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ŽAREK

BESEDA RAVNATELJICE
Spoštovani učenci, učitelji, starši …

Narava je dala ljudem dva konca – enega za sedenje in drugega za razmišljanje. Vse odtlej
je človekov uspeh ali neuspeh odvisen od tega, katerega bolj uporablja.
(George R. Kirkpatrick)
Kljub vsem težavam, nepredvidenim dogodkom in nenavadnim dejavnostim bomo tudi to šolsko leto
pripeljali do konca. Šolsko leto 2019/2020 se zaključuje. Prav gotovo pa nam bo ostalo v trajnem spominu. Le zakaj? Ali smo bili tako uspešni, tako neuspešni? Ne, bilo je nekaj posebnega. Naše načrte je prekrižala epidemija koronavirusa, ki je za dva meseca zaprla šolska vrata.
Šolsko leto smo začeli polni optimizma in dobre volje v skrbi za čim boljše dosežke, za usvajanje znanja
in dobro sodelovanje v šolski skupnosti in v kraju. Dobro smo zastavili cilje, načrtovali dejavnosti, tekmovanja, projekte, prireditve in se aktivno lotili izvedbe. Veliko dejavnosti smo izvedli skladno z letnim
delovnim načrtom. Izvajali smo naloge v okviru EKOŠOLE, ZDRAVE ŠOLE, skrbeli za zdravje, razvijali
ekološko osveščenost in skrbeli za čisto okolje. Sodelovali smo s prijateljsko šolo iz Tuhlja v projektu z
naslovom JEZIK BRIŠE MEJE IN NAS POVEZUJE. A žal nismo uspeli zaključiti vseh nalog, ki nas bodo
počakale za prihodnje leto.
Učenci so sodelovali na mnogih tekmovanjih iz znanja, na katerih so dosegali bronasta in srebrna priznanja, se udeležili mnogih športnih tekmovanj, kjer so bili posamezniki in ekipe zelo uspešni tudi na državni ravni. Sodelovali smo na kulturnih prireditvah v kraju in širšem okolju.
Že 11. leto zaporedoma smo zelo uspešno izvedli dobrodelni koncert z naslovom ZIMSKI GLASBENI
VEČER. Uspešno smo se udeleževali raznih natečajev in projektov izven pouka, za kar so učenci prejeli
nagrade, diplome, pohvale in priznanja.

Osnovna šola Tržišče, Tržišče 47, 8295 Tržišče
Telefon: +386 7 81 85 470 E-pošta: o-trzisce.nm@guest.arnes.si
Žarek je časopis učencev OŠ Tržišče. Gradivo prispevajo vsi razredi in učitelji.
Urednica in računalniška obdelava: Irena Klukej
Pregled: mag. Mateja Repovž Lisec
150 izvodov
Junij, 2020
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Zelo uspešni so bili učenci na področju umetniškega ustvarjanja. Pod mentorstvom učiteljice Tjaše Hribar
Brce so izdelali dve leseni skulpturi z naslovom Lesena riba in Podvodni svet ter posneli in zrežirali video
z naslovom Voda je vir življenja. Video Voda je vir življenja je na natečaju osvojil 1. mesto na državni ravni
in prejel čestitke članice komisije gospe Dunje Klemenc, strokovnjakinje za video in film. Izdelka Lesena
riba in video sta bila poslana v oceno mednarodni komisiji, kjer je video osvojil odlično 3. mesto na mednarodnem nivoju med sodelujočimi državami. V ponos in čast nam je, da smo zastopali našo državo zunaj
meja. Oktobra smo se odpravili na mednarodno podelitev bronastega priznanja učencev OŠ Tržišče, ki je
potekala med 16. in 18. oktobrom 2019 v Budimpešti v okviru nekajdnevnega srečanja Budapest Water
Summit.
Učenci so bili zelo uspešni na pevskem področju, saj bi se morali udeležiti državnega srečanja pevskih
zborov, ki pa ga je prekrižala epidemija. Tudi delo na drugih umetniških področjih je bilo zaradi tega okrnjeno.
Udeležili smo se tudi različnih dejavnosti izven šole. Učenci 2. in 4. razreda so v času od 9. do 13. septembra 2019 preživeli v domu CŠOD Čebelica na Čatežu pri Trebnjem. Za učence 6. in 7. razreda smo organizirali bivanje v domu CŠOD v Cerknem za izvedbo smučarskega tečaja. Za učence 8. in 9. razreda pa je
bilo organizirano življenje v naravi z izvedbo naravoslovnih vsebin v domu CŠOD na Peci. Žal pa nismo
uspeli izvesti plavalnih aktivnosti v 3. in 5. razredu, ki bodo prestavljene na naslednje šolsko leto.
Lahko se pohvalimo, da smo kljub prekinitvi pouka na šoli uspešno opravili realizacijo dejavnosti s poukom na daljavo, ki je za vse udeležence pomenil prav posebno izkušnjo. Čeprav si nedolgo nazaj niti predstavljati nismo mogli, da bi lahko potekala šola tudi doma, smo jo v kratkem času vsi skupaj dokaj dobro
obvladali. Tablo, kredo, pripomočke so zamenjali računalniki, telefoni, e-pošta, Zoom konference, televizijske oddaje, spletne učilnice in še marsikaj. Vsi smo se morali marsičesa naučiti in mislim, da smo vsi iz
te situacije prišli z mnogimi novimi znanji, spretnostmi in izkušnjami. Vse to pa je bilo možno le s pomočjo delavnih učencev, odgovornih, vztrajnih in sposobnih učiteljev in drugih strokovnih delavcev šole. Nikakor pa tu ne moremo pozabiti na starše, ki ste v tem procesu odigrali pomembno vlogo in se gotovo tudi
marsičesa naučili.
Upamo, da bomo tudi v prihodnosti posegali po najvišjih ciljih, skušali doseči, kar največ zmorejo naši
učenci, saj smo prepričani, da so sposobni, delavni in odgovorni. Vsekakor pa jih pri tem podpirate tudi
starši, ki s svojimi spodbudami pripomorete k temu, da se učenci vključijo v tiste dejavnosti, kjer se čutijo
močne. Prijetne počitnice in uspešno delo v naslednjem šolskem letu.

Trud je poplačan le, če človek ne odneha.
(Napoleon Hill)
Ravnateljica: Zvonka Mrgole
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ZGODILO SE JE

OBISKAL NAS JE POLICIST
V četrtek, 12. 9. 2019, je prvošolce obiskal policist s Policijske postaje Sevnica. Učencem je na jasen in
razumljiv način govoril o varnosti v prometu. Opozoril jih je na nevarnosti, ki prežijo nanje, kadar so
kot pešci udeleženi v prometu. Opozoril jih je, da morajo prvošolci in drugošolci vsak dan imeti na poti
v šolo in iz nje rumeno rutico. Ta jih bo naredila bolj vidne in zato bolj varne. Opozoril jih je tudi na to,
da morajo biti med vožnjo v avtu vedno pripeti in na otroškem sedežu. Kadar pa so v prometu udeleženi kot kolesarji, morajo obvezno nositi čelado. Po tem pogovoru smo odšli ven, kjer smo na točkah, kjer
morajo učenci najpogosteje prečkati cesto, to tudi preizkusili. Učenci so dvignili roko in s tem voznikom nakazali, da želijo prečkati cesto. Nato so pogledali levo, desno in še enkrat levo, da so se prepričali, če je pot prosta. Če vozil ni bilo ali pa so se pred zebro ustavila, so učenci varno prečkali cesto. Najbolj nas je presenetilo, da nekateri vozniki kljub prisotnosti policista pred zebro niso ustavili svojih vozil, čeprav pravila o cestnem prometu to zahtevajo. Upamo, da so si učenci zapomnili, da je cesta nevaren in nepredvidljiv prostor, kjer moramo biti še posebej previdni.
Magda Flajs, učiteljica v 1. razredu
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DRŽAVNI PRVAK IN PODPRVAK V GORSKIH TEKIH
V soboto, 21. 9. 2019, je na Smledniku pri Ljubljani potekalo
Državno prvenstvo Slovenije v gorskih tekih za osnovne in
srednje šole. Našo šolo sta odlično zastopala TJAŠ PELKO,
ki je postal DRŽAVNI PRVAK v kategoriji starejši dečki, MAJ REPOVŽ pa je postal DRŽAVNI PODPRVAK v kategoriji mlajši dečki.
ČESTITAMO!

NARAVOSLOVNI DAN GOZD
V torek, 8. 10. 2019, smo se učenci od 1. do 4. razreda odpravili v Sevnico na naravoslovni dan. S sprehodom po poti z imenom “GOZD JE KULTURA”, ki leži pod sevniškim gradom, smo s pomočjo vodnikov Cirila in Petra spoznali različne drevesne vrste v “deblaku”, se poučili o primernem obnašanju v gozdu, spoznali sestavo gozdnih tal in si ogledali grajski park. Ob vrnitvi v Tržišče smo si ogledali še lovsko sobo, kjer
smo se pogovorili o živalih v gozdu. Gospod Vinko Sitar nam je nazorno predstavil pomen lovstva. Na koncu smo se še malo posladkali. Bil je lepo preživet dan.
Mark Repovž, 3. razred
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IZLET V PIVKO
Učenci devetih razredov osnovnih šol Krmelj, Šentjanž in Tržišče smo se odpravili na ekskurzijo v Pivko
in si tam ogledali Park vojaške zgodovine in Planinsko jamo. Izlet sta nam omogočila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Sevnica in Občina Sevnica. Pospremil nas je predsednik združenja Ivan
Cajner.
V muzeju so nam predstavili zgodovino ob razpadu Jugoslavije in osamosvojitev Slovenije. Ogledali smo
si tudi vojaška vozila, tanke, letala in podmornico ter pokukali v njeno notranjost. Vse nas je zelo presenetilo, saj je bilo v podmornici zelo tesno. Nato smo si ogledali še preostali del muzeja, ki prikazuje orožje iz druge svetovne vojne. Za konec smo se fotografirali pred tankom in se za tem odpeljali v Planino na
ogled Planinske jame. Vanjo smo se podali s svetilkami. Globoko v jami smo videli sotočje treh rek, ki je
največje sotočje v Evropi vidno pod zemljo. Po ogledu jame smo imeli na Vrhniki kosilo, za tem pa smo
se odpravili domov.
Vsem, ki so nam omogočili ta izlet, se zahvaljujemo, saj je bil zelo poučen in zanimiv.

Tjaš Pelko, 9. razred
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TEDEN MOBILNOSTI V PODALJŠANEM BIVANJU
V sklopu tedna mobilnosti se je na šoli dogajalo veliko zanimivih dejavnosti. V podaljšanem bivanju pa
smo učenci 3., 4. in 5. razreda izdelali pisana kolesa. Z zgibanjem papirja smo urili predvsem ročne spretnosti in se ob tem zabavali.
Učiteljica Metka Hočevar

3. MESTO NA MEDNARODNEM NATEČAJU IN OBISK
BUDIMPEŠTE
Z željo po raziskovanju vode, njenem vplivu in pomenu na naše telo ter dostopnosti po svetu smo se
z učenci 6. razreda OŠ Tržišče udeležili mednarodnega natečaja »POSTANI DONAVSKI UMETNIK 2019«,
ki ga skupaj organizirata Svetovno združenje za vodo za centralno in vzhodno Evropo in Mednarodna komisija za varovanje reke Donave. Letošnja vodilna tema je bila »SODELUJMO ZA NAŠE VODE«.
Z učenci smo se pri raziskovanju osredotočili na slovensko najdaljšo reko Savo, ki teče skozi mesto Sevnica, ter potoček ob naši šoli, Tržiški potok, ki ima za kraj tako zgodovinski kot tudi ekološki pomen.
Pri raziskovanju so učenci Jure Flajs, Neja Tratar in Pia Gačnik režirali video posnetek z naslovom Voda je

Stran 7

ŽAREK

vir življenja, kjer so prikazali pomen vode za življenje živih bitij ter vpliv človeka na vode. Video je dostopen na spletni strani šole.
Učenci Tjaša Tratar, Nuša Štih in Žan Janežič so iz nabranega materiala izdelali Leseno ribo. V drugi skupini so učenke Žana Bartolj, Gaja Janežič in Ajda Jamšek izdelale skulpturo z naslovom Podvodni svet.

Video Voda je vir življenja je osvojil 1. mesto na državni ravni in prejel čestitke članice komisije gospe Dunje Klemenc, strokovnjakinje za video in film.
Skulptura Lesena riba je prejela 1. mesto na državni ravni, medtem ko je skulptura Podvodni svet prejela 3.
mesto na državni ravni.
Na mednarodnem natečaju »Postani Donavski umetnik« je video osvojil odlično tretje mesto. V mesecu
oktobru so se učenci Jure Flajs, Neja Tratar in Pia Gačnik udeležili podelitve nagrad na madžarskem
Vodnem vrhu, ki jih je podelil madžarski predsednik.
Za uspešno izvedbo izleta v Budimpešto gre zahvala Občini Sevnica, županu Srečku Ocvirku in njegovim
sodelavcem.

Mentorica Tjaša Hribar Brce
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LJUBLJANSKI MARATON
V soboto, 26. 10. 2019, se je v sklopu prireditve LJUBLJANSKEGA MARATONA na ljubljanskih ulicah odvijalo PRVENSTVO SLOVENIJE V ULIČNEM TEKU ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE. Našo šolo sta
zastopala Maj Repovž in Tjaš Pelko. Maj Repovž je postal DRŽAVNI PRVAK, Tjaš Pelko pa DRŽAVNI
PODPRVAK v uličnih tekih.
ČESTITAMO!!!!

Tek igra v mojem življenju pomembno vlogo. Največji izziv za vsakega športnika so državna tekmovanja.
Tudi zame je bila udeležba na Ljubljanskem maratonu velikega pomena. Biti obdan z množico tekačev na
štartu je strah vzbujajoče. Priteči prvi na cilj pa zagotovo nekaj najlepšega. Ponosen sem, da mi je uspelo
priteči naziv državnega prvaka.
Maj Repovž, 6. razred
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POHOD NA DEBENEC
Jesenske počitnice so mladi planinci na OŠ Tržišče izkoristili tudi za rekreacijo. Pod mentorstvom učiteljice Brede Rman se je zbralo petindvajset pohodnikov, ki so se z nahrbtniki in s pohodniško opremo podali
na planinski pohod. Zjutraj so se zbrali na šolskem avtobusnem obračališču in se z avtobusom odpeljali do
izhodiščne točke za pohodniško pot na Debenec. V prijetnem vzdušju in vremenu je čas hitro mineval. Veseli so se zbrali na vrhu pri koči in si privoščili nekaj časa za igro in počitek. Uživali so v jesenskih barvah
dreves in v »kopeli« jesenskega listja. Zadovoljni so se zopet zbrali pri avtobusu in se z novimi dogodivščinami odpravili proti domu.
Zvonka Mrgole, ravnateljica

RECIKLIRAN RECEPT ODLIČEN 2. V DRŽAVI
Hrana in pijača sta del našega vsakdana, nujna za naše preživetje. Pomembno vplivata na naše počutje in
zdravje. Da bi učencem privzgojili pravilen odnos do prehrane in zdravih prehranjevalnih navad, smo tudi
v tem šolskem letu v okviru Ekošole sodelovali pri projektu Hrana ni za tjavendan.
Učenci so raziskovali, snovali in načrtovali reciklirane recepte iz hrane, ki nam ostane po obroku. Poslali
smo jih na natečaj Ekošole Reciklirana kuharija pod okriljem podjetja LIDL Slovenija.
Izmed 127 recikliranih receptov je recept učenke Žane Bartolj v kategoriji
Vodje kuhinj osvojil odlično 2. mesto. Recept Spomladanski mošnjički bo
objavljen v Lidlovi knjižici Reciklirana kuharija 2019/2020.
Iskrene čestitke!
Mentorica Tjaša Hribar Brce

Stran 10

Letnik 2020, številka 1

OBISK PRI GASILCIH
Učenci 1. razreda so v torek, 22. 10. 2019, obiskali gasilce PGD Tržišče. Gasilec Peter jih je najprej v imenu
društva lepo pozdravil, nato pa jim je razkazal gasilski dom, gasilsko opremo in gasilska vozila. Učenci so
izvedeli, kako se zavarujemo pred požari v večstanovanjskih zgradbah in kako moramo ukrepati, če do teh
pride. To je glavna tema letošnjega meseca požarne varnosti. Prav vsak lahko s svojim ravnanjem prispeva
k preprečevanju ali zmanjšanju nastale škode. Gasilca Peter in Tomaž sta pokazala, kako se gasi požar, nato pa so se lahko v gašenju požara preizkusili še učenci. Na koncu so učenci dobili še sladko presenečenje,
ki bo pripomoglo, da si bodo obisk pri gasilcih čim bolje zapomnili.
Magda Flajs, razredničarka 1. razreda

SPREJEM UČENCEV 1. RAZREDA V ŠOLSKO SKUPNOST
V petek, 11. 10. 2019, so bili učenci 1. razreda sprejeti v šolsko skupnost. Ob tem sta jim nekaj spodbudnih
besed povedali razredničarka Magda Flajs in ravnateljica Zvonka Mrgole. V imenu šolske skupnosti jih je
pozdravil in jim čestital namestnik predsednice Filip Okorn. Učenci so obljubili, da se bodo trudili biti dobri učenci, še posebej pa se bodo trudili za dobre medsebojne odnose.
Magda Flajs, razredničarka 1. razreda
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EKODAN – VARUJMO OKOLJE
Tretji petek v novembru smo na OŠ Tržišče pripravili Ekodan. Tema dejavnosti je bila v vseh razredih
varovanje okolja. V sklopu dneva pa smo obeležili tudi Tradicionalni slovenski zajtrk. Učenci so v razredih ustvarjali v raznih delavnicah, kjer so se pogovarjali o tem, kako lahko sami prispevamo k varovanju
okolja. Razmišljali so o možnostih recikliranja in ponovne uporabe odpadnih materialov. V delavnicah so
izdelali veliko izdelkov, ki jih lahko uporabimo za različne namene.
Z veseljem so pojedli zajtrk, ki so ga skrbno pripravile kuharice, nato pa so si ogledali še film S čebelo do
medu in ob koncu vsi skupaj zapeli pesem Lojzeta Slaka Čebelar.
Ob zaključku dneva so pripravili razstavo izdelkov. Dan je vsem učencem prinesel bogato paleto spoznanj s področja varovanja okolja.
Zvonka Mrgole, ravnateljica
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JEZIK BRIŠE MEJE IN NAS POVEZUJE
V letošnjem letu smo se na šoli odločili sodelovati z Osnovno šolo Tuhelj na Hrvaškem, pod naslovom
Jezik briše meje in nas povezuje (Jezik granice briše i povezuje nas više). V sklopu tega projekta smo se
učenci 5. in 6. razreda odpravili k njim na obisk.
Srečali smo se v vasi Kumrovec, kjer smo si ogledali staro vas in rojstno hišo Josipa Broza Tita. Ogledali
smo si še ostale stare hiše in spoznali življenje pred več kot 100 leti. Ob tem smo se družili tudi z učenci z
OŠ Tuhelj in se z njimi tudi pogovarjali, čeprav nismo vsega razumeli. Nato smo se razdelili v dve skupini
in odšli v ustvarjalne delavnice. Ena skupina je izdelovala rože iz krep papirja, druga pa vadila lepopis.
Po končanih delavnicah smo se odpravili v njihovo šolo, kjer so nas lepo pogostili. Po kosilu smo si ogledali še grad Veliki Tabor, kjer nam je vodič pripovedoval zgodbe v njihovem jeziku. Nismo ga čisto razumeli, a so nam učiteljice prevajale besedilo. Grad je zelo velik in nam je bil zelo všeč, še posebej zgodba o
Veroniki Deseniški. Po ogledu so si nekateri kupili tudi spominke, nato pa smo se odpravili domov.
Izlet nam je bil zelo všeč, še posebej zato, ker smo spoznali veliko novega in navezali nekaj stikov z učenci
s sosednje šole.
Hana Trebše in Anja Jereb, 6. razred
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UČENCI OŠ TRŽIŠČE NA 1. MEDNARODNI GRAFIČNI KOLONIJI
V MARIBORU
V mesecu novembru se je na OŠ Tone Čufar v Mariboru vršila 1. mednarodna otroška grafična kolonija
EKralj, poimenovana po slovenskem grafiku Ervinu Kralju. Kolonije sta se udeležili učenki Laura Jazbec in Gaja Janežič. Udeleženci so pod mentorstvom grafičnih mojstrov ustvarjali v grafičnih tehnikah suha igla in sitotisk. Na ta način so se ob izdelavi grafičnih predlog in tiskanju podrobneje seznanili z značilnostmi omenjenih grafičnih tehnik. Otvoritev razstave ustvarjenih likovnih del s podelitvijo priznanj in
nagrad bo 6. decembra na OŠ Tone Čufar Maribor.
Nena Bedek, likovna pedagoginja

LEGO KROŽEK
Udeleženci lego krožka smo v mesecu decembru zelo uživali. Skupaj smo se družili kar tri šolske ure, da
smo lahko res veliko sestavljali in se urili v spretnosti ter razvijali svoje domišljijske predstave. Še posebej
lepo pa se zahvaljujemo dobremu možu, ki nam je že predčasno poslal kar dva nova paketa lego kock! Z
njegovo pomočjo smo lahko ustvarili čudovite praznične kreacije.
Metka Hočevar, mentorica lego krožka
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PRAZNIČNA PEKA
Poleg vseh zanimivih dejavnosti v mesecu decembru smo se učenci 2. skupine podaljšanega bivanja lotili praznične peke piškotov. Naredili smo medenjake. Zjutraj so dekleta iz 4. razreda
zamesila testo, ki je nato celo dopoldne počivalo v hladilniku. V podaljšanem bivanju pa so
učenci 3. razreda nadaljevali z delom. Ko so bili piškoti
pečeni, smo jih dali poskusiti tudi drugim učencem in delavcem šole. Naši medenjaki so bili več kot odlični, saj jih
kar naenkrat ni bilo več.
Metka Hočevar, učiteljica OPB

PLEZANJE NA BOLDER SCENI
V sredo, 22. 1. 2020, smo imeli učenci 1. in 3. razreda športni dan. Odšli smo v Ljubljano na plezanje na
Bolder sceno. Tam smo se razdelili v tri skupine. Odšli smo v brlog, kjer smo se igrali. Potem smo odšli v
dvorano polno plezalnih sten. Plezanje nam je bilo zelo všeč. Imeli smo tudi jogo, kjer smo dobro razgibali svoje telo. Športni dan je bil odličen, čeprav so nas na koncu malo bolele roke in noge.
Neža Kotar, 3. razred
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ZIMSKI GLASBENI VEČER
V petek, 31. 1. 2020, smo na šoli ponovno pripravili dobrodelni koncert z naslovom “Zimski glasbeni
večer“. Tokrat so se nam predstavile različne skupine, ki so nesebično priskočile na pomoč pri zbiranju
sredstev za šolski sklad. Predstavila sta se otroški in mladinski pevski zbor OŠ Tržišče pod vodstvom
mag. Mateje Repovž Lisec, na klavirju jih je spremljal Dejan Jakšič. Ubrano sta zapeli vokalni skupini Oktet Jurij Dalmatin in Vokalnih 5. Predstavili so se nam tudi mladi “Svibančki“, Harmonikarski orkester Tonija Sotoška in narodno-zabavni ansambel Dolenjskih 5. Koncert je povezovala Tanja Urek. Vsem
nastopajočim se iskreno zahvaljujemo za pomoč pri izvedbi koncerta, prav tako pa iskrena hvala tudi vsem
gostom za prostovoljne prispevke.
Mateja Repovž Lisec, zborovodkinja
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SMUČANJE NA CERKNEM
V ponedeljek, 2. 3. 2020, smo se učenci 6. in 7. razreda OŠ Tržišče odpravili v CŠOD Cerkno. Tam smo bivali 5 dni. Ko smo prišli, smo se takoj odpravili na smučišče. Potem smo se razdelili v 2 skupini in izvedli
»fotolov«. Čeprav je padal dež, smo se imeli lepo.
Naslednji dan smo imeli ocenjevanje sobe. Odšli
smo na smučišče. Tam smo imeli malico. Prišli smo
nazaj in imeli smo kosilo. Nato smo imeli različne
popoldanske aktivnosti. V torek smo imeli različne
igre in kviz. Vsi dnevi so potekali zelo podobno.
Razlikovale so se samo dejavnosti. V sredo smo si
ogledali kostume cerkljanskih laufarjev. V četrtek
pa smo imeli plezanje in disko. Na žalost je prišel
petek in smo se odpravili domov. Naučili smo se
ogromno stvari. Imeli smo se lepo.
Hana Trebše, Anja Jereb, Manca Grozde, Ajda Jamšek in Žana Bartolj
V ponedeljek, 2. marca 2020, smo se učenci 6. in
7. razreda odpravili v šolo v naravi. Kmalu po
prihodu na Cerkno smo se odpravili na smučišče.
Razdelili smo se v 3 skupine, potem smo smučali
in se odpravili nazaj v dom. Tam smo imeli kosilo. Pred kosilom so nam učitelji še na kratko opisali dom. Nato smo odšli v sobe in se mirno namestili. Odšli smo na »diagonalo« (ravna črta
pred domom), se razdelili v 4 skupine in se odpravili na fotolov. Raziskovali smo mesto, spraševali domačine in pisali njihove odgovore na list z vprašanji. V dom smo prišli ob šestih zvečer. Nato smo
imeli večerjo, po večerji pa smo šli v postelje. Zjutraj smo se zbudili ob 7. uri. Dopoldan smo se odpravili
na smučišče. Popoldan pa smo imeli v kamri zabavne igre. Vsi smo se pri tem zelo nasmejali. V sredo smo
si ogledali društvene prostore Laufarjev. Bilo nam je zelo všeč. Gal Tramte si je celo nadel obleko in masko
»ta koševa«. Vsi smo se ob pogledu na svojega prijatelja zelo nasmejali. Ob pol desetih smo se odpravili v
postelje in kmalu zaspali. V četrtek dopoldan smo se odpravili smučat. Popoldan pa smo po skupinah izdelali čisto svojo fotozgodbo. Kmalu po tem smo odšli na večerjo. Po okusni večerji pa smo imeli pol ure počitka. Ta čas smo porabili, da smo napisali ta članek. Potem pa smo se odpravili v kamro na večerni ples.
Skratka, zelo uživamo!
Ian Lev Planinšek, Maj Repovž, Gabrijel Režen, Gal Tramte, Jure Flajs, Žan Janežič
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CORONA VIRUS — OSTANI DOMA
Sredi marca nas je presenetila novica, da vsi ostanemo doma zaradi nalezljive bolezni Covid 19. Učenci so
kljub temu, da so ostali doma, pridno delali za šolo, učitelji pa tudi. Nastalo je ogromno izdelkov, fotografij
o delu od doma ter zapisov, ki so jih delili.

Prvi teden pouka na daljavo v petem razredu
Nikoli si nisem mislil, da bom doma imel šolo. Mislil sem, da imajo to možnost samo otroci premožnih
staršev, a zaradi spleta okoliščin, smo tudi mi primorani ostati doma in opravljati šolsko delo na daljavo.
Najprej sem mislil, da bo bolj preprosto, da le ne bo toliko dela, da bodo bolj kot ne počitnice. A sem se
uštel.
Moj dan je zelo pester. Dopoldnevi so namenjeni šoli. Zjutraj se zbujam ob 8. uri. Pojem zajtrk, nato pa
preverim, kaj nam je učiteljica poslala po e-pošti, kaj je potrebno tisti dan narediti. In se lotim dela.
Največ dela je bilo pri matematiki, malo manj pri ostalih predmetih. Snovi je zelo veliko. A sedaj je še težje, saj nimam ustrezne razlage, da bi snov res razumel.
A dobro je vsaj to, da lahko za razlago vprašam atija,
mami ali pa strica Sandija. Veliko je dela v delovnih
zvezkih, malo pa tudi na računalniku. Delo sem tako
končal okoli pol dvanajstih, nato pa vse poslal učiteljici, kar je bilo potrebno. Pošiljal sem obnovo knjige
Zmaj straši opolnoči, slike praktičnega dela zunaj, časovni trak …
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Potem je bil čas za kosilo. Pri pripravi kosila sem mami vedno pomagal, po kosilu pa sem pomil še posodo.
Nato pa sem se odpravil ven, da sem opravil naloge še za šport, naravoslovje in tehniko in likovno umetnost. Pri teh dejavnostih sem zraven povabil še starša in smo se zraven
zelo zabavali. Pri športni uri je bil vsak dan drug v vlogi trenerja in smo
delali naloge. Dvakrat pa smo imeli pohod. Vzeli smo še naša psa Čarlija
in Lupkota in odpravili smo se na najmanj dvourni pohod. Prvi pohod
smo imeli po Malkovcu in Slančjem vrhu. Drugi pohod pa je potekal mimo Škovca do Svetega Vrha. Vrnili smo se prijetno utrujeni.
Pouk na daljavo je zelo težavno delo. Vendar bo vsak dan lažje, ko bomo
vzpostavili ritem, podoben kot v šoli. Vseeno pa je bolj sproščeno, saj
nimam pouka 45 minut, kot ga imam v šoli. Sam si lahko razporedim
delo. Ampak vseeno upam, da bom lahko kmalu spet šel v šolo. Pogrešam sošolce, prijatelje, učitelje …
Lovro Povše, 5. razred
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Učenje na daljavo drugi in četrti razred
Prvi teden učenja na daljavo je za nami in mislim, da smo ga zelo uspešno realizirali. Učenci so naredili
vse naloge, čas pa je bil tudi za igro zunaj, na travnikih, v gozdu, pa za peko piškotov in mafinov, za pomoč staršem pri kuhanju, za rolanje, za igranje z lego kockami, za nabiranje spomladanskih rožic in zelišč in še in še.
Učiteljica Polona

Ostani doma
Nikoli si nisem mislila, da bom morala tako dolgo ostati doma, ne da bi šla v šolo, na izlet, v trgovino po
nakupih ali na obisk k sorodnikom ter prijateljem. In vse to zaradi nekega čudnega virusa, ki je preplavil
ves svet! Sedaj vsi govorijo samo o njem in o tem, kako naj se obnašamo. Ko prižgem TV, vedno slišim
poročilo o novih obolelih in o novih smrtnih žrtvah.
Poskušam razumeti nevarnosti tega virusa, predvsem za starejše, zato skrbno upoštevam navodila in
ostajam doma ter se ne družim z nikomer, razen s člani družine.
Zelo sem vesela, da živim na podeželju, v hiši, kjer živita tudi
moja babi in dedi. Tako se vsaj z njima lahko vsak dan vidim.
Medtem ko mame in ata nisem videla že več kot mesec dni in jih
zelo pogrešam.
Seveda pa ves čas preživim s staršema, ki v teh dneh ne hodita v
službo. Dopoldneve namenim šolskim nalogam, ki nam jih za
vsak dan posebej pripravi naša učiteljica Polona. Popoldneve
večinoma preživim zunaj, v gibanju in ob igri z bratcem. Imamo
tudi vrt in njivo, kjer je vedno kaj za postoriti in kjer pri delu
rada tudi pomagam.
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Sicer mi doma ni nič hudega in smo vsi zdravi, vendar pa že močno pogrešam svoje sošolce, učitelje, prijatelje in sorodnike. Komaj že čakam,
da ta virus preženemo in upam, da se nikoli več ne vrne.
Lara Imperl, 4. razred

Mineva mesec dni, odkar smo zapustili šolske klopi. Zaradi varnosti vseh
nas poteka pouk na domu. Na začetku sem bila kar malo vesela. Ni bilo potrebno zgodaj vstati, nalogo sem
lahko delala v pižami, jedilnica je postala moja učilnica. V kuhinji pa učiteljica mama. Sedaj pa že močno
pogrešam sošolce in sošolke, učiteljice in prijatelje. Lepo je doma, ampak ne tako dolgo brez stikov naših
prijateljev. Upam, da kmalu spet zapolnimo šolske klopi in bo zopet otroški smeh odmeval po šoli.
Nina Tratar, 4. razred
Zaradi koronavirusa smo kar naenkrat morali ostati doma. Učiteljica nam po
elektronski pošti pošilja naloge za vsak dan posebej. V prvem tednu mi je bilo takšno delo zelo všeč. Komaj sem čakal naslednji dan, da dobim nova navodila. Naloge opravljam pridno in redno in starša sta tega zelo vesela.
Tudi za glasbeno šolo delam na daljavo. Dvakrat na teden igram kitaro preko
Skypa in se tako vidim s svojim učiteljem.
Veliko časa imam tudi za igranje. Če je lepo vreme, zunaj igram nogomet, košarko
ali pa se rolam. Kadar pa je slabo vreme, pa najdem kakšno igro, ki se jo igram s
sestrico in s starši.
Imam se lepo, ampak pogrešam šolo, sošolce, učiteljice in nogomet z Nogobikci. Zato si želim, da ta zlobni
koronavirus čim prej izgine. Hočem se vrniti v običajno šolo.
Aleks Imperl, 2. razred

Moje ime je Urban in sem četrtošolec na OŠ Tržišče. Biti doma je lepo in zabavno, vendar pa zelo pogrešam svoje sošolce in prijatelje. V šoli poteka vse drugače, učimo se
tisto, kar bomo rabili v življenju. Naloge sedaj dobimo po elektronski
pošti in jih rešujem vsak dan sproti. Če kaj ne razumem, pa mi malo
pomagajo starši. Vsak drugi dan nam učiteljica omogoči, da se vidimo
preko Zooma. Lepo je, ko vidim svoje sošolce in malo poklepetamo.
Preko Zooma nam učiteljica razloži kakšno nalogo in nam pomaga, da
jo razumemo. Vendar bi bil raje v šoli. Upam, da virus kmalu izgine in
se vse vrne na stare tire.
Urban Pelc, 4. razred
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Pouk na daljavo v prvem razredu
Tudi učenci prvega razreda so se morali sredi marca sprijazniti s tem, da se šola za nekaj časa zapira, pouk pa je začel potekati v spletni učilnici. Pri tako majhnih učencih brez pomoči staršev ne bi šlo. Ti so
vsak dan na svoje elektronske naslove prejeli obvestila, katere naloge naj učenci opravijo. Veliko nalog je
bilo praktičnih, pri katerih so morali učenci kaj izdelati. Tako so tudi pri matematiki pri učenju števil do
20 izdelali vsak svojo, unikatno številsko vrsto.

Učenci 1. razreda imajo radi pravljice. Med šolskim letom jim jih zato učiteljica večkrat prebere, včasih si
ogledajo kako lutkovno ali gledališko predstavo ali pa poslušajo radijsko igro. S pomočjo pravljic lažje razumemo nekatera življenjska pravila, predelamo stiske, verjamemo v zmago dobrote nad zlom, pomagajo
pa nam razumeti tudi nekatere težke okoliščine. Zato so v teh dneh negotovosti in stiske poslušali pravljico
O hudobnem zmaju Koronarju, ki jo je v zvočno obliko spremenila njihova učiteljica. Učenci so doma zopet
lahko slišali njen glas in bilo je skoraj tako kot v šoli. Na koncu so se naučili, kako bomo premagali hudobne virusarje. Pridno si bomo umivali roke in ostali doma, dokler ne zapustijo naše dežele.
Učiteljica Magda
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Tretji razred je pozival »ostani doma«
Covid 19 je močno zarezal v življenje ljudi. Naenkrat smo postali sami svoj svet. Najbrž zato, ker smo prej
preveč hiteli, gledali druge in nismo znali poiskati sebe. Sedaj se je čas ustavil in nam riše nova obzorja. Za
tem obzorjem je čas za družino, moža, ženo, otroke. In to so najlepši trenutki napolnjeni s srečo in ljubeznijo.
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NOČ KNJIGE
Knjižnica, ki je bila prejšnja leta polna spalk in mladih bralcev, je letos samevala. Ste pa
zato pridno brali doma. Predstavljamo vam nekaj utrinkov iz varnega zavetja vaših bralnih kotičkov.
V četrtek, 23. aprila zvečer, sem se udobno namestila v
svojo posteljo. Pokrila sem se z mehko odejo. Že prej sem
si izbrala knjigo, ki jo imam zelo rada in ki jo večkrat prebiram. Moji plišasti prijateljčki radi poslušajo pravljice,
zato sem tudi njih lepo namestila okoli sebe, da so me lahko poslušali. Uživali so v zgodbi o Anici, ki je s svojim prijateljem Jakobom preživljala nepozabne počitnice na morju. Branje je trajalo dolgo v noč, ampak ob tako zanimivi
zgodbi nihče ni bil utrujen. Po prebrani knjigi pa smo vsi skupaj sladko zaspali.
Pošiljam vam slikico, ki je nastala ta večer.
Lep pozdrav.
Lara Imperl, 4. razred

Zoja najraje bere kratke zgodbice o princeskah, dobrih vilah,
zobnih vilah. Prebira tudi revijo
Zmajček, v kateri je ogromno
lepih zgodb.

Pozdravljeni,
mi smo se včeraj zvečer spomnili, da je Noč knjige. Presenetljivo ob predlogu, da bi pa prebrali zvečer
pravljico, so vsi otroci švignili in si vzeli vsak svojo knjigo in brali. Knjigo, ki jo tudi sicer berejo, vendar
običajno čez dan, ne pred spanjem. Na moj predlog, da preberem eno pravljico jaz, so odgovorili: »Mami spočij si danes, bomo sami brali.« Kar je še najbolj presenetljivo - naslednje jutro, ko sem prišla s sprehoda s psom, so bili vsi
budni in nadaljevali branje prejšnjega večera.
Katja Janežič, mamica Gaje, Maja in Lije
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Pozdravljeni,
skupaj sva brali knjigo 101 dalmatinec, njeno najljubšo. Alina zelo rada bere. Vsak večer pred spanjem preberemo
pravljico. Lahko vam tudi povem, da zelo pogreša knjižnico.
To me veseli, ker si želim, da bo veliko brala.
Alinina mamica

Tudi Jure zelo rad bere. Včasih mu družbo dela njegova prijateljica muca.

Pozdravljeni,
to sta moja bralca Anej in Vitja Perko.
Renata Perko

Dober dan knjižničarka,
pošiljam Vam sliko, ko sem bral na večer za NOČ
KNJIGE. Bral sem knjigico Anica in zajček. Drugače
pa zelo rad berem knjige o živalih, še posebno, če v
zgodbi nastopajo medved, tiger, lev ali druge močne
živalice. Berem skoraj vsak dan, in to na glas, da slišim svojo izgovorjavo in da me lahko poslušata tudi
ati ali mamica.
Lep dan.
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Rada berem pustolovske knjige.
Lep pozdrav.

Njihove najboljše prijateljice "KNJIGE"!

Janja Žibert, 4. razred

Pozdravljeni,
pošiljam slike naših bralcev.
Moram priznati, da nista ravno največja navdušenca za branje. Rada prebereta reviji Pil in Ciciban. Sicer pa bereta kar je "obvezno".
Nataša, mamica Patrika in Ingrid

Mark je študiral knjigo o letalih.
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Pozdravljeni,
oba naša bralca zelo rada bereta, Jakob še malo s pomočjo. Najraje bereta stripe, ko jih Janezu zmanjka,
pa "tapametne" knjige.
Lep pozdrav in hvala za skrb.
Alenka Vodenik

Zelo rada berem pustolovske knjige. Ker se
veliko dogaja v njih in so zelo zanimive.
Anja, 7. razred

Pozdravljena,
Tamara nadvse rada bere zbirko Nekoč.
Lep dan.
Andreja

Maša in Nuša Kramar
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Anže

Gašper bere Kravico Katko.

Najrajši berem enciklopedije ter knjige o
živalih. Z branjem se naučim veliko novega o
živalih in naravi.
Jan
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LITERARNO-UMETNIŠKI
KOTIČEK
Andraž in smeti
Piše se leto 2019. Ena najpomembnejših tematik zadnjega desetletja je onesnaženost našega planeta – Zemlje. Industrija se je tako hitro razvila in če bi se naši predniki znašli v našem svetu, jim marsikatera novost ne bi bila znana.
Seveda pa z industrijo in vso to novo tehnologijo močno onesnažujemo okolje. Številni se ne zavedajo, kako pomemben je naš modri planet. Kaj če bi živeli na Marsu? Gotovo bi takoj izumrli, saj na Marsu ni tako ugodno podnebje kot
pri nas. Ampak, kaj če se to zgodi ?
Budilka zazvoni in Andraž hitro vstane iz postelje. Petek je in res noče zamuditi v šolo (ni eden tipičnih najstnikov, ki
ves čas gledajo v telefon), ker imajo v šoli tehniški dan. Izdelovali bodo izdelke iz odpadne embalaže. Ko je pripravljen, odhiti na avtobusno postajo. Uporablja javni prevoz, saj se zaveda pomena čistega zraka. Ko prispe, na tleh pred
bližnjim barom zagleda kup smeti. Takoj iz torbe vzame vrečko in pospravi vso to nesnago. Nato odhiti k pouku. Ko
se vrača iz šole, na istem mestu spet zagleda odpadke. To se mu zdi čudno, vendar vseeno pobere smeti. Ko pride domov, se z mamo odpravita na pokopališče. Peljeta se mimo bara, ko Andraž spet uzre še večji kup smeti, poleg tega pa
opazi še strupene snovi, ki onesnažujejo bližnji potok. Andražu se to zdi nenavadno, zato vso zgodbo pove mami. Ta
mu brž odgovori: »Poklicala bom lastnike bara in jih vprašala, nič ne skrbi.« Ob teh besedah se Andraž pomiri. Vendar mu še vedno ni bilo jasno, zakaj bi kdo onesnaževal bližnji potok in pred lastno hišo puščal smeti. Odločil se je, da
bo vso to zadevo malo raziskal. Naslednjih nekaj dni je opazoval dogajanje pred barom. Vsak dan je bilo na kupu več
smeti, on pa jih je vsak dan pobiral. Odločil se je, da bo o tej kavarni poskušal izvedeti čim več. Vprašal je sosede, prijatelje, znance. Nekaj podatkov je dobil tudi na spletu. Vendar je še
vedno vedel premalo, zato je na neopazno mesto postavil skrito kamero. Kamera je bila povezana s tablico, ki jo je Andraž nadobudno
spremljal. Ker je kamera posnela tudi zvok, je zlahka dobil dovolj dokazov. Nato je dokaze nesel na policijo. Izkazalo se je, da je bila kavarna
le krinka, saj so imeli notri spravljene na tone smeti in strupenih snovi,
ki so prepovedane. Lastnike so zaprli, očistili so vodo in pospravili
smeti. Vsi so bili hvaležni Andražu, ki je svojo malo vas rešil pred onesnaženostjo. Andraž je dobil nagrado ter prost vstop v klub okoljevarstvenikov.
Če vas je zgodba navdihnila in če nočete že čez nekaj let živeti na Marsu, torej stopimo skupaj in se uprimo onesnaževanju. Le skupaj lahko
prepričamo politiko. Naj rečejo STOP industriji, ki škoduje okolju.
Zemlja nas potrebuje, zato ji pokažimo, da smo je vredni.
Ajda Jamšek, 7. razred
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Zemlja je v tvojih rokah
Zemlja je v tvojih rokah!
Zemlja je v naših rokah!

Suše, poplave, potresi, vulkani,
neurja, požari, plazovi, cunami.
Le koliko časa še mora preteči,
da bomo končno dojeli
in prave ukrepe sprejeli?
Takšne, katerih držal se bo vsak,
velik in majhen Zemljin junak.

Zemlja je v tvojih rokah!
Zemlja je v naših rokah!

Spreminja se vreme, naše ozračje,
dviga se morje, umira življenje.
Izginja rastlinstvo, izumira živalstvo,
le kakšno bo jutri vodo pilo naše človeštvo?

Zemlja je v tvojih rokah!
Zemlja je v naših rokah!

Čeprav misliš, da ne moreš storiti veliko,
zamisli se, kakšno svojim otrokom puščaš sliko.
Zato, ugašaj luči, ločuj smeti,
vodo zapiraj, smeti recikliraj.
Igrače s prijateljem deli,
na dvorišču drevo in rožo posadi,
vzemi raje kolo in se z njim v šolo zapelji.

Zemlja je v tvojih rokah!
Zemlja je v naših rokah!

Hana Trebše, 6. razred
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Dan zemlje
V sredo je bil moj pouk malo drugačen. Sledil sem projekciji in opravljal naloge. Vmes sem seveda malo počival, mami je bila že obupana, a do večera mi je le uspelo opraviti večino nalog.
1- Dan sva z Lauro začela s kozarcem vode in nato zajtrkovala.
2- Sestri sem prebral zgodbico Zemlja je dobila vročino, ki sem jo že poznal, saj sem jo bral za EKO bralno značko.
Zgodbica pripoveduje o tem, kaj se bo v prihodnosti zgodilo z našim planetom, če bomo tako grdo ravnali z njim.
3- Razmišljal sem o pismu hvaležnosti in ga končno tudi napisal:
Draga moja mami!
Hvala, ker si tako dobra in skrbna, da veš, kdaj imam kitaro, Zoom srečanje, kdaj moram vaditi za predstavitev … Brez tega bi vse te stvari zamudil ali pa se jih sploh ne bi udeležil. Vem, da sem razvajen in bom
moral sam začeti skrbeti za svoj urnik.
Tvoj Renato
4- In končno se je ati vrnil iz službe in prinesel sestavine za izdelavo smoothija. Z mojo mojstrovino smo se sladkali po
večerji.

5- Po večerji sem še malo telovadil in rešil kviz na koncu projekcije. Prilagam moj rezultat (80 %, 16 t).
Današnji dan mi je bil izredno všeč, saj smo
skupaj razmišljali o življenju na naši Zemlji
in tudi o našem življenju v družini, kako se
bomo morali naučiti prevzemati odgovornost za svoje stvari.

Renato Kovač, 4. razred
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ŠOLA DOMA

CORONA

Ko zjutraj se zbudim,

Nastopila je corona

po zvezke odhitim,

in ustavila se je šola.

da nalogo naredim.

Sprva smo se razvedrili,

Najprej si obraz umijem,

kmalu se nismo več veselili.

zajtrkujem in se pripravim,
da naloge opravim.

V karanteni smo zaprti
in nismo nikoli odprti,

Ko pa česa ne razumem,

samo doma smo zaprti,

učitelja pokličem,

včasih tudi malo sprti.

da snov mi razloži

Po stopnicah zdaj že tečem

in me nauči.

in čaju se ne odrečem,
za svoje zdravje poskrbim

Če še vedno kaj mi jasno ni,

in takoj umirjeno zaspim.

pa prijateljica na pomoč mi prihiti.
Ker v domači šoli ni bilo razlage,

Janez Vodenik, 5. razred

so tudi ocene malo bolj slabe.
POUK NA DALJAVO
Nina Tratar, 4. razred
Zjutraj, ko sem vstala,
sem se po glavi popraskala
in sem se vprašala
»Je šola?« ali bom doma ostala.

Aja, danes imamo zumov veliko
in precej naloge za piko.
Začnem delati in vse me moti,
saj ne razumem vsega in še kaj za sproti.

Takšen bil je moj vsakdan
in skoraj sem počila od prijetnih sanj.
Da v šolo bi se vrnila
in se s prijatelji dobila.

Alja Tratar, 4. razred
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ŠOLA NA DOMU

Pouk v šoli se konča
in šola je doma,
ker korona je prišla
in nas domov pospravila.
Ko šola je doma, učenec se učiti ne zna,
zato Zoom prične se
in neznanje odnese.
A doma se šolat mi ne da,
res mi je ljubša šola ta.
Zato se veselim,
da v šolo odhitim.

Janez Vodenik, 5. razred
DOMA

Zvonec doma ne zvoni,
pa tudi prijateljev ni.
Kaj je zdaj to? Zakaj šole ni?
Zakaj se nam v šolo ne mudi?

Zdaj doma za mizo sedimo,
učiti se hitimo, da znanje pridobimo.
Pred računalnikom preveč sedimo,
da vse naloge uredimo.

Komaj čakamo, da v šolo pridrvimo
in novim ciljem nasproti pohitimo.
Karantene imamo poln lonec
in srečni smo, da jo je konec.

Nuša, Lana, Janja, 5. razred
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Moja čudežna majica
Neko jutro sem se pripravljal za odhod v šolo. Na stolu sem zagledal majico in jo oblekel. Ugotovil sem,
da je majica čudežna. Z njo sem poletel in ozdravljal bolne.
Videl sem gospo Bolezen ter jo premagal tako, da sem segel v žep, vzel majhne bombone, jih vrgel bolnim in premagal bolezen. Tako sem se pogosto igračkal. Premagoval sem različne bolezni. Rekel sem:
»Adijo!« Vrgel sem čudežne bonbone.
A potem so mi majico ukradli. Takoj sem jo začel iskati in jo našel na hudobnem virusu Koroni, ki jo je
uporabljal drugače kot jaz. Z njo je povzročal bolezni med ljudmi. Razmišljal sem, kako bi mu to preprečil. Na koncu sem uporabil kar razkužilo in se ga znebil. Vzel sem mu majico in popravil škodo, ki jo je
virus Korona naredil.
Od tedaj naprej sem skrbno pazil, da mi majice ni nihče več ukradel in bolezni so zopet izginile.
Ravno sem vse težave rešil, ko je zazvonila budilka. Pripravil sem se za v šolo in svoje sanje pripovedoval
svojim sošolcem.

Janez Vodenik, 5. razred
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ZDAJ NA KRIŽIŠČU SMO ŽIVLJENJA, NA VSE
STRANI NAS VODIJO POTI
Sama sem pred osnovno šolo hodila v vrtec, zato sem večina svojih bodočih sošolcev že poznala. Prvega šolskega dne
sem se zelo veselila, ker sem vedela, da bo to zame nekaj novega.
V znanje sem morala skozi vseh devet let vlagati veliko truda in dobre volje. Res je, da imam spomin malo slabši, vendar se spomnim nekaj najlepših in malo tudi slabših trenutkov. Nikoli ne bom pozabila našega navdušenja pred odhodom v Čateške Toplice. Bili smo tretji razred in marsikdo od nas se je prvič ločil od staršev kar za en teden. Sama
sem se tega zelo veselila. Učili smo se plavati. Bila sem v boljši skupini in na to sem še vedno ponosna. Zaradi mojih
predragih sošolcev nisem imela nobenega domotožja. Veliko smo se smejali, pogovarjali, si pomagali in kakšno tudi
ušpičili. Postajali smo starejši. V šestem razredu smo začeli obiskovati našo novo osnovno šolo. Na to smo bili vsi zelo
ponosni. Spomnim se, da je bila stara že v precej slabem stanju. Vem, da smo tistega leta oziroma tistih nekaj mesecev skoraj vsak dan hodili na priprave za otvoritev. Seveda nam je s skupnimi močmi uspelo in prireditev je bila nepozabna. Ni bilo nobenih zapletov. Moram reči, da smo mi zelo ustvarjalen razred. Tudi naši fantje brez problemov
poprimejo za delo. Naše učilnice so bile vedno okrašene. Bili pa so tudi trenutki, ko smo se sprli. Vem, da smo imela
dekleta že od nekdaj težave, vendar starejše kot smo bile, manj smo se prepirale. Kljub vsem prepirom v teh devetih
letih, mi je važno, da smo vedno znali stopiti skupaj in si oprostiti. Zato lahko rečem, da smo lahko marsikateremu
razredu vzor. Deveti razred smo začeli obiskovati s ponosom, saj smo na šoli poleg učiteljev najstarejši. Žal mi je, da
zadnja dva meseca, ko bi lahko bili skupaj, nismo mogli hoditi v šolo. Meni osebno je bil sicer pouk na daljavo všeč,
ampak vse kar sem pogrešala, so bili moji sošolci, podaljšana bivanja, prepisovanje nalog, srečevanje na WC-jih …
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Zdaj bomo morali obrniti nov list v svojem življenju, ki ga bomo dopolnili v srednji šoli. Sama sem se vpisala na srednjo vzgojiteljsko šolo v Novo mesto. Z menoj bosta še Nastja in Lara. V prihodnosti si želim postati učiteljica razrednega pouka. Skozi vsa ta leta, sem ugotovila, da moraš imeti sošolce rad. To je nekakšna tvoja druga družina. Poveži
se z njimi, jim pomagaj, ko potrebujejo pomoč, jim zaupaj, jih tolaži, nasmej … In kar daš, tudi dobiš. Sama sem se v
teh devetih letih neizmerno povezala z njimi in zame bo odhod zelo čustven. Vedno bom hvaležna vsakemu posebej,
da sem zaradi njih preživela najlepših devet let na Osnovni šoli Tržišče.
Tamara Gorenc, 9. razred
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Predstavitev razredov
1. razred
1. vrsta od leve proti desni: Lili Pucelj, Maja Kramžar, Nuša Glušič,
Tjaša Kovač Strupeh, Ula Vodenik,
Matija Hočevar, Kristjan Škoporc,
Jakob Vodenik
2. vrsta: učiteljica Magda Flajs,
Alina Janežič, Neža Trpinc, Zoja
Novak, Gašper Prijatelj, Gaber Železnik, Matija Stušek, Oto Dolničar, učiteljica Metka Hočevar

2. in 4.
razred
1. vrsta: MARJETKA CELESTINA,
INJA MRGOLE, IVA OKORN,
ALEKS IMPERL, LUNA KALŠEK,
LINA KALŠEK, ALJA BARTOLJ
2. vrsta: MIHA KOBOLD, NEŽA
ŽELEZNIK, Lara Imperl, Nina Tratar, Alja Tratar, Renato Kovač, učiteljica Polona Trebše
3. vrsta: Maja Kuhar, Brina Derčar,
Urban Pelc, Vernes Elkasović, Janja Žibert, Ana Janežič
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3. razred
1. vrsta: Nik Udovč, Jakob Hočevar,
Mark Repovž, Lana Knez, Mia Kukec, Laura Koren
2. vrsta: učiteljica Mateja Repovž Lisec, Lija Janežič, Neža Kuhar, Matej Maj Janežič, Jan Trpinc,
Patrik Udovič
3. vrsta: Maša Kramar, Hana Kunej,
Neža Kotar, Adam Vodenik, Žan
Povšič

5. razred
1. vrsta: Nuša Kramar, Apolonija Renko, Lara Šinkec, Adam Okorn, Stanko
Pucelj, Lovro Povše, Sergej Jene
2. vrsta: Branko Pucelj, Matic Podlogar, Eva Jamšek, Janez Vodenik, Nik
Blatnik, Samo Umek, Neja Drobnič,
učiteljica Irena Muzga
3. vrsta: Janja Jelenc, Nika Dolenšek,
Lana Kalšek, Ingrid Udovič, Lan Suhodolčan, Vitja Perko, Jan Kobold, Lan
Trpinc

Stran 39

ŽAREK

6. razred
1. vrsta: Hana Trebše, Anja Jereb,
Manca Grozde, Aleks Gorenc, Maj
Repovž, Benjamin Jurič in Anej Skušek
2. vrsta: učitelj Sebastjan Hercigonja, Enej Jazbec, Ian Lev Planinšek, Luka Jazbec, Anže Povšič, Gal
Tramte, Nik Glušič in Gabrijel Režen

7. razred
1. vrsta: Neja Tratar, Pia Gačnik, Žana
Bartolj, Žan Janežič, Jure Flajs
2. vrsta: Tjaša Tratar, Ajda Jamšek,
Gaja Janežič, Nuša Štih, učiteljica
Tjaša Hribar Brce
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8. razred
1. vrsta: Laura Jazbec, Špela Brečko, Lara
Konček, Jan Knez, Filip Okorn, David
Knez, Aljaž Kuhar
2. vrsta: Nastja Knez, Maša Pucelj, Lana
Gačnik, Anej Perko, Aljaž Rafko Knez,
Matic Jamšek, Jan Hočevar, učiteljica
Silvestra Stušek

9. razred
1. vrsta: Nika Drobnič, Rok Cerovšek,
Maruša Dragan, Larisa Skušek, Ela Jurič, Nastja Klukej, Neža Gačnik
2. vrsta: Žiga Vidmar, Vid Režen, Lara
Kukec, učiteljica Irena Klukej, Tamara Gorenc, Kristjan Brgant, Jan Jelenc, Tjaš Pelko
Manjka Aljaž Janežič.
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Naši uspehi
CANKARJEVO TEKMOVANJE
Bronasto priznanje:
Lara Imperl, Hana Trebše,
Žana Bartolj, Ajda Jamšek, Laura Jazbec
in Tamara Gorenc
TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE
Bronasto priznanje:
Ajda Jamšek, Tjaša Tratar, Jure Flajs, Tjaš Pelko,
Neža Gačnik, Laura Jazbec, Lara Kukec,
Aljaž Janežič, Larisa Skušek in Tamara Gorenc
Srebrno priznanje:
Neža Gačnik

TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE
Bronasto Stefanovo priznanje:
Tjaš Pelko

TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE
Bronasto Preglovo priznanje:
Tjaš Pelko
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE
Bronasto priznanje:
Tjaš Pelko, Lara Kukec
Srebrno priznanje:
Tjaš Pelko
TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠČINE
Bronasto priznanje:
Nastja Klukej
TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE
Proteusovo bronasto priznanje:
Tjaš Pelko

TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE
Tekmovanja ni bilo.
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ZLATI BRALCI
Neža Gačnik, Tamara Gorenc, Tjaš Pelko

TEKMOVANJE IZ ZNANJA V
ESELE ŠOLE
Bronasto priznanje:
Renato Kovač, Eva Jamšek in Ajda Jamšek

TEKMOVANJE V ZNANJU
O SLADKORNI BOLEZNI
Bronasto priznanje:
Ajda Jamšek, Jure Flajs,
Žana Bartolj, Pia Gačnik,
Neja Tratar, Nuša Štih in Tjaša Tratar
Srebrno priznanje:
Ajda Jamšek

DRŽAVNI NATEČAJ »POSTANI DONAVSKI UMETNIK«
1. mesto skulptura Lesena riba – Tjaša Tratar, Nuša Štih in Žan
Janežič
3. mesto skulptura Podvodni svet – Ajda Jamšek, Žana Bartolj in
Gaja Janežič
1. mesto za video – Jure Flajs, Pia Gačnik in
Neja Tratar

MEDNARODNI NATEČAJ 13 DRŽAV »POSTANI DONAVSKI UMETNIK«
3. mesto za videoposnetek: Jure Flajs,
Neja Tratar in Pia Gačnik
DRŽAVNO PRVENSTVO SLOVENIJE V
GORSKIH TEKIH
Državni prvak
Tjaš Pelko
Državni podprvak
Maj Repovž
DRŽAVNO PRVENSTVO V ULIČNIH TEKIH
Državni prvak
Maj Repovž
Državni podprvak
Tjaš Pelko
NATEČAJ EKOŠOLE RECIKLIRANA KUHARIJA
2. mesto
Žana Bartolj
ŠPORTNIK ŠOLE je Tjaš Pelko.
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