pestro novoletno priredit-
vijo, na kateri so nastopali prav vsi učenci naše šole. Sprva 
nas je s himno pozdravil naš Marko Feguš. Kettice so pod 
taktirko Darinke Pirc zapele pesem Moja ljuba dežela, 
čemur je sledila glasbeno-dramska točka Bobnarček, kjer so 
naši učenci zopet pokazali številne talente. Kot tolkalist in 
vokalist je, v spremstvu šolske glasbene skupine, zablestel 
David. Vsi otroci so v predstavo vložili veliko truda in ustva-
rili pravo pravljično deželo, zato je Dedek Mraz prav vsakega 
obdaril (po J. Zajc).  
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...ZIMA JE PRIŠLA… 

ZMAGOVALCI 5. ŠOLSKEGA TURNIRJA             
STRELASTIKE 

Ob zaključku leta 2019 smo priredili že 5. šolski turnir strelastike. 
Učenci in učitelji smo se zelo zabavali in uživali v tekmovanju, in 
sicer v treh kategorijah – NIS, PPVI in ZAPOSLENI. Tekme so bile 
napete, finale še toliko bolj, na koncu pa so (vsak v svoji kategori-
ji) zmagali Altin, Veronika in Borut. Po turnirju je sledil šolski 
ples. Zaplesali smo in uživali ter tako z lahkimi in veselimi koraki 
vstopili v novo leto (po J. Banovec). 
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...ZIMA JE PRIŠLA… 
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SLAVNOSTNA PODELITEV KETTEJEVIH NAGRAD 

Tradicionalno smo tudi na naši šoli 
s proslavo obeležili Prešernov dan – 
slovenski kulturni praznik. Nestrp-
no pa smo čakali tudi podelitev 
Kettejevih nagrad za izjemne dose-
žke na področju kulture – tako za 
učence kot za zaposlene. Prejeli so 
jo kar trije učenci (David Bratić, 
Maja Bartolj in Anže Vrbinc) 
ter učiteljica Gabi Maček, ki že vrs-
to let polni naš prostor z najrazlič-
nejšimi kulturnimi dogodki.                                                       
Ob koncu pa so učenci dramskega, 
plesnega in glasbenega krožka pod 
mentorstvom Jasne, Dajane in 
Darinke premierno uprizorili glas-
beno gledališko predstavo  Vrtnar-
ček Cvetko rešuje svet (po D. Pirc). 
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...NAŠA KULTURA… 

ŠKRAT V MLADINSKEM GLEDALIŠČU 

Februarja so imeli učenci višjih razredov tudi kulturni 
dan. V ljubljanskem Slovenskem mladinskem gledališču 
so si ogledali predstavo po sodobni pravljici Svetlane 
Makarovič Škrat Kuzma dobi nagrado, v kateri so zelo 
uživali in se marsičesa novega naučili.  
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...NAŠA KULTURA… 
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NJAMI, KNJIŽNA POPSLASTICA!  
 

V KNJIŽNICI S SEBASTIANOM CAVAZZO  

Udeležili smo se prireditve Knjižne POPslastice, ki jo redno orga-
nizira Knjižnica Mirana Jarca. Tokrat smo lahko bili priča inter-
vjuju z novomeškim režiserjem Klemnom Dvornikom in igralcem 
Sebastianom Cavazzo. 

Gosta sta spregovorila o igri, režiji ter filmskem in televizijskem 
ustvarjanju. Lahko pa smo ju tudi kaj vprašali. Z velikim veseljem 
smo s Cavazzo spregovorili nekaj besed in se z njim ob koncu 
dogodka tudi fotografirali (po B. Klančičar).  
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...NAŠA KULTURA… 
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IGRA HOKEJA Z NOVIMI PRIJATELJI 

Ker se zelo radi družimo in 
spoznavamo nove prijatelje, 

smo na našo šolo povabili 
učence iz Osnovne šole Brinje 
Grosuplje. Po jutranjem spre-
hodu skozi mesto, kjer so spo-
znali znamenitosti in lepote 

dolenjske prestolnice, smo jih 
gostoljubno sprejeli na naši 
šoli in jim pripravili manjšo 
pogostitev. V telovadnici je 
sledila prijateljska tekma v 
dvoranskem hokeju. Že ob 
prvem srečanju so se med 

nami stkale prav posebne niti 
prijateljstva, zato se že veseli-
mo ponovnega snidenja (po 

M. Drobnič). 

Člani instrumentalne skupine Kette-
jevci pa smo v goste povabili glasbe-
nike iz Varstveno delovnega centra 
Bršljin. Združili smo moči ter skupaj 
zaigrali in zapeli veliko najrazličnej-
ših pesmi in skladb. Ob tem smo se 
prepričali, da glasba resnič-
no povezuje, sprošča in tke nova pri-
jateljstva (po D. Pirc).  
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...NAŠA KULTURA… 

ČIGAVA JE TA MISEL? 

Učenci so v okviru projekta Radi pišemo z roko z razstavljenih 
rokopisov ugotavljali, čigava je katera pisava. Učiteljice pa so z 
go. ravnateljico tako na roke napisale nekaj misli o šoli: »Kot uči-
telj imaš pogosto dve družini. Ena je tista, ki ostaja doma, v dru-
go pa vstopiš vsako jutro, ko odpreš šolska vrata. Hočeš ali nočeš, 
tudi ta druga hitro postane del tebe.« ga. Jasna Banovec 

»Kajti šola je naš drugi dom in v tem domu smo kot pisan trav-
nik. Vsaka roža na njem je enkratna in vsaka diši čisto drugače.« 
ga. Vida Marolt 

»Naša šola je drugačna. Drugačen je program in mi. Pomembno 
je, da drug drugemu pomagamo. Veliko štejejo toplina, empatič-
nost in prijaznost.« ga. Nataša Jakše  

Zakaj pa smo te misli zapisovali z roko? Zato, ker je pisanje z 
roko zdravilno. Če pišemo s pisalom, je to mnogo bolje od tipka-
nja, saj naši možgani tako trenirajo in postajajo močnejši. Ko 
bomo stari, bodo naši možgani začeli pešati, a s pisanjem lahko 
to upočasnimo. S pisanjem si bolje zapomnimo besede in števil-
ke, dlje smo lahko zbrani in bolj aktivni. Kar si napišemo, nam 
lahko vzbudi več idej, 
zato tudi pisatelji in pes-
niki radi pišejo z roko 
(po J. Zajc).  

Nato pa smo ugotavljali 
tudi, če imajo člani dru-
žine kaj podobne pisave. 
Kaj mislite? 
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NA PRAZNIK LJUBEZNI O LJUBEZNI DO ŽIVALI 

 

Valentinovo smo si polepšali s sprehodom 
do Kulturnega centra Janeza Trdine, kjer 
smo si ogledali glasbeno predstavo Na 
dvorišču. Zgodba se dogaja na dvorišču, 
kjer sta gospa Romana in gospod Ferdo 
soseda. Njuna dvorišča med seboj ločuje 
ograja, saj se med seboj ne razumeta naj-
bolje. Romana ima rada,  da se živali gib-
ljejo, zato jih ima spuščene. Gospod Ferdo 
pa se s tem ne strinja, zato so njegove živa-
li privezane v hlevu. Pravi, da ima živali za delo in hrano. Zara-
di tega mu živali pogosto uidejo na prosto ali k Romani, ki jo 
Ferdo krivi za vse nevšečnosti. Na koncu uspe gospa Romana s 

pesmijo le prepriča-
ti gospoda Ferda, da 
živali potrebujejo 
svobodo in so zaradi 
tega bolj zadovoljne 
in vesele (po G. 
Maček).  
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...NAŠA KULTURA… 

 VALENTINČKI NA NAŠI ŠOLI 

Učenci cele šole so več dni nestrpno čakali na dan zaljubljenih. Cel 
predhodni teden so pisali in oblikovali pisma z lepimi mislimi za 
prijatelje (ali simpatije?) in jih zbirali v valentinovem nabiralniku. 
Na valentinovo so s pošto razveselili otroke in delavce naše šole. 
Pisemc, srčkov, bombončkov in drobnih pozornosti je bilo ogrom-
no. Veseli valentinovi poštarji so pošto razvrstili in jo raznesli po 
razredih. Po malici pa smo še razigrano zaplesali na valentinovem 
plesu in se dodobra razgibali (po B. Klančičar). 
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...NAŠA KULTURA… 

IZ STARIH NOGAVIC IZDELAJMO NOVE LUTKE 

Pouk na daljavo pa smo začinili s 
kulturnim dnem o bontonu v gle-
dališču. V varnem in udobnem 
zavetju doma so si ogledali video 
posnetek o pravilih lepega vedenja 
v gledališču, čemur je sledil ogled 
lutkovnega filma Ostal bom zdrav. 
Najbolj pa smo se vsi veselili konč-
nega izdelovanja zanimivih lutk iz 
nogavic (po G. Maček).  
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...NARAVOSLOVNI DNEVI… 

ZAPIHALA JE POMLADNA 
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… NARAVOSLOVNI DNEVI… 
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...NARAVOSLOVNI DNEVI… 

 

Čebelice, čebelice,  
saj  moje ste prijateljice , 

pozabi vas nikar, 
ta stari čebelar. 

USTVARJALEN DAN ČEBEL 
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...NARAVOSLOVNI DNEVI… 

POMAGAJ ČEBELICI PRITI DO CVETA 
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...NARAVOSLOVNI DNEVI… 

EKO HIŠNI MOJSTRI 

Nekateri učenci so na daljavo opravili svoj prvi 
naravoslovni dan na temo EKO hišni mojster. 
Skupaj s straši in sorojenci so sortirali odpad-

ke, poskrbeli za pravilno nego sobnih rastlin in 
urejali okolico svojega doma. Delo na daljavo 

so več kot uspešno opravili in pokazali, da pos-
tajajo pravi EKO hišni mojstri (po G. Maček).   
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… POUK NA DALJAVO… 

...IN DOM JE POSTAL ŠOLA… 

 

NAŠ POUK NA DALJAVO 
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...POUK NA DALJAVO…  

1. IN 2. RAZRED 

Pravi kuharski      
mojster! 

Slika iz naravnih materialov 

Odlično ti gre! 

Pridno reševanje nalog... Uau, za take enice                               
bi dobila petico! 
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...POUK NA DALJAVO…  

3. a RAZRED 

Srčki zdaj krasijo učilnico  

Tisk s pestrimi ritmič-
nimi zaporedji… Prava 

paša za oči.  

Robotki zdaj na okenskih poli-
cah pomagajo računati  

Gerti je prav čudovito ilustriral 
zgodbico o žabi  

3. b RAZRED 
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...POUK NA DALJAVO… 

4. RAZRED 

Žigova ptičja krmilnica  Emilov grad v oblakih  
Množenje s plastelinom 

– prav zanimivo! 

Ooo, kaj imaš novega 
hišnega ljubljenčka? 

Nekateri so zares uživa-
li v delu na računalni-

Delaven že navsezgo-
daj zjutraj... 

Katera rožica pa ti je najljubša?  
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...POUK NA DALJAVO…  

5. a RAZRED 

Učimo se preko video povezave. Kdo drži roko?   

Pa tudi bratci so 
radi sodelovali...  

Mali znanstvenik 
ločuje snovi 

Naravoslovni dan –              
raziskovanje cvetlic  

Tako smo nosili nogavice na sve-
tovni dan Downovega sindroma  
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...POUK NA DALJAVO… 

 

Sladoledomat 
kar doma, blagor 

nekaterim!  

Mmm, kaj          
slastnega si             
pripravila? 

Veselje ob uspešno 
izvedenem poskusu  

Ta klobuček ti pa prav 
pristaja!  

Poglej, ta riba pa 
zgleda skoraj kot 

prava! 

Tole pa je 
zelo                    

zanimivo 

Imeli smo celo še sneg in nove priložnosti                      
za zimski šport... 
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...POUK NA DALJAVO…  

5. b RAZRED 

Kako lepa ulica... 

S katerega planeta pa je tale vesoljček? 

Vadimo za kolesarski 
poligon... 

Za gibčnost                         
in ravnotežje  

Pošiljanje lepih pozdravov 
učiteljici in sošolcem  
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...POUK NA DALJAVO… 

Skrb za zemljo na dan Zemlje 

6. RAZRED 

Pravi pravcati medvedek z 
metuljčkom  

Metuljček cekinček  

Velik palček in majhno mesto – 
narobe obrnjen svet!  
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...POUK NA DALJAVO…  

7. RAZRED 

...in nasmejani velikonočni              
prazniki  

Naš mojster za vse Nekateri so našli nov 
hobi  

 Nasmejani vitez   

Ooo, res čudovita vrtnica! 
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...POUK NA DALJAVO... 

Tudi ko smo morali zaradi korona virusa ostati doma, smo se tru-
dili ostati aktivni. Doma smo opravljali različna dela in dobili 
tudi nekaj novih predlogov. Pridno smo pomagali pri gospodinj-
skih opravilih, obdelovanju domačega vrta in urejanju okolice 
doma (po B. Klančičar).  

KAKO JE POTEKAL PROGRAM DODATNEGA 
USPOSABLJANJA NA DALJAVO? 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 69 

...POUK NA DALJAVO… 

IN ČESA SMO SE TUDI SPOMNILI APRILA?      

 

Med šolanjem na daljavo pa 
smo obeležili tudi svetovni 
dan Romov. Ob omembi 
romske kulture ne moremo 
kaj, ne da bi omenili rom-
ske glasbe. Unikaten zvok 
njihove glasbe je skozi sto-
letja navduševal številne 
klasične glasbenike – npr. 
Franza Liszta, Johannesa 
Brahmsa in glasbenike 
ostalih zvrsti, kot so jazz, 
bolero in flamenko (po L.    
Drenik). 
 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 70 

...POUK NA DALJAVO… 

MALI PISATELJI 

V pričakovanju rojstnega dne 

Domišljijska zgodbica o sošolcu 

Jani o prvomajskih počitnicah 

Noč knjige 
malo dru-
gače...  

Draga babi, pišem iz Novega mesta. Pri nas ni več karantene. Zdaj že 
lahko grem na igrišče in se igram s prijatelji. V šolo še vedno ne 
grem. Delam od doma. Z mamo, bratcem in očijem grem skoraj vsak 
dan teč ali na dolg in hiter sprehod. Pretekli teden sva z očetom šla 
v Staro vas. Tam sem božala zajčke in muce. Runa sem peljala na 
sprehod. Vsi iz tam te pozdravljajo. Kako sta vidva z dedijem? Ali je 
kaj novega pri vaju? Zelo vaju pogrešam in upam, da se bomo kmalu 
videli. Rada vaju imam. Lep pozdrav, tvoja Danica 
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NAŠI VTISI POUKA NA DALJAVO 

Med poukom na daljavo so naši učitelji s starši ohranjali stike 
prek različnih komunikacijskih naprav in ustvarili tudi poseb-
no spletno stran. Učitelji so bili pozorni na to, da so gradiva 
vključevala čim več življenjskih situacij: opazovanje sprememb 
v naravi, vremena, bližnje okolice, pomoč v gospodinjstvu, pri 
vsakodnevnih opravilih… Pri delu so vključevali multisenzorno 
učenje – seveda ob upoštevanju individualnih potreb posamez-
nika in njegovih močnih področij. Pohvalili pa so tudi gospo 
ravnateljico, ki je s svojo prisebnostjo, mirnim pristopom in 
čuječnostjo do zaposlenih, otrok in staršev vse popeljala na pot 
poučevanja na daljavo. Pri tem je pomislila tudi na socialno šib-
kejše, saj vsi naši otroci nimajo enakih možnosti pri učenju na 
daljavo. V času šolanja na daljavo je bilo zelo pomembno, da 
smo bili drug drugemu v oporo – kar pa na naši šoli vedno poč-
nemo (po N. Jakše).  
Kakšen vtis o učencih pa so dobili učitelji? Poglejmo si njihove 
odgovore iz ankete (po N. Čižman):  
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Učenci novinarskega krožka so pri učiteljici Jani visoko zavihali svoje 

rokave in se lotili prav posebnega projekta – s podjetniško žilico so 

izumili svoje eko-naprave in za njih napisali reklame. Le kdo si jih ne bi 

želel? Pravi izziv pa je narediti prepričljivo reklamo tudi za vsakdanje 

drevo ali gozdno ptico. A našim učencem je tudi to bila mala malica.  

PODJETNIŠKE ŽILICE NADEBUDNIH NOVINARJEV  
S PREPRIČLJIVIMI OGLASI 

Uau, Tadej, drevo je pa res lah-
ko zelo zabavno! 

Lara pa še vedno čaka na vaš klic   

Lanina naprava deluje prav čarobno...  

Danica je izumila napravo, ki odpad-
lo plastiko spremeni v nakit 
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KAR ŠE EN PRVI ŠOLSKI DAN! 
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POGUMNI PLAVALCI  

Zadnji teden pred zimskimi počitni-
cami so imeli mlajši učenci 15-urni 
plavalni tečaj na bazenu OŠ Grm. Za 
nekatere je bila to prva plavalna 
izkušnja, spet drugi so bili v vodi že 
kar pogumni. Strah je bil kmalu pre-
magan in vsak dan so se veselili 
novih vodnih dogodivščin.  Preko 
igre,  z vajami na suhem in v vodi, so 
učenci  pridno osvajali in izpopol-
njevali svoje znanje. Priplavali pa so 
si tudi priznanja za morske konjičke 
in delfinčke (po D. Držanič).  

NOVA PRIDOBITEV NAŠE ŠOLE –            
PLEZALNA STENA 

Zelo smo veseli, da smo s 
pomočjo donatorjev v telo-
vadnici v letošnjem šolskem 
letu postavili plezalno steno, 
katero smo si dolgo želeli. 
Ob plezanju se otroci zelo 
zabavajo, pri tem razvijajo 
svojo motoriko osnovnih 
oblik gibanja. Tako so obo-
gateni za novo življenjsko 
izkušnjo (po L. Zrilič).  
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Decembra je bila naša šola ponovno gostiteljica področnega 

tekmovanja v boju med dvema ognjema za Dolenjsko in 

Posavje.  Udeležile so se ga ekipe štirih šol. Tekme so bile zelo 

izenačene. Na koncu so slavili  učenci iz OŠ Brežice, naša ekipa pa je 

zasedla tretje mesto. Učenci naše šole pa so se udeležili tudi državnega 

tekmovanja v plavanju na olimpijskem bazenu v Kranju. En učenec je 

tekmoval v disciplini prsno, dva pa sta tekmovala v disciplini prosto. Za 

njihov trud jim iskreno čestitamo! (po D. Držanič in B. Arhu) 

V BOJU ZA MEDALJE 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 76 

...NA TEKMOVANJIH… 

VESELI TEKMOVALCI 
V začetku marca je na naši šoli poteka-
lo tekmovanje iz matematike. Udeleži-
lo se ga je 13 učencev od 4. do 7. razre-
da. Na šolskem tekmovanju iz Vesele 
šole, ki je potekalo nekaj dni kasneje, 
pa je sodelovalo pet učencev od 4. do 7. 
razreda. Trije učenci; Armin Fajić 
Kolenc, Tadej Dular in Tijan Povše; so 
osvojili bronasto priznanje, učenec 4. 
razreda Armin Fajić Kolenc pa si je z 
zadostnim število točk priboril tudi 
uvrstitev na državno tekmovanje (po 
L. Zrilić in N. Udovč).  

KOŠARKARJI SO POLNI 
PRESENEČENJ Marca pa smo gostili področno 

tekmovanje v košarki. K nam 
smo prišli učenci OŠ dr. Mihajla 
Rostoharja iz Krškega, OŠ Breži-
ce in OŠ Milke Šobar Nataše. Pod 
žvižgi piščalke odličnega sodni-
ka iz vrst KK Krka, Domna Zev-
nika, si je po lepih in borbenih 
tekmah zmago priigrala ekipa iz 
Krškega, mi pa smo zasedli tret-
je mesto. Veliko presenečenje pa 
je bil prihod igralcev KK Krka, ki 
so z nami tekmovali v prostih 
metih in metih trojk, na koncu 
pa še vsem podelili lepe nagrade 
(po D. Držanič).  
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 NAMAZ Z REDKVICO IN SKUTO 

Sestavine: 
 

 500 g nepasirane 
skute 

 lonček kisle           
smetane 

 šopek redkvic 

 1 rumena paprika 

 šopek drobnjaka 

 sol 
 poper 

Postopek: 

Zelenjavo očistimo in operemo. Papriko narežemo na drobne 

koščke, drobnjak in šalotko drobno sesekljamo. Štiri ali pet red-

kvic narežemo na tanke lističe, preostalo na drobne koščke. V 

skledi zmešamo skuto in kislo smetano, solimo in popramo. 

Dodamo narezano zelenjavo, razen lističev redkvic, in dobro pre-

mešamo. Razdelimo v skodelice in okrasimo z redkvicami. Pusti-

mo v hladilniku vsaj pol ure. Skuto namažemo na tanke rezine 

črnega kruha. Okus lahko izboljšamo z bučnim oljem. 

DOBER TEK! 
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ŠPARGLJEVA JUHA  

Sestavine: 

 

 1 čebula, sesekljana 

 česen po želji 

 šop špargljev, oprani 

in narezani na 2 cm 

kose 

 2/3 srednji veliki 

krompirji, olupljeni 

in narezani na        

majhne koščke 

Postopek: 

Čebulo rahlo popražimo, dodamo česen, krompir in narezane 

šparglje, solimo in popramo. Vse skupaj popražimo oziroma 

podušimo in zalijemo z vodo. Če je krompir dovolj tanko nare-

zan, bo kuhan skupaj s šparglji, sicer šparglje popražimo in podu-

šimo posebej. Ko je vse kuhano, zmiksamo in dodamo malo slad-

ke ali kisle smetane. Juho lahko serviramo s popečenim kruhom 

ali zlatimi kroglicami.  
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PREŠERNOVE KROGLICE 

Postopek: 

Zmiksaj vse sestavine za kroglice. 

Oblikuj male polpetke. V sredino 
daj lešnik, ovit v marcipan, in 

nato oblikuj kroglice.  

Kroglice zamrzni. Zamrznjene 
oblij s čokolado in posipaj z 

mletimi lešniki in orehi. 

 

SLASTNO! 

Sestavine: 

 

 skodelica ovsenih kosmičev 

 skodelica orehov 

 skodelica fig 

 1 vaniljin sladkor 

Za nadev in obliv: marcipan, 

lešniki, 1 temna čokolada, malo 

masla. 
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EKSKLUZIVNI INTERVJU Z NAŠO ŠPELO –     
OD SLAVNE PEVKE DO LJUBITELJICE DOMAČIH ŽIVALI 

Marsikatero uho na naši šoli je že slišalo, da je po naših hodnikih nekdo celo leto pel 
in žvižgal - in da to ni bil vedno naš hišnik Marko. In marsikatero oko je že zaznalo, 
da vsi otroci kar naenkrat gledajo ene in iste videe, v katerih poje ena in ista pevka. Le 
kdo je to? Seveda, naša Špela. Novo mesto jo pozna kot Špelo Cesar, pevko, ki na odru 
prekipeva tako od pozitivne energije kot od izjemne sproščenosti. Zato je naše novi-
narje prav zares zanimalo – kaj učiteljica Špela nima prav nič treme, ko nastopa? Pa 
zakaj Špela v šoli ne je kosila? In zakaj gre Špela kdaj po pouku daleč na Primorsko? 
Ker je bilo zanimanje preveliko in napetost že nevzdržna, smo se odločili, da bomo z 
zanimivo gospodično naredili kar intervju. Vprašanja so močno deževala, Špelina 
zgovornost pa tudi.  

Kdaj si prvič v roke prijela kitaro? 

Prav natančno se tega ne spomnim, ampak mislim, da nekje pri sedmih letih. Morda 
celo že kdaj prej.  

V tvojem videu nastopa tudi kuža. Imaš doma kakšnega hišnega ljubljenčka? 

Imam. Sedem kokoši, psa Dagota, muco Divo in kaj kmalu bo k nam prišel novi mali 
mucek, ki bo nosil ime Rožmarin.  

Kam si hodila v šolo? 

V osnovno šolo sem hodila na OŠ Bršljin, na srednjo šolo sem hodila v Metliko, in 
sicer na srednjo vzgojiteljsko šolo, zdaj pa na študij v Koper. 

Kateri predmet v šoli si imela najraje in katerega nisi preveč marala? 

Najrajši sem imela telovadbo, likovni pouk in angleščino. To so tri področja, ki so mi 
še dandanes blizu. Prav zares in čisto zares pa nisem oboževala matematike in fizike. 
Pa zgodovine tudi ne. Pa morda geografije ne.  Pa nasploh mi učenje in sedenje pri 
pouku ni dišalo.  

Ali se spomniš, kdaj si prvič nastopala?  

Uf. Nastopala sem že od majhnih nog. Na naši terasi pred celo vasjo. Oblečena v obla-
čila od svoje stare mame. 



PREPROSTE BESEDE 

 

Stran | 81 

...KETTEJEV ZABAVNIK… 

 
 

Joj, to bi pa prav radi videli! Si si vedno želela biti slavna pevka? 

Slavna nikoli, pevka pa že od nekdaj!  

Katera je tvoja najljubša barva? 

Jih je več. Zelo so mi pa všeč topli odtenki kot so: oranžna, rumena, temno rdeča.  

Kaj najraje ješ? 

Vse razen mesa, morske hrane in kravjega mleka. Najnajrajši pa krompir na 100 in en 
način in solato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ali imaš kaj treme, ko nastopaš? 

Vedno. Ampak je tista, 'ta prijetna' trema.  

Kaj rada počneš? 

Ponoči najrajši spim, podnevi pa kolesarim, hodim v hribe, delam v adrenalinskem 
parku in plezam, rada tudi jem sladkarije, se družim s prijatelji, hodim na jogo, 
pomivam posodo, kosim okoli hiše, pospravljam za sabo in zelo, zelooo redno pos-
pravljam svojo omaro, ubogam mamico in očita in vedno naredim domačo nalogo. 
Zelo rada tudi žongliram, plačujem račune in nakupujem stvari. Pa še nekaj… Najraj-
ši pa ne delam NIČESAR!  

Hvala Špeli za tako zanimiv intervju! Učenci novinarskega krožka. 
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 EKO-KRIŽANKA  

Navpično 

1. Če mečemo odpadke v okolje, povzročimo… 

2. V kateri zaboj odvržemo olupek jabolka? 

3.  Steklenice damo v zaboj za…. 

4.  Iz katerega materiala so narejene plastenke? 

5. V naravo ne mečemo… 

6. Kako rečemo otoku, kjer so različni zabojniki? 

7. Plastenke odlagamo v zaboj…? 

Vodoravno  

8. Smeti mečemo v...? 

9. Pri odpadkih je pomembno tudi njihovo… 

10. Druga beseda za smeti? 

 

Avtor: Gašper Ljubi, 6. stopnja 
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Dragi bralci šolskega časopisa Preproste besede, 

letošnje leto pa je bilo res pestro, kaj? Naši učenci so res doživeli marsi-

kaj. Poleg tega, da so se v šoli veliko novega naučili, so izdelali tudi veliko 

osupljivih likovnih izdelkov in didaktičnih pripomočkov, nastopali, peli 

in igrali, jahali, drsali, smučali, tekmovali, pomagali drugim in okolju, 

gostili prijatelje, obiskali gledališče, plesali, plezali in še in še. Zato bi se 

radi zahvalili prav vsem učiteljem in ravnateljici naše šole, ki so skupaj z 

nama na različne načine ustvarili ta časopis. Tako z načrtovanjem razno-

vrstnih dogodkov kot z osveščanjem o njih. Poleg vseh športnih, kultur-

nih in drugih dejavnosti, ki sva jih tu strnili, so bili naši učenci med šola-

njem na daljavo zelo dejavni tudi doma. Zato gre zahvala tudi vsem star-

šem, ki so se skupaj z našimi učenci pridno učili in pri tem ustvarili tudi 

čudovite izdelke in fotografije, ki zdaj krasijo tudi naše Preproste besede.                                                   

                                              Jana Zajc in  Monika Šalinger, urednici časopisa 
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Nobena pot ni ravna,  
nobena pot ni revna,  
a vsaka je zahtevna  

in tvoja ena sama - GLAVNA.  
(Tone Pavček) 


