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Dragi bralec. 

 

Pred tabo je 56 strani glasila Ti loviš. Število strani, ki bi mogoče koga takoj odvrnilo od 
nadaljevanja listanja in branja. Številka, ki je lahko nizka, lahko pa je zelo visoka. In ob 
prebiranju glasila naših učencev je številka zelo visoka.  

Visoka je v smislu truda, ki so ga vložili učenci pri pripravi prispevkov za glasilo. Visoka je 
z vidika količine dela, ki so ga opravili strokovni delavci z učenci, da so uspeli motivirati 
učence in jih usmeriti, da so pokazali svoje talente in nam jih pričarali v tiskani obliki. In 
ne nazadnje, visoka je z vidika uredniškega odbora, ki je prispevke zbral, jih uredil in jih 
oblikoval v zelo berljivo in gledljivo celoto.  

Skozi celotno glasilo lahko spremljamo kolaž dogajanja na šoli. Začuti se utrip šolskega 
življenja, ki se nepogrešljivo prepleta z iskrenim veseljem vseh udeležencev vzgojno izo-
braževalnega procesa. Ob šolskem delu za doseganje ciljev in standardov znanj, ki jih mo-
rajo učenci doseči ob koncu šolskega leta, strokovni delavci v učno vzgojni proces vpleta-
jo sproščujoče dejavnosti in aktivnosti, katerih rezultat je viden v glasilu. 

BRAVO! 

In še beseda o nesrečni situaciji, ki nam je letos preprečila druženje za več kot dva mese-
ca. 

Kljub sramežljivim poskusom v preteklosti, da bi nastavili določene oblike samostojnega 
dela za učence v spletnih učilnicah, nas je zaprtje šol ujelo nepripravljene. V zelo kratkem 
času smo morali vsi udeleženci poiskati načine, da bi lahko vsaj delno nadaljevali šolsko 
delo. Zavedamo se, da se fizične prisotnosti v šoli ne da nadomestiti z nobeno obliko dela 
na daljavo, a smo se kljub temu zoperstavili vsem predsodkom in smo skupaj vzpostavili 
model, ki je na naši šoli deloval. Seveda nam ne bi uspelo brez sodelovanja staršev, učen-
cev in strokovnih delavcev, zato se iskreno zahvaljujem vam – učenci – in vam – starši, da 
ste pokazali tako veliko mero razumevanja in pripravljenosti za sodelovanje.  

Posebna zahvala pa gre vam – strokovni delavci – ker ste v razmerah, ki so bile za vse nas 
popolnoma nove, tako hitro poiskali načine za doseganje zadanih ciljev.  

HVALA! 

Na koncu bi vsem skupaj rad zaželel lepe, tople in sproščujoče počitnice, ki jih bomo 
kmalu pričeli. Od letošnjega šolskega leta se spominjajte lepih trenutkov, tiste malo manj 
lepe pa lahko vzamemo kot vodnik. Vodnik, ki nas bo vodil pri načrtovanju skupnega dela 
v prihodnjem šolskem letu ali pa pri načrtovanju naših osebnih podvigov. 

SREČNO! 

 

 

Edvard Vrabič, 

                ravnatelj 
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KONEC  POČITNIC 

     Učenci  6. r 
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Križ kraž kralj Matjaž 

Pred poukom dnevno izvajamo telovadbo za možgane (Brain Gym). Pri jutranjem 

prebujanju naredimo štiri osnovne vaje.  

Z njimi spodbujamo naše možgane k boljšemu delovanju, se umirimo, zberemo 
svoje misli in razgibamo tudi svoje telo.  

JUTRANJE  PREBUJANJE 

 

                  PITJE               MASIRANJE               KRIŽ  KRAŽ                 POVEZOVANJE  

                  VODE                MOŽGANSKIH              IN UMIRJANJE 

                                              GUMBKOV                                   

Zjutraj se prebudimo in pretegnemo roke in noge.  

Popijemo vodo, požirek za  
požirkom. Spremljamo pot vode, 

da čutimo, kako teče dol v  
trebušček.  
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Z roko pokažemo kako je tekla voda od 
ust do trebuščka. Roko zadržimo na 
popku. Z drugo roko masiramo posebne 
gumbke. Tako načrpamo vodo v naše 
možgančke, da jih prebudimo.  

Nato vprašamo kralja Matjaža: 

»Križ kraž, 

kralj Matjaž 

kaj mi kupiš 

                         kaj mi daš?«  

Kralj Matjaž prekriža noge, se objame 
in razmišlja. Umirjeno dihamo.  

Vstane, gre pod jablano in utrže ja-
bolko. Sklenemo prste skupaj in 

umirjeno dihamo. Nato vanjo ugriz-
nemo, saj jabolko na dan odžene 

zdravnika stran. 

Jutranji ritual nam veliko pomeni.  
Učenci 1.r 
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    Alen, 7.r 

  Filip, 7.r 
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Tizian, OPP4 

Jan, OPP4 
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ŠOLA  -  SONET 

 

V šolo hodimo, 

Se marsikaj naučimo. 

V njej pišemo in rišemo, 

Včasih se tudi zabavamo. 

 

Vsako jutro v šolo odhitimo, 

Srečanja s prijatelji se veselimo. 

Športnih dnevov se veselimo, 

Testov in spraševanj pa se bojimo. 

 

Med igro se zabavamo, 

Na nalogo radi pozabimo. 

S prijatelji veliko se pogovarjamo. 

 

V šoli je poučno in zanimivo, 

Veliko novih stvari se naučimo, 

A počitnic se najbolj veselimo. 

 

Matija, 9. r 
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    Kristjan, OPP1 
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Učenci 4. r  

JESEN V POLNEM RAZMAHU 
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JESENSKA  ZASADITEV  VRTA 

Pripravili smo sadike za jesensko zasaditev vrta. 

Sadike radiča, endivije, pora, ohrovta in blitve smo posadili po načrtu zasaditve. Pri tem 

smo upoštevali dobre in slabe sosede na vrtu. 

   Učenci OPP4 
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   Mojca, 7.r 

Avtor hiške: Mirnis, 7.r 
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Vanessa, OPP4 
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   Nik in Marko, OPP3 
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Jan, 4. r 

Dominik  Š., 4.r 
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    Suzana, OPP4 
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PRIHAJA NOČ ČAROVNIC 

Učenci 8.r 
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  Učenci 4. r 

Dominik P., 4.r 
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HIPOTERAPIJA  NA  BANJŠICAH 

Vsi se veselimo jahanja v konjeniškem centru na Banjšicah. Vse o konjih sta nas naučila De-

jan in Aneja. 

 

Beli kobili Ajši in konju Pedžiju smo očistili kopita in ju pokrtačili.  

Ajšo smo osedlali in z njo šli jahat na teren. Pedžija pa smo samo sprehajali na povodcu. 

V naravi s konji vedno zelo uživamo. 
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VESELA  OSMICA 

Učenci OPP 4 
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   Jan, OPP4 
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   Neda in Taša, 9.r 

  Luka, 9.r 
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  Učenci 5., 6. in 7.r 

KAJ JE VZTRAJNOST? 
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Učenci 5., 6. in 7.r 
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Nejc, 3.r 

Marko, 4.r 
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Mirnis, 7.r 

Alen, 7.r 

NADALJEVANJE ZGODBE KAM PA KAM, KOSOVIRJA…? 
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Filip, 7.r 
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Učenci OPP2 
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Neža, 3.r 

Anastasija, 3.r 
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Učenci 4.r 
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Andraž, 9.r 
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Maj, 9.r 
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Taša, 9.r 

Blaž, OPP3 
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PA ŠE O ŽIVALIH NA DRUG NAČIN... 

Filip, 8. r 

Tilen, 8.r 
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Stojanče, 6.r 
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Andraž, 9.r 
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Učenci OPP3 

NOVO LETO JE TU! 
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Ernis, 3.r 

Raimond, 4.r 
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Anastasija, 3.r 

Loris, 1.r 
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Matija, 1.r 

Sava, 1.r 



47 

 

Učenci OPP4 in OPP5 
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PLAVALNI TEČAJ 

 

V MESECU JANUARJU SMO UČENCI 1., 2. IN 3. RAZREDA OPRAVLI 

PLAVALNI TEČAJ. 

 

UČENCI 2. IN 3. RAZREDA SMO SE ŠE POSEBEJ IZKAZALI, SAJ SMO 

OSVOJILI DVA BRONASTEGA DELFINČKA, DELFINA, SREBRNEGA 

KONJIČKA IN DVA BRONASTA KONJIČKA. ZNEBILI SMO SE STRAHU 

PRED VODO IN SE ZELO ZABAVALI. 

UČENCI 2. IN 3. RAZREDA 
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Jernej  OPP5 
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David, OPP3 
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LES  JE  LEP 

Učenci 8. in 9. r. 
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Učenci 3.r 

PREŠERNI  V  LJUBEZNI 
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Lara , 9.r 



54 

 

Ishak, 8.r 



55 

 

Noemi, 6.r 
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Učenci  8.r 
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Nik, 4.r 



58 

 

Maj, 9.r 
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Kris, 8.r 

Ivana, 8.r  
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Matija, 9.r 
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TI LOVIŠ  

Glasilo učencev OŠ Kozara Nova Gorica 

 

Risbi na naslovnici :  

Leja Arčon, 1. razred  

Mentorici : Tanja Lozej in Erika Orel 

 

Avtorji prispevkov :  

Učenci OŠ Kozara Nova Gorica z mentorji  

 

Prispevke zbrala in uredila :  

Tjaša Skupek in Samo Žerjal 

 

Računalniška obdelava :  

Samo Žerjal  

 

 

 

 

Natisnila OŠ Kozara Nova Gorica.  

V nakladi 30 izvodov.  

 

 

 

April, 2020 
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