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PORTOROŠKE

Uvodnik
Dragi bralci in ustvarjalci Portoroških ribic.
Tokratni uvodnik bo kratek in jasen. Ključno je moje povabilo
k ogledu in branju tokratne številke Portoroških ribic.
Razmišljanja naših učencev, njihovo ustvarjanje in poigravanje
z besedami, kritični pogled na svet, kjer živimo in likovno
ustvarjanje.
Ostajam brez besed in navdušen.
Hvala za izjemne prispevke in naužite se letošnjega poletja.
Na snidenje v jeseni.

mag. Marko Strle
Ravnatelj
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Razmišljanje o vodi
Ob besedi voda najprej pomislim na milijon kapljic, ki kakor
dež padajo z neba.
Voda mi pomeni veliko, ker brez nje ljudje ne bi mogli živeti.
Voda je naše življenje, ko jo pijemo, nam da veliko energije. Je
tekočina, ki nam koristi in je izredno zdrava za pitje. Vodo
imam rada, ker mi da več moči kot sok ali kakšna druga pijača.
Voda nam resnično da več energije kot ostale pijače, nekatere
od njih nam lahko zelo škodujejo.
Kadar se kopamo ali tuširamo, porabimo preveč vode po
nepotrebnem. Nekateri je ne cenijo. Ne zavedamo se, da si
delamo s preveliko porabo vode škodo na dolgi rok.
Tudi pri onesnaževanju pozabimo na pomen pitne vode.
Morja, reke in jezera so preveč onesnažena, nasičena z
nevarnimi snovmi. Tu se mi pojavi vprašanje o pitnosti vode.
Je res tako čista, da si jo lahko mirno nalijemo in mirno
popijemo?
Voda nam pomaga ohraniti druge vire energije. S pomočjo
vode lahko pridobimo veliko stvari.

Voda je zelo zanimiva, ko se zazrem vanjo. V njej vidim svoj
odsev.

Tadeja Ivanič, 9. razred
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Pomaranča
Pomaranča je lahko oranžna
ali pa rdeča,
ne glede na barvo
pa je svetleča.

Pomaranča vsebuje vitamin C,
starim in mladim
vedno v slast gre.

Pomaranča je okusna
in zelo vodena,
veliko bolj nam je všeč
kot voda ledena.

Iz pomaranče narediš
lahko tudi smoothie
in ga postrežeš
v nedeljo po juhi.

Zarja Bratec, 8. razred
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Oda morju
Morje je modro in veliko
ko širne poljane,
svetlika se kot ocean
in osveži celine vse.
Morje je naše največje bogastvo,
zato radi ga imamo.
Morje, vir vsega življenja si,
saj rastline oživiš
in polja navlažiš.

Klemen Torkar, Denis Vidmar, 7. razred
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Moj najlepši dan
Moj najlepši dan je bil petek, ker sem vedel, da imam še cel
vikend pred sabo. Bil sem prost in sem čisto pozabil na šolo.
Veliko časa sem preživel na svežem zraku. Celo vrt sem si
naredil. Moram priznati, da sem nekaj časa preživel tudi pred
računalnikom. Veliko časa sem imel za gledanje televizije.
Med počitnicami sem šel celo smučat s prijatelji in sestro.
Imel sem se zelo lepo. To so bile moje najboljše počitnice do
sedaj. Siguren sem, da teh počitnic nikoli ne bom pozabil..

David Toplak, 6. razred
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Spomin na šolo
Ko sem šest let imel,
sem prvič v šolo šel.
Težko torbo so mi naložili
in rumeno ruto okrog vratu ovili.
Pisati smo se učili,
nikoli tega ne bomo pozabili.
Do petega razreda v Izoli sem bil,
v OŠ Vojke Šmuc sem hodil.
Ko prišlo je poletje,
z njim novo doživetje.
V šestega sem odšel,
v Portorož sem prišel.
Na začetku bilo mi je grdo,
kasneje bolj in bolj lepo.
Nove sošolce sem spoznal,
z učitelji rad pokramljal.
Ravnatelj me v Grčijo in Turčijo je peljal,
z letalom sem odletel
in veliko lepega doživel.
Zdaj končujem deveti,
kmalu bom na valeti.
Ko bom osnovno šolo končal,
bom na počitnice odvihral.

Martin Paladin, 9. razred
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Mornarček
Po morju jaz veslam.
ubogi mornarček sam.
Ko pridem sred morja,
me resi ladjica.

Voda, voda kam hitiš,
vse misli mi uloviš.
A ujeti se ne da,
ker voda je neulovljiva vsa.

Reka, reka kam hitiš,
kot potoček mi zbežiš.
Dve sardeli ulovim,
od tega pa eno izgubim.

Tadej Ivanič, 9. razred

9

Hruška
Sem hruška debeluška.
Sem skoraj zelena
in za odtenek rumena.
Če misliš, da bom letela,
se motiš, sem preveč debela.
Sem težka kot tisoč čebel,
a ko me boš videl, boš prebledel.
Dovolj mi je te debelosti,
ker hočem, da je tega dosti.

Jaka Sevšek, 7. razred

10

Limonada

Ermin Zlatič, 5. razred
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Trilogija o Urški
URŠKA 21. STOLETJA
Urška je živela v bloku v petem nadstropju. Imela je osemnajst
let. Hodila je v šolo in imela veliko prijateljev. Rada se je
zabavala, hodila v disko in plesala. Všeč je bila mnogim
fantom. A Urška je pri vsakemu našla napako, zato ji ni bil
nobeden všeč. Nekega dne je imel njen prijatelj rojstni dan. Šli
so praznovat v disko. Tam je Urška našla plesalca, ki ji je bil
všeč in sta skupaj zaplesala. Fant ji je rekel, da jo ima zelo rad.
Urška se je imela zelo lepo. Fant jo je povabil na pijačo.
Obljubil ji je, da jo bo poklical po telefonu. Pozno ponoči sta se
poslovila in Urška je odšla srečna domov spat. Naslednji dan je
Urška zaman čakala, da jo fant pokliče. Tudi naslednje dni je ni
poklical. Od prijateljic je izvedela, da si ta fant na vsaki zabavi
najde drugo punco. Urška je bila od takrat naprej zelo
nesrečna.

URŠKA PRIPOVEDUJE
Danes sem se zbudila. Uredila sem se in šla na zajtrk. Nato
sem odšla s prijateljicami po nakupih. Kupila sem si lepo
obleko za večerni ples. Ko sem prišla domov, sem šla poslušat
radio. Kasneje sem jedla kosilo. Zvečer sem se uredila in se
odpravila na trg ob Ljubljanici. Tam je bilo veliko ljudi, starih in
mladih. Vsi so se zabavali, jedli, pili in plesali. Gledala sem
okrog in si izbirala plesalca. Nobeden mi ni bil všeč, zato sem
naprej opazovala. Kar naenkrat sem zagledala fanta, ki mi je
bil zelo všeč. Fant je pristopil k meni in me vprašal, kako mi je
ime. Povedala sem mu, da sem Urška. On se mi je predstavil
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kot Povodni mož. Nato me je povabil na ples. Najprej sem se
izmikala in kasneje privolila. Plesala sva zelo hitro, vsi so naju
gledali. Odvrtela sva se do Ljubljanice in na koncu v rečnih
valovih izginila.

URŠKA V KRALJESTVU POVODNEGA MOŽA
Urška je odprla oči in zagledala podvodno kraljestvo. Zdelo se
ji je zelo zanimivo. Podvodna palača je bila čudovita. Ko je
Urška vstopila v palačo, je videla lepe velike sobane, veliko
plesno dvorano, moderno pohištvo in ogromno kuhinjo. Prišel
je Povodni mož in rekel Urški, da je večerja že pripravljena.
Sedela sta za ogromno mizo, na njej je bilo veliko različnih
krožnikov z raznoliko hrano. Urška ni mogla verjeti, kaj vse
ima ta Povodni mož za večerjo. Potem sta si šla ogledat
plesno dvorano. Povodni mož je vprašal Urško, če bi želela
plesati z njim. Urška je privolila. Povodni mož je poklical
orkester in potem sta lepo plesala. Imel je tudi veliko
služabnikov, ki so jima postregli s pijačo. Plesala sta do jutra.
Nato sta se odpravila spati v veliko sobo s prečudovito
posteljo.
Urški je bilo všeč, odločila se je, da ostane v kraljestvu
Povodnega moža, staršem pa je poslal pismo, da ne bi bili v
skrbeh.

Zarja Bratec, 8. razred
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Spomin
Spomnim se časov, ko sem bil majhen. Poletje je bilo in vesel
sem bil, da je bilo toplo. Z mamo, očetom, sestro in dedkom
smo se igrali pred hišo in na vrtu ležali na veliki odeji. Tam smo
tudi nabirali češnje. Cele dneve sem bil prost, zato sem v
mislih imel veliko stvari, ki bi jih lahko počel. Vedno, ko je
mama prišla domov in prinesla lubenico, sem bil presrečen.
Velikokrat smo se kopali na plaži, kjer sva s sestro nabirala
školjke in rakove klešče. Čeprav mama ni imela poleti nič
dopusta, se je vsako jutro pred službo z nama odpravila na
kopanje. Nekaj časa sem popoldneve preživljal z dedkom in
sestro, skupaj smo brali knjige o živalih. V tistem času smo že
imeli računalnik, a se na njega nisem spoznal, ker me takrat
niti ni zanimal. Nekaj časa sem gledal mamo, kako kuha
kosilo, nekaj časa pa sem bil z očetom na vrtu in jedel češnje.
Večino časa pa sva se s sestro igrala zunaj, dandanes pa jo
težko prepričam, da bi se z mano igrala za računalnikom.
Čeprav se mi dandanes poletja zdijo krajša, se še vedno
spominjam otroških dni. Zelo sem hvaležen staršem, da so mi
vedno popestrili počitnice. To bo večno v mojem spominu.

David Toplak, 6. razred
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Pesem o mami
Moja mama
je edina roža zaznamovana …
Je edina, ki mi pomaga,
ko mi je hudo
in takrat, ko ne želi, da je vse grdo.
Je del družine in to je prav,
saj si jo je ustvarila
in rajši je človek kot pa pav.
Vedno jo bom imel rad,
ker je kot poln cekinov zaklad.

Jaka Sevšek, 7. razred
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Portoroške ribice smo ustvarjali tudi


Matija Srdoč z narisano naslovnico


Matjaž Borovničar z mentorstvom učencem, ki so
prispevali svoje likovne izdelke,


Vesna Lešnik z jezikovnim pregledom glasila in


Marko Strle z glavnim in odgovornim urejanjem
glasila.

Portorož, junij 2015
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