
PLANINSKE NOVICE

Pred vami je posebna različica spletnega časopisa v PPT obliki. Vse je 
nastalo z namenom, da vam polepšamo kakšen dan življenja. Z vami 
bi radi podelili sličice, pesmice, spise, voščila in razmišljanja, ki so 
nastala v času šole na daljavo. 

Učenci osnovne šole Antona Globočnika Postojna, podružnice Planina 
pod mentorstvom in s prispevki ter vmesnimi komentarji učiteljice 
Mateje Magajna



Iz življenja: stela MRNJEC, 1.r.



VERONIKA MATJAŠIČ, 4.RAZRED

• V času korone mi ni dolgčas. Seveda, doma moram pospravljati in se učiti. Ni mi

dolgčas tudi zato, ker imam dve sestri. Obe sta sicer starejši od mene in imata

več dela kot jaz, še posebej moja najstarejša sestra, ki je v srednji šoli in ima

vsak dan pet ali več video konferenc. Vseeno se lahko zabavam z njima. S sestro

Lucijo sva že 30. novembra okrasili manjšo jelko, s sestro Martino pa se, zdaj ko

je sneg, igrava zunaj. Skupaj tudi pečemo piškote, telovadimo in gledamo

božične filme. Imam pa tudi dva kužka: Lamo in njenega sina Nara. Oba

obožujeta sneg in mraz, še posebej Lamo. Nara se skoraj ne vidi v snegu, saj je

bele barve. S sorodniki si dopisujemo ali pa se pokličemo po Skypu.

• Čeprav nas je korona zaprla, se imamo zelo lepo!



Iz življenja: Nikki Jurović, 1.r.



Tako kot drugje smo tudi v Planini vsi učenci in učitelji doma 
že dva meseca, z nami tudi dosti staršev, razen tistih, ki se 
vozijo v službo. Korona je že marsikoga obiskala. Učenci se 
šolamo na daljavo, v večini smo to vzeli zelo resno. V tem 
času smo pridobili veliko računalniškega znanja, naučili pa 
smo se tudi raznih motečih dejavnikov, da nam ni dolgčas na 
Zoomu. No, to smo hitro opustili, saj je pouk resna zadeva. 
Več o tem, kako izgleda življenje doma, lahko pove tudi 
učenec Tian.



KORONSKO ŽIVLJENJE, TIAN ŠAKANOVIĆ, 1.R.
Zelo dolgo smo že doma. Najprej počitnice, pa potem spet počitnice in potem so rekli 
„šola na daljavo“. Slišalo se je fajn, da se bomo učili doma, da ne bo treba zgodaj 
vstajat. Pa super je bilo, ko smo se videli skozi računalnik, sem že vse zelo pogrešal, 
tudi učiteljico Nives, ki je zelo, zelo prijazna. Ona se nikoli ne krega, če kaj narobe 
naredim pri nalogi, mami je pa bila včasih fajn jezna. Ampak vseeno jo imam rad, 
tudi če se včasih jezi, saj včasih sem pa res lump. Ker nimam blizu babic, da bi naju z 
bratcem počuvale, sta se ati in mami menjala, da je bil vedno nekdo z nama doma. Z 
atijem je bilo tudi super. Naloge sem raje delal z njim, ker ni bilo treba hitro delat. Pa 
skupaj sva naredila tudi okraske za na smrekico in sva bila z bratcem tako neučakana, 
da smo jo okrasili že v soboto, ko je bil še november.  Zdaj pa komaj čakam Miklavža, 
bo sigurno kaj prinesel, čeprav kar veliko nagajam bratcu, pa on mi tudi, potem oba 
jokava, ko se mami krega. Vem, da ne smemo v šolo, ker je veliko korone, pa k babici 
tudi ne smem, ker živi daleč. Grem lahko samo v gozd in na Planinsko goro. Saj tudi 
tam je lepo. Pa z Galom rad tekam po gozdu in se streljava z metki, pa ne s tapravo
pištolo. Vsaj sneg je zapadel, da sem se lahko sankal. Pa upam, da vseeno pride tudi 
Božiček, čeprav je korona, ker on je tudi že star in lahko zboli. Komaj čakam, da 
bomo lahko spet šli v šolo, da se bomo lahko skupaj igrali in peli. Moja mami pravi, da 
bomo šli, ko bo to povedal Jelko Kacin. Zdaj, ko je december, želim, da ne bi nihče 
zbolel in da bi bili vsi srečni.



Iz življenja: stela mrnjec, 1.r.



Iz življenja: Tinkara ravnik, 1.r.



Iz življenja: tinkara ravnik, 1.r.



Iz življenja: tinkara ravnik, 1.r.



NOVA PESEM

Naša učiteljica Mateja pa je v tem času kakšenkrat slabo spala. In ker 
je med premetavanjem po postelji razmišljala o nas in naših počutjih, 
je dobila dovolj navdiha, da je šla prevajat in nato napisat eno novo 
pesem, ki pove, kako se počutimo otroci, o čem vsake toliko 
razmišljamo in kaj si včasih želimo. Sledi besedilo pesmi…



Z MANO SI,  Mateja Magajna

Sošolka moja, v teh dneh v meni ni več nič veselja,
se spomniš, ko sva včasih tam po poti
sprehajali se skupaj z roko v roki, z roko v roki.

Sošolec moj, zdi se mi noro, da ne morem bit s teboj,
ne morem v tvoji družbi nogomet igrati,
le v mojem srcu vedno z mano si, z mano ti.

ENKRAT SE BOMO VSI VRNILI, SKUPAJ PELI, SE IGRALI
IN NIKOLI POZABILI, ZA SAMOTO SE NISMO RODILI.

Prijatelj moj, do kdaj pogrešala nasmeh bom tvoj,
trenutke lepe, ki so izginili,
a ti nasmehneš se in misliš si, rečeš mi:

SAJ SE BOMO VSI VRNILI, SKUPAJ PELI, SE DOBRO IMELI
IN NIKOLI POZABILI, ZA DRUŽENJE SMO SE RODILI. 



Pesem se bomo z veseljem naučili in jo vsi skupaj zapeli na slavnem 
koncertu v gala dvorani. Vam pa  moramo povedati, da v tem času 
nekateri poskušajo tudi drugače malo ustvarjati. S tem si namreč 
krajšajo čas. Eni rišejo, drugi pišejo, spet tretji pa se preizkušajo v 
tem, da se trudijo svoja občutja prelivati tudi v verze. S tem se je 
preizkusila tudi Mila. Sledi nekaj čisto njenih verzov, da boste vedeli, 
o čem že ves ta čas razmišlja. 



PRIJATELJSTVO,  MILA TICA, 4.R.



Iz življenja: lara milavec. 1.r.



Iz življenja: lara milavec, 1.r.



Iz življenja: mark milavec, 3.r.



Iz življenja: KRiSTina PeROvŠeK, 2.R.



Iz življenja: LIZA MRNJEC, 4.R.



Iz življenja: LIZA MRNJEC, 4.R.



Iz življenja: LILI MRNJEC, 3.R.



Iz življenja: LILI MRNJEC, 3.R.



Iz življenja: LUKA MRHAR, 3.R.



Mia pa se je lotila kar akrostiha. Saj vemo, da ne veste še vsi, kaj je to 
akrostih. Vam bomo pa razložili. To je pesniška figura, ki ima 
večinoma vlogo posvetila. To so prve črke v verzu, ki gredo po vrsticah 
navzdol in tvorijo neko pomembno besedo. Npr., spomnite se 
Prešerna, kaj je napisal dragi Juliji. No, Mia  pa se je ukvarjala z 
najbolj pogosto uporabljeno skrivnostno besedo na svetu v zadnjem 
letu. 



KORONA, MIA RIZMANOVSKI, 4.R.



Iz življenja: alma mujakić, 2.r.



Iz življenja: alma mujakić, 2.r.



Iz življenja: jan KOGOvŠeK, 4.R.



HVALEŽNOST
V teh dneh, ko se je zaključilo leto, je marsikdo razmišljal o svojem 
življenju. Ko se bliža konec leta, lahko namreč potegnemo črto, 
premislimo, kaj je šlo dobro in kaj bi bilo za spremeniti. Gotovo pa 
smo kljub okoliščinam tudi za marsikaj hvaležni. Saj na tem koščku 
Zemlje, kjer živimo mi, pravzaprav sploh ni tako slabo. Pa poglejmo, o 
čem so razmišljali nekateri učenci in zakaj so hvaležni…..

KATARINA VIHER, 2.R. : »Hvaležna sem, ker me ima mamica rada in 
ker sem bila letos  lahko na morju.«                                                                                         

ALEKSIJ ĐOKIĆ, 1.R. : »Hvaležen sem zato, ker sem zdrav, upam pa, da 
bomo šli kmalu v šolo.«                                                                                                      

PIKA: »Hvaležna sem zato, ker je mami naredila izpit.«



Iz življenja: KATJA KOVAČ, 2.R.



Iz življenja: KATJA KOVAČ, 2.R.



Iz življenja: KATJA KOVAČ: 2.R.



Iz življenja: KATJA KOVAČ, 2.R.



O MIRU, Lara Petkovšek, 5.r.

Mir je družbeno stanje, ki vlada med državami in ljudmi.

Za mir lahko naredim veliko. Na primer rečem staršem, da grem spat, 
v resnici pa v sobi poslušam mirno glasbo. 

Ali pa, starši mi rečejo, da gremo vsi skupaj na rojstni dan, jaz pa 
rečem, da ostanem doma. Ko starši odidejo, se vržem na kavč in v 
miru počivam.

Ali pa grem na sprehod v gozd ter v miru hodim in se spočijem.

Če bi bila na pomembnem mestu in bi imela vpliv na ljudi, bi jim 
rekla, naj ostanejo mirni, naj ne delajo panike in da bom jaz vse 
uredila.



ČE BI BIL KRALJ SVETA, Nikola Đjokić, 3.R.

Če bi bil kralj sveta, bi ustvaril enakost med ljudmi po vsem svetu. 

Ukazal bi, da bi bil cel svet brez vojne, lakote. 

Vladalo bi spoštovanje do narave, do živali in humanost med ljudmi.  

Vlagal bi v zdravstvo in v izobrazbo otrok. 

Preprečeval bi nasilje v družinah. 

Želel bi lep svet.



Iz življenja: julija kovač, 5.r.



Iz življenja: julija kovač, 5.r.



Iz življenja: julija kovač. 5.r.



POSEBNA AKCIJA

V decembru se je v Planini odvijala posebna akcija. Nekateri otroci so  
skupaj s starši izdelali adventne koledarje. Tako so si za vsak dan 
izbrali eno nalogo in z njo polepšali svet doma, pa tudi še kje drugje. 
Kamila se je zelo trudila, da je bilo pri njih bolj mirno in veselo. Dala 
nam je idejo, da se bomo večkrat doma spomnili narediti kakšno 
stvar, da bo življenje lepše, bolj mirno tudi za starše…



DOBRA DELA, Kamila Maria Grbec, 1.R.
Pospravila sem vse igrače v dnevni sobi, ko so v nedeljo po kosilu vsi 

ostali počivali (spali).

Pospravila sem otroško sobo in pometla po hiši.

Večkrat sem pomagala kuhati in pripraviti mizo ter jo pospraviti, 
počistiti.

Zlagala sem umazano posodo v pomivalni stroj in ga izpraznila, ko je 
bila posoda čista.

Rada sem pomagala sosedi na vrtu in šla z njo na sprehod, ko me je 
povabila, da ni šla sama.

Ko pomagam doma, ubogam ter se otroci ne prepiramo, je v hiši mir in 

sta mami in ati vesela. Mir v družini je tudi, ko zvečer vsi skupaj 
molimo in ko gledamo Martina Goloba.


