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PORTOROŠKE

UVODNIK

VSEBINA

Dragi bralci Portoroških Ribic!
V TEJ ŠTEVILKI

Preden si zaželimo vse najlepše v prihajajočem letu, poglejmo, kdo se predstavlja v tokratni številki našega šolskega glasila.
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TO SMO MI … OSMI RAZRED
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RAP VOŠČILO … NA REPU
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Navodilo je bilo precej jasno. Zaradi odsotnosti urednice in vnovičnega ravnateljevega prebliska, so se morali izkazati učitelji in učiteljice. Naloga jim je velevala, da predstavijo učence svojih razredov.
Kako? Ja, že kako.
Na zanimiv, ustvarjalen in zabaven način. Eni
so risali, veliko pisali, drugi razmišljali in bili
nadvse ustvarjalni. Vsi smo se potrudili in skupaj začrtali novo popotovanje v domovanje
naših ribic.

Prijetno branje in uživajte.

Srečno!
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VESELI DECEMBER

To smo mi, predšolski otroci!

Za red in čistočo Mladena skrbi,
ki vse prostore brezhibno uredi.

Jure se ob glasbi rad vrti
in uspeha se veseli.
Julija se najprej kaj novega nauči,
nato pa mirno zaspi.

.

Ko na sprehod gremo mi,
Elion prvi pred vrati stoji.

Kadar se Eva prisrčno nasmeji,
naša srca povsem osvoji

Gregor z avtki se igra,
lutko Bibo rad ima,
še posebno takrat, ko ga žgečka.

Želimo Vam iskrive in vesele praznične dni!.
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Pripravile vzgojiteljice predšolskih oddelkov.

PRVOŠOLSKE ŽELJE
KAJ SI ŽELIM, DA ME POČAKA POD
NOVOLETNO JELKO?

ARTUR
Želim si BAKUGANE, tiste najbolj močne, z največ
točkami. Dobra bi bila tudi podlaga za igrico z njimi.

ALAN
Božiček mi bo prinesel Lego policijsko postajo, za
mamo pa sem mu naročil največjo Milka čokolado.

LUKA
Jaz bi imel novo risanko Tom in Jerry.

Veseli smo, ker prvošolci smo postali.
Tu nam je lepo, saj radi nas imajo.
Z učiteljico Mojco se učimo, Tine popoldne se
razveselimo.
Toda, ko je ura 3
Alan proti Kortam drvi,
Luki se v Izolo mudi,
Arturja pa avtobus na Markovcu pusti.

Pripravili učenci 1. razreda z učiteljico Mojco.
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2+3=6-2

Sem vesel, ko
delam nalogo, ker
se veliko naučim.
Tako znam že
računati in pisati
velike črke. Igra
»Kdo se boji Črnega moža?« mi ni
všeč.

JAKA

Najlepše mi je v
šoli takrat, ko je
na urniku IGRAMO
SE. Rad se igram s
hrčki. Lepo je, ko
se igramo z matematiko.

V šoli pišem črke,
pišem besede, barvam, Rad slikam in
potem sperem
čopič. Iz šole me
odpelje taksi
domov.

MATIJA

NEJC

Pri uri računalništva se igram igrice.
Rada imam slovenščino. V šoli imam
prijatelje. Lepo je
pri italijanščini z
učiteljico Barbaro.
Najlepši dnevi so
takrat, ko imamo
na urniku telovadbo.
ZARJA

Pripravili učenci 2., 3.
razreda in učiteljica
Terezija.
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Želim si novih
sošolcev in sošolk.

MISLIM, TOREJ …
KDO SEM?
Ne, ne bom!

Nee!
Želim si potovati v
tuje države in v
velika mesta.

Petje je zabavno, petje
pomirja.
Ti bom dal
plesko!

Jaz sem
utrujen!

Želim si še
kakšne
sošolke.

A mi boš
pomagal?

Pogrešam
zajčke!

Oprosti, ne
bom več!

Rabim
pomoč!

V naši učilnici naj
bo fast food.
Nočem
bit sam!
Igrajmo
karte!

A lahko gremo
na
računalnik?

V razredu bi lahko
imeli avtomat s pijačo.

Lahko bi šli
skupaj na pijačo.
Jaz grem k
Joci.

Ma, si
dosadan!

Rad poslušam metal.
Nočem!!!
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Pripravili učenci 4., 5. razreda in učitelj Tomaž.

GUŠTI … SO GUŠTI

Vsak popoldan
sem najmanj
dve uri v garaži, kjer razstavljam in sestavljam Tomosove
motorje.

Najraje igram
računalniške
igrice. Strategije. Age of empires II.

Ko pridem
domov skočim
na kolo. V klanec gre počasi,
zato pa nazaj
ne upoštevam
omejitev hitrosti.

Najraje igram
košarko. Treniram v izolskem
klubu. Igram na
poziciji centra.

Najraje veslam.
Poleti so treningi super, ker
smo na morju.
Pozimi je dolgčas, ker moramo v fitnes.

Ulični nogomet
je najboljši.
Pozimi uživamo
manj časa, ker
pride hitro
tema.

Marko

Edi

Emina

Muhammed

Katja

Siniša

Pripravili učenci 6., 7. razreda in učitelj Rok.
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TO SMO MI …
OSMI RAZRED

NESKONČNA ...
(MAVRICA)
3 perfektno je število!
Če taki števki dve se združita ...
neskončna bo simbioza.

Naš razred tvorimo Tilen, Peter, Amira, Barbara,
Joja in
Gordana.
Pred vami je delček vsakega od nas, če nas želite
bolje spoznati, nas najdete v
8. razredu!!!

Saj mi smo super, krasni.
Žal nismo vedno jasni ...
Veste tisti škrat,
ki tako nam je nagajal rad?
Joj! Letos tudi nas obišče in
hitro vname naše besedišče.

TILEN
je prav čeden in odrasel fant
a kaj ko vsako uro
igral bi on se rad.

Rad poheca se z ljudmi,
ki gledajo nam prek oči.

PETER
je zanimive sorte fant
ni prav za klepet
a rad ima jagodni sladoled.

Saj tako vidijo je ne vsi...
barve, ki v nas žari.
Pisani kot mavrica,
z vami vztrajamo.

AMIRA
je nežna in mila deklica,
prijatelje ima rada
in za majhne otroke je kot mamica mlada.

Ob nevihti hudi,
res nam ni lepo.
A ko vse se umiri,
spet sijočih barv smo mi.
Čeprav nismo vedno jasni,
znamo biti krasni.
Le pravi kot je treba ubrati,
in nas opazovati.
Srečna pot je tista,
ki jo mavrica obda.
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TILEN
ima rad računalniške igre in
glasbo, zato je sestavil svojo

PETER
ima rad računalniške igrice in
dobro hrano, zato nam je
sestavil

AMIRA
ima rada otroke in računalniške igrice, zato je sestavila

TOP 10 glasbeno lestvico:

TOP 10 lestvico njegovih
najljubših jedi.

TOP 10 njenih najljubših igric:

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.
10.

FRENKI FEAT. EDO
MAJKA - OVERDOSE
SNOOP DOGG
FEAT. DR. DRE IMAGINE
HAMMERFALL LAST MAN STANDING
MARRACASH - NON
CONFONDERMI
EDO MAJKA FEAT.
TBF - BLAŽENA TIŠINA
DR. DRE FEAT. SNOOP DOGG - NEXT
EPISODE
SNOOP DOGG DROP IT LIKE IT`S
HOT
EDO MAJKA—NIKAD
VIŠE
FRENKI - POLICE
MAN
MARRACASH - BADA
BUM CHA CHA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PIZZA
DUNAJSKI ZREZEK
KEBAB
HOT DOG
LASAGNA
ČIPS
JABOLČNI ZAVITEK
PALAČINKE S
ČOKOLADO
KORUZA
JAGODNI SLADOLED

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Box 10.com
Stardoll
Build yourself
Mad cows
Ice slide
Woman on top
Your face
Bolder blast
Bubble trouble
Dancing Bush

Pripravili učenci 8. razreda in
učiteljici Barbara, Jožica.
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Smo osnovnošolci 9. razreda,
šli bomo na srednjo, vsak od nas se tega zaveda.
Spoznat novo okolje nam je v veselje,
vsak od nas ima skrite želje.
Deni naš bo prvi mehanik,
Leon pa vodoinštalater5 ali pa keramik.
Peter bo vsem pokazal kaj se da na računalnik naredit,
Ajla pa bo poskrbela, da bomo vsi fit.
Tereza bo šla na gostinsko,
čeprav ji vsi priporočajo medicinsko.
Nikola pa bi kar v 9. razredu ostal,
saj si poklica še ni izbral.
Ervin bo za nas lačne delavce poskrbel,
zrezke rezat bo hitel.
Helena in Morena imata avtoriteto in
vsem nam namažeta pašteto.
Za novo leto si vsi želimo vsaj eno čudežno darilo,
da se bo veliko jedlo in pilo tekilo.
Želimo vam srečno, ne preveč tečno in da veselje traja vam večno!

Devetošolci in učiteljica Helena.
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Lahko je prijazen pogled.
Lahko je stisk roke.
Lahko je bežen nasmeh.
Naj bo upanje, da se uresničijo vse plemenite želje.
Z najlepšimi željami v novo leto
vas pozdravljamo
vsi zaposleni Centra za korekcijo sluha in govora Portorož.

Šolsko glasilo PORTOROŠKE RIBICE so oblikovali
*
učenci, učenke in strokovni delavci Centra s svojimi prispevki,
*
učenci in učenke Centra z likovno izdelanimi snežinkami,
ki so nastale pod mentorstvom Matjaža Borovničarja,
*
Marko Strle
Z glavnim, odgovornim in tehničnim urejanjem in oblikovanjem
celostne podobe glasila.
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