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PORTOROŠKE

V TEJ ŠTEVILKI SI LAHKO
PREBERETE ...

UVODNIK

Dragi ustvarjalci in bralci Portoroških Ribic!

KJE VSE SMO LETOS
ŽE BILI ...
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Staro leto se je že izteklo. Pisalo se je 2010 in res
je bilo okroglo. Kako ste ga preživeli, dragi bralci?
Kako smo ga mi, ustvarjalci? Premalo prostora in
časa imamo, da bi na vse odgovorili ravno v novi
izdaji Portoroških ribic. Odločili smo se, da vam
predstavimo vsaj nekaj utrinkov, ki so nam zasijali
v preteklem koledarskem letu.
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GREMO MI PO SVOJE
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KJE VSE SMO LETOS ŽE BILI ...
NA OBISKU PRI MARTI
V mesecu oktobru smo obiskali Marto. Našega obiska je vedno zelo vesela.
Velikokrat nas preseneti in tudi tokrat nas je. Le kaj nam je pripravila?
Tale listek pa je
meni všeč.
Poglej kako ga
lahko vrtim?

Najprej smo se odpravili v bližnji gozdiček.
Nabirali smo gozdne plodove in pisano listje. Iz njih bodo nastale gozdne živali.
Ooo, kdo se pa
tukaj skriva?

To je svinjak in
tu živita prašiča.

Tudi jaz bi rad
kaj videl!

Nato smo si ogledali domače živali in njihova bivališča. Marta nam je dovolila, da jih nahranimo.
Otroci in vzgojiteljice predšolskih oddelkov.
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KOMENTAR FILMA
GREMO MI PO SVOJE

Pred kratkim smo si ogledali film Gremo mi po
svoje. Film govori o tabornikih. Po mojem mnenju
je ta film značilna filmska komedija. Ni mi bilo
všeč, ko je starešina ukazoval fantom. Punce mi
prav tako niso bile všeč.

Bilo je nekega dne, ko smo se odpravili gledat film
Gremo mi po svoje. V tem filmu so nastopali Jurij
Zrnec, Tadej Koren Šmid, Jure Kreft in številni
drugi.
Aleks s taborniškimi prijatelji tabori v okolici Bovca. Starešina preresno jemlje taborjenje, zato je
zelo strog. Ni se kaj dosti šalil. Po mojem mnenju
je bil film zelo dober in poučen. Mislim, da so nam
hoteli pokazati malo strogosti in pravega taborjenja. Najbolj zanimiv del filma je bil, ko so se trije
dečki odpravili po svoje in se niso pravočasno
vrnili. V glavnem je bil film zelo zanimiv. Pa še
nekaj v zvezi z igralci: igralci so se zelo dobro
odrezali, odlično so igrali in se potrudili. Seveda,
če se ne bi, ne bi mogli biti igralci! Ta, ki je napisal
scenarij za film, je bil zelo pameten, saj je bil film
odličen!
Muhammed, 8. razred

Admir, 8. razred

Film je bil zelo zanimiv in napet. Poln smešnih
dogodkov. V njem je bilo zelo malo nasilja. Meni je
bil film zelo všeč.
OGLED PREDSTAVE
GROZNI GAŠPER

Alen. 8. razred

Pred kratkim sem si ogledala film Gremo mi po
svoje. Glavni igralci so bili: Jurij Zrnec, Tadej
Koren Šmid, Pia Korbar, Žiga Krajnčan in drugi.
Film je režiral Miha Hočevar. Film govori o tabornikih, ki so šli taborit v okolico Bovca.
Meni je bil film zelo všeč. Všeč mi je bilo, ko so
taborniki osvajali punce in so jim fantje obljubili, da
jih bodo peljali na veslanje. Potem pa so odšli
izpolnit navodilo, ki jim ga je dal starešina. Aleks je
po mobilnem telefonu poklical svojega prijatelja in
ko sta se pogovarjala, je prišel notri Jurij Zrnec in
ga vprašal, s kom se pogovarja.

Bili smo v gledališču. Gledali smo predstavo Grozni Gašper. V igri so nastopali Grozni Gašper, njegov brat Peter, Gašperjeva in Petrova prijateljica
Maja in varuška Rebeka. Gašper je bil nesramen,
grozen, nagajiv, zabaven, bil je zelo neolikan. Peter je bil priden, zanimiv, rad se je učil, bil je urejen
in zabaven. Maja je bila nagajiva, rada je pela,
rada se je igrala in pogovarjala, veliko je razmetavala. Rebeka je bila visoka, prestrašena, imela je
lasuljo. V resnici je bil moški, dvojček Rebeke,
preoblečen v svojo sestro.
Emina, 8. razred Predstava je bila zelo zanimiva. Najbolj zabavno
je bilo takrat, ko so divjali in so nas škropili z vodo.
Gaja, 4. razred
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POLETNE POČITNICE SO
BILE ...

Jaz sem se med poletnimi počitnicami zelo zabaval in tudi dosti potoval. Z družino smo šli v Terme
Čatež. Tam sem se imel zelo lepo. V Termah smo
prebivali štiri dni. Veliko sem se šalil z reševalci, ki
so bili na bazenu.
Drugi del počitnic sem preživel z učiteljem Tomažem. S skupino otrok smo taborili na Pokljuki.
Našel sem si dosti prijateljev in prijateljic. Vsak
dan smo dosti prehodili ter se med hojo zabavali
in smejali. V celem tednu smo veliko prehodili.
Predzadnji dan smo se povzpeli na vrh Pokljuke,
kjer smo imeli čudovit razgled na Triglav.
Zadnji dan mi je bil zelo všeč, ker smo pakirali
prtljago. Jaz sem vse skupaj natrpal v kovček. Ko
sem prišel domov, sem se zelo razveselil osemletnega bratca. Počitnice so se končale in začela se
je šola.

Nekega poletnega jutra sem se zbudil, nato sem
se šel umit in pripravljat, da grem na plažo. Najprej sem se starši dogovoril, s kom bom na plaži in
do kdaj.
Na poti na plažo sem srečal prijatelja Marka. Ko
sva prišla na plažo, sva takoj skočila v vodo. Voda
je bila še kar topla. Kasneje se nama je pridružil
še Markov oče s gliserjem. Odpeljal naju je en
krog po morju. Midva z Markom sva sedela zadaj
na čolnu, ki ga je vlekel gliser. Bilo je zanimivo,
vse dokler nisem padel s čolna, ne da bi kdo
vedel. Odpeljala sta tako hitro, da ju v trenutku ni
bilo več. Iskal sem pomoč, vendar okoli mene ni
bilo nikogar. Moral sem preplavati vse do obale,
ampak na drugo stran plaže. Ko mi je to uspelo,
sem ugotovil, da sem v Ankaranu. Ves boleč sem
se odpravil do doma. Vmes sem moral veliko počivati. Bila je že noč, ko sem prišel domov. Starši so
bili zelo zaskrbljeni, saj me je iskala tudi policija.
Marko in njegov oče sta me iskala po celem morju. Mislila sta, da sem se utopil. Poklicali smo ju in
oba sta takoj prišla k meni domov. Tudi onadva
sta bila zelo zaskrbljena. Mama mi je skuhala čaj
in takoj sem se bolje počutil. Bili smo srečni, da
smo ponovno skupaj. Poslovil sem se od Marka in
njegovega očeta. Od napora sem šel takoj spat.
Ta dogodivščina je bila zame najbolj naporna v
mojem življenju.

Marko, 8. razred

S starši sem bil na začetku počitnic na otoku Rab,
na Hrvaškem. Tam je bilo zelo lepo. Na otoku smo
bili en teden.
Ko smo zapuščali otok, smo se peljali še v Makedonijo obiskat stare starše. Tam smo ostali en
mesec. Kopali smo se v Ohridskem jezeru. V času
našega bivanja tam smo bili povabljeni na pet
porok. Bratranec je imel poročno zabavo v hotelu,
Alen, 8. razred kjer so imeli bazen. Ko se je stemnilo, smo se
otroci kopali v bazenu.
Po poroki smo se vrnili v naš makedonski dom, ki
je v Strugi, ki je veliko makedonsko mesto. Ko
sem zjutraj vstal, sem s starši odšel v gozd. Tam
smo zakurili ogenj in si pekli meso. Piknik smo
imeli blizu vojaške postojanke. Odšli smo pozdravit vojake, ki so tam stražili. Ti so nas lepo sprejeli
in nas počastili s pijačo.
Adir, 8. razred
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Spomini na počitnice so še sveži, zato bom opisala, kaj sem delala med poletnimi počitnicami.
Triindvajsetega julija sem praznovala svoj rojstni
dan. Zabavali smo se do noči. Naslednji dan sem
se z družino odpravila na dopust na Premudo, to
je otok na Hrvaškem. Ko smo prišli tja, so nas
sprejeli gospodarji hiše, v kateri smo bivali v času
dopusta. Ko sem prišla v to hišico, sem bila navdušena nad njeno urejenostjo. Z gospodarji smo
se odpravili na en kratek sprehod po otoku. Gospodarica nam je povedala, da imajo na tem otoku
tudi šolo. Vendar je v njej med šolskim letom le en
učenec. Potem smo videli še tablo z napisom
VAMO I TAMO. V smeri VAMO so bili: cerkev,
zdravnik in pošta. Tudi jaz sem bila na tej pošti,
saj sem šoli poslala razglednico. V smeri TAMO je
bila trgovina. Še nekaj vam moram povedati! Na
otoku sta bili dve trgovini in tri gostilne pa tudi plaža, ki ni bila najbolje urejena.
Naslednji dam je deževalo, zato smo ostali v hišici
in se igrali družabne igre. Drugi dan smo se
odpravili v Zadar. Tam mi je bilo zelo všeč, ker
sem videla veliko zanimivih stvari.
Ko smo prišli domov, sem bila zelo vesela, da smo
se prav tja odpravili na dopust. Tako naslednji dan
sem imela trening kajaka. Trenirala sem za regate. Na regatah sem dosegla tretje mesto in dobila
bronasto medaljo.
Katja, 7. razred
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POKLJUKA

ŠPORTNI DAN

V petek, 3. septembra smo imeli športni dan. Ta
dan smo preživeli v Portorožu. Do Portoroža smo
se učenci sedmega, osmega in devetega razreda
odpravili peš.
Ko smo prišli tja, nas je sprejel nek gospod, ki
nam je povedal, kako bomo preživeli ta dan. Najprej nas je razdelil v dve skupini. Prva skupina je
igrala odbojko na mivki, učenci druge skupine pa
so se peljali s pedolinom in kajaki. Nato smo se
zamenjali. Ko smo zaključili naše aktivnosti, smo
se oblekli in se odpravili proti jadrnici. Vstopili smo
v jadrnico in se odpeljali en krog po zalivu. Všeč
mi je bil razgled na Portorož in Bernardin. Po vožnji z jadrnico smo odšli na pico. Nato smo se
odpravili domov. Ta dan sem se imela zelo lepo.

Pot na Pokljuko je bila dolga. Ko smo prišli na
Pokljuko, smo bili med prvimi. Počakali smo, da
pridejo še ostali. Ko so prišli, smo si ogledali hišo.
Notri so bile: kuhinja, klet, sobe, kopalnice. Ko
smo si ogledali hišo, smo se začeli igrati. Igrali
smo se badminton. Veliko smo se igrali na travniku. Tam smo igrali nogomet. Po večerji smo si
umili lase in šli spat.
Naslednji dan smo se zbudili in pojedli zajtrk. Po
zajtrku je prišla še ena družina. To so bili fant
Jonas, punca Jasna in dojenček Adam. Jonas mi
je bil všeč, ker je bil temnopolt. Z njim sem rad
igral badminton. Govoril je angleško, zato se nismo mogli veliko pogovarjati. Z njim sem se imel
prav lepo.
Tretji dan smo se odpravili na pohod po soteski
reke Radovne. Na pot smo se odpravili z
avtom.Vozili smo se kakih petnajst minut. Ko smo
prispeli, smo pričeli s hojo. Ob poti je bilo veliko
skal, tekel je potok. Ob nekem mostu smo pojedli
malico. Po malici smo se odpravili čez most. Na
mostu je bilo zelo strašno, ker je bilo visoko. Počakali smo še ostale družine, ki so bile malo počasnejše. Po poti smo hodili do dveh podrtih dreves,
ki sta nas zaustavili. Zato smo se vrnili. Preden
smo se vrnili domov, so se nekateri šli kopat v
mrzlo reko. Jaz se nisem hotel. Po kopanju smo
šli v našo hišo.
Četrti dan smo se odpravili na goro Viševnik. Hoja
je bila naporna, zato sem hodil bolj počasi. Hodil
sem z učiteljem Rokom, velikokrat smo se ustavili.
Prišli smo na neko odprtino, kjer mi je učitelj
Tomaž rekel, da ne morem več naprej. Bil sem
zelo jezen. Ostal sem na tej odprtini in čakal, da
pridejo vsi z vrha, na katerega nisem smel. Ko so
prišli, so rekli, da so bile na vrhu neke muhe. Šli
smo v dolino in domov.
Peti dan smo se kopali v Bohinjskem jezeru. Ni
bilo tako mrzlo, kot sem mislil. Skakali smo s splava. Pod tem splavom je bila ena odprtina, kjer si
lahko dihal. Po kopanju smo se odpravili domov.
Na taboru smo veliko hodili. Na žalost me niso
krstili. Upam, da me bodo drugič. Bilo je zelo lepo.
Dobil sem prave prijatelje, ki jih bom pogrešal.
Vem, da bomo drugo leto na taboru spet skupaj!

Emina, 8. razred

V petek je bil lep dan. Imeli smo športni dan.
Dobili smo se v šoli, vzeli malico in vodo, potem
smo se odpravili na plažo v Portorož. Najprej smo
pojedli malico, zatem smo šli na jadrnico. Videli
smo cerkev v Piranu. Ko smo se vrnili na obalo,
smo odšli na kanuje. Ko smo nehali z veslanjem,
smo plavali. Kasneje smo šli na pico. Ko smo
pojedli, smo šli domov.
Zarja, 5. razred

Luka, 5. razred
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LAŽ IMA KRATKE NOGE

TO SEM JAZ

Sem Peter. Rojen sem 10. februarja. Sem vesel,
srečen in priden otrok.
Otroštvo sem preživel doma. S štirimi leti sem
začel hoditi v vrtec. V vrtcu sem bil dve leti. Ko
sem dopolnil šest let, sem šel v prvi razred v OŠ
Sečovlje. V prvem razredu mi je bilo lepo. Spoznal
sem nove sošolce.
Na šoli smo imeli gasilski krožek, na katerega sem
zelo rad hodil. Tam sem se veliko naučil in na tekmovanjih dosegel uspešne uvrstitve. Na tekmovanja sem hodil na več krajev Slovenije in dosegel
uspešne dosežke na tekmovanjih. Naš vodja je
Miro Grižon. Vsak dan se vozim s kolesom.

Ko sem hodil v peti razred, sem pisal šolsko nalogo. Ker bi se moral učiti, nisem povedal mami.
Dobil sem slabo oceno. Šolsko nalogo sem skrival
pred mamo, da ne bi bila huda. Večkrat me je
vprašala, če smo že pisali nalogo. Odgovoril sem,
da ne. Mama je šla na govorilne ure, kjer ji je učiteljica povedala, da sem dobil nekaj slabih ocen.
Ko je mama prišla domov, je bila huda. Za kazen
nisem smel igrati igric na računalniku.
Ugotovil sem, da je bolje, če povem mami po resnici, ker bo tako ali tako vse izvedela na govorilnih
urah.
Aleks, 6. razred

Peter, 6. razred

MY DOG

CROCODILES

I have a Maltese dog. His name is Maxi. He's three years old. He is white and has long fur. He eats
all types of food. He prefers meat. Maxi loves to
play, but a lot of time he sleeps. He is a cute dog.
He has his own place in the house. He prefers to
sleep in the room. I love Maxi so much.

Crocodiles are one of the species in the family of
Crocodylidae. Other species are: alligators, caimans and gavials. They live in tropics: Africa, Asia, America and Australia. They grow up from
eggs. They are ancient animals. They lived in the
time of dinosaurs. They catch animals for food.

Jernej, 7. razred

Tibor, 7. razred
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POTEPANJE PO NEMČIJI

TOREK, 21. 9. 2010
Bilo je lepo sončno jutro. Odpravili smo se na pot
proti Nemčiji. Potovali smo z različnimi prevoznimi
sredstvi: s kombijem do letališča, z letalom do
Nemčije, nato spet s kombijem do železniške postaje, zatem pa z vlakom do centra mesta in še z
avtobusom do našega hotela v Bielefeldu. Potovali
smo cel dan. Ko smo prispeli, smo se razdelili po
sobah in odšli spat, saj smo bili zelo utrujeni.
SREDA, 22. 9. 2010
Zbudili smo se v Nemčiji. Pred nami je bil še ves
dan! Ko smo vstali, smo se odpravili na zajtrk,
nato pa v šolo. Tam so nas zelo lepo sprejeli in
nas v cirkusu tudi predstavili. Ko so nas predstavili, smo se takoj razdelili v skupine in se začeli pripravljati za nastop. Z menoj sta bila v skupini še
Maj in Marko. Zraven nas treh so bili tudi Nemci.
Nek učitelj in neka učiteljica sta nas začela učiti
izvajati našo točko. Po končanem delu v šoli smo
se odpravili na potem po mestu. Med ogledom
mesta smo odšli večerjat v restavracijo. Po večerji
smo se vrnili nazaj v hotel. Ko smo prispeli, smo
se stuširali in odšli spat.
ČETRTEK, 23. 9. 2010
Po zajtrku smo odšli v šolo. Ponovno smo vadili za
nastop, ki nas je čakal. Nastop se je začel ob 17.
uri. Na nastopu smo se vsi odrezali odlično! Po
nastopu smo odšli nazaj v hotel in tam povečerjali.
Nato smo se stuširali in odšli spat.
PETEK, 24. 9. 2010
Spet smo imeli nastop. Po nastopu smo se poslovili od učiteljev in se odpravili v mesto na zadnjo,
posebno večerjo. Po večerji smo odšli v hotel in
tam preživeli posebni, družabni večer.
SOBOTA, 25. 9. 2010
Prišel je čas, ko smo se morali odpraviti domov.
Domov smo odšli z istimi prevoznimi sredstvi kot
ob prihodu. Domov smo prišli ob 21.30. Prispeli
smo srečni, ker smo preživeli lep teden. To bo
vse! Lepših počitnic še nisem imel!!
Muhammed, 7. razred
9

OPIS IN OZNAKA OSEBE

DOMIŠLJIJSKI SPIS

Anika je moja starejša sestra. Ima šestnajst let in
misli, da je že odrasla. Velika je163 cm, vendar bi
rada imela še kakšen centimeter več. Je močnejše
postave. Čeprav ji svetujem, da bi malo shujšala,
pravi, da je to ne zanima.
Njeni naravni lasje so rjave barve, tako kot moji.
Toda rada menjuje barve las. Ima gladke, nekoliko
daljše lase, s prečko na desni strani.
V obraz je bleda, ker ne mara sonca. Uporablja
razna ličila, s katerimi poudari svoje modre oči.
Nos je majhen in raven, tako da ji tudi očala drsijo
navzdol. V majhnih ušesih rada nosi uhane različnih velikosti, oblik in barv. Nekateri so mi prav
grdi. Zobje so beli. Nosi zobni aparat in se nenehno pritožuje nad njim. Roke in nohte neguje. Rada
si namaže nohte z različnimi barvami lakov za
nohte.
Vedno je oblečena v temnejše hlače. Za modne
puloverje porabi veliko denarja. Obute ima športne
copate. Njena izbira se razlikuje od moje. Okoli
vratu rada nosi šale ali rute različnih barv.
Pri pogovoru uporablja sleng, govorico mladih.
Ima veliko prijateljev, s katerimi se druži. Zelo rada
ima živali. Zna biti zabavna. Hitro se užali. Večkrat
se tudi skregava, ker nisva istega mišljenja.

Havaji, 20. 8. 2010
Draga mami in tati!

Na Havajih sem s prijateljico Vaneso. Imava se
zelo lepo. V ponedeljek zjutraj sva šli na plažo,
kjer sva se kopali in potapljali. Šli sva tudi v bazen
in v savno. Pekel naju je nos.
Včeraj zvečer smo imele zabavo v kopalkah.
Tam smo bile Vanesa, Nora, Sandra, Agi in jaz.
Igrale smo se limbo. Sredi noči smo končale,
potem smo šle v hotel spat. Agi, Sandra in Nora
so spale, Vanesa in jaz pa sva plesali. Danes
zjutraj, ko smo šle na plažo, so Nora, Agi in Sandra plavale, Vanesa in jaz pa ležali na blazini. Na
blazini sva zaspali. Prišle so dekleta in naju vrgle
v vodo. Seveda sva se zbudili!
Mami in tati, danes popoldan grem domov. Nekaj
vama bom prinesla. Mami, tebi krilo in nedrček,
tebi, tati pa majhen avto.
No, zdaj se moramo pripraviti. Vanesa in jaz bova
prišli z avionom v Benetke. Upam, da naju bosta
prišla iskat.
Rada vaju imam!
Veronika
Peter Franc, 8. razred
Veronika, 5. razred

OBISK DOMA STAREJŠIH

Bili smo v domu starejših občanov v Izoli, Luciji,
na Markovcu in na Gažonu. Skupaj z učenci drugih šol smo se z avtobusom odpeljali na obisk. Iz
naše šole smo šli: Emina, Katja, Amira, Luka,
Gaja, učitelj Tomaž in jaz. V domovih smo peli,
igrali, plesali. Stanovalci so bili zelo veseli. Najbolj
mi je bilo zanimivo, ko smo plesali in so tudi stanovalci plesali z nami. V domovih so nas pogostili in
obdarili. Ta dva dneva sta bila zelo lepa.
Zarja, Gaja, 4. razred
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Šolsko glasilo PORTOROŠKE RIBICE so oblikovali

♣
učenci, učenke Centra s svojimi pisnimi prispevki in likovnimi stvaritvami,

♣
Ksenija Funa
z glavnim urejanjem glasila

♣
Marko Strle
z odgovornim, tehničnim urejanjem in oblikovanjem
celostne podobe glasila.
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