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Ples snežink 
V nebo poglejte, 
to je čarovnija, 

na tisoče drobnih 
snežink simfonija. 

Na vetrčku lebdijo, 
nežno šepetajo, 
plešejo po zraku 

in se nagajivo hihitajo. 

Prve snežinke padajo, padajo, 
zvezdic milijone na zemljo hiti, 

puhasto snežno odejo nam snujejo, 
se vse lesketa kot v pravljici. 

So zimske princeske, 
srebrne lepotice, 

skrivnostne kot sanje 
in mehke kot puh. 

Jih ujeti ne moreš, 
saj so sramežljive, 

na dlani pustijo 
le mokre sledi. 
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UVODNIK 

 

Božični čas. Dve besedi, ki tako  
veliko povesta. Ki tako toplo zvenita. 
Zaprem oči in pomislim na domače 
piškote, na lučke, na vonj po svežem 
čaju. Slišim petje božičnih pesmi, 
žvenket zvončkov in kraguljčkov. Ko 
v zraku plešejo prve snežinke in 
okoli ušes brije zimski mraz. Takrat 
vem, da je čas za Zvončke. 

Letošnja zimska številka je posveče-
na športu. Šport krepi telo in duha. 
Zatorej vam polagam na srce; ko se 
boste v teh prazničnih dneh najedli 
vseh dobrot, si nadenite kape na 
glavo, oblecite toplo bundo in brž na 
dooooooolg sprehod. Ne bo vam 
žal. 

 

Vesele in dooolge praznike vam želi-
mo iz uredništva Zvončkov! 

 

Doroteja Mavsar, 4. r 
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»Učenci me tudi veliko naučijo.«  

Intervju z učiteljico Manco 

Na šoli smo z letošnjim letom dobili novo učiteljico Manco Starašinič. Člani  

novinarskega krožka so z njo opravili kratek intervju. 

Koliko ste stari? 

Stara sem 25 let. 

Kako to, da ste se odločili za poklic učiteljice? 

Že od nekdaj sem rada v družbi otrok, ker mi je všeč njihova iskrenost, od njih se 

tudi veliko naučim. Zelo rada pomagam drugim, saj me to osrečuje. Zaradi vsega 

tega sem izbrala poklic učiteljice, v katerem zelo uživam. 

Kateri razred učite? 

Učim 3. in 4. razred. 

Kaj vam je všeč na naši šoli? 

Všeč mi je, da smo majhna šola, saj se mi zdi, da so tako lahko odnosi bolj iskreni, vsi smo med 

seboj bolj povezani. Všeč mi je tudi to, da učencem poleg pouka nudimo različne druge  

dejavnosti preko katerih se naučijo veliko stvari za življenje. 

Ali vas učenci ubogajo? 

Da, zaenkrat me učenci ubogajo in se imamo med poukom lepo, hkrati pa se naučimo veliko 

novega. 

Kateri učitelj se vam najbolj »dopade«? 

Težko bi izpostavila samo enega učitelja. Zdi se mi, da se vsi zelo trudimo, da bi učence v  

največji meri pripravili na življenje po šoli.  

S kom se najbolj družite? 

Na šoli se najbolj družim z učiteljico Petro, saj se poznava že od prej, ko sva bili sošolki med 

študijem. Veliko si pomagava, se spodbujava, znava pa se tudi pohecati. Na splošno se rada 

družim z ljudmi, ki so nasmejani, dobrovoljni in prijazni.  

Katera znamka avtomobila vam je všeč? 

Trenutno vozim avto znamke Peugeot, sicer pa nisem velika ljubiteljica avtomobilov.  

Pomembno mi je le, da se lahko z njim varno pripeljem na cilj. 

Kaj delate v prostem času? 

V prostem času se rada ukvarjam s športom, poslušam glasbo, se družim s prijatelji in  

preberem kakšno dobro knjigo. Ko imam več časa, se odpravim na izlet in raziskujem  

nove kraje, preizkušam nove stvari. 

Kateri šport  vam je všeč? 

Najbolj sta mi všeč odbojka in badminton, saj sem ta dva športa trenirala v osnovni šoli.  

V prihodnjem letu pa se želim preizkusiti še v tenisu. 

Katera je vaša skrita želja? 

Moja skrita želja je odpotovati v Afriko in tam delati kot prostovoljka za otroke iz  

revnih predelov. 

Danijel Kosel, 5. r 
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6. razred je uro posvetil najljubšim 
športom. Na začetku smo skupaj 
ustvarili miselni vzorec, ga izpolnili in 
nato svoje zgodbe natipkali na  
računalnik.  

Na tabli je nastal miselni vzorec. 

 

Učenci so z veseljem sedli za računalnike. 

Moj najljubši šport je ODBOJKA. Igra se  

zunaj ali noter. Odbojko igra 5 igralcev. Za 

odbojko potrebuješ žogo. Igra se tako, da 

odbijajo žogo z roko. Zmagajo tisti, ki dobro 

igrajo in imajo največ točk. 

Tea Čemas 

Moj najljubši šport je košarka. Potrebu-

jem žogo. Igra se v telovadnici, zunaj na 

igrišču. Igralci si podajajo žogo in mečejo 

na koš. Zmaga ekipa, ki da največ košev. 

Košarko igra 5 igralcev.  

Roberta Hudak 

 

Moj najljubši šport je med dvema ognje-

ma. Lahko se igra v telovadnici ali zunaj.   

Rabimo žogo. Igrata dve ekipi. 2 sta  

glavna, ostali v ekipi  se ciljajo z žogo. Ko 

te zadenejo, greš ven. Zmaga tisti, ki 

ostane notri.            

David Hudorovac 

 

Moj najljubši šport je badminton. Potrebujemo lopar, mrežo in žogico. Badminton se igra zunaj ali 

znotraj na igrišču. Igrata 2 igralca. Badminton se igra tako, da žogo vržeš v zrak in odbiješ z  

loparjem. Drugi jo odbije nazaj. Če žogica pade na tla, drugi izgubi. Zmaga tisti, ki ima največ 

točk. 

Aleksej Brezar 

Moj najljubši šport je nogomet. Potrebujem kopačke, dres, ščitnike in nogavice, ki jim rečemo 

štucni. Za žogo moramo teči, da žogo ujamemo z nogo in potem damo gol. Zmaga tisti, ki da več 

golov. V ekipi je 4+1  ali 5+1 igralcev. Igra se na igrišču, ki je lahko zunaj  ali notri. 

Gordan Rozman 
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Reporterji novinarskega krožka so se pridružili fantom 7., 8. in 9. razreda pri uri športa. Tokrat je bil na vrsti 
skok čez kozo. Pa poglejmo, kako so se odrezali. 

 

Na vrsti so učenci. Učitelj je zaradi varnosti vedno ob 
kozi. 

Na začetku je treba dobro ogreti naše telo, da ne bi prišlo 

do poškodb. Šele ko je telo ogreto, lahko nadaljujemo  

z vajo. 

 

Učitelj Nejc najprej sam pokaže, kako je treba izvesti 

skok. Treba se je dobro odriniti in visoko skočiti.  

Kljub začetnemu strahu so fantje pokazali pogum in tako v 

uri opravili veliko lepih in visokih skokov. 

Ura je kar prehitro minila. Kdo ve, h komu bodo naši reporterji prišli naslednjič. :)  

Rok Mavsar, 4. r Rok Puhek, 4. r 
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BEJZBOL 

Učenci 7., 8. in 9. razreda so pri pouku slovenščine pisali kratko zgodbo ob 
sličicah.  

 

Nekega dne je mama kupila svojemu sinu Roku bejzbolsko palico. Šel je v 

dnevno sobo. Vrgel je žogico in  vaza se je razbila. Mislil si je, da ga bo 

mama okregala. 

Šel je v sobo in zagledal svojega psa.  Odločil se je, da bo krivdo prevalil 

na psa. Slekel je majico in jo  vrgel psu. Dal mu je tudi bejzbol palico. Prišla 

je mama. Mamica mu ni verjela. Rok je bil zelo žalosten, ker se je mami 

zlagal, da ni bil on kriv. 

Aleksija Kostrevc, 8. r 

 

Nekega dne je Simon igral bejzbol. Žogico je vrgel v zrak. Ko je udaril, je razbil sliko in vazo. Ker je   razbil vazo in 

sliko,  ga je bilo strah. Videl  je   psa,   kako  spi.  Psu   je  dal     kapo,  svojo   majico in  kij.   Mamica   ga  je   

videla   in   bila  je  jezna.  Mamica  je  znala,   da je  Simon  svojo   krivdo   prevalil   na  psa. 

Dušan Hudorovac, 7. r 

Nekoč je živel fant z imenom Luka. 

Luka je v hiši treniral bejzbol. Ampak ko je udaril  žogo, je žoga razbila sliko in vazo. Ko je nehal igrati bejzbol je 

videl, da je razbil sliko in vazo. Luka je bil zelo zaskrbljen. Ko je šel v svojo sobo, je zagledal svojega psa. Luka je 

krivdo prevalil na psa. Hitro si je slekel majico, kapo in copate. Luka je oblekel psa. Ko je mama prišla domov, je 

bila zelo jezna na oba. 
 

Tim Tudija, 7. r 

 

 

Mihin najboljši šport je bil bejzbol. Vsak dan ga je gledal na TV. Rekel je, da ko bo velik, bo postal profesionalni 

igralec bejzbola. Zelo si je želel, da bi igral bejzbol. Nato je prijel v roke palico in žogo. Nato fajn zamahnil in vse 

razbil. Pozabil je, da se ne igra v hiši. Ni vedel, kaj storiti. Šel je do psičke Pike in se spomnil, da če obleče Piko, ne 

bo mama posumila, da je bil on. Mama pa je vedela, da je bil Miha, ker psi niso zmožni, da bi naredili kaj takega. 

Klara Kosec, 7. r 

 

Nekega dne se je Simon začel učiti igrati bejzbol. Ko je zamahnil, 

je razbil vazo in prevrnil mizo. Bilo mu je hudo. Videl je psa in hotel 

prevaliti krivdo na psa. Psu je dal žogo in dres, kij in superge.  

Potem je prišla mama in Simon je rekel, da je pes razbil vazo in  

prevrnil mizo. 

Nejc Moravec, 8. r 

 

Nekega dne se je Sal učil bejzbol. 

Ko je začel igrati, ni šel ven, ampak je 

igral notri. Ko je začel igrati, je razbil 

vazo in sliko. Ker je nekaj naredil narobe, 

je šel h kužku in ga oblekel tako, kot je 

oblečen on. Nato je prišla mama in ga 

okregala. Rekel je, da je kriv kuža in ne on. 

    Simon Škof, 7. r 
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Naša šola je tudi letos gostila državno in mednarodno prvenstvo v badmintonu. Člani novinarskega krožka 

so opravili kratko anketo med igralci, trenerji in navijači. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRŽAVNO IN MEDNARODNO PRVENSTVO V BADMINTONU 

Učiteljica Martina uči gospodinjstvo, nara-

voslovje in družboslovje na OŠ MŠN. Danes 

spremlja tekmovanje in navija za naše 

učence. Pričakuje, da se bodo odlično  

odrezali in mogoče tudi zmagali. 

Nejc prihaja iz Centra Janeza Levca, enota Levsti-

kov trg. Poleg tega da vihti lopar pri badmintonu, je 

tudi smučarski skakalec pri klubu Ilirija, kjer niza 

odlične rezultate. V Črnomlju mu je lepo. 

Aljaž iz Velenja in Leonit iz Šoštanja obiskuje-

ta CVIU Velenje. V Črnomlju se odlično počuti-

ta, zdi se jima fajn, ker je letos več novih 

igralcev. Leonit pričakuje, da bo Aljaž pometel 

z vso konkurenco. 

 Ana je danes skupaj z 

An j o  pov ezova la  

kulturni program, zdaj 

pa na tribuni navija za 

naše tekmovalce in 

p r i č a k u j e  d o b r e  

rezultate. 

Spremljevalka 

Urška je danes 

zadolžena za 

zapisovanje  

rezultatov na 

veliko tabelo. 

Seveda navija za 

OŠ MŠN in  

pričakuje zmago 

naših. 

Jelena in Željka sta učite-

ljici defektologinji iz Niša. 

Sta prvič v Sloveniji in sta 

navdušeni nad gostoljub-

nostjo, ki sta je deležni v 

Črnomlju. Tudi onidve 

pričakujeta najvišja mesta 

za svojo ekipo. 

 Hišnik Jože je poskr-

bel za prevoze in je 

zvest navijač naše 

ekipe, ki ji privošči 

kakšno medaljo. 

Bivši učitelj Marko, ki sedaj 

uči na OŠ Loka, je tudi prišel 

navijat za naše učence. Diplo-

matsko je dejal, da bo zmagal 

tisti, ki bo najboljši.  

Almir prihaja iz Tuzle. V Črnomlju se počuti kot 

doma, saj je tukaj vedno dobro vzdušje. Navija za 

domačo Tuzlo pa tudi za Črnomaljce. Poleg zmage 

pa pričakuje predvsem dobro zabavo in druženje z 

ostalimi šolami. 

 

 

 

Tilen, Moreno, Antonio in 

učiteljica Olga so Primorci iz 

Centra za usposabljanje 

Elvire Vatovec Strunjan. Na 

tekmovanju sodelujejo že od 

samega začetka, letošnji 

tekmovalci, zvesti navijači 

FC Juventus, pa so v Črno-

mlju prvič. Učiteljica jih je 

pohvalila, da so se za prvič 

izkazali več kot odlično. 

Zoran prihaja iz Niša. 

V Črnomlju se počuti 

fenomenalno. Bolj 

kakor tekmovanje mu 

današnji dogodek 

pomeni druženje in  

to, da se vsi imamo 

lepo. Tudi Zoran 

spremlja nogomet in 

navija za FC Liverpool. 
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MIKI je aplikacija za podporno in nadomestno komunikacijo (Mobilni Interaktivni Komunika-
tor I), ki smo jo izdelali na OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj v okviru razširjenih dejavnosti projekta 
Center za strokovno pomoč in podporo otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami in njihovim 
družinam, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega  
sklada. Je nadgradnja aplikacije MojKomunikator iz leta 2013. 
 
MIKI je prva in še vedno edina tovrstna aplikacija v slovenskem prostoru – sodobni elektronski  
pripomoček za komunikacijo, ki temelji na vsakdanjih pogovornih situacijah v slovenskem jeziku. 
Deluje na vseh napravah z operacijskim sistemom Android. Aplikacija je brezplačna in enostavna za 
uporabo. 
 
Podporno in nadomestno komunikacijo potrebujejo osebe, pri katerih je verbalna komunikacija  
motena do te mere, da je onemogočena komunikacija z okolico, da oseba ne more izraziti svojih 
misli, občutkov in potreb. Nadomestno komunikacijo uporabimo zato, da bi zmanjšali občutek  
frustracije in povečali kvaliteto življenja osebe s težkimi govorno-jezikovnimi motnjami ali s  
prehodnimi težavami v govorno-jezikovni komunikaciji. 
Komunikator MIKI je namenjen izražanju osnovnih potreb in želja prav takšnih oseb. Uporabimo ga 
lahko tudi za pridobivanje novih besed pri otrocih, ki šele razvijajo govor ali kot pripomoček za  
učenje slovenskega jezika za tujce. 

 
Vsebuje vnaprej pripravljene osnovne mape z naslednjimi vsebinami: POGOVOR, POČUTJE,  
OSEBE, ŽIVALI, OBLAČILA, OBUTEV, DOM, AKTIVNOSTI, V MESTU, HRANA IN PIJAČA, 
VREME, ČASOVNI IZRAZI. V mapah so ikone, ki so opremljene s sliko, zvokom in barvo. Vnašamo 
lahko tudi lastne mape, slike, zapise in zvoke – oblikujemo svoje ikone. Del aplikacije je tudi  
STALNA VRSTICA, kjer so shranjeni osnovni sporazumevalni vzorci, ki naj bi jih imel uporabnik  
vedno pri roki za hitrejše sporazumevanje. Ponuja tudi možnost tipkovnice – s pomočjo  
elektronskega bralca MIKI prebere tudi besede, ki jih napišemo sami. Aplikacijo lahko uporabniku 
prilagodimo z vnašanjem lastnih ikon, izbiranjem pozicije map, umikom obstoječih map,  
zaklepanjem nekaterih gumbov, uporabo elektronskega bralca, izbiro velikosti ikon ipd. Vabimo vas, 
da si aplikacijo naložite na telefon ali tablico in preizkusite delovanje MIKI-ja tudi v praksi. 

 
Povezava do aplikacije v trgovini Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kruhoborc.komunikator 
Več o aplikaciji in navodila za uporabo so na voljo na spletni strani: 

http://mikikomunikator.splet.arnes.si/ 

Tanja Muratovič, 8. r Črt Starašinič, 9. r Tim Tudija, 7. r 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.Kruhoborc.komunikator
http://mikikomunikator.splet.arnes.si/
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Gaia Planinc, 5. r 

Gabriel Hudak, 5. r 

Dragan Muratovič, 5. r 

Kristjan Barišič, PPVI Laren Joh, PPVI Lana Hudorovac, PPVI Danijel Simić, PPVI 
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Učenci OŠ Milke Šobar - Nataše so ustvarjali za  
likovni natečaj Vseslovenski dan habitata 2019,  
katerega tema je bila Narava okoli nas. Upodobili so 
naravo Bele krajine, ki jo krasijo bele breze, odete v 
bele meglice. Dovršeno in domiselno likovno delo je 
komisija izmed 72 prispelih likovnih del uvrstila med 
štiri najboljša, zasedli so prvo mesto v kategoriji 1. 
triada, za kar so učenci prejeli nagradni izlet v  
Ljubljano ter obisk Predsedniške palače.  

 

Učenci so ustvarjali za likovni natečaj »Naše pravice«, ki ga je razpisala Zveza prijateljev mladine Slovenije. V letu 

2019 obeležujemo 30-letnico sprejetja Konvencije o otrokovih pravicah, v okviru likovnega natečaja pa so učenci 

ustvarjali na to temo. V Zvezi prijateljev mladine Slovenije so se odločili, da ob obeležitvi te pomembne obletnice 

ustvarijo koledar za leto 2020. Strokovna komisija je tako izbrala dvanajst najboljših likovnih del, ki upodabljajo 

posamezno pravico. Naloga je bila zelo težka, saj so morali izbirati izmed skupno 1801 prejetih del. Likovno delo 

Danijela Kosela je bilo izbrano za najboljše likovno delo, ki ponazarja pravico št. 8: »Otroci s posebnimi potrebami 

imamo pravico do posebne skrbi«.  

Dragan Muratovič, 5. r Danijel Kosel, 5. r 

Ana Hudorovac, 6. r Roberta Hudak, 6. r David Hudorovac, 6. r 
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Decembrske Zvončke so s skupnimi močmi ob podpori učiteljic in 

učiteljev ustvarili učenci OŠ Milke Šobar - Nataše.  

Zbiranje in urejanje prispevkov: Tonja Planinc 

Oblikovanje publikacije:  Andreja Schwenner 

Tehnični pregled: Tina Črnič 

Jezikovni pregled: Tonja Planinc 

 spletni strani:  www.osmsn.si  

 socialnem omrežju Facebook: https://

www.facebook.com/osmsn.crnomelj 

 spletni strani šolske knjižnice: http://

zgodbe.splet.arnes.si/ 

 

 

 

Dejavnosti naše šole spremljajte na:  

 

 

Učenci in učitelji OŠ Milke Šobar - Nataše vam želimo  
mirne in vesele praznike ter vse dobro v novem letu 2020! 


