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Izdaja ob koncu šolskega leta!

Šolski časopis nižjih srednjih šol 
večstopenjskega ravnateljstva Opčine, junij 2021.

Sodelujejo učenci nižje srednje šole Srečka Kosovela z Opčin 
in nižje srednje šole Frana Levstika s Proseka.

KRAS – na!
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POLETNI POZDRAV UČENCEM

Dragi učenci in učenke!

Za nami je pestro šolsko leto, ki je bilo še v znamenju svetovne 

pandemije. Kljub temu nam je uspelo, da smo odšli na nekaj eno-

dnevnih in večdnevnih izletov, zato upamo, da vam bo ostalo v 

srcih. Nabrali ste zvrhan koš lepih spominov, zabavnih trenutkov, 

zanimivih izkušenj in seveda znanja, zato vam želimo, da boste v 

tem poletju nabrali veliko pozitivne energije in se boste med šols-

ke klopi vrnili polni elana in dobre volje! Čas je, da se oddahnete, 

uživate v soncu in poletni toploti ob družbi družine in prijateljev! 

Spet je čas za sladoled, skok v morje, sončenje na plaži, sprehod v 

hribe, zabavne pustolovščine v naravi, večerno druženje s prijatelji, 

branje knjig pod senčnikom, pokušnjo najsočnejše lubenice, ples in 

zabavo, ... Skratka za vse, kar vam pride na misel! Naberite veliko 

novih energij in prevetrite svoje možgane, da boste ob začetku 

novega šolskega leta še bolj zagnani in vedoželjni! Želimo vam 

nepozabne poletne počitnice!

Vsi profesorji in neučno osebje
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V sredo, 1. junija smo 1. razredi šli v Benetke 
z vlakom. Vožnja je trajala dve uri. Ni bilo 
prijetno, ker smo nosili masko FFP2.
V Benetkah je bilo zelo toplo. Profesorica 
je povedala, da je v Benetkah 450 mostov. 
Najprej smo si ogledali trg Svetega Marka. 
V parku smo pojedli kosilo. Potem smo šli v 
muzej Zgodovine pomorstva. V prvem nad-
stropju je bil predstavljen srednji vek, v dru-
gem pa ladje.
Tretje je prikazovalo 1. svetovno vojno, zadnje 
pa školjke. Nato smo si ogledali stojnice in ku-
pili majice, očala, kape in spominčke. Ustavili 
smo se pri sladoledarni in se osvežili z grani-
to in sladoledom. Potem smo se odpravili na 
železniško postajo in se odpravili domov.

Matija, Jan, Manuel, Massimo 1.b

Prvi razredi v Benetkah (N.S.Š. Levstik)

Fotoutrinki izleta v Benetkah in ogleda Doževe Palače.

Prvi razredi v Benetkah (N.S.Š. Kosovel)
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Tridnevni izlet drugih razredov

Pripravili učenci 2.a in 2.b razreda NSŠ Srečka Kosovela in učenci 2. razreda NSŠ Frana Levstika.

Sreda, 18. maja 2022

Dragi dnevnik!

Danes smo se končno odpravili vsi skupaj na 
izlet in se zabavali! Zjutraj smo se dobili ob 
8.00 na Opčinah in potem smo se peljali do 
Proseka, kjer se nam je pridružil drugi razred 
srenje šole Levstik. Med potjo smo se ustavili 
na počivališču; tu smo kupili veliko hrane in 
pijače. Ko smo prišli v hotel Saisera v dolini 
Zajzere, smo odnesli kovčke v sobo in pospra-
vili svoje stvari. Nato smo se pripravili in odšli 
na travnik, kjer smo pojedli kosilo in se igrali 
na zabavno skupinsko igro. Prišel je vodič, ki 
nas je popeljal na sprehod po poti prve sveto-
vne vojne. Sprehod je bil zelo lep, videli smo 
čudovite pejsaže, ampak razlaga je bila tudi 
malo dolgočasna. Potem smo se vrnili v hotel, 
nekateri z avtobusom, drugi pa kar peš!

Tvoja Giovanna

Danes smo odšli na tridnevni izlet v Trbiž. Z 
nami so bili tudi sošolci iz paralelke in dru-
gi razred proseške šole. Popoldne smo se 
sprehodili po poti prve svetovne vojne: vodič 
nam je govoril o bojiščih, jarkih, življenjskih 
razmerah in orožju. Po sprehodu smo se z 
Rafaelom, profesorjem Matijo in profesorico 
Kobal odločili, da gremo hodit še do hotela! 
Vrnili smo se po 45 minutah; bili smo utrujeni, 
a zadovoljni! Oprhal sem se in potem smo se 
nekateri odpeljali v trgovino, kjer smo kupili 
pijačo. Povečerjali smo in se igrali zunaj, na 
vrtu, dokler se ni stemnilo.

Alexander

Dragi dnevnik,

Danes smo se sprehodili po poti prve svetov-
ne vojne z vodičem. Hodili smo približno dve 
uri, bilo je vroče in sončno. Vsi smo bili zelo 
žejni, saj nam je zmanjkalo vode! Končno smo 
prišli do potoka in spili vsak dve polni stekle-
nici vode! Vrnili smo se v hotel vsi mokri, saj 
smo se pri potoku zmočili, se špricali in se za-
bavali! Bilo je super!

Nina

Dragi dnevnik,

Danes je najpomembnejši dan v tem šolskem 
letu, saj gremo na izlet! Skoraj bi ga zamudil, 
ker je mama pozabila pripraviti fotokopije 
dokumentov. Na srečo smo problem rešili, jaz 
pa sem se odpravil v pekarno in si tam kupil 
kosilo. Nato smo se odpeljali do parkirišča 
na Opčinah, kjer nas je čakal avtobus. Na pol 
poti smo se ustavili na počivališču: hotel sem 
si kupiti orožnikov RC avtomobilček, a mi pro-
fesorica tega ni dovolila! Ko smo prišli v hotel 
Saisera, sva se z Alexandrom nastanila v sobi 
103. Pred kosilom smo se odpeljali na pro-
storen travnik in se tam igrali. Potem smo se 
sprehodili po vojaškem muzeju na odprtem, 
kjer smo si ogledali jarke prve svetovne vojne 
z vodičem Andreo. Vsi smo bili zelo žejni, dok-
ler nismo našli potočka s čisto in hladno vodo. 
Ko smo se vrnili v hotel, smo se odpočili in se 
zvečer igrali v družabni sobi na podstrešju.

Štefan
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Četrtek, 19. maja 2022
 
Dragi dnevnik!

Danes smo se zbudili ob 7.00 in smo se ta-
koj pripravili za jutranjo telovadbo, a sem žal 
prišla pozno in nisem sledila prvemu delu. Ob 
7.30 smo zajtrkovali in se pripravili na ogled 
Belopeških jezer. Z nami je bila prijazna vo-
dička Leila, ki nam je povedala ogromno za-
nimivosti o jezerih, o rastlinstvu in živalih, ki 
tukaj živijo. Ob 13.00 smo kosili in ob 15.00 
smo se z avtobusom peljali do Rabelja, kjer 
smo si ogledali muzej in rudnik. Žal so nas 
razdelili v dve skupini; škoda, da nismo mogli 
ogleda opraviti vsi skupaj. Jaz sem bila v dru-
gi skupini. Najprej smo si ogledali muzej, nato 
smo šli v rudnik. Tu je bilo mraz, samo 8 sto-
pinj! Ko smo zaključili ogled, smo šli v Trbiž, 
kjer smo jedli zelo dober sladoled. Odpravili 
smo se v hotel, se po napornem dnevu umili 
in nato večerjali. Po večerji smo se naplesali v 
diskoteki, kjer smo vsi skupaj peli znane po-
pevke. Ob 10.30 se je zabava zaključila in smo 
šli spat.

Tvoja Giulia

Dragi dnevnik!

Danes je četrtek in smo se z vodičko, ki nam 
je govorila v italijanščini, odpeljali višje v 
gore, kjer sta dve čudoviti jezeri. Vodička nas 
je vodila po krožni poti okoli jezer, povedala 
nam je nekaj podatkov o gozdu, o jezerih in 
o živalih. S sabo je imela tudi tablico in nam 
je pokazala fotografije ter posnetke. Po kosilu 
smo se igrali, nato smo si ogledali rabeljski ru-
dnik in rudarski muzej. Zvečer sem se najbolj 
zabaval, ker smo lahko plesali. Tisti, ki si tega 
niso upali, so se igrali zunaj.

Vincenzo

Dragi dnevnik,

Zjutraj smo imeli budnico s profesoricama 
Berdon in Kobal. Po zajtrku smo šli z vodičko 
na Belopeška jezera; bila so zelo velika in pro-
zorne barve, čeprav so bila prekrita s cvetnim 
prahom. V vodi so bila tudi drevesa, ki se zara-
di ugodnih razmer ne razgradijo in ostanejo 
tam veliko časa. Popoldne smo si ogledali 
rudnik v Rabelju: bil je ogromen, imel je več 
nadstropij; 19 jih je bilo pod nami, tri pa nad 
nami. Mi smo si ogledali le majhen delček 
nadstropja, ki je odprto za ogled turistom. V 
notranjosti je bilo približno 8 °C, zato smo bili 
vsi premraženi. Pot se je vila v notranjost, po-
nekod je bila ozka in nižja, zato smo morali 
paziti, da se ne udarimo. Imeli smo čelade!

Tvoj Emil

Dragi dnevnik,

Danes je bilo res zelo lepo! :-)

Zjutraj smo šli na sprehod z vodičko okrog 
Belopeških jezer: razgled je bil čudovit! Na 
travniku smo jedli kosilo, potem sem noge 
namočila v jezero: voda me je osvežila. Po ko-
silu smo šli v rudnik, kjer je bilo mraz! Ogleda-
li smo si tudi muzej, kjer sem kupila ogrlico za 
mamo in kamen za očeta. Bilo je krasno, rada 
sem si ogledala rudnik.

Lara
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Petek, 20. maja 2022

Dragi dnevnik,

Danes smo šli z vodičko Leilo na sprehod po 
gozdu doline Zajzere; to je eden najstarejših 
gozdov v Evropi! Prišli smo do potoka in ga 
prečkali kar po vodi; vsi smo bili mokri! Potem 
smo prišli na travnik, kjer nas je čakal avto-
bus. Medtem ko smo malicali, je prišel Sandi 
iz gozda in je zatulil: “Ulovil sem slepiča!” Res 
ga je držal v rokah in ta se je od strahu poka-
kal na Sandijevo roko. Vsi smo se smejali, San-
di pa je izpustil slepiča spet v gozd.

Škoda, da smo se morali že vrniti domov, dne-
vi na izletu so bili nepozabni!

Tvoj Natko!

Dragi dnevnik,

Danes je zadnji dan! Ob 8.50 smo mora-
li že zapustiti hotel. V jutranjih urah smo se 
sprehajali po Dolini Zajzere, popoldne pa 
smo se odpeljali na sladoled v Trbiž. Prej smo 
za šalo šli na smučarsko progo in hodili po ko-
lenih proti Višarjem; nekoč so tako romali do 
cerkvice verniki po romarski poti. Profesorji 
so nas posneli, da bodo pokazali staršem, 
kako smo bili poslušni. Z avtobusom smo se 
nato odpeljali proti domu; bilo je zelo lepo, 
saj smo sedeli na zadnjih sedežih, peli in ple-
sali!

Tvoja Danja

Dragi dnevnik!

Danes je bil zadnji dan in kot včeraj smo se 
odpravili iz hotela ob 8.45. Ta je bil tudi naj-
zahtevnejši dan, saj smo po gozdu hodili do 
travnika, kjer smo v sredo jedli kosilo. Šli smo 
po stoletnih gozdovih, kjer smo poslušali, 
kako iz lesa stoletnih dreves izdelujejo glasbi-
la. Po sprehodu smo šli še do Žabnic, kjer smo 
v slaščičarni jedli sladoled. Končno smo se vr-
nili domov, kjer sem se lepo odpočil.

Tvoj Rafael

Dnevnik!

Danes je zadnji dan na izletu! Zjutraj smo je-
dli zajtrk in pripravili kovčke. Profesorica Ber-
don je pregledala, ali so sobe pospravljene, 
ali smo kaj pokvarili in podobno. Izvedele 
smo, da je bila naša soba najbolj razmeta-
na! (Hahaha!) Potem ko smo naložili kovčke 
v avtobus, smo šli na sprehod in se za kosilo 
ustavili na istem travniku, na katerem smo bili 
v sredo. Tam smo se jaz, Giovanna in Alexan-
der pošpricali z vodo in zato smo bili mokri do 
kosti! Nekateri smo se odločili, da se vrnemo 
peš do hotela; z Giovanno sva hodili bosi celo 
pot, to je kar 40 minut! V hotelu smo napol-
nili bidone z vodo in smo se še malo igrali na 
igralih: tu sem padla z gugalnice! Profesorji so 
se nato odločili, da bomo šli hodit na Višarje 
po kolenih. Odpeljali smo se do smučarske 
proge; naredili smo zabaven posnetek, v ka-
terem romamo po kolenih na Višarje. Stekli 
smo dol in se sprehodili do sladoledarne. V 
avtobusu smo zasedli zadnja mesta:celo pot 
nazaj smo se igrali igro resnica ali izziv, bilo je 
zelo smešno in zabavno. Ko smo prispeli, me 
je Danjina mama pospremila do Prosvetnega 
doma, kjer sem počakala svojo mamo.

Dragi dnevnik, te počitnice so bile zelooooo 
zabavne in bi dala vse, da bi lahko ostala v 
Ovčji vasi še vsaj tri dni s svojimi prijatelji!

Sara
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Tretji razredi v Padovi

Tretji razredi nižjih srednjih šol Kosovel in Le-
vstik smo letos v maju obiskali zanimivo be-
neško mesto Padovo. Ogledali smo si mestno 
središče, eliptični trg Prato della Valle, bogato 
okrašeno baziliko Antona Padovškega, stolp-
no uro svetega Marka, Palazzo della ragione, 
v katerem smo občudovali freske in poslušali 
zanimivo zgodbo o srednjeveških sodiščih, 
Piazzo dei signori, Palazzo del Bò in znameni-
ti Caffè Pedrocchi, kjer smo si privoščili kavo z 
meto. Ogledali smo si tudi Kapelo Scrovegni, 
ki hrani najbolj poznan ciklus Giottovih fresk.

Izlet tretjih razredov v Padovi
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Razglednice šolskega leta 2021/2022

Učenci 2. razredov NSŠ Srečka Kosovela na 

Kačjem griču z zgodovinarko Mirto Čok.

Učenci 1. in 2. razredov NSŠ Kosovel so 3. maja 2022 

proslavili dan osvoboditve izpod nacifašizma pred 

spomenikom žrtev druge svetovne vojne.

Božična peka slaščic v 2.b razredu NSŠ Kosovel.

Profesorji NSŠ Kosovel v glasbeni preobleki na 

pustni povorki.
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-  Je krovni izraz, ki se na splošno uporablja pri preučevanju 
oblik pisave za označevanje, za razliko od preprostega 
rokopisa, na niz narisanih črk

-  Črke je mogoče risati, gravirati, nanašati 
s šablonami ali z digitalnim medijem z 
vektorskim programom, kot sta Adobe il-
lustrator ali Inkscape.

-  Za lettering uporabljamo posebne floma-
stre s konico, ki se lahko zvija, ki jih ime-
nujemo BRUSH PENS.

-  Grafit je umetniška risba, napis ali slika na 
javni površini(največkrat na zidu) narejen s 
kredo, ogljem ali sprejem. Grafit je tipičen 
za subkulturo velikih mest in pogosto use-
buje politična sporočila.

-  Grafiti spadajo med lettering.

-  BANKSY: je zelo znan anonimni britanski 
ulični umetnik, politični aktivist in filmski 
režiser.

Znan grafit Banksyja
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BULLET JOURNAL

Bullet journal je metoda osebne organizacije, 
ki jo je razvil oblikovalec Ryder Carroll. Sistem 
organizira razporejanje, opomnike, sezname 
opravil, razmišljanje o možganih in druga or-
ganizacijska opravila v en sam zvezek.

Zvezek je na pikice in ponavadi je okrašen z 
lettering.

Aurora Antonaglia, Lara Gerli in Lana Skabar, 1.B

Likovni izdelki

Emma Glavina Annet De Vincenzi

Gabriel Malalan

Neža Feri
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JAGODNI SLADOLED

Težavnost: enostavno
Priprava: 40 minut
Kuhanje: 15 minut

Sestavine:
500ml  polnomastnega mleka
500g  jagode
150g  sladkorja
100g  sveža tekoča smetana
2  srednje velika beljaka

Priprava:
1.  Za pripravo jagodnega sladoleda začnite z 

jagodami: operite jih pod tekočo vodo, odce-
dite v cedilu. S pomočjo majhnega noža od-
stranite liste. Nato jih dajte v mešalnik.

2.  Mešajte, dokler ne dobite homogene 
kaše. Nato jo precedite s finim cedilom, da 
odstranite semena in jo zberite v manjšo 
skledo. Jagodno kašo pustite ob strani in 
nadaljujte s pripravo kreme.

3.  Mleko vlijte v veliko ponev. Dodajte sla-
dkor in posodo postavite na nizek ogenj, 
mešajte, dokler se sladkor ne raztopi, 
trajalo bo 1-2 minuti. Nato v manjšo skle-
do vlijte svežo tekočo smetano.

4.  Beljake vlijte v smetano in premešajte z 
metlico. Ko se sladkor raztopi v ponvi, do-
dajte zmes smetane in beljakov in vse sku-
paj segrejte na 83°,da pasterizirate mleko 
in beljake.

5.  Ko je temperatura dosežena, odstavite po-
nev z ognja, zmes prelijte v manjšo skledo in 
pustite, da se hitro ohladi. V ta namen lahko 
postavite sladoled v večjo posodo, polno 
ledu in nenehno mešate. Ko je zmes zelo 
hladna, dodajte pripravljeno jagodno kašo.

6.  Z žlico zmešajte obe spojini in ko dobi-
te tekočo in homogeno kremo, jo vlijte v 
aparat za sladoled. Zaženite ga in pustite 
delovati vsaj 30-35 minut oziroma dokler 
mešanica ne doseže kremaste, a kompa-
ktne konsistence. Če nimate aparata za 
sladoled, dajte tekočo zmes pri sobni tem-
peraturi v zamrzovalnik v skledo. Ne poza-
bite mešati vsake pol ure, dokler ne dobite 
željene konsistence.

7.  Ko je pripravljen, prestavite sladoled iz 
aparata za sladoled v skledo in pustite, da 
se strdi v zamrzovalniku vsaj 4 ure, še bolje 
pa čez noč. Pri serviranju se lahko odločite, 
da boste jagodni sladoled postregli v le-
pih lončkih in okrasite z vaflji.

Maya Sossi, Caterina Ingrao, 1.b

Za sladokusce

OMLETA 
Omleta s cheddarjem in hamburško slanino

Sestavine:
chedar, hamburška slanina, 2 jajci in poper

Zrežemo hamburško slanino, pomešamo jajca in dodamo poper.
Spečemo hamburško slanino in jo damo v krožnik.
Damo jajca v ponev, da postane omleta in dodamo chedar ter slanino.

Adam Poulakas 1.b
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KOKOSOVE KROGLICE

Priprava: 15 minut

Sestavine:
150 g  skute
150 g  maskarponeja
130 g  sladkorja
80 g  kokos
20 g  kakava

1.  V skledo damo: 150 g skute, 150 g maskar-
poneja, 130 g sladkorja in 20 g kakava. Vse 
zmešamo z rokami in postavimo v hladilnik 
za 5 minut.

2.  Vzamemo maso iz hladilnika in oblikujemo 
majhne kroglice, ki jih povaljamo v kokosu.

Dober tek!

Laira Calzi 1.B

JABOLČNI OCVRTI ZAVITKI

Sestavine:
150 g moke
8 g pecilnega praška
2 jajci
ščepec soli
260 g mleka
sok ene limone
tri jabolka
olje za cvrtje
sladkor za posipanje

V posodi zamešamo jajci, mleko in moko s pecil-
nim praškom; pazimo, da se ne ustvarijo grudice 
moke. Testo pustimo počivati in očistimo jabolka: 
olupimo jih in odstranimo semena. Razrežemo 
jih v rezine, ki naj bodo debele približno pol cen-
timetra, nato jih polijemo z limoninim sokom. 
Olje postavimo v ponev, ga segrejemo, in ko do-
seže 170 stopinj, začnemo s cvrtjem. Jabolčno 
rezino namočimo v testo in jo položimo v toplo 
olje; ko porumeni, jo odstranimo, položimo jo na 
kuhinjski papir in potresemo s sladkorjem. To po-
novimo, dokler ne porabimo vseh rezin. 
Dober tek!

Danja Batti, 2.B
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DIJAŠKA

Od osmih do dveh,

od osmih do dveh,

v šoli smo spet.

Od osmih do dveh,

od osmih do dveh,

v šoli smo spet.

Zjutraj se je zgodaj treba zbuditi

in skušati avtobus ne zamuditi.

Od osmih do dveh,

od osmih do dveh,

v šoli smo spet.

Od osmih do dveh,

od osmih do dveh,

v šoli smo spet.

Danes je napovedan test,

upam, da bo ocena več kot šest,

vendar se nisem veliko učila,

vsaj upam, da ne bom razred ponovila.

Od osmih do dveh,

od osmih do dveh,

v šoli smo spet.

Od osmih do dveh,

od osmih do dveh,

saj vem, da bo ocena testa pet.

Viola Collerig, 3.A (S. Kosovel)

Pesniški kotiček

DIJAŠKA

Od osmih do dveh,

od osmih do dveh,

v šoli sedim,

pišem, poslušam

in se dosti učim.

Skoraj vsi predmeti so mi všeč, 

samo matematike je vedno preveč.

Številke, te niso zame,

in ko skačejo po tabli,

mi kar hudo postane.

Profesor Starc

nas telovadbo uči

in ko tekmujemo,

najboljši smo mi.

Včasih godrnjamo,

a našo šolo radi imamo.

Jan Starich, 3.A (S. Kosovel)

Alen Canziani
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KRAS

Kras, tudi jeseni razveseliš nas,
ko gremo tja dol v vas.
Rdeča, rumena,
rjava, zelena;
oranžne največ, jo vidiš stoječ.

Živali skakljajo veselo med nami,
vsak dan, letos in lani.
Jeleni, prašiči,
divje se igrajo;
sove in ptice,
ponoči letijo.

Veronika Rebec, Zala Sterni in 
Jasmin Berdon, 2.A (F. Levstik)

KAKO JE NA KRASU

Na Krasu so griči in morje,
ki sega v neskončno obzorje.
Doline, gozdovi,
planine, gorè,
barve jeseni,
poleti rožè.

Povsod so te male vasice,
in none, ki pečejo potice.
Vsi se poznajo,
so prijatelji, je mir,
vidimo kmeta,
ki bere krompir.

Lepe živali dobimo povsod,
če hodimo po gozdu našo pot.
Drevesa, travniki,
dišijo po morju,
vse je zeleno,
v našem okolju.

Diego Kavalič, Jacopo Faverio Margoni, 
Ilya Ukmar Seppi, 2.A (F. Levstik)

BISTROUMNI PLEMIČ DON KIHOT

Nekoč živel je Don Kihot,
res, vitez, a en sam krohot!
Sančo Pansa mu je bil oproda,
zgražal se je na lastnega gospoda.

Dulsineja, dama mlada,
Don Kihota je imela rada,
da bi ji pogum dokazal,
bi sam vse velikane premagal.

Ker pa je sreča opoteča,
in tudi viteza vsako toliko pamet 
sreča,
velikanov le ni premagal
in si to z mlini razlagal.

Hasan Paškulin Martini, 2.A (F. Levstik)

Christian Barbon

Nikita Starec



17

Koliko časa poučujete glasbeno vzgojo na 
proseški šoli?
Na šoli sem učila od leta 1983 do leta 1992. 
Spet sem se vrnila leta 2010.
Ali ste zadovolji z znanjem učencev?
Včasih.
Kdo vas je povabil, da učite na šoli in kako?
Ko sem zaključila študij, so me poklicali. 
Poučevala sem tudi na Glasbeni matici.
Ste strogi?
Včasih nisem.
Ste igrali kak instrument?
Igrala sem na klavir. Zdaj sem že vse pozabila.
Kaj jeste za zajtrk?
Za zajtrk jem prepečenec s skuto ali marmela-
do, ne pa z maslom.
Kdo je najpametnejši učenec, kar ste ga kdaj 
učili?
Ko sem prišla v šolo, so bili v takratnem 
tretjem razredu zelo pridni, ukvarjali so se z 
glasbo in bili prijazni.
Katero glasbo radi poslušate?
Razne skladbe, glasbo romantike, moderno 
glasbo šestdesetih in sedemdesetih let in po-
pularno glasbo.
Vaša najljubša pesem?
Vstala Primorska.
Ste v sorodstvu z Matijo Kralj?
Ne, je pa prijatelj mojega sina, igrata skupaj v 
skupini.
S katerim športom ste se ukvarjali?
Z nobenim, samo z glasbo.
Sta Ivana Presl in Nina Colja dobri učenki?
Da, sta izredno dobri učenki.

Vam je všeč skupina Queen?
Da, videla sem film. Lepa glasba.
Vam je všeč nemščina?
Da, učila sem se je v šoli, a sem jo pozabila.
Katero višjo šolo ste obiskovali?
Klasični licej Franceta Prešerna.
n n n

Intervju: Rosanda in Matija Kralj

Med novinarsko delavnico na Proseku so učenke in učenci spoznali tudi intervju. Dve ude-
leženki delavnice sta se odločili, da bosta pripravili intervju s profesorjema, ki imata isti prii-
mek, a nista v sorodstvu. 

INTERVJU Z ROSANDO KRALJ

Julija Colja

Matevž Tenze Skulj
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INTERVJU Z MATIJO KRALJ

Koliko časa poučujete nemščino na Proseku?

Že dve leti.

Vas to veseli?

Da, zelo.

Katero glasbo radi poslušate?

Nemške pesmi.

Imate punco?

Da, izven šole in je zelo lepa.

Se ukvarjate s kakšnim športom.

Ne, z nobenim.

Sta Ivana in Nina pridni med vašimi urami 

nemščine?

Da, sta zelo pridni.

Katero višjo srednjo šolo ste obiskovali?

Jezikovni licej.

Vas veseli, da znate nemščino?

Da, zelo sem zadovoljen.

Kdaj vam je začela biti všeč?

Pred šestimi leti.

Igrate kak instrument?

Da, bobne.

Ste že bili v Nemčiji?

Da.

n n n

Nina Colja in Ivana Presl, 1.B (F. Levstik)

Noemi Kovic

Maila Cingerla

Mateja OberdanMatevž Tenze Skulj
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Grafične pesmi

Aron Vremec, 3.B Emma Glavina, 3.B

Mateja Oberdan, 3.B
Annet De Vincenzi, 3.B
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Alen Canziani, 3.B

Gabriel Malalan, 3.BGiuseppe Montesano, 3.B
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Kaj si želim za praznike?

Želim si, da bi končale vse vojne in lakota na Svetu, da bi uničili Covid-19, tako ne bi bilo več 

bolnih. Moje želje so, da človek ne bi uničil narave, živali in da ne bi obstajalo onesnaževanje. 

Hvaležen sem, ker sem zdrav in imam družino, ki me ima zelo rada. 

Želim si, da bi tovarne nehale proizvajati plastiko. Rad bi, da bi se jaz in moj brat večkrat igrala 

skupaj. Želim si, da bi božič preživel s svojo sestro. Rad bi, da bi moja nona ozdravela. Vesel in 

hvaležen sem, da imam lepo hišo in družino. 

Želim si, da prevlada mir na svetu in da bi Covid-19 izginil. 

Želim si, da bi moj stric nehal biti cel čas nervozen. 

Želim si, da bi vse lumpe in arogantne osebe ne obstajale več. 

Želim si, da bi moja sošolka Giovanna hitro ozdravela, tako da lahko pride na beli teden z nami. 

Želim si praznovati božič s svojo družino. 

Želim si, da bi se moja mama in njen brat imela bolj rada. 

Želim si, da bi izginil Covid-19 in da bi vsi živeli kot takrat, ko kovida še ni bilo.

Želim si, da bi preživela lep božič in srečno Silvestrovo. 

Želim si, da bi bila moja družina vedno zdrava. 

Rad bi spet šel z razredom na sprehod.

Želim si, da bi vsi dobili dobre ocene v šoli. 

Želim si, da bi odkrili nov material, ki ne onesnažuje. 

Želim si, da bi bil mir na Zemlji.

Želim si, da bi bilo življenje vseh mojih dragih veselo in lepo.

Zahvaljujem se svojim nonotom, ki so nam vedno blizu in nam radi pomagajo. 

Želim si, da bi bili vsi srečni in veseli na božični dan.

Zahvaljujem se, da sem srečen s tem, kar imam. 

Moje želje so, da bi čim hitreje ozdravela in da bi lahko čim prej hodila, da lahko grem s svojimi 

sošolci na zeleni teden. 

Želim si, da bi lahko večkrat srečala svojega strica. 

Želim si, da bi bila moja mama bolj srečna in da bi včasih pomislila prej nase in si kaj privoščila. 

Želim si, da bi vsi na tej Zemlji lahko praznovali božič s svojimi sorodniki. 

Želim si, da bi vsak človek na tem svetu dobil božično darilce. Vsak, ne glede na misli, ideje in 

značaj, si zasluži nekaj, kar ga razveseli. Želim si, da bi vsaj za božič na svetu vladal mir. 

Želim si, da ne bi bilo več vojne na Svetu. 

Moje želje so sledeče: da bi čimprej končal Covid-19 in da ne bi več nosili mask, da bi se lahko 

družili s prijatelji in sorodniki. Rada bi postala frizerka ali umetnica. Želim si, da bi nehale vse 

vojne na Zemlji in da bi lahko vsak imel svojo družino in varen dom.  Zahvaljujem se, da sem 

zdrava in da imam ljubečo družino. 
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NAJBOLJ IZVIRNE PRIMERJAVE

1. MESTO: STAR KOT KRALJICA ELIZABETA II.

2. MESTO: ŽIVLJENJE JE SLADKO KOT ŠKATLA

 ČOKOLADE

3. MESTO: SMRDIŠ KAKOR SMRDLJIVEC

4. NIZEK  KOT PALČEK

5. VESEL KOT MAVRICA

NAJBOLJ IZVIRNE POOSEBITVE

1. MESTO: ULICA NORI

2. MESTO: POSTELJA KLIČE

3. MESTO: MORJE ŠEPETA

4. OBLAK SE JOČE

5. TELEVIZIJA KRIČI

FRAZEMI

PRITI NA BOBEN

OSTATI BREZ NIČESAR

Zaradi stav sem prišel na boben.
Kmalu bom na bobnu in bom moral prodati 
svoje stanovanje.

Besedne igre 2.A razreda
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VREČI PUŠKO V KORUZO

NE VZTRAJATI, OBUPATI, ODNEHATI

Vrgel sem puško v koruzo, ker prav ne razumem te domače naloge.
Ne vrzi puške v koruzo za tako malo!

POČUTITI SE KOT RIBA NA SUHEM

POČUTITI SE NEUGODNO, SLABO, V ZADREGI

Ko sem v vodi, se počutim kot riba na suhem.
Pred kamero je bil sošolec sproščen, jaz pa sem se počutil kot riba na suhem.

BITI V ROŽICAH

BITI PIJAN

Janez se je vrnil  z zabave v rožicah.
Bila sem v rožicah že po prvem kozarcu vina
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Učenke in učence nižje srednje šole na Proseku smo aprila vprašali, s katerimi športi se ukvarja-
jo. Od skupno 57 učencev jih je odgovorilo 54.
Tu spodaj so naštete športne panoge in ob njih število učencev, ki se ukvarjajo z njimi. 
     

Na Proseku sta najbolj priljubljena nogomet in košarka

Pet učenk oz. učencev se ne bavi z nobenim športom.

Anketo so pripravili: 
Maj Cergol, 1. b razred, 
Thomas Braz 1. b razred, 
Mattia Dellapietra, 1. b razred 
in Paolo Norcia, 2. a razred   

9

7

5 5

4

3 3

2 2

1 1 1 1



25

Najljubši predmet učencev na Proseku je …

Učenke in učenci nižje srednje šole Frana Levstika na Proseku so »prijazno« odgovorili na na-
slednje vprašanje:
Kateri je vaš najljubši predmet?

Odgovorilo je 54 učencev od skupno 57.

1. Največ sošolcev (11) je izbralo angleščino,
2. takoj za njo sledi zgodovina (10), 
3.  telesna vzgoja je tretja na lestvici z osmimi odgovori.
4. Z istim številom točk sledita matematika in naravoslovje (7),
5.  zemljepis in likovna vzgoja sta zbrali 4 točke, 
6.  italijanščina ima eno.
Zadnji predmeti na lestvici so slovenščina, tehnologija, glasbena vzgoja, nemščina in verouk, 
ki jih ni izbral nihče.
  

Anketo sva izvedli aprila 2022.

Maja Silva Ban in Nikita Starec, 3. a razred na Proseku
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KOZOROG
Izgubili boste telefon! Groza!  Ne boste ga več 
dobili nazaj. Ampak se boš zaradi tega imel 
zelo lepo na počitnicah.

VODNAR
Poleti boste obiskali novo celino, se vselil v 
novo hišo in dobil nov telefon. Žal bo vaša 
muca zbežala.

RIBA
Proti juliju boste dobili novo ribico. Skupaj 
boste obiskali akvarij v Genovi in nato šli še 
na suši.

OVEN
Šolsko leto boste zaključili z dobrimi ocena-
mi. Ampak bomo videli za matematiko … Nič 
počitnic!

BIK
Poletje bo zelo delavno. A na koncu se boste 
zelo zabavali.

DVOJČKA
Po dolgem času se boste spet srečali s starimi 
prijatelji, a tudi s sovražniki.

RAK
Poleti boste večino časa preživeli na morju 
s prijatelji. Škoda, da vas meduze imajo zelo 
rade.

LEV
Veliko časa boste nakupovali. Nekatere 
obleke na žalost se bodo pokvarile še pred 
začetkom pouka. A najlepše bodo preživele.

DEVICA
Na počitnicah boste veliko zaslužili in pridno 
varčevali do naslednjega leta.

TEHNICA
Na počitnicah se boste preveč zabavali, zato 
se boste vrnili v šolo z nečim razbitim ( noge, 
roke ...).

ŠKORPIJON
Letos bodo vaše počitnice vesele. Na žalost 
pa boste izgubili dragega prijatelja.

STRELEC
Vaše poletje bo čudovito, imeli boste veliko 
denarja in ljubezni. Žal pa bo velikemu za-
doščenju sledilo tudi veliko razočaranje.

Maja Bon,  1. B razred na Proseku
Julia Colja, 3. A razred na Proseku

Horoskop za letošnje poletje
(Pozor, ne jemite ga preveč resno …)

Matej Ferluga



27Mija Stopar, Martina Calici in Nikol Kapun, 2.A



28Mija Stopar: Krst pri Savici
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Ivan Grgič: Krst pri Savici

Veronika Rebec Ilya Ukmar Seppi
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ČČeezz

1. Zemlji najbližja zvezda. 
 (5)

5. Klobuk iz slame. (7)
7. Ko se odpraviš nekam z

 avtomobilom, letalom, križarko... (9)
8. veliki srpan (6)
9. mali srpan (5)
11. Na vrtu ga nabereš; je rdeč in okrogel. (10)
12. Sladka in mrzla poletna malica. (8)
13. Uporabiš ga za ohlajanje pijače. (3)
16. Otroci z njim na plaži gradijo gradove. (5)
17. Prekriva 2/3 Zemljinega površja. (5)
18. Branijo naše oči pred sončnimi žarki. (6,5)
19. Ko si pri morju, jih oblečeš. (7)
20. Za premikanje rabijo veter. (8)

DDooll

2. Vodena in rdeča malica. (8)
3. Je voda, ampak ni morje. (6)
4. Na plaži ti dela prijetno senco. (7)
6. Jemo jih lahko na žaru ali cvrte. (6)
10. rožnik (5)
14. Okrogel oranžen sadež. (6)
15. Kisla, osvežilna poletna pijača. (8)
21. Brani te pred škodljivimi

 sončnimi žarki. (5,2,8)
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KKrriižžaannkkaa oo ppoolleettjjuu Ime:

wordwall.net/r/11771016

Datelj:

 besedni presledek in vsak ga napišite na kri  
za Z uporabo oštevilčenih namigov poiščite odgovor

žanko

Poletno razvedrilo
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Ž

 žival.

Opica Lahko preživi dolgo
 časa brez vode.

Konj Ko 

kopenska

je

 
š

nam mleko.

Žaba
Ima skupnega

 prednika s
 človekom.

Kamela To je najhitrej a

 ponoč

č, ki ne leti.

ŽŽiivvaallii ((LLaannaa,, LLaarraa,, FFiilliipp iinn DDaavviidd)) Ime:

pti JeOrel

i
 polna luna, zavija.

Lev Morska 

 

ž  ki
 večkrat sledi ladjam.

ival,

wordwall.net/r/28119705

Dajei

Volk Vozi kočije.

Gepard Kralj Savane.

Zajec Ima dolg vrat.

Delfin Zelo rad 

reglja.

je

  

irafa Visoko leti in ima
 zelo dober vid.

Pingvin Živi v mlaki in

 korenje.

Mo

 pike.

Krava Živi v Avstraliji, kjer
 skače zelo visoko.

Praš

rumene 
ima 

čerad Je roza barve in
 

č

ima zvit repek.

Kenguruj Je črn in

 

Datelj:

š par vsak katelipove rtoč S ž
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DDRRŽŽAAVVEE  SSVVEETTAA Name:

1. Lahko si ogledaš muzej Louvre.

2. Tu je pica okrogla.

3. New York, New York!

4. V Buckinghamski palači živi kraljica Elizabeta. 

5. Se ne dolgočasiš z babuško.

6. Glavno mesto je Zagreb.

7. Palačinke poliješ z javorjevim sirupom.

8. Najboljši nogometaš je Pelè.

9. Kenguruji imajo spredaj žep!

10. Glavno mesto je Madrid.

11. Lahko si ogledaš palačo Tadž Mahal.

12. Po knjige gremo na Knjižni sejem!

13. Die Hauptstadt ist Berlin. 

14. Tu je čokolada najboljša!

15. Kdo ne mara pravega sušija?

16. Tod poteka najznamenitejši svetovni zid.
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Z razprtimi jadri v poletje

Diego Kavalič Zala Sterni
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ART ATTACK ... zadnji dan pouka!
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Sodelovali so: 
- vsi razredi NSŠ Srečko Kosovel, Opčine;
- NSŠ Fran Levstik, Prosek.

Mentorstvo: prof. Julija Berdon, prof. Alexia Kobal, prof. Metka Šinigoj in prof. Peter Verč. 
Grafična izdelava in oblikovanje: prof. Helena Volpi.
Izdelek na platnici: Karin Milic.

Opčine in Prosek, julij 2022: spletna izdaja.

NA POTEP ... zadnji dan pouka!


