
 

 

Maj je za nami in bliža se konec šolskega leta. Učenci pridobivamo še zadnje ocene. 

Na kulturnem področju je bil to bogat mesec, saj je potekala zaključna prireditev Šale 

iz šole, plesalci so se potegovali za najvišja mesta, pet učenk naše šole se je 

udeležilo tradicionalnega izleta najkulturnic in najkulturnikov, zlati bralni značkarji pa 

so si privoščili noč v knjižnici. 

Tina J. 

 

Dogajalo se je … 

NOČ V KNJIŽNICI 

V petek, 25. maja,  smo se »zlati bralci« zbrali v Šmihelu in prespali v tamkajšnji šoli.  

Najprej smo se pogovorili o knjigah, ki smo jih prebrali. Ko smo postali lačni, smo  

skupaj pripravili večerjo, in sicer tortilje, za sladico pa smo spekli palačinke.  Ob 

svečah smo si pripovedovali grozljive zgodbice in igrali družabne igre. Pozno zvečer 

smo odšli na nočni sprehod.  Pred spanjem smo si skupaj še ogledali film Čudo. 

Zjutraj smo po zajtrku pospravili in se peš odpravili v Mozirje.       

Tina Jernejc, 9. b 

 

Skoraj  

na  

koncu 
Čas NPZ-jev in zaključevanja 



ŠALE IZ ŠOLE 

Še zadnjič smo povabili v šolo starše in jim na prireditvi Šale iz šole prikazali, kaj vse 

smo v letošnjem šolskem letu počeli v okviru dodatnih dejavnosti. Točke so bile 

zanimive in raznolike, predstavili so se nam  mladinski in otroški pevski zbor, dramski 

krožek, gimnastični krožek, harmonikarji, recitatorji, plesalci, nekaj vokalnih skupin in 

učenci, ki so igrali na Orffova glasbila.   

Tina Jernejc, 9. b 

 

 

 
 
 

 



FINALE V NOGOMETU ZA STAREJŠE DEKLICE 
 

V petek, 11. 5. 2018, je v osnovni šoli Markovci potekal finale državnega tekmovanja 

v nogometu za starejše deklice. Tam smo se zbrale ekipe OŠ Mozirje, OŠ Markovci, 

OŠ Trebnje in OŠ Divača. Na začetku so imeli žreb za igranje 1. in 2. tekme. Prvo  

tekmo smo igrale učenke naše šole in Markovcev. Tekmo smo žal izgubile. Drugo  

tekmo sta igrali ekipi OŠ Trebnje in OŠ Divača, zmagale so učenke OŠ Trebnje. 

Tekmo za 3. mesto smo igrale z OŠ Divača. Do zadnje minute smo vodile 2:1, vendar 

so potem nasprotnice izenačile rezultat. Sledili so penali, ki so bili zelo napeti, a po 

zaslugi Mance Suhoveršnik smo zmagale v penalih in se tako uvrstile na 3. mesto v 

Sloveniji. Kljub nepravičnemu sodniku smo zelo zadovoljne in na ta dosežek ponosne. 

Eva Venek, 8. a 

 

 

Uspešni smo na različnih področjih 

MOJI PRVI GLASBENI TEKMOVANJI 

Pred približno letom in pol sem postala članica tria DaViZa. Moji prijateljici Daša Urlep 

in Vita Purnat iz Gornjega Grada igrata flavto, jaz pa igram klavir. Vse smo učenke  

5. a-razreda Glasbene šole Nazarje, spoznale pa smo se že pri predšolski glasbeni 

vzgoji. Naša mentorica je učiteljica flavte Karin Garb. To šolsko leto smo zelo pridno 

vadile. Dobivale smo se enkrat do dvakrat na teden pa tudi med vikendi in 

počitnicami. Ogromno smo vadile tudi same doma, pripravljale smo se namreč na 

dve tekmovanji. 

17. marca 2018 smo se udeležile 10. mednarodnega glasbenega tekmovanja SVIRÉL 

v Goriških Brdih. Ob 10. uri dopoldan smo prispeli v prelepo Vilo Vipolže. Poleg naših 

družin sta nas spremljala naša mentorica ter ravnatelj Glasbene šole Nazarje Jernej 

Marinšek. Po vpisu so nas odpeljali v našo sobo, kjer smo se preoblekle in pripravile 

na nastop. Le za minutko smo si lahko ogledale dvorano, v kateri smo potem 

nastopile, jaz pa sem lahko zaigrala dva takta na klavir in s tem dobila občutek za 

njegovo glasnost. Dvorana je bila zelo lepa in akustična. Potem pa smo z našo 

mentorico čakale v sobi na naš nastop. Vse je malce skrbelo. V tem šolskem letu smo 

imele veliko nastopov, a to je le bilo naše prvo tekmovanje. Ob 11.45 so nas poklicali 

v dvorano, da zaigramo naš program. Naš dvanajstminutni program obsega Bachov 

koncert v d-molu in Cvetlični duet iz oper Lakmé Lea Delibesa. Takoj ko smo začele 

igrati, smo pozabile na tremo in začele uživati. Z nastopom smo bile zelo zadovoljne, 

pohvala mentorice in ravnatelja pa nas je naredila še bolj ponosne. Ob 15. uri so 

objavili rezultate. Bile smo presrečne. Dobile smo zlato priznanje. Osvojile smo 96 

točk od 100 možnih. Bilo je veliko nastopajočih, me pa smo v disciplini komorne 

skupine s pihali, trobili in tolkali v kategoriji elementary (starost 11 do 13 let) dosegle 



3. mesto. Odličen dosežek za novinke. Naslednji dan je bila podelitev priznanj, prav 

tako v Vili Vipolže. Še zdaj sem ponosna, da sem lahko bila del tega tekmovanja. 

29. aprila pa smo se udeležile Mednarodnega glasbenega tekmovanja Giovani Talenti 

v Gorici v Italiji. V Palazzo de Grazie, kjer je tekmovanje potekalo, smo prispeli že ob 

8. uri zjutraj. Po vpisu smo lahko odšli na hitro pogledat dvorano. Povsod po palači je 

bilo ogromno bogatega starinskega pohištva, dvorana pa je bila tudi zelo lepa. Sem 

pa bila sprva kar malce presenečena nad izgledom klavirja, njegove tipke so bile 

namreč narejene iz slonovine. A k sreči je zvenel tako kot vsi ostali klavirji, na katerih 

sem že igrala. Nato smo z mentorico odšle v našo sobo, se preoblekle in pripravile na 

nastop. Tokrat smo bile bolj mirne. Približno ob desetih smo bile na vrsti. Odigrale 

smo naš program in vesele odkorakale z odra, saj smo vedele, da smo dobro 

opravile. Pohvala mentorice in ravnatelja nam je to potrdila. Nato smo sproščeno 

poslušale našo konkurenco in čakale na rezultate. Ob 13. uri je bila razglasitev in 

podelitev priznanj. Prireditev je bila v italijanščini, zato nisem skoraj ničesar 

razumela. Ko so poklicali naša imena, smo prestrašeno odšle na oder. A ko smo 

dobile priznanja in je na njih pisalo: I premio 93 punti, smo vse razumele in bile 

navdušene. Dobile smo prvo nagrado, imele pa smo 93 točk od 100 možnih. Po 

razglasitvi so nam povedali, da smo med vsemi komornimi skupinami kategorije B 

(starost 11 do 13 let) osvojile 2. mesto. Podelili so le dve prvi nagradi. To je bil za 

nas velik uspeh. 

 

Trud nas punc in naše mentorice je bil poplačan. Zdaj pa z navdušenjem delamo 

načrte že za naslednje šolsko leto. 

        Zala Paulina Brišnik, 6. a 



Potujemo in raziskujemo 

POTOVANJE V RIM 

Med prvomajskimi prazniki smo se z družino odpravili  na potovanje v glavno 

mesto Italije, Rim. Na 825 kilometrov 

dolgo pot smo se odpravili z 

avtodomom. Pot je dokaj hitro 

minila. Večji del poti sem sedel poleg 

atija, na sovoznikovem sedežu. 

Po desetih urah smo prispeli na cilj, v 

kamp na obrobju Rima. Presenečeni 

smo bili nad urejenostjo kampa in 

prijaznostjo ljudi. Ker smo si plan ogledov naredili že doma, smo kupili le karte 

za metro. 

Prvi dan smo si ogledali Angelski grad in 

najmanjšo neodvisno državo Vatikan. 

Povzpeli smo se na vrh Sikstinske kapele, 

od koder je čudovit razgled na celoten Rim. 

Presenečen sem bil nad množico 

ljudi, v večini turistov. Na vsakem 

koraku lahko opaziš delčke iz 

zgodovine. Vsaka stavba je po 

svoje čudovita. Navdušen sem bil 

nad RIMSKIM KOLOSEJEM, 

ŠPANSKIMI STOPNICAMI. Ogledali smo si 

kar nekaj muzejev. Sprehajali smo se po 

ulicah Rima, občudovali izložbe neštetih 

trgovin. Rim je resnično vreden ogleda. Cele 

tri dni smo hodili po Rimu in še nismo videli 

vsega. Večno mesto, kot pravijo Rimu, bi si 

moral ogledati vsak, ki ima rad zgodovino in 

umetnost. 

Jan Vrabič, 6. a 



Literarni kotiček 

DRUGAČNOST 

Beseda drugačnost velik pomen ima, 
ponavadi ničesar dobrega ne da. 
 
Ali si velik, vesel, 
ali pa bi veliko denarja rad imel? 
 
Si zebra ali žirafa, 
krokodil ali slon,  
vsi smo drugačni, 
ne obešaj tega na velik zvon. 
 
Imaš proge ali pike,  
rep ali krila, 
si mačka ali gorila, 
velik ali majhen, 
mrk ali vesel, 
en bi rad bi bil tiho, 
drugi pa pel. 
 
Razlikujemo se po videzu in zunanjosti, 
resnosti in zasanjanosti. 
 
Nekdo je fant,  
jaz sem punca. 
 
To je žep, 
nekaj drugega pa je kapuca. 
 
Nekdo nosi majico, drugi pa hlače, 
nihče pa ne mara krastače. 
 
Drugačnost je dobra, 
a vsi ne mislijo tako. 
 
Če bi bili vsi enaki, 
bi grozno bilo. 
 
Zdaj vsaj jaz vem, 
da drugačnost ni slaba, 
pa če si riba ali balon. 
 
Pomembno je le, 
da si za nekoga sladek kot bonbon. 
 
Patricija Podvratnik, 6. b 

 

 

 



DRUGAČNOST 

Drugačnost, to zanimiva je reč. 

Ta reč velja za zebre vse in tudi za žirafe.  

Vsaka zebra drugačne proge ima, 

čeprav na pogled enaka izgleda vsaka. 

Tudi žirafa dolgovratka edinstvena  je prav vsaka, 

zato mamica jo spozna in hrano ji da. 

Ljudje smo si podobni, 

a vsak človek drugačen je 

in ima svoje razmišljanje. 

Zato ta drugačnost reč zanimiva je, 

tako vsako živo bitje na svetu drugačno je. 

Brez drugačnosti pust bi bil ta svet, 

saj te zanimivosti so posledica drugačnosti.  

 

Žiga Orel, 6. b 

RIMANA DRUGAČNOST 

Sem včeraj preveč razmišljal , 

da sem si že potem domišljal. 

Domišljal sem si, da sem poet, 

poet poln čudežnih besed. 

Izmišljal sem si rime fine, 

čudne rime, simpl rime.  

 

Najprej sem pisal čist simpl rime: 

muca maca, kuža luža, račka tačka. 

Nato malo čudne rime: 

Siten kot muha , 

ko zmanjka nam kruha. 

Lačen kot volk, 

da boli me že kolk. 

Priden kot mravlja, 

ko rime skup spravlja.  

 

Ker sem bil čist preveč priden kot mravlja, 

postal sem lačen kot volk, 

ker zmanjkalo nam je kruha, 

postal sem siten kot muha. 

 

Biti poet poln čudežnih besed nikakor ni lahko!?                                                                                                                                                                                                

 
Gašper Renko, 6. B 

 

 
 



 


