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Drage bralke, dragi bralci glasila Studenček,  

pozdravljeni vsi avtorji prispevkov! 

 

Široko in globoko je morje, polno znanja in modrosti. Vanj pritekajo številne reke 
iz vseh smeri neba in vsaka s seboj nosi svoje zgodbe. Vsaka od njih ima tudi 
svoj izvir – svoj STUDENČEK. Eden žubori prav tukaj, pri nas v Vipavi. Že vrsto 
let žubori, nikdar še ni presahnil. Napajajo ga namreč neskončne misli otroških 
glavic, želje, ki živijo v njihovih srcih in odbleski njihovih oči, ko doživljajo svet, 
kot ga vidijo sami. Na plano naš STUDENČEK dan za dnem nosi nove in nove 
nepričakovane skrivnosti. To so zgodbe o prijateljih in prav posebnih dogodkih, 
to so pesmi, risbe in »heci«, ki se zgodijo spontano tekom leta. Tudi naš      
STUDENČEK torej priliva svoje misli v modro morje in tudi v njegovi strugi se 
obračajo kamni, ki končajo v mozaiku na živobarvnih morskih tleh.  

Drage bralke in bralci, tudi zgodbe naših otrok in učencev prispevajo k celoti 
vseh idej, znanja in vsebin v prostoru, naše glasilo pa se iz leta v leto nadaljuje, 
vedno spremlja aktualno dogajanje ter beleži vse, kar se pri nas dogaja skozi 
čas.  

Daje nam priložnost, da na dogajanje pogledamo skozi oči otroka in si še za    
trenutek privoščimo pogled na kakšen kamenček, ki ga je prinesel naš              
STUDENČEK. Skušajmo razumeti kamenček kot trenutek, v katerem se zgodi 
nekaj posebnega, dovolj velikega, da nas zaznamuje. In čeprav v glasilo radi 
zapisujemo tiste lepe, radostne trenutke, polne uspeha in smeha, vemo, da se 
mednje nemalokrat prikradejo tudi drugačni. V nas obležijo kot veliki, težki,   
temni kamni in ovirajo živahen tok v naši strugi. 

Včasih se nam zazdi, da nam bo v teh posebnih trenutkih od ponosa zastal dih, 
ali da nam bodo od strahu klecnila kolena. Pomislimo, da smo prišli tako visoko, 
da dlje ne moremo več, ali da nimamo dovolj moči, da bi nadaljevali.  

Naš STUDENČEK pa, tako kot življenje, tudi takrat teče naprej… 

 

 

Vipava, junij 2022                     Alojzij Adamič, ravnatelj 



 

 4 

PREDSEDNICA DOMSKE SKUPNOSTI 

Jasmina Podlogar, PP 6B 
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Alex Kavčič Skvarča, PP 4C/5A 

Alex Kavčič Skvarča, PP 4C/5A 
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Dominik Česnik, PP 5B  

Jaka Celin, PP 4A 
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KOLESARJENJE PO ŠTAJERSKI 

20. 9. 2021 

TISTO JUTRO SMO SE ODPELJALI IZ VIPAVE DO PEŠČENEGA VRHA. 

PEŠČENI VRH JE IME VASICE NA ŠTAJERSKEM. 

21. 9. 2021 

NASLEDNJI DAN SMO SE PELJALI S KOLESI PO PTUJU IN OKOLICI. 

TA DAN SMO SE PELJALI TUDI OKOLI BLAGUŠKEGA JEZERA. 

V JEZERU SE NI DOVOLJENO KOPATI. 

TAM DOMUJE VEČ VODNIH PTIC IN BI JIH VZNEMIRJALI S KOPANJEM. 

JEZERO JE LEPO IN VELIKO. IMA LEPO UREJENO KOLESARSKO POT. 

22. 9. 2021 

TEGA DNE SMO SE S KOMBIJEM ZAPELJALI DO PARKIRIŠČA PRED TER-

MAMI 3000. POTEM SMO KOLESARILI DO MADŽARSKE MEJE IN ŠE MA-

LO DLJE. 

LAHKO REČEMO, DA SMO BILI NA MADŽARSKEM. 

23. 9. 2021 

ZADNJI DAN SMO SPAKIRALI IN SE S KOMBIJEM PELJALI DO SLADO-

LEDARNE V SV. JURIJU OB ŠČAVNICI. POTEM PA NAZAJ V VIPAVO. 

Z NAMI SO BILI: 

-ODRASLI 

--LUCIJA, MOJCA, DEJAN IN ELZA. 

-UČENCI 

--ANDREJ KOREN, TIMOTEJ ANŽEL, JAN PREVEC, MOJCA MARC, 

KLEMEN BRATINA, KATARINA ŠTEMBERGER, ŽAN ŽIVIC IN TAMARA KA-

VČIČ. 

KOLESARSKI TEDEN JE BIL SUPER. 

ČE BO ŠE KDAJ ORGANIZIRAN, BI SE GA Z VESELJEM ŠE UDELEŽIL. 

 

 

Andrej Koren, PP 5D 
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KOLESARIL SEM 

Terapevti so nas peljali na kolesarski teden na Peščeni vrh. Tam na vrhu je 

Elzina hiška. Notri smo kuhali, pomivali posodo, prali perilo, se umivali in 

spali. S sabo smo peljali kolesa. Kolesarili smo do Blaguškega jezera, okoli 

Ptuja in po bližnji okolici. Vozili smo po kolesarskih progah. Peljali smo se 

tudi na sladoled. Jaz sem jedel jagodnega. 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo s kolesi skakali po hribčkih. 

Drugo leto grem spet kolesarit. 

Jan Prevec, 6.R. 

Andrej Koren, PP 5D 

HA, HA, HA ... 

Učenec izdeluje mozaik iz papirja. 

Učiteljica: » Koščke lepi malo bolj skupaj. 

Zakaj puščaš toliko prostora vmes?« 

Učenec: »Je korona.« 
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Robin Teo Poženel, PP 3E 
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Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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Jasmina Podlogar, PP 6B 

HA, HA, HA ... 

Učiteljica učencu: » Živio! Kako si kaj?« 

Učenec: » Nekoga pogrešam.« 

Učiteljica: »Koga pa?« 

Učenec: »Samega sebe.« 



 

 14 

Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 

Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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MIKLAVŽEVANJE 

Miklavž me je obiskal že včeraj doma. Ob 17h je prišel. V hiši je pustil darila: 

zame, za Ano in za Nika. Prinesel mi je avtobus, pet čokolad in še eno večjo 

čokolado ter dinozavra.  

Ko sem zjutraj prišel v razred, nas je tam že čakal paket piškotov. Miklavž se je 

najprej oglasil in pokazal po zoom-u. Povabil nas je v avlo. Tam je že stala 

smreka. Mi smo s sabo nesli okraske za to smrečico. Miklavž je imel s seboj 

dva angelčka in parkeljna. Tega se nismo nič bali, celo dražili smo ga. Dobili 

smo darilca s sladkarijami. Potem smo šli nazaj k pouku. Drugi učenci pa so 

nesli okraske dol. 

 

Jan Prevec, 6.R. 

Filip Batistič Križnič, 5.R. 
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Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 

Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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Aleks Slokar, PP 5A 

Rina Lalloshi, PP 4A 
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TUDI RIME NAM NISO TUJE ... 

 

ŠPORT 

 

Šport je težak, 

Šport je hiter, 

Šport je zabaven, 

Šport je utrujajoč. 

 

Po njem sem utrujen, 

V hitrosti uživam, 

med igro sem ponosen 

In počutim se mlad. 

 

Ruben Odar, 6.R. 

Jan Prevec, 6.R. 

 

BUREK 

 

Burek lahko kupiš 

ali zakupiš, 

burek lahko spečeš 

ali zapečeš. 

Vedno je dober, 

ker je poln sira, 

jaz sem kot bober,  

ki drva požira. 

 

 

David Krapež, 6.R. 
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Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 

Kim Ludvik, 5.R. 
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DECEMBERSKA ŠOLA V NARAVI  

Decembra smo bili v zimski šoli v naravi na Pohorju. Imeli smo lepo vreme in 

veliko snega. Stanovali smo v apartmaju. Punce so bile v enem apartmaju, 

fantje pa v drugem.. Čez dan smo se družili v dnevnem prostoru. Na balkonu 

smo naredili sneženega moža. Sami smo si kuhali čaj. Zajtrk, kosilo in večerjo 

smo imeli v restavraciji. Hrana je bila super. Sošolci smo sedeli za isto mizo. 

Zadnji večer smo imeli romantično večerjo ob svečkah. V hotelu smo imeli ba-

zen. Enkrat smo se kopali. Najbolj mi je bila všeč vožnja z gondolo. Prvič sem 

se peljal z gondolo. V Mariboru smo se slikali v hišici iz pravljice Janko in Met-

ka. Po temi smo se sprehajali po mestu. Šli smo na čaj v čajnico. Potem smo 

se z zadnjo gondolo vrnili na Bolfenk.    

 

Lan Colja, PP 3E  

Lan Colja, PP 3E 
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Kaja Šajn, PP 3E 
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Tamara Kavčič, PP 3E 

Robin Teo Poženel, PP 3A 

Katarina Štemberger, PP 3E 
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NA GORENJSKO 

 

V četrtek sva s tatom vstala ob šesti uri zjutraj. Prišli so tomi in prijatelji.  

Vseh skupaj nas je bilo osem moških. S kombijem smo se odpeljali v bohinjsko 

bistrico. 

Ko smo prispeli, so šli prijatelji smučat. Midva s tatom sva šla v hišico. Potem 

sva  šla na sprehod po snegu.  Ko so prijatelji prišli s smučanja, smo jedli 

krompir, zelje in rebra. Bilo je zelo dobro. Po večerji smo gledali rokometno tek-

mo. V petek smo vstali ob šesti tridesedt. Za zajtrk smo jedli ocvrta jajca in 

kruh. Po zajtrku smo se oblekli za na sneg. 

Midva s tatom sva šla z gondolo na vogel. Gondola je velika. Naenkrat se 

lahko pelje 80 ljudi. Malo me je bilo strah. Zvečer smo šli v gostilno na pizzo. V 

soboto so prijatelji šli smučat. Ob treh smo štartali proti domu. 

Odlično sem se imel. 

Lan Colja, PP 3E 

Uroš Kodele, 3.R. 
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ŽIVALI PRI BABICI ZIMI  

 

Veverica , medo, lisica, volk, ptički in zajec  so iskali topel kožuh pri babici zimi . 

Anika Laura Lavrenčič, PP 4C/5A 

Alex Kavčič Skvarča, PP 4C/5A 

Aleks Slokar, PP 4C/5A 
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Lea Kranjc, PP 6B 

Eman Omeradžić, PP 4A 
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VOŠČILO NAŠEMU KOŠARKARSKEMU ASU  

LUKI DONČIĆU  



 

 27 

Učenci skupine PP 4A 
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Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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Jan Prevec, 6.R. 
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PRVIČ NA SMUČEH  

Od sedmega do enajstega februarja sem bila v Kranjski Gori. Šla sem z ma-

mo in tatom. Udeležili smo se zimovanja z notranjskim društvom Sonček.  

Moji dnevi so potekali tako:  

Zjutraj sem vstala in šla na zajtrk. Vedno sem si izbrala hrenovke, kuhano 

jajce in ajvar. Ob devetih sem bila že na smučišču. Uro in pol smo bili tu. Dali 

so me na smučke za slepe imenovane viski. Na smučeh sem bila prvič! Mar-

tin, gregor in andrej so me peljali po snegu. Lepo mi je bilo. Potem smo imeli 

kosilo. Enkrat so nas postregli s fižoleti v smetanovi omaki. To je bilo zame 

nekaj novega. Po kosilu smo imelii počitek. Moj tata je ta čas veliko hodil. 

Mama pa je bila z mano. Seveda smo tudi skupaj šli na sprehode. Vreme je 

bilo sončno, a mrzlo. Sledila je večerja, še malo druženja in spanje. Ponoči 

sem dobro spala. Postelja je bila udobna. 

Zadnji dan smo imeli družaben večer. Na karaokah sem pela pesem Planica, 

Planica. 

Imela sem dobro družbo. Prisoten je bil tudi brat Anamarije Okoliš, Ruben in 

Kristjan Cole. Vsak s svojimi starši. 

V nedeljo smo se vrnili domov. 

Urška Žejn, PP 6B 

Filip Batistič Križnič, 5.R. 
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VALENTINOVO 

 

Danes, tako kot vsako leto na 14.2., je valentinovo.  

V avli smo imeli valentinov nabiralnik. Tja smo dali srčke, pisma, risbice za 

punce. Jaz sem napisal eno čestitko. Ne povem, komu sem jo poslal.  

Sam sem dobil pošto iz nabiralnika . Pozabil sem že kaj je pisalo. Nekaj 

lepega. Bil sem vesel. Danes smo dali puncam srčke. Ne povedat nikomur- to 

je naša skrivnost. 

Jan Prevec, 6.R. 

Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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UŽIVALI SMO V ZIMSKIH POČITNICAH 

Zimske počitnice so bile kratke. Preživela sem jih z marušo. Ko je bilo 

sončno vreme, sem šla ven. Ko je pihala burja in je bilo mrzlo, pa ne. 

Gledala sem tudi televizijo. Igrala sem se še s kockami. Brat tine mi je na-

gajal. Tudi on je imel počitnice in je bil doma. 

Ema Furlan, PP 6A 

 

Danes sem prišel nazaj v šolo. Pripeljal me je tata damijan. Prej sem imel 

zimske počitnice. Bil sem malo v cirius-u vipava, večino časa pa doma. 

Žan Lozar, PP 6A 

 

Med počitnicami smo praznovali tatov rojstni dan. Imel je torto. Kupili smo 

jo v trgovini. Skupaj smo se tudi fotografirali. Slike posnamemo kar s 

pametnim telefonom.  

Preboleval sem tudi covid, zato sem veliko počival. Vmes sem gledal tele-

vizijo. Rad spremljam šport. 

Med tem časom sem si izbral pustni kostum. Želim biti policist. Niti mi je 

kupil policijsko kapo. Na pustni torek bom prijazen policist. 

Sladkali smo se s krofi. Tudi te smo kupili. 

Arbnor Alijaj, PP 6A 

 

Med počitnicami sem se imela v redu. Bila sem doma. Z mamo sva cvrli 

krofe. Šli sva tudi ven na sveži zrak pred hišo. Bila pa je tudi burja in zapa-

del je sneg! Z avtom sva se odpeljali v višnje k tadeji. Na obisku smo se 

pogovarjali ter se sladkali s piškoti in sokom. Družbo so nam delali tudi 

nečaki. Mama mi je pripravila tudi pire krompir, ki ga imam zelo rada. 

Gledala sem še filme. 

Martina Leskovec, PP 6A 
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Robin Teo Poženel, PP 3E 

HA, HA, HA ... 

HIPI NAPAD 

Na sprehodu po Vipavi učenec doživi epileptični napad. 

Učenka zakliče: »Učiteljica, zgodil se je hipi napad!« 

Vse se je dobro izteklo. 
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Žan Živic, PP 4B 
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Jasmina Podlogar, PP 6B 
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PUST PUST, KRIVIH UST ... 

 

Ras Skok Zbašnik, 5.R. 

Filip Batistič Križnič, 5.R. 
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Kristina Berce, 4.R. 

Marina Medved, 5.R. 
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Ras Skok Zbašnik, 5.R. 

Juljan Štemberger, 5.R. 

Kim Ludvik, 5.R. 

PUSTNA ŠALA 

Učiteljica je bila zaskrbljena, ker zjutraj 

učenca še ni bilo k zajtrku. Zato se        

odloči, da pokliče njegove starše. Na    

telefon se oglasi učenčeva mama: »Ne, 

danes pa ga ne bo v šolo. Je šel na     

avdicijo za oddajo Ljubezen po domače.« 

Mama je učiteljici to tako prepričljivo 

povedala, da ji je verjela. V tem pride 

učenec skozi vrata učilnice. Oblečen je 

bil v kmeta.  

Vsi smo se dogodku iz srca nasmejali. 
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PRIJATELJSTVO 

V skupini PP4C/5A smo se pogovarjali o prijateljstvu. Alex in Aleks sta         

predstavila svoja prijatelja .  

 

Aleks : moj prijatelj je Andrej. Tudi on rad zlaga kocke. Rad se smeje in je vesel. 

Lani sva obiskovala isti razred. 

 

Alex: Tamara je moja prijateljica. Je pridna. Skupaj se s kombijem          
pripeljeva v šolo. Včasih se razjezi, a ne name. Vsak dan je lepo oblečena. 

Aleks Slokar, PP 4C/5A 

Alex Kavčič Skvarča, PP 4C/5A 
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Kim Ludvik, 5.R. 
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Marina Medved, 5.R. 

Žiga Krebelj, PP 4A 
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Žan Živic, PP 4B 
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Jan Prevec, 6.R. 

Klemen Bratina, PP 4A Žiga Krebelj, PP 4A 
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Jan Prevec, 6.R. 

Jan Prevec, 6.R. 
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PLANICA, PLANICA … JE SNEŽNA KRALJICA 

V četrtek, 24. marca smo se zapeljali v Planico. Pot je bila dolga. Skozi okna 

kombija smo videli visoke gore, ki so še pokrite s snegom.  

V Planici ni bilo snega, razen na skakalnici. Tega dne je bilo v Planici 13.000  

ljudi. V glavnem smo bili šolarji. Mi smo imeli prostor ob izteku skakalnice. Na 

skakalnico smo lepo videli. Ves čas so predvajali glasbo. Nekaterim pesmim 

smo pripevali, ker smo jih poznali. Pa tudi zaplesali smo na račke, gangnam 

style in druge. Vsi gledalci smo v zamikih vstajali in tako naredili » valove«. S 

sabo smo imeli navijaške rekvizite: zastave in raglje. Nestrpno smo čakali 

polete. Ampak na žalost so jih prestavili na popoldan. Dobili smo kartice s    

podpisom in sliko Žige Jelarja. Malce razočarani in žalostni smo se vrnili do     

kombijev. Tam smo pojedli sendviče, rogljičke in spili sok ali čaj.  

Potem pa domov. Vrnili smo se srečno. 

 

Še nekaj izjav učencev: 

Jan: V Planici mi je bilo všeč, da smo lahko plesali. 

David: Najbolj sem si zapomnil wc »na štrbunk« in velike reklamne         

balone. 

Ruben: Bilo mi je všeč, da so nam skakalci prišli pomahat. 

Luka: Meni je bila zelo lepa skakalnica. 

Blažka: Na prizorišču je bilo veliko vojaških terenskih vozil, ki so mi všeč. 

 

Učenci 6. in 8.R z NIS 

HA, HA, HA ... 

Luka  ima predstavitev pri družboslovju .            

Ob  diapozitivu, ki prikazuje primorski svet, pove: 

»Ob   obali   imajo močno   razvit turizem in zelo urejena    

pokopališča. (KOPALIŠČA!)« 
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Jan Prevec, 6.R. 

Luka Scozzai, 6.R. 
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Ras Skok Zbašnik, 5.R. 

Ras Skok Zbašnik, 5.R. 
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MOJA NONA 

Ime ji je Sonja. Preselila se je  k nam v Podkraj. Ona vozi avto, hodi v hribe. Na 

zadnje je bila na Vitovskem hribu. Rada hodi peš v belo. Tudi kaj skuha. 

Najboljša so mi jetrca, ki jih zna samo ona tako pripraviti. Moja mama pa pripra-

vi najboljšo ocvirkovko. 

Skupaj z nono in še z mamo sem šla na obisk k prijateljici Martini. Martinina 

mama me pogosto povabi k njim. 

Nona Sonja me ima rada. Imela sem tudi pranono Anico, ki pa je že umrla. 

 

Urška Žejn, PP 6B 

 

SPOZNALA SEM MARTINA 

Med počitnicami sem bila pri teti Boženi. Ima nov avto. Z njim me je peljala na 

obisk k Nataliji. Skupaj smo šli na srečanje društva Sožitje. Tam sem spoznala 

Martina.  

Martin je slep. Nič ne vidi, zato me je potipal. Ima družabno igro Človek ne jezi 

se za slepe. Drug drugemu sva postala všeč. Zaljubila sva se. Sedaj je moj 

fant. Komaj čakam, da se spet vidiva. 

Tamara Kramar, PP 6B 

 

MOJ BRAT 

Imam brata Tineta. Hodi v osnovno šolo. Špiči neumnosti. Spat hodi pozno in 

mi nagaja. Ima kolo in motor. Imam ga rada. 

Ema Furlan, PP 6A 

 

LEA SE PREDSTAVI 

Rada barvam, berem, plezam.  Na plezanje grem z Maticem in s prijatelji. 

Skupaj gremo v hribe. V gozdu plezam na ta pravi, kamniti steni. Rada še ku-

ham, pišem, pojem in igram na inštrumente. Igranje na klarinet vadim z učitel-

jem Aleksandrom. Rada bi imela svoj ansambel z imenom Uhan in punk 

skupino Koka kola. Všeč mi je član skupine Deloholiki. Imenuje se Matic.  

Lea Kranjc, PP 6B 
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Marina Medved, 5.R. 
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Žan Živic, PP 4B 
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NA MATP IGRAH 

OBELEŽITEV SVETOVNEGA DNEVA DOWNOVEGA SINDROMA 

 

Danes je svetovni dan Downovega sindroma. Imeli smo pohod po Vipavi. Šli 

smo skozi drevored do cerkve in naprej do glavnega trga ter se ustavili pred kul-

turnim domom. V rokah smo nosili modre balone. 

Pred kulturnim domom je bila stojnica. Okrašena je bila s pisanimi nogavicami, ki 

smo jih barvali tudi mi v naši skupini. Tu so stregli z okusnim toplim čajem.  

Bil je sončen dan z močno burjo. Zeblo nas ni, saj smo imeli oblečene majice in 

bunde. Nekateri so nosili še kape. 

Pohoda so se udeležili učenci in učiteljice osnovne šole Draga Bajca Vipava in 

otroci iz vrtca v Vipavi s svojimi vzgojiteljicami. Med pohodniki smo prepoznali 

Emino sestro Leo. 

Ker nas je v skupini veliko, ki uporabljamo invalidske vozičke, je nujno, da si 

pomagamo med seboj. Pohvale Lei in Tadeju, ker sta pomagala svojim 

sošolcem. Bilo nam je lepo. 

Učenci skupin PP 6A in PP 6B 

Iger smo se udeležili: jaz Urška, Noli, Tamara, Jasmina, Tadej in Ema. Naši 

spremljevalci so bili: Jelka, Manuela, Petra, Tanja, Kristina, Katarina, Barbara, 

Erika in Matejka. Tekmovali smo skupaj z varovanci VDC-ja Vipava in Aj-

dovščina. Srečali smo stare znance. Skoraj vsi so bili nekoč učenci CIRIUSA-a 

Vipava. 

Najprej nas je nagovoril g. ravnatelj, Lojze Adamič. Tam je bila tudi ena izmed 

njegovih pomočnic, ga. Mateja in gosta iz Španije. Onadva sta nas pozdravila v 

španščini. Vse je prevedla učiteljica Tanja. Potem smo tekmovali. Potiskali smo 

žogo po poligonu, ki smo jo na koncu morali vreči na koš. Ena izmed disciplin je 

bila tudi vožnja slaloma z vozički. Imeli smo tudi svoje navijače. Z majo so prišli 

Ema, Lea in Mark. Z njihovo vzpodbudo nam je šlo še bolje od rok. 

Na koncu je bila podelitev nagrad. Podelili nam jih je triatlonec  Tine Lavrenčič. 

On plava, kolesari in teče. Sedaj se pripravlja na tekmovanje na Havajih.  

Zaključili smo s pico, sokom in vodo. Današnji dan mi bo ostal še dolgo v spomi-

nu. 

Urška Žejn, PP 6A 
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OB SVETOVNEM DNEVU VODE….. 

Šli smo na šolsko dvorišče. Tu so nas čakale različne delavnice. Najprej smo 

šli k Petri. Ona je pripravila glasbeno delavnico. Zapeli smo pesmico Ob bis-

trem potočku je mlin. Ob spremljavi instrumentov je še lepše zazvenela. Noli je 

igral na ropotuljo,  ostali pa še na kamenčke, vodo nalito v steklene kozarce,… 

spoznali smo majhno kitaro po imenu ukulele.  

K delavnici izdelave mlinčka nas je povabila Lucija. Vsak izmed nas ga je ses-

tavil delček in na koncu smo ga preizkusili.  In res, vrtel se je! Delo smo dobro 

opravili.  

Špela je imela mivko, pesek, kamne, vato in umazano vodo. S pomočjo 

izdelanega filtra smo vodo prečistili.  

Ivan je imel pravo gasilsko vajo. Z vodo smo špricali v tarčo. To je bila prazna 

plastenka postavljena na stojalu. Močno smo morali držati cev, saj je voda 

močno špricala iz nje. Tarče smo zbili na tla. Uspeha smo bili zelo veseli. Malo 

smo se tudi zmočili. 

Karmen je imela čarodejsko delavnico. Opazovali smo, kako se mleti poper na 

površini vode hitro umakne milnici. Nenavadno je bilo gledati poskočne rozine, 

ki so jih dvigovali zračni mehurčki mineralne vode. Na koncu smo s Klaro delali 

še milne mehurčke. S posebno velikim držalom smo pomočili v milnico in z en-

im zamahom po zraku smo naredili na stotine mavričnih mehurčkov. 

Nad vsem smo bili zelo navdušeni. A najbolj nad Ivanovo delavnico. Tu smo se 

res razživeli in v sodelovalno-tekmovalnem vzdušju dosegli cilje nalog. 

 

Učenci skupin PP 6A in PP 6B 

Jan Prevec, 6.R. 
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Jaka Frank Štefančič, PP 5D 
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Robin Teo Poženel, PP 3E 
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Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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David Krapež, 6.R. 

Uroš Kodele, 3.R. 
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VIKEND  DRUGAČE 

 

Bila sem v Podčetrtku. Tu je bila tudi sošolka Ema. Šli smo v toplice z društvom 

sožitje. Mene je spremljala mama, Emo pa tata, brat in asistentka. Šel je tudi 

Mark iz sosednje skupine. Nastanjeni smo bili v hotelu. 

Imeli smo se lepo. Plavali smo. Mark si je privoščil masažo. Ves navdušen in s 

ponosom pove, da je spoznal lepo maserko. Imela je lepe copate. Dobro je 

jedel, pil in spal. Imel je sobo skupaj z mamo in tatom. V sobi smo imeli televizi-

jo. Gledal sem videospote in poslušal glasbo.  

En večer so v hotelu imeli živo glasbo. Neki gospod je igral na kitaro in pel. Pris-

luhnil sem njegovi glasbi in opazoval lepe punce, ki so bile v publiki. 

 

Mark Rustja, PP 6B 
Martina Leskovec, PP 6A 

Robin Teo Poženel, PP 3E 
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Luna mi je skočila kar na mizico vozička. Tako sem jo lahko pobožala in objela. 

Imela je mehko, toplo dlako. Prijetno je dišala.  

Vrgla sem ji žogico. Hitro jo je šla iskat in mi jo prinesla. Tako si je zaslužila 

piškot.  

Martina Leskovec, PP 6A 

Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 

 

V DRUŽBI TAČK POMAGAČK 
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Zajtrkovali smo v veselem pričakovanju psičkov.  Vsa jutranja opravila so tekla 

hitro. Ko se je na vratih učilnice pokazala delovna terapevtka Lucija, nam je 

vsem poskočilo srce in vsi veseli smo ji sledili na dvorišče. Tu sta nas že čakali 

psički Luna in Ronja, vsaka s svojo lastnico. Zelo prijazno sta nas sprejeli. 

Psički smo pobožali, objeli, pokrtačili, kar jima je prijalo. Peljali smo ju na spre-

hod. Ker sta uspešno opravili naloge, smo jima dali priboljške. Naše dlani so bile 

potem oblizane, mokre od sline. To nam je bilo prijetno, a vseeno smo si jih po-

tem obrisali  v brisačko.  

Všeč nam je bilo. Pridite še kdaj. Vas bomo zelo zelo veseli. 

 

Arbnor Alijaj, PP 6A 

Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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Jan Prevec, 6.R. 

Ilustracija: Blažka Velikanje Šuligoj, 8.R. 
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SVETOVNI DAN KNJIGE IN ZAKLJUČEK PROJEKTA NAŠA MALA 

KNJIŽNICA 

 

Veliko se dogaja pri nas v CIRIUS-u Vipava. Včeraj smo na primer obeležili 

Svetovni dan knjige in zaključek projekta Naša mala knjižnica.  

Učiteljice so s pomočjo ostalih zaposlenih in nas učencev pripravile zanimive 

delavnice. 

Najbolj mi je ostala v spominu raziskovalna delavnica o knjigi Aha in delavnica 

na vsebino knjige Debela pekovka. 

 

Ema Škrlj, PP 6B 

 

Otipali, vonjali in okušali smo tudi sestavine, ki jih potrebujemo za pripravo 

krofov. Najbolj mi je bil všeč okus nadeva  - čokolada. Na drugem mestu je bila 

pa marelična marmelada. 

 

Ema Furlan, PP 6A 

Aleks Slokar, PP 4C/5A 

Alex Kavčič Skvarča, PP  4C/5A 

V skupini PP 4C/5A smo brali zgodbico o dveh žabicah. Po poslušanju sta 

nastali ti dve ilustraciji. 
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BILI SMO NAVIJAČI 

 

Včeraj se je zgodilo veliko presenečenje. Terapevtka Klavdija me je povabila na 

nogometno tekmo v Stožicah. Takoj sem bil za, saj imam rad nogomet. Enkrat 

sem gledal tekmo med Laziom in Milanom na stadionu San Siro. Jaz navijam 

za Milan. Včeraj smo gledali tekmo Slovenija proti Švedski. Švedi so zmagali z 

0:2. Všeč mi je bilo to, da smo šli na tekmo, glasno navijali in jedli kokice in pili 

Coca colo. 

 

Lan Colja, PP 3E 

Lan Colja, PP 3E 

Vzgojiteljica: » Kaj ste imeli danes za zajtrk?« 

Učenka: »ABCedni namaz.« 

 

 

Učenec: » Doma sem jedel hamburger in pomfri.« 

Učiteljica: »Kdo ti ga je kupil?« 

Učenec: » Mi ga je dal gospod Mcdonald's. 

HA, HA, HA ... 
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Učenci skupine PP 3E 
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Blažka Velikanje Šuligoj , 8.R. 

Kristina Berce, 4.R. 
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Ruben Odar, 6.R. 
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Urednica 

Ivica Petrič 

 

Pomočnice urednice  

Aleksandra Premrl, Ana Hlad, Lilijana Koren Rogelja 

 

Učenci—pomočniki uredniškega odbora 

Robin Teo Poženel, Jan Prevec, Blažka Velikanje Šuligoj 

 

Oblikovanje in likovna podoba 

Nejc Hočevar, Ivica Petrič 

 

Naklada: 75 izvodov 

 

Z literarnimi in likovnimi prispevki so sodelovali otroci in mladostniki iz      

CIRIUS  VIPAVA (OŠ s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim        

standardom, učenci posebnega programa in vzgojnih skupin ter člani 

PDU).  

Predstavljeno je tudi glasilo dislocirane enote za invalidno mladino in  

rehabilitacijo v Stara Gora. 

 

Slika: Matic Kravos, 2.R. 




