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Katja Andrejc, 5.b 

 

 



 

 

 

JESENSKO LISTJE 

 

Lepo škrlatno je drevo, 

ko hladen veter veje, 

v vseh barvah zažari jesen, 

a sivo je nebo. 

 

Jesensko listje, kam hitiš? 

Ujeli bi te radi, 

ko z vetrom rajaš in vrtiš 

kot zlato se kolo. 

 

Ječijo veje in drhte 

brez pisane odeje, 

kako jih zebe brez kopren, 

ko pride k nam jesen. 

 

(Joseph Haydn) 

 

 

                                                      Drage bralke, dragi bralci, prišla je jesen in z njo novo šolsko    

                                                      leto. Vabimo vas na potovanje polno dogodivščin, doživetij, 

                                                      novih znanj, ustvarjalnosti in dosežkov posameznikov in naše 

                                                      šole kot celote.  

                                                      V šolskem glasilu vam nudimo podrobnejši vpogled v šolsko 

                                                      življenje, predstavljamo vtise naših učencev in z vami delimo 

                                                      njihovo ustvarjalnost.  

                                                      Naj se letošnje šolsko potovanje začne! 

 

mentorica šolske skupnosti, 

Ana Velički, prof. 

 

 

 

 

 



 

 

ZGODILO SE JE… 
V tej rubriki vam predstavljamo, kaj lepega smo v začetku 

tega šolskega leta doživeli. 

 

MUZIKAL CVETJE V JESENI 
 

 

 

  
 



 

 

 

 

 

 
 

 

V torek, 13. 9. 2016, so na naši šoli (OŠ KDK Šoštanj) za učence od 

4. do 9. razreda ter za nekatere druge šole uprizorili literarno 

uspešnico slovenskega pisatelja Ivana Tavčarja (1851 – 1923) z 

naslovom Cvetje v jeseni v obliki muzikala, ki jo je za oder 

dramatiziral in priredil Janez Vesnik. Avtor dramatizacije in režiser 

Vojko Anželjc sta smiselno sledila literarni vsebini in iz nje izbrala 

tiste dogodke, ki so značilni za tok pripovedi. 

Sem učenka 9. razreda in sem zelo navdušena nad že omenjenim 

muzikalom. Režija, scena, glasba, igralci... popolna kombinacija 

vsega pripelje do čudovite celote. Muzikal je bil zanimiv, ker 

prikazuje pravo ljubezen, ki je vse bolj redka. Iz zgodbe pa se 

naučimo to, da prava ljubezen ne pozna meja, pomemben je le 

karakter in značaj osebe. Zelo zanimiva ter izvirna so bila oblačila 

igralcev, saj so bila primerna za tedanji čas in so zelo raznoliko 

prikazala življenje na kmetiji in v mestu. Prav tako je celotno 

dogajanje popestrila izvirna in zelo dobro zbrana glasba, ter petje 

igralcev. Tudi plesi so bili značilni za čas dogajanja in zato so se 

zelo dobro ujemali. Igralci pa so se zelo dobro vživeli v določene 

vloge, razlikovali so se po značaju in vplivnosti. Glavno žensko 

vlogo je zelo dobro odigrala znana slovenska pevka Nina Pušlar, ki 

je imela eno izmed najtežjih vlog, saj je morala ob enem uprizoriti 

žalost, veselje, in ljubezen do Janeza, katerega vlogo je odigral 

znan slovenski operni pevec Matjaž Robavs. 

Tudi scena je bila odlično pripravljen. Muzikal Cvetje v jeseni si 

bom zagotovo še ogledala in tudi prebrala knjigo. Muzikal bi 

ocenila z odlično oceno. 

 

Šejla Imamović, 9. c 
 



 

 

Muzikal, cvetje v jeseni, ki smo si ga ogledali v torek, 13.9.2016 v OŠ 

Karla Destovnika-Kajuha, Šoštanj. Zelo, zelo me je navdušil. 

Trajal je kar dve celi uri. Igrala je tudi Nina Pušlar, ki je imela glavno 

vlogo Mete. 

Ona in vsi drugi igralci so mi bili zelo všeč. Bilo je zelo ganljivo in tudi 

zelo lepo. Od torka, je to moj najljubši film in muzikal hkrati. 

Mami pa sem zvečer skušala prepričati, da grem z babico in botro 

še na večerno predstavo, a na žalost ni dovolila. Mami, babici in 

botri je bilo tudi zelo všeč. 

Hkrati pa je Nina Pušlar moja najljubša pevka in tudi vsi drugi. 

Super ste in še bolj ste me navdušili za nastopanje in igranje. 

Vesela sem, da sem si lahko ogledala ta muzikal.  

 

Klara Videmšek, 5. b 

 

 

Predstava Cvetje v jeseni je bilo najboljše gledališko delo do sedaj. 

Zaradi čudovite glasbe in nadarjenih igralcev, še posebej pa 

zaradi lepe scene. Meta in ostali igralci so me zelo navdušili, tako 

da sem šla od predstave vsa v solzah. 

 

Veronika Jurko, 5. b 
 

Včeraj, 13.9.2016 smo si v šolski telovadnici ogledali muzikal Cvetje 

v jeseni. Predstava je bila zelo lepa. Najbolj mi je bil všeč Danijel, 

saj je bil zelo smešen. Peli in igrali so zelo dobro. Metino petje je 

izstopalo, saj jo je igrala Nina Pušlar. Tudi Janezovo petje je bilo 

zelo lepo, nič čudnega, da se je Meta zaljubila vanj 

 

Urša Sevčnikar, 5. b 
 

 

Meni je bila najbolj všeč ljubezen med Meto in Janezom. Bilo je 

smešno, zabavno. Lepo so peli in plesali. Najbolj žalostno je bilo na 

koncu, ko je Meta umrla. 

 

Klara Vilčnik 5. b 
 

 



 

 

Včeraj smo si ogledali muzikal Cvetje v jeseni. 

Meni je bilo všeč vse. Občudovala sem kostume in petje. Všeč mi 

je bilo tudi spreminjanje scene. Poglobila sem se v predstavo in ko 

je bilo prvega dela konec in je sledil premor, sem komaj čakala na 

drugi del. 

Upam, da bom še kdaj šla na kakšen muzikal, ki me bo navdušil, 

tako kot ta. Z lepimi občutki in vtisi sem odšla domov. 

 

Teja Krk, 5. b 
 

Predstava cvetje v jeseni je bila romantična in na nekaterih delih 

smešna,  zabavna in žalostna. Ampak najboljše je bilo da je to 

muzikal in nekatere pesmi so naredile predstavo še bolj zanimivo 

kot je bila že sama od sebe.   

 

Bogdan M. Novak, 5. b 
 

V torek, 13. 9. 2016, smo učenci od 4. do 9. razreda imeli kulturni 

dan. Prve tri ure smo bili z razredničarko v razredu. Ogledali smo si 

odlomke filma Cvetje v jeseni. Pogovarjali smo se o muzikalu. Ko je 

napočil čas, smo odšli v telovadnico. Bilo nas je zelo veliko, saj so 

predstavo prišli gledat  tudi učenci drugih šol. Vsi smo bili zelo 

nestrpni, saj smo komaj čakali, da se muzikal začne. Končno se je 

začelo. Zgodba je zelo čustvena. Govori o  pravniku Janezu, ki se 

odloči za obisk sorodnikov na podeželju. Mlada Meta se je 

zaljubila vanj. Zaljubljenost se je nadaljevala, a na koncu je Meti 

odpovedalo srce, zato je umrla. Ob žalostnem koncu smo bili 

žalostni tudi mi. 

Ula, Tisa, 5. a 

 

V torek se je zgodil zanimiv in velik dogodek na naši šoli. K nam so 

prišli znani pevci in igralci (Nina Pušlar, Matjaž Robavs …). V obliki 

muzikala so nam predstavili Cvetje v jeseni. Igrali so zelo lepo. Všeč 

nam je bilo petje, ples, igranje, skratka vse. Zanimiv je bil Danijel z 

Lizo in seveda Meta z lepim glasom. Tudi scena nam je bila všeč. 

Igralci so imeli zanimive obleke in frizure. Na koncu smo klub 



 

 

žalostni prigodi močno ploskali in s tem oznanili, da nam je bilo 

zelo, zelo všeč.    

Ajda, Flavia, 5. a 

 
 

    

Vita Plamberger, 8.b                                                  Žan Franc Sovič, 8.b 

 

    

Lara Lah, 8.c                                                            Naja Kofler, 8.c 

 

 

 



 

 

DRAMATIZACIJA V 4.C 
 

  
 

  
 

                                                   
 

V sredo, 21. 9. 2016, smo v šoli brali zanimivo zgodbo Primoža 

Suhodolčana DOLGČAS OKUŽIL MUHE. Ker nam je bila zgodba 

všeč, smo izdelali lutke  in se naučili besedilo. Po skupinah smo 

dramatizirali odlomek in se ob tem zelo zabavali. 

Nika Šolinc, 4. c 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ŠPORTNO DOGAJANJE 

Smo najbolj športna šola 2015 / 2016 

 

V torek, 20. 9. 2016, je Ministrstvo za šolstvo in šport, 

podelilo priznanja za najbolj športne vrtce, osnovne šole in 

šole s prilagojenim programom ter srednje šole. OŠ Karla 

Destovnika-Kajuha Šoštanj je prejela v šolskem letu 

2015/2016 zlato priznanje za najbolj športno osnovno šolo. 

Vsem, ki ste pripomogli k temu uspehu, čestitamo in seveda 

želimo, da se tudi v tem šolskem letu športno udejstvujemo v 

vseh športnih disciplinah, ki jih razpisuje Zavod za šport 

Republike Slovenije Planica. 

aktiv športnih pedagogov 

 

 

  
           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         

 

 

 

 

ŠPORTNO DOGAJANJE V MESECU SEPTEMBRU 
 

Pika Nogavička se počasi poslavlja, jesen pa nas je pozdravila z 

malo bolj nizkimi temperaturami in ker smo že dodobra zakorakali 

v novo šolsko leto, je prav, da naredimo krajši pregled športnega 

dogajanja, ki je bilo v mesecu septembru kar intenzivno. 

Že na začetku, 2. 9. 2019 smo izvedli predstavitev športnih klubov in 

društev za učence 1. - 4.r, kjer je lahko prav vsak našel nekaj zase 

za koristno preživljanje prostega časa.  

Sledil je športni atletski dan za učence od 4. - 9.r, najboljše atletske 

četverobojce v posamezni kategoriji bomo uradno razglasili na 

božičnem plesu, rezultati pa so že objavljeni v avli. 

Odlično so pričele tudi naše odbojkarice, Neli GORŠEK, Ela 

MEDVED, Ana ŽIGON, Pia BRUSNJAK in Teja SPITAL so postale 

najprej področne zmagovalke, potem pa še zmagovalke polfinala 

odbojke na mivki in to brez izgubljenega niza. V torek, 27. 9., pa so 

se v Portorožu potegovale na DRŽAVNEM FINALU v odbojki na 

mivki za naslov državnih prvakinj in osvojile 2. mesto. 



 

 

 

  
 

 

Učenci Žak DREU, Rok JUVAN, Tomaž TURINEK, Matic RAVNIKAR in 

Aljaž VOGRIN pa so na področnem tekmovanju v odbojki na mivki 

osvojili 3. mesto. 

V četrtek, 22. 9. 2016 je bilo v Velenju na Mestnem stadionu 

področno atletsko EKIPNO tekmovanje. Sodelovali smo z obema 

ekipama, žensko in moško. Učenke so osvojile 4. mesto, med 1. in 

4. mestom je bilo le 109 točk razlike, kar je zelo malo. Učenci pa so 

zmagali in čakajo ali jim bo uspela uvrstitev na DRŽAVNO FINALE 

med 12 najboljših šol v Sloveniji. 

 

aktiv športnih pedagogov 

 

1. ŠPORTNI DAN PETOŠOLCEV 

 

Bila je mokra sobota, a mi smo imeli športni dan.  

Učenci petih razredov smo začeli z metom vorteksa. Bilo je veliko 

dobrih metov. Nadaljevali smo s tekom na 60 m. Po teku je bila na 

vrsti malica. Ko smo se okrepčali in si nabrali novih moči,  smo odšli 

v telovadnico, kjer smo skakali v daljino z mesta in igrali med 

dvema ognjema. Bilo je napeto, a na koncu smo zmagali. Potem 

nas je čakal še tek na 600 m. Zelo nas je utrudil.  

Ko smo končali, je začelo deževati. S tem je bilo konec tudi 

našega športnega dne.  

Lan, Mai, 5.a 



 

 

Zjutraj smo se zbrali na igrišču pred šolo. Tam so nam povedali, 

kako bo potekal športni dan. 4. razredi so začeli s skokom v daljino, 

5. razredi z metom vorteksa, 6. razredi pa s teki. Po končanih 

disciplinah smo odšli na malico v razrede. V nadaljevanju smo 

zamenjali vrstni red disciplin. Po končanih aktivnostih smo odšli v 

razrede po svoje stvari in se odpravili domov. Uspešno se je zaključil 

naš prvi športni dan. 

Brin, Domen, 5.a 

 

IZBIRNI PREDMET ŠPORT ZA SPROSTITEV 9. r – TRIJE KRALJI 
 

(foto: Blaž Ojsteršek, 9.a) 

 

  
 

  
 

 
 



 

 

V sklopu z izbirnega predmeta 'šport za sprostitev' v 9. razredu, smo 

se v petek, 9. 9. 2016, odpravili na Tri kralje. Ko smo prispeli smo 

najprej poskrbeli za svojo prtljago, potem pa odšli na pohod. Šli 

smo do Črnega jezera in Osankarice. Ko smo prišli nazaj do hotela 

Jakec, nas je že pričakala okusna večerja. Po večerji smo igrali 

bowling in se pri tem zelo zabavali. Po bowlingu smo imeli še čas 

za druženje in umivanje. Ob enajstih zvečer je bil čas za spanje. 

Naslednji dan smo se zbudili, umili in oblekli, ter odšli na zajtrk. Po 

zajtrku smo se s kombijem odpeljali do Rogle in do vrha hodili pol 

ure. Tam smo se kar nekajkrat spustili s sankami in bilo je 

nepozabno. Ko smo prišli domov nas je čakalo kosilo in zatem 

lokostrelstvo in druženje zunaj, po tem pa še bowling. Bowlali smo 

do pol sedmih. Ko smo pojedli večerjo, je napočil čas za druženje. 

Na teraso smo si odnesli vzglavnike in odeje in tam preživeli večer. 

Zraven smo poslušali pesmi in kartali. Spat smo šli ob pol noči. 

Zadnji dan smo se zbudili ob osmih zjutraj, pojedli zajtrk, nato pa si 

pripravili vse svoje stvari za odhod. Za dve uri smo šli še na bowling, 

pojedli zgodnje kosilo in se odpeljali nazaj v Šoštanj. Vikend je bil 

zelo pester, zanimiv in vsekakor nepozaben!  

 

Neli Goršek, 9.c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UMETNIŠKI KOTIČEK 
"Izzvati v sebi že nekoč doživljeno čustvo in nato s kretnjami, 

linijami, barvami, podobami, izraženimi z besedami, predati to 

čustvo tako, da tudi drugi doživijo isto čustvo, to je stvar 

umetnosti." Lev Nikolajevič Tolstoj 

 

 

Anja Grudnik, 7.a 



 

 

 

Katja Tajnik, 7.a 

 

   

Lara Ostervuh, 7.a                                                   Nejla Cerić, 7.a 



 

 

    

Klara Videmšek, 5.b                                                Teja Krk, 5.b          

 

                                               

                                              Urša Sevčnikar, 5.b 

 

 



 

 

 
Polona Mežnar, 8.c 

 

 
Lara Bačovnik, 8.a 

 

 
Naja Rednak, 5.b 

 

 

 
Eva Ciglar, 5.c 

 

 



 

 

 
Ajda Stropnik, 5.a 

 

 
Mihael Đukić, 5.a 

 
Naja Rednak, 5.b 

 

 
Maja Kolar, 8.a 

 


