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UVODNIK 

Spoštovani bralci, drage učenke in učenci! 

 

Pred nami je nova številka šolskega časopisa, ki stran za stra-

njo odstira življenje in delo na šoli. Nastal je kot odraz zavzete-

ga dela učencev razredne in predmetne stopnje, ki so pod 

mentorstvom učiteljic skrbno beležili in ubesedili utrip naše 

šole. Prinaša bogato in raznoliko vsebino o pestrem dogajanju 

na šoli, ki smo mu bili priča v letošnjem šolskem letu.  

Letos je naša šola praznovala svojo 50. obletnico, naj z enako 

vznesenimi občutki pospremimo na pot šolski časopis, ki vam 

ga predajamo v branje. 

 

Učenke in učenci izbirnega predmeta  

šolsko novinarstvo 
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ga. Sabina Ileršič 

INTERVJU 

Osnovno šolo Antona Globočnika Postojna že skoraj dvajset let uspešno vodi in usmerja ravnateljica 

Sabina Ileršič. Tekom let ravnateljevanja se nabere veliko izkušenj in ker si učenci želijo izvedeti kakšno 

zanimivost iz ravnateljičinega življenja, se je intervju zdel prava in dobra ideja, da pobliže spoznamo rav-

nateljičino delo in kaj počne, ko ni v šoli.  

 

Koliko časa se bo gradil prizidek, katerim učencem bo namenjen in zakaj ste se odločili za 

gradnjo prizidka?  

Ustanoviteljico šole, Občino Postojna, smo že nekaj let opozarjali, da se število učencev na šoli 

veča in da nam primanjkuje prostora, zato sta Občina Postojna in župan prisluhnila našim teža-

vam in pričela s pripravami na gradnjo. Gradnja prizidka naj bi se po načrtih zaključila konec šol-

skega leta 2019/2020. Namenjen bo učencem zadnje triade, učencem od 7. do 9. razreda. V pri-

zidku bodo učilnice za pouk slovenščine, angleščine in naravoslovja. Pridobili bomo tudi večji 

prostor za kulturne prireditve, novo šolsko kuhinjo in jedilnico. Učitelji bodo dobili novo, večjo šol-

sko zbornico. Preuredilo pa se bo tudi obstoječe prostore jedilnice in večnamenskega prostora. 

Ta dva prostora se bo spremenilo v manjšo vadbeno enoto za potrebe učencev prve in druge tri-

ade. Mislim, da bo naša Osnovna šola Antona Globočnika Postojna postala zelo lepa, ko bo gra-

dnja zaključena in bo lepo vpeta v lokalno okolje.  

 

Kaj bi rekli, da je v vašem poklicu najtežje?  

Najtežje pri delu ravnatelja je velika odgovornost za varnost učencev in zaposlenih, ki jo prevza-

meš ob nastopu funkcije ravnatelja. V zadnjem obdobju se izrazito kaže tudi težavnost v odnosih 

z vsemi deležniki, ki sodelujejo s šolstvom. Biti ravnatelj v tem obdobju ni več lahko, ampak težko 

in odgovorno.  

 

Kaj najraje počnete v prostem času?  

V prostem času najraje berem ter pri tem neizmerno uživam, saj je to tisto, kar sem rada počela 

tudi kot učenka. Rada pa tudi pogledam kakšen dober klasični film s starejšimi igralci, všeč pa so 

mi tudi kavbojski filmi.   

 

Ali lahko v prihajajočem letu pričakujemo kakšne novosti?  

V prihajajočem šolskem letu bomo vsi v pričakovanju gradnje našega prizidka, ki bo verjetno že 

dobival svojo obliko. Večjih novosti v šoli ni za pričakovati, lahko, da bo kakšna sprememba prišla 

s strani našega Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.  
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Na kaj ste na naši šoli najbolj ponosni?  

Kot ravnateljica sem ponosna na uspešne učence, ki svoje znanje pokažejo ne le pri šolskem 

delu, temveč na različnih tekmovanjih, likovnih in literarnih natečajih. Ponosna sem tudi na to, 

da smo osnovna šola, ki je prepoznavna v lokalnem okolju in tudi širše in da znamo stopiti 

skupaj kadar je to potrebno. Ponosna sem tudi na 50let prehojene poti vseh generacij učencev 

in učiteljev ter drugih zaposlenih, ki se bo v letošnjem letu zaključilo s prireditvijo z naslovom 50 

šolskih korakov.  

 

Zakaj ste se odločili za poklic ravnateljice? Bi ga priporočili mladim? 

Delo ravnatelja ni le poklic, je tudi poslanstvo, kot je to delo biti učitelj. Preden sem leta 2000 

nastopila ravnateljevanje, sem bila sedem let pomočnica ravnateljice. Pred tem pa trinajst let 

šolska knjižničarka. Delo ravnatelja je odgovorno, mladi bi zagotovo imeli drugačen pristop k 

ravnateljevanju in tudi takšen način je možen. Menim, da mora biti dober ravnatelj kar nekaj let 

učitelj, prav pa bi bilo, da bi, preden nastopi mandat ravnatelja, tak kandidat bil tudi pomočnik 

ravnatelja. S tako karierno lestvico bi lahko dobro spoznal vsa dela, ki so povezana z ravnatel-

jevanjem. Delo ravnatelja je povezano s poznavanjem zakonodaje, različnih postopkov urejan-

ja finančnih in delavnopravnih postopkov, je izredno raznoliko, tako, da so potrebne tudi delov-

ne izkušnje. Ambicije danes za ta poklic niso dovolj in tak ravnatelj ne bo uspešen pri svojem 

delu.  

 

Ali podpirate uvedbo šolskega radia?  

Šolski radio bi bilo dobro uvesti, če se dobi tudi primernega mentorja, ki bi delo šolskih radijcev, 

učencev vodil. Dobro je pripraviti program dela šolskega radia, ki bi imel vsebino. Mogoče bi 

sedaj, ko se gradi prizidek, mislili tudi na boljši snemalni studio, ki bi učiteljem in učencem omo-

gočil, da bi se uvedlo šolski radio.  

 

Ali podpirate ideje, ki so zadnje čase krožili v javnosti glede ukinitve domačih nalog in 

ocen?  

Ne, menim, da domačih nalog in ocen zaenkrat v našem šolskem sistemu ni smiselno ukinjati. 

Učenec mora imeti naloge in tudi ocene so nekaj, kar kaže na delo učenca.  

 

Lahko v prihodnosti pričakujemo kdaj tudi pouk na prostem, na svežem zraku?  

Pouk na prostem je možno izpeljati tudi sedaj. Tu mislim na pouk športa, naravoslovja, biologi-

je in predmetov, ki so povezani z naravo ali geografijo in zgodovino. Seveda pa je včasih učitelj 

vezan tudi na zapisovanje snovi, kar je v naravi težje izpeljati. Lahko, da se bo v naslednjih 

letih, tudi z gradnjo prizidka, omogočilo postavitev učilnice na prostem.  

 

HVALA za vaš dragocen čas in da ste z veseljem odgovorili na naša vprašanja. 

 

Vaša sedmošolka Zala Česnik. 
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LITERARNI KOTIČEK 

 

NAŠA ŠOLA 

Ko se zjutraj zbudim, 

se nič ne veselim. 

V šolo pohitim,  

da zvonec ulovim. 

Ker v šoli zaspim, 

se nič ne naučim. 

Ko učiteljica cveke deli, 

ji nihče hvaležen ni. 

Ko petko dobim, 

se zelo veselim. 

 

Pri likovni veselo ustvarjamo, 

a pri matematiki pa sanjamo. 

Prvi zvonec zazvoni 

in že potrti smo mi vsi. 

Učiteljica pred nami stoji 

in nam vsem teži. 

 

Ko prvi razred si, 

se šola dobra se ti zdi. 

Ko deveti razred si, 

najraje pobegnil bi. 

 

Maks Barukčić, Stefan Milenković,  

Ajdin Majetić 5. b 

 

PESNIK 

Kdor piše pesmi, se pesnik imenuje, 

njegova naloga je, da vesele rime kuje. 

Včasih pa ni vesel, zato papir z otožnimi zasuje. 

Kdaj pa kdaj pa nad neuspelimi poskusi obupuje. 

 

Ko je vesel, si žalost spet sezuje, 

in cele dneve pametuje. 

Različne nove pesmi spet zasnuje, 

v mavrični svet rim odpotuje. 

 

Ko je zunaj slabo vreme in dežuje, 

pesnik sedi za mizo in nove poezije snuje. 

Kmalu cel svet zaznamuje, 

to kar on doma oblikuje. 

 

Klara Dujmović, 6. b 

Smeh je zdravilo za vse ljudi.  

Smeha se prav nihče ne boji.  

Vsi, ki se smejijo, prav nič ne skrbijo.  

Zakaj smeh tako priljubljen je? 

Smeh je primeren zate in zame. 

Smeha ni nikoli preveč. 

Res, smejijo se vsi čisto prav vse dni. 

 

Zala Štradjot, 3. c 

 

SMEH JE SMEŠEN 

Nikita Kaluža Šipek, 4. b 
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  Če ostanem (If I Stay) je napisala Gayle Forman, v slovenščino 

pa je knjigo prevedla Tea Mejak. V izvirniku je prvič izšla leta 

2009, leta 2014 pa jo je založba Mladinska knjiga v Ljubljani 

izdala v slovenščini. 

  Knjiga pripoveduje o 17-letni Mii, ki je izjemna violončelistka. 

Nekega dne pri njih zapade sneg in šola odpade, zato se z dru-

žino odločijo, da gredo na izlet. Naenkrat pa se njeno življenje 

obrne na glavo. Medtem, ko posluša Beethovna in razmišlja o 

svojemu fantu Adamu, se znajde v prometni nesreči. Mama umre na kraju nesreče, oče na 

kirurški mizi, pri bratcu Teddy-ju, kateremu še najbolje kaže, po nekaj urah boja za življenje, 

pride do možganske krvavitve. Mia se v tistem trenutku spremeni v »dušo«. Vidi in ve za vse, 

kar se dogaja, vendar nje ne vidi ali čuti nihče. Mia se skozi knjigo odloča, če bi ostala ali šla. 

Spominja se na najlepše trenutke svojega življenja, a sama si želi oditi. Na koncu jo Adam pre-

priča, naj ostane. Knjiga ima zanimiv konec, saj se Mia le prebudi in ne zgodi se nič drugega. 

To pa zato, da bralca pritegne k branju drugega dela z naslovom Kamor je šla (izvirnik: Where 

She Went ). 

  Knjiga je razdeljena na več poglavij. Ta nimajo naslovov, temveč so pisana po urah - urah 

njenega življenja in boja (primer iz knjige: 7.19 ). Vsako poglavje je razdeljeno na dva dela. V 

prvem delu pripoveduje o dogajanju v bolnišnici, nakar se spomni na nek trenutek njenega živ-

ljenja, ki jo je v dobrem smislu zaznamoval. Knjiga je pisana z velikim deležem slenga v bese-

dišču. 

  Delo je pisano bolj za mladino, a menim, da je primerna tudi za odrasle. Knjiga vsem prikazu-

je, da imaš lahko še tako popolno življenje, a nikoli ne veš kaj te čaka. Nikoli ne veš, kdaj se bo 

tvoje življenje obrnilo na glavo. 

  Knjiga je drugačna, saj je v nekem trenutku vesela in zabavna, že v drugem pa te pripravi do 

joka. Napisana je tako, da ko jo enkrat začneš brati, je ne boš izpustil iz rok, saj nikoli ne veš, 

kaj se bo zgodilo, kako se bo Mia odločila, kako se bo zgodba razpletla. 

  Meni osebno je ta knjiga neznansko všeč, definitivno je ena najboljših, če ne celo najboljša 

knjiga, kar sem jih prebrala. Priporočila bi jo vsakomur, ki so mu všeč žalostni ljubezenski 

romani. Tisti, ki jo bodo prebrali, naj vedo tudi, da obstaja isto imenski film (posnet je po knjigi).  

   

Karin Antunović, 7. b 

(izvirnik: IF I STAY) 

ČE OSTANEM - ocena knjige 
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Nekega jutra, ko sem šel v šolo, se je v mestnem parku pojavila čudna hišica. Bila je nenavadno 

majhna in čudne oblike. Ko sem jo zagledal, sem se namesto v šolo napotil k njej.  

Nekaj časa sem si jo ogledoval, nato pa vstopil brez dovoljenja kogarkoli. Razgledal sem se 

naokrog in odložil torbo. Zbudil sem človeka, ki je tam spal. Ta se je zelo prestrašil. Vprašal je, 

kaj počnem v njegovi hišici in od kod sem se vzel. Odgovoril sem mu, da sem videl njegovo hiši-

co in da me je zanimalo, kaj je v njegovi hišici. Vprašal sem ga, od kod se je vzel. Odgovoril mi 

je, da je tu že od rojstva. Jaz pa sem mu povedal, da je njegova hišica sredi mestnega parka v 

Postojni. Človek se je zelo začudil, ko je videl, kje je in me vprašal, ali vem, kako je sploh prišel 

sem. Odgovoril sem mu, da ne vem. Spoprijateljila sva se in odpeljal me je do nekakšne omare, 

ki je bila zaklenjena s ključavnicami. Odklenil jih je in mi dal majhno leseno kocko. Povedal mi 

je, da take kocke prinašajo srečo.  

Odšel sem v šolo in potem sem imel zelo dober dan. Vso srečo mi je prinesla majhna lesena 

kocka. 

 

Filip Dujmović, 3. b 

 

PAVILJON V PARKU 

Deklamacija je kakor recitacija. 

Recitacijo recitiramo, deklamacijo pa deklamiramo. 

Deklamacija in recitacija sta skriti v pesnikovi koči. 

Poezija pa v verz vskoči, da vse zmoči. 

 

Potem pa verz poskoči in vse zmoti. 

Kitice in rime bežijo, kot da se nečesa bojijo. 

Le kam brezglavo hitijo? 

A se mogoče zapletajo v pesnikovo domišljijo? 

 

Pesnik premišljuje in premišljuje, 

nad rimami nestrpno obupuje, 

ne ve, zakaj so mu danes tako tuje. 

 

Blisk! Iskra! Tišina! 

Rime in verzi se umirijo, 

misli se pesniku zbistrijo, 

kitice na svoja mesta odhitijo 

in se v pesem naložijo. 

 

Kaja Delost, 6. b 

 

 

DEKLAMACIJA 

Brina Salkić, 1. c 

Anže Doles, 7. a 
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Dovolj mi je misli, ki uhajajo zaradi 

tebe.  

Ah, koga slepim.  

Obožujem tvoj nasmeh in tvoje šale,  

tvoje poglede na stvari,  

tvoje nenavadne želje in 

tvoje umetnosti lačne duše. 

Obžalujem dan, ko si mi 

zaupal svojo najljubšo pesem. 

Zdaj jo iz dneva v dan vrtim. 

Mimogrede, se spomniš, ko 

si zaradi mene prebral Petrarcin sonet? 

 

Kako sva si lahko tako podobna? Je 

mogoče, da si kopiran jaz? Je mogoče, da 

si oseba, ki je bolj jaz od mene? 

 

Kriki iz mojega telesa bežijo. 

Ti pa stopaš naprej. 

Po cesti polni zlaganih ljudi. 

Svet je zlagan. Ne beži od mene. 

Pa si sploh kdaj zares prišel? Nisi. Vem, da 

ne. 

Vse je le v moji glavi, ki čaka, da poči. 

A vedno bova povezana, 

dokler naju smrt ne loči. 

 

Kristina Savić, 9. c 

 

BOLJ JAZ OD MENE 

Nehala sem šteti poglede skozi okno 

na ta pokvarjen svet. 

Dovolj imam iskanja sebe, nočem 

se več prizadet. 

 

Sita sem bližine src, ki pod 

prisilo bijejo, in sita vse sivine, ki 

oddajajo nebo. 

 

Ne prenesem drugih sreče. 

Ljubosumje, ki ga čutim se veča, 

strup moji volji tvoja je sreča. 

 

Oh, kako sovražim žarek sonca, 

ki naznanja nov dan. Če bilo bi 

po moje, nož bi si zarila v dlan. 

 

Gabi se mi tvoja podoba. 

Tvoja posebnost. Nikoli nisi 

bil nič posebnega. Nisi bil tisti, za katerim 

se obrne vsaka oseba.  

Bil si svoj.  

Čuden, a lep. Lep po svoje. 

 

Slabo mi postane ob pogledu na tisti dan. 

Ko v stari Ljubljani si podaril mi nasmeh 

in ko s časom sva izmenjala si pogled na 

svet. 

 

Živa Rudež, 3. b 

Marija Trošt, 8. a 
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Nihče ne ve, če obstaja pot v Indijo Koromandijo. Edini človek, ki je prišel v Indijo Koromandijo 

in nazaj, se je vrnil z bogastvom.  

Nekega dne so učenci v šoli spoznavali Indijo Koromandijo. Napisati so morali 2 strani ali 

pesem z dvema kiticama. Ko je bilo konec pouka, je Gašperja prišel iskati očka. Ko sta prišla 

domov, je Gašper očku povedal, da so se učili o Indiji Koromandiji. Gašper je očka vprašal, ali 

je že bil kakšen človek v Indiji Koromandiji. Očka mu je povedal, da se je le en človek vrnil iz 

Indije Koromandije. In to je bil Gašperjev dedek.  

Naslednji dan je Gašper povedal učiteljici, da je njegov dedek prišel v Indijo Koromandijo in 

nazaj. Učiteljica ni mogla verjeti. Gašper se je lahko hvalil. Sanjal je, da bo tudi on šel v Indijo 

Koromandijo. 

Mitja Marinšek, 3. b 

 

S prijatelji smo se velikokrat radi zunaj igrali. Okoli naših blokov smo se igrali skrivalnice ali pa 

se igrali pri drevesih, ki so zrasla tako, da se je oblikovala nekakšna hiška, ki smo jo poimeno-

vali Pamžužer. Radi smo tudi plezali po velikem boru, ki je rasel zraven Pamžužerja. Z Lucija-

nom sva se rada z rolkami vozila po okolici. Rada sva se spuščala po klančkih in plezala po 

plezalni steni. 

Nekega dne, ko sva se tako vozila, sva v majhnem hribu videla luknjo. Odšla sva k njej in ugo-

tovila, da je večja, kakor se zdi. Spogledala sva se in se splazila v luknjo. Rov pa se je nadalje-

val in vijugal, dokler se ni razcepil na dvoje. Na enem mestu sva razbrala te črke: i, d, j, in a. 

Potem pa sva opazila dve besedi. V drugi besedi sva razbrala te črke: k, o n, j in a. Odpravila 

sva se po tem rovu naprej, kmalu pa sva zagledala svetlobo na tabli. Na začetku svetlobe je na 

tabli pisalo: INDIJA KOROMANDIJA. Z Lucijanom sva se tako odpravila v čudno deželo in opa-

zovala ljudi, ki so tam živeli. Na drevesih so kot jabolka rasli zlatniki in sladkarije, pod drevesi 

pa so bili kupi zlata. Ljudje so jahali zlato okrašene slone in vsi so imeli, kar so si želeli. Odšla 

sva naprej. Nenadoma pa se nama je pridružil majhen fantek. Vprašal naju je, ali bi prespala pri 

njem in z Lucijanom sva se odpravila za njim. Prišli smo k nekakšni veliki hiši, ki je pripadala 

temu fantku. Odšli smo notri. Fantek je imel na kupe igrač. Igrali smo se z njimi in potem nekaj 

pojedli. Pokazal nama je, kje bova spala. Zvečer smo pojedli večerjo, si umili zobe in odšli spat. 

Naslednji dan sva se z Lucijanom poslovila od najinega novega prijatelja in se odpravila domov. 

Splazila sva se v rov, po katerem sva prišla in kmalu prilezla skozi vhod v rov.  

Ko sva prišla domov, starši niso bili nič kaj veseli. Bili so zelo jezni, kajti zelo jih je skrbelo. Ko 

pa so videli, kaj vse sva prinesla z najinega potovanja, niso bili prav nič več jezni. Ravno nas-

protno, bili so zelo veseli. Najini družini sta kmalu postali najbolj srečni družini v mestu Postoj-

na. 

Filip Dujmović, 3. b 

 

O INDIJI KOROMANDIJI 
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Prijatelj je oseba, ki vedno 

te z nasmehom gleda. 

 
Prijatelj je človek,  

ki ti ob strani stoji takrat,  

ko so že vsi drugi odšli. 

 
Prijatelj je tisti,  

ki  s tabo počne neumne stvari  

in je tisti, 

zaradi katerega trebuh od smeha te boli. 

 
Prijatelj je tisti,  

ki te pokliče tudi, če mu dolgčas ni. 

 
Prijatelj je tisti, ki ti 

oprostiti zna vse besede,  

Medtem, ko sprta sta bila. 

 
In pravi prijatelj je tisti, 

ki ga ni sram, da si njegov prijatelj TI. 
 
Kristina Savić, 9. c 

 

 

PRIJATELJ 

Rebecca Martulaš, 8. c 

Minea Savič, 7. b 

Gaja Debenjak, 9. c 

Adriana Milić, 1. a 
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Anja Popović in Andrea Živojinović, 9. a 

Ajda Ščuka, 7. c Leilla Teminović, 4. a 
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ga. Andreja Mlakar 

INTERVJU 

Učiteljica slovenščine Andreja Mlakar je na šoli zaposlena dolgo, vseeno pa je zanimivo še kaj prebrati o 

njej, saj ima veliko znanja in izkušenj, zato se urednicam zdi primerno, da v letošnjo izdajo šolskega 

časopisa vključimo tudi intervju z njo. 

Pozdravljeni! Najprej hvala, ker ste si vzeli čas. Večina učencev in zaposlenih vas sicer pozna, sedaj vas 

bodo spoznali še bolj. 

 

Na naši šoli učite slovenski jezik. Ali ste od nekdaj vedeli, da boste po poklicu učiteljica oz. kaj 

ste si želeli postati, ko ste bili mlajši? 

V osnovni šoli nisem nikoli pomislila na to, da bom kdaj postala učiteljica. Takrat sem razmišljala, da bi 

postala knjižničarka ali fizioterapevtka ali pa mogoče zobotehnik. Po prepričevanju tete, ki je tudi bila uči-

teljica, pa sem se vpisala na, takrat še Srednjo pedagoško šolo, ki so jo kasneje, ko sem bila v drugem 

letniku, preimenovali v Gimnazijo Ledina. Tudi po četrtem letniku, ko sem se vpisala na Filozofsko fakul-

teto v Ljubljani, na študij slavistike – pedagoška smer, sem bila še vedno prepričana, da učiteljica pa ne 

bom. Res pa je, da sem se vedno učila tako, da sem si predstavljala, da sem učiteljica in da je pred 

mano skupina učencev, ki jih poučujem. Mogoče je torej, da sem nekje v podzavesti vedela, da bom uči-

teljica, le da tega nisem hotela priznati niti sebi.  

Le kdo bi v »tistih« letih rad postal nekdo, ki mladim ne pusti dihati in jim v glavo vceplja prepričanje, da 

je predmet, ki ga poučuje, najpomembnejši …   

 

Ste radi hodili v šolo? 

Ali sem rada hodila v šolo? Veselila sem se počitnic, kot se jih danes verjetno veselijo vsi učenci. Spom-

nim se, da sem se vsako leto veselila 1. septembra, ker me je zanimalo, kaj novega bo prineslo novo 

šolsko leto. Ocenjevanje pa je bilo stresno tudi zame. Starši so mi vcepili prepričanje, da je v šolo pač 

potrebno hoditi, in zato verjetno v osnovni šoli nisem nikoli razmišljala o tem, ali hodim rada ali ne. V sre-

dnji šoli pa sem pogosto razmišljala o tem, ali sem se odločila prav ali ne. Velikokrat sem obžalovala, da 

nisem upoštevala očetovega nasveta, naj se raje vpišem na kakšno poklicno šolo. In srednje šole nimam 

v najlepšem spominu. Verjetno tudi zato, ker nisem vedela, kateri poklic bi rada opravljala, zavedala pa 

sem se, da se bom po končani gimnaziji morala nekam vpisati.  

 

Vam je bila slovenščina najljubši predmet oz. kateri vam je bil najbolj všeč? 

V osnovni in srednji šoli je bila slovenščina res moj najljubši predmet, rada pa sem imela tudi zgodovino 

in geografijo. Slovenščino sem verjetno vzljubila tudi zaradi osnovnošolske učiteljice slovenščine, ki je 

bila hkrati tudi moja razredničarka. Naključje je hotelo, da sem v srednji šoli dobila razrednika, ki pa je 

tudi bil moj profesor slovenščine. Pri teh urah sem res uživala. Imel je ogromno znanja in z nekim poseb-

nim zanosom ga je delil z nami. Spomnim se, kako nam je pri urah književnosti pripovedoval o vsebinah 

knjig, ki bi jih morali prebrati.  
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Vsako zgodbo je končal ravno takrat, ko je postalo najbolj napeto.  

Vedno je zaključil s povedjo: »Vas zanima, kakšno je bilo nadaljevanje?« In ko smo izrazili željo, da bi 

radi slišali vse, je dejal: »No, potem pa danes kar v knjižnico.« Običajno smo res šli.  Zdi se mi, da sta 

onadva »največja krivca«, da sem tudi sama postala učiteljica slovenščine. Danes sem obema hvalež-

na.  

 

Na naši šoli učite že kar nekaj let. Se stanje in učni uspeh učencev skozi leta slabša ali boljša? 

Zdi se mi, da se učni uspeh učencev ne spreminja kaj dosti. Mislim pa, da se slabša njihovo znanje. 

Vsako leto bolj opažam, da so učenci slabši bralci. V šestem razredu je veliko učencev, katerih branje 

še vedno ni avtomatizirano, ni tekoče. Branje, vsaj po mojem mnenju, pa je močno povezano s pridobi-

vanjem znanja pri vseh predmetih. Z besedili se ne srečujemo samo pri slovenščini. Veliko je besedil pri 

geografiji, biologiji, zgodovini … Če težko oz. slabo prebereš, slabo razumeš in če ni razumevanja, 

potem tudi znanja ne more biti.  

 

Ste že kdaj pomislili, da bi dali odpoved? Kaj ste takrat naredili? 

Ne morem reči, da nikoli. Na to sem običajno pomislila, kadar sem čutila nemoč, kadar nisem vedela, 

kako reagirati na določeno situacijo. A moje misli na odpoved so bile zelo kratkotrajne. Običajno sem jih 

pozabila, ko sem prišla domov.  

 

Kot mi je znano, prihajate z Dolenjske, torej je vaše narečje drugačno od našega. Vas je že kdaj 

prijelo, da bi govorili v svojem narečju, med tem, ko ste poučevali? Če bi obstajala možnost, da 

bi govorili tako, bi izkoristili priložnost ali raje ne? 

Doma sem iz Loške doline, torej z Notranjske. Res pa moje narečje spada v dolenjsko narečno skupino 

in je zato precej drugačno od vašega. Kot učiteljica slovenščine se zavedam, da je moja dolžnost učiti 

slovenski knjižni jezik, zato nikoli ne pomislim, da bi med poučevanjem ali v pogovoru z učenci uporab-

ljala narečje. Kje, če ne v šoli, se boste naučili knjižnega jezika? Mi pa seveda kdaj kakšna narečna 

beseda »zbeži iz ust«. To učenci hitro opazijo, in se pritajeno nasmihajo. Verjetno bi se radi smejali gla-

sno, a si ne upajo. Svoje narečje pa pri poučevanju seveda izkoristim takrat, kadar obravnavamo nareč-

ja. Takrat povem tudi kakšno posebnost iz svojega narečja. Te ure so mi še posebej pri srcu, saj imam 

občutek, da se učenci takrat še posebej zabavajo, ko me slišijo govoriti drugače, kot so sicer vajeni. 

Nikakor pa se svojega narečja ne sramujem, nenazadnje je narečje naš materni jezik, zakaj bi se ga 

torej sramovali. Gotovo ste učenci opazili, da se s svojimi kolegi – učitelji pogovarjam v svojem narečju. 

Vem, da takrat vlečete na uho in se zabavate. 

 

V službo se vozite od daleč. Kako je to? 

Ni tako daleč. Dobre pol ure mi vzame vožnja v eno smer. Med vožnjo domov običajno predelam vse, 

kar se zgodi v službi, tako da doma o tem več ne razmišljam. Moji domači sicer pravijo drugače. Ta raz-

dalja je nekoliko moteča takrat, kadar imamo delo tudi popoldne in potem v vmesnem, prostem času ne 

grem domov. Sicer pa sem rada za volanom. Je pa res, da imam sedaj, ko sem že v letih, nekaj več 

težav na zasneženih cestah in si vzamem več časa za vožnjo. Takrat grem res po polžje.    

 

Karin Antunović, 7. b 
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PODRUŽNIČNA ŠOLA STUDENO 

Zbiramo pokrovčke... 

Preganjamo zimo... 

Se drsamo... 
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KOTIČEK ZA TUJE JEZIKE 

CROCODILES 

 

Today I’m going to write about crocodiles. Crocodiles are mostly found in East Africa, but we 

can also find them in Asia, India, Australia and North and South America. Crocodiles live 

mostly near rivers, ponds, and lakes. They have four legs, long heads and giant mouth with 

strong jaws. Their eyes and nose are on the top of their heads so they can breathe and watch 

their prey. Their strong jaws allow them to tear their prey to pieces. Crocodiles don’t chew 

their food. They feed on bigger mammals like deer or bison.  

Crocodiles are reptiles. Before they are hatched they are in eggs. If the temperature in the 

egg is about 30 °C, the crocodile in the egg is female, but if the temperature is around 34 °C, 

the crocodile inside is male. Crocodiles are very extreme and adaptive creatures and that is 

why they exist for over 84 million years. I like crocodiles because they are so interesting.  

 

Jure Ajdovec, 7. c 

 

DISCUSSING FILMS 
 
 
I like watching romantic movies because the love story in it can be real and the scenes in the 

movies are almost always perfect. I like to watch movies with my mom and we are both very 

emotional, so we usually cry together. 

The last time I was in the cinema was about a month ago. I went there with my friends Medeja 

and Laura. We were watching a horror movie Escape Room. I'm not afraid of horror movies, 

some of my friends usually scream but I don't.  The movie Escape Room is about five totally 

random people who come to their new workplace. They don't know each other, but later they 

become friends. The escape room is a room which has an exit, but you need to find it. These 

people in the movie had to go over all their bad past and help each other. In the movie there 

are five escape rooms and all five people must die in them, but they somehow manage to es-

cape from it. Nevertheless, at the end of the film only two people stay alive.  

The movie is very scary and some scenes are loud and sad. I recommend this movie to peo-

ple who like to watch horror and adventurous movies. 

 

Urška Letič, 9. b 
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MEIN ZIMMER  

 

Hallo, ich bin Tinkara und das ist mein Zimmer. Ich habe ein Zimmer für mich allein. Mein 

Zimmer ist klein, aber O. K. 

Ich habe ein Bett, einen Teppich, einen Schreibtisch, einen Stuhl, einen Schrank, einen Nac-

httisch und eine Kommode. Natürlich habe ich ein Fenster und eine Tür. Ich mache meine 

Hausaufgaben in meinem Zimmer. Und ja, ich liebe mein Zimmer!    

  

Tinkara Kogej Kardinar, 7. a 

MEIN TAGESABLAUF 

 

Ich stehe um 6.30 Uhr auf. Dann frühstücke ich. Meistens esse ich Eier. Ich fahre zur 

Schule um 8.00 Uhr. Meistens bleibe ich in der Schule 6 Stunden. 

Um 13.30 ist die Schule aus und ich fahre nach Hause zurück. Ich esse zu Mittag. Am 

liebsten esse ich Nudeln mit Tomatensoße. Um 16.00 gehe ich in die Musikschule. Ich 

komme nach Hause um 17.00 zurück. Dann schreibe ich meine Hausaufgaben. Um 19.00 

esse ich zu Abend. Dann dusche ich. Bis 21.30 sehe ich fern. Um 22.30 gehe ich schla-

fen. 

 

Nina Filipčič, 8. a 
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Hana Praprotnik, 4. b 

Lana Tešić, 4. a 
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Oba recepta so pripravile učenki Lina Kodele in Ana Jenček ter učiteljica Magdalena Penko Šajn.  

KUHARSKI RECEPTI 

PEČENA JABOLKA Z NADEVOM IZ OREHOV IN MANDLJEV 

ZA 4 OSEBE  

 

SESTAVINE: 

 

4 srednje velika jabolka 

12 žlic sesekljanih ali grobo mletih oreškov po izbiri 

4 žlice medu 

4 žlice na lističe narezanih mandljev 

4 žlice suhih brusnic ali drugega jagodičja 

4 žličke mletega cimeta 

 

POSTOPEK: 

Jabolka temeljito operemo in z žličko izdolbemo peščišče (pazimo, da jabolka 

ne preluknjamo). V skledi zmešamo med, cimet, orehe in mandlje ter vse 

ostalo kar smo si izbrali. Sestavine dobro premešamo in z nadevom napolni-

mo jabolčne vdolbine. 

Pečico segrejemo na180 °C . Z maslom namastimo pekač, (lahko ga tudi 

podložimo z alufolijo) in vanj zložimo nadevana jabolka, ki jih približno za 25 

minut damo v pečico. Po potrebi v pekač med pečenjem nalijemo malo tople 

vode (če v njem ni alufolije). 

Postrežemo na krožniku in prelijemo s sokom, ki je nastal pri pečenju. 

 

 
 SLIVOV MOUSSE Z MEDOM IN KISLO SMETANO 

 

ZA 5 OSEB 

SESTAVINE: 

 
350 g suhih sliv  

300 ml rdečega vina  

0,5 dl vode 

2,5 žlici medu 

ščepec sveže nastrganega muškatnega oreščka 

2 jajci 

malo kisle smetane (za po vrhu) 

malo metinih listov (svežih), za okrasitev 

 
 
POSTOPEK: 

 
Najprej damo v srednje veliko kozico suhe slive. Nato jih zalijemo z mešanico rdečega 

vina in vode. Kozico postavimo na štedilnik in pustimo vreti 7 do 10 min. Vmes doda-

mo 2,5 žlici medu. Ko vse skupaj zavre, odstavimo kozico in mešanico vina, vode in 

sliv skupaj zmiksamo. V drugih dveh posodah razdelimo jajca na rumenjake in belja-

ke. Rumenjake sčasoma vmešamo v hladen slivov »pire«. V drugi posodi stepemo 

beljake v nežen in čvrst puhast sneg. Ko to naredimo, beljake zelo počasi z žvrkljan-

jem nežno vmešamo v slivov »pire«. Pripravimo kozarčke in jih napolnimo z mous-

som. Za piko na i dodamo po vrhu še malo kisle smetane in list mete. 
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JAGODNI SORBET 

1. V sredino jagode naredite luknjo z uporabo slami-

ce, da iztisnete steblo vsake jagode. 

2. Jagode narežite na polovico in jih položite na 

pekač za peko, ki je podložen s peki papirjem in 

zamrznite, dokler se ne strdi. 

3. Zamrznjene jagode in med dodajte v mešalnik in mešajte do enako-

merne mešanice. 

4. Prenesite maso v posodo in dajte v zamrzovalnik, dokler se popol-

noma ne strdi.   

 

                  
                  

                  
Uživajte!  

Nina Jurca, 1. b Zala Štradjot, 3. c Blerina Ahmeti, 4. c 

Karin Antunović, 7. b 

Anastasia Jocić in Kaja Rebula, 8. a 
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RAZVEDRILO 
»O, mlada gospodična, vedno kadar se smejite, vas 

želim povabiti k sebi.« »Ste samski?« 

 »Ne, zobozdravnik sem.« 

Učitelj: »Voda ima veliko moč. Kdo 

lahko navede primer?« 

Janez: »Če moja mama joka, lahko 

dobi od očeta kar hoče.« 

Kako je ime človeku, ki gre gor?   

Zakaj se božiček vozi s 

sanmi z jelenčki?  

Ker je bencin predrag. 

»Ni več dvoma« je rekel 

doktor pacientu, »zastrupljeni ste bili!«  
»S čim vendar?« je  

vprašal pacient. »To bo 
pokazala obdukcija!« 

Elma Pašić, 7. c 

Marija Trošt in Kaja Rebula, 8. a 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luka Čajlaković, 4. b in Tjaš Magajna, 4. c 

2  1  

4    

 2   

 4  3 

SLIKOVNA KRIŽANKA 

Lana Tešić, 4. a 
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VODORAVNO 
1. Letos šola praznuje … let. 

3. Ime učitelja, ki je nadomeščal zgodovino. 

6. V učilnici št. 46 se poučuje predmet … 

8. »Soba učiteljic« ali … 

10. Priimek učiteljice glasbe. 

11. Priimek ene od učiteljic matematike. 

12. Priimek ene od učiteljic slovenskega jezika. 

13. Kratica novinarskega izbirnega predmeta. 

  

Karin Antunović, 7. b 

NAVPIČNO 
2. V učilnici št. 17 se poučuje predmet … 

3. Ime učiteljice angleščine. 

4. Kratica umetniškega predmeta. 

5. V učilnici št. 33 se poučuje predmet … 

7. Predmet, ki ga poučujeta učiteljici Harmel in 

Argenti, do letošnjega leta tudi učiteljica Gorup. 

9. Mladinski pevski … 

12. Kratica imena učiteljice biologije. 

ŠOLSKA KRIŽANKA 
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Oblika šolskega časopisa je plod dela učiteljice Tine Primc, knjižničarke 

Nine Mrak in učiteljic Darje Gorup ter Sabine Rutar.  

 

Postojna, junij 2019 

Zala Česnik, 7. c 

Žana Jenček, 8. b Kaja Rebula, 8. a 


