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LIVADSKI

Marina Potočnik

NADALJEVANJE NA NASLEDNJI STRANI...

Zimska šola v naravi 

Pohorje

CENA: 1 EUR

ČASOPIS
OŠ LIVADE IZOLA APRIL 2015

ŠT. 2

Dragi prebranci in prebranke!

PREBRANEC

Učenci 5. a in 5. b smo se v času 
od 9. 2. do 13. 2. 2015 udeležili 
zimske šole v naravi na Pohorju. 
Prebivali smo v hotelu Zarja. 
Veliko smo smučali - vsi smo se 
naučili smučati oziroma smo 
napredovali v tehniki smučanja. 
Poslušali smo lovca, planinca, 
splavarja, predavanje o 
astronomiji. Kaj vse smo počeli, 
lahko preberete. Zelo lepo je bilo. 
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Zimska šola v naravi - Pohorje 

Zapisi  v 
   dnevnikih

2. dan: torek, 10. 2. 2015

V ponedeljek 16. 2. 2015 smo se zbrali pred šolo. Z avtobusom smo se odpravili na smučanje na 
Pohorje.
Peš smo se odpravili do hotela, si šli ogledat sobe in razpakirat prtljago. Potem smo odšli na kosilo, 
kasneje pa na smučanje. Smučali smo na Arehu, kjer so nas postavili v skupine in nas začeli učiti 
smučanja. Zvečer nas je čakal še nočni pohod. Nato smo odšli večerjat in kmalu spat. Bil sem zelo 
utrujen. V torek po zajtrku smo odšli na smučanje. Bilo me je zelo strah, najrajši bi odšel domov.
Bilo mi je zelo naporno.
Po kosilu smo odšli spet smučat, potem pa mi je 
postalo všeč. Zvečer smo se skopali, igrali igrice in 
se malo prijateljsko pretepali. V sredo smo imeli 
predstavitev sob, kar je bilo zelo smešno. V 
četrtek smo šli na nočno smuko, nato smo si z 
gondolo ogledali Maribor, progo za zlato lisico in 
odšli spet proti hotelu. Tisti dan me je že mučilo 
domotožje. Zvečer sem napisal razglednice in 
poklical mamo. 
V petek zjutraj mi je bilo slabo. Učiteljica je rekla, 
da naj ostanem kar v hotelu in počivam. Bilo mi 
je žal, da nisem mogel smučati še zadnji dan, 
ampak vseeno sem bil vesel, ker se vračamo 
domov. Na poti domov smo se ustavili še na 
Trojanah in kupili krofe.
Bila je res zanimiva izkušnja. Ker moji starši niso 
smučarji, je bila to še posebna priložnost zame!

Gregor Krepek, 5.a    
mentorica: Sabrina Žigante

Dragi dnevnik!
3. dan: sreda, 11. 2. 2015

Po bujenju, umivanju in oblačenju, je sledil zajtrk.
Ko smo pozajtrkovali, smo odšli na smučišče.
Učiteljica smučanja (Maja) nam je povedala, da
bomo odšli na sedežnico. Tako smo smučali
približno do dvanajstih. Nato smo odšli na malico
v Ruško kočo. Jedli smo kruh s salamo, pili pa zelo
dober in topel čaj. Potem smo se kepali. Ko smo
se po dolgem času naveličali, smo odšli spet
smučat.
Čez približno dve uri smo se vrnili v hotel na
kosilo. Sledil je počitek. Takrat smo se pripravljali
na predstavitev sob. Čez nekaj časa nas je
učiteljica poklicala, saj je bilo predavanje.
Predstaviti se nam je prišel lovec. Povedal nam je
nekaj stvari o živalih. Zanimivo mi je bilo, kako se
živali uspava.
Po večerji je bila predstavitev sob. Soba, ki je
zmagala, je bila - Si mucho. Drugo mesto je
zasedla soba – Zmajevo gnezdo. Tretje pa so bile
deklice iz A razreda.

Jakob Lisjak, 5.b

mentorica: Marina Potočnik

Urša, 5.b

Ko sva z Lio vstali, sva se umili in preoblekli. Ko 
smo pojedli, smo se preoblekli in odšli smučat. 
Smučali smo približno 7 ur. Med temi sedmimi 
urami smo imeli kosilo. Po kosilu smo smučali še 
nekaj ur in avtobus nas je peljal do hotela. Ko 
sem prišla v sobo, sem se preoblekla v trenirko 
in imela počitek. Po malici nam je gospod 
Franček predstavil alpinizem na Pohorju. Po 
predavanju smo imeli prosti čas. Z Lio sva igrali 
karte ena. Čas je minil in smo šli na predavanje o 
splavarstvu. To predavanje mi je bilo zelo všeč, 
saj se je gospod pretvarjal, da ima brata, a je bil 
on.



MEDNARODNA KIPARSKA KOLONIJA MLADIH
S sošolko Simono Kleva sva se v času zimskih počitnic udeležili Mednarodne kiparske kolonije mladih 
Črnomelj. Strokovna komisija, sestavljena iz treh akademsko izobraženih likovnih umetnikov 
(Dragica Čadež Lapajne, Jože Vrščaj in Robert Lozar) je izmed vseh prispelih prijav s priloženimi 
fotografijami kiparskih izdelkov izbrala 40 najboljših. Zelo sem bila vesela, da sem bila tudi jaz med 
njimi.

Kolonija je potekala že 8. leto in je mednarodnega 
značaja. Prisotni so bili mladi iz različnih koncev 
Slovenije, ter iz tujine. Na voljo so bile naslednje 
delavnice:
• Instalacija
• Keramik
• Les
• Montažna plastika

Midve sva ustvarjali v delavnici Instalacija. 
Preden sva se delavnice udeležile, sva si skupaj z 
učiteljico Ingrid Knez ogledale nekaj primerov 
instalacij slovenskih in svetovno znanih 
umetnikov. V pomoč pri razumevanju ideje 
instalacije nam je bil tudi ogled razstave v Mestni 
galeriji Ljubljana v decembru.

Delavnico instalacija je vodila mentorica Vlasta 
Markočič.
V delavnici smo imeli na začetku kratko 
predstavitev o instalaciji, nato smo s  pomočjo 
študentov iz likovne pedagogike pedagoške 
fakultete v Ljubljani pripravili načrt vsak o svoji 
instalaciji. Tema letošnje kolonije je bila Veliko 
čudo. Sama sem se odločila, da bom poskusila 
prikazati veliko čudo današnjega sveta- 
komunikacijske povezave.

Delo v delavnicah je bilo je bilo zelo zabavno in 
poučno. Naučili smo se idejo (umetnost) postaviti 
v prostor ter uporabljati najrazličnejše materiale. 
Zelo sem bila navdušena, saj so nam mentorji 
pustili prosto pot ustvarjanja. Vsak je razvil svojo 
idejo in mentor ga je le usmerjal in spodbujal.
Ista komisija, ki je izbirala udeležence je zadnji 
dan kolonije tudi ocenila končne izdelke, ki so 
nastali na koloniji in izbrala najboljše v 
posameznih delavnicah. Žal nama s Simono ni 
uspelo zmagati, vendar so bili naši izdelki kljub 
temu pohvaljeni. Sama sem bila s svojim 
izdelkom zadovoljna, še posebno ob pohvali moje 
mentorice. 

Kljub temu, da sta bila to dva zelo naporna 
dneva, sva s Simono zelo uživali. Spoznale sva 
veliko mladih iz cele Slovenije in z njimi 
navezale tudi stike. Ker je kolonija potekala v 
Črnomlju, sva noč prespale pri gostoljubni 
domačinki, ki naju je lepo pogostila. 
Zame je bila kolonija prekrasna izkušnja, ki bi jo 
z veseljem še enkrat ponovila.

Ana Kosmina, 9.b
mentorica: Ingrid Knez3



OTROŠKI PARLAMENT NA ŠOLI
»Ko bom velik, bom…«

»Pri izbiri svojega poklica sem imela srečo! « 
»Srečen sem, saj počnem tisto, kar sem si vedno želel in kar me veseli…«

Tema letošnjega Otroškega parlamenta je »IZOBRAŽEVANJE IN POKLICNA ORIENTACIJA.« Na razredni 
stopnji so se predstavniki razredov z mentorico Jasno Černic pogovarjali o tem, kaj si želijo postati, 
ko bodo veliki. Ugotovili so, da ima večina učencev že izoblikovano željo o bodočem poklicu, 
nekateri pa o tem še razmišljajo. Na predmetni stopnji, pod mentorstvom Karmen Bubnič, pa se 
učenci že začenjajo zavedati, da jih prva pomembna poklicna odločitev čaka ob koncu osnovne šole. 
Takrat  bodo morali izbrati eno izmed srednjih šol, na kateri bodo nadaljeval šolanje za dosego 
želenega poklica. Na tej poti jim lahko pomagamo tudi učitelji na naši šoli, da v delavnicah 
spoznavajo sebe, svoje interese, sposobnosti, posebnosti oz. prednosti, ki jih imajo pred drugimi.  S 
pomočjo srečanj Otroškega parlamenta, na katerih učenci delijo svoja mnenja, izkušnje in 
pridobivajo nova znanja, se lahko povežejo z razrednikom in svetovalno službo ter s skupnimi močmi 
najdejo svojo pravo pot – pot do poklica, ki ga bo v življenju z veseljem opravljali.

mentorici Otroškega parlamenta:
Karmen Bubnič in Jasna ČernicMOŽGANSKA EKO NEVIHTA 9. A OBRODILA SADOVE

Skupina učencev 9. a razreda se je v četrtek, 12. 
3. 2015, udeležila otvoritve Centra za uporabne 
predmete na Zbirnem centru v Izoli. Na ta dan so 
namreč razglasili zmagovalca natečaja Komunale 
Izola za najboljši predlog imena za novi center 
uporabnih predmetov. Zmagalo je ime STARO 
KOT NOVO, ki ga je med predlogi vseh 
devetošolcev v Izoli izbrala komisija. Učenci so 
svoje predloge katapultirali iz svojih glav med 
možgansko nevihto na eni izmed razrednih ur. 
Zmagovalno ime je predlagal Enej Čermelj Papež 
in tako svojemu oddelku prislužil pice za cel 
razred,  šoli pa sadiko oljke in nekaj kg zemlje. 
Bravo Enej, bravo 9. a.

razredničarka Staša

LIVADSKE PUPE

Tudi v tem šolskem letu »Livadske pupe« 
pridno vadimo in nastopamo. Učimo se starih 
iger in pesmi, »ropotamo« z raznimi zvočili in 
kolikor je mogoče obujamo stare navade. 

mentorica: Karmen Bubnič

V 1. razredu smo tudi letos pripravili zdrav obrok - 
sadno solato in pomarančno-limonin sok.
Učenci so bili zelo navdušeni. Hitro so zavihali 
rokave, si zavezali  predpasnike in poprijeli za delo. 
En, dve, tri…vse je bilo že nared za pokušino. Njami, 
slastno!
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SADNA SOLATA

učiteljice 1. razredov



PRAVLJIČNI VRTILJAK
Pri interesni dejavnosti »Pravljični vrtiljak« se 
srečujemo ob petkih pred poukom. Prebrali 
smo že veliko pravljic, zgodbic in reševali 
uganke. Pred in po dejavnostih se veliko 
pogovarjamo. Včasih tudi likovno ustvarjamo.
Pred branjem zgodbice Kje je sreča?, so učenci 
odgovorili na vprašanje, kaj jim pomeni 
beseda sreča.

Sre
ča

 je
 . .

 .
mentorica: Metka Burin

PUSTOVANJE
Tudi letos nas je »obiskal« PUST! Najbolj so se ga 
razveselili naši najmlajši učenci in seveda tudi 
njihove učiteljice.
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učiteljice 1. razredov

• moj rojstni dan. (Oliver)
• ko grem v kino. (Žan)
• da se lahko igram s kockami. (Luka) 
• da lahko igram tablični računalnik. (Tomi)
• ko grem z babico in dedijem v Lipico. (Melani) 
• šola. (Nina)
• ko grem s sestrično na igrišče. (Lana) 
• sladoled. (Jan) 
• ko grem v Maribor k teti. (Vito) 
• dopust z mamico in tatijem. (Elis)
• ko sem na plaži. (Mark)
• biti s prijateljicami. (Melisa)
• ko igram nogomet. (Vid)
• moja sestra. (Lija)
• ko mi mama pusti jesti sladoled. (Aljaž)
• ko grem lahko ven. (Adel)
• ko grem na balet. (Gaja)
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DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ITALIJANSKEGA JEZIKA

14. 3. 2015 je na šoli 
potekalo »Državno 
tekmovanje iz italijanskega 
jezika« za osnovne in 
srednje šole. Gostili smo 
več kot 80 učencev in 
dijakov iz cele Slovenije. 
Našo šolo so zastopali 
Aleksandra Saksida, Luka 
Jerman in Matej Kozlovič.

mentorica: 
Karmen Bubnič

Il mio orologio è un po speciale.
Lui sa pattinare, nuotare…

Sempre suona alla stessa ora
e sveglia ogni signora.

L`orologio un po speciale

Rafael Cencič, 4.a

Il mio orologio è un po speciale
perche sa nuotare e volare.
Il mio orologo è un alieno.

È bravo a giocare,
ascoltare e mangiare.

Klemen Filipčič, 4.a

Il mio orologio

Il mio orologio é marrone,
me lo metto giá a colazione.
Se lo presto a mia sorella,
diventa felice e piú bella.

Il mio orologio mi dice lʼ ora,
aiuto, é tardi, devo andare a scuola.

Jerneja Čendak, 4. b

Il mio orologio speciale

mentorica: Gardi Peršolja

SCRIVIAMO

IN

ITALIANO

Jo, jo čav, vsi tisti, ki berejo jo
Alen s Tjašem v nogometu se daje, 

In ta seveda reče mu »JAJE«, jo
A-jevci se palijo in seveda falijo.

Eni so slabiči, rečemo jim »mičiiii«,
Oni so »ludi«, mi pa tudi.

A-jevci so šli odmov,
Da spijejo zmleti fižol, jo!
Smrdijo nam nogavice..

..in to ni »nice«..
Oni so carji, jo jo

a mi smo lari fari, jo jo.

V A-ju so nogometaši, 
V B-ju pa košarkaši, jo

Mi zadevamo,
Oni pa » faljevajo«, jo.

Punce so pa iste tu in tam...
Namesto pozdrava se obrnejo stran,  jo jo

Na naši šoli tak je «lajf« ,
da zadane te kot »knajf«.

Naša šola je hudo dobra, da se ji ne upre niti kobra,  jo jo.
Te odnesem... saj to je RAP PESEM, jo jo   

..ne zaničujemo A-jevcev, saj ta pesem je le za hec...

Maks Koncilja, 6.b
mentorica: Nevenka Sedmak Čermelj

Rap komad...YO
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Jan se vsede za volan,
prižge motor

in svojega mercedesa odpelje gor.
Tam je policaj, ki reče:

»Kaj je zdaj?«

Mercedesa pelje v Piran,
tam reče mu župan,

naj takoj odpelje stran.

Jan zbeži v Ljubljano,
kjer objame svojo mamo.

Mamo vpraša: »Kaj je zdaj?«
Jan reče, da lovi ga policaj.

Jan in policaj

Andraž Boc, 5.a

Janez vozi limuzino
in se z njo pelje v kino.
A ker se mu zelo mudi
se v tovornjak zaleti.

Iz tovornjaka se na limuzino
zljive vse rdeče vino.

Janez se jezi
in hitro domov odhiti.

Janez si doma
ogleda filma dva.

Janezova prometna nesreča

Noel Ambrožič, 5.a

Če na cesti je promet,
si pogosto prizadet.
Če pa je kolona,

pohiti, da ne srečaš slona.

Žabe v vozilu skačejo
in se ti pačijo.

Na motorju je lisica,
ki divja kot prava žlica.

Če imaš letalo,
preletiš obalo.

Toda ne pozabi,
da medvedi so v leteči kolerabi.

Pojdi raje z barko
in s sabo vzemi majhno starko.

A previden moraš bit,
da ne srečaš nagih rib.

Drugega ti nič ne ostane,
kot da sedeš za volan

motorja za deset banan.
In tako greš čez promet
dokler ne pride veverica

in z njo motorna pica.

Promet

Val Lorbek Ivančič, 5.a

Ko pride nedelja na športno igrišče, 
se prebudi še zaspano pišče. 

Vsi na igrišče prihitijo
in se športe igrati učijo. 

Navijača se veselita, 
ker sta zaradi nedelje še dva gola zabita. 

Ko pa gre nedelja s športnega igrišča,
ni več veselega vrišča.

Nedelja na športnem igrišču

Tobija Cencič, 6. b

mentorica: Sabrina Žigante

Roke počnejo veliko stvari, 
zato vse čudo se jim pripeti. 

Prave roke so izdelane iz prave moke. 
Roka pravice pogleda čez cesto

in gre mirno sama v mesto. 

Veliko rok je, ki so umazane. 
Veliko rok brezglavo teče naokrog. 

Roki se kdaj zlomijo kosti,
zato več tednov v mavcu leži. 

Roke tipajo, tepejo, rišejo in zgodbice pišejo.

Deli roke so zapestje in dlani, 
mahaš pa samo še ti. 

Roki najljubši je samo en, velik objem.

Roke

Tobija Cencič, 6. b

Zala Velnar, 5.a

Uroš Žavbi, 5.a

Andraž Boc, 5.a
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V petek, dne 16.1.2015, se je v Kopru v športni dvorani na bonifiki odvijalo področno prvenstvo v 
malem nogometu za st. dečke l. 2000 in mlajši. Sodelovalo je sedem ekip, ki so bile razdeljene v dve 
skupini. Igrali smo vsak z vsakim in se po dvojni zmagi in porazu proti OŠ A. Ukmarja Koper, ki so na 
koncu tudi slavili v finalu uvrstili v polfinale. V slednjem smo tesno izgubili v mestnem derbiju z OŠ 
V. Šmuc. Na koncu smo v tolažilnem finalu proti OŠ Divača zmagali in zasedli končno 3. mesto, kar 
je velik uspeh, saj je ekipa OŠ Livade sestavljena pretežno iz rokometašev. Z borbeno in 
disciplinirano igro jih je trener Fabio Lovrečič vodil skozi turnir. Izpostaviti gre odlično obrambo 
Timeja Truglasa. Žal v državno četrtfinale napredujeta le prvi dve ekipi.

Področno prvenstvo v nogometu za starejše dečke

Čestitamo.
učitelj Igor

Četrtfinalno tekmovanje v rokometu za 
učenke OŠ, letnik 2000 in mlajše – skupina G

Najboljši plavalci naše šole: 

                4. mesto: Tomas Torkar Ražman
6. mesto: Žiga Remec

ŠP
OR

TN
A
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TR
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..

V petek, 20.2.2015, je v rokometni dvorani v Izoli 
potekalo četrtfinalno tekmovanje v rokometu za 
učenke OŠ letnik 2000  in mlajše. Tekmovanje je 
organizirala OŠ Livade Izola. 
Končna razvrstitev:

1. mesto OŠ KETTEJA IN MURN
        2. mesto OŠ LIVADE IZOLA               
        3. mesto OŠ  ŠKOFJA LOKA – MESTO

Učenci naše šole so se udeležili področnega 
tekmovanja v namiznem tenisu, ki je potekalo 
na Škofijah 20.2.2015. Skratka prišli, videli, 
zmagali!!!

Uvrstitve po kategorijah:

DEKLICE 6. - 9.r (kategorizirane A1)
2. Manca PALJK
3. Minea LJUCA

DEČKI 6. – 9.r (nekategorizirani B)
1. Uroš Žavbi

4. Domen Stopar

EKIPNO: 1. OŠ LIVADE
                              (Manca, Minea, Uroš, Domen)                        

Šolo so zastopali: 
Manca Paljk, Minea Ljuca, Uroš Žavbi, Domen 

Stopar, Dimitrij Mičovič, Urh Jakob Poberaj.

Področno tekmovanje v namiznem tenisu

Področno tekmovanje v plavanju v Kopru
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Področno tekmovanje v streljanju z zračno puško
ORGANIZATOR: Strelsko društvo Postojna in 
Športna zveza Postojna

Glavni strelci naše šole pod vodstvom trenerja 
Enia Božiča.

MLAJŠE PIONIRKE
2. mesto Frank Lara

3. mesto Koblar Tinkara

MLAJŠI PIONIRJI
13. mesto: Memon Martin

PIONIRJI
5. mesto: Lorbek Ivančič Dan

4. mesto: Ekipa OŠ LIVADE IZOLA (Frank Lara, 
Koblar Tinkara, Memon Martin)

Gimnastika - polfinalno tekmovanje v skokih z 
male prožne ponjave v Kopru

Škofica modruje
Kako naj se pogovarjam s starši, da bom dosegel svoje?

Vprašanje je, kaj je kar bi rad dosegel. Glede na to, da so starši tvoji skrbniki in zate tudi 
odgovarjajo, si pač ne moreš privoščiti vsega kar ti pade na pamet. Vse v življenju ima svoje meje in 
zaenkrat ti meje postavljajo starši, ti pa se jih moraš držati.
Včasih se morda zdi, da so omejitve, ki ti jih postavijo, prehude. Tedaj se s starši poskusi pogajati. 

To storiš tako, da se z njimi ob pravem času (nikakor ne, ko pridejo utrujeni iz službe) in na pravem 
kraju (npr. doma ob popoldanskem čaju), o tem kar bi rad dosegel pogovarjaš. S tem mislim, da 
staršem predstaviš argumente (dejstva), zakaj bi bilo dobro, če bi ti nekaj dopustili. Potem jih prosiš, 
da oni tebi predstavijo dejstva, zakaj ti nečesa ne bi dopustili. Zavedati pa se moraš, da je za 
besedami staršev vedno le skrb zate, saj si vsi starši za svoje otroke želimo vse dobro in nič 
slabega. Morda ti bo s pametnimi argumenti uspelo s starši doseči kompromis, tako da boš s 
sprejetimi odločitvami zadovoljen ti in tvoji starši. Morda se ti bo posrečilo izpogajati kakšen izhod 
ali ogled filma, a zapomni si, najpomembneje pri tem je, da staršev ne izneveriš. Dogovorov se 
moraš držati, saj ti v nasprotnem primeru starši ne bodo zaupali več, potem ne bo več pogajanj, niti 
kompromisov in tisti, ki bo pri tem največ izgubil boš TI.

Lepo te pozdravljam in želim vse dobro.

Škofica

...
 IN

 P
OL

POSAMEZNO NAJMLAJŠE DEKLICE:
1. mesto: Diti Kljun

2. mesto: Valentina Gregorič

POSAMEZNO MLAJŠE DEKLICE:
10. mesto: Pia Pavlin (+ uvrstitev na finalno 

tekmovanje)

EKIPNO NAJMLAJŠE DEKLICE 
2. mesto: (Valentina Gregorič, Diti Kljun, 

Karolina Kopačin, Pia Koncilja, Melani Močnik)

EKIPNO MLAJŠE DEKLICE
7. mesto: (Petra Dekovič, Nika Biondič, Pia 

Pavlin, Tajda Filipčič, Maja Krebelj)

Pri starejših deklicah sta dober nastop prikazali 
Hana Dujmovič Šterpin in Leticija Ambrožič.
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LIVADOSKOP ali            SKOP  

Vsa sredstva, zbrana z Livadskim 
prebrancem, so namenjena šolskemu skladu 

OŠ Livade Izola.

POMLADNA POBARVANKA

Ne pozabi svojih prispevkov poslati na: 
casopis.livade@gmail.com!
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Svojo prihodnost poišči v šopku pomladnega 
cvetja. SREČNO!

Ko prvi pomladni zvonček pozvoni, hitro odpri oči. Poooglej, kako se ti 
ves svet smeji, hi, hi, hi…
V pomlad si stopil s sklonjeno glavo, saj boš še vedno optimistično 
iskal svoj skriti zaklad. Le tako naprej, vztrajnost se ti bo obrestovala.

Trarara, sem najlepša rumena rožica. Lahko me samo občuduješ ali 
pa solatin okus z menoj izboljšuješ.
Če se po meni zgleduješ, boš vedno v dobri družbi pristal in zabavne 
zgodbice pripovedoval.

Oooo, kakoooo dišiiii! Lepoo diši. Po pomladi dišiiii. 
Tudi ti se rad z novimi dišavami napojiš in svoja oblačila s pomladnimi 
barvami popestriš. Kjer si ti, se vedno nekaj lepega zgodi.

VAŠI 

CVETKI

Sem tulipan, med prijatelji najbolj barvno poznan. 
Za vsako priložnost se lahko spremeniš in se s pomladnimi barvami 
vskladiš. Opazen boš povsod, a ne bodi preveč komot!

SUDOKU


