Iz knjige Mali princ

Spoštovani bralci in bralke!
Spet je leto naokrog.
Zakorakali smo med šolske klopi in v nekaj tednih je bilo na naši šoli zelo pestro.
Šolski novinarji smo pazljivo spremljali vsa dogajanja ter si zapisovali vse
sočne novičke, ki smo jih ujeli.
Pri tem so nam bili v pomoč učenci, ki so se izkazali predvsem
s pisanjem spisov, pesmi in opisovanjem razne dogodkov, nekateri pa so pokazali
tudi svojo likovno žilico.
Ob preživljanju skupnih uric smo se zabavali in se tudi naučili veliko novega o
novinarskem poklicu.
Vse to in še več si lahko preberete v naši novi številki šolskega glasila Nova sloga.
Prijetno branje vam želimo
novinarji naše šole:
Jaka Kompan, Elisa Mahne, Kaja Štemberger, Uroš in Vanja Iskra,
Jure Šlosar, Tia K. Leskovar in Eneja Čekada,
z mentorico Nives Pirih.

POČITNICE SO PREHITRO MINILE
V POLETNIH POČITNICAH SMO SE IMELI ZELO LEPO. Z DRUŽINO SMO BILI NA MORJU V
MEDVEJI. TAM SMO PLAVALI, SE POTAPLJALI IN SKAKALI S POMOLA. POVZPELI SMO SE
NA SNEŽNIK IN RAZISKOVALI PREKMURJE.
OGLEDALI SMO SI DOLINO VRAT, HODILI DO SLAPA PERIČNIK. PLEZALI PO STOPNICAH DO
LETALNICE V PLANICI IN ZAPLAVALI V MRZLEM JEZERU JASNA. V ARENI V PULI SMO
POSLUŠALI DEVETO BEETHOVNOVO SIMFONIJO.
POČITNICE SO BILE ZELO LEPE IN KOT VEDNO SO PREHITRO MINILE.
Miklavž Lenarčič, 2. r.

Počitnice so mi zelo hitro minile. Počela sem zanimive stvari.
Z družino smo odšli na morje v Baško, na otok Krk. Tam je bilo zelo lepo. Veliko sem plavala in se
potapljala. Vsak večer smo se sprehajali po ulicah Baške in si ogledovali stojnice.
En teden sem tudi obiskovala oratorij v Ilirski Bistrici. Imeli smo veliko športnih iger, vodni dan in pohod v
Novakov mlin.
Med počitnicami sem praznovala svoj osmi rojstni dan. Priredila sem zabavo in povabila veliko prijateljev.
Skoraj vsak večer smo se prijatelji družili na igrišču.
Počitnice pa sem uživala tudi pri noni v Zabičah.
Teja Šlosar, 3. r.

Varno po šolskih poteh
Vsako leto nas na začetku šolskega leta obiščejo policisti iz Policijske postaje Ilirska Bistrica. Skupaj smo se
v tednu trajne mobilnosti sprehodili po varni šolski poti. Na poti smo si ogledali prometne znake, opazovali
promet, kolesarje in ostale pešce. Seznanili smo se pravilnim prečkanjem ceste.
1. r.

ŠPORTNI DAN
V petek, 20. 9. 2019, smo prvo in drugo šolsko uro izvedli čistilno akcijo okoli naše šole in grobov. Pobrali
in pometli smo odpadke, ki so se nabrali na šolskem igrišču in na parkiriščih, ter uredili grobove padlih
borcev. S to akcijo ozavestimo, kako pomembno je čisto okolje za zdravo življenje vsakega posameznika.

Na šolskem krosu, ki je sledil čistilni akciji, so se v teku pomerili vsi učenci naše šole. Najboljši so se
udeležili občinskega krosa na Hribu svobode v Ilirski Bistrici. Lepo so se odrezali, Domen Udovič pa se je
veselil srebrne medalje.

Novinarji

Ljubezen je
Ljubezen je najboljša stvar na svetu.
Lepo je ljubiti in biti ljubljen.
Ljubezen naj za vedno močna ostane,
ker je ljubezen najboljša zame.
Jaz ljubim,
mogoče mene tudi kdo?
Če ljubi me, srečen bo.
Gal Saftič, 5. r.

Nismo vsi enaki
Prišel sem na svet in začel živeti.
Pri šestih letih sem začel v šolo hoditi,
in se moral pridno učiti.
Kmalu sem ugotovil, da nismo vsi enaki.
Vsi smo različni, a kaj hočemo, tako je to.
Važno zame pa je to, da imamo radi dobro muziko.
Muzika, dobra muzika, nič ni boljšega kakor dobra muzika.
Sašo Brozina, 9. r.

DENAR NI VSE
Večina jih meni, da ljudje smo različni,
mogoče po notranjosti, a drugače smo isti.
A mnogi tega ne vedo, da vsi enaki smo.
Mogoče ti denar pomaga živeti,
a ne po denarju ljudi sprejeti.
A mnogi tega ne vedo, da vsi enaki smo.
In ko boš to dojel, denarja mogoče boš več imel
a tudi ljudi boš sprejel in jih rad imel.
Oliver Brozina, 9. r.

RAZLIČNOST
Meni je vseeno, če si črn, bel, roza ali pa zelen.
Meni je važno, da imaš dobro srce.
Vsi pravijo, da obleka naredi človeka,
Jaz pa pravim, da ni tako,
da človeka naredijo sreča in pogum.
Sara Saftič, 9. r.

IZŠTEVANKE
ENCI BENCI, NA KAMENCI,
MATEJ SEDI, SARA PRIDE IN GA SPODI.
ENA, DVA,
MATEJ LOVI.

GAJA PADLA JE NA GLAVO,
HITRO, HITRO, PO GAJINO MAMO.
EN, DVA, TRI,
PO MAMO GREŠ TI.

Matej Udovič, 3. r.

ENA, DVA, ENA, DVA,
NAŠA IVANA JE DOMA.
TEJE, GAJE PA ŠE NI,
ZDAJ POIŠČIMO JU VSI.

Gaja Rutar, 3. r.

TRILILI, TRILILI, TRETJI RAZRED SE LOVI,
TRILILI, TRILILI, DRUGI SE MU PA SMEJI.
Domen Udovič, 2. r.

Ivana Čeranič, 2. r.

ENA, DVA, ENA, DVA,
NAŠA ŠOLA HOPSASA.
KDOR V ŠOLI PRIDA NI,
TA SE ČRK NE NAUČI.
MI PA V ŠOLI RADI SMO,
TAM VESELO POJEMO,
TAM VELIKO SE UČIMO,
IN BREZSKRBNO SE SMEJIMO.
ENA, DVA, ENA, DVA,
NAŠA ŠOLA TRALALA.

.

Miklavž Lenarčič, 2. r.
Kristjan Šlosar, 2. r.

Eva Červenjak, 1.r.
Nika Šlosar, 1.r.

ENA, DVA, TRI, ZMAGALI SMO MI,
ENA, DVA, TRI, NA NOGOMETNI TEKMI V BISTRICI.
Kristjan Šlosar, 2. r.

OD KDAJ SE ZAJEC BOJI
Nekega dne je zajec odšel k lisici in jo povabil na kosilo. Ko sta prišla do starega bora, je ptica zajcu šepnila
na uho: »Lisica te bo požrla.« Zajec ji ni verjel in odšla sta naprej.
Ko sta prišla do gostilne Žiga žaga, sta ugotovila, da je zaprta. Razmišljala sta, kje je še kakšna gostilna.
Lisica reče zajcu: »Veš, zajec, jaz sem prelačna, da bi prišla do naslednje gostilne, zato bom pojedla tebe.
Zajec je začel teči in na srečo ji je zbežal. Od takrat naprej se zajec boji vseh.
NAUK: Nikoli se ne igraj z ognjem.

Jaka Kompan, 7.r.

Noben ni enak
Razlike v svetu so velike,
vse od celega slona, pa do majhne pike.
Če si reven al bogat,
ni važno, če imaš vse privat.
Ni važno, če si črn ali bel,
važno je, da si vesel.
Borut Ujčič, 9.r.

Proslava ob dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtve

Vsako leto imamo na naši šoli pred jesenskimi počitnicami prireditev, kjer počastimo državna praznika: Dan
reformacije in dan spomina na mrtve. Tako želimo vsako leto znova poudariti pomen reformacije za razvoj
slovenskega jezika in slovenstva; s cvetjem, prižigom svečke in dobrimi mislimi pa se spomnimo tistih, ki
jih ni več med nami.

Novinarji

Ustvarjalnost učencev pri LUM

Karin Ujčič, 5.r.

Gal Saftič, 5. r.

Amadej Baša, 5. r

Gremo v šolo
V šolo hodimo
z avtobusom, kolesom ali peš.
Ni pomemben način
ampak, da je nam všeč.
Ko nalogo opravimo,
sličico dobimo.
Kokoške Rozi na kartici
vsi se veselimo.
Njegoš Iskra, 4. r.

IZLET V KOPER
Učenci OŠ Jelšane smo se z avtobusom odpeljali v gledališče v Koper.
Ogledali smo si predstavo Super reva.
V gledališču je bilo zelo zanimivo. Predstava mi je bila malo strašljiva. Po njej smo si ogledali še gledališke
prostore. Videli smo zaoderje, garderobe, skladišče in maskirnico.
Po ogledu smo se zadovoljni odpeljali domov.
Emanuel Surina, 2. r.

Opis poklica
Zdravnik
Zdravnik je strokovnjak, ki je usposobljen za prepoznavanje bolezenskih stanj pri ljudeh in za njihovo
zdravljenju. Bolniku predpiše ustrezna zdravila ali ga napoti na pregled k zdravniku specialistu. Napiše
recept in seznani s procesom zdravljenja. Svetuje pacientom, kako naj skrbijo za zdravje, in jih usmerja k
zdravemu načinu življenja. Delovno okolje je: zdravstveni dom, bolnišnica, bolnica, urgenca, zdravilišče in
različne klinike. Delovni pripomočki zdravnika so: stetoskop, lesena palčka, lučka za ušesa in oči, razne
injekcije, merilec pritiska, kladivce za preizkus refleksov.
Maruška Lenarčič, 5.r.

Policist
Obstaja več vrst policistov. Policisti, ki delajo na cesti, mejni, ki delajo na meji in pravosodni policisti, ki
delajo v zaporu.
Policisti v policijski postaji spremljajo klice o nesrečah in kaznivih dejanjih ter jih sporočajo svojim
sodelavcem na cesti. Prometni policisti urejajo promet in preverjajo voznike. Mejni policisti preverjajo, kdo
vstopa in izstopa iz države. Pravosodni policist skrbijo za red v zaporu.
Za varno in kvalitetno opravljanje svojega dela potrebujejo: uniformo, pištolo, lisice, lučko in vozila. Zelo je
pomembno, da so tudi v dobri formi.
Delo policista je naporno in zahtevno.
Njegoš Iskra, 4. r.

PORTRETI

Marinka Lenarčič

Vanja Štemberger

Lukas Surina

Adelina Feratoski

Žan K. Kalčič

Sara Udovič
SKUPINSKI PORTRETI

Marinka Lenarčič, 5. r.

Lukas Surina, 5. r.

POIŠČIMO JESEN
Čebelice vsak lep dan izkoristimo za sprehod v naravo. Kar naenkrat smo ugotovili, da se naša narava
spreminja. Opazovali smo, kako listje spreminja barvo in odpada. Videli smo, kako rastejo gobe, v travi smo
nabirali kostanje in kostanjeve ježice.

.

Našli smo tudi lešnike
in jih s kladivom strli
in v hipu snedli.
Naravi smo
prisluhnili in jo začutili
z vsemi čutili.
Jeseni smo imeli tudi priložnost, da smo lahko videli živali, ki jih običajno ne vidimo. V zunanjo učilnico je
zašel jež, ki smo ga spustili nazaj na travnik. Med sprehodom smo našli kačjega pastirja, Tina nam je
prinesla žabo in močerada, med igro v gozdu, pa smo našli tudi zelo majhnega polžka s hiško. Tako je bil
majhen, da smo si ga morali ogledati pod lupo.

Ko smo mislili, da nam je jesen pokazala že vse svoje čare, nam je v igralnico prinesla taščico.

ČAJANKA
V novembru, ko je zima že pošteno trkala na vrata, smo se v skupini Čebelice odločili, da se naučimo
skuhati čaj, ki nas bo pogrel v zimskih dneh.

Odpravili smo se do šolskega zeliščnega vrta, kjer smo poiskali meto in žajbelj, ter nabrali njune liste.
Nabrana zelišča smo posušili.
Najprej smo si skuhali metin čaj sami v igralnici. Ker pa je bil čaj dober in je dobre stvari vedno lepše deliti,
smo se odločili, da pripravimo čisto pravo čajanko in nanjo povabimo naše babice in dedke.

Skupaj z Ano in Tino smo napisali seznam, kaj vse potrebujemo za dobro čajanko. Zelišča, vročo vodo,
med … niti na piškotke in jabolka nismo pozabili.

Igralnico smo napolnili s smehom, dobro voljo in prijetnim pogovorom vnukov, babic, dedkov in
praprababice.
Žajbelj pa smo shranili za dolge zimske dni za mleko z žajbljem, ko bo potrebno odganjati bacile.

Skupina Čebelice

LUKEC IN NJEGOV ŠKOREC
(France Bevk)
Lukec in njegova mama Marjeta sta živela na Vipavskem. Njegov oče Ivan je odšel zaradi dela v Ameriko.
Oče je Lukcu dal škorca. Ime mu je bilo Klepec. Ptič je znal govoriti. Bil je Lukčev najboljši prijatelj.
Oče je nekega dne pisal pismo, naj prideta z materjo za njim v Ameriko.
Najprej so šli na voz. Ta jih je odpeljal na vlak. Z njim so se odpeljali do pristanišča. Od tam so odšli vsi
trije na parnik. Škorec je na parniku zbolel. Zdravnik mu je dal kapljice v grlo in škorec je ozdravel. Nato je
škorec našel slepega potnika.
Neke noči je bila huda nevihta. Mati je dobila morsko bolezen in umrla. Njeno telo so dali v vrečo in vrgli v
morje. Zatem je Lukcu pomagala Španka. Šla sta do gostilne, kjer ga je čakal očetov prijatelj Marko. Skupaj
sta odšla na parnik in se odpeljala do Paname.
Tam sta našla očeta. Bil je žalosten, ker mu je Lukec povedal, da je mama umrla. Nato je Lukec zbolel. A je
hitro ozdravel.
Lukec in oče sta se zmenila, da se bosta vrnila nazaj na Vipavsko.
Vid Valenčič, 4. r.

Tehniški dan
V ponedeljek, 25. 11. 2019, smo imeli na šoli tehniški dan.
Ustvarjali smo izdelke za Miklavžev sejem.
Učenci smo pri ustvarjanju zelo uživali in nastali so čudoviti izdelki.

Veseli december na OŠ Jelšane

"Ko je zima, ko je mraz,
pride novo leto v vas ..."
Prišel je veseli december, najbolj praznični mesec v letu. Na šoli smo ga pričakali z okrasitvijo, menjavo
šolskega zvonca s prelepo božično melodijo, nadaljevali 5. decembra z lutkovno igrico Jagoda v izvedbi
Teatra za vse iz Jesenic in tradicionalnim Miklavževim sejmom. Toda to še ni vse.
20. decembra smo pripravili božično-novoletni ples s skupino Rivertone. Povabili smo tudi učence iz drugih
okoliških šol.
Zadnji dan pouka v tem letu je prišel tudi Dedek Mraz in obdaril najmlajše na šoli. Zaželel nam je vse dobro
in odhitel naprej. Mi pa smo zarajali in zaključili v veselem razpoloženju in pričakovanju, da bi nas mir in
notranja uglašenost spremljala v teh prazničnih dneh,
v prihajajočem novem letu pa
ZDRAVJE, SREČA in LJUBEZEN.

BOŽIČNI PLES
Pred božično-novoletnimi prazniki je na naši šoli potekal šolski ples, ki ga je organiziral naš ravnatelj Tadej
Braček. Za dobro glasbo je poskrbel bend Rivertone. Povabljeni so bili vsi učenci naše šole, njihovi
sorodniki in tudi učenci iz drugih šol. Za jedačo in pijačo je bilo poskrbljeno. Bilo nam je zelo všeč. Naredili
smo tudi kratek intervju s člani skupine Rivertone.
Kje ste dobili idejo za ime skupine Rivertone?
V

Kdaj ste začeli s skupino?
Pred tremi leti ampak smo veliko časa menjali pevce. Končno podobo smo oblikovali pred 4 meseci.
Ali ste na prvem nastopu imeli kaj treme?
Imeli smo tremo. Na začetku sploh nismo hoteli na oder! Ampak smo se do sedaj že privadili.
Ste veseli, ko vas nekdo povabi na nastop?
To nam pomeni zelo veliko, saj radi igramo.
Ali ste kdaj pomislili, da ne bi več igrali v bendu?
Da, ker smo se velikokrat skregali, ampak se tudi vedno pobotali.
Približno koliko časa potrebujete, da se naučite novo pesem?
3 ure, to je delo po delčkih. Če je avtorska pesem, malo več.
Koliko časa vadite pred nastopi?
Približno 2 x na teden.
Katere pesmi najraje igrate?
Avtorske.
Ali ste kdaj pomislili, da bi šli igrat v drugo državo?
Da, cilj nam je da gremo tudi v druge države, ker je Slovenija malo majhna.
Vam je všeč na naši šoli?
Zelo, cool.
Hvala za pogovor in še veliko nastopov vam želimo!

Novinarji OŠ Jelšane

Ilona rada piše

Julija Fro lin Evelin Surina, 1.r.

BELA SNEŽINKA
Bela snežinka,
le ona je posebna.
Ona je bela snežinka.
Vse druge so navadne in se ji smejijo.
Bela snežinka gre v kot in joka.
Ampak ona je lepa, bela snežinka.

ČAROBNI RACMAN
Čarobni racman
je nekega jutra je videl lepo samičko.
Srčke je imel v očeh.
Pogledal jo je in vprašal, če bi se poročila.
Z njim, seveda.
Račka je privolila in bila sta skupaj.

Tara Maljevac in Nik Šlosar, 1.r.

LUMP
Bil je majhen zajček.
Kaj je delal?
Glodal je korenček, ki ga je ukradel z njive.
Ojoj, ti zajček, zakaj si ukradel korenček?
Zato, ker sem lump!
Ilona Surina iz 2.r.

I

Žan Valenčič, 1.r.
Luka Vatovec, 1.r.

1.r.

Emily Štemberger, 1.r.

Tara Maljevac, 1.r.

Ekskurzija v Beograd
Šest devetošolcev je v spremstvu ravnatelja Tadeja Bračka in Tine odšlo na ekskurzijo v Beograd. Stanovali
smo pri učencih beograjske šole OŠ Banović Strahinja, s katero ima naša šola v šolskem letu 2019/20
izmenjavo. Ti nam bodo vrnili obisk aprila 2020.

Vsak dan smo si ogledali kakšno znamenitost in doživeli veliko zanimivih dogajanj.
Obiskali smo pravoslavno katedralo, park Kalemegdan, videli, kje se združita Sava in Donava, si ogledali
Etnografski muzej in si privoščili prave srbske čevapčiče.

Odšli smo v hram Sv. Save, hodili po centru Beograda, naredili posnetek pri Narodnem muzeju in
spomeniku kneza Mihajla. Sprehajali smo se okoli jezera na Adi Ciganliji, ki se imenuje tudi Beograjsko
morje. Po počitku je sledilo kosilo in učna ura zgodovine v šoli.
Nekateri učenci smo si ogledali tudi nogometno tekmo, poizkusili Beograjsko pizzo, skratka dogodivščin je
bilo veliko.
Srečno smo se vrnili domov in upamo, da bomo tudi mi tako lepo pogostili njih, ko pridejo k nam.
Devetošolci z mentorico

Tradicionalni slovenski zajtrk 2019
Na letošnji dan slovenske hrane, 15. novembra, je na naši šoli in v vrtcu v okviru Eko in Zdrave šole potekal
projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Zavedamo se, da skrb za prehrano ni naša najpomembnejša dejavnost,
prav pa je, da se ob dnevu slovenske hrane spomnimo in pomislimo na naš način prehranjevanja, kašno
hrano izbiramo ali pripravljamo in kaj jemo. Letošnje sporočilo je bilo: “Hvala za naš super zajtrk!”

Obeležili smo ga tudi tako, da smo se o njem pogovarjali in ustvarjali na to temo ter vsi skupaj pod
vodstvom učiteljice N. Pirih zapeli Čebelarja.

Učiteljica Andreja

1. razred
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Kaja
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Eva
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Tara
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Nik

Luka V.

France Prešeren

Domen Udovič, 5. r.

Žan Valenčič, 1. r.

Ela Hofman, 2. r.

Adelina Feratoski, 5. r

"Kaj je izgubljen dan?
Dan, ko se nisi nasmejal."
Phil Bosmans

Novo kolo
Janezek dobi novo kolo in se vozi po dvorišču.
Pelje prvi krog in mama ga gleda. Janezek se zadere: »Mami, glej, brez rok!«
Pelje drugi krog: »Mami, glej, brez nog!
In tretji krog: »MAMI, GLEJ, BREZ ZOB!!!

V šoli
»Videti si zelo živčen in napet!« reče učiteljica.
»Te je mogoče strah mojih vprašanj?«
»Ne, ampak mojih odgovorov!« odgovori učenec.

Poklic:
»Kaj si po poklicu«
»Kemik, pa ti?«
»Svinčnik!

Taščica
»Kaj je to taščica?«
»Verjetno je spet kakšna nora riba!«
»Toda tukaj piše, da skače z veje na vejo!«
»No, saj sem ti rekel, da je nora!«

Petice
»Učiteljica, očka mi je obljubil 50 evrov za vsako petico,« je povedal Tinček učitelju.
»Saj nobene nimaš,« je odvrnil učitelj.
»Imam pa predlog: zapišite mi jih nekaj in denar si bova delila.«

Kosti
Pri naravoslovju:
»No Janezek, ti pa zdaj lepo povej, koliko kosti imaš v svojem telesu?«
»Najmanj dva tisoč petsto.«
Učiteljica:
»Zakaj pa me nisi včeraj poslušal, ko sem razložila, da je v človeškem telesu dvesto kosti.«
Janezek: »Saj sem! Ampak danes zjutraj sem jedel sardine.«

Domači naslov
Janezek se je izgubil v Ljubljani. Zatekel se je v temno ulico in pričel jokati.
Tam ga je našel policist in mu skušal pomagati:
»Ne joči. Povej mi svoj domači naslov in vse bo v redu.«
Janezek veselo: »Janezek@gmail.com«

TUDI PRI ANGLEŠČINI SMO PRIDNO ZAVIHALI ROKAVE

Učenci četrtega in petega razreda pridno razvijajo svoje spretnosti pisanja pri angleščini. To so pokazali tudi
s tem, da so za šolski časopis pripravili prispevke na temi, ki smo ju obravnavali.
Četrtošolci so tako uporabili in izkazali znanje o pisanju o oblačilih in pripravili za bralce pravo
UGANKO. Ali boste s pomočjo opisa lahko uganili, kdo je prikazan na sliki?

She is Maruška. She is 9 years old. She can play the guitar and she can skate. She can't ride a horse and she
can't skateboard. She is wearing a pink shirt, red trousers and green shoes. She has got blond hair.
She is Nina. She is 9 years old. She can play the piano and she can dance. She can't skate and she can't play
football. She is wearing a red shirt, blue trousers and black shoes. She has got brown hair.

He is Vid. He is 9 years old. He can play basketball. He's wearing a shirt, green trousers and white shoes.
He is Njegoš. He is 10 years old. He can rollerblade and he can play basketball. He is wearing a blue
sweater and grey jeans.

Njegoš Iskra, Nina Iskra, Maruška Lenarčič in Vid Valenčič, 4. razred

Petošolci pa so se seznanjali z ustanovami v kraju, mestu in tudi sami uporabili svoje znanje ter pripravili
zanimive opise izbranega kraja oziroma hiše.
This is our town. It is called Ilirska Bistrica. It's 10 minutes away from Jelšane.
There are two churches, many shops, three schools and a music school. There are a few banks and many
restaurants. There is a hospital.

Marinka Lenarčič in Adelina Feratoski, 5. razred

This is our village. It is called Jelšane. It is big. There are two cafés, one market, a furniture shop, a school,
a church and a fire station. The market is between the furniture shop and the café. The fiire station is
opposite the playground. The church is on the top of the village.

Aleks Čekada, Lukas Surina in Amadej Baša, 5. razred

The house is not very big. It has got 4 rooms: a bedroom 1, a bedroom 2, a bathroom, a kitchen and a living
room. This house is fun. There are two warderobes, a door and a bed in the bedroom 1. There is a cooker, a
fridge and a sink in the kitchen. There is a TV, a sofa and a table in the living room. The bathroom has got a
bath, a carpet,, a wardrobe, a toilet and a sink.

Žan, Vanja in Gal Saftič, Žan Kristian Kalčič in Vanja Štemberger, 5. razred

Učenci so se pri pripravi izdelkov zelo potrudili, zato si zaslužijo tudi pohvalo. Good job!
Učiteljica Simona Pezdir

ZIMSKO POPOLDNE
Čez noč je zapadel sneg. Zjutraj je na obisk k Maji in Juretu prišla Sara. Jure ji je odprl vrata. Doma imajo
tudi muco Piko. Skupaj so odšli na travnik, kjer je bil sneg. Tam je bilo veliko otrok. Marijan, Lana, Matej,
Tina in Kristina so se smučali. Brina, Taja in Tia pa so se drsale. Zraven se je smučal še Jure, Sara in Maja
pa sta delali snežaka. Čez pol ure sta se šli smučat še Sara in Maja. Vsi so se zelo zabavali. Juretu je smučka
spodrsnila in je padel v sneg. Mama Tanja in oče Miha sta prišla do njega. Pomagala sta mu vstati. Nesli so
ga v hišo na posteljo. Zvil si je nogo. Mama je skuhala topel čaj. Oče pa mu je prebral pravljico. Močno ga
je bolelo. Moral je počivati.
Gaja Rutar, 3. r.

Kulturni dan
“Kaj je sreča, sinek vpraša,
ko na trati se igra.
To je kruh, ki tvoja mati,
vsak dan ti ga v roko da. ”
V veliko veselje nam je bilo, da smo v našo sredo povabili avtorico te pesmi, gospo Danico Pardo in gospoda
Dimitrija Grlja, ki je uglasbil nekaj njenih pesmi.
Danica Pardo je domačinka, rojena na Premu. Že od srednješolskih let piše pesmi in kratko prozo. Do sedaj je
izdala štiri knjige. Veliko njenih pesmi je uglasbenih. Več o svojem delu nam je povedala kar sama. Za oddih so
vmes poskrbeli učenci pevskega zbora, Orffova skupina in drugošolci.
Z obiskom na naši šoli smo bili zelo veseli, saj nam je gospa Danica popestrila dan pred slovenskim kulturnim
praznikom.
Novinarji

POLETNI DAN NA KMETIJI
Kmet Andrej je šel zjutraj v kokošnjak. Odprl je kokoši, pava, race in goske. Jan je nahranil psička Pikija.
Mama in Jana sta nahranili kokoši. Potem je mama Jasmina odšla pomolst kravo Lisko. Teliček se je stiskal
k svoji mamici. Jan je medtem čistil hlev. Potem so odšli na polje. Na polju so pobirali krompir in v
sadovnjaku so pobirali jabolka. Jana se je medtem sladkala z jabolki. Naslednji dan so odšli na tržnico. Tja
je prišlo veliko ljudi. Otroci so se lovili s Pikijem in se gugali na gugalnici blizu tržnice. Kmalu so vse
prodali in odšli domov.
Miha Ceglar, 3. r.

O PRIJATELJSTVU

Zmeraj ti je
pripravljen
pomagati.

Prijatelja
primeš za
roko.

Skupaj se
igrava.
Me spravlja v
smeh in me
tolaži.

Ne zbeži, ko
sem v
nevarnosti.

Imava
se
rada.

Prijatelja imaš
za vedno.

Prijatelj me
nikoli
ne izda.

Spoštujeva
drug drugega.
Tretješolci

ZIMSKI ŠPORTNI DAN
Kdo se ne veseli zimskih radosti?
Učenci OŠ Jelšane smo bili navdušeni, saj smo se v sredo, 15. 1. 2020, odpravili na Platak na Hrvaškem.
Zjutraj nas je v šoli pričakala kuharica, ki nam je dala malico, s katero smo potešili lakoto. Z dvema
avtobusoma smo se odpeljali na kratko pot, saj je vožnja trajala približno 45 minut. Na Platku nas ni
pozdravilo sonce, temveč gosta megla. Vreme nas ni prav nič motilo. Tam smo se sankali ter smučali.
Čeprav smo bili utrujeni, smo s težkim srcem odšli na avtobus in se odpeljali domov. Na avtobusu smo
poslušali glasbo, peli ter se pogovarjali.
Meni je bilo zelo lepo. Upam, da se bomo še kdaj odpravili na tako zabaven športni dan.
Tia Leskovar Kalister, 6. r.

Športni dan na Platku
Končno smo dočakali lep sončen dan, primeren za zimski športni dan.
Odpeljali smo se na hrvaško, in sicer na smučišče Platak. Izbirali smo med smučanjem ali sankanjem.
Iz prelepih sončnih Jelšan smo prišli na meglen Platak, ki pa nam ni pokvaril športnega vzdušja. Smučali in
sankali smo kot veliki profesionalci, skratka imeli smo se lepo. Upava, da se tak športni dan še kdaj ponovi.
Jaka in Elisa, 7. r.

V 1. razredu smo poslušali skladbico KOKOŠJE DVORIŠČE

Računalniški načrt domače lope

Jaka Kompan, 7. r.

ILIRSKA BISTRICA
V okviru turistične vzgoje smo se odpravili v Ilirsko Bistrico na ogled, da pobliže
spoznamo kulturno in naravno dediščino mesta.
Grb Ilirske Bistrice je zlatorumena ladja Liburnija
šest vesel, prislonjeno krmilo ter zastavo na krmnem drogu.

na

modrem

ščitu.

Himna Ilirske Bistrice je pesem iz 19. stol. z naslovom Bistra voda Bistrca,
opeva takratni način življenja.
.

Ima
ki

Ilirska Bistrica leži na območju, kjer iz kraškega podzemlja izpod Snežnika teče veliko voda.
Slap Sušec je kraški izvir; pojavi se, ko je dovolj padavin, med sušnim obdobjem pa presahne.
Najlepši
je
v
zimskih
in
jesenskih
mesecih,
ker
takrat
pade
največ
dežja.
Reka Bistrica predstavlja pomemben vir pitne vode za mesto. Na njej je zajetje za vodovod, pod njim pa
ribogojnica. Ker je voda v Bistrici zelo bogata z minerali in rudninami, imajo ribe dobre pogoje za življenje.
Zaradi
močnega toka in konstantnega pretoka so
ljudje
na
njej gradili številne mline in žage.

Slap Sušec

Reka Bistrica/Hodnikov mlin

Hodnikov mlin

Ravno zaradi njih se je Ilirska Bistrica razvila v trg in pozneje je nastalo mesto. Na levi strani so bile žage,
na desni pa mlini. Mlini so bili včasih zelo pomembni za življenje kmetov, saj so zagotavljali hrano in
zaslužek.
Hodnikov mlin je edini ohranjen mlin v Ilirski Bistrici. Na sredini je vodno kolo, ki ga je nekoč poganjala
voda: vodno kolo je vrtelo kamne, ki so se drgnili drug ob drugega in mleli žito v moko. Na drugi strani je
bila žaga, ki jo je prav tako poganjalo kolo. V Hodnikovem mlinu imajo sedaj zbrane predmete in orodja, ki
so jih takrat uporabljali:
-

menderga je bila miza s koritom, v katerem so mesili kruh
brštulin je bil pripomoček za mletje kavnega zrna
burca/pinja je priprava za izdelovanje masla, podolgovate oblike, na vrhu je imela luknjo za palico.
Vanjo so zlili smetano in tolkli toliko časa, dokler ni nastalo maslo
stari likalniki, uporabljale so jih ženske za likanje perila, bili so zelo težki narejeni iz železa, v njih pa je
bila žerjavica
sklednik je bilo leseno stojalo, obešeno na zidu za krožnike.

Mickina kuhinja

Star jedilni pribor

Notranjost mlina

V Ilirski Bistrici je veliko tudi drugih znamenitosti. Ena izmed njih je grad Gotnik.
Leta 1255 je Vinter Pazinski dal na Gradini zgraditi grad z imenom Gotnik (po Gotih, ljudstvu, ki je prišlo
na slovensko ozemlje z vojaško silo že v 4. stol.). Leta 1466 so ga predali cesarju Frideriku III.
Habsburškemu, s tem je bil grad priključen deželi Kranjski. Kasneje je bil v lasti še mnogih vitezov in
baronov. Njegovi zadnji lastniki so bili baroni Lazzarini. V 17. stol. je grad že začel razpadati v ruševine.
Janez Vajkard Valvasor je omenil grad v Slavi Vojvodine
Kranjske: »Razvaline Gotnika stoje na zaraščeni samotni
vzpetini, sredi neobljudene divjine, kamor je zaradi
razbojnikov nevarno zahajati«. Janez Bilc je napisal pesem
Bistriški grad. O gradu pa govori tudi legenda, ki pravi da je
v
njem skrit zaklad, in kdor ga najde, obogati.
V Bistrici je tudi park.
Kindlerjev park je dobil ime po Vilijemu Kindlerju, ki je uredil ta park. Tako kot njegov oče je bil tudi on
gozdar. Rodil se je v Leskovi dolini, sredi snežniških gozdov 14. 2. 1914. Med drugo sv. vojno mu je bilo
uničeno celotno imetje in vsi dokumenti. Napisal je knjigo, uredil je več parkov in zelenic v Il. Bistrici, na
njegovo pobudo so ustanovili tudi Hortikulturno društvo Vrtnica. Umrl je leta 1994. Kindler je na
neobdelanem, zanemarjenem, pustem zemljišču s smrdljivimi lužami posadil okoli 110 različnih rastlinskih
vrst iglavcev in listavcev, med katerimi so bile tudi eksotične vrste. Nekateri domačini niso niti verjeli, da
se bodo v bistriških vremenskih razmerah ohranile. V dvajsetih letih je nastal lep park z ribniki in mostički.
Športni park Nade Žagar je športni del parka, ki ga je prav tako uredil Kindler, imenuje pa se po narodni
herojki Nadi Žagar.

Eneja Čekada, 9.r.

VIRI: https://sl.wikipedia.org/

https://www.ilirska-bistrica.si/
https://www.ilirska-bistrica.si/

ZABAVNI KOTIČEK
SLIKOVNA KRIŽANKA

Križanka z glasbeno rešitvijo.
1. Vodja orkestra je?
2. Različne tonske višine sestavljajo?
3. Naslov slovenske himne?
4. Kako rečemo osebi, ki nastopa sama?
5. Na šoli imamo OTROŠKI IN MLADINSKI PEVSKI?
6. Inštrument s strunami .

Rebusi

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Ž

P

Ž

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

K=V

P=N

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

Ž = N,

G=B

I

I=E

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

P=C

Poveži štev

NOVA SLOGA
Glasilo Osnovne šole Jelšane
Šolsko leto 2019/2020

Likovna oprema:
učenke in učenci vseh razredov

Mentorica:
Nives Pirih

Naslovnica:
Kiparili smo (1. r.)

Novinarji:
Eneja Čekada, Elisa Mahne,
Tia K. Leskovar,Jure Šlosar,
Kaja Štemberger, Vanja, Uroš Iskra.

Lektorirala:
Nika Stock

Besedila, vnešena s pomočjo optičnega čitalca, niso lektorirana.

Naklada:
60 izvodov

ZAHVALA
Zahvaljujemo se vsem, ki ste kakorkoli sodelovali pri izidu nove številke glasila Nova
Sloga.
Šolski novinarji z mentorico

Jelšane, 2020

