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UVODNIK
LARA NA OBISKU

-

ČASOPIS
OŠ LIVADE IZOLA MAJ 2013

št. 2CENA: 1 EUR

V času od 8.4. 2013 do 12.4. 2013 je bila pri nas na obisku Lara Pollet, učenka iz Belgije, natančneje iz mesta Mechelen, ki se nahaja na 
S Belgije (25km severno od Bruslja). V nadaljevanju smo se z Laro pogovarjali o življenju, predvsem tistem šolskem, v Belgiji.

INTERVJU BELGIJA

Lara z učenci 9. X razreda

Nataša: Kaj te je pripeljalo v Slovenijo?
Lara: Sem sem prišla, ker je moja mamica slovenka. 
Nataša: In kako to, da si prišla na našo šolo?
Lara: Zanimalo me je, kako je pri vas, pobudo za to pa je 
dala mama.
Nataša: In kako se med nami počutiš?
Lara: Dobro in lepo sprejeto.
Nataša: Kako bi primerjala potek pouka pri nas in v Belgiji?
Lara: Pri nas se pouk prične ob 8.30 in zaključi ob 16.10. 
Učna ura traja 50 minut, vendar nimamo vmesnih 5-
minutnih odmorov za pripravo. Takoj se moramo preseliti iz 
učilnice v učilnico, sicer se učitelji na nas jezijo. Imamo en 
odmor, ki traja 15 minut, drugega, ki traja 10 minut in 1 uro 
prostega časa, ki je namenjen kosilu. Stil poučevanja 
učiteljev je podoben kot pri vas. Zvezkov nimamo, imamo pa 
za vsak predmet delovni zvezek.
Nataša: Pri vas nimate šolskega sistema urejenega tako kot pri nas?
Lara: Otroci se všolajo pri 6 letih, osnovno šolanje traja 6 let, po šestih letih, lahko izbereš samo ponujeno nadaljnje šolanje. Vsaka šola 
zahteva svoje pogoje. Jaz obiskujem 3. letnik srednje šole in sem jezikovno usmerjena, saj se učim francoski, angleški, grški, latinski in 
nizozemski jezik.
Nataša: Ali pri toliko jezikih pomeni, da matematike sploh nimaš?
Lara: Ne, matematike imamo enako kot drugi, ki niso jezikovno usmerjeni. V primerjavi z vašo matematiko je naša zahtevnejša, saj smo v 
šoli že obravnavali kotne funkcije, ki jih vi sploh nimate v učnem načrtu.
Nataša: Kako pri vas poteka ocenjevanje znanja?
Lara: Ocene so od 0 do 10. Ocenjujejo nas le pisno in nas o tem ne obvestijo prej (če nismo pridni), sicer pa nas pred testi obvestijo. Vsa 
obvestila staršem učitelji zapisujejo v naše beležke, ki jih moramo vsak teden dati staršem v podpis. Na koncu trimestra moramo to 
pokazati učitelju.
Nataša: Ali si zdaj na počitnicah?
Lara: Ja, dva tedna. 
Nataša: Ali boš še prihajala v Slovenijo?
Lara: Seveda.
Nataša: Ali si želiš ohraniti prijateljske vezi z učenci, ki si jih pri nas spoznala?
Lara: Ja.
Nataša: Kaj ti bo najbolj ostalo v spominu v času tvojega gostovanja pri nas?
Lara: Da moramo v šolo nositi copate.
Nataša: Najlepša hvala za ta intervju, veselilo me je, da si bila med nami.
                                                                                                                         Nataša Škof       

Andrej Ilienko in Tajda Požrl na 4. odprtem mladinskem prvenstvu v Izoli 
(vir; bilten – Mladinsko Izole 2013) 

Zato se zamislite preden se odpravite »po nakupih« ali tisto kar nameravate kupiti res potrebujete, ali pa z neopravljenim nakupom raje 
malo« prišparate« naravo. Zamislite se, kakšen odnos imate do predmetov, kako z njimi ravnate, saj vsakokrat ko predmet zavržete 
poskrbite , da se zmanjša življenjski prostor. Ali bi živeli na smetišču? »Ne« že kar slišim vaš odgovor. Ali razmišljate enako, ko 
nakupujete izdelke n-krat zavite v različne vrste embalaže, samo da bi bili na pogled privlačnejši? Ali razmišljate o tem, ko odmetavate 
odpadke, ali jih ločujete, ali ugašate luči, ali zapirate pipo medtem, ko si umivate zobe? Ali se v trgovino odpravite z nakupovalno vrečko, 
ali vselej sproti kupite novo?
                                                                            Ravnajte odgovorno za vas in za vse, ki pridejo za vami.
                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                              Nataša Škof in Zdravošolci

22. APRIL - DAN ZEMLJE

Človeška populacija hitro narašča. Leta 1987 se je na Zemlji rodil 5-milijardti Zemljan. Danes se 
število prebivalcev Zemlje hitro približuje 7 milijardam. Problem je, ker s številčnostjo naraščajo 
tudi potrebe ljudi.
V naravi človeka je, da želi vedno več in več. Vir njegovih dobrin pa je edino Zemlja. Zato, da bi 
zadovoljil svoje vse večje potrebe, zastruplja ozračje, vode, tla, izsekuje gozdove, izsušuje rečne 
struge, prekomerno pleni in prekomerno uničuje življenjski prostor številnih organizmov. S 
prekomernim izpustom toplogrednih plinov človek povzroča globalno ogrevanje zemlje. Posledica 
vsega navedenega pa je je rušenje naravnega ravnovesja, zaradi česar je čedalje večje število 
vrst ogroženih , nekatere tik pred izumrtjem.
Človek ne deluje v skladu z zakoni narave temveč proti njim. Posledice svojega neodgovornega 
ravnanja lahko že občuti kot nenavadne ali nepričakovane vremenske pojave, ki  brez dvoma 
vplivajo tako na pomanjkanje pitne vode kot na celotno proizvodnjo hrane, pojavljanje njemu 
neznanih bolezni,… 

Šah na šoli? Ja, res. V tem šolskem letu smo začeli s 
šahom tudi na naši šoli, tako kot na večini osnovnih šol 
po Sloveniji. Priključili smo se namreč projektu »Šah v 
vse slovenske osnovne šole«. Od Šahovske zveze 
Slovenije smo prejeli 10 šahovskih kompletov in 
demonstracijsko šahovsko tablo. Učenci, ki jih šah 
malo bolj zanima, so se včlanili v svetovno šahovsko 
organizacijo FIDE.
Šahovski krožek poteka ob torkih preduro in se ga 
udeležuje pogosto več kot 20 mladih šahistov, od 
prvega do sedmega razreda. Naučili smo se šahovskih 
pravil, šahovske kulture in se udeležili kar nekaj 
tekmovanj. Kljub temu, da smo šele začetniki, so se na 
zadnjem ekipnem tekmovanju v Kopru zelo izkazali. 
Četverica (Andrej Ilienko, Al Sivka, Tadej Pinterič in 
Jure Ravnikar) je zasedla odlično četrto mesto med 
osnovnimi šolami v obalno-kraški regiji. Tudi na 
zadnjem posamičnem tekmovanju, na 4. odprtem 
mladinskem prvenstvu v Izoli, ki se ga je udeležilo 34 
šahistov iz mnogih slovenskih mest, med njimi tudi iz 
naše šole, se je naš šahist, Andrej Ilienko zelo dobro 
odrezal. Zasedel je 8.mesto. Brez dvoma, vsako 
tekmovanje mladim šahistom prinese številne izkušnje, 
ne glede na rezultat.

Ob koncu letošnjega šahovskega krožka nas čaka še 
prijeten dogodek. Na šolo prihaja slovenska državna 
prvakinja, velemojstrica, Ana Srebrnič, ki bo z mladimi 
šahisti odigrala simultanko. To pomeni, da se bo vsak 
lahko preizkusil v igri s trenutno najboljšo slovensko 
šahistko. Šahisti bodo imeli na voljo tudi strokovno 
pomoč staršev ali starih staršev. Vsekakor se vsi 
veselimo tega dogodka.
                        Mentor šahovskega krožka
                                  Dušan Gabrijel

MI PA IGRAMO ŠAH

Mmmmmm, kako lepo diši po pomladi, ljubezni, 
razigranosti, smehu, brezskrbnosti ... po novi številki 
Livadskega prebranca. 
Vse te opojne dišave nas vodijo proti ciljni črti šolskega 
leta.
Ja no, nismo še čisto vsega postorili zato, da lahko 
ponosno prestopimo cilj, a verjemite, vztrajnost daleč 
pelje.
In končno se bomo lahko naužili zasluženega dopusta, ki 
nas omamno vabi na prelepe sončne plaže, v naročje 
brezdelja in uživanja. Waw ali kul ali the best!!!!!!
Še prej pa me le prelistajte in preberite. Mogoče se v 
meni skrivaš prav ti in tvoj prispevek ali skrivnost, morda 
nepričakovane počitnice?

Lep, sončen pozdrav in nasvidenje v grudnu, leta 2013.
Pa, pa.

PREBRANEC
LIVADSKI



JANJA

Sestavine: 
- 400 g savoiardi ali baby piškotov
- 250 g mascarpone sira
- 3 jajca
- 4 žlice sladkorja v prahu
- približno 300 - 400 jagod  (narezanih, s sladkorjem posutih)
- čokolada v prahu ( lahko tudi kakav )
- 1 dl jagodnega sirupa, zmešanega s 1/2 dl vode, (sok od 
jagod)
 

Postopek priprave:
1. Piškote navlažimo v jagodnem sirupu, ki 
smo ga razredčili z vodo, dodamo tudi sok, ki 
se je naredil od jagod.
2. Položimo jih na dno  pekača  (20 x 30 cm), 
lahko v skodelice

Krema:
1.  Beljake stepemo v trd sneg in ga pustimo 
na hladnem 
2.  Penasto umešamo rumenjake s 
sladkorjem, nato dodamo mascarpone, da 
nastane gladka zmes
3.  Na koncu rahlo umešamo beljakov sneg - 
ročno
4.  Premažemo na zložene piškote
5. Po vrhu  dodamo narezane jagode
6.  Dokončamo z drugo plastjo piškotov, 
namočenih v soku
7.  Po vrhu premažemo s kremo in posujemo 
s čokolado v prahu (2 žlici)

Bila je Faca Maca, ki je noben prej ni 
videl. Ta Faca Maca je bila zelo 
prijazna in dobra, da je bilo vsem v 
mestu Faci lepo. Nekega dne je v 
mestu Faci srečala konja Megija. Ko 
ga je Faca Maca srečala je od 
njegove lepote kar odprla usta. Nato 
ga je pozdravila: »Dober dan!« in ga 
vprašala:«Kako se imenuješ?« Konj 
ji odgovori:« Megi sem. Pa ti?« Maca 
mu odvrne: » Jaz sem Faca Maca. Ti 
je všeč moje ime?« »Seveda! Zakaj 
pa mi ne bi bilo?« ji odvrne Megi. 
»Ne vem, ker nobenemu ni,« pravi 
Faca Maca. Konj Megi je bil 
začuden:« Zakaj nobenemu ni 
všeč?« Faca je odgovorila:« Veš, o 
tem nočem govoriti. Zelo lep rog 
imaš!« »Res?«je bil presenečen 
Megi. »Ja, res!«je odvrnila Maca. 
Megi je vprašal:«A bi bila moja 
prijateljica!« »Seveda!« je odvrnila 
Faca Maca. »Kaj se greva igrat?« 
Megi je razmišljal: «Ne vem.« 
»Igrajva se, da ti loviš«, je predlagala 
Maca. »No, prav!« se je strinjal Megi. 
In sta se igrala cel dan. In ko ju je 
mama poklicala domov, sta ubogala. 
In tako je bilo do konca življenja.

                        Jerneja Čendak, 2. b

FACA MACA Pomladno vzdušje

Žrebec teka
prek poljan
saj le enkrat 

v letu
s pomladjo je

obdan.

Teka prek
travnate stezice

kjer mu
vedno pojejo

ptice.

S cvetjem
rož in dreves

gleda
ta pravljični

svet.

Veter in
voda

ga obdaja
preko

tega raja.

To pomladno
vzdušje je

ki ga čakamo
vse tri dolge

letne mesece.

Kaja Žefran, 4. a

POTOVANJE V PARIZ

Ko smo s prijatelji potovali v Pariz, smo se vozili 
zelo dolgo časa. Dostikrat smo se vstavili. Ko smo 
prispeli v Pariz, smo bili zelo veseli. V apartmaju 
smo imeli zelo lep razgled. Zjutraj, ko smo se 
zbudili, smo se oblekli, pojedli zajtrk in odšli po 
Parizu. Najprej smo se peljali s tramvajem. 
Ogledali smo si mnogo znamenitost kot so: Eifflov 
stolp, Slavolok zmage in muzeje. Ko se je 
zmračilo, smo odšli v apartma. Tako se je končalo 
moje potovanje v Pariz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Uroš Žavbi, 3. a

POTOVANJE

Poleti smo šli na Rab. Z menoj je bil tudi moj 
prijatelj Jan. Najprej smo šli čez mejo. Pot je 
bila zelo dolga. Jan in jaz sva v avtu zaspala. 
Ko se je Jan zbudil, je zbudil še mene. Ko 
sem pogledal skozi okno, sem zagledal dolgo 
kolono vozil. Na trajektu sem užival. Ko smo 
prišli na Rab, smo se peljali do mesta. Potem 
smo poiskali naš apartma. Naslednji dan smo 
se šli kopat.
Jaka Hrvatin, 3. a

POTOVANJE

Za počitnice sem se z vlakom 
odpeljala v Postojno k noni Ani. 
Z mami sva se v Kopru vkrcali 
na vlak. Do Postojne sva se 
vozili približno 20 minut. Na 
vlaku sva poiskali prost sedež, 
sva klepetali, opazovali 
pokrajino in se igrali. V Postojni 
sva izstopili na peron. Tam naju 
je že čakala nona Ana. Pri noni 
sem se igrala, se z mamo 
sankala za blokom, šli sva z 
mini busom v mesto po nakupih. 
Pomagal sem tudi kuhati. Ko so 
minile počitnice, sem morala 
spet domov in ponovno v šolo.
Ema Cepak, 3. a

NA OTOČKU
Nekega lepega sončnega dne sem se na majhen otok odpravil 
s Petrom in Žigo. Tam smo se kopali in uživali na mivki. 
Zgradili smo zelo velik grad. Kmalu za tem smo se šli potapljat 
in našli smo veliko različnih školjk. Iz daljave sem zaslišal 
čudne zvoke. Šli smo pogledat v bližnji gozdiček. Tam smo 
zagledali majhnega levčka. Povedal nam je, da ne najde svoje 
mamice. Skupaj smo hodili do jase. Pri grmu je levček zagledal 
svojo mamico. Mamica mu je povedala, da je šla po hrano. 
Mamica in levček sta se poslovila. Starejši gospod me je 
vprašal, kje živimo. Odgovoril sem mu:«Daleč od tod.«Rekel mi 
je:«Lahko živite pri nas, če hočete.« Skupaj smo se odločili, da 
bomo živeli na otoku. Gospod nam je pojasnil, da so pleme, ki 
se imenuje Aborigini. Poklical je prijatelje in pokazali so nam 
različne veščine, vse mogoče igre in nas naučili njihovo 
abecedo. Skupaj smo živeli do konca svojih dni.
Jakob Lisjak, 3. b

OTOK DINOZAVROV
Bil sem na velikem otoku čisto sam. začel sem 
raziskovati. Zagledal sem džunglo. Videl sem 
majhnega dinozavrčka, ki se je skrival za palmo. 
Vprašal sem ga, če ima starše. Rekel je, da jih 
ima. Potem mi je predstavil očeta Rexa in mamo 
Nako. On se je klical Poka. Bilo mi je tako všeč, 
da smo se z družino tja preselili.
Lukas Prača, 3. b

EPI READING BADGE- ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA - 4. RAZRED

V tednu od 11. do 15. aprila je za vse učence od 4. do 9. razreda potekalo tekmovanje za 
angleško bralno značko.  Letos so bile za 4. razred določene 3 knjige: Dumbo, Snow White and 
the Seven Dwarfs in Peter Pan. V četrtih razredih so bralno značko opravili prav vsi učenci. V 4. 
a so tako osvojili 7 zlatih priznanj, 13 srebrnih priznanj in 6 priznanj za sodelovanje. V 4. b pa 18 
zlatih priznanj, 7 srebrnih priznanj in 1 priznanje za sodelovanje. Vsem sodelujočim iskreno 
čestitam in upam, da se bodo tudi naslednje leto tako  množično odločili za opravljanje angleške 
bralne značke.
                                                                         Mentorica: Jasna Černic

EPI LETTURE  - IITALIJANSKA BRALNA ZNAČKA - 5. RAZRED

V tednu od 18. do 22. marca je za vse učence od 5. do 9. razreda potekalo tekmovanje za 
italijansko bralno značko.  Letos je bila za 5. razred določena knjiga: L`ISOLA MISTERIOSA. 
V 5. a so tako osvojili 1 zlato priznanje, 5 srebrnih priznanj in 1 priznanj za sodelovanje. V 5. b pa 
2 zlati priznanji, 3 srebrna priznanja in 1 priznanje za sodelovanje. 
Vsem sodelujočim iskreno čestitam.
                                                                                                    Mentorica: Gardi Peršolja

Ko bo prevroče, si pripravite 

nekaj osvežilnega!
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OTROŠKI PARLAMENT JEZIKI - KRATKI, DOLGI, RAZNOLIKI

KAJ VSE JE UMETNOST?  

Janja Prelec

A STRANGE COINCIDENCE

Last winter I travelled to Alta Badia in Italy. I went there  alone for a month. I like skiing, so I went 
to a ski slope and I had been there every day from seven  o'clock in the morning till dark. One 
day I went up the hill because I wanted to ski in full snow. When I was at the top I looked down  
the slope and I was a bit scared. Finally I took off. After about ten minutes of excitement I felt a 
strong earthquake under me. A big part of the mountain that was covered with snow started to 
slide towards me. I put my body into the most  aerodynamical  position so that I could reach the 
fastest speed. Luckily I survived. When I came into the valley I was glad that everything went 
okay. I felt exhausted but happy because I was alive.
The following days I had a lot of fun.
                                                                                                                 Andrej Samotorčan, 9. b 

LA MIA MIGLIORE AMICA MAJA

La mia migliore amica si chiama 
Maja. Lei ha nove anni e vive a Isola. 
Ha i capelli lunghi e marroni e gli  
occhi marroni. Il suo cibo preferito è 
l'omelette con la nutella. Il suo colore 
preferito è l'azzuro. Maja sa suonare 
molto bene il pianoforte, sa pattinare, 
sciare, giocare a pallavolo e a 
pallamano. A Maja piace anche il 
computer, ballare e ascoltare la 
musica. Lei è la mia migliore amica 
perchè è simpatica ,intelligente, bella 
e allegra. Sono contenta perchè 
Maja è la mia migliore amica.                                                                           
Astja Ludvik 4. b

LA MIA MIGLIORE AMICA

La mia migloire amica si chiama Neja.
Neja vive a Izola. Ha nove anni,il prosimo mese avra 
dieci anni. Neja ha i capelli lunghi e riccioli di colore 
marone e gli occhi verdi. Il suo cibo preferito e' la pizza. Il 
suo colore preferito e' viola. Neja e' una ragazza molto 
vivace,le piace ridere e scherzare. E' sempre in 
movimento,salta, corre, fa la verticale oppure guida la 
bicicletta. Neja ha anche un coniglio che si chiama Pika. 
Mi piace giocare con Neja.
Sara Milotič , 4. a

MY FAVOURITE DAY

My favourite day is Thursday. On Thursdays I get up at quarter to seven. Then I brush my teeth 
and get dressed. Sometimes I don´t  eat  breakfast. I go to school by car. At  school we have a 
lot of subjects.  Like maths, Italian, Slovenian and three more subjects. After  school  finishes I 
eat lunch at home. Then I have German lessons. I really like German. After the lessons I come 
home and prepare myself for tennis. I play it with my friend. It˙s really fun. When I finish tennis 
practice I go shopping. I buy a lot of clothes like T- shirts and other stuff. At seven o˙clock I play 
computer games or fight with my brother  for no reason. At half past seven I eat dinner.  It`s really 
good. My mum makes it. After dinner I watch television mostly the cartoons on Disney Channel. I 
like them. They`re funny, I learn English and some magic tricks. On this Channel I can  see some 
celebrities that I want to see in real life like Zendaya, Selena Gomez, Laura Marano, Ross Lynch, 
Skai Jackson and Peyton List. I go to bed at half past nine.
                                                                                                                        Tajana Vokić ,  5. b

V letošnjem šolskem letu smo se na zasedanjih otroškega parlamenta pogovarjali o letošnji osrednji temi, 
ODRAŠČANJU. Predstavniki razredov so izbrali tri glavne teme, o katerih bi se želeli letos pogovarjati: šport, 
glasba in druženje (zabava). Ker pa cilj letošnjega otroškega parlamenta ni le pogovor ampak so tudi dejanja, 
smo želje in predloge učencev uresničili. Pomembno je, da so predstavniki začutili njihovo vlogo o 
samostojnem, demokratičnem odločanju. Nekateri predlogi so že uresničeni, nekateri pa še bodo. 
In kaj vse smo dosegli?
• Med rekreativnim odmorom imate učenci predmetne stopnje na razpolago žogo in možnost uporabe modrega 
igrišča.
• Med malico učenci vrtite glasbo po svojem izboru na šolskem radiu.
• Učitelji se strinjajo in dogovarjajo z učenci oziroma učenkami o nadaljnjih tekmah v odbojki. Vsekakor bo prišlo 
do realizacije.
• Dogovarjamo se o obliki in izvedbi prireditve »Livade imajo talent«, kjer boste učenci lahko pokazali svoje 
vrline.
• Z zanimivostmi o letošnjih izbranih temah smo »okrasili« steno ob vhodu v knjižnico.
V sredo, 10. 4. 2013 smo se udeležili OBČINSKEGA PARLAMENTA  v Manziolijevi palači v Izoli. Skupaj s 
predstavniki vseh treh izolskih osnovnih šol smo spoznali gospo iz Indije, ki nam je pripovedovala o načinu 
odraščanja v njihovi deželi in v Ameriki, kjer je živela nekaj let. Razlike so zelo velike in preko medsebojnega 
pogovora smo prišli do spoznanja, da je odraščanje pri nas vseeno lažje in enostavnejše kot v Indiji ter da se 
ne zavedamo koliko ugodnosti imamo. 
Z delom letošnjega otroškega parlamenta pa nismo še zaključili, saj nas čaka še organizacija »TALENTOV« in 
zaključni sestanek. 
Lep pozdrav vsem s strani PARLAMENTARCEV.

Sestavine:
- Mleko, jagode, sladoled ( jagodni in vanilijev )

Postopek priprave:
1- Jagode operemo pod tekočo vodo
2- Odstranite pecelj
3- Očiščene položite v mešalnik
4- Dodajte jagodni in vanilijev sladoled
5- Prilijte še malo mleka
6- Mešajte pri  največji jakosti, da nastane gladka 
zmes brez koščkov
7- Vmes postopoma dodajajte mleko do želene 
gostote
8- Nalijte v visoke kozarce ter ponudite s slamico

JAGODNI TIRAMISU

JAGODNI FRAPE
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ŠLI SMO, VIDELI SMO, POIZKUSILI SMO... LEPO NAM JE BILO!

-
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Draga moja Zaskrbljenka!
Zelo dobro si ocenila situacijo v kateri se nahajaš. Včasih so takemu odraščajočemu človeku rekli, da ni ne ptič ne miš. Vse 
spremembe, ki jih opisuješ so znaki hormonskega neravnovesja, ki si ga deležna zaradi svojega odraščanja. Si v letih, ko 
na svojem telesu opažaš spremembe za katere lahko odgovornost mirno pripišeš hormonom.  In, če se spremembe 
dogajajo na telesu, se prav gotovo dogajajo tudi v glavi – od tod tvoja občutenja in tvoje ideje. Vse to je le del mozaika, ki 
mu pravimo odraščanje, je pot v svet odraslosti. Ko pred starši izjaviš, da bi ponočevala, ali da bi se s prijateljem odpravila 
na koncert, te verjetno zelo čudno pogledajo in s tem ne soglašajo, saj v tebi še vedno vidijo svojo majhno deklico za katero 
je potrebno poskrbeti. Ko pa je potrebno iti v trgovino , počistiti stanovanje, marljivo sedeti za knjigo in se učiti, no ja, tedaj 
pa si zanje že velika – skoraj odrasla, odgovorna oseba. In v tem grmu tiči zajec. Pa je bilo z menoj v tvojih letih enako in je 
bilo težko, saj se je svet vrednot, ki so ga moji starši gradili, počasi sesuval.  Več mi je bilo do druženja s prijatelji kot do 
druženja s starši. Zaupljiva sem bila bolj do prijateljic kot do staršev, starši pa so mi predstavljali odlično tarčo za kritiziranje 
in iskanje napak. Kako te lahko potolažim? Vidiš, zdaj sem tudi sama starš in čisto dobro se zavedam, da se od mojih 
staršev bistveno ne razlikujem. S svojimi otroki lovim ravnotežje, pa tudi zmeraj ne gre, čeprav včasih napnem vse sile. In to 
odraščanje kar traja in traja, do konca srednje šole ali pa še čez. Tako je, tako bo in tako je tudi prav. Zaupaj svojim 
staršem, verjemi, da se stvari vedno uredijo tako, da je zate najbolje in pusti času naj naredi svoje. 

ŠKOFICA 

MODRUJE

DOSEŽKI

ŠKOFICA 

SVETUJE

HITRO IN 
ZANESLJIVO 
RAČUNANJE

Naša šola se je tudi letos udeležila 
Državnega tekmovanja Hitro in zanesljivo 
računanje, na katerem je že tretje leto 
zapored nastopila Tajana Vokić.  
Veliko vaje, truda in trdega dela jo je 
pripeljalo do odličnega 1. mesta na 
državnem tekmovanju.
Želimo ji, da bi se prav tako dobro odrezala 
na meddržavnem tekmovanju, ki bo 
potekalo 11.maja. Tam se bodo pomerili 
najboljši učenci  iz Litvije, Latvije, Estonije, 
Ukrajine in Slovenije.

Mentorica Katja Bonaca

V sredo 3.4.2013 je na Osnovni šoli Dušana 
Bordona potekalo področno tekmovanje v 
košarki osnovnih šol za letnike 2000 in mlajše. 
Nastopila je tudi naša šola. Prvo mesto je 
osvojila OŠ Dušana Bordona, ki so imeli veliko 
prednost domačega igrišča. Drugi s bili igralci 
iz OŠ Antona Ukmarja iz Kopra. Tretja je bila 
naša šola, ki je na žalost na zadnji tekmi z OŠ 
Antona Ukmarja izgubila za 4 točke. Četrto 
mesto je zasedla OŠ iz Sežane. 
Za OŠ Livade so nastopali:
Rok Komac, Gašper Pečenko, Dimitrij Mičovič, 
Luka Jerman, Luka Logar, Adam Toth, Urh 
Jakob Poberaj,        Erik Horvat, Domen 
Stopar, Domen Drinovec.
Ekipo je vodil učitelj Igor Božeglav, pomočnik 
trenerja in vodja segrevanja pa je bil Sebastjan 
Markežič.

KOŠARKA

ČESTITAMO!

V petek, 22.03.2013, je na naši šoli potekalo tekmovanje petošolcev v znanju o oljki » Oljka, ali te poznam?«. Sodelovalo je 
15 ekip petošolcev iz obalnih šol. V vsaki ekipi so trije učenci. Tekmovanje traja že 20 let, na naši šoli je bilo organizirano letos 
prvič.
Učiteljica LVZ Ingrid Knez je čudovito okrasila tekmovalne prostore. Za zmagovalno trojko je izdelala oljčne venčke. Hišnik 
Igor Strle se je potrudil pri tehnični izvedbi tekmovanja, kuharica Almira Božič pa je poskrbela za sladko presenečenje.
Lanskoletne zmagovalke Asja Huremović, Nina Krebelj in Gaja Soršak na začetku tekmovanja predale prenosni pokal. Sledil 
je pisni del tekmovanja. Nato so bili objavljeni rezultati pisnega dela. Pet najboljših ekip se udeleži ustnega dela tekmovanja 
oz. kviza. Med temi petimi ekipami so bile tudi naše učenke Chiara Milanič, Eva Sutlović in Tajana Vokić. 

OLJKA, ALI TE POZNAM?
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OVEN (21. 3. – 20. 4.)
Ti - neutrudljivi bojevnik se boš najprej lotil pospravljanja 
zvezkov in knjig. Sledila bo faza sekiranja in razmišljanja o tem,  
ali ti bo le uspelo za naslednje šolsko leto kupiti tvoje sanjske 
šolske potrebščine. Nato se boš končno zbudil in ugotovil, da si 
na POČITNICAH!!!  Nevarnost, da te opeče sonce je minimalna. 
Tvoj zaščitni faktor je GOSTA DLAKA, ki jo je potrebno močiti. 

BIK (21. 4. – 21. 5.)
Znan si po tem, da ne maraš sprememb. Zato si se odločil, da 
boš v naslednjem šolskem letu uporabljal kar iste potrebščine 
in dopolnil zvezke. No, varčen pa si! Kar boš prihranil 
uporabi za svoji najljubši aktivnosti: jesti in piti. Nevarnost, 
da te opeče sonce je srednje visoka. Tvoj zaščitni faktor je 
GOSTA TEMNA DLAKA, ki privlači sonce. OBVEZNA 
UPORABA SENČNIKA.

DVOJČKA (22. 5. – 21. 6.)
Tudi tokrat bosta v dvomu, kaj najprej narediti. Pospraviti 
pisalno mizo ali iti na plažo. Odločitev je vedno enaka, 
pospravila bosta polovico pisalne mize in seveda odšla na plažo, 
kjer bosta prijateljem utrujala, ker nista dokončala dela. 
Nevarnost, da vaju opeče sonce je MAKSIMALNA. Nimata 
zaščitnega faktorja. Potrebno bo razmisliti o uporabi potapljaške 
obleke. RAK (22. 6. – 22. 7.)

Ubogi rakec, ponovno je napočil čas, ko se bo potrebno posloviti 
od tvojih skrbno izbranih potrebščin. Hude čustvene stiske te bo 
rešil le nakup opreme za na plažo. Nevarnost, da te opeče je lahko 
MAKSIMALNA. Tvoj zaščitni faktor je biti RDEČ KOT RAK. 
Dovolj imaš teh neumestnih pripomb, zato se letos ne boš pražil 
na soncu.    LEV (23. 7. – 23. 8.)

Čeprav se nam obeta vročinski val, te to ne spravlja ob živce. Vsi 
ti bodo zavidali, saj boš v vročih dneh blestel kot že dolgo ne. 
Plaža, žurke in nasploh POČITNICE so dovolj velik razlog za 
dobro voljo. Nevarnost, da te opeče je minimalna. Tvoj zaščitni 
faktor je PREGOSTA DOLGA DLAKA. Nasvet: pojdi do 
frizerja in se postrizi oz. umisli si novo pričesko npr. drede.  

DEVICA  ( 24. 8. – 22. 9.)
No, letos se ti obeta predčasen nakup potrebščin za naslednje 
šolsko leto. Morala jih boš pravočasno in predvsem SAMA izbrati, 
saj imajo tvoji domači tvojih kritik dovolj. Saj sama vedno praviš, 
da ti narediš najbolje. Obeta se ti poletno lenarjenje. Nevarnost, da 
te opeče je srednje visoka. Tvoj zaščitni faktor je PAREO, sončna 
očala in klobuk.

TEHTNICA (23. 9. – 23. 10.)
Najprej boš tehtala ali si bila v tem šolskem letu uspešna ali ne. 
Nato se boš spraševala ali bi bilo bolje iti najprej v solarij in tako 
kožo pripraviti na sonce, mogoče za spremembo kupiti enodelne 
kopalke ali pač ne. Dovolj je vseh teh preglavic, uživaj!!! 
Nevarnost, da te opeče je MAKSIMALNA. Tvoj zaščitni faktor 
je KOVINA, na soncu boš blestela in se preveč segrela. Poišči si 
senco. ŠKORPIJON (24. 10. – 22. 11.)

Zagotovo te bo kdo vprašal, kako je minilo šolsko leto. In kot 
ponavadi ti to ne bo všeč, saj boš takoj pomislil, kaj ima za bregom. 
V počitnicah se boš KONČNO sprostil in pozabil na vse težave. 
Nevarnost, da te opeče je minimalna. Tvoj zaščitni faktor je 
STRUPENI REP, ki ga je potrebno priključiti na vodovod in se 
hladiti. 

STRELEC (23. 11. – 21. 12)
Sonce sije, življenje je...ena velika uganka, še vedno ne vemo, kaj 
je bilo prej kokoš ali jajce... Kot ponavadi se boš zasanjano 
predajal globokim mislim. Tvoji prijatelji pa bodo upali, da se boš 
hitro prebudil in z njimi užival v brezskrbnih počitnicah. 
Nevarnost, da te opeče je srednje visoka. Tvoj zaščitni faktor sta 
LOK in PUŠČICA. “Streljaj” v senci. 

KOZOROG (22. 12. – 20. 1.)
Celo šolsko leto si žaloval za lanskimi poletnimi počitnicami. Pred 
teboj so nove počitnice, ki bodo lahko zabavne ali pa tudi ne. Sam 
se boš moral odločiti, kdaj se bo zaključila žalovalna doba  za 
zaključenim šolskim letom. Nevarnost, da te opeče je minimalna. 
Tvoj zaščitni faktor je SREDNJE GOSTA DLAKA. Previdno, da 
ne boš pristal na roštilju. 

VODNAR (21. 1. – 18. 2.)
Še eno šolsko leto je za teboj. Marsikdo bi zavpil: “Končno 
počitnice!” A ne ti, saj tebi je vedno lepo, nič ti ni težko. Sedaj je 
čas, da se tudi ti spočiješ in komu drugemu prepustiš, kakšno 
nalogo. Nevarnost, da te opeče je miniminiminimalna. Tvoj zaščitni 
faktor je VODA. Pozor, v vodi te sonce najbolj opeče.

RIBI (19. 2. – 20. 3.)
Kot ponavadi so se vama tudi v tem šolskem letu dogajale 
krivice. Da o smoli ne govorimo, kar lepila se je na vaju.  Že v 
začetku poletja bo sonce posijalo tudi za vaju in če verjameta ali 
ne bosta v počitnicah KONČNO uživali. Nevarnost, da vaju 
opeče je minimalna. Vajin zaščitni faktor so LUSKE. Ne hodita 
preblizu žara in ribjih restavracij. 

Pred "uporabo" se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Že kar nekaj časa se z menoj dogajajo čudne stvari, ki jih ne morem pojasniti. Zdaj sem vesela, zdaj 
zaskrbljena, učitelji mi gredo na živce, starši enako, delati se mi ne da malo nič. Najraje bi se 
umaknila daleč stran, da ne gledam teh fac po šoli, ki sem jih bolj ali manj sita, pa še starši mi ne bi 
težili kar naprej. Kar naprej nekaj hočejo od mene, kar naprej mi postavljajo zahteve, zraven pa se 
moram za vsako svobodno urico maksimalno boriti. Kaj je zdaj prav in kdaj bo tega konec?
Zaskrbljenka

Za vas v zvezde gleda: ANERI
Škofica

NAGRADNI KUPON

IME IN PRIIMEK:
_____________________
NASLOV: 
_____________________
_____________________

Nagradni kupon lahko oddate le v 
soboto, 11. 5. 2013, do 11:00 v 
nagradno skrinjico Livadskega 
prebranca! Veljaven je le na ta 
dan, žrebanje bo opravljeno 
istega dne na zaključni prireditvi 
Spletimo vezi generacij.
Z oddajo kupona se strinjate z 
objavo vaših podatkov v primeru, 
da ste izžrebani.

S PREBRANCEM
 NA IZLET

Kviz so si ogledali tudi starši. Prisotni so bili tudi učenci naše 
šole in pridno spodbujali naše tekmovalke. Poleg pravilnih 
odgovorov na zahtevna vprašanja o oljki so morale naše 
finalistke degustirati oljčna olja in ugotoviti, katero je ekstra 
deviško oljčno olje ter posaditi oljko. Zelo so bile uspešne in na 
koncu so osvojile 4. mesto. Upamo, da se bodo na novo 
posajene oljke obdržale. S skupnimi močmi bomo poskrbeli za 
to.
Zahvala gre vsem sodelujočim pri tekmovanju. Vse je bilo 
izvedeno brezhibno in v prijetnem vzdušju in okolju.
Izola, 22.3.2012
                                                                                                          
Mentorica Marina Potočnik
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KAM PA KAM MED POČITNICAMI?

Tudi v Izoli se med počitnicami 

dogaja marsikaj zanimivega

Ste vedeli, da imamo v Izoli prav svojo turistično 
agencijo?

TURISTIČNA AGENCIJA BELE 
SKALE našim bralcem podarja 

enodnevni izlet v Benetke z ladjo 
Dora za dve osebi (odhod iz Izole, 

v soboto, 25. 05. 2013). 
Ker je bralcev veliko, nagrada pa je 
le ena, najdete na desni kuponček, 

ki ga lahko vržete v nagradno 
skrinjico Livadskega prebranca v 

soboto, 11. 5. 2013, do 11:00! 

vožnje z barko in ribji pikniki

rent a car

 panoramske polete z letali Cesna

V agenciji BELE SKALE ponujajo: Enodnevne avtobusne izlete z odhodi iz Izole, 
potovanja in počitnice vseh slovenskih agencij, 

zdravilišč, letovišč.

 Lahko se odpravite na izlet s 
katamaranom v Benetke, nočni 

Gardaland, Aquasplash, 
Mirabilandia.

letalsk
e vo

zo
vn

ice

CORIS zavarovanja

Prvih 5 bralcev, ki bo v agenciji rezerviralo 
počitnice, dobi v dar potovalno torbo. V 

agenciji se oglasite z Livadskim 
prebrancem! www.izola.eu




