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Naši novi učenci se predstavijo 

Sem Roberta in hodim v tretji razred. V šoli se imam 

lepo. Rada rišem, zato hodim k likovnemu krožku. 

Všeč mi je, da se s sošolkami med odmorom igram z 

barbikami. 

Sem Aleksej. Hodim v tretji razred. V šoli imam 

najraje šport in učitelja Nejca. S sošolci se med 

odmori veliko igramo. 

Sem Nejc in hodim v peti razred. V šoli se imam 

lepo, saj so vsi sošolci moji prijatelji. Moj najljubši 

predmet je tehnika. 

Sem Danijela. Hodim v tretji razred. V šoli 

rada rišem in sestavljam sestavljanke.  

Sem Ruža in hodim v četrti razred. Moj najljubši 

predmet je šport. Z vsemi sošolci in sošolkami 

se  dobro razumem.  

Sem Dragan. Hodim v drugi razred. Rad pišem 

in berem, najraje pa sestavljam kocke.  



 

3 

Enci benci na kamenci 

Učenci 1., 2. in 3. razre-

da so prebirali zbirko 

otroških ljudskih pesmic 

z naslovom Enci benci 

na kamenci. Vsak si je 

izbral pesmico, ki mu je 

bila najbolj všeč in jo 

ilustriral.  

Aleksej, 3. r. Danijela, 3. r. Dragan, 3. r. 

Gabriel, 2. r. Tea, 3. r. 

Teja, 3. r. Žiga, 3. r. Roberta, 3. r. 
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Coolinarika 

Učenci 4. in 5. razreda so se prvič skupaj preizkusili v kuhanju vsem dobro poznane    

gobove juhe. Zapisali so recept, pripravili sestavine, lupili in sekljali zelenjavo ter skuhali 

okusno juho. Nekateri so presenetili svoje domače in recept preizkusili tudi doma.   

Pri likovni umetnosti so učenci ustvarjali na temo »Jesen v Beli krajini«. 
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Spoznali smo Otona Župančiča 

 Učenci 6. razreda smo spoznali pesnika Otona Župančiča. Brali smo njegovo pesem 

Pismo in se o njej pogovarjali. Najlepše nam je bilo, ko smo risali. 

 

PISMO 
 

Prišlo je pismo iz daljne dežele, 
iz daljne dežele, iz tujega kraja, 

iz tujega kraja, od zamorskega kralja 
belo pismo, črn pečat. 

 
Kakšno je dano v tem pismu povelje? 

Kakšno povelje, kakšni ukazi? 
Kaj li nam hoče, kaj li veleva? 
Pojdimo, pojdimo pisma brat! 

 
“To je povelje zamorskega kralja: 

vi neugnani vsi cicibani 
morate biti hitro zaspani, 

kakor bi trenil, morate spat!” 

Učenci so odgovarjali na vprašanja: 
Ali ti je bila pesem všeč? Vsem učencem je bila pesem všeč. 
Kaj ti je bilo v pesmi najbolj všeč? 
Anja: Ciciban.                   Tanja: Kralj. 
Mateja: Cicibani.                   Črt: Nič. 
Maja: Pismo.                    Natalija: Ciciban. 
 

Kaj bi naredil, če bi bil kralj? 
Anja: Jedla bi sladoled.               Tanja: Kupila bi nov avto. 
Mateja: Kupila bi novo hišo.       Črt: Kupil si bi računalniško igrico. 
Maja: Pela in plesala.                       Natalija: Kupila bi nov avto. 
 

Ali si kdaj napisal pesem? 
Anja, Mateja in Maja so že napisale pesem. 

Anja, 6. r. Maja , 6. r. Tanja, 6. r. 

Marino, 6. r. 

Mateja, 6. r. 
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Pri pouku računalniškega opismenjevanja so ob pomoči učiteljice Tine naredili miselni 
vzorec o pesniku. 

 

Kako so učenci 7. razreda spoznavali naravno in         

kulturno dediščino 

Učenci in učitelji v 7. razredu smo v letošnjem šolskem letu na različne načine spoznavali  

kulturno in naravno dediščino in se tako približali razumevanju pojma »dediščina«.  

Pri razrednikovi uri smo si ogledali fotografije naših doživetij in se pogovarjali o razliki 

med naravno in kulturno dediščino. Ugotovili smo, da … 

 



 

7 

Pa se preizkusite tudi vi. Oglejte si nekaj naših dejavnosti in ugotovite, kam spadajo.    

Povežite. 

 

            
 

 

 

 

  

  

KULTURNA 

DEDIŠČINA 

  

  

  

NARAVNA 

DEDIŠČINA 
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Učitelji o naravni in kulturni dediščini 

V okviru tedna evropske kulturne dediščine smo skozi različne dejavnosti spoznavali tako 

naravno kot kulturno dediščino okoli nas. Veliko smo se o tem pogovarjali in se preizkusili 

v ustvarjalnih delavnicah. O odnosu do kulturne in naravne dediščine smo učenci 8. in 9. 

razreda povprašali tudi učitelje, ki nas učijo. V pogovoru je sodelovalo 5 učiteljev. 

Večinoma imajo radi tako naravno kot kulturno dediščino. Kot najlepše slovenske narav-

ne znamenitosti so našteli:  

- učiteljica Helena: Slap Savica, Blejski otok, Triglavska jezera, Soline v Sečovljah; 

- učiteljica Monika: Soline v Sečovljah, Postojnska jama, Krajinski park Lahinja; 

- učiteljica Saša: Triglavski narodni park, Škocjanske jame, izvir reke Kolpe; 

- učiteljica Urška: Otok na blejskem gradu, Postojnska jama, Triglav; 

- učitelj Peter: Kolpa, Postojnska jama, Bled. 

Za ohranitev naravne dediščine skrbijo predvsem za čisto 

okolje, k temu spodbujajo tudi druge,  tudi tako, da tovrst-

no dediščino predstavijo otrokom, ko jih peljejo na oglede, 

izlete.  

Velikega pomena za naš narod ima tudi kulturna dedišči-

na. Učitelji so izpostavili: Vače pri Litiji, glasbeno zbirko na 

Ptujskem gradu, Narodno galerijo v Ljubljani, Celjski grad, 

mesto Piran, Predjamski grad, Ljubljanski grad, tempelj 

Mithraeum. 

S kulturno dediščino so naši učitelji povezani z obiskom le-

te, z nastopi, ki jih imajo v takšnih ustanovah, tudi s knjiga-

mi, z branjem in spoznavanjem slovenske zgodovine, uči-

teljica Urška pa ljudske pesmi in plese uči otroke in tako 

svoje znanje prenaša na nove rodove. 

Učitelji imajo doma tudi predmete, ki so povezani z njihovo družinsko dediščino in se pre-

našajo iz roda v rod. To  cenijo ter spoštujejo: 

- učiteljica Monika: šivalni stroj –  ima pogon na noge, je črn, železen; 

- učiteljica Saša: grb –  molčečnež (Schweiger –  moj priimek namreč pomeni tih človek, 

molčečnež ) ;  

- učiteljica Urška: kolovrat, barilček ( majhen sod ) ;  

- učitelj Peter: vinograd. 

 

Danijel , 9. r. 
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Jabolka 

Jabolka so nekoč imela pomembno vlogo pri prehrani kmečkega človeka. Jedli so jih   

kuhane v kompotu ali pečene. Včasih so jih sušili v krhlje ali skuhali v marmelado. Tiste 

najbolj slastne so, seveda, stresali kar z jablan in jih pojedli še sveže. Vendar jabolk ne 

najdemo samo v kulinariki, ampak tudi v ljudskih šegah, običajih in navadah ter pesmih in 

plesih. 

Učenci PPVI II,III smo jim posvetili jesenski dan. Skupaj z našimi babicami in učiteljicami 

smo spekli jabolčno pito ter jabolčni zavitek. Zamesili smo testo, naribali in narezali      

jabolka in ob skupnem delu peli belokranjske pesmi Fruške, jabuke, slive in Zlato jabuko 

ter nanje zaplesali. 
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Živali 

Tudi živali so del naše dediščine. Učenci PPVI III, VI imajo zelo radi živali. Pri pouku so 

se o njih veliko pogovarjali, nato pa si je vsak izbral tisto žival, ki ga je najbolj navdušila in 

jo likovno upodobil.  

 

Klemen pa je užival ob slikanju brez: 

Danijel, PPVI III, IV Veronika, PPVI III, IV 

David, PPVI III, IV 
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France Prešeren 

Učenci PPVI IV, V, VI so poglabljali svoje znanje o največjem 

slovenskem pesniku in ga narisali. 

France Prešeren je največji slovenski pesnik. Rodil se je          

3.   decembra 1800 in umrl 8. februarja 1849. 

Otroci so ga klicali dr. Fig, saj je imel za njih vedno pripravljene 

fige. V šoli je bil med najboljšimi in se je zapisal v zlato knjigo 

najboljših učencev. Med časom svojega šolanja je pomagal   

drugim učencem, ki jim je šlo slabše in tako je zaslužil nekaj  

denarja. Prešeren ni znal kaj preveč dobro z denarjem, saj je bil      

pogosto brez njega. 

Zaljubil se je v Julijo Primic, ki je izhajala iz bogate trgovske družine. Julija mu ni vračala 

ljubezni. Prešeren ji je namenil enega najlepših sonetov, Sonetni 

venec. 

Prešernu v čast 8. februarja praznujemo  Prešernov dan, po njem 

se imenuje trg v središču Ljubljane ( Prešernov trg ) , v Piranu je 

glavno nabrežje poimenovano Prešernovo nabrežje in Prešernu v 

čast izdelujejo tudi Prešernove kroglice. 

 

 

Žana, PPVI  IV, V, VI 

Anja, PPVI IV, V, VI Ana, PPVI IV, V, VI 

Sara, PPVI IV, V, VI 

Kolaž so izdelali učenci 8., 9. razreda in PPVI IV, V, VI v okviru tehniškega dneva        

Kulturna dediščina mesta Črnomelj. 
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Državno prvenstvo v badmintonu 

Že šesto leto zapored je naša šola organizirala državno prvenstvo v badmintonu za  

učence s prilagojenim programom. V četrtek, 10. 11. 2016, se je tekmovanja v telovadnici 

OŠ Mirana Jarca udeležilo 26 tekmovalcev iz desetih OŠ z nižjim izobrazbenim         

standardom.  

Tadeja Malnarič Miketič je organizatorica tekmovanja. To ji      

predstavlja izziv, saj se je letos prvič srečala s to vlogo.             

Tekmovanje zanjo pomeni druženje in nova poznanstva tako med 

učenci kot učitelji različnih šol. Veseli jo, da se šole v velikem     

številu udeležujejo prvenstva v badmintonu. Želi si, da bi tekme 

med učenci potekale v »fair playu«.  

Edvin je osmošolec iz Centra Janeza Levca -      

Dečkova, ki uživa v vseh športih. Za današnje prven-

stvo se ni veliko pripravljal in ne verjame, da ima 

možnost, da poseže po najvišjih stopničkah. Večje 

možnosti za zmago napoveduje svojima prijateljema 

Anesu in   Fabianu, ki prav tako tekmujeta.  

Sergej Matija obiskuje 9. razred in prihaja iz Centra za vzgojo, 

izobraževanje in usposabljanje Velenje. Za današnje tekmovanje 

se ni veliko pripravljal. Med igro badmintona se počuti sproščeno 

in ne razmišlja o morebitnem slabem rezultatu. Všeč mu je, da 

se v igri lahko pomeri z učenci drugih šol. Poleg badmintona rad 

igra odbojko in košarko.  
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Učiteljica Nataša Planko iz OŠ 27. Julija Kamnik je povedala, da so 

z učenci trenirali približno en mesec. Zaupala nam je, da so pogoji 

za igranje badmintona v njihovi majhni telovadnici slabi. Svojim 

učencem danes ne napoveduje zmage ravno zaradi slabih pogojev 

treniranja oziroma vadbe. 

Sašo Strahinič je voznik kombija na OŠ Milke Šobar - Nataše.  

Tekmovanje mu je zelo všeč, navija za učence OŠ Milke Šobar -  

Nataše. Tudi sam rad igra badminton, vendar to ni njegov najljubši 

šport. Najbolj je užival v kulturnem delu tekmovanja, ko je pevski  

zborček zapel nekaj pesmic in prikazal stare igrice iz njegovega 

otroštva.  

Nejc Moravec je učenec 5. razreda OŠ Milke Šobar -         

Nataše. Današnje tekmovanje v badmintonu mu je zelo všeč, 

saj tekmujejo njegovi prijatelji. Že nekaj ur glasno navija za 

njih, v rokah pa ponosno drži transparent z logom šole. Sam 

ima rad vse športe, tudi badminton. Naslednje leto bo morda 

tudi sam tekmoval. 

Našo šolo so na državnem prvenstvu zastopali 

Danijel Brinc ter brata Erik in Rok Kolenac. S 

tekmovalci iz tujine so se na mednarodnem  

tekmovanju pomerili Snežana Hudorovac,     

Sebastjan Urbič in David Kosec. 
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Mednarodno tekmovanje v badmintonu 

Istočasno z državnim prvenstvom je  10. 11. 2016 potekalo tudi mednarodno tekmovanje 

v badmintonu za učence šol z nižjim izobrazbenim standardom, na katerem so tekmovali 

učenci iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine.  

Snežana obiskuje 7. razred OŠ Milke Šobar — Nataše. Za    

mednarodno tekmovanje je veliko trenirala pri pouku športa. 

Za badminton jo je navdušil učitelj Marko. Med igro se razjezi, 

če ji ne gre dobro. Dve tekmi je zmagala in je zelo vesela. Pri-

čakuje, da bo tudi naslednjo igro igrala dobro in posegla po 

odličju. 

Almir Džafić je učitelj iz Zavoda za odgoj i obrazovanje osoba 

sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom  razvoju Tuzla ( Bosna 

in Hercegovina ) . Povedal je, da so se učenci na tekmovanje 

veliko pripravljali in sicer že od začetka šolskega leta ter da so 

se zelo veselili prihoda v Slovenijo. Almir je še dodal, da je to 

sicer tekmovanje, vendar je pomembno sodelovati in se      

družiti, ne pa ciljati le na zmago. Vsem tekmovalcem je še za-

želel veliko sreče in rekel, naj zmaga najboljši.  

Marijana Minić je ravnateljica Škole za osnovno in     

srednje obrazovanje Ivo Lola Ribar u Kraljevu ( Srbija ) . 

Zelo je vesela, da med OŠ Milke Šobar - Nataše in      

njihovo šolo poteka dobro sodelovanje. Povedala nam je, 

da se je učenka, ki danes sodeluje na tekmovanju,      

pripravljala oziroma trenirala približno dva meseca. Meni, 

da je njihova učenka sposobna premagati konkurenco in 

dobiti pokal.  
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Poišči skrite besede, ki so napisane pod tabelo. Lahko so zapisane vodoravno ali  

navpično. 

Besedna premetanka 



 

 

 

Prispevke so pripravili učitelji in učiteljice s svojimi učenci.  

Urednica glasila: Judita Rupnik 

Mentorica likovnih del: Andreja Schwenner in razredniki 

Jezikovni pregled: Mateja Medvešek Rjavec 

 

Aktivnosti na naši šoli spremljajte na: 

- spletni strani: www.osmsn.si,  

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


