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Jesenska doživetja

V petek, 11. 10. 2019,
smo doživeli
nepozabne trenutke v
knjižnici. Najprej smo
se zbrali
6. in 7. razredi in začeli
s super nočjo.

Učiteljice so nas razdelile v skupine. Dobili smo gradiva o knjigi in začeli z reševanjem.
Izvedeli smo nekaj zanimivosti o avtorju in se pogovarjali o literarnih pojmih.

Nato smo se zopet
zmešali v skupine in
skupaj smo pregledovali
rešitve.Vrnili smo se v
knjižnico in poročali. Ko
smo končali, smo odšli na
slastno večerjo (toaste), ki
so nam jo pripravile naše
potrpežljive učiteljice.
Veliko smo pojedli in tudi
malo umazali jedilnico, a
so učenke 7. razredov vse
počistile in pomile.
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Vrnili smo se v knjižnico in začeli delati super igre. S to igro smo pokazali svoje igralne
sposobnosti. Morali smo zaigrati svoj izmišljen del nadeljevanja zgodbe. Ob tem smo
se zelo zabavali.

Čas je hitro mineval in
kmalu smo se morali
pripravljati na spanje.
Hitro smo se uredili, saj je
prihajal najboljši del gledanje filma. Film smo
pogledali do konca in
odpravili smo se v svoje
spalne vreče, nekateri pa
so bedeli celo noč.

Učiteljicam se zahvaljujemo za nepozabno doživetje v knjižnici.
Sara Šarić in Manca Škrlep

IZDAJALKA
Bil je torek, 8. decembra, in zamudil sem na prvo uro. Hitro sem pojedel zajtrk in odšel v
šolo. Usedel sem se na avtobus in poleg mene je prisedla blondinka s prelepimi lasmi.
Pozdravil sem jo in lepo se
mi je nasmehnila.
Izstopila sva na isti postaji,
in ko me je pogledala, so
njene oči kar klicale po
imenu Tina, in tako je tudi
bilo.

Popoldne sva si »snepala«
in se dogovorila za večerni
zmenek.
Ko sem prišel v park, sem
zaslišal nežen glas, ki je
klical po mojem imenu:
»Tomaž!«.

Stemnilo se je in čez nekaj
časa so prišle njene
prijateljice Štefka, Andreja
in Nataša. Zafrkavale so
me in me odpeljale ...

(se nadaljuje ...)
Valentina Štrukelj, Lara Kos, Belmina Dedić, Anej Štefe in Karmen Uršič
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SEDMOŠOLCI SMO BILI TUDI LETOS NA TABORU V RADENCIH
Ko smo se vsi zbrali pred
šolo, smo odšli na
avtobus in se odpeljali
proti našemu začasnemu
bivališču, kjer smo bivali
pet dni.
Imeli smo veliko prtljage
in od te je pol sploh nismo
potrebovali. Avtobus nas
je pripeljal čim bližje
domu, kot je lahko. Nato
smo pritljago odnesli peš
do doma, ki pa je bil
oddaljen kakšnih 200
metrov.
Tabor smo preživeli in imeli smo se zelo dobro. Imeli smo razne delavnice. Izdelovali smo
pisanice, vezeline, ki smo jih odnesli domov. Enkrat smo se imeli delavnico s kačo in
nekatere živali imajo kar na hodniku v kletki. Paličnjaki, ki jih je bilo preveč v kletki, so lezli
ven, ker so imeli kletko z dovolj veliko odprtino. Bili so po steni nad kletjo in čisto na koncu
hodnika.
Ko smo se peljali s kajaki na Kolpi, so nekateri padli v vodo in so bili čisto mokri. Ker so padli
v vodo, smo zato imeli nočni pohod, ki pa je bil tako ali tako načrtovan.
Ker smo imeli nekatere delavnice ob Kolpi, smo srečali vojake, ki so tam zaradi migrantov, ki
prečkajo tam mejo. Ko smo imeli orientaciski tek, smo jih vprašale, če poznajo odgovor na
zastavljeno vprašanje.
Petek le bil zame najboljši, saj smo imeli tekmovanje v lokostrelstvu, na katerega smo se
pripravljali en dan prej. Plezali smo po njihovi plezalni steni, ki pa sploh ni tako visoka, kot
zgleda, ko gledaš navzgor prot njej.
Vsem, ki lahko grejo na tabor, to zelo priporočam, saj je to nepozabno doživetje, ki je zelo
sproščujoče in na njen pozabiš vse skrbi za šolo in sploh ne veš, da je to v sklopu šole.
Lucija Kecelj
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Vsakič ko pogledam ven,
vprašam se, kdo sploh sem,
kaj počnem, kako živim
in kaj vse se naučim.
To ni pesem to je umetnost,
povedano tako rekoč.
Bolj razmišljam, bolj si domišljam,
da spet bo kot nekoč.
Misliš slabe si stvari,
a zdaj pozabi nanje.
Naj te vodijo poti,
da prideš spet v otroške sanje
Ema Schwarzbartl

Ema Schwarzbartl, 8. b

FOTOREPORTAŽA

MALE SIVE CELICE, DOMŽALE, SEPTEMBER 2019

Voditelj in komisija Malih sivih celic

Ekipi, ki sta sodelovali na tekmovanju:
Maša Kovač, Isabela Povše in Ema
Schwarzbartl;
Nejc Živic, Pavel Trojer in Žiga Savšek.
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OBISK VULKANIJE IN
PREKMURJA,
SEPTEMBER 2019

SPOZNAVANJE DOMAČEGA KRAJA, OKTOBER 2019
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