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RAŠICA
OŠ Šentvid Ljubljana

Šol. leto 16/17

junij 2017

60 let OŠ Šentvid
OŠ Šentvid Ljubljana bo praznovala leta 2018
šestdeset let obstoja in uspešnega dela
Rašica je časopis OŠ Šentvid,

rojstni dan naše OŠ. Tedaj

ki v takšni ali drugačni obliki
izhaja že od ustanovitve

bo izšel tudi jubilejni
zbornik. Vabljeni vsi že zdaj,

Osnovne šole Šentvid (prej

ki ste kakor koli (bili)

Osnovne šole Alojza Kebeta),

povezani z našo šolo, da

torej že skoraj 60 let.
Naslednje leto bomo namreč

nam pošljete prispevke,
spomine na naslov:

24. aprila praznovali 60.

ošš@gmail.com.
 

OSNOVNA ŠOLA ŠENTVID LJUBLJANA
Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana Šentvid

ŠOLA, KI Z ZNANJEM IN S
SODELOVANJEM
OMOGOČA ZDRAVO IN
USTVARJALNO ŽIVLJENJE
ŠOLA, KI JE USMERJENA
V PRIHODNOST.

OBROBJU MESTA V SOŽ ITJU Z NARAV O IN NAV DIHOM PO
USPEHU

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Ker grem v
srednjo šolo
 

Nekaj misli
odhajajočih
devetošolcev

V ŽIVLJENJU PUŠČAMO

 

Pred koncem sem se
vprašala: »Kakšen pečat
smo pustili?«

Šola, brez nje ne moreš, z njo
pa so same težave.
Prvi razred igra, drugi igra,
tretji tudi …,
deveti pa »špricanje«.
Zakaj?
Premalo igre.

Uspelo mi je. Sem v srednji
šoli. Veselim se tega. …
A se res veselim?

Iz gotovosti prehajam v
negotovost.
A si tega želim?
Če bi rekel, da se veselim
srednje šole, bi se zlagal.
Zakaj ne?
Grem v negotovost.
Sprašujem se:
- Se bom moral učiti več?
- Ali me bodo razumeli
sošolci?
- Bodo profesorji vsaj tako
prijazni, kot so v osnovni
šoli?
- Menda bom kar naenkrat
odrasel; in tako odgovarjal
za vse »neumnosti«.

Komaj čakaš, da bo konec;
a ko pride,
se počutiš zmedeno:
ne veš,
ali naj se veseliš ali jočeš,
saj se zavedaš, da je enega
druženja nepreklicno konec,
kakor je tudi konec
druščine, s katero si živel,
trpel in se veselil celih devet
let.

SLEDI, KI SO KOT PEČAT,
KATEREGA OPAZIJO VSI

Nekateri so vgravirali svoje
ime – nekje na skrivnem
mestu, da bodo lahko v
prihodnosti, mogoče svojim
otrokom, pokazali: »Vidiš,
tu je sedela tvoja mamica, tu
se je potil tvoj očka.«
Drugi so se zapisali kot
mojstri izogibanja šolskim
obveznostim.
Tretji: Bili smo ustvarjalni.
Začutili smo, da lahko
razkrijemo svoje
sposobnosti, šola nam je to
omogočila in mi smo jih
»razlili« med generacije, ki
je hodila z nami drgnit
šolske klopi, v vsej »naši
veličini«.
Mislim, da se nas bodo po
tem spominjali mlajši rodovi
in tudi učitelji.
Vem, da bodo veseli, če
bomo uspeli.
In vem, da bodo s ponosom
rekli: »Tega učenca, to
učenko sem učil tudi jaz.«
To je torej pečat, ki ostane.
Pečat spomina.

Uporaba
gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
Srednje šole
se veselim,
ker bom spoznal veliko
novih deklet.

str. 2, junij 2017

e-rašica – glasilo Osnovne šole Šentvid Ljubljana
3. Biti vljuden z učitelji, potem
ti pomagajo na vse možne

Takoj v devetem se mi je
postavilo vprašanje: Kam po

načine, da uspeš (To je odličen

osnovni šoli?

recept za tiste, ki se neradi

Panika me je kar večkrat

učite; tako kot se tudi sam

zgrabila, saj je moj uspeh bil

nisem.).

povprečen, želje pa visoke.

4. Pisati pisne izdelke
pozitivno, potem bo tudi

Pogosto so mi svetovali, da to
ne gre skupaj, a sem vztrajala;

ustna ocena skoraj zagotovo

malo zaradi želja, več pa

pozitivna.

zaradi trmoglavljenja – trma –
to sem jaz. …

5. Če se kje kaj zalomi, ne

Na koncu pa – za mizo sem
sedela več kot običajno prej.

čakaj na maj.
6. Upoštevaj pa:

Hotela sem čim več točk – s

V SREDNJO ŠOLO?

Vpiši se v šolo, kjer boš s

tem pa neoviran vpis v
srednjo šolo.

Letos smo bili na vrsti mi,

točkami nekje v sredini ali v
zgornji polovici lestvice

drugo leto boste vi, naslednje

izbrane šole.

oni … Pred vsemi pa je
vprašanje, kako najlažjee na

Meni je uspelo, potem bo tebi

želeno srednjo šolo?

tudi.

Preprost recept, kako prideš
najlažje v srednjo šolo:

(L)

Uspela sem.
Nauk, ki sem ga potegnila: Če
bi delala vsaj toliko kot na
koncu, bi posegla lahko še po
boljši šoli. Verjemite mi:
izplača se.
(U)

Najprej moraš uspešno
končati osnovno šolo. Nekaj

Spet se mi je zalomilo. Na

napotkov, kako to narediš, da

koncu sem popolnoma

ne znoriš.

popustil, namesto bi, kot so
mi govorili, stisnil zobe in

1. Redno hodiš na malico, da
zrasteš (to je prvi in

dosegel čim boljši uspeh.

najpomembnejši del: biti

Telefoniral sem v izbrano šolo

dovolj visok, saj greš v višjo

in jih prosil za nasvet, kaj naj

šolo).

naredim, saj bi se rad vpisal v
njihov program. Odgovor je

2. Razviješ vrline, ki jih večina
nima (npr. izdelati si moraš
odličen sistem, kako z najmanj
napora nakopičiti nujno

bil vljuden, a odločen: »Če boš
naredil popravni izpit v
prvem roku, te bomo počakali

potrebno znanje).
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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in vpisal se boš po rednem
postopku.«
Bil sem zelo vesel, a takoj za
tem me je preplavil srh: kaj pa
če mi ne uspe.

minevali zadnji dnevi v
devetletki brezskrbno, no, vsaj

Letos so pripravili devetošolci
zanimive igre, ki so zahtevale

glede učenja. Moja glavna

spretnost, pogum, znanje in

težava je bila valeta: kaj obleči,

tudi hrabrost – pojesti nekaj,

kako se urediti …

kar gre težko po grlu, četudi je
(Z)

Starši so mi uredili inštrukcije,

užitno.
Tekmovanje je bilo na šolskem
igrišču. V prvi igri so povedli

opravil sem vse vaje, ki sem
jih dobil na pripravah za
popravni izpit in se učil in

ajevci: spretno so si z nogami
podajali (sede) balon. Tudi v

učil.

drugih igrah so bili naši
nasprotniki odlični, a sreča je

Uspelo mi je.

bila na strani bejevcev. In tudi
Lahko povem: popravni je

moč: saj smo jih premagali v

največja kazen za nedelo med

vlečenju vrvi, in tako osvojili

letom. Nikar si ga ne

(smo si privlekli šolski ključ.

»privoščite«.
(N)
(E)

KDO BO V ŠOLSKEM LETU
2017/18 GLAVNI?
Stara navada na naši šoli je, da
14. 6. (na dan valete in
zaključka izobraževanja
devetošolcev) poteka
tekmovanje med oddelkoma
osmih razredov za ključ.
Z vpisom v srednjo šolo
nisem imela težav. Točke, ki
sem jih dosegla v sedmem,
osmem in tudi devetem
razredu so bile »garant«, da
bom na izbrani program
sprejeta. Prav zato so mi
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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PREMAGALI SMO
IZBRANO VRSTO
UČITELJEV

Zadnje dni pred koncem
šolskega leta se pomerimo

Vendar ni šlo vse tako gladko,
kot se bere tukaj. Vodstvo se

devetošolci z učitelji v igranju

je zelo pogosto menjavalo. A

odbojke. Že drugo leto

ker pravijo, da je sreča na

zapored smo bili uspešnejši

strani pogumnih, smo slavili.

kot naši »ocenjevalci«.

3:1

VALETA
14. 6. 2017: 19.00, Ljudski dom Šentvid
Že dopoldne je bila vročina. Generalka: marsikaj še ni usklajeno:
filmček nedokončan, nastopajoči živčni delajo tudi nepotrebne
napake, ponavljanje posameznih delov
nastopov …
Pomislila sem: »Zvečer bo katastrofa.«
Edina dobra stran je bila, da so osmi razredi, tako je v navadi pri nas, poskrbeli za krasitev dvorane,
osvetlitev, ozvočenje in računalniško predvajanje; kuharice pa za
prigrizke in pripravo dvorane za pogostitev. No, učenci osmih so jim pomagali.
Nekaj ur pozneje: 18.45
Počasi smo odkorakali pred dvorano. Živčno smo se razporedili v vrsto za koračnico. Čakali smo in čakali.
Zdelo se mi je obupno dolgo. In … koračnica.
Vsa v zanosu sem s plesnimi partnerjem stopala za predhodnjima. In že smo bili na odru, postavljeni v tri
kolone in pripravljeni na ples. Zgodilo se je. Iz dvorane se je slišal aplavz in kakšen vzklik. Vedela sem, da
smo navdušili starše, prijatelje, znance in mogoče tudi učitelje.
Nato je sledil program – brez zapletov, kar me je zelo presenetilo glede na jutranjo generalko. Svečani del
valete je minil v veselem in prijetnem vzdušju. Oddahnila sem si, najbrž pa še kdo v dvorani.
Sledila je pogostitev. Staršem in nam so pripravljene dobrote šle slastno v usta, zato hvala vsem, ki so nam
pomagali pripraviti slovo od devetletke.
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Kdo so zaznamovali devetletkarje?
Še kdo, a ni posredoval slike, zato objavljamo le naslednje.
(Z)

Na koncu bi zapisali:
BILI SMO NEPREDVIDLJIVI, ŽIVAHNI IN USPEŠNI.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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NAJMLAJŠI SO ZAPISALI NA TEMO:
RAD IMAM SVOJO MAMO

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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PROSIM IN HVALA
Prosim in Hvala sta pismo pisala. Po svetu sta šla, se šalam smejala. Včasih sta se Prosim in Hvala
na ves glas režala, kaj režala: krohotala. Petarde sta v nevzgojene metala: eden je pihnil, drugi je
kihnil, eden prižgal, drugi metal. In pokalo je hudo, tako sta preganjala slabo vzgojo.
Maša, Lučka in Alina, 2. a

OKOLI SVETA
Okoli, okoli, okoli sveta,
tam zvezde ti mahajo z neba.
Tam sneg nam naletava,
tam angeli ti plešejo svoj ples.
Tam postelja me čaka.
Tam sanje so nestrpne zame,…
Zato zdaj konec je te pesmi –
zdaj v posteljo in spat.
Livija Juvan, 3. a

DOBER DAN
Ime mu je Dober dan,
zato je vedno nasmejan,
saj vsak dan sliši DOBER DAN,
in to: dan na dan.
Če pa je to še kaplan,
nasmejan in razigran
pa je za nas otroke res DOBER DAN.
Maša, Lučka in Alina, 2. a
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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ČUDEŽNA ROŽA
Živela je Maja, ki ni poznala vseh rož. Poznala je samo: marjetico, trobentico in vijolico. Druge rože, ki jih
je videla, jih po imenu ni poznala, zato si je zeloooo želele, da bi jih poznala, kako se jim reče.

Nekega ne je videla čudovito rožo. Bila je čudežna roža. Čeprav ji je m ama strogo naročila, da ne sme
utrgati nobene rože, jo je vseeno utrgala. Hitro, hitro je stekla domov. »Mami, mami!« je vpila na ves glas,
»poglej, kakšno roži sem našla.«
Ko je mami videla rožo, se je zresnila in ji naročila: »Maja, rožo odnesi takoj nazaj.«
Maja je ni hotela odnesti, skrila jo je pod odejo.
Ko se je Maja zjutraj zbudila, so se ji izpolnile sanje. Sanjala je, da leti in leti. In to je zmogla to jutro.
»Mami, mami, znam leteti!« je vpila na ves glas.
»Maja, otroci ne letijo. Otroci hodijo.«
»Mami, poglej!«
In že se dvignila in poletela po kuhinji. Pod stropom je zavpila: »A mi zdaj verjameš?«
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Mami se je prestrašila. Čisto je prebledela. Hitro je stekla v Majino sobo. Pod posteljo je našla čudežno
rožo.
»Maja, sem ti rekla včeraj, da odnesi to rožo nazaj.«
Maja je zaprosila: »Daj, roža, prileti k meni. Da te rešim.«
A čudežna roža ni imela več čudežne moči.
Maja je pohitela ven. Tekla je po drugo rožo. Utrgala je trobentico. A ta ni bila čudežna. Bila je navadna
trobentica, na katero je mami zapiskala čudovito pesmico:
»Maja, Maja, Majica, srček naš si ti,
deklica nagajiva,
čudež v naši družini si.«
Maša Žagar, 2. a

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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ŠTIRI VRTNICE
Nekoč so živele štiri vile. Imele so posebno moč: vse so znale čarati. Vsaka vila je imela svojo
moč:
Rdeča vila je pričarala rdečo vrtnico – vrtnico ljubezni.
Rumena vila je pričarala rumeno vrtnico – vrtnico sonca.
Zelena vila je pričarala zeleno vrtnico – vrtnico trave.
Modra vila je pričarala modro vrtnico – vrtnico vode.

Nekega dne smo vile morale na službeno pot. Poletele so v zrak in izginile. Doma so ostale le
vrtnice. K njim so prišli štirje prijatelji. Zagledali so, zavzdihnili, kako so čudovite in vsak je utrgal
eno. Odšli so vsak svojo pot.
Alina, 2. a

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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KLOVN BERTI
Berti je bil majhen fant, ki si je vedno želel postati klovn. A bil je star pet let in zato leto premajhen
za klovna.
Vsak dan je izvajal razne trike. Enkrat je žongliral in …žogica mu je padla na tla. Berti je stopil
nanjo in padel. Potem pa zletele nanj še ostale žogice.
Ko je prišel njegov šesti rojstni dan, mu je
mama kupila stvari za klovna. Vadil je in
vadil in nekega dne mu je uspelo. Šel je do
šefa klovnov, mu pokazal kaj zna in šef se
je strinjal, da je zelo napredoval. Prišel je v
cirkuški šotor in zagledal veliko dobrih
akrobatk. Tudi on je hotel poskusiti, a mu
ni uspelo. Na srečo je padel na kup
sladkarij. Bil je vztrajen, večkrat je
poskusil in uspelo mu je.
Berti je nastopal je v mnogih
predstavah. Postal je zelo ponosen na
svoje cirkuške talente. A na zadnji
predstavi na Madžarskem je Berti
padel in si poškodoval nogo. Zaradi
njegove odsotnosti je bilo v cirkusu
vse slabše. Ljudje so v nastopajoče
metali hrano, ker s predstavami niso
bili zadovoljni.
Čez teden dni se je Berti pozdravil
in vrnil v cirkus. Zaradi Bertija so
bile vse predstave razprodane.
Berti je postal najboljši klovn na
svetu. Ko je bil star osem let, mu
je šef uresničil njegovo največjo
željo. Svoj cirkus je poimenoval
po njem. Cirkus je postal
Bertijev cirkus.

Eva Miklavc, 3. a

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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MAJA IN SKRIVNOSTNI ROPAR
Maja hodi v 3. a–razred.
Rada lovi roparje.
Ima prijateljico Lano.
Lanin oče je policist.
Nekega dne je Maja na
cesti opazila roparja. Šla
je do Lane in skupaj sta
se podali na pot. Kmalu
pa se je zvečerilo, zato
sta se vrnili domov. Lana
je prespala pri Maji.
Zjutraj ju je zbudil besen
in obupan krik Majine
mame. Mama je vpila, da
so ji ukradli prstan. Kmalu
je začel vpiti še oče, da
so mu ukradli denar. Maja
ju je potolažila, da ve, kdo
je bil ropar.
»Ropar je bivši župan!
Ropar se zdaj zagotovo
skriva v starem mlinu.
Zagotovo je tam! »
»Pravijo, da je v mlinu
zaklad«, je rekla mama.
»Krasno vabo imamo«, je
ugotovila Maja.
Maja in Lana sta obvestili
policijo in vprašali, če so
dobili kakšno prijavo.
Njuna očeta pa sta šla v
mlin, da bi ujela roparja.
Vse se je odvijalo po načrtu. Roparja sta našla in nazaj dobila svoje stvari. Ropar je bil razkrinkan
in odpeljan v zapor. Ropar je bil odpuščeni policist in zato je zlahka ropal po vasi, saj je poznal
skrivnosti vseh vaščanov.
Maša Hribar, 3. a
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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VAMPIRKA V ŠOLI
Moje ime je Klara in sem vampirka. Hodim na posebno šolo za pošasti, kjer imamo mir pred
nadležnimi ljudmi, ki nas ne marajo. Med predmeti v šoli najbolj ne maram slovenščine, saj jo uči
učitelj, ki ga resnično ne maram.
»Oh, spet ta slovenščina,« sem zavzdihnila.
»Ja, sama potrata časa,« se je z mano strinjala
Neža.
Neža je moja najboljša prijateljica in je
volkodlakinja. Njen kožuh in oči so temno
rjave barve. Od vsega najraje z mano straši
ljudi. Pošasti ne hodimo na treninge ali v
glasbene šole, kot to počnejo ljudje, vendar
za zabavo po pouku strašimo in v odrasli
dobi tudi pobijamo ljudi.
»Klara, Neža! Bosta že kdaj nehali
klepetati?« se je zaslišalo od spredaj. To je
bil naš učitelj slovenščine. Bil je velikanska
mumija in zato smo mu dali vzdevek Mumo.
Pri svojem poklicu je najbolj oboževal to, da je
lahko zafrkaval otroke in jim postavljal vprašanja na
katera zagotovo niso znali odgovoriti. »Takoj pred
tablo! Obe!«
Nekako sva se zvlekli do table. To je trajalo kar
dolgo časa saj ničesar nisva znali. Na žalost je
bilo do konca ure še petindvajset minut, zato
nisva imeli možnosti za rešitev. »No Klara,
povej mi pesem, ki jo je leta 1387 napisal naš najbolj
znan pesnik,« je z spraševanjem začel Mumo. Ljudje in pošasti, to sta bila dva različna svetova
vendar v obeh smo imeli šolo in pesnike, ki so pisali pesmi. Ker smo se pri slovenščini vsak teden
učili kakšno novo pesem, sem zamešala prav vseh 54, ki smo se jih do sedaj naučili. »Mlada
dama, takšne katastrofe še nisem slišal v vseh svojih 142 letih poučevanja,« je rekel Mumo. Vsi
sošolci so me začudeno gledali, saj jim ni bilo jasno, kako sem lahko v eni pesmi povedala stavek
iz vsake pesmi, ki smo jo do sedaj obravnavali. Videla sem tudi Ano, Saro in Tino, ki so si
izmenjavale sporočila na listkih in se na njih zagotovo norčevale iz moje katastrofe. Učitelj je nato
tudi od Neže želel slišati isto pesem, vendar ji ni šlo prav nič bolje od mene.
Naslednji dan je bilo vse po starem. Šola, slovenščina, tečni učitelji … No razen novega cveka
med mojimi in Nežinimi ocenami.
Ester Polak, 6. b
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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DELFINA PRI PETRU PANU
Odletela sta proti deželi
Nije.

Delfina je spala pri
odprtem oknu. V sobo je
na skrivaj prišel Peter
Pan. Zbudil jo je in
povabil v deželo Nije.
Delfina je postala
radovedna. Še nikoli ni
slišala za deželo Nije,
zato se je opogumila in
odšla s Petrom Panom.

A ker sta bila razigrana,
sta zgrešila pot. Nista
našla dežele.
Delfina je bila najprej
razočarana, a ne dolgo.
Dobila je dobrega
prijatelja Petra Pana.
Maks Štežotič, 3. b

DELFINA PRI SNEGULJČICI
Nekega dne je Delfina hodila po gozdu. Na poti je srečala Sneguljčico. Ta ji je povedala, kaj se ji
je zgodilo:
Nekoč je imela mamo. Takrat, ko je bila še
čisto majhna. Potem ji je umrla. Dobila je
mačeho, drugo mamo, ki ni bila njena prava
mama. Ta je bila hudobna. Lovcu je naročila
(Lovec je bil njen oče, ki se je poročil z
»mačeho«.), da jo odpelje v gozd in da jo
ubije. Ta je ni mogel usmrtiti, zato je spustila

na tla bridke solze. To je videl netopir Janko.
Priletel je k njemu: »Lovec, spusti
Sneguljčico, naj gre v gozd. Jaz ji bom
pomagal.« Lovec si je oddahnil in odšel k
svoji novi ženi. Netopir je Sneguljčico
odpeljal k sedmim palčkom.

In Sneguljčica je Delfini povedala, da sedaj išče jagode, da bo palčkom pripravila večerjo.
Povabila jo je, da se jim pridruži pri večerji.
Jana Strojin, 3. b

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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MIŠI

V stari mestni hiši
domove imajo miši.
Namesto mačke imajo psa,
ki ne reši jih gorja.

Pes je len kot muha,
briga ga le kostna juha.

V sosedovi hiši
pa nimajo miši.
Imajo mačka Bobija,
ki sovraži psa Dobija.

Ne pozabite,
Dobi živi v mestni hiši,
kjer je polno miši.

V mestni hiši
dela tudi županja,
ki jo imenujejo kar Miši.
A ker se ta boji miši,
zato riši in piši:
ŽUPANJE MIŠI NI NIKOLI V MESTNI HIŠI.
Neja Dočinski, 3. b
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.

str. 16, junij 2017

e-rašica – glasilo Osnovne šole Šentvid Ljubljana

POČITNICE SE BLIŽAJO
Vem, da grem na počitnice. Le kam? K
svojim starim staršem. V Španijo. In kaj bom
počel tam? Hodil bom na bazen. obiskoval
strice in tete, dobro jedel in pil, se igral z
dedkom in babico …
Počitnice so raj za otroke.

skupaj kakšno knjigo, da bom z dedijem
hodila na izlete. Mogoče bom obiskala celo
sorodnike na Krasu …
Veselim pa se tudi koncerta v stari Ljubljani.
Tja bom odšla z mami.
Tia Horvat, 3. b

No, tudi šola je raj – samo ne za otroke. Pa
naj bo to v Španiji ali tukaj – v Sloveniji.
Zato: »Hura, počitnice!«
Mark Cabello, 3. b
Komaj čakam počitnice. Še trinajstkrat grem
v šolo, nato pa torba v kot in … Upam, da
nas tudi letos obišče Leni, da bomo hodili k
jezeru, kjer se bomo kopali, da bomo prebrali

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.

Za počitnice sem naredila kar urnik. Na njem
sta pomembni dve stvari:
Na seznamu je obisk živalskega vrta v
Zagrebu in obisk pustolovskega parka
zraven Atlantisa.
Počitnic se zelo veselim, a šolo imam tudi
rada, saj s sošolci preživljam čudovite dni.
Lea Keber Lešnik, 3. b
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“ Povej mi dejstva in se jih bom naučil.
Povej mi resnico in bom verjel.
Povej mi zgodbo – in ta bo živela v mojem srcu za vedno.”
(Indijski pregovor)

STORYLINE v 1. a–razredu
Pri angleščini smo se razdelili v družine, dobili svoje priimke (Pear, Orange, Plum, Lemon in
Apple) in angleška imena (Jack, Thomas …). Izdelali smo hiške in ustvarili svojo ulico –
Abby road v Londonu.
Počitnice smo preživeli v Sloveniji. Iz škatel in papirja smo izdelali svoja letala, s kat erimi
smo poleteli v to
čudovito deželo. Vsaka
družina je predstavila kraj
in njegove znamenitosti,
ki smo si jih ogledali. In
tako je nastala naša
zgodba, ki smo jo ob
zaključku predstavili
našim staršem.

Abby road, London

Naša razmišljanja o Storyline:
-

Petra: Všeč mi je bilo, ko smo barvali naše hiške.

-

Evelina: Zanimivo mi je bilo, ko smo sestavljali naše lesene hišice.
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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-

Aleks: Pri LUM smo iz škatel in papirja izdelovali letala. Naše letalo je bilo hitro. Z njim smo poleteli
iz Londona v Ljubljano.

-

Tevž: Ker smo družina Apple, smo svojo hiško pobarvali z rdečo barvo.

-

Jakob: V družini smo bili dobri prijatelji, ki smo med seboj sodelovali in si pomagali.

-

Matic: V naši družini so bili sami fantje. Med seboj smo dobro sodelovali.

-

Almin: Z družino smo obiskali akvarij v Piranu. To mi je bilo najbolj všeč.

-

Tina: V družini smo bili vsi dobri prijatelji. Med seboj smo si pomagali in pridno ustvarjali.

-

Neža: Skupaj smo naredili zanimivo letalo, s katerim smo poleteli v Slovenijo.

-

Valentin: V družini imam dobrega prijatelja. Z njim rad delam.

-

Filip: Svojo družino sem popeljal na hrib Sovič pri Postojni in v pustolovski park. Bilo nam je zel o
lepo.

-

Arne: Z družino smo odšli na Ljubljanski grad. Tam mi je bilo zelo všeč. Včasih pa se je zgodilo, da
smo postali med poukom preglasni. Takrat smo se morali pogovoriti in umiriti.
Zelo mi je všeč, ker skupaj zelo dobro sodelujemo.

-

Živa: V naši družini sta dve deklici in dva dečka. Skupaj smo pobarvali našo rumeno hišico, ki je
sedaj zelo lepa.

-

Lorenzo: V družini si radi pomagamo. Včasih se tudi skregamo in to mi ni všeč. Potem se
pogovorimo in smo spet prijatelji.

-

Ajda: Zanimivo mi je bilo, ko sem izžrebala rumeni listič in ugotovila, da sem v družini Lemon. Z
menoj je tudi moja dobra prijateljica.

-

Mia Klara: Ni mi bilo všeč, ker sem bila v družini Plum med samimi fanti, ki niso nič ubogali. Zbrali
smo najmanj točk.

-

Franci: Veliko smo se kregali in to mi ni bilo všeč. Med seboj nismo dobro sodelovali. Všeč mi je
bilo, da smo delali letala in sestavili svojo hiško.

-

Aleksej–Tejo: Ni mi bilo všeč, da smo se veliko kregali in malo dogovorili.

-

Anel: Všeč mi je bilo, ko smo izdelovali svoje letalo. V naši družini smo se veliko kregali. To mi ni
bilo všeč.
Mentorice: Simona Vuzem
Temida Čamernik
Karmen Novak

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Še nekaj fotografij:

Urejanje okolice …

S svojimi letali
smo poleteli v
Slovenijo.

Družina Lemon si je z
navdušenjem ogledala
Ljubljano.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Družina Apple si je
ogledala Piran.

Družina Plum je uživala v
lepotah Bleda.

Družino Pear so
navdušili
lipicanci.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Družina Orange je
obiskala Postojno.
Občudovala je
lepote Postojnske
jame.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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SREČA
Sreča osrečuje
ljudi, živali ter rastline.
Sreča te nikdar ne mine,
če verjel boš vanjo,
prišla ti bo v vsako špranjo.
Povem vam, umrla bi zanjo!
Brez nje je svet brez smisla,
imela bi jo vsaka limona, tudi ta kisla!
Puja Gruban Pohar, 5.a

POTEM

In kaj zgodi se za tem?
Pozabiš vso snov.

Včasih rečeš potem,
in kaj zgodi se za tem?
No ja, konča se slabo.

Včasih rečeš potem,
ko čas je za nalogo.
In kaj zgodi se za tem?
Rečeš, da imel si jogo.

Včasih rečeš potem,
ko moraš odnesti smeti.
In kaj zgodi se za tem?
Ostanejo v predsobi.
Včasih rečeš potem,
ko moraš se učiti.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.

Nikoli ne reci potem,
saj že stari rek nam pravi:
»Kar lahko storiš danes,
na jutri nikar ne prestavi.«
Lina Terzič, 5. a
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SREČA

Dobri ljudje si vselej želijo,
da srečni bili bi vsi
in srečo po svetu delijo,
da jo dobimo tudi mi.
Sreča je brezmejni smeh,
ob njej se počutiš, kot da nisi na tleh.
Počutiš se, kot da čas se ustavi
in si ujet na odlični zabavi.
Če misliš, da je sreča le tvoja,
se motiš, saj je tudi moja.
Moja in od vseh ljudi,
saj si srečo zaslužijo vsi.
Sreča je brezmejni smeh,
ob njej se počutiš, kot da nisi na tleh.
Sreča je veselje in zdravje,
lepša je kot perje pavje.
Srečen si v sanjah, ne v nočni mori,
srečo lahko najdeš ob zori,
takrat, ko sonce še zjutraj vstaja,
in še zvečer, ko zahaja.
Sreča je brezmejni smeh,
ob njej se počutiš, kot da nisi na tleh.
Bodite srečni tudi vi,
vselej se smejte, čisto vsi!
Lina Terzič, 5. a

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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ŽALOST
Žalost je,
če kaj narobe narediš
in če koga izgubiš.
Žalost je,
če za rojstni dan zboliš,
ali pa,
če na žuru se prehladiš.

To je žalost,
pri kateri nikoli ne veš,
kdaj te doleti,
zato te srce … zelo boli.
Ampak,
če prijatelj ti ob strani stoji,
se ti vse lažje zdi.

Potem priljateljici se zahvališ
in zraven se še pošališ.
In jo na ples povabiš,
in na vse skrbi pozabiš.

Kmalu srečen si zelo
in spet zdravo je tvoje telo.
Potem srečni smo vsi:
jaz, Metka, Jan in ti.

Iza Mušič Petković, 5. a

Anagram pomeni, premešaj črke. Te premešaj v obeh pojmih, nato ju združi in dobil boš nov pojem, o
katerem je govor na tej strani.
Anagrama od LAŽ + 100 =

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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SREČA
Sreča je sladka
kot čokolada,
in lahko kisla
kot limonada.
Sreča je,
da prijatelje imaš
in da starše sploh poznaš.
Sreča je,
da nekomu nekaj daš;
a sreča ni,
če si bogataš
in če si sam,
čisto sam.
Srečo
želi si imeti vsak,
in jo z drugimi deliti,
pred drugimi želiš biti junak,
zato jim hočeš pomagati
in kdaj tudi rešiti.
Če v življenju nimaš sreče,
se moraš s tem spoprijeti,
če v življenju imaš srečo,
moraš to razumeti.
Sreča je,
ko nekaj dobiš,
če si tega iskreno želiš.
Sreča je,
ko uspeh doživiš,
in se s prijateljem dobiš,
da kaj z njim proslaviš.
Bodi srečen,
ker si zdrav in živiš,
in da lahko v svoji postelji zaspiš.
Razumi –
sreča je opoteča:
zdaj jo imaš, jutri pa ne.
Samo Trošt in Anže Cimperman
NAJ BO SREČA VEDNO S TEBOJ.
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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SREČA
Look po angleško je poglej,
poglej veselo in se smej.
Saj smeh pol zdravja je,
to vemo vsi, mar ne?
Čim večkrat bodi srečen ti,
ti in tvoji prijatelji.
Dober naj bo vsak tvoj dan,
vesel, zdrav in nasmejan.
Srečen si, ko se zaljubiš,

Srečen si, ko se zjutraj zbudiš,
Srečen si, ko ponoči spiš,
Srečen si, kadar to res želiš.
Sam se odločiš,
če srečen si,
sam se odločiš,
če te kaj veseli.
Lahko te vse osreči,
lahko pa te žalosti.
Lahko si žalosten zaradi vlade,
ali jezen na nas ta mlade.
Najbolje je,
če si srečen
in …
da nisi tečen.
Lina Terzič, 5. a

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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ŠOLA JE RES KUL
Zjutraj sem se zbudil in mleko popil.
Komaj čakal sem na šolo, med potjo sem si kupil kokakolo.
Stopil sem na hodnik, zaslišal glasen sem krik;
bil je od učiteljice, naše kričačice.
Šola je zlo kul, v njej se naučimo ful,
zdaj vam povem zakaj, v njej je pravi raj.
Vem, da mislite drugače, a naj vas ne bo strah pred njo,
za mnoge otroke je šola kot zlato.
Pri slovenščini pišemo, pri matematiki računamo,
pri družbi je težko, pri angleščini lahko,
pri naravoslovju poskuse delamo, pri likovni kaj izdelamo.
Testi so prav kratki, sploh pri matematki.
Še najbolj je pri športu kul,
saj se igram ful, in ful.

Anže Cimperman, Lina Terzič, Samo Trošt, 5. a

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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SREČA
Ko si srečen,
je mogoče vse,
takrat se ne ustavljaj,
takrat pojdi kar naprej,
saj takrat nimaš mej.

Naredi kakor veš in znaš,
ker možnosti veliko imaš:
riši, piši in se zabavaj,
lovi miši ali plavaj.
Bodi dobri fantom sladek kot bombon,
za poredne pa resen bonton.
Lina Terzič, 5. a
da je zadel in dobil novo kolo. Bil je zelo vesel saj
se mu je staro pokvarilo. Ko je šel naslednji dan v
pekarno je dobil svež torej topel kruh in soseda
mu je dala malo solate z njenega vrta. Čez en
teden je spet kupil srečko in spet zadel, le da je
tokrat zadel zastonj potovanje na Kanarske otoke
kamor si je vedno želel. Ker je imel tolikko SREČE,
se je odlločil, da bo spremenil svoje ime in
priimek. Tako je postal Srečko Cekin.

TO TI JE SREČA
Nekoč je živel mož, ki je imel, vsaj njemu se je
tako zdelo vedno nesrečo .Na svoji kmetiji je
vselej stopil na živalske iztrebke. Skoraj vedno, ko
je stopil iz hiše se je nanj pokakal ptič in je moral
zamenjati srajco tako, da je zamudil v službo. Ime
mu je bilo Smolo Nesrečnik. Nekega dne pa je na
tleh našel kovanec za en cent. Naenkrat se je
počutil sila srečnega. Ko je šel domov, je na poti
gospa prodajala srečke. Eno si je kupil in šel
naprej. Srečal je tudi dimnikarja zato se je prijel
za gumb. Ko je doma gledal žrebanje, je ugotovil,

Lina Terzič, 5. a

NOČ KNJIGE
Opisal vam bom, kako sem

so bila vrata 1. nadstropja

Prišla je čistilka, da nam je

preživel Noč knjige 2017, ki

zaklenjena. Učiteljica je z
vsemi
svojimi
ključi

odklenila vrata.

tudi letos odlično uspela.
Okrog 19. ure smo se zbrali
pred šolo. Ko smo vstopili,

poskušala

odkleniti vrata,

pa noben ključ ni bil pravi.
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pripravili ležišča. Nekateri
so s seboj prinesli napihljive
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blazine. Ko smo si uredili

ljudsko

ležišča, smo izkoristili eno

družina je zaigrala pravljico

preoblekli

uro za branje. Prijatelj me je

Volk in trije prašički. Nato

oblačila.

prosil, če mu posodim eno

sem

spalne

knjigo. Dal sem mu knjigo

razredoma legendo o zmaju

Odšli smo na zajtrk v šolsko

Guinness

records

Kaču in njegovi zlati kroni.

jedilnico,

2016. Ker smo bili lačni, smo
naročili pico »Pica, da te

Čez čas smo se oblekli v
pižame in si umili zobe. Še

carski praženec, jabolko in
čaj (sam sem pojedel

kap« (kot vedno za noč

približno pol ure smo lahko

preostanek moje večerje).

knjige). Ker pice nisem jedel

brali knjigo po svoji izbiri,

(in je tudi ne jem), sem

nato pa nam je učiteljica

použil za večerjo kosmiče z

povedala pravljico za lahko

mlekom. Nekaj kosmičev in

noč. Prav kmalu smo vsi

mleka mi je ostalo za zajtrk.

trdno zaspali.

world

pravljico.

povedal

Naša

obema

Zjutraj smo se zbudili in se
v

vsakdanja

Pospravili
vreče
kjer

smo

ter ležišča.
smo

jedli

Po zajtrku smo šli na igrišče
in se igrali.

Po jutranji

»telovadbi« smo se vrnili v
šolo in začeli s poukom.

Po večerji je morala vsaka

Tega

šolska družina zaigrati eno

nikoli pozabil.

dogodka

ne

bom

Leon Smole, 5. b

EKO ŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen
spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju med otroki in učenci skozi njihov vzgojni in
izobraževalni program ter skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše.
Eko šola bogati čustvene vezi otrok in mladih do narave. Uči jih spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Glavni cilj slovenske eko šole je vzgoja otroka in mladostnika, da bi mu skrb za okolje in naravo postala del
življenja. Temu cilju slovenske eko šole se pridružujemo tudi na naši šoli.
Trudimo se, da bi se v delo eko šole vključilo čim več učiteljev in učencev. Vsako leto nas je več, ki sodelujemo na
različnih področjih.
Tudi v šolskem letu 2016/17 smo zbirali:
-

star papir,
baterije,
tonerje in kartuše,
male gospodinjske aparate,
sijalke.

Najbolj smo ponosni na naš šolski vrt, ki nam ga je uspelo speljati na pravopot prav v letošnjem šolskem letu.
Ekolistino smo slavnostno podpisali v šolskem letu 2003/04 (10. 6. 2004) in takrat smo tudi prvič prejeli ekozastavo.
Koordinatorja eko šole: Mihaela Ulčar in Jaka Saje

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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1.

TENIS
Dan: Ponedeljek, 12. 9. 2016, Tivoli

Letos je šolo zastopal le Lovro BOŽIČ pri mlajših dečkih.
Lovro je s 6 : 1 izgubil v prvem kolu in izpadel.

2. ATLETIKA
Veliki in mali ATLETSKI POKAL (jesen) –
področno tekmovanje
Dan: ponedeljek, 26. 9. 2016 (skupina B)
Tekmovanje je potekalo na atletskem stadionu ŽAK
Ljubljana.
Našo šolo je zastopalo 5 učencev in učenk (6.–9. razred).
Med najboljših deset so se uvrstili:
KRALJ TIA

1. mesto

vorteks

(51,93 m)

ISTENIČ ZALA

1. mesto

300 metrov

(41,46 s)

VIDA KOKALJ

1. mesto

vorteks

(38,59 m)

BLERTA RAMKOSKA 9. mesto

vorteks

(29,98 m)
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str. 32, junij 2017

e-rašica – glasilo Osnovne šole Šentvid Ljubljana

DVORANSKA ATLETIKA – področno tekmovanje
Dan: sreda, 18. 1. 2017 (skupina B)
Tekmovanje je potekalo v dvorani ŽAK Ljubljana.
Našo šolo je zastopalo 24 učencev in učenk od 5. do 9. razreda.
Med najboljših deset tekmovalcev so se uvrstili:
Zala ISTENIČ

1. mesto (7,79 s)

60 metrov

Miša REMEC

4. mesto (9,94 s)

60 metrov

Amelie TZITZIS

5. mesto (3,35 m)

skok v daljino

Karin PEKLAJ

10. mesto (3,80 m)

skok v daljino

Jernej JURENEC

5. mesto (9,13 s)

60 metrov

Tim KAVČIČ

8. mesto (1,20 m)

skok v višino

DVORANSKA ATLETIKA – finale
Dan: sreda, 1. 2. 2017
Tekmovanje je potekalo v dvorani ŽAK Ljubljana.
Pravico do nastopa v finalu so si pritekli oz. priskakali:
Zala ISTENIČ
1. mesto (7,82 s)

60 metrov

Jernej JURENEC

10. mesto (9,93 s)

60 metrov

Karin PEKLAJ

16. mesto (3,62 m)

skok v daljino

Amelie TZITZIS

15. mesto (3,25 m)

skok v daljino

Miša REMEC

20. mesto (10,41 s)

60 metrov

ATLETIKA (veliki in mali atletski pokal) –področno tekmovanje
Dan: četrtek, 25. 5. 2017. (Skupina B)
Tekmovanje je potekalo na atletskem stadionu ŽAK Ljubljana.
Našo šolo je zastopalo 28 učencev in učenk od 6. do 9. razreda.
Med najboljših deset tekmovalcev so se uvrstili:

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Veliki atletski pokal:
Zala ISTENIČ 1. mesto (39,45 s)
300 m
Tia KRALJ
vorteks

1. mesto (58,96 m)

Tomi TROŠT
mesto (5,43 m)

1.
skok v daljino

Zala KLOPČIČ
mesto (46,03 m)

vorteks

2.

Lovro NARED
(59,59 m)
vorteks
Gašper PETEK

5. mesto (57,60 m)

vorteks

Boštjan ČAMPELJ

8. mesto (50,36 m)

vorteks

Rahela VILAR

6. mesto (39,88 m)

vorteks

Nik ŽIVKOVIČ KOKALJ

9. mesto (3:23,84 s)

1000 m

Lucija SMOLE

5. mesto (40,43 m)

vorteks

Gal ŠTIGL

9. mesto (4,77 m)

skok v daljino

Rahela VILAR

6. mesto (39,88 m)

vorteks

1. mesto (54,53 s)

štafeta

Vida KOKALJ

1. mesto (37,93 m)

vorteks

Blerta RAMKOSKA

2. mesto (35,73 m)

vorteks

Istenič, Andoljšek, Kregar in Kralj

Mali atletski pokal:

Mark CVELFAR DOMADENIK

1. mesto (1:49,66 s) 600 m

Tinkara TELIČ

2. mesto (8,85 s)

60 m

Aneja MRAK FABJAN

3. mesto (8,94 s)

60 m

Jaka BABNIK

4. mesto (42,40 m)

vorteks

Sabrina ANDOLJŠEK

8. mesto (31,94 m)

vorteks

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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FINALE LJUBLJANE – mestno prvenstvo
Dan: četrtek, 8. 6. 2017
Tekmovanje je potekalo na atletskem stadionu ŽAK Ljubljana.
Pravico do tekmovanja na finalu Ljubljane so si poleg učencev z rezultati priborili še: Zala Klopčič in štafeta
v postavi Istenič, Andoljšek, Kregar in Kralj, vendar se tekmovanja niso udeležili.
Odlične rezultate pa so dosegli:
Zala ISTENIČ
1. mesto (40,40 s)
300 m
Tia KRALJ

1. mesto (57,11 m)

vorteks

Tomi TROŠT

6. mesto (5,41 m)

skok v daljino

Lovro NARED

6. mesto (61,54 m)

vorteks

DRŽAVNO PRVENSTVO v atletiki
Dan: sreda, 7. 6. 2017
Tekmovanje je potekalo na atletskem stadionu v Žalcu.
Pravico do tekmovanja na državnem
prvenstvu sta si priborili Zala in Tia:
Zala ISTENIČ 1. mesto (39,04 s)
300 m
Zala je odtekla nov šolski in pionirski
rekord!
Tia KRALJ
vorteks

8. mesto (49,32 m)

TROBOJ – področno tekmovanje
Dan: ponedeljek, 12. 6. 2017
Tekmovanje je potekalo na atletskem stadionu
ŽAK Ljubljana.
Tekmovanja se je udeležilo 6 učencev iz 5. razreda.
Tekmovali so v treh disciplinah; tek na 60 metrov, skok v daljino in met vorteksa.
Pri fantih je najboljši rezultat dosegel Luka Dolinar, s skupnim 9. mestom in 3. mestom v metu vorteksa
(39,93 m). Pri dekletih je Miša Remec skupno dosegla 11. mesto.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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20. LJUBLJANSKI MARATON – ULIČNI TEK (državno prvenstvo)
Dan: sobota, 29. 10. 2016
Tekmovanje je potekalo v središču in okolici mesta Ljubljane.
Promocijskega teka (1.– 5. razred), ki ni tekmovalnega značaja, se je iz naše šole udeležilo 7 učencev:
Rok Kuduz Lapajne, Din Merdanovič, Katja Živalič, Tevž Papič, Tomas Puc, Aleksander Šinko in Maj
Vodopivec.
Na osnovnošolskem teku (6.– 9. razred) so za našo šolo tekli in osvojili naslednje rezultate:
Aneja FABJAN MRAK
108. mesto (od 245 sodelujočih); čas: 9:38
Lana PAPIČ

150. mesto (od 245 sodelujočih); čas: 10:08

Lara KOVAČIČ

22. mesto (od 248 sodelujočih); čas: 8:29

Lars KOVAČIČ

105. mesto (od 242 sodelujočih); čas: 8:45

Nejc KUDUZ LAPAJNE

75. mesto (od 242 sodelujočih); čas: 8:32

TEK TROJK – Pot ob žici
Dan: sobota, 6. 5. 2017, »Pot ob žici« – Tek trojk
Mestna občina Ljubljane je v okviru 61. Pohoda Pot ob žici organizirala tek trojk. 3 kilometrskega teka se je
udeležilo kar 30 učencev iz naše šole, od 2. – 7. razreda.
Najboljši čas in odlično 20. mesto/139 ekip je dosegla trojka v postavi Karin Peklaj, Vida Kokalj in Manca
Komjanc, s časom 16,05.
47. mesto/129 ekip so dosegle Lara Kovačič, Amelie Tzitzis in Miša Remec, z rezultatom 17,22.
Pri fantih so 52. mesto/109 ekip dosegli Liam Jakin T., Svit Dakić in Tevž Papič, z rezultatom 17,22.
65. mesto/109 ekip so dosegli naši najmlajši tekači Luka Zarnik, Jon Rigler in Matic Šuštaršič, z rezultatom
16,40.

3. KROS
JESENSKI – občinski KROS
Dan: sreda, 19. 11. 2016. (skupina A)
Tekmovanje je potekalo v parku Tivoli.
Našo šolo je zastopalo 47 učencev in učenk (1. r. – 9. r.). Pravico nastopa so imeli učenci, ki so se uvrstili
na stopničke na šolskem krosu.
Med najboljših 15 tekmovalcev so se uvrstili:
Živa BEKEŠ

11. mesto

1. razred

Celine Kiara MIHELIČ

13. mesto

1. razred

Lučka HLADNIK

5. mesto

2. razred

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Luka ZARNIK

3. mesto

3. razred

Mark CABELLO

15. mesto

3. razred

Manca Tia BOC

14. mesto

4. razred

Tomas PUC

5. mesto

4. razred

Lars KOVAČIČ

12. mesto

6. razred

Karin PEKLAJ

8. mesto

6. razred

Vida KOKALJ

5. mesto

7. razred

Lan PODGORŠEK

2. mesto

6. razred

Tinkara TELIČ

6. mesto

7. razred

Aneja FABJAN MRAK

10. mesto

7. razred

Matevž MARINKO

14. mesto

8. razred

Lucija SMOLE

13. mesto

8. mesto

Patrik ROVŠNIK

9. mesto

8. razred

Zala ISTENIČ

2. mesto

9. razred

Nermin KUDIĆ

15. mesto

9. razred

POMLADANSKI – občinski kros
Dan: Ponedeljek, 24. 4. 2017.
Tekmovanje je potekalo v parku Tivoli (skupina A).
Našo šolo so zastopali učenci, ki so se uvrstili med prvih 15 na jesenskem krosu.
Med najboljših deset tekmovalcev so se uvrstili:
Lars Kovačič
7. mesto
Karin Peklaj

7. mesto

Matevž Marinko

8. mesto

Patrik Rovšnik

5. mesto

4. CESTNO KOLESARSTVO – vožnja na čas (državno prvenstvo)
Dan: petek, 30. 9. 2016, Tacen
Državnega prvenstva osnovnih šol v cestnem kolesarstvu (800 metrov) sta se udeležila Jon POLJANEC in
Ema POLJANEC. Vsak v svoji kategoriji sta dosegla 6. mesto, Jon s časom 1:06,28, Ema pa s časom
1:21,13.
Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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5. GOLF
Letos smo se udeležili dveh vrst tekmovanj v golfu:


Odprto prvenstvo osnovnih šol Ljubljane za učenke in učence, ki niso člani zveze. Tekmovanje je potekalo
na Mladinskem golf centru v Stanežičah, v sredo, 12. 10. 2016. Tega tekmovanja sta se udeležili Brina
Perčič (2. mesto) in Ester Polak (1. mesto), kjer sta dosegli odličen rezult at.



ekipno prvenstvo osnovnih šol Ljubljane za učenke in učence, ki so se z golfom spoznali preko projekta
»Igrajmo golf«. Tekmovanje je potekalo na Mladinskem golf centru v Stanežičah, v sredo, 12. 10. 2016.
Na tekmovanju je sodelovalo kar 24 učencev 5. razreda. Najboljši rezultat (3. mesto) so osvojili Anže
Rokavc, Maks Amon, Jakob Košir in Juš Benedek.

6. ODBOJKA
ODBOJKA (starejše deklice)
Tekmovanje je potekalo v mesecu novembru in decembru 2016.
Šolo so zastopale: Zala KLOPČIČ, Ana KREGAR, Tia KRALJ, Tanja STOJANOVIČ, Kaja SEŠEK, Julija
ANDOLJŠEK, Urška KOPAČ IN Rahela VILAR.
Učenke so v predtekmovanju (27 osnovnih šol Ljubljane) igrale v skupini H in osvojile 2. mesto in se uvrstile
v I. ligo. V I. ligi so v skupini B z enim tesnim porazom 2 : 1 (Hinko Smrekar) ter eno suvereno zmago 2 : 0
(Miško Kranjec) osvojile 2. mesto ter tako izpadle iz nadaljnjega tekmovanja.

MALA ODBOJKA (mlajše deklice)
Tekmovanje je potekalo v mesecu februarju 2017.
Šolo so zastopale učenke 6. razreda.
V predtekmovanju so igrale samo eno tekmo, izgubile 2 : 0 in izpadle iz nadaljnjega tekmovanja.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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8. NOGOMET (regijsko)
NOGOMET (mlajši učenci)
Predtekmovanje je potekalo v mesecu oktobru 2016 in aprilu 2017. Šolo so zastopali: Jaka Babnik v golu,
Niko Cabello, Gašper Schonlieb, Mark Cvelfer Domadenik, Blaž Vagaja, Aljaž Terzić, Luka Dukić, Tim
Kavčič, Jernej Tome in Tilen Miklavčič. Dosegli so 1. mesto v skupini H in se uvrstili v 1. ligo, ki je potekala
v maju in juniju 2017. V 1. ligi so tekmovali izvrstno in se z zmagami v preostalih kolih uvrstili v veliki finale!
V finalu so osvojili končno 4. mesto.

9. ROKOMET (regijsko)
ROKOMET (mlajši učenci)
Turnir je potekal v mesecu marcu 2017. Šolo so zastopali: Gašper Schonlieb, Jaka Babnik, Jernej
Jurenec, Niko Cabello, Mark Cvelfer Domadenik, Mark Borko, Jon Poljanec, Blaž Vagaja, Tilen Miklavčič,
Tim Kavčič, Lovro Božič in Lars Kovačič.
Zasedli so končno 4. mesto v regijskem tekmovanju v rokometu.
ROKOMET (starejši učenci)
Na turnirju, ki je potekal v novembru 2016 na Galjevici so fantje osvojili odlično 2. mesto in srebrno
regijsko medaljo, kar je pomenilo uvrstitev na državno prvenstvo v rokometu. Slednje so odigrali 25.1.2017
v Škofji Loki in končali v četrtfinalu državnega prvenstva. Igrali so: Lovro Nared, Gašper Petek, Amar
Grabus, Tomi Trošt, Nik Živkovič Kokalj, Mark Borko, Gal Štigl, Anej Tomplak, Julijan Može in Naj Sečko.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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10.

MED DVEMA OGNJEMA

Šolsko – regijsko
Tekmovanje je potekalo v mesecu oktobru 2016. Našo šolo so zastopali učenci 4. razreda in sicer: Manca
Tia, Ela, Vida, Tinkara, Lara V, Iris, Maja, Bor, Urh, Jan, Tomas, Liam, Svit in Tevž. Proti OŠ Šmartno in OŠ
Franca Rozmana Staneta smo zmagali, izgubili pa smo proti OŠ Hinka Smrekarja.

Tekmovanje ŠKL
Tekmovanje „Šolske košarkarske lige“ v igri med dvema ognjema je potekalo v soboto, 26. 11. 2016, na
OŠ Dobrova. Našo šolo je zastopalo 51 učencev in učenk. Tekmovali smo v vseh treh starostnih
kategorijah, 1. in 2. razred (18 učencev), 3. in 4. razred (16 učencev), 5. in 6. razred (17 učencev).
Najbolje so se odrezali učenci in učenke 5. in 6. razreda, ki so s tremi zmagami in enim porazom osvojili 3.
mesto.
Prav tako 3. mesto so z eno zmago dosegli 1. in 2. razredi, učenci 3. in 4. razreda pa so osvojili končno 5.
mesto.

11.

FLOORBALL – regijsko

Predtekmovanje v floorballu za najmlajše deklice in dečke je potekalo 18. 10. 2016, na OŠ Franc Rozman
Stane. Našo šolo so zastopali učenci 5. razreda; Lovro, Anže Cimperman, Val, Jaka Torkar, Anže Rokavc,
Samo, Lara Kovačič in Miša. Z odlično igro so se uvrstili na finalni turnir najboljših osmih ekip Ljubljane, ki
je potekal na OŠ Poljane, 17. 11. 2016. Naši učenci so pokazali veliko srčnost in borbenost in tako osvojili
odlično 3. mesto v Ljubljani.

12.

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO

Jurij Lepen je 13.12.2016, na Prvenstvu osnovnih šol Ljubljane v streljanju z zračno
puško zmagal, rezultat se je štel tudi za Regijsko prvenstvo OŠ, kjer je dosegel drugo mesto.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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13.

SMUČANJE

SMUČARSKI SKOKI – regijsko in državno
prvenstvo
Regijsko šolsko tekmovanje je potekalo 22.2.2017 v
Planici. Na tem tekmovanju imajo pravica nastopiti samo
učenci od 1.– 4. razreda, ki ne trenirajo smučarskih
skokov. Naša šola je bogatejša za dve odličji. Zlato
medaljo si je priskakal Jon RIGLER iz 3. a, srebro pa Zarja BEKEŠ
prav tako iz 3. a–razreda. Oba sta se uvrstila na Državno prvenstvo, ki je
potekalo 9. 3. 2017 na Rogli. Tam je skakal samo Jon Rigler, ki je zasedel 20. mesto.

NAJ ŠPORTNICA šole je postala ZALA ISTENIČ, NAJ ŠPORTNIK šole pa TOMI TROŠT. Poleg
Zale in Tomija sta nagrado za izjemne športne dosežke v vseh letih šolanja dobila tudi Tia Kralj in Gašper
Petek.

ZAHVALJUJEMO SE VSEM UČENCEM IN UČENKAM, KI SO ZASTOPALI NAŠO ŠOLO NA ŠPORTNIH
TEKMOVANJIH, KJER SMO TUDI LETOS DOSEGLI KAR NEKAJ RES IZJEMNIH REZULTATOV.
Ljubljana, junij 2017

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.

Janko Rošelj in Simona Blatnik
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TUDI TO SE JE DOGAJALO:
– potili smo se …,

iskali na kocu »tunela« luč …,

se učili …

– bili smo kulturni …,

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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– peli smo …, zmagovali …, bili ob tabornem ognju …,

– ali pa smo se imeli enostavno radi.

Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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Uporaba gradiv brez soglasja OŠŠ ni dovoljena.
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