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KAJ MORAŠ MED POČITNICAMI STORITI

Šolske skrbi in stvari
moraš v predal zakleniti,
da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.

Nato moraš počitnicam
natančno dneve prešteti
in vsak dan moraš nekaj
hoteti, želeti, početi.
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UVODNIK
»Svet je kot knjiga in tisti, ki ne potuje, je prebral samo eno stran.« – sveti Avguštin
Moj najljubši hobi so potovanja. Nekaj tako čarobnega je spakirati svoj »ruzak« in odriniti v neznano.
Prav tako se je čarobno vrniti domov. S »še večjim
kufrom« (večinoma) umazanih oblek ter polno glavo
doživetij. Ko na lastno pest ugotoviš, da ni vse »kot
iz prospekta«, a kljub temu uživaš sto na uro. Loviš
vlake po Avstriji, se izgubiš v čudnem in malce sumljivem predelu Budimpešte, ostaneš brez telefona na
Siciliji ali ti ta crkne, še preden uspeš poklicati svojo

gostiteljico iz obrobja Helsinkov. Ko ti lokalni irski
pijanček pokaže hišo od Bona (pevca skupine U2) in
ti ponuja denar, ker si »iz Juge«. Ko ti prodajalec
ponarejenih torbic in jaken plača kavo v Skopju in ti
dve uri razlaga svojo življenjsko zgodbo in poslovne
trike. Ko te v Veroni sprašujejo za navodila za pot, ti
pa jih samozavestno napotiš v smer v tistih 10 italijanskih besedah, ki jih pač poznaš.
Poletna številka Zvončkov je namenjena potovanjem. Takšnim ali drugačnim. Vsekakor pa tistim, ki
nas bogatijo in nam pišejo nove dogodivščine v knjigo življenja. Želim vam obilico dobrega branja, kakšno idejo za poletno potovanje in veliko, veliko nasmejanih in sončnih poletnih dni. In ne pozabite gledati na svet s široko odprtimi očmi.

Brez telefona (nekoč fotoaparata) pač
ne gre. ☺
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OPIS DRŽAVE
Učenci 8. in 9. razreda so pri pouku slovenščine izbrali državo, ki bi jo radi obiskali. Na
svetovnem spletu so piskali potrebne podatke in državo tudi opisali. Kam bi torej radi odšli?

RUSIJA
Rusija leži ob Atlantskem in Tihem oceanu.
Glavno mesto je Moskva. Govorijo ruščino. V
Rusiji je 145 milijonov prebivalcev. Vreme v
Rusiji je celinsko, na severu subarktično in
arktično. Ob Atlantskem oceanu pa je podnebje atlantsko.
Naravne znamenitosti so Bajkalsko jezero, ki
je najstarejše, največje in najglobje jezero s sladko vodo. Od leta 1996 je jezero uvrščeno na sez-

namu Unescove svetovne dediščine. Kamčatka je polotok, ki ga sestavlja okrog 160 vulkanov. V
notranjosti polotoka se nahaja največja dolina z gejzirji v Evraziji.
Kulturne znamenitosti Rusije so mesto Moskva, kjer lahko vidimo cerkev Vasilija Blaženega, ki je
zdaj muzej. Znana je po pisani fasadi. Kremelj je obzidje v Moskvi. Notri je tudi palača. V Moskvi
je tudi Boljšoj teater, kjer nastopajo najboljši baletniki ne svetu. Znan je tudi Rdeči trg, kjer je cerkev in Leninov muzej. Znano je tudi mesto Sankt Peterburg, kjer stoji Zimski dvorec.
GAIA PLANINC, 8. r

ALBANIJA
Je država v jugovzhodni Evropi. Na severu meji na Črno goro, na severovzhodu na Kosovo, na vzhodu na Severno Makedonijo, na jugu na Grčijo, na zahodu na Jadransko morje,
na jugozahodu pa na Jonsko morje. Glavno mesto je Tirana.
Turčija ima 2838 milijonov prebivalcev. To so Albanci in Gr-

ki. Govorijo albanščino.
Albanija ima kombinacijo sredozemskega in celinskega podnebja s štirimi različnimi letnimi časi. Podnebne razmere se
spreminjajo. Najtoplejša območja države so na obalah, za
katere je značilno sredozemsko podnebje. V visokogorju je oceansko podnebje. Zime v Albaniji
so značilno blage in mokre, poletja pa topla in suha.
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Pokrajina v Albaniji je raznolika. Najvišje gore segajo nad 2400 metrov, najvišji vrh pa je Korab

(2764 m). Na severu so hribovja in doline. Na jugu države se nahaja nižje hribovje s planotami.
Zahod države je raven.
Med naravne znamenitosti spadajo vrelci Modro oko, Skadarsko in Ohridsko jezero, naravni bazenčki Benje. Turčija ima tudi 380 km obale.
Kulturne znamenitosti Albanije so različni bunkerji, antični ostanki ter mesto Tirana.

DAVID HUDOROVAC, 8. r

JAPONSKA
Japonska leži v Tihem oceanu, vzhodno
od Azijske celine. Glavno mesto je Tokio.
Prebivalci Japonske so Japonci. Japoncev je 126 milijonov in pol. Uradni jezik je
japonščina.
Na Japonskem je različno podnebje, ki ga
delimo na 6 delov:
Hokaido: vlažno celinsko podnebje z dolgimi zimami in zelo toplimi do svežimi poletji.
Osrednje višavje: vlažno celinsko podnebje; velika temperaturna razlika med poletjem in zimo
ter dnevom in nočjo
Notranje morje: zmerno podnebje

Tihi ocean: vlažno subtropsko podnebje z zmernimi zimami z občasnim snegom in vročimi poletji
Japonsko morje: Veliko snega, poleti vroče.
Otočje Rjukju: Subtrobsko podnebje s toplimi zimami in vročimi poletji in veliko deževja.
Povprečna zimska temperatura je 5,1 °C, poletna pa 25,2 °C.
Japonsko sestavlja več kot 3500 otokov, vendar pa so nekateri zelo majhni. Štirje večji pa so:
Honšu, Kiušu, Hoki in Hokaido. Na Japonskem je veliko potresov in vulkanov.
Naravne znamenitosti v Japonskem so gozd bambusov Arashi yama, gora Fuji, cvetlični park
Ashikaga in vrelci v Beppu.
Kulturne znamenitosti na Japonskem so Tokio Disneyland, stolp v Tokiu, svetišče Fushimi inari
talska, grad Himeji in spomenik miru v Hirošimi.

ROBERTA HUDAK, 8. r
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NEMČIJA
Nemčija leži na sredini Evrope. Na severu
meji na severno morje, Dansko in Baltsko
morje, na vzhodu na Poljsko in Češko, na
jugu na Avstrijo in Švico ter na zahodu na
Francijo, Luksemburg, Belgijo in Nizozemsko. Glavno mesto je Berlin. Ima 83.024

000 prebivalcev. Uradni jezik je nemščina.
Na SZ ima oceansko podnebje (mile zime in topla poletja). Proti V in JV prehodno celinsko z vse
hladnejšimi zimami.
Nemčija ima mnogo naravnih znamenitosti, to so bukovi pragozdovi, Črni gozd, doline reke Ren
in Otok cvetja.
Nemčija ima tudi kulturne znamenitosti, to so Berlinski zid, katedrala v Kölnu, Brandenburška
vrata in Dresdenska opera.
Nemčija tudi izdeluje avtomobile, kot so BMW, Audi, Mercedes-Benz, Volkswagen, Porsche in
Opel.

SIMON ŠKOF, 9. r

ITALIJA
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severozahodu pa na Francijo. Glavno mesto Italije je Rim. Italija ima 61 milijonov
prebivalcev, govorijo italijansko.
V Italiji je podnebje sredozemsko. Povprečna letna temperatura je med 11 °C in 19 °C. V
Toskani in Milanu je zima hladnejša in doseže temperature 2 °C, medtem ko je poletje izredno
vroče in suho z do 25 °C.
Italija je pretežno gorata dežela, izjema je le Padska nižina na severu države. Najvišji vrh, ki je
tudi najvišji vrh Evrope, je Mont Blanc z višino 4808 m in leži na meji med Italijo in Francijo v
Alpah. Sestavljata jo tudi dva velika otoka, in sicer Sardinija in Sicilija.
6

Naravne znamenitosti Italije so: Gardsko jezero – je največje naravno jezero v Italiji, Etna – je go-

tovo največja in najvišja naravna znamenitosti. Najvišja gora in hkrati najvišji aktiven vulkan v
Evropi se nahaja na SV delu Sicilije, Slapovi Marmore – gre za kompleks slapov v višini 165 m.
Nahajajo se 7 km vzhodno od mesta Terni v pokrajini Umbrija, naravni park Cinque Terre – je
najbolj obiskana točka na obalah Ligurije, Dolomiti – so turistično najbolj obiskan prede severne
Italije. V zimskih mesecih nudijo številne možnosti užitkov za smučarske navdušence.
Kulturne znamenitosti pa so: Vatikan – je najmanjša neodvisna država na svetu, v kateri se nahaja sedež rimokatoliške cerkve, Kolosej, rimski forum, ki je bil nekoč najpomembnejši del starega
Rima, Pompeji – arheološki park nekdanjega rimskega mesteca, firenška stolnica – je simbol mesta Firence, La Scala – je znamenita operna hiša v Milanu, poševni stolp v Pisi – je samostoječ
stolp – zvonik.
TEA ČEMAS, 8. r
TURČIJA
Turčija leži v Evropi in Aziji. Na vzhodu meji na Gru-

zijo, Armenijo, Azerbajdžan in Iran, na jugu meji na
Irak in Sirijo ter na zahodu meji na Egejsko morje,
Grčijo in Bolgarijo. Glavno mesto je Ankara. V Turčiji živi 84,34 milijonov prebivalcev, govorijo turški
jezik. Vreme v Turčiji je zelo različno. Na vzhodu je podnebje neprijazno, na območju Črnega morja je
tudi veliko padavin, zato je hladno. Na obalah Egejskega in Sredozemskega morja prevladuje sredozemsko podnebje. Vzdolž turške riviere skoraj vse leto vlada subtropsko podnebje. Poleti je okrog 30
°C, pozimi pa med 12 in 15 °C. V notranjosti dežele je izrazito kontinentalno podnebje z vročimi poletji (do 40 °C) in mrzlimi zimami. Je pretežno gorata dežela. Gore in planote zasedajo večino njenega
ozemlja. Povprečna višina je okoli 1000 m nad morjem. Najvišja gora je Ararat, visoka je 5165 m. V
Turčiji so tudi močvirja, gozdovi, stepe in polpuščave.
Naravne znamenitosti Turčije so Kapadokija, ki jo sestavljajo klifi, grebena in valoviti vrhovi. Je ena
najpomembnejših destinacij na svetu, kjer se lahko med vrhovi vozimo z balonom na vroč zrak.
Pamukkale je čisto bela gora, na vrhu pa ležijo ostanki rimskega zdraviliškega mesta Hierapolis z znamenitim bazenom vroče vode.
Turčija je zelo velika država, zato ima tudi veliko kulturnih znamenitosti. Mednje sodi nekdanje rimsko
mesto Efez, ki je mesto spomenikov, cest in marmornih stebrov. Najbolj znano turško mesto je Istambul, kjer si lahko ogledamo cerkev Hagia Sofia, bivšo sultanovo palačo Tupkapi, različne muzeje in
mošeje pa tudi tržnico, ki ji rečejo bazar.
TIM TUDIJA, 9. r
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POTUJEM PO SLOVENIJI

Učenci PPVI II so v preteklem mesecu spoznali najbolj obiskane turistične kraje
Slovenije ter se nato v domišljiji popeljali do njih. Nastali so likovni izdelki, ki so
učence in učitelje dodobra nasmejali.

V sklopu šolskih izletov, tekmovanj in dnevov dejavnosti smo prepotovali tudi dobršen del Slovenije. Učenci so nam zaupali, kako so se imeli.
NA ROGLI
Najprej smo šli na pijačo, z nami sta bili učiteljica Tonja in Sara.
Učiteljica Tonja je skoraj izgubila očala, ker jih je pospravila v kapuco in to pozabila. Hodili smo po podestu, med krošnjami. Hodili
smo okoli in okoli. Na vrhu je bil lep razgled, Tim in Tea sta se slikala. Prva sem se spustila po toboganu. Malo sem oči zaprla, a je
bilo zelo lepo.
ROBERTA HUDAK, 8. r
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POTUJEMO PO SLOVENIJI

V ZBILJAH
Šli smo na tekmovanje v krosu. Ob jezeru smo
sedeli na stopnicah, gledali labode in malicali.
Poslušali smo tudi muziko in se zabavali.
ROK PUHEK, 6. r

V BRESTANICI
Šli smo en teden prej, ker smo mislili, da bomo
tekmovali, pa je bilo prehitro. Nek moški nam je
posodil kanuje, da smo se z njimi vozili. Jedli
smo tudi sladoled in to je to.
AJDIN ŠUVIĆ, 7. r

V RAKOVEM ŠKOCJANU
Bilo mi je zelo všeč. Zelo veliko smo hodili. Videli smo
lepo naravo. Na koncu smo šli tudi na pico, ki je bila
zelo dobra. Z veseljem bi šla še na kakšen takšen izlet. Samo, če bi malo manj hodili.
ANJA PAPA, PPVI V

V LJUBLJANI (ZOO)
V živalskem vrtu sem si dal za vrat kačo. Videl sem tudi
slona, leve, tigre pa jelene. Najbolj mi je bila všeč kača.
Imel bi jo doma, tako kot učitelj Nejc.
LUKA VRŠČAJ, 5. r
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POTUJEMO PO SLOVENIJI

V NOVEM MESTU
Šli smo na predstavo Mamma Mia. Zelo so mi bile všeč plesalke.
Po predstavi smo šli pogledat cerkev in trgovino, kjer je bila jakna
50 €. Potem smo šli na pijačo in jest tajsko hrano. Potem pa na
vlak domov, kjer smo srečali Simonovo sestro.
DAVID HUDOROVAC, 8. r

V ČATEŽU
Bilo je super. Zabavno je bilo, ko smo kupovali spominke.
Kupil sem napihljivo blazino za valove in jo imam za spo-

min. Zadnji dan so odprli tudi velikanske tobogane, tiste
zelene. Šel sem 2x gor, a sem se zelo tresel, ker je bilo
zgoraj zelo strašljivo. Hodili smo tudi na sprehode in tekli
po tekalni stezi. V sobi sem bil z Rokom, v sosednji sobi
pa so bili učiteljica Dijana, Viktorija in Luka in so imeli zelo razmetano, kot bi padla bomba.
V naši sobi je bila pa v omari takšna »bomba«. Še bi šel v šolo v naravi.
SANDI TOMAŽIČ, 5. r
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MATEMATIČNA POTOVANJA
Pri matematiki v 8. in 9. razredu smo ob koncu leta obravnavali obdelavo podatkov. Učenci
so na matični šoli izvedli mini anketo, v katero izmed naštetih držav bi najraje odpotovali,
nato pa rezultate prikazali v stolpčnih diagramih, ki so jih sami ustvarili v programu Microsoft Excel.
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Graf je izdelala Roberta Hudak.

Graf je izdelala Gaia Planinc.

Graf je izdelal Simon Škof.
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Graf je izdelala Tea Čemas.

OBISKALI SMO MOSTAR

JAZ PA POJDEM

Maja so učenci Laren Joh, Domen Kotar, Ajdin
Šuvić in Gaia Planinc obiskali Mostar v Bosni
in Hercegovini. Tam so se udeležili II. Mednarodnih športnih iger in pometli s svojim nasprotniki, saj so postali prvaki v bowlingu in plavanju. Kako so se imeli in kaj so tam vse videli?
GAIA: Šli smo z ravnateljem in učiteljem Nejcem. Ravnatelj je peljal. Bila sem edina punca.
Peljali smo se 6 ur. Ajdin je bil ful tečen. Videli smo most, s katerega ljudje skačejo. Takrat
ni nihče skočil. Pa zelo je spolzek, da drsi. Videli smo tudi velik nakupovalni center, kjer je
bil bowling. Učitelj Nejc je šel nakupovat superge, zato smo skoraj zamudili. Gledali smo
tudi Larna, kako je zelo hitro plaval. Meni je
bilo kul, zelo zanimivo.
AJDIN: Šli smo na most. Učitelj in ravnatelj so
se hoteli peljati z nekim čolnom, a je bila prevelika gužva. Potem smo šli kupovati spominke. Mami sem kupil blazino, na kateri piše
Mostar, bratoma sem tudi nek okrasek z napisom. Fotru pa bosansko zastavo, ker ima rad
takšne stvari. V kavarni smo pili kokto, na mizi
so bile tudi »nargile« (op. a.: šiše).
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DEVOJKE IN NAVIJAČI NA HVARU

JAZ PA POJDEM

Med prvomajskimi počitnicami smo se
zaposleni OŠ Milke Šobar - Nataše
odpravili na strokovno ekskurzijo na
Hvar. V okviru ekskurzije smo obiskali
OŠ Hvar, kjer smo se seznanili s hrvaškim šolskim sistemom, in si ogledali
mestne znamenitosti, kot so gledališče, palača, trdnjava in observatorij. Z
ladjicami smo se odpravili tudi na mini
izlet na Paklenske otoke ter uživali v
njihovi flori in favni. Vrhunec ekskurzije pa je bil nastop vokalne skupine Devojke na hvarski trdnjavi Fortica. Naše Devojke so se z veseljem odzvale na povabilo klap Galešnik in
Pharia ter suvereno nastopile v njihovi družbi. Večerni nastop je bil nepozabno doživetje
za nastopajoče in številne poslušalce, zaključili pa smo ga s pevskim druženjem do zgodnjih jutranjih ur.

IZLETNIŠKA KOLONIJA NA KRKU
Konec maja so se Tim Tudija, Simon Škof in
Rok Perko skupaj z ostalimi likovno nadarjenimi učenci belokranjskih in dolenjskih šol udeležili 6. Izletniške kolonije mladih likovnikov
Dolenjske in Bele krajine. Odpravili so se na
otok Krk, kjer je likovno ustvarjalo kar 110
otrok. Novinarski krožek je s Timom in Simonom naredil mini intervju.
Kako je bilo na Krku?
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SIMON: Zelo lepo je bilo.

JAZ PA POJDEM

No, malo več pa lahko povesta?
TIM: Prišli smo okoli enajstih. Malo smo hodili po mestu
in iskali, kjer bi risali. Risali smo zraven plaže. Nato
smo se šli kopat, potem pa jest.
Kaj ste jedli?
TIM: Jedel sem lignje in pomfri, Škof medaljone in pomfri, Perko pa pico in učiteljica Andreja tudi. Pili smo
slushie. Mami sem za spomin kupil zapestnico.
Simon, imaš kaj za dodati?
SIMON: Kupil sem si plišasto hobotnico. Hobotnica je
bila 50 kun. Dobro je bilo, razen tega, da je bila ful naporna vožnja.

ČRT V PARIZU

Črt Starašinič iz PPVI III se je odpravil v Pariz. Takole je strnil svoja doživetja iz francoske
prestolnice.
MOJ IZLET V PARIZ
Ko sem bil v Parizu, sem videl muzej Louvre. Poskusil sem hitro hrano, ki je ni pri nas
(Starbucks, Five guys, Vapiano itd.). In še najbolj zanimivo je: neko področje se imenuje
Elizejske poljane. Ste slišali za to? V Parizu so drage trgovine, kjer ena majica stane več
kot 1000 evrov! V Franciji je seveda drago. Navadna pica stane od 9 do 15 evrov, kokakola stane 5-10 evrov (nekaj takega). V Parizu so podzemni vlaki, ki so hitri in ne zamudiš
vlaka. Do leta 2012 je bil samo en znak stop po celem mestu.
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TU SEM ŽE BIL, TJA BI PA ŠEL
Novinarski krožek je med učenci, učitelji ter obiskovalci izvedel tudi kratko anketo o potovanjih. Kaj so nam o svojih popotniških izkušnjah povedali naši sogovorniki?
Matjaž Ožek je učitelj na OŠ Mirna. Zelo rad se udeležuje tekmovanj s
svojimi učenci in vedno verjame, da se bodo dobro odrezali in pošteno
tekmovali. Zelo rad potuje, obiskal je Hrvaško, Madžarsko,
Avstrijo, Italijo, Bosno, Egipt, Anglijo in Nemčijo.

Učiteljica Ana si želi odpotovati v Nemčijo, saj je bilo
prav tam njeno prvo potovanje. Bila je tudi po državah
bivše Jugoslavije ter v vseh naših sosednjih državah.
Za milijon evrov bi ostala v Sloveniji, na Veliki planini bi
kupila krave mlekarice in prodajala njihovo mleko.
Učiteljica Nives B. rada
odpotuje v tople kraje,
kjer lahko uživa ob morju.
Bila je že v Španiji, na
Hrvaškem, v Srbiji, Bosni,
Avstriji in Nemčiji. Za milijon evrov bi odšla na luno.

Neža Barič je dijakinja črnomaljske gimnazije. Zelo
rada potuje, obiskala je že
okoli 10 oz. 11 tujih držav.
Učiteljica iz OŠ Mihajla Rostoharja iz Krškega je prav tako
ljubiteljica potovanj. Obiskala
je Sicilijo, Peru, Nemčijo,
Avstrijo, Hrvaško, pa verjetno
še kakšno državo, ki ji je v času ankete ušla iz glave.
David je bil že v Nemčiji, ki si jo želi videti še enkrat, saj mu je bila zelo všeč.
Odpotoval pa bi tudi v Dubaj.

Tim si želi odpotovati v Turčijo, ker se mu zdi zelo zanimiva država, tam bi si ogledal
razne muzeje in druge znamenitosti. Bil je že 2x v Makedoniji, najbolj si je zapomnil
ogled cerkve ter ko so se z
ladjico vozili po Ohridskem
jezeru. Za milijon evrov bi s
svojo družino odšel v Albanijo
na morje ali pa na Havaje ali
Maldive.

Učiteljica Gea si želi prepotovati čim več evropskih držav, saj jo
evropska kultura še najbolj privlači. Bila je že v kar nekaj evropskih
državah, najbolj se ji je v spomin vtisnila Nizozemska, kjer si je ogledala glavno mesto Amsterdam z znamenito hišo Ane Frank. Za milijon evrov bi odšla na Šrilanko past slone.
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Gaia si želi odpotovati v Ameriko, Avstrijo ali pa v Korejo. Bila pa je že
na Hrvaškem ter v Bosni.

Učitelj Blaž je obiskal Avstrijo, Nemčijo, Nizozemsko, Hrvaško … Na Nizozemskem so bili
pri družini, tam so si ogledali nekaj muzejev na
prostem, tudi najvišjo goro, ki je visoka samo
nekaj čez 300 m. Želi si obiskati tudi Baltske
države, Skandinavijo ter Škotsko.

TU SEM ŽE BIL, TJA BI PA ŠEL

Ravnatelj si želi iti na smučanje v Iran
ali pa v Kanado. Tam je sicer že bil in
tudi drugače je velik potepuh, saj je obiskal okoli 30 držav, kjer je marsikaj videl in doživel.
Učiteljica Anita P. si želi videti Šrilanko,
narodni park Grand Canyon v Ameriki ter
kakšne tropske države. Bila je pol leta v
Pragi na Češkem, v Strasburgu, na Hrvaškem, v Italiji, Španiji in Jordaniji.
Učitelj Nace želi odpotovati na Irsko, ker je videl slike s tistih krajev in
bi jo zelo rad obiskal. Za milijon evrov bi pa ostal doma in si raje kupil
motor znamke Harley Davidson. �

Rok Mausar, 6. r
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David Simonič, 6. r

KAM IN KAKO RAD ODPOTUJEM?
Učenci PPVI V so pri pouku znova ustvarjali. Tokrat je bila tema »Kam rad odpotujem?«
SARA HUDOROVIČ

ROK PERKO

TINA MLAKAR
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TEJA ŠTREKELJ

ŽIGA HUDOROVAC
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Z veseljem pa potujejo tudi naši najmlajši učenci. Učiteljica Monika jih je vprašala, kam in
kako se najraje odpravijo na pot.

ANA LUCIA: Rada
potujem z avtom.
Vozi ati. Gremo k
babici na Hrvaško. Z
avtobusom sem šla
tudi v živalski vrt in
na morje na Debeli
Rtič – še bi šla tam.

VID: Rad se peljem z avtom. Zdaj bi rad potoval
v Ljubljano, v City center. Tam bom kupil pesek
za ribe. Šel bi tudi na Hrvaško po ribe za akvarij.

GABRIJEL: Rad
grem na Hrvaško,
v hišo od atka.
Grem skupaj z
mamico in atkom.
Tam mi je lepo.
Še bi šel v Ljubljano
z vlakom.

LANA: Želim iti v Francijo z
letalom. Šla bi v Ameriko, v
New York.

PETER: V šolo v naravi sem šel z
avtobusom. Še bi šel tam. Rad bi
šel tudi na hrvaško morje z mamico
in atkom, peljali bi se z avtom. Nisem še bil na morju.

JANEZ (v odhajanju iz razreda): Jaz grem
rad v Novo mesto. Grem k zdravniku.

ALJAŽ: Bil sem v Novem mestu z BMW-jem od atka. Šli smo po kombi. Z avtom sem bil že na morju v Portorožu. Ne bi šel več nikamor.
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Prevozna sredstva pa so priljubljena tudi v PPVI I. Le katero jim je najljubše?

JAZ SEM AJNUR. DOMA IMAM HELIKOPTER Z
LUČKAMI, KI SE OGLAŠA. NAJRAJE SE VOZIM V
MAMINEM AVTU. SEDIM NA SPREDNJEM SEDEŽU. PRIŽIGAM LUČKE IN BRISALCE. RADIO
ZNAM DATI ZELO NA GLAS. ATI SE JEZI, JAZ PA

SE SMEJIM.
JAZ SEM GAL. OBOŽUJEM GASILSKE IN POLICIJSKE AVTOMOBILE, KER IMAJO SIRENO. V ŠOLI SE NAJRAJE IGRAM Z AVTOBUSOM. ZELO RAD SE VOZIM ZELOOO HITRO. NAJLEPŠE MI JE, KO
ATI Z NAŠIM KOMBIJEM PREHITI ŠOFERJA GORANA NA POTI V
METLIKO.

JAZ SEM ŽAN. VOZIL SEM SE ŽE Z AVTOM, AVTOBUSOM, KOMBIJEM IN ČOLNOM. RAD BI SE
VOZIL Z RAKETO. ZLETEL BI V ČATEŠKE TOPLICE
IN SE POTUNKAL V BAZEN.

JAZ SEM TIM. ZELO RAD SE VOZIM. MED VOŽNJO SEM ZELO
PRIDEN. OPAZUJEM PROMETNE ZNAKE IN AVTOMOBILE. POZNAM

VSE

ZNAMKE

VOLKSWAGEN, DAS AUTO.

JAZ SEM NAJA. ZELO RADA SE VOZIM. V AVTU
POSLUŠAM GLASBO, SE SMEJIM IN POJEM: KOLESA NA AVTU SE OKROG VRTE, OKROG VRTE,
… KOMAJ ČAKAM, DA SE ODPELJEM NA MORJE! BARČICA PO MORJU PLAVA, DREVESA SE
PRIKLANJAJO …
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AVTOMOBILOV.

NAJRAJE

IMAM

POTOVANJE DEVETOŠOLCEV V NEZNANE SVETOVE

V letošnjem letu sta zaključila šolanje oziroma potovanje na naši »Milka ladji«
učenca Simon Škof in Tim Tudija. Oba fanta sta nam v teh letih podarila veliko veselja in smeha ob nastopih, dosežkih in domislicah, zato bo za njima zazijala kar
velika praznina. Kako pa sta sama videla svojo plovbo skozi hodnike naše šole?

Na šolo sem prišel v 5. razredu. Najbolj sem si zapomnil, ko smo hecali učitelje. Hecali smo se tudi med sabo, naročevali pice in pijače.
Ponavadi smo se tudi skrivali učiteljem, bili smo na telefonih, čeprav je
ravnatelj januarja rekel, da ne smemo biti na telefonu, ga nismo upoštevali. V šoli v naravi smo bili budni do jutra. Najbolj mi je bilo smešno,
ko smo govorili Nacetu o Audiju ali pa ko smo s Sebastjanom govorili
učiteljem: »Pazi, kamen!« ali pa »Pazi, luknja!«. Najrajši sem govoril
učiteljem: »Saj bo, kaj je vam hudo učitelj.« Najboljše mi je bilo na izletih, recimo ko smo bili v Radencih, na čolnarjenju, v Postojnski jami,
na Rogli in Gačah, v Karlovcu, 2× sem bil tudi v Tuzli. Največ sem se
družil s Sebastjanom, Denisom, Nejcem, Timom, Danijelom, Rokom in
Erikom. Najbolj bom pogrešal učitelje in učence.
SIMON ŠKOF

Na šolo sem prišel v 5. razredu, prej sem hodil na OŠ Podzemelj.
Najljubša predmeta sta mi bila šport in likovni, najboljši učitelji pa so
mi bili vsi. Na šoli sem se največ družil s Teo. Najbolj mi je bilo smešno takrat, ko smo se skrivali učitelju Nacetu in učiteljici Tini. Z učiteljico Tonjo smo velikokrat hodili na kavo in velikokrat smo tudi naročili
pice v razred. Dostikrat smo se z učitelji tudi pohecali. Včasih sem
komu šel na živce. Na šoli sem največ bedarij delal z Aleksijo, ko sva
jezila druge učitelje. Največ sem se kregal z učiteljico Martino. Najbolj
si bom zapomnil to, ko smo hodili na razne izlete in na razne nagradne izlete, bili smo tudi v Bosni. Najbolj bom pogrešal vse učitelje in
vse razne izlete. In pogrešal bom tudi to, ko sem vodil programe. Rad
vas 'mam in vas bom zelo pogrešal.
TIM TUDIJA

Fanta predajata štafeto sošolcem iz 8. razreda.
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Poletne Zvončke so s skupnimi močmi ob podpori učiteljic in
učiteljev ustvarili učenci OŠ Milke Šobar - Nataše.
Zbiranje in urejanje prispevkov: Tonja Planinc Pupič
Oblikovanje publikacije: Andreja Schwenner
Jezikovni pregled: Tonja Planinc Pupič

Dejavnosti naše šole spremljajte na:


spletni strani: www.osmsn.si



socialnem omrežju Facebook: https://www.facebook.com/
osmsn.crnomelj



spletni strani šolske knjižnice: https://zgodbe.splet.arnes.si/

UČENCI IN UČITELJI OŠ MILKE ŠOBAR - NATAŠE VAM ŽELIMO
OBILO SONCA, TOPLEGA MORJA IN KOLPE.

NAJ BODO POLETNE POČITNICE RES DOOOOOOOOLGE! :)

SREČNO!
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