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Katja Škruba, 9. c

Vsebina
Uvodnik

Spoštovani bralci šolskega glasila!

Nagovor ravnateljice
Smučarski tečaj petošolcev

Ob koncu šolskega leta 2017/2018 je pred vami nova
številka šolskega glasila Osnovne šole Karla
Destovnika-Kajuha Šoštanj. V njem lahko preberete
kaj smo zanimivega počeli v drugi polovici šolskega
leta, si ogledate kaj smo ustvarili, kje vse smo bili in
kaj smo dosegli.

Zimska šola v naravi za 6. razrede

Čas hitro mineva in že so pred nami šolske počitnice.
Naberimo si novih moči za doseganje zastavljenih
ciljev v prihodnjem šolskem letu.

Angleški prispevki

Da pa ne pozabimo, kako uspešni smo bili letos, vas
lepo vabimo k branju!

otroke priseljence

Aktivnosti v 5. a razredu
Vikend na CŠOD Peca
Galerija poezije v 5. b
Pesmi osmošolcev

Nemški prispevki
Zimske počitniške aktivnosti za

Poezija
Likovna ustvarjalnica
Likovni svet otrok

p.s. o vseh ostalih dogodkih v tem letu pa le
pobrskajte po šolski spletni strani ;-)
Ana Velički, prof.
mentorica šolske skupnosti

Športni dosežki
Mladi raziskovalci

Drage učenke in učenci!
Počasi zaključujemo s poukom v šol. l. 2017/2018. Kako uspešni ste bili, bo dokaz vaše
spričevalo. Vsi delavci na šoli smo vam želeli pomagati na poti osvajanja znanja,
predvsem pa vrednot skupnega sobivanja s sošolci in z vsemi tistimi, s katerimi se
srečujete vsak dan.
Nekateri v tem šolskem letu zaključujete svoje osnovnošolsko izobraževanje. To je
prav gotovo čas, ko se sprašujete, kaj bom v življenju počel/a, kakšen poklic bom
opravljal/a, kakšno bo moje poslanstvo. Prav je, da ima vsak svoje sanje, da razmišlja
o svojem bodočem življenju, da si postavi življenjske cilje, da oblikuje svojo lestvico
vrednot. Želim vam, da se vam vaše sanje izpolnijo v čim večji meri.
Drage učenke in učenci, želim vam lepo preživetje zadnjega dne pouka v tem
šolskem letu in seveda lepe počitnice ter mnogo novih znanstev.
Vaša ravnateljica!

Maja Kolar, 9. a

Vsak dan zjutraj vstanem
in si zajtrk vzamem.
Se oblečem, grem v Novo mesto,
kjer si privoščim okusno presto.
Pojem vse sladice in se odpravim v Slovenske Konjice.
Mmm… kako dobro je to zelje
in že prispem v Celje.
Tam vzamem si še korenje in grem naprej v Gorenje,
privoščim si še slasten kostanj, ko prispem v Šoštanj.
Zelo dobro dene čaj, ko zjutraj prispeš v Dubaj.
Med obroki, ko krožiš med Kanarskimi otoki, se prileže
spanec se, saj potnik tudi Španec je.
V pijačo led si daš,
namesto da godrnjaš in se v večni Rim podaš.
Tam dobra je hrana, a po obisku kliče že Ljubljana.
Žal se noč že približuje, Boč pa v vetru sam kraljuje.
V lonec daš si bob, preden greš na Dob.
A popotnik nisi pravi, če se ne ustaviš ob reki Savi,
kjer pripraviš šotor si in vzameš hrano si.

POTOVANJE
Danes gremo v Ljubljano na vročo čokolado,
kaj pa v Celje po kislo zelje
jaz pa v Novo gorico po velikonočno potico.
V Lokovici pa diši po sladici,
o, pozabili smo še na Velenje,
kjer najraje jedo korenje
in še zadnja jed,
kdor pride pa v Šoštanj pa si naj privošči
kostanj.
Tankica Eftimova 4.D

Res hrana dobra je, a čas za spanec je že. Ko jutro
bo prišlo, veselim se hrane in potovanja znova zelo.
Eva Vodušek, 4. d

SMUČARSKI TEČAJ PETOŠOLCEV
Kot vsako šolsko leto, so se tudi letos naši petošolci odpravili na tečaj smučanja na Golte. Zaupali so nam
svoje vtise.

TEČAJ SMUČANJA NA GOLTEH
PONEDELJEK:
Ko je 1. dan avtobus obstal zaradi snega na cesti, mi je veselje do smučanja minilo. Morali smo peš do
gondole in res mi ni bilo všeč, ker smo morala nositi težko torbo. Na Golteh smo se preobuli v smučarske
čevlje, vzeli smuči in šli proti traku. Tam smo se smučarji razdelili v skupine. Potem smo se vrnili domov, ker
je bilo slabo vreme.
TOREK:
Naslednji dan smo z avtobusom srečno prišli do vrha. Ko smo izstopili iz gondole, smo se v garderobi
preobuli in se odšli smučat. Med smučanjem smo imeli malico. Ko smo se najedli in odpočili, smo nadaljevali
z drugim delom smučanja. Ob 16. uri smo se odpravili h gondoli in odpeljali domov.
SREDA:
V sredo smo se imeli odlično, ker zjutraj ni bilo pouka. Dan se je začel isto kot ostale dni, samo da smo se
smučali zjutraj. Najprej smo se ogreli, nato pa sem odšla na dvosedežnico. Ni mi bilo prijetno, ker je bila
proga prestrma. Po malici nisem več šla na dvosedežnico, temveč na trosedežnico. Spustili smo se po
družinski progi in bilo je super. Večkrat smo se spustili tudi po otroški progi in se nato odpravili proti gondoli.
ČETRTEK:
Smučanje mi je postalo vedno bolj všeč. Tokrat smo se že na začetku peljali s sedežnico do vrha. Zopet smo
se peljali po družinski progi. Tokrat me ni bilo več strah.
PETEK:
Na žalost je bil že zadnji dan. Ta dan smo se imeli najboljše. Zopet smo se smučali po družinski progi. Po
malici pa smo imeli tekmovanje in uvrstila sem se ena 2. mesto v naši skupini.
Rada bi se zahvalila obema učiteljema Tini in Janku, ki sta me res dobro naučila smučat. Tako so se končale
moje smučarske pustolovščine.
Maja Sevčnikar, 5. c

Imel sem se super, ker sem bil v
najboljši skupini. Že na začetku smo
šli na trosed. Moja najboljša proga
na Golteh je Turist. Učitelj me je na
začetku hotel prestaviti, ampak sem
se naslednji dan izkazal. V
naslednjih dnevih sem se naučil še
boljše smučati.
Ožbej Javornik, 5.a

Na Golteh sem se imel super, bilo je
odlično doživetje. Šli smo na vse proge.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo šli na Stare
stane in na Ročko. Všeč mi je bilo, da sem
bil v najboljši skupini. Na koncu smo imeli
tekmovanje. S sedmim mestom sem bil
zelo zadovoljen.
Ožbej Čremožnik, 5.a

Po štirih urah pouka smo šli na
kosilo, nato smo se odpeljali do
nihalke Žekovec. Z njo smo se
odpeljali na Golte. Po ogrevanju
smo odpeljali par voženj. Nato smo
si privoščili malico. Po malici smo
imeli tekmovanje. Po tekmi smo
odpeljali še nekaj voženj. Ko smo
zaključili, smo morali vso opremo
pripeljati nazaj v dolino. Z
avtobusom smo se odpeljali v
Šoštanj, kjer so nas pričakali starši.
Eva Sevčnikar, 5.a
Všeč mi je bilo, ko smo se vozili s
sedežnico, sidro mi ni bilo tako
všeč. Najtežja proga je Medvedjak.
Na Golteh se do sedaj še nisem imel
tako lepo. Všeč mi je bilo, ker sta
bila v moji skupini tudi Gašper in
Andrej.
Lucijan Pergovnik, 5.a

Ko smo prišli na Golte, smo bili vsi
presrečni. Prvi dan smo začetniki smučali
po malem hribčku, nato smo odšli na
poligon. Kasneje smo se učili voziti
slalom, prvič smo vsi padli. Tretji dan smo
odšli na sedežnico. Učitelj nam je razložil,
kako ravnamo na njej. Peti dan smo imeli
smučarsko tekmovanje. To je bila moja
enkratna dogodivščina.
Taida Demirović, 5.a

Na smučanju sem se imela lepo. Končno
sem se naučila smučati. Prvi dan me je
bilo zelo strah, kaj se mi bo zgodilo,
ampak nisem obupala. Najbolj si bom
zapomnila, ko sem se zaletela v sošolce in
smo vsi skupaj padli. Najbolj všeč mi je
bilo, ko smo šli na sedežnico. Na
tekmovanju pa sem bila prva.
Clara Hojnik, 5.b

V petek je bila proga pomrznjena.
Učiteljica Karmen nam je rekla, da
moramo biti zelo pazljivi in če kdo
pade, mora zakričati »PADEL SEM«.
Šli smo na progo Ročka. Bilo je
težko, da smo večkrat padli. Vseeno
je bilo zabavno.
Bor Golob, 5.a

Vsak dan je potekal po istem
urniku, vendar je bil vsak dan
zgodba zase. Prvi dan smo bili vsi
malo na trnih, kako bo. Z najboljšo
prijateljico sva bili v skupini, ki jo je
vodila učiteljica Karmen Klanfer.
Imeli smo se super. Padcev ni
manjkalo, a se na srečo ni nihče
poškodoval.
Jaz bi to smučarsko izkušnjo z
veseljem ponovila.
Tjaša Goličnik, 5.b

Imel sem se lepo. Prvi dan sem bil
malo raztresen, naslednji dan je že
bilo boljše. V sredo smo dobili v
našo ekipo dva novinca, ki sta tudi
odlično smučala. Ves čas smo se
smučali. Imeli smo se odlično.
Gašper Kotnik, 5.a

Prvi dan je bil za mene zelo uspešen
in zanimiv. Ko smo prišli na Žekovec,
smo počakali na gondolo. Na
smučišču smo se najprej ogreli. Imeli
smo učitelja Adija in Aleša. Najprej
sta nas naučila osnov smučanja. Ko
smo to obvladali, smo odšli na
sedežnico. Ta teden je bil zame velik
izziv in nekaj posebnega, česar ne
bom nikoli pozabila.
Sara Zaveršnik, 5.a
V tednu smučanja smo se veliko
naučili, nekateri smučanja, nekateri
pa izboljšati tehniko. Prvi dan so nas
razdelili v skupine. Naslednje dni pa
smo smučali po različnih progah, kar
mi je bilo zelo zelo všeč. Med
smučanjem smo imeli tudi kratko
malico in čas za počitek.
Teden na Golteh mi je bil všeč, saj
sem se naučila veliko novih
spretnosti smučanja.
Ditka Volk, 5.b

Bila je prva smuka po malici v torek. Na
sedežnici so sedeli jaz, Taj in Anže. Na
vrhu smo se vsi trije zagnali proti
družinski progi. Taj, ki je bil na moji desni,
mi je po sestopu s sedežnice po nesreči
nastavil palico, ob katero sem se
spotaknil in padel. Sedežnica se je
ustavila, da sem se pobral. Taj in Anže sta
se mi smejala in jaz z njima, saj je bilo
tudi meni zabavno.
Jure Bernjak, 5.b

Pred smučanjem sem mislil, da je
smučanje lahko, ampak v bistvu ni.
Prvi dan smučanja me je bilo strah in
komaj sem čakal, da zaključimo.
Naslednji dan sem se potrdil in mi je
šlo. V sredo smo šli na trosedežnico
in mi je bilo vedno bolj lahko. V
petek smo imeli tekmo, na kateri
sem bil tretji.
Matic Dobnik, 5.b

Ponedeljek, 12. 2.: Vožnja z avtobusom
do spodnje postaje gondole v Žekovcu je
bila zabavna do trenutka, ko se je
avtobus v obilnem snegu ugreznil. Pot do
Žekovca smo nadaljevali peš. Na
smučišču so nas razdelili v skupine.
Sreda, 14. 2.: Ta dan mi je bil najljubši, saj
smo pričeli s smučanjem že zjutraj. Našo
skupino je imela Karmen, ki je zelo
zanimiva.
Petek, 16. 2.: Imeli smo smučarsko
tekmovanje, na katerem sem zasedel 3.
mesto.
Marsel Tajnik, 5.b

Tretji dan smo prvič šli na
sedežnico. Nekatere je bilo zelo
strah. Ko sem se spustila po progi,
me je že minil strah in sem lahko
prav zbrano peljala. Včasih sem
padla, a to se lahko zgodi vsakemu.
Ta teden je bil super, zato komaj
čakam na drugo leto.
Ajda Dreu, 5.b

Na sankanje smo šli na bližnje Gorice.
Najbolj mi je bilo všeč v četrtek, saj je bil
na progi narejen majhen hribček.
Spuščanje čez njega je bilo zelo zabavno.
Vmes smo se tudi kepale. Žejo in mraz
smo preganjale s toplim čajem. Sankanje
s sošolkami je bilo zelo zabavno. Upam,
da so se tako zabavali tudi moji sošolci na
smučanju.
Denisa Shala, 5.b

Na smučarskem tečaju mi je bilo
zelo všeč. Imeli smo se super in
skupine so mi bile všeč. Ta
smučarski tečaj bi z veseljem še
kdaj ponovila. Med malico mi je bilo
všeč, saj smo se pogovarjali, kako
smučamo. V sredo sva z Juretom šla
na sidro in skoraj sva padla. Bilo je
res zabavno.
Taja Kotnik, 5.b

Z nekaj sošolkami smo odšle na Gorice,
kjer je bilo veliko snega. Tam smo se
sankale, kepale, pogovarjale, slikale in se
zelo zabavale. Tudi utrudile smo se. Bila
je prav odlična izkušnja, ki bi jo z
veseljem ponovila.
Alina Urbanc, 5.b

Prvi dan na smučišču smo se vsi
zbrali v velikem krogu. Najprej smo
naredili nekaj vaj, da smo se ogreli,
potem smo se razdelili v skupine. Bil
sem zelo vznemirjen in sem komaj
čakal, da začnemo. Po nekaj dneh
učenja smučanja smo šli na vlečnico.
Učitelji so nam vse razložili, kako in
kaj. Zelo sem bil živčen pred prvo
vožnjo. A ko sem videl, da to ni tako
nevarno, sem se pomiril. Na progi
smo se večkrat ustavljali, da smo se
počakali. Ko je bilo smučanja konec,
sem bil zelo vesel, da sem se nekaj
naučil. Tega znanja ne bom nikoli
pozabil.
Izak Pečnik, 5.b

Teden smučanja se je pričel s slabim
vremenom, saj je obilno snežilo.
Cesta je bila zasnežena in naš
avtobus je začel drseti navzdol. Bilo
je tudi smešno, ker smo naredili
zastoj na cesti.
Jan Rožič, 5.b

Šola v naravi, 6. r

Šola v naravi za 6. razrede
V šoli v naravi mi je bilo zelo všeč. Zame je prehitro minila. Če bi
imela še kakšno možnost, bi šla še enkrat ali pa večkrat. Zelo sem se
zabavala. Upam, da se bodo tudi naslednji šestošolci tako zabavali.
Maja, 6. c
Šolo v naravi želim še ponoviti. Bilo je super, zabavno in kul. Druženje
z vrstniki je bilo zelo carsko, predvsem carski in zabaven pa je bil tudi
naš učitelj Jani.
Tjaša, 6. c
V šoli v naravi sem se imela zelo lepo. V sobi sem bila z najboljšimi
osebami. To izkušnjo bi še ponovila, minilo pa je prehitro.
Sara, 6. c

aktivnosti v 5. a razredu

MLINČEK NA VETER
V šoli smo imeli tehniški dan. Izdelovali smo mlinček na veter. Najprej smo si pripravili navodila in
material. Preden smo začeli z delom, smo natančno prebrali navodila. Potem smo začeli samostojno
delati. Nekateri so delo opravili z lahkoto, nekateri pa so imeli malo težav. Morali smo biti natančni in
previdni, ker je bil material krhek. Najbolj zahteven del je bilo lepljenje kril. Ko je bil mlinček sestavljen,
smo ga lahko pobarvali. Nato jih je učiteljica ocenila in nas fotografirala.
Vsi smo zelo uživali pri izdelovanju mlinčkov.
Eva P., Eva S., Hana, 5.a

MLINČEK NA VETER

MATERINSKI DAN
V razredu smo se dogovorili, da bomo izdelali voščilnice
za mamice. Izbrali smo si različne mandale in jih
lepo pobarvali. Nato smo jih izrezali in jih prilepili
na voščilnice različnih barv. Na koncu smo
napisali še posvetilo, s katerim smo
razveselili svoje mame.
Hana, Katja, Eva, S., Eva P., Bor, 5.a

TEHNIŠKI DAN
V PETEK SMO IZDELOVALI VREČKE IZ BLAGA.
S SEBOJ SMO PRINESLI: GUMBE, FLOMASTRE, IGLE, ŠKARJE.
NAJPEJ SMO NA VRHU ZAROBILI OBA KOSA BLAGA. NATO SMO NA LICU VREČKE NARISALI
VELIKONOČNI MOTIV. DELO SMO NADALJEVALI S ŠIVANJEM ROČAJEV, KI SMO JIH PRITRDILI Z
GUMBI. KO SMO PRIŠILI ROČAJE, SMO ZAŠILI ŠE ROBOVE.
BOR: Izdelava je bila zabavna.
KATJA: Najbolj mi je bilo všeč šivanje.
Katja, Bor, 5. a

BRALNA ZNAČKA 2018
V petek, 6. 4. 2018, je bila podelitev bralne značke na naši šoli.
Gost je bil Magic Aleksander, ki nam je pokazal veliko trikov, med katerimi sem sodeloval tudi jaz.
Po končanem šovu smo se skoraj vsi zgrebli za karte, ki so po trikih ležale na tleh.
BOR, 5.a

OBISK BARBA MARKETA V KOPRU
Če ste si ogledali 1. sezono »Štartaj Slovenija«, ste zagotovo videli
Davorja Podbevška, ki je ustvaril »Barba sol«. Ker me ta njegova
dejavnost zanima, sem z njim opravil kratek pogovor.
Vseh okusov soli je 23. Poznamo pa tudi soli Gorme in Simphonika.
Sestavina črne soli je oglje, ki je manj agresivno, dobro za prebavo
in obogati meso.
Za žar Davor priporoča BBQ PINK.
Cena soli je od 5 € do 25 €. Najnovejša sol »ZLATO LISTJE« stane 25 €.
Sol z vinom je narejena iz vina Cabarne suvinjon.
Barba sol je narejena iz morske soli, ker je zanj to edina prava sol.
Za Davorja se okusi ne bodo nikoli končali.
Davor pravi, da sprejema ideje za različne okuse in razmišlja o še
večji proizvodnji.
Če bom kdaj imel kakšno idejo, mu jo bom posredoval.
Bor Golob, 5.a

VIKEND NA CŠOD PECA
V petek 6. 4. 2018 smo se učenci 9. razredov, ki smo kakor koli pripomogli k večji uspešnosti
šole, udeležili tabora za nadarjene na CŠOD Peca. Tja smo prispeli ob 13:00 uri in prisluhnili
nagovoru s strani vodje CŠOD-ja, nato smo v miru pojedli kosilo. Po končanem kosilu smo se
odpravili v sobe, kjer smo razpakirali. Kasneje tistega popoldneva smo se odpravili v bližnji
pustolovski park, kjer smo nekateri morali premagati veliko strahu. Počutili smo se tako
pustolovsko, da smo šli kar večkrat po poligonu. Po napornem adrenalinskem popoldnevu,
smo se odpravili še na večerni sprehod, kjer smo se naučili veliko o Peci.
Po dobro prespani noči smo takoj po zajtrku odšli v muzej rudnika v Mežici. V jamo smo se
vsi navdušeni zapeljali z vlakcem. Po poti smo tudi peli. Naučili smo se veliko novih stvari. Ko
pa smo se napotili nazaj, smo morali prečkati strmo pobočje in zato smo, ob prihodu v naš
dom, popadali po posteljah. Ko smo se odpočili, so fantje odšli igrat košarko, punce pa
odbojko. Po tem smo se zbrali v jedilnici, kjer smo se naučili priprave »Kločevih nudlnov«.
Zvečer pa smo imeli »Fashion show«, kjer smo se od srca nasmejali nekaterim zelo zabavnim
točkam. Po končanem tekmovanju smo se namestili v sobe. Od utrujenosti smo vsi zelo hitro
zaspali.
Naslednji dan smo se po našem zadnjem zajtrku dobili v jedilnici, da smo se pogovorili o
pravilih nam nepoznanega novega športa z imenom »Disk golf!«. Nato smo ga v krasnem
sončnem vremenu na prostem poskusili igrati. Na začetku smo imeli nekaj težav, a z vsakim
metom nam je šlo bolje. Po končanem športanju smo imeli kosilo, kjer smo za sladico pojedli
naše »Kločevne nudelne«. Bili so zelo okusni! Kasneje smo se odpravili v sobe, spakirali in
pospravili ter se odpravili na avtobus in domov. Z nami sta bili učiteljici Barbara Povše in
Jožica Dobnik, ki sta tudi vseskozi sodelovali v naših aktivnostih.
Preživeli smo zares lep vikend, ki nam bo za vedno ostal v nepozabnem spominu.
Lara Lah in Taja Rudolf

GALERIJA POEZIJE V 5. b

Taj Gavez, 5. b

Clara Hojnik, 5. b

Tia Ana Andrejc, 5. b

Jan Rožič, 5. b

PESMI OSMOŠOLCEV
Lučka

Strah

Vsak dan se prižge kakšna lučka
polna ljubezni in majhna štručka.
Ko prelep nasmeh ti podari,
takrat najbolj srečen si.

Strah je nekaj strašnega,
ki po zraku leti.
Strah je nekaj plašnega,
ki v temi straši.

Minevajo dnevi, meseci, leta,
le kaj se tej lučki obeta?
Teme ta lučka se boji,
zato večkrat v objem ti prihiti.

Strah je nekaj,
kar vse ljudi muči,
zato še danes nekateri spimo
ob prižgani luči.

Lučka lepo napreduje,
v šoli se izobražuje,
s prijatelji se rada druži,
v pustolovščinah se jim pridruži.

Tudi strah se nečesa boji
in to je, da v svetlobi se izgubi.
Zato zdaj vsi prižgimo luči,
da strah se sam sebe boji.

Čas neusmiljeno hiti,
puberteta lučko dohiti.
Razpoloženje zelo ji niha,
všeč ji je sosedov Miha.

Deja Koren, 8. c

Viharna leta so za nami,
lučki radovednost se predrami.
Zdaj v svet jo srce vleče,
v iskanju svoje sreče.
Veronika Jurko, 8. a

Sreča

OČI

Ko sreča pride tja,
kjer si mislil,
da se ti pot veselja konča,
objemi, stisni k sebi jo močno,
da novo upanje tebi bo.
Srečni pa smo lahko prav vsi,
saj sreča nikomur ne uide.
Če pa ravno smo na tleh,
verjemi, sreča sama do nas pride.

Ni vse zlato, kar se sveti,
očem je to znano.
Kadar se kaj pripeti,
žalost pride na plano.
Oči vse vidijo, vse prepoznajo
resnico ali laž,
rade kdaj mežikajo
včasih križ-kraž.
Zvečer so oči utrujene
in veke zapro,
v daljne kraje izmišljene
jih sanje poneso.

Ana Koren, 8. b

Maja Koželjnik, 8. b

Hrepenenje
Hrepenenje imamo zato, da lahko po nečem zahrepenimo, če bi ga ne imeli, ne bi mogli po ničemer
hrepeneti, potem bi nastalo na svetu zlo. Vsi bi gledali le nase in ob vsaki napaki bi nekaj potrebovali hrepenenje. Hrepenenje bi nas spravilo nazaj v "stanje" ljubezni, medsebojnih odnosov, zato je hrepenenje
močno potrebno.
Estera Koželjnik, 8. c

Potovanje, 4.d
Vsak dan zjutraj vstanem
in si zajtrk vzamem.
Se oblečem, grem v Novo mesto,
kjer si privoščim okusno presto.
Pojem vse sladice in se odpravim v Slovenske Konjice.
Mmm… kako dobro je to zelje
in že prispem v Celje.
Tam vzamem si še korenje in grem naprej v Gorenje,
privoščim si še slasten kostanj, ko prispem v Šoštanj.
Zelo dobro dene čaj, ko zjutraj prispeš v Dubaj.
Med obroki, ko krožiš med Kanarskimi otoki, se prileže
spanec se, saj potnik tudi Španec je.
V pijačo led si daš,
namesto da godrnjaš in se v večni Rim podaš.
Tam dobra je hrana, a po obisku kliče že Ljubljana.
Žal se noč že približuje, Boč pa v vetru sam kraljuje.
V lonec daš si bob, preden greš na Dob.
A popotnik nisi pravi, če se ne ustaviš ob reki Savi,
kjer pripraviš šotor si in vzameš hrano si.
Res hrana dobra je, a čas za spanec je že. Ko jutro
bo prišlo, veselim se hrane in potovanja znova zelo.
Eva Vodušek, 4. d

Danes gremo v Ljubljano na vročo čokolado,
kaj pa v Celje po kislo zelje
jaz pa v Novo gorico po velikonočno potico.
V Lokovici pa diši po sladici,
o, pozabili smo še na Velenje,
kjer najraje jedo korenje
in še zadnja jed,
kdor pride pa v Šoštanj pa si naj privošči kostanj.
Tankica Eftimova 4.D

ANGLEŠKI PRISPEVKI

Last month at night when mum and dad were still in the cinema, I
heard some strange noises. It started to get a little scary. I
courageously went to look where the strange sound came from. I
slowly, quietly and carefully went down the stairs and first went
into the living room. It was very tense. When I saw, that there was
nothing in the living room, I went to the kitchen. I did not even
notice anything strange there. Then I heard the same sound again
and heard that it came from downstairs. I went quietly down the
stairs. I first looked in the pantry and there was nothing again. I
was surprised. I heard the sound again. I finally found out that it
was coming from the boiler room. With a lot of fear, I opened the
door and saw a ghost. I was so scared and I run away. The next day
I told the story to my mum and dad and they did not believe me.
That night it happened again and they believed me. From that day
on, we turned on the lights every night and the ghost was gone. We were not scared anymore because it was
not a bad ghost and we had a lot of luck since then.
Kristjan Mazej, 7. D
It was five years ago in a dark night. An old woman was driving a car, when she saw a person on the road. She
stopped the car. The person wanted a ride home. They were driving to the person's home. When she looked
back, she saw that the person was gone. The woman was very scared. She figured out that the person was a
ghost.
She turned around. On her way home, she saw the same ghost
and when she blinked, the ghost was gone again. The women
was very scared and she started driving faster and hit her car
in a tree. The woman ran home. She heard a ghost and
thought that she was cursed. Later on, she fell asleep.
The next
morning
she woke
up in her
bad. She figured out that the ghost wanted to tell her
something. When she saw the ghost again, she was not
scared but she listened to it. The ghost said that she has to
get out of her town. When she left her home, the city was
flooded.
The woman was happy and relieved. She never saw the
ghost again.
Jožek Klavž, 7. D
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STATUS
I'm single. I looking a boy.
ABOUT ME

I'm 13 years old. I'm quite short. I've got long brown hair and green eyes. I
go to OŠ KDK Šoštanj, I'm in grade 8. My favourite subject is history. I want
to be a historian or archeologist.
MY FAMILY
My dad name is Anton/Toni, he is an engineer. He work's with computer.
My mum name is Ana. She is a hairdresser. I've got a younger sister Nuša.
She is in grade 5. and she is a climber.
OUT OF SCHOOL
In my free time I like to be outside. I like to play with my dog Tači. He is
realy funny. He is sometimes naughty and annoying. I go swimming every
Tuesday and Thursday. With my friends I often go to the playground in
Florjan.
MY FAVORITES
Music

I like Marcus and Martinus music and HRVY. I like all they songs.
Movies
My favourite movie is Fast and Furious. I like it because it is exciting and
because I like car racing.
Books
I don't have a favourites book. I like them all. I love reading, I read every
day.
MEMORIES
My best memory is when we went to
Tunisia and we rode camels. I really liked
it.
VACATION
Every year we go to Pula in the summer. We also go to differnt places.
PETS
I have one dog and two cats. Dog's name is Tači. He is brown, black and
white. My cat's name are Oli and Šapi. Oli is black and white. Šapi is gray
with white dot on his neck.
CONTACT
My phone number is 041-202/017 and my gmail is
tonjaberloznik@gmail.com.
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OUT OF SCHOOL
In my free time I go for a walk with my dogs. I
read books and listen to music.
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ABOUT ME
I'm 13 years old. I have blue eyes and long
brown hair. I love sports and animals. My
favourite sport is volleyball. At home I have 2
dogs, 3 cats and a bunny.
My favourite subject is art. I would like to
become a veterinarian.

MY FAMLY AND
FRIENDS
I live in Ravne, with
my mum, dad and 2
brothers. I also have
relatives in Canada
and Germany.
My best friends are
Veronika, Katja, Art
and Nejla.

MY FAVOURITES
MUSIC

I listen to pop music.
BOOKS
I read lots of books about
animals.
MOVIES
I watch horror films and
comedies.

HOLIDAY
Every summer we go to the sea and visit the mountains for
our holiday.

MEMORIES
One of my fondest
memories is my 11th
birthday. My sister told me
we are going swimming.
But she took me to a bunny
farm and got me a bunny.

IVITATIONS

NEMŠKI PRISPEVKI

Ich bin ein Unikat
I
C
H

ch bin doch keine Kopie!
harakter kann man nicht nachahmen!

B
I
N

aare, Kleidung oder Schuhe, das ist leichter nachzuahmen.

ist du eine Kopie?

n dieser Welt ist jeder Mensch etwas Besonderes!

U
N
I
K
A
T

ie darfst du mit anderen wetteifern!

nd wir alle sind ein Unikat.
eid ist aber alt, so wie die Menschen selbst.

n dieser Welt,
ein Mensch gleicht einem anderen!

ber auch wenn wir ähnlich sind,

rotzdem ist jeder einzigartig!

Brina Miklavžina, 9.b

Lara Ostervuh, 8. a

ICH BIN EIN UNIKAT UND ICH MAG DAS
(AUS EINEM TAGEBUCH)
Mittwoch:
Liebes Tagebuch! Weißt du, wie schwer es heute ist, anders zu sein? Ein Unikat zu sein? Ich bin sicher, dass ich
ein normaler Teenager bin aber wieso sehe ich die Welt ganz anders…? Warum ist das so? Morgen beginne
ich, meine Mitschüler in der Schule genauer zu beobachten. Ich muss endlich feststellen, warum es so schwer
ist, anders zu sein. Warum soll ich alles so machen, wie mir die anderen »diktieren«? Klingt ja komisch, aber es
ist so!
Donnerstag:
Meine Klasse. Ich habe heute drei Gruppen definiert, meine Freunde in drei Kästen zugeordnet. Auf den ersten
Blick sieht vielleicht nicht ganz so aus, aber nach einer genauen Beobachtung muss ich sagen: es stimmt ganz!
Also, erste Gruppe: Streber. Denken nur an die Schule und ihre Noten, ihren Erfolg. Zweite Gruppe- Jungs. Den
Schulnoten schenken sie keine große Aufmerksamkeit, dafür aber ihrem Aussehen. Jeder hofft, dass seine
Frisur und Figur einen Eindruck auf die Mädchen in der Klasse machen, auch wenn sein Verhalten nicht immer
am besten ist…und alle machen dasgleiche. Dritte Gruppe: Mädchen, die nur an ihr Aussehen denken, echte
Angeberinnen. Ihre einzige Sorge: wie sehe ich heute aus? Ist mein Make up OK? Wie eine, genauso die
anderen…
Viele aus der Klasse betrachten diese Mädchen, als ob sie etwas Besonderes wären, trauen sich sie nicht mal
anzusprechen. Wie komisch, wie doof!? Sie vergessen, dass jeder von uns seine eigenen Stärken hat, seine
eigenen Qualitäten.
Freitag:
Liebes Tagebuch. Der letzte Schultag in dieser Woche. Alles verläuft ganz normal. Ich beobachte noch immer
meine Mitschüler. In der Pause bemerke ich: alle Mädchen aus dem Nachbardorf haben die gleichen Pullover
an. Oh, wie langweilig! Nach dem Unterricht sehen wir uns noch ein Volleyballspiel in unserer Sporthalle an.
Ich wundere mich, dass so viele aus unserer Schule Volleyball trainieren.
Samstag:
Endlich Wochenende. Zwei freie Tage. Die Gedanken von den letzten drei Tagen lassen mich nicht in Ruhe.
Mein Experiment hat gezeigt- fast alle wollen so sein, wie ihre Freunde. Aber ich sehe die Welt immer noch
anders… und die Welt ändert sich. Zum Glück. Vielleicht kommt mal eine neue Generation, in der jeder
einzelne wichtig und etwas Besonderes sein wird. Was meinst du, mein Tagebuch?
Nika Šipek, 9. b

Urška Treven, 5. a

Marsel Tajnik, 5. b

Ajda Dreu, 5. b

ZIMSKE POČITNIŠKE AKTIVNOSTI ZA OTROKE
PRISELJENCE

Od ponedeljka, 26. 2. 2018, do srede, 28. 2. 2018, smo v okviru projekta Izzivi
medkulturnega sobivanja organizirali zimske počitniške aktivnosti, namenjene
otrokom priseljencem. V ponedeljek smo se udeležili delavnice »Miselne igre«
v Medgeneracijskem centru Šoštanj, kjer smo se srečali z zelo zanimivimi
miselnimi igrami. Preostala dneva smo imeli pravljične in ustvarjalne delavnice.
Počitniških aktivnosti se je udeležilo 9 učencev.

V ponedeljek smo šli na Medgeneracijski center Šoštanj. Tam je bil gospod Jože Borštnar, ki
nam je pokazal miselne igrice. Nam ni uspelo rešiti teh miselnih iger. Za nekatere igre nam je
povedal, kako se jih reši, za nekatere pa ne. Bilo mi je všeč.
Iva Luybomirova Georgieva, 6. b

Meni je bil najboljši drugi dan, ker smo brali pravljico Bobek in barčica. Sledila je
ustvarjalna delavnica, kjer smo si izdelali vsak svojo lutko. Nato smo pravljico uprizorili.
Zelo smo se zabavali.
Andjelo Dimitrovski, 6. c

Med zimski počitnicami sem preživela tri čudovite dni z otroki priseljenci in učiteljico
Barbaro. V ponedeljek smo spoznavali Slovenijo in obiskali Medgeneracijski center Šoštanj.
V torek smo izdelovali lutke in zaigrali dramsko igrico. V sredo pa smo izdelovali voščilnice
za dna žena. To so bile moje lepe dogodivščine med zimskimi počitnicami.
Tankica Eftimova, 4. d

POEZIJA

Takrat

Ti

Takrat ko si sam,
si najbolj umirjen in zbran.

Ti si zvezdica,
ki svetiš mi ponoči,
ti si sonček,
ki podnevi mi žari,
ti si kot klobuk na moji glavi,
ki polepša vse stvari.

Razmišljaš o veliko rečeh.
Zakaj sama tu stojim
in ničesar se ne bojim?
Čakam tisti dan,
ko bo nekdo me razumel
in pomagati mi želel.

Polona Mežnar, 9. razred

Ti si biser v morju,
ki privlači vse ljudi,
ti si luč na nebu,
ki nam sveti v temi,
ti si kot glasba v moji glavi,
ki ves čas se poje mi.

Polona Mežnar, 9. razred

Počakaj

Naš svet

Počakaj trenutek,
da si glavo zbistrim.

Kako naš svet kriči!
Kako potreben je naše pomoči!

Počakaj trenutek,
da se ohladim.

Takšen hrup zganja,
da mi sploh ni do spanja.

Že dolgo časa
se nate jezim.

Nihče ne sliši ga,
nihče,
razen jaz.

A vendar želim,
da te ne izgubim.

Polona Mežnar, 9. razred

Kliče na pomoč,
da Zemljo rešimo pogube
in laži
ter na splošno vseh grdih stvari.

Polona Mežnar, 9. razred

DOMOVINA

RAZNOLIKOST

Oj, prijatelj poglej,
kako lepa je naša država.
Da lepše ni njej,
koder lije se Drava.

Zemlja velik je planet,
kjer dano nam je vsem živet.
Na različnih krajih smo doma, kjer
iščemo srečo tega sveta,
zato ne bodimo drug do drugega
krivični,
ker tako zelo smo si različni.

Ko ozreš se k Soči,
vidiš lepoto,
a ko se solza potoči,
še čutiš zvestobo.
Ni lepše naši je Muri.
A Savi še manj.
Po planinski tej turi
vse gor na Triglav.
Tok kraških je jam,
v Piranu modra modrina,
oj, prijatelj, poglej,
to je naša domovina!

Zala Katanec, 8. b razred

Eni smo bele, drugi temne polti,
čisto drugačni, na videz se zdi,
a vsi smo le ljudje,
ki si isto žele.
Barva kože naj ne bo ovira,
ali prekrita iskrica prepira,
naj človek človeku poda roko,
če le-ta potreboval jo bo.
Mir, sreča in ljubezen,
odženejo naj sleherno bolezen.
Naj zavladajo na svetu tem,
enako vsem ljudem.

Denis Balant, 8.b

LIKOVNA USTVARJALNICA

skupinsko delo, 7. r

Nina Nahigal, 7. d

Vasja Volk, 7. c

kiparjenje, 6. r

skupinsko delo, 7. r

Neja Golčman, Tisa Leskovšek, 6. a

Ana Novak, 4. a

Maša Urbanc, 4. d

Estera Koželjnik, 8. c

Nik Žlebnik Jančič, 8. c

Deja Koren, 8. c

Lara Podvratnik, 8. c

Diona Krasniqi, 9. b

Taida Demirović, 5. a

Ksenija Balant, 8. c

Nuša Berložnik, 5. a

Eva Sevčnikar, 5. a

Živa Heindl, 5. a

Ajla Huremović, 8. c

Laura Penšek Kozmelj, 9. a

Polonca Mežnar, 9. c

Naja Kofler, 9. c

Katja Tajnik, 8. a

Blaž Pusovnik, 8. c

Taja Rudolf, 9. b

Katja Škruba, 9. c

Navdih obstaja, vendar te mora najti pri delu.
— Pablo Picasso

Naša šola je v letošnjem šolskem letu 2017 / 2018
priredila jubilejo 50. razstavo LIKOVNI SVET OTROK.

Ustvarjalnost je prostor, kjer ni bil še nihče nikoli. Zapustiti moraš mesto svojega udobja in oditi v divjino
svoje intuicije. Kar boš odkril, bo čudovito. To, kar boš odkril, si ti sam.
-

Alan Alda

ŠPORTNI DOSEŽKI
To šolsko leto je bilo zaznamovano z odličnimi dosežki na atletskih stadionih.

Učenci so se po zmagi na področnem tekmovanju, uvrstili na
ekipno državno finale v atletiki in zasedli 2. mesto v državi.

Sodelovali smo tudi na državnem finalu v krosu, kjer je Timotej DOBRILA osvojil 4.mesto, Blaž
PUSOVNIK 7. in Tomaž TURINEK 9.mesto v državi.

Kar 10 naših učencev se je udeležilo DRŽAVNEGA

FINALA V ATLETIKI

POSAMIČNO, ki je potekalo v Žalcu. Kar 3 šolski rekordi in 3 medalje na državnem nivoju, je bil
več kot dober izkupiček za naše učence. Tomaž TURINEK je postavil nov šolski in svoj
osebni rekord v teku na 300m in osvojil odlično 2.mesto v državi. Štafeta učencev 4x100m v sestavi

Peter ALEKSIČ KLADNIK, Matic RAVNIKAR, Tim TOPOLOVEC in
Tomaž TURINEK je z res vrhunskim tekom, kjer je pomembna usklajenost in dobro
sodelovanje 4 tekačev, osvojila srebrno medaljo in 2.mesto v državi in dokazala, da so na naši šoli
odlični atleti v državnem merilu. Timotej

DOBRILA je v teku na 1000m osvojil 3. mesto in
bronasto medaljo. Deja KOREN je v suvanju 3kg krogle osvojila 7.mesto, Anja KOSI je s skokom
v daljino 4metre 88 centimetrov postavila nov šolski rekord in osvojila 11.mesto, 11. je bil tudi Nik
ŠLEHTA v metu vortexa. Odlično se je odrezala Neli KOMAR v teku na 300m in osvojila
12.mesto.

Po osvojenem ekipnem 2.mestu na področnem tekmovanju v smučanju, smo
se uvrstili na državno finale.
Učenke so osvojile ekipno 3.mesto na področnem tekmovanju v Šolskem plesnem
festivalu in se uvrstile na državno finale, kjer so zasedle 9.mesto. Ekipo so sestavljale:
Tjaša TODIĆ, Lija Neja DOBOVŠEK, Eneja PARADIŽ, Katja ROBIDA in Emina RIBIĆ. Kot
posameznica je bila najboljša Tjaša TODIĆ na 21.mestu, ki si je tudi priborila naziv NAJ
PLESALKE ŠOLE.

Košarkarska reprezentanca učencev je osvojila 4. mesto v državi.
V odbojki na mivki so se učenci uvrstili na državno polfinale. V
rokometu pa so osvojili 2.mesto na državnem četrtfinalu.

MLADI RAZISKOVALCI
Tudi v letošnjem šolskem letu so naši učenci sodelovali v gibanju Mladi raziskovalci za
razvoj Šaleške doline. Na regijskem nivoju smo oddali 5 raziskovalnih nalog, od katerih
so se kar tri uvrstile na državno tekmovanje, ki je potekalo 14. 5. 2018 v Murski Soboti.
Tudi tam smo bili zelo uspešni, saj smo osvojili kar dve zlati in eno srebrno priznanje.

Srebrno priznanje so prejele Urška Grudnik, Vida Volk in Ajla
Huremović za raziskovalno nalogo z naslovom Branje in barve z roko v roki, katere
mentorici sta bili Petra Teržan in Maja Volk.
Najboljši, tisti ki so prejeli zlato priznanje, so bili v soboto, 9. 6. 2018, vabljeni v
Gallusovo dvorano Cankarjevega doma na slovesno podelitev Zotkini talenti 2018. To so
bili:
 Tjaš Paradiž, ki je pod mentorstvom Simona Brezovnika in Klementine
Rednak Mežnar za raziskovalno nalogo Vpliv lokacije, programa in starosti na
kakovost pečenja v vgradni pečici prejel zlato priznanje in prvo mesto.


Tomaž in Sebastjan Turinek, ki sta pod mentorstvom Tjaše Hudarin in
Barbare Turinek za raziskovalno nalogo Ali je naziv športna šola več kot le
beseda? prav tako osvojila zlato priznanje.

Upamo, da raziskovalni duh v njih ne bo zamrl in da so z odličnimi nalogami in idejami
uspeli navdušiti še koga, ki bo že v naslednjem letu stopil po njihovih stopinjah.

Šolsko glasilo osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
šolsko leto 2017 / 2018
letnik 3, številka 2
Prispevke za glasilo so zbrali učenci in učitelji OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj
Oblikovanje in mentorstvo: Ana Velički, prof.

Šoštanj, junij 2018

