ŠOLSKO GLASILO
OŠ KARLA DESTOVNIKAKAJUHA ŠOŠTANJ
Letnik 3, številka 1

V ŠOLO (NEŽA MAURER)

NOVO
ŠOLSKO
LETO

Mama, kupi čeveljčke naša Anka v šolo gre!
Očka, kupi torbico -



nova pričakovanja



novi dosežki



nove želje



nove izkušnje



novi dogodki



nova znanja



nove odgovornosti



novi uspehi



nova prijateljstva

Anka se učila bo.
V torbico bo zvezke dala,
v zvezke črke pripeljala.
Vsako bo poklicala,
v zvezek jo zapisala,
ko bo črke vse poznala,
bo debele knjige brala.
https://sl.wikisource.org/wiki/V_%C5%A1olo_(Ne%C5%BEa_Maurer)

Vstopili smo v novo šolsko leto in ponovno vas bomo, v
glasilu osnovne šole Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj,
razveseljevali z našimi dogodivščinami.
V prvi številki letošnjega glasila vam bomo podrobno
predstavili projekt OSEM KROGOV ODLIČNOSTI, ki smo ga
letošnje leto vsi razredi na šoli obravnavali pri razrednih
urah in pouku, ter zaključili s skupnim dnevom dejavnosti.

http://www.center-mi.si/8-krogov-odli-nosti-za-ole.html

Z učenci smo se pri pouku veliko pogovarjali o tem, kako bi izboljšali
in obogatili svoje življenje, kaj bi morali za to storiti in iskali ideje za
doseganje teh ciljev. Učenci so v razredih osem tednov razglabljali o
krogih na različne načine, skozi pogovor, skozi igro, s pomočjo
grafičnih prikazov. Vsi pa so se dotikali naslednjih tem:

- KAKO PREVZETI ODGOVORNOST ZA LASTNA
DEJANJA?
- KAKO DOSEČI ZASTAVLJENJE CILJE?
- KAKO BITI ISKREN?
- KAKO SE PRILAGAJATI?
- KAKO SE OSREDOTOČITI NA DAN PROBLEM?
- KAKO SPREJEMATI IN SE UČITI IZ NAPAK?
- KAKO ŽIVETI SVOJE VREDNOTE?
- KAKO BITI ZADOVOLJEN SAM S SABO?

SKOZI VSEH OSEM KROGOV V GLASILU PREDSTAVLJAMO 4.C RAZRED, KI JE VSAK TEDEN
PRIDNO ZBRAL VSE IDEJE V ELEKTRONSKI OBLIKI. V GALERIJI SLIK PA SI LAHKO OGLEDATE
DEJAVNOSTI VSAKEGA RAZREDA, KI SO BILE IZVEDENE OB DNEVU DEJAVNOSTI.

Kaj zate pomeni beseda odgovornost?
Da skrbiš sam zase,
za druge stvari, ki
niso tvoje.
Neli Nahtigal
Odgovoren si, če
se nekomu nekaj
naredi.
Gašper Turinek

Da si za nekaj zadolžen.
Da sam odgovarjaš
recimo za svojo sobo.
Mojca Klavž

Da si odgovoren za
svoje stvari.
Julija Zaljuberšek

Da nekaj sam
narediš, brez
pomoči drugih.
Liona Štrigl

Da si zadolžen
za določeno
stvar.
Ana Rotnik

Da drugi
računajo nate in
ti na njih.
Nejc Šmon Jerič

Da redno zaklepaš
hišo, hraniš živali in
ugašaš luči, če gorijo.
Klara Fekonja

Da nekaj narediš sam,
brez pomoči drugih.
Jaz sama poskrbim za
svojega novega psa.
Neja Vrčkovnik

Da ti zaupajo, da
lahko na primer
čuvaš dojenčka.
Florijan Mežnar

Da znam
poskrbeti sama
zase in za ostale.
Hana Trap

Da skrbiš za živali,
sestro in brata, rastline,
ključe od hiše …
Lejla Avdić

Da ne izgubim na
primer telefona.
Matija Kovač

Da odgovarjam
zase.
Jakob Reberšak

Ko čuvaš
bratca ali
sestrico.
Žan Imperl

Da si odgovoren
zase in za dom.
Pia Tajnik

Ko za nekaj skrbiš,
si odgovoren, npr.
za svojega psa.
Ajda Ribič

Ko dobiš nov telefon, ga
moraš čuvati in biti skrben.
Larisa Subašić

Da si spoštljiv, prijazen,
vljuden do vseh.
Matevž Atelšek

Da si odgovoren za
predmete, otroke,
stvari …
Ula Berložnik

Da si za nekaj odgovoren.
Matija Lenko, Lenart
Dermol, Anes Dedić

Kaj zate pomeni predanost?
Da rad počneš
stvari, ki so ti pri
srcu.
Ana Rotnik

Da si nečemu predan,
npr. plesu, pesmi …
Larisa Subašić

Da si se nekomu
posvetil.
Gašper Turinek

Da se nečemu
predaš, ko se
nekaj lotiš.
Ajda Ribič

Da drugemu
prepustiš zmago.
Ula Berložnik

Da imaš nekaj zelo
rad.
Matija Kovač

Da te nekaj
osupne, da se
predaš.
Hana Trap

Da si v
prednosti.
Anes Dedić

Da nekomu pomagaš, si
prijazen, spoštljiv …
Matevž Atelšek

Da si nečemu
predan.
Matija Lenko

Da si predan
nečemu ali
nekomu.
Nejc Šmon Jerič

Da se nekomu predaš.
Klara Fekonja

To pomeni, da se ne
lažeš, da se ne
predaš, da ne obupaš.
Vita Rudolf

Da si zvest prijatelju,
veliko modruješ, si
prijazen, pogumen …
Lejla Avdić

Da podpišeš pogodbo in
je ne moreš uničiti.
Žan Imperl

Ko si predan
športu ali plesu.
Mojca Klavž

Da predaš neko vlogo
drugemu.
Liona Štrigl

Da sem predan nalogi.
Da ta čas ne delam
ničesar drugega.
Florijan Mežnar

Da se vdaš.
Lenart Dermol

Da si predan, da
nekomu pomagaš.
Jakob Reberšak

Kaj zate pomeni 'govori z dobrim namenom'?
Da bi rad nekomu
dobro.
Matija Kovač

Da lepo govoriš, da
nekoga spodbujaš, da si
zgovoren, da znaš izbrat
prave besede.
Lejla Avdić

Da nekomu poveš
nekaj dobrega.
Jakob Reberšak

Da ne govoriš
grdo.
Žan Imperl

Da ne poveš nekaj,
kar ni z dobrim
namenom, npr. laž.
Larisa Subašić

Da govoriš za
dober namen
drugim ljudem.
Neli Nahtigal

Da imaš dober
namen, da ne greš v
šolo.
Klara Fekonja

Da govoriš tako, da
hočeš nekaj
pomagati.
Ula Berložnik

Da ne misliš kaj
slabega.
Hana Trap

Da rad govoriš s
tistimi, ki te ubogajo
in poslušajo.
Ajda Ribič

Da nekomu rečeš,
da je dober v
športu.
Mojca Klavž

Da govoriš lepo.
Nejc Šmon Jerič, Anes
Dedić, Vita Rudolf,
Lenart Dermol

Da prijazno govoriš in
upoštevaš mnenja
drugih.
Matevž Atelšek

Da govoriš lepo in ne
preveč.
Liona Štrigl

Da govoriš dobre
besede.
Gašper Turinek

Da moraš govoriti lepo.
Julija Zaljuberšek

Da govoriš modro in o
dobroti.
Ana Rotnik

To pomeni, da ko
govoriš, se ne
lažeš.
Matija Lenko

Da si prijazen in se
normalno
pogovarjaš.
Pia Tajnik

Kaj zate pomeni fleksibilnost?
To pomeni, da se vedno
najde rešitev. Moja mama
želi prodati konja. Rečem
ji, da si bom jaz vzela več
časa in bom bolj skrbela
zanj. Tako ga mama ne
proda. Liona

Ko sem začel hoditi na avtobus,
sem skoraj zmeraj zamudil. Na
misel mi je prišlo, da bi si kupil
uro. Od takrat naprej sem
vedno prvi na avtobusu.
Florijan

To pomeni, da
se gibaš.
Jakob

Da rečeš nekaj,
kar je narobe.
Vita

Da za vsako stvar
najdeš idejo oz.
rešitev.
Hana, Žan

Da narediš nekaj
pametnega.
Julija

Pomeni, da moraš
najti rešitev za vsak
primer, tudi če ti ne
dovolijo.
Matevž

Pomeni, da si vztrajen. Da
ne rečeš bom jutri, ampak
narediš takoj.
Neli

Ko si za telefonom in te
ati pokliče, pa mu rečeš
naj še 15 minut počaka.
Matija Lenko

Da nekaj sam
izboljšaš.
Matija Kovač
Mama nekaj skuha za
kosilo, jaz pa ne jem. Potem
ji zjutraj jaz predlagam, kaj
naj skuha.
Larisa

Moj brat je bolj slabo bral
in zato se tudi ni rad učil.
Potem je bil fleksibilen in
se je potrudil.
Mojca

Da vedno
popraviš, kar
narediš narobe.
Ajda

To pomeni, da vedno
poiščeš rešitev. Tudi, če ne
gre prvič, bo šlo pa drugič,
tretjič ali četrtič.
Pia

Da najdeš neko
rešitev za
določeno stvar.
Ula

Da najdeš neko
rešitev. Lejla,
Neja, Lenart

Da se moraš
malo razgibati.
Anes

Kaj zate pomeni 'to je to'?

Zame pomeni, da sem
nekaj končala
uspešno in lepo.
Ana

Ko končam nalogo, me
mama vpraša, če sem jo
naredila. In rečem to je
to, to pomeni, da sem
nekaj končala.
Larisa

To pomeni, da najdeš
rešitev. Npr. mama je
kuhala juho in rekla to
je to. Ta sestavina mi
manjka.
Liona

To pomeni, da si nekaj
končal in si na tisto
ponosen. Da si naredil
nalogo in si vesel, da si
super opravil.
Lejla

Ko nekaj zaključiš čisto do
konca, ko nekaj narediš prav,
to je vse.
Matija Lenko, Žan, Jakob,
Gašper, Hana, Mojca, Anes,
Matija Kovač, Vita, Julija,
Florijan, Pia, Lenart, Matevž,
Ajda

Kaj zate pomeni 'napake vodijo k uspehu'?

Ko se zmotiš, te napaka
pripelje na boljše. Zavedaš
se svoje napake in jo potem
poskušaš popraviti.
Nejc

Če delaš napake, se iz
tiste napake nekaj
naučiš. Treniraš in
treniraš in prideš do
boljšega uspeha.
Lenart

Ko narediš napako, se
nečesa bolj zavedaš. Npr.
mama kuha kosilo in da v
juho napačno začimbo.
Naslednjič bo bolj pozorna,
da te napake ne bo več
ponovila.
Matija K.

Ko sem pri glasbi dobila
slabo oceno, me je to
izučilo. Začela sem se bolj
učiti in naslednjič sem
dobila štirko.
Ana
Če v šoli dobim slabo
oceno, se naslednjič še
bolj potrudim.
Gašper
Če dobiš slabo
oceno, se potem še
bolj učiš in dobiš
boljšo.
Mojca
Iz napake, ki jo
narediš, se lahko
kaj naučiš.
Pia, Matija L.

Kaj zate pomeni integriteta?

Da nekaj priznaš, če
si storil, ne pa da
okriviš drugega.
Larisa

Da si pošten in
govoriš resnico.
Florijan

Ko nas ni strah in
smo samozavestni.
Matija Kovač

Da ne goljufaš, si
pošten in živiš v
dobri luči.

Da govoriš, da rad
igraš nogomet, v
resnici pa imaš rad
čisto drug šport.
Lenart.

Ana

Fantje se lovijo,
potem pa nekdo
izmed njih reče, da se
ni.

Da si pošten, da
priznaš, da nimaš
naloge.

Hana

Lejla

Da si pošten in delaš
prav. Če mama pozabi
solit juho, to tudi pove.
Klara

Da priznaš napake,
da ne okriviš
drugih.
Nejc

Kaj zate pomeni 'uravnoteženost?

Kadar smo punce
in fanti prijatelji
in se ne kregamo.
Lejla

Med seboj smo
vsi prijatelji.
Florijan

Da se gibaš
toliko kot
miruješ.
Ana

Da se ne zlomiš v
težkih situacijah.
Vita, Nejc

Darja Ovčjak, 7. c

Naše telo je
uravnoteženo, ko se
dobro počutimo.
Matija K.

Tjaša Jurič, 7. c
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VTISI UČENCEV
V petek, 27.10 2017 smo imeli kulturni dan. Učiteljica nam je predstavila 8
krogov odličnosti. Učenci smo spoznali, kateri so ti krogi.
To so:
 odgovornost,
 predanost,
 to je to,
 fleksibilnost,
 napake vodijo k uspehu,
 govori z dobrim namenom,
 uravnoteženost,
 integriteta.
Spoznali smo, kakšen je pomen posameznega kroga. Ob vsakem krogu smo se
naučili tudi ustrezni gib. V skupinah smo razmišljali, kako so krogi povezani
z vsakdanjim življenjem. Igrali smo se veliko igric.
Spoznali smo, da bomo v življenju uspešni na vseh področjih, če se bomo držali
teh krogov.
Gaja Goršek, 4.a

V petek 27.10.2017 smo učenci osnovne šole KDK Šoštanj imeli naravoslovni
dan.
Tema dneva je bilo spoznati 8 krogov odličnosti.
8 krogov odličnosti sestavljajo:ODGOVORNOST, PREDANOST, GOVORI Z
DOBRIM NAMENOM, FLEKSIBILNOST, TO JE TO, NAPAKE VODIJO K USPEHU,
INTIGRITETA IN URAVNOTEŽENOST.
V 4.a razredu smo 8 krogov odličnosti spoznavali preko igre in pogovora.
1. ODGOVORNOST - smo spoznali preko pogovora. Govorili smo o tem kdaj
smo odgovorni kdaj pa ne.
2. PREDANOST – smo tudi spoznali preko pogovora. Dogovorili smo se čemu
bomo bolj predani. Vsak sošolec si je sam pri sebi zadal cilj čemu bo v
bodoče bolj predan.
3. GOVORI Z DOBRIM NAMENOM – smo spoznali preko igre. Igrali smo se
igrico pajkova mreža. Učiteljica je v šolo prinesla klobčič volne – sošolci
smo si jo med seboj podajali in o vsakem povedili nekaj lepega.
4. FLEKSIBILNOST – smo spoznali preko pogovora. Povedati smo morali kdaj
smo komu nazadnje pomagali
5. TO JE TO – smo spoznali preko pogovora. Ugotavljali smo kdaj smo
izpolnili ali presegli svoj zadani cilj
6. NAPAKE VODIJO K USPEHU - smo spznali preko pogovora. Učiteljica nam
je povedala pregovore: ''ČE NI UČENJA NI ZNANJA!''
'' BREZ NAPAK NI USPEHA!''
'' ČE NI NAPAK NI UČENJA!''
Zadnja dva kroga odličnosti smo spoznali bolj podrobno.
7. INTIGRITETA – smo spoznali spreko pogovora. Pogovarjali smo se o
vrednotah: znanje, prijateljstvo, sreča, ljubezen, družina, veselje, čustva
in zdravje.
8. URAVNOTEŽENOST – pri zadnjem krogu odličnosti se je vsak izmed
sošolcev moral odločiti katere hrane bo jedel več.
Zadnji dan pred krompirjevimi počitnicami smo preživeli odlično. Skozi
pogovore in igro smo se ogromno naučili o vrednotah katere nam bodo v
življenju zelo koristile.
Neja Mraz 4.a

4.B

4.C

4.D

PETOŠOLCI

5.A

Ko smo stopili v razred smo se pozdravili in začeli s prvo uro. V prvi uri smo se pogovorili o
osmih krogih odličnosti se igrali igro ki se imenuje pajkova mreža ta igra je predstavljala tanko
črto odgovornosti iz katere lahko hitro pademo. V drugi uri pa smo se razdelili v skupine ter
med seboj poiskali čim več skupnih lastnosti in spoznali pojem odgovornost in si na ta pojem
izmislili kretnjo. V tretji uri pa smo spoznali kar dva pojma najprej smo spoznali pojem
predanost se igrali igro v kateri smo bili predani različnim športom in si na ta pojem izmislili
kretnjo. Nato pa smo spoznali pojem govori z dobrim namenom o tem pa smo se veliko
pogovarjali in spoznali gib za ta pojem. V četrti uri smo spoznali pojem fleksibilnost se spet
razdelili v skupine iz papirja sestavili žogo naredili tekmovanje in spoznali gib za ta pojem. V
peti uri pa smo spoznali kar štiri pojme najprej smo spoznali pojem uravnoteženost se o pojmu
pogovorili in spoznali gib. Nato smo spoznali pojem napake vodijo k uspehu se o pojmu
pogovorili se igrali igro in izmislili kretnjo. Potem smo spoznali pojem integriteta se pogovorili
kdaj si in kdaj nisi v integriteti in spoznali gib. Tu pa je zadnji pojem to je to o tem pojmu smo
se pogovorili se igrali igro in izmislili kretnjo. Na koncu sta dva prišla pred tablo in eden je
govoril pojme drugi pa kazal kretnje in na balone smo napisali kar nam je bilo v tem dnevu
najbolj všeč in balone obesili po razredu. Tako je potekal današnji dan.
5.a Ema Drofenik, Eva Sevčnikar

5.B

5.C
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6.A

6.B

6.C

SEDMOŠOLCI

7.A

7.B
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OSMOŠOLCI

8.A

8.B

8.C

Manca Jevšnik, 5. c

PESNIK NAJ BO…
DAN

POČASNA PESEM

Ko ob 6. budilka zazvoni,
moje jutro v nov dan hiti.
Zunaj je mrzlo,
zato toplo obleči treba se bo.
Odprem omaro iščem oblačila,
le kaj danes nase bom nataknila?
Čas teče in hiti,
meni v šolo se mudi.
Avtobus zamudim,
nazaj domov odhitim.

Počasi pišem,
tale pesem nič ne dela
in samo spi.
Kadar ne more spati,
samo leži.
Če jo kdo zbudi
se mu slabo godi.
Zato vas opozarjam!
Ne približuj se ji!
Hana Rezoničnik, 3.b

To ponavlja se vsak dan,
Joj Lija !
Kdaj bo tvoj dober dan?
Lija Neja Dobovšek, 7.d
ZABAVA

SOŠOLKA
Imamo novo sošolko,
ime ji je Tanja,
se rada uči in je polna
književnega znanja.
Piše rime, poezije
pa računati dobro zna,
lepo riše in prepeva,
je velika »piflarka«.
Kadar pa se razjezi,
bolje je,
da se poskrijemo vsi,
saj od nje lahko vsak klofuto dobi.
Darja Ovčjak, 7.c

Vsak se s kom zabava.
Jaz s sošolci,
starši s sodelavci,
dedki z babicami,
psi z mačkami
in lasje s krtačkami.
S prijateljem se igrava,
saj vsak se s kom zabava.
Žal so nekateri osamljeni
in niso zadovoljni.
Samota je res huda stvar,
prežene jo prijatelj star.
Tjaš Jelenko, 7.c

(MOJ) DOBITEK
Saj vem, da ni najlepši ritem,
pa tudi ne kralj med kralji,
a vseeno nikoli ni siten,
ko prosim ga, da pomaga mravlji.
Ko ga srečam, me on pozdravi,
jaz pa nisem »pri pravi«
in nato vse zaupam svoji mami,
ki mi vedno stoji ob strani.
In četudi ni super dobitek,
z njim hoditi je velikanski užitek.
In čeprav najina zveza ni
»perfektna«,
upam, da ostala bo večna.
Neža Flis, 7.c

NIT
Vsakomur je dan
le en klobčič niti,
zato ga nikoli ne
pozabi skriti.

ZVEZDA
Zvezda je luč,
zvezda je sijaj,
zvezda je svet
in okoli nje
je veliko čudes.

Ko se prepletejo vse niti,
pride čas, ko moral
se boš odločiti.
Zato dobro premisli
koga in kako ljubiti.

Ni premajhna,
ni prevelika ...
Moje srce seže v zvezde,
zvezda je moja sreča.
Sreča potuje v srce,
potuje iz srca.

Gresa Ajazaj, 7.c

Klara Bricman, 7.c

NAJINA PESEM

Ko deček zjutraj vstane,
si oči pomane:

Sredi rumenega polja
pšenica rumena
je mali prostor
le zame in zate.

»Kaj imam danes na sporedu?
Ali je to sploh v redu?
Joj, zjutraj grem na nogomet,
popoldan vadit kitaro.«

Ko vrane letijo
nad menoj in teboj,
takrat veter zapiha,
mi da veselje, da si z menoj.

Takrat se dečku v glavi posveti!

V šoli se obnašam,
kot da te ne poznam,
a moje srce ve v resnici,
da najraje te imam.

ŠPORTNI GLASBENIK

Dečkova vztrajnost in moč
ga pripeljeta na pravo življenjsko
pot.
Deček zakliče: »Jaz športni
glasbenik bom!!!«
Tjaš Vrtačnik, 7.c

Anja Kosi, 7.c

MALA NAPOTNIKOVA
KIPARSKA KOLONIJA
44. mala Napotnikova kiparska kolonija
29. in 30. septembra 2017 so pred Vilo Rožle v Velenju ustvarjali mladi osnovnošolski kiparji. 44.
male Napotnikove kiparske kolonije, ki jo je organizirala Medobčinska zveza prijateljev mladine
Velenje, so se udeležile tudi učenke OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj: Lara Ostervuh, Špela
Škrbot in Katja Tajnik. Lipov les so s pomočjo različnih dlet, kladiv, žage in barve spremenile v
zanimivo kiparsko obliko, ki so jo poimenovale Totem.
Mentorica Mija Žagar

USTVARJALNI 4.D
Učenci 4.d razreda so pesem M. Bora: »Jaz sem pa pogumna
punčka« spremenili v pesem: »_____ je pa pogumen fantek«.
JON JE PA POGUMEN FANTEK

TI SI PA POGUMEN FANTEK

SERGEJ JE POGUMEN FANTEK

Jona prav nič ni strah,
ker to je naš pogumni fant.
Ko bliža se noč,
Jon ne kliče na pomoč,
on pravi, da strah je mali škrat
in hitro zgrabi ga za vrat.
Jon mirno zaspi, ker straha
pri njemu seveda ni.

Ti si pa pogumen fantek,
zelo rad v sobi se igraš,
ko pa te pokliče sosed,
še v temi tja capljaš.
Ko Miklavž je, ti si zunaj,
z družino rad greš tja na Dunaj,
in vesel si in vesel,
ker te strah še ni vzel.

Žana Turinek

Ema Zupanek

Sergej je pogumen fantek,
se ničesar ne boji,
ko učiteljice Darje ni,
on ve, da ona v predalu skriva
na tone sladkarij,
ko učiteljice Darje ni,
izmika jih počasi,
saj dobro ve, če ga dobi,
bo ojoj, joj,
tititi.
Ema Jelenko

JAZ SEM PA POGUMEN SIMON

ŽAN JE MOJ ZLATI BRAT

JAZ SEM PA POGUMEN JANI

Jaz sem pa pogumen Simon,
skoraj vse jaz sam naredim.
Zlagam deske, malo tolčem,
če kaj poči zavarim.
Skoraj vsi me že poznajo,
saj sem pravi strokovnjak.
Dan mi vedno hitro mine,
prec je noč in treba je že spat.

Žan je moj zlati brat,
zlati brat, a ne samo takrat,
ko pomaga mi,
z mano se smeji in se
prav nič ne boji.
To pravi je junak,
ki ga nima vsak:
pomaga, tolaži in se z mano važi.
A najbolj ga razjezi,
če na laži me dobi.
Takrat reče en, dva, tri,
zdaj pa nehaj ti,
da se ti slučajno ne zgodi
dobiti oceno ena, dva, tri.

Jaz sem pa pogumen Jani,
tu v Florjanu jaz živim.
Kdor me sreča, me pozdravi,
in pozdrav nazaj dobi.
Vsi vedo, da v šolo hodim
in da pridno se učim.
In kadar mi slaba volja pride,
hiši kot poiščem si,
tam premislim in trdno
sklenem in z nasmehom
v nov dan pohitim!

Manca Stropnik

Manca Stropnik

Eva Vodušek
JAZ SEM PA POGUMEN FANTEK
Jaz sem pa pogumen fantek,
se nikogar ne bojim,
ko v sobo vstopi ati nič ne naredim,
moja muca maca že leta spi in spi,
ko pa jaz vstopim pa takoj zbeži.
Lan Časl

TADEJ JE PA POGUMEN FANTEK

JAZ SEM PA POGUMEN TIMI

Tadej je pa pogumen fantek,
se ničesar ne boji, včeraj punco iz
vode rešil je. Atija zelo rad živcira,
ta naš bučman Dejmo je. Res je
smešen,
rada ga imam, drugega brata
nebo hotela imeti, ker ta najboljši je.
Tadej
ponoči res glasno smrči, ampak
nikoli ne smrdi.

Jaz sem pa pogumen Timi,
se ničesar ne bojim,
razen moje mame
ko njene oči bulijo vame.
Ko nimam naloge se zelo razjezi,
in takrat z menoj ne govori.
Moja sestra se na to smeji,
ha,ha,ha,hi,hi,hi
do sosedove hise se sliši.

Alja Žnidar
Tankica Eftimova

PESMI OSMOŠOLK
Urška na instagramu

Urška na instagramu

Urška na instagramu

U torek šov sm mal za foro,
gledat Instagramovo bejbo noro.

Urška je instagram na fon dobila,
in prvo sliko s svetom delila.

Nekoč živelo je dekle,

A ta bejba ni kr tko,
folov ma več tisoč sto.

Prvi lajk je od moškega dobila,
ga čez teden dni na chat pridobila.

Bila je krasna, vedno glasna in oblastna.

Pa sm jo še jst dodov,
da b se mau z njo poigrov.

Pa sta se že sedem uric menila,
da se je vsa baterija spraznila.

svoje življenje z vsemi je delila

Res ni bla prov nč izbirčna,
zraun pa še malo firbčna,

In končno sta se v živo spoznala
ter skupaj v posteljo odplesala.

Na instagramu tudi fantom je sledila

me uprašala kr tko,
če bi hotu hodt z njo.

Zjutraj se Urška prestrašena zbudi,
ker ugotovi, da to njen moški ni.

ji ni mogel ubežati več.

Sej se nism nč upiru,
si reku; sploh ne bom izbiru,

Hitro preveri svoj instagram profil
in vidi, da njen moški jo je ulovil.

takšnega želi si vsaka.

reku ji, da v nedeljo,
to bo super za večerjo.

Urška ga prosi, da ji vse odpusti,
on pa ji zameri in ne odpusti.

šok doživi.

Se je strinjala takoj,
da bo super, tam z menoj.

Ker je dekletce spet samsko postalo,
si je fanta že hitro poiskalo.

prevarantsko se nasmiha ji,

Kmalu prišla je nedela,
dan, ko se res nč ne dela,

A srečna z njim nikoli ni bila,
saj je še zatreskana v bivšega.

Urška iz tega nekaj se je naučila,

Urška je že tamkaj stala,
vsa v ljubezni me čakala.

Ko pa spozna, da nazaj več ga ne dobi,
kazen si sodi in takoj ustreli.

na takšne zmenke ne bo več hodila.

Ko pa polnoč je in čez,
kratici naju v smreki rez.

Osmošolka P. M.

Vedu sm, da bo kr kul,
pa sm žedvomu ful.
Zdej pa grozno se počutm,
ker jo še vedno čutm.
Tale bla je res zlo huda,
mi izdrla polovico uda.
Srca imam samo še pov,
tk da ne grem še na kakšen lov NA LEPOTICO VROČEKRVNO!
Estera Koželjnik, 8. c

Urška bilo ji je ime.
Bila je zvezda instagrama,
in ničesar ni izpustila.
in če bil ji kakšen posebno je všeč,
Nekoč pa zagleda junaka,
Vsa vesela z njim v kavarni se dobi, a tam
Sploh ni takšen kot na sliki,
Urška grozno zardi in od sramote omedli.
na instagramu vsega več ne bo delila,

Veronika Jurko

18. BIENALE OTROŠKE
GRAFIKE
13. oktobra 2017 je v Žalcu potekala zaključna prireditev natečaja 18. BIENALE OTROŠKE
GRAFIKE. Med nagrajenimi učenci državnega likovnega natečaja z naslovom "Majhno, večje,
največje" je bil tudi učenec 9. razreda OŠ Karla Destovnika-Kajuha Šoštanj Robi Hriberšek. Prejel je
diplomo in zlato plaketo.
Mentorica Mija Žagar

FINALE EKIPNEGA
PRVENSTVA V ATLETIKI
V četrtek, 12.10.2017, je v Velenju potekalo finale

Ekipnega prvenstva Slovenije za osnovne šole,

kamor se je s tretjim rezultatom uvrstila tudi naša šola. Ekipo so sestavljali Tomaž Turinek, Nik Šlehta, Timotej
Dobrila, Matic Ravnikar, Sebastjan Turinek, Matija Stropnik, Peter Aleksić Kladnik, Žan Franc Sovič, Lan Marcel
Koželjnik, Tim Topolovec, Tilen Mahne, Blaž Pusovnik, Ožbej Kavšak, Aljaž Supovec in Tadej Ovčar.
Učenci so dosegli odlične

rezultate in podrli tudi šolske rekorde:

Timotej Dobrila je zmagal na 1000m in podrl šolski rekord s časom 2.49.11
Nik Šlehta je bil 2. v metu vorteksa in podrl šolski rekord z metom 71,98 m
Tomaž Turinek je zmagal na 300m in zmagal v štafeti 4x100m z ekipo Tim Topolovec, Matic
Ravnikar in Blaž Pusovnik.
Sebastjan Turinek je bil 3. na 1000m.
Tudi ostali so dosegli vrhunske rezultate, saj so ekipno

osvojili odlično 2. mesto v državi, žal pa jim

zmanjkalo le malo športne sreče do naslova državnih prvakov. S skupnim številom doseženih točk 15.735 so podrli
tudi šolski rekord.

Timotej Dobrila

Nik Šlehta

Tomaž Turinek

Sebastjan Turinek

štafeta

Sodelujoči

SKAZIN DOBRODELNI TEK
Čemu je tek namenjen?
Dobrodelni tek je namenjen temu, da s svojimi dejanji pomagamo otrokom, ki potrebujejo našo pomoč. Letos smo
tekli za delfinčke: plavalce z Downovim sindromom. Z našo pomočjo bodo lahko odpotovali na Evropsko prvenstvo v
Parizu!

Kaj nam je uspelo?
Na skazin dobrodelni tek se je prijavilo 720 otrok. Donirano pa je bilo 7200 evrov. Za otroke z downovim sidromom .
Na skazinem teku smo bili zato,da bi jim pomagali.

Pomagajmo si za večno!
Na dobrodelnem teku smo bili manjši in večji otroci iz vse Slovenije. Tekli smo zato,da si pomagamo na poti, proti cilju
in smo vedo bolj uspešni. Ko smo odtekli in prišli do cilja smo na ogromno platno prilepili nalepko otrok otroku in
dobili medaljo, nato pa se posladkali s slastnim čajem in palačinkami. Dobili smo pa tudi super darila.

Nekaj utrinkov…

Neja Pergovnik, Ema Ločan, 5.c

SKAZIN DOBRODELNI TEK
Letos smo se petošolci pridružili dobrodelnemu teku v Velenju. Tekli smo za Delfinčke oziroma
plavalce z Downovim sindroom iz Plavalnega kluba Velenje.
Do starta smo se odpravili peš.Tam smo dobili tudi majice. Pred začetkom teka nas je ogrel Jure
Košir (nekdanji alpski smučar).
Najprej so tekli najmlajši, potem malo starejši, za njimi smo tekli mi – najstarejši. Čisto na koncu so
tekli še otroci, ki imajo težave pri gibanju.
Ob koncu teka smo dobili medalje ter nalepke, ki smo jih nalepili na steno.
Po podelitvi nagrad smo odšli v šotor, kjer smo se pogostili s palačinkami in čajem.
Po malici nas je zabavala Manca Špik. Peli in plesali smo z njo.
Po končani zabavi smo se z avtobusom odpeljali nazaj v šolo.
Katja Grudnik, 5.a

CENIK
V 4. c razredu smo oblikovali cenik, ki visi v trgovini, v kateri lahko kupiš vse, česar v
običajnih trgovinah ne moreš kupiti.

1. CENIK
3 prijatelji = 6 kg veselja
1 vreča sreče = 2 kg prostega časa

- 50 %
sitnobe

1 vreča radodarnosti = 2 kg sreče
Ana Rotnik, 4. c

2. CENIK
5 nasmehov = 1 ura dobrega počutja
10 lepih besed = 1 vreča sreče
1 srečna družina = 150 košev potrpežljivosti
3 koši zdravja = 15 vreč zadovoljstva
1 prijateljstvo = 5 vreč veselja
Lenart Dermol, 4. c

3. CENIK
1 prijazen nasmeh = 1 polepšan dan
1 kg smeha = 2 vreči zdravja
2 kg poljubov = 3 vreče ljubezni
1 topel objem = 2 vreči sreče
1 prijazna beseda = 2 vreči zadovoljstva
Ajda Ribič, 4. c

NAGRADNI IZLET – 8.C

V petek, 6.10.2017 smo se učenci 8.c
razreda OŠ KDK Šoštanj z vlakom
odpeljali na v Ljubljano. Informacija
o prejeti nagradi, ki jo je Občna
Šoštanj podelila v okviru Evropskega
tedna mobilnosti, nas je prijetno
presenetila, saj v resnici nismo vedeli
da ne nek način tekmujemo že od
začetka šolskega leta. Pot z vlakom je
bila zelo zanimiva še posebej tistim,
ki so se z njim peljali prvič. V Ljubljani smo si najprej ogledali Muzej železniške
zgodovine Slovenije, nato pa po
sprehodu po mestu še Muzej
iluzij. Tu je bilo zelo zabavno,
kar naenkrat smo bili izjemno
razigrani. Del dneva smo še
uživali v lepem vremenu nato pa
smo se z vlakom odpeljali nazaj
proti Šoštanju. Na poti smo zelo
uživali, zagotovo bomo v
prihodnosti še velikokrat sedli
na vlak in nas bo ta odpeljal v
daljave.
Ajla Huremović, 8.c

NOVO KOLO
Petošolci smo se zbrali v avli, kjer nas je čakalo presenečenje, ki nam ga pripravila Občina
Šoštanj. Dobili smo novo kolo, ki ga petošolci nujno rabimo za opravljanje kolesarskega izpita.
Pred slovesno predajo smo pripravili kratek kulturni program. Po programu nam je župan Darko
Menih povedal nekaj besed o Evropskem tednu mobilnosti, nato pa sta nam z gospo Nino Rehar
izročila novo lepo kolo in kolesarsko čelado. Darila smo bili zelo veseli.
Na koncu smo se vsi še fotografirali.
Obljubili smo, da bomo lepo skrbeli za podarjeno kolo, da nam bo še dolgo služilo pri pripravah na
kolesarski izpit in drugih dejavnostih.
učenci 5. a

SLOVENSKI KNJIŽNI
SEJEM
V petek smo se z učenkami, ki obiskujejo knjižničarski krožek, odpravile v Cankarjev
dom. Ogledale smo si prizorišče 33. Slovenskega knjižnega sejma.
Za ljubitelje knjig je ta sejem res nekaj izjemnega, saj poteka v treh nadstropjih. Imajo
pester program, v okviru katerega smo si ogledali pogovor in predstavo z naslovom Enci
benci na kamenci. Stojnice so vabile z razgibano ponudbo, kjer je vsak lahko našel tudi
kaj zase.
Polno knjižnih novosti nam je polepšalo z soncem obsijan dan in obljubili smo si, da
pojdemo tudi prihodnje leto.

MINICITY LJUBLJANA
V torek, 12. 9. 2017, smo imeli tretješolci naravoslovni dan v Minicityju v Ljubljani.
Minicity je mesto v malem, v katerem stoji majhna pekarna, policijska postaja, bolnica, pa
televizijski in radijski studio, ...
Spoznavali smo poklice in se učili vsakdanjih uporabnih znanj iz sveta odraslih skozi
edinstvena igralna orodja in didaktične igre, ki jih je razvila ekipa strokovnjakov iz področja
pedagogike in psihologije v sodelovanju s slovenskim gospodarstvom in javnimi
institucijami.
Tretješolci

GLASBENI STRIP

Bogdan M. Novak, 6.c

MORDA TUDI…
Tudi v letošnjem šolskem letu spoznavamo različne poklice, zato smo poskusili biti pesniki.
Nadaljevali smo verze pesmi Morda tudi žabice, ki jo je napisal Miroslav Košuta.

Morda tudi …

Morda tudi …

Morda tudi …

Morda tudi psički
lajajo s strički
skupaj stanujejo,
hišo varujejo.

Morda tudi mucice skokice
imajo rade babice,
zato jih peljejo v kino,
kjer je vse fino.

Morda pa levi,
ki rjovejo v temi,
strašijo ljudi,
da vsak zbeži.

Pia Tajnik, 4. c

Morda tudi lamice
imajo mamice,
da jih pestujejo,
jim narekujejo,
kaj naj počnejo
preden se vrata zaprejo.

Morda tudi zajci,
ki skačejo po travci,
skačejo radi,
saj so še mladi.
Lenart Dermol, 4. c

Morda tudi lisičke
pečejo rade potičke.
Se sladko smejijo,
nikoli jih z drugimi ne
delijo.
Morda tudi slončki,
okrogli kakor balončki,
radi se z vodo škropijo,
morda jo tudi z vami delijo.
Ajda Ribič, 4. c

POGOVOR PO VIBRU
(ANDREJ ROZMAN - ROZA, URŠKA)

A: Hi!
B: Hej!
A: A ste že bral uno neko od Rozeka?
B: A Urško?
A: Ja, tto!
B: Zaka?
A: Povej mi mal, ka se dogaja.
B: No, bla je neka ful lepa Uršika zala.
A: Aaa, fajn … Naprej.
B: Pa v mestu je bla veselica, Urška je bla ful zbirčna, pa ni mela soplesavca.
A: Ohh, ja. In ka pol??
B: In kr naenkrat se prpela nek tip z motorju.
A: Se kr zanimivo!
B: Itak, Ursika napali, pa za povrh je bil se lep, tk da joj.
A: Aaaha!
B: Pol jo je valda ogovoru in sta sla plesat. Lol.
A: Jaa, sam, a je že konc …?
B: Ne, ne, čaki …
A: Pa na tti veselici so meli bend pa so zacel ful dobr pa noro spilat.
B: OMG?!
A: Pa onadva sta plesala tk, da jih je skor odneslo.
No, pa ja, Ursika se je že mal zmatrala, pa to, sam je se useen mal potrpela.
A: A pol jo je kap?
B: Pa ne, no …
A: A ni tragičen konc??
B: Ja, sam počak na konc!
A: Ko je blo konc zabave, sta pa nehala plesat.
A: Ja, valda.
B: Ja, pol pa mu je rekla, ce se greta z motorju mal pelat.
A: 
B: Ja in sta sla, ona ga je se mal stisnla. On je pa itak kao nek frajer.
A: Ja, lol!
B: In itak hiter koker motor gre pa pol ni mosta zadeu pa sta šla v vodo.
A: Kera nesreča.
B: Ja, pac preber, sj ni dolg.
A: Pa kaj se?!? Nek fejk od Preserna, neom brav.
B: Maš prav, ja. Pa kk se ti je zdelo?
A: Ni slabo za Roziko.
B: Kkr rečeš … Grem js, cao.
A: Nocko.
B: Nočko 
Lara Skornšek, 8. BT

JUTRANJA TELOVADBA
Na naši šoli smo v okviru raziskovalne naloge pripravili tri tedne športnih
aktivnosti pred poukom za učence od 7. do 9. razreda.
V ponedeljkih poteka košarka, ob torkih joga, v sredo je čas za ples, v četrtek
za nogomet, petek pa zaključimo z odbojko. Pred nami sta še dva aktivna
tedna.
Upamo, da se nam bo priključilo čim več učencev, da dokažemo, da smo vredni
naziva športna šola!
Tjaša Hudarin, Barbara Turinek

LIKOVNA GALERIJA

Neža Flis, 7. c

Kaja Makari Nahtigal, 7. c

Ajla Osmić, 7. c

Gresa Ajazaj, 7. c

Ajda Breznik, 4. d

Ema Obšteter, 8. a

Lara Ostervuh, 8. a

Jetmir Bardiqi, 8. a

Nina Nahtigal, 7. b

Žan Mikek, 4. d

Livia Štakne, 7. b

Karin Napotnik, 7. b

Larisa Ibralić, 4. d

Lamiya Avdić, 4.a

