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Spoštovani! 
 
Leto je naokoli in izšla je nova številka šolskega glasila TI LOVIŠ. Zelo smo ga veseli in pono-
sni smo nanj. Prizadevnim učiteljem, ki so prispevke zbrali in uredili, avtorjem prispevkov 
ter vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izdaji glasila, se iskreno zahvaljujemo. 
 
Ko vemo, da smo dali vse od sebe in izkoristili vse svoje potenciale, si lahko z zadovoljstvom 
čestitamo, da smo delo dobro opravili. Vsi zaposleni na šoli, učenci ter starši, smo v tem 
šolskem letu opravili  veliko zahtevnih nalog. Soočali smo se z vzgojnimi, učnimi, delovnimi, 
voditeljskimi in organizacijskimi izzivi. Kalili smo se v različnih življenjskih situacijah. Ob tem 
smo se veliko novega naučili. Na znanju, spoštovanju in delavnosti smo gradili močno, zdra-
vo in pozitivno usmerjeno šolsko skupnost. Rezultati naših prizadevanj so predstavljeni v 
glasilu - v literarnih in likovnih prispevkih učencev. 
 
Če ste med tistimi, ki že nestrpno pričakujete poletje, si spomladanski čas lahko krajšate s 
prebiranjem našega glasila. Veliko veselja, pa kaj pojdite v naravo. Bližajo se poletne počit-
nice. Želimo vam, da bi bile lepe, sončne, zabavne, predvsem pa dolge. 
 
 
 
 

Kati Čubej, ravnateljica 
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SPOZNALI SMO ŠOLO 
 

V SEPTEMBRU SMO SPOZ-

NALI NAŠO ŠOLO. UČITE-

LJICI ERIKI STA NAS POPE-

LJALI PO ŠOLI.  RAZKAZALI 

STA  NAM PROSTORE IN 

DELAVCE ŠOLE. 

 

 

NAJLEPŠE MI JE BILO PRI 

ZOBOZDRAVNICI NINI, KER 

JE ZELO PRIJAZNA  (LARA).  

 

 

 

 

 

V ČETRTEK SMO BILI MI V 

KNJIŽNICI (FILIP).  
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SUZANA IN DORICA 

TIPKATA RAČUNE 

(KARMEN). 

 

 

 

 

 

 

RAD GREM K DAVIDU 

(LAN).  

  

 

 

 

 

 

 

UŽIVAMO, UŽIVA-

MO, UŽIVAMO 

(BLAŽ).  
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OB PONEDELJKIH GREMO NA RAČUNALNIK (BRINA).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V KUHINJI PEČEMO PIŠKOTE ZA ROJSTNI DAN (KARIN).  

 

 



 

10 

MED  NOVOLETNIMI POČITNICAMI 

Naša družina je šla na počitnice v Moravske toplice. Naša Leksi je šla z nami. 

Leksi je moj kuža na baterije. V toplicah smo šli na piknik. Gledali smo film o 

fantu in punčki. Za silvestrovo smo šli pokat petarde.  

Urška, 4.r.  

 

MOJE ZIMSKE POČITNICE 

Med počitnicami smo šli smučat na Cerkno. Tu smo bili tri dni. Zelo sem uživala 

na snegu in veliko smučala. Po hribu sem se spustila kot raketa. Z mamo sva se 

ustavili ravno pri znaku STOP. Bili smo tudi v Čiginju. Igrala sem se s Tajem in Ti-

janom. Bila sem tudi v Oseku. Tu imajo konje : Kinga, Brino, Mišo in Brika.  

Hana, 4.r.  

 

Med počitnicami sem se vozil s kolesom. Iskal sem zvončke. Vozil sem se tudi s 

traktorjem. Bil sem na računalniku in gledal televizijo.  

Matej, 4.r.  

Anja, OPP IV, V A 
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13 Nejc, OPP IV, V B 
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Jan, OPP III, IV 

Petra, OPP IV, V B 
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Športni dan na snegu 

Zjutraj smo odšli na Črni Vrh. Peljali smo se z avtobusom. Jaz sem sedela s Tjašo v tretji 

vrsti. Ko smo prišli, smo najprej pojedli malico, potem smo se šli sankat. Jaz sem na sankah 

večkrat peljala sošolca Mateja. Enkrat sva se  tudi zvrnila v sneg. Ko smo imeli pavzo, smo 

šli  pitI čaj. Potem smo se še malo sankali. Ob 12.00 nas je prišel iskat avtobus in nas peljal 

nazaj v Novo Gorico. Na športnem dnevu smo se imeli zelo lepo. 

Tina, 5.r. 

  

Imeli smo športni dan 

Bili smo na športnem dnevu. Šli smo z avtobusom na Črni vrh. Sedela sem sama. Učenci 

smo se sankali in smučali. V koči smo učenci  pili čaj, učitelji pa kavo. Na športen dnevu 

smo se imeli zelo lepo. Želimo si še takšnih dni.                                                                      

                                                                    Besarta, 7. r. 
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Suzana, OPP III, IV 
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KROŽEK PROSTOVOLJSTVO 

Vsak teden gremo v Dom upokojencev Nova Gorica. Pri krožku smo Anja, Matej, 

Manuela in Martina. Z nami je učiteljica Slavica, ki poučuje krožek prostovolj-

stvo. Pri krožku igramo karte, Človek ne jezi se, Spomin in šah. 

Mojca nam vedno postreže čaj ali sok, včasih pa nam prinese tudi piškote. Z njo 

se včasih tudi fotografiramo. 

Večkrat igramo tudi tombolo, kjer se nam pridružijo tudi učenci iz OŠ Frana 

Erjavca. 

Pri krožku se rada družim z učenci iz OŠ Frana Erjavca in tudi ostarelimi. 

 

Martina, 8. razred 

 

MLADINSKA PEVSKA SKUPINA 

Obiskujeva mladinsko pevsko skupino na naši šoli.  

Vaje imamo v dveh skupinah. Pred nastopi imamo skupne vaje. Midve hodiva 

na vaje ob četrtkih. 

Pri pevskih vajah pojemo, igramo na inštrumente, včasih tudi plešemo, na inter-

netu iščemo glasbo, pogledamo si kakšno oddajo ali film, urejamo glasbeno 

učilnico in skrbimo za inštrumente ter kostume. 

Rada poslušam Gade, Atomik harmonik, Roka Žlindro, ansambel Nemir, Vikend, 

Modrijane, Čuke, Rebelde, Navihanke, Tanjo Žagar,… Mojca ima tudi rada Mo-

drijane in Čuke. 

Najraje imamo nastopanje. Najbolj se veselimo nastopa za dedka Mraza in ob 

koncu šolskega leta. 

 

Mojca, 6. razred in Martina, 8. razred  
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Pust 

Na šoli smo imeli pustovanje z naslovom Maškare imajo talent. V avli šole smo 

imeli pustno rajanje. Maškare so se morale predstaviti. Najlepše so bile muce. 

Jaz sem bil Lego-man. V žiriji so bili učitelji Borut,Edi in Jasna. Zmagala je maska, 

ki je predstavljala zombija. Za nagrado so bili označevalci za knjige. Bilo je zelo 

zabavno. Luka je dobil za nagrado trakce. Vsem je bila moja maska lepa. Za ma-

lico je bil krof.  
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PLAVALNI TEČAJ 

V mesecu januarju smo se učenci 1., 2. in 3. razreda udeležili plavalnega tečaja 

na Mestnem kopališču v Novi Gorici. Imeli smo se lepo. Naučili smo se gledati 

pod vodo, skakati na noge, nekateri pa tudi plavati pod vodo.  

Še bi šli.  

Učenci 1., 2. in 3. razreda 

MENI JE VŠEČ, DA GREM PLA-

VAT. 

KARMEN PAVŠIČ 

 

MENI JE BILO VŠEČ, KO SMO 

SE IGRALI MORSKE DEKLICE. 

FANI SI JE DALA IME LEJA, JAZ 

PA ARIELA. 

BRINA KOBAL 

 

 

 

SEM PLAVAL, SEM SKAKAL IN SE 

IGRAL V BAZENU. 

FILIP STOJANOV 

 

SEM PLAVALA POD VODO IN SEM 

IMELA ZAPRTE OČI. 

LARA FURLAN 

 

MENI JE LEPO V BAZENU. 

BLAŽ ROJC 

 

VŠEČ SO MI BILE KOPALKE, BRISAČA IN DA SMO SE ŠLI KOPAT. 

KARIN KORENJAK  
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PO FRTALJI DIŠI  

Frtalja je slovenska narodna jajčna jed, ki je znana predvsem 
v primorski kuhinji. Naredimo jo iz stepenih jajc, moke in različnih zelišč, ki mo-
rajo biti čim bolj sveža. Frtaljo je potrebno med peko obračati, da dobi zlatoru-
meno barvo. 

 

Poznali so jo že v srednjem veku. 

 

 

Rekonstrukcija renesančnega pogrinjka s fižolom in frtaljo, Goriški 

muzej, Muzejski sejem 1997, Narodna galerija Ljubljana, po predlogi 

A. Caracci, Jedec fižola, olje na platno, Galerija Colonna, Rim, med 

1580 in 1590 

 

 

 

 

Frtaljo pripravljajo naše none, mame in tudi mi smo jo. 

 

 

 

 

Zeleni Škrat si skrbno ogleduje 

nabrana zelišča. 

»Kljub mrazu, ki kar ne pojenja 

je vse to pokukalo iz zemlje?« se 

čudi. 

 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Primorska
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Pridne roke učencev skrbno čistijo in prebirajo 

zelišča, ki jih potem operemo in sesekljamo.  

 

 

 

 

 

 

Vse sestavine  in pripomočki so pri-

pravljeni na delovni površini. Zavihamo 

še rokave in ubijemo jajca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kdo bo prvi mešal?  
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Vsi so prišli do metlice in opazovali de-

lo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Umešamo še zelišča, moko, sol, 

malo pecilnega praška in mleko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medtem se v ponvi segreva 

maščoba. Maso vlijemo v po-

nev in že diši.  
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Zeleni Škrat se ne more načuditi, 

kako je ta jed preprosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okusna in zdrava malica je pri-

pravljena. 

Dober tek.  

 

 

 

 

 

 

Frtaljo so pripravili in pojedli učenci oddelka posebnega programa I. in III. stopnje Pia, To-

mas, Andrej in Blaž ob pomoči Maruše in Tanje.  
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OBISK KNJIŽNICE  

 

OB ČETRTKIH HODIMO V KNJIŽNICO H KNJIŽNIČARKI SAŠKI. 

SAŠKA NAM JE ŽE NA ZAČETKU LETA POVEDALA, DA V KNJIŽ-

NICI NE NORIMO. GOVORIMO TIHO. KNJIŽNIČARKI POVEMO 

O PREBRANI KNJIGI, VČASIH TUDI KAJ NARIŠEMO IN KNJIGO 

VRNEMO. NATO SI IZPOSODIMO NOVO KNJIGO. S KNJIGO 

MORAMO LEPO RAVNATI. V KNJIŽNICI NAM JE LEPO. IN RADI 

HODIMO, SAJ JE KNJIŽNIČARKA PRIJAZNA.  

Učenci 1. in 2. razreda 
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RIME 

VETER – PETER 

MUHA – JUHA 

ZVONEC – LONEC 

LOPATA – COPATA 

SLON – BALON 

TROBENTA – POLENTA  

ZVEZEK – ZREZEK  

Luka , 3.r.  

IZŠTEVANKA 

 

MIŠKA TEKA TEK, TEK, TEK,  

TI SE SKRIJEŠ PEK, PEK, PEK. 

JAZ TE IŠČEM TUP, TUP, TUP,  

IN TE NAJDEM ČUP, ČUP, ČUP.  

 

Fani Klara, 3. r 

Vesna, OPP  
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Jelen Jarko 
Janko in Metka 

Kadar Vanči riše, Matej, 5. r. Nejc, OPP IV, V B 
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Jan, OPP III, IV 



 

33 Rok, 4. r. 
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KLAVIR IN PIANINO 

Gospod iz Ljubljane nam je predstavil pianino. 

Povedal je, da je sestavljen iz ohišja, klaviature in treh pedal. 

V ohišju je srce klavirja in pianina, to so strune. 

Na klaviaturi so bele in črne tipke. 

Pedala so za tih, kratek ali podaljšan zvok. 

Razložil nam je razliko med klavirjem in pianinom. Pri klavirju strune ležijo in za-

to je velik. Pianino je manjši. Na šoli imamo pianino. 

Manuela, OPP IV, V B  

 

 

IGRAM NA INŠTRUMENTE 

Igram na ksilofon. Ksilofon je narejen iz lesa. Vsaka ploščica ima svoj glas. 

Označene imamo z različnimi barvami. Na ploščice udarjamo z udaralkami. 

Učiteljica nam note za pesmico nariše z barvnimi krogci. 

Mojca, 6. razred 
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Z ogljem so risali učenci 5. razreda 



 

38 Vesna, OPP IV, V B; Valentina, OPP III, IV 
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VELIKA ŽELJA 

Želim si imeti hišo z dvoriščem. Tam bi imel majhnega kužka. Ime bi 

mu bilo Reks. Imel bi svojo ovratnico in povodec. Spal bi v svoji pasji 

uti. Jaz bi se z njim veliko igral. 

Dedo, OPP III, IV 

 

Moj domači kraj 

Živim v Solkanu. Prebivalci Solkana se imenujejo Solkanci. Najpo-

membnejša znamenitost Solkana je Solkanski most, ki ima najdaljši 

kamniti lok na svetu. Skozi Solkan teče reka Soča. Na Soči vsako leto 

potekajo tekmovanja v kajakaštvu. Solkan obdajajo Sabotin, Skalnica 

in Škabrijel.  

Naša družina se bo kmalu preselila na Kras v vas Temnica, ki bo moj 

novi domači kraj.                                                                                   Matej, 5.r.  

Karmen, 1. razred 
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PRIŠLI SMO KOT GOSTJE, ODHAJAMO KOT PRIJATELJI 

Pred  tednom dni sva dobili vabilo, da se udeleživa prireditve ob dnevu šole na 

OŠ Kozara Nova Gorica. Zelo sva se ga razveselili in z navdušenjem pričakovali 

ta dan. 

Presenečeni sva nad sodobnim načinom pouka in učenci, ki so zelo seznanjeni z 

računalniško  tehnologijo. Sodelovali sva pri pouku slovenščine v kombiniranem 

oddelku učencev 6. in 7. razreda. Obravnavali so besedilno vrsto »novica«.  Po-

uk  je potekal s pomočjo interaktivne table, učenci 7. razreda pa so naloge re-

ševali vsak na svojem prenosnem računalniku. Starejšim učencem sva pomagali 

pri zapisu novice o današnjem dnevu. 

Pri pouku nama je bilo zelo všeč. Počutili sva se prijetno in koristno, saj sva lah-

ko sodelovali z učenci pri delu. Z veseljem bi še kdaj prišle in sodelovale z njimi.  

Ula Zorn in Maja Milatovič, 9.a OŠ Renče 
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DAN ODPRTIH VRAT NA OŠ KOZARA NOVA GORICA 

Učenca OŠ  Ivana Roba iz Šempetra sva se udeležila dneva odprtih vrat na OŠ  Kozara Nova 

Gorica. Obiskala sva 5. razred, kjer sva sodelovala pri pouku matematike. Imela sva se ču-

dovito, saj so bili otroci krasni (snov so razumeli in hitro odgovarjali). Tudi osebje in drugi 

učenci so zelo prijazni. Srečala sem tudi sestro moje sošolke in mamo moje sošolke, ki uči 

na tej šoli. 

Neja Bratušek, 8. a 

 

Učenca OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici sva se v petek,  15. 3. 2013,  udeležila dogodka 

Dan odprtih vrat na OŠ Kozara Nova Gorica. 

Na šoli se dogajajo zanimive stvari. Učijo se enake predmete kot mi, le počasneje. Udeleži-

la sva se ure matematike v 5.razredu. Bilo je zanimivo. Učenci so se poštevanke učili s po-

močjo iger. Bil sem v paru z Markom. Bil je sramežljiv, tih in je pri reševanju rabil mojo po-

moč, spodbudo. Za nagrado sva dobila bombone. Bilo je zelo lepo. Ugotovil sem, da ti 

učenci potrebujejo pomoč. 

Luka Vižin, 7. c , Osnovna šola Ivana Roba Šempeter 
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PRI URI ŠPORTNE VZGOJE 

Ko smo prvič stopili skozi vrata smo bili presenečeni glede odziva učencev… 

Šola je zelo lepo urejena, ni veliko hodnikov. Učitelji in učenci so nas zelo lepo sprejeli. Takoj, 

ko smo stopili skozi vrata, so nas pozdravili in povabili naprej. Kasneje smo se odločili za pouk 

športne vzgoje. Tukaj sva tudi midva poprijela za vaje.  Otroci so bili zelo gibčni in pošteni (mi 

bi namesto 10 trebušnjakov v šoli naredili samo dva). Ko smo vstopili v telovadnico, so nas 

takoj pozdravili in  se predstavili ter začeli pripovedovati o svojih hobijih in domačih živalih. 

Predstavili so se in  začeli smo z uro. Ugotovili smo, da sva med najslabšimi športniki. Po za-

ključku ure so naju objeli, čutila sva  veliko iskrenosti in ljubezni. Otroci so drug do drugega 

strpni in spoštljivi, med seboj se ne pretepajo ali žalijo in imajo lepe socialne odnose. Pokaza-

li so nam tudi slačilnice in zunanja igrišča.  

Pokukali smo tudi v sobo fizioterapije, kjer smo spoznali fanta, ki nam je z nasmehom poka-

zal veselje, da nas je spoznal. Vsakič, ko smo ga pogledali, se nam je prešerno zasmejal.  

Te čudovite izkušnje ne bova nikoli pozabila. Vedno se je bova spominjala ter delila z drugimi.  

 Dominik Rusjan 

Nika Saksida 

OŠ Dobrovo, 9. razred  

 



 

45 

Naši vtisi 

Bilo nama je zelo všeč, dekleta pri gospodinjstvu so nas čudovito sprejela. Nau-

čile smo se speči vrtnice z orehi, ki so čudovito uspele, in prepričani sva, da jih 

bomo vse tudi doma z veseljem pripravile. Šola nama je zelo všeč, saj daje ob-

čutek prijaznosti in varnosti. Vsi so zelo prijazni,a nam je učenka Martina pove-

dala, da učitelji tudi kdaj kričijo (no, kje pa ne?). Učenci so zelo prizadevni in se 

trudijo po vseh svojih močeh, prav to bi se lahko od njih naučili tudi mi, saj veli-

kokrat prehitro vržemo puško v koruzo.   

Sara Cani in Maja Petrović 

OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica 
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V DRUŽBI NAJMLAJŠIH 
 

Hvala za povabilo. Nama je bil obisk vaše šole zanimiv. Najbolj nama je bilo 
všeč, ko sva obiskala najmlajše učence in skupaj z nama znano učiteljico, Eriko 
Orel, prisostvovala pri pouku. Opazila sva, da se učitelji zelo potrudijo za to, da 
se učenci snov lažje naučijo. Najbolj naju je presenetil  prvi razred, ker nisva pri-
čakovala, da bodo učenci že toliko znali. Pohvale učiteljem in učencem. 

Tim Mozetič  in Veronika Nemec, OŠ Miren 
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PREČUDOVITI VTISI NA VAŠI ŠOLI 

Sva učenki 9. razreda na OŠ Kanal in danes, dne 15.3.2013, sva se pridružili učencem pri 

pouku tehnike in slovenščine.   

Vtisi so presenetljivo  pozitivni, saj sva ugotovili, da pri vas pri urah tehnike izdelujete težje 

izdelke kot pri nas, in sva se z izdelavo pošteno namučile.  Ker je v vaših razredih manj 

učencev, se jim učitelji lažje posvetijo in je to za njih en velik plus. Učitelj Edi je pa »itak ful 

car.«  

Da bi spoznale, kako poteka bolj teoretičen pouk, pa sva šli h pouku slovenščine, kjer sva 

spremljali, kako novico spoznajo v 6. in 7. razredu. Zelo naju je presenetilo, kako ste napre-

dni, saj pri učenju veliko pogosteje uporabljate računalnik in najnovejšo tehnologijo.  

Najprej si sploh nisva predstavljali, 

kako poteka pouk, a sva se nad 

njim takoj navdušili in bili prijetno 

presenečeni. Učenci se morajo za 

svoje znanje veliko bolj potruditi, 

zato jih še bolj ceniva. 

 

Anika Božič, Kristina Kudrič  



 

48 Čudežno drevo, Anja, OPP IV, V A 


