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UVODNIK Ob prvi številki novega glasila

KDO JE ŠČINKAVEC IN KAJ JE ŠČINKAVEC

  Ščinkavec je simpatična žival. Opisan je kot manjša ptica pevka. 
Hm, kje je ta opis? Današnji učitelji in profesorji, ki so v šolo hodili še v 
prejšnjem stoletju, bodo rekli, da se ta opis najde v slovarju. Tisti, ki so 
posebej natančni, bodo rekli, da je to opis iz Slovarja slovenskega knjižn-
ega jezika. To je tista velika debela knjiga, ki niti ni bila ena sama knjiga, 
ampak knjiga iz kar petih debelih zvezkov.
  Uh, kakšne starine so ti učitelji in profesorji!
  Kaj ne vedo, da danes ni treba brskati po starih, debelih, gostopisanih 
zaprašenih knjigah? Vse se dobi na spletu! Če ne veš, kaj ali kdo je 
ščinkavec, pojdi pogledat na Fran ali Franček. Vtipkaš in v nekaj sekun-
dah imaš odgovor.
  Že res … A to ne pomeni, da je prav vse, kar je staro, tudi nepotrebno 
in nepomembno. Knjige in časopisi so resda stari predmeti, a bodo 
zmeraj koristini, celo prepotrebni. 
  Z branjem knjig se umiriš, se vživiš v druge zgodbe, razumeš, kako raz-
mišljajo drugi ljudje, čutiš, kar drugi čutijo. Tega ti telefon in aplikacije ne 
omogočijo. To pa je lastnost, ki se v življenju lepo obrestuje.
  Podobno je tudi s časopisi. Informacije, s katerimi postrežejo, so dru-
gačne od tistih, ki jih z nekaj kliki dobiš na spletu. Običajno so bolj 
kakovostne in preverjene. Predvsem pa niso napisane v naglici in 
površno, kar je značilnost objav na instagramu, tiktoku in podobnih vra-
golijah.
  Ta digitalni časopis, ki se imenuje Ščinkavec, nastaja s tem name-
nom: ljudem umirjeno in lepo prikazati, kaj se dogaja v 14 vrtcih in šol-
ah, ki so del Večstopenjske šole Opčine.
  Nočemo biti starinski in ponujati star časopis. Želimo pa, da se lepa na-
vada šolskih časopisov ohrani in da dogajanje v šolah in vrtcih ni več za-
beleženo na hitro in površno, ampak s skrbjo ljudi, ki so v šoli ali v vrtcu 
vsak dan. 
  Pa še o imenu. Zakaj ščinkavec? Ker je ta manjša ptica pevka prije-
tna, predvsem pa zvesta. Pozimi ne zbeži, ostane pri nas. Pa ne samo 
to: ščinkavci so radi v družbi, za mladiče pa skrbita oba starša. 
Taka naj bi bila tudi šola in ljudje v njej: simpatični, odgovorni, zvesti 
in družabni.
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Klikni na povezavo za vpis v 1. letnike

https://www.vsopcine.it/wp/
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ZA STARŠE Z novim letom vpisovanje v prve letnike

Vpis v prve letnik šol in vrtcev do 30. januarja

  Starši otrok, ki bodo prihodnje leto obiskovali prvi razred osnovne šole ali prvi 
razred prvostopenjske srednje šole (čemur smo nekoč pravili nižja srednja šola), 
morajo med 9. januarjem in 30. januarjem 2023 na spletu izpolniti vpisni list. 
  Postopek je dokaj enostaven, vse informacije nudijo na spletnem portalu ministr-
stva za šolstvo (https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online). Potrebni sta digitalna 
identiteta (SPID) in šifra, ki je določena za vsako šolo. 

Kode naših šol:

Prvostopenjska srednja šola Srečka Kosovela na Opčinah: TSMM818018
Prvostopenjska srednja šola Frana Levstika na Proseku: TSMM818018

Osnovna šola Franceta Bevka na Opčinah:
TSEE818019

Osnovna šola Alberta Sirka v Križu:
TSEE81805D

Osnovna šola Alojza Gradnika na Colu:
TSEE81806E

Osnovna šola Pinka Tomažiča v Trebčah:
TSEE81803B

Osnovna šola v Bazovici (Kajuh-Trubar)
TSEE81802A

Osnovna šola Avgusta Černigoja na Proseku:
TSEE81804C

  Več informacij dobite tudi na spletni strani Večstopenjske šole Opčine            
(www.vsopcine.it) ali tudi na portalu Deželnega šolskega urada za slovenske šole 
(http://www.usrfvg.gov.it/sl/home/) .

  Informativna srečanja
  Informativna srečanja na posameznih šolah so se ponekod že zvrstila, več jih je 
napovedanih tudi v januarju, in sicer z namenom, da starši lahko obiščejo šolo, v 
katero nameravajo vpisati otroka, in jo spoznati ob pogovoru z učitelji. Termini so 
objavljeni na spletni strani Večstopenjske šole Opčine.

  Vpis v vrtce le na sedežu
  Nekoliko drugačen je postopek za vpis otrok v prvi letnik vrtcev. Vpisovanje ne 
poteka v elektronski obliki, ampak morajo starši vpisni list izpolniti osebno na 
sedežu večstopenjske šole (Nanoški trg 2, Opčine). Tudi v tem primeru je rok 30. 
januar 2023.

https://www.miur.gov.it/-/iscrizioni-online
http://www.vsopcine.it
http://www.usrfvg.gov.it/sl/home/


INTERVJU Osebno z ravnateljico Maro Petaros
 

»Nikoli se ne dolgočasim, absolutno«
 
  Večstopenjska šola Opčine zajema šest vrtcev, šest osnovnih šol in in 
dve nižji srednji šoli. Ravnateljevanje v tej pisani in razpršeni vzgojni 
druščini je s prvim septembrom 2022 prevzela Mara Petaros, ki je bila 
prejšnja leta ravnateljica v Gorici. 
  Ščinkavcu je zaupala, da ji je delo všeč, čeprav je včasih naporno, pove-
dala pa je tudi nekaj več o sebi, o tem, kaj rada dela v prostem času in s 
čim se je ukvarjala v mlajših letih. 

  Katere šole ste obiskovali? 
Otroški vrtec in osnovno šolo v Borštu, nato nižjo srednjo šolo Simona 
Gregorčiča v Dolini, znanstveni licej Franceta Prešerna v Trstu in eko-
nomsko fakulteto na tržaški univerzi.
  Kateri so bili vaši najljubši predmeti in kje ste imeli največ 
težav? 
Najraje sem imela matematiko, največ težav sem imela pri italijanščini.
  Se še spomnite, katera je bila prva knjiga, ki ste jo prebrali? 
Rdeča putka.
  Katere knjige pa danes najraje berete?
Kriminalke skandinavskih avtorjev.
  Ste se ukvarjali s športom? Ste bili morda pri skavtih ali tabor-
nikih? 
Pred leti sem zelo intenzivno trenirala kotalkanje (in tudi tekmovala) pri 
Športnem društvu Polet, sedaj samo rekreacijsko smučam, plavam in se 
sprehajam. Več kot 20 let sem bila članica Slovenske zamejske skavtske 



  Katera je vaša najljubša barva? 
Rdeča.
  Preden bi postali ravnateljica ste tudi poučevali. Kje in kaj? 
Na zavodih Žige Zoisa v Trstu in Ivana Cankarja v Gorici sem poučevala 
pravo in gospodarsko poslovanje, na liceju Antona Martina Slomška v Tr-
stu pa matematiko.
  Preden bi postali naša ravnateljica, ste delali v Gorici. Zakaj ste 
se odločili, da pridete na Opčine? 
Čeprav se ne zdi, je Gorica zelo daleč. Vsakodnevna vožnja v Gorico (in 
to celih 23 let) je zaradi vse višje cene energentov postala zelo draga in 
zelo utrujajoča, ker sem vsak dan presedela v avtu vsaj dve uri.
  Katere so prednosti in katere so slabosti vašega dela? 
Prednost tega dela sta raznolikost in dinamičnost. Vsak dan se srečujem 
z najrazličnejšimi težavami in imam opravka z različnimi ljudmi. Nikoli se 
ne dolgočasim, absolutno. Hkrati imam tudi veliko več prostega časa kot 
v svojem »prejšnjem življenju«, ko še nisem bila ravnateljica. Slaba plat 
tega dela pa je, da je ta dinamičnost včasih utrujajoča.
  S čim se najraje ukvarjate v prostem času? 
Kuham in razvajam nečake.
  Kateri je vaš najljubši film? 
Ob sobotah zvečer gledam vedno romantične filme Inge Lindstrom.
  Gledate TV-serije? Katere? 
Gledam najrazličnejše serije, kar se dobi na svetovnem spletu. 
  Si boste ob koncu leta ali pa po novem letu privoščili nekaj počit-
nic? 
Kot že nekaj let zaporedoma, bom šla na smučanje na Jaufenpass med 
Meranom in Sterzingom. Sicer zahajam tja tako poleti kot pozimi in se 
nikoli ne dolgočasim.
  Imate raje hribe ali morje? In kateri je vaš najljubši letni čas? 
Kjerkoli in kadarkoli, kraj in letni čas nista pomembna, važni so ljudje, s 
katerimi si.
  Za konec še to: kaj bi rekli staršem, ki se odločajo, kateri vrtec 
ali šolo bodo obiskovali njihovi otroci? 
Na Večstopenjski šoli Opčine boste našli veliko osebja (učnega in neučn-
ega),  ki dela s srcem in z navdušenjem v dobro otrok, ki so nam zau-
pani. Trudimo se, da skupaj z otroki ustvarjamo prijetno vzdušje, kar 
omogoča, da otroci radi hodijo v šolo in se tu veliko naučijo. Vem, da 
lahko postanemo še boljši, zato se trudimo v tej smeri.  Skupaj s starši 
skušamo ustvariti ustrezne pogoje, da bo lahko vsak otrok napredoval po 
svojih zmožnostih.
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PRIDOBITEV Novost v Trebčah
Nova igrala za še lepši vrtec

  V našem otroškem vrtec Elvire Kraj smo letos dobil nova igrala. Otroci 
se jih zelo veselijo.
  Fotografija je nastala na sončen ponedeljek v decembru, ko na igralih 
ni bilo otrok. Sneg jih je namreč v nedeljo nekoliko pokril, da so se lahko 
malce spočila. 
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ZAHVALA Novosti v vrtcu na Opčinah
Posobobljeni logotip in bogatejši peskovnik

 Otroci in vzgojiteljice vrtca Andreja Čoka na Opčinah se zahvaljujejo 
Združenju staršev, ki je pripomoglo k nabavi vrečk iz tekstila z natisom 
novega, posodobljenega logotipa vrtca in k nabavi svežega peska ter ka-
menčkov za nove, ročno izdelane peskovnike. 
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BRANJE Na proseški osnovni šoli imajo radi knjige

Nova knjižnica za lepši, čarobni svet

  V četrtek, 8. septembra, je bil za nas učence osnovne šole Avgusta 
Černigoja res poseben dan. 
  Na šolskem dvorišču so nas veselo pričakovale učiteljice in šolski sodela-
vki gospe Carmen in Elvina. Sošolec Danjel je ob 8. uri prvič pozvonil na 
šolski zvonec in nas povabil v šolo. Prvi so pogumno prestopili šolski prag 
prvošolčki: Nika, Tilen, Jaro, Artem in Anton in nato še vsi ostali. 
  Ko smo stopali po stopnišču navzgor, smo opazili, da so bila vrata nek-
danje učilnice verouka zaprta. Zdelo se nam je prav čudno, saj so tista 
vrata vedno odprta. Začeli smo se radovedno spraševati, kaj se tam skri-
va, nekateri so pravili, da je tam nova angleška soba. Sredi jutra so nas 
učiteljice končno pospremile do tistih belih zaprtih vrat ... in poglej, za 
njimi se je skrivala NOVA ŠOLSKA KNJIŽNICA, opremljena s pisanimi pre-
progami, kotički za branje, majhnimi stolčki, omaricami in policami, polni-
mi raznoraznih knjig in revij (foto 1).

Foto 1
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  Da bi bila ponudba naše knjižnice še bogatejša in privlačnejša, so nas 
v novembru učiteljice pospremile v predpraznično Ljubljano na ogled 
Knjižnega sejma (foto 2). 

  Tam smo si lahko ogledali (in celo kupili) nekaj knjig, seveda pa nismo 
mogli mimo tega, da bi si ogledali še staro jedro mesta Ljubljana (foto 3) 
in preživeli nekaj zanimivih in poučnih ur v Hiši eksperimentov. 
  Ponosni smo na novo šolsko knjižnico, ki nas bo odslej spremljala v čar-
obni svet branja. 

Foto 2

Foto 3
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REPORTAŽA Otroci vrtca v Bazovici so obiskali knjižnico

»Svet pripada tistim, ki berejo«

  Po predolgem premoru lahko vrtci in šole spet nudimo otrokom možn-
ost, da se udeležijo raznoraznih dejavnosti in pobud.
  V vrtcu Ubalda Vrabca sva se vzgojiteljici odločili, da bi organizirali sklop 
obiskov Narodne in študijske knjižnice oziroma oddelka za mlade bralce 
v Trstu, ki bi se predvidoma ponovili vsaka dva meseca. V našem vrtcu 
veliko beremo, naša vrtčevska knjižnica je kar bogata s knjigami, otroci 
pa se vsako leto veselijo bralne značke, vzgojiteljici pa želiva zanimanje 
do branja spodbujati na vse možne načine, saj je to posebno važno pri 
predšolskih otrocih.
  Prvi obisk knjižnice se je odvijal  9. novembra. Združenje staršev iz Ba-
zovice nam je nudilo šolabus, ki nas je iz vrtca odpeljal do oddelka mladih 
bralcev, ki se nahaja na ulici Filzi. Tam nas je sprejela prijazna knjižn-
ičarka Ivana, ki je po ogledu prostorov otrokom pripravila pravljično uri-
co s krajšo delavnico. Nato so otroci prosto prelistavali slikanice, ki so na 
razpolago v knjižnih ladjah in pri tem uživali. 
  Jutro je prehitro minilo, v vrtcu nas je čakalo kosilo, tako smo morali 
knjige pospraviti in se posloviti.   

*misel angleškega pesnika Ricka Hollanda 
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SPOMIN Na osnovni šoli Franceta Bevka na Opčinah

Trajna vez z učiteljico Danielo bodo knjige

  Učenci in učitelji Osnovne šole Franceta Bevka na Opčinah smo v 
začetku letošnjega šolskega izgubili del naše skupnosti. Nenadoma nas je 
zapustila draga učiteljica Daniela Slapnik. 
  Praznina, ki jo je pustila, je globoka in težko jo bomo zapolnili, a ostaja-
jo nam lepi spomini, ki ne bodo nikoli zbledeli, prej nasprotno. V nas 
bodo še dolgo živeli v knjigah, ki smo jih prejeli v dar z namenom, da jo 
počastimo. 
  Knjige je imela najraje, saj so simbol vedoželjstva, učenja, radovednosti 
in, nenazadnje, ljubezni do jezika. Prav taka je bila naša Daniela in tako 
jo želimo ohraniti v srcih za vedno. 
  Zahvala gre vsem zaposlenim na Večstopenjski šoli Opčine ter 
Združenju staršev Osnovne šole Franceta Bevka, ki so nam s to srčno po-
budo izkazali bližino.
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ŠOLA V NARAVI ZELENI TEDEN V DOMU TRILOBIT

Srednješolci  z  Opčin  in Proseka  so  uživali na  
Gorenjskem

  Učenke in učenci prvih razredov prvostopenjske srednje šole Srečka Kosovela na 
Opčinah in Frana Levstika na Proseku so bili novembra na večdnevni ekskurziji na 
Gorenjskem. Udeleženci z openske šole so strnili svoje vtise.

  Novembra smo preživeli pet dni v Sloveniji, nad Jesenicami. Okoli nas so se dvi-
gali visoki vrhovi Karavank: Kepa, Begunjščica, Golica, Stol in Košutnikov turn. 
Dom je obdan z gozdovi, zraven njega pa leži umetno jezero, katerega napajajo 
potoki, ki izvirajo na Javorniku. Blizu doma je tretja najstarejša elektrarna v Slo-
veniji. Med pohodom je v torek zapadlo veliko snega; največ ga je bilo na pohodu 
po travniku: bilo je vse belo, izgledalo je, kot da smo v raju!

(Julija, Isabel in Helena, 1.a)

  Šolo v naravi smo preživeli v domu Trilobit, ki je poimenovan po izumrlem mor-
skem členonožcu. Dom je lep in urejen. Ima veliko sob, med temi so: jedilnica, 
spalnice, naravoslovna učilnica, vhod, telovadnica in sušilnica. Jedilnica je majhna, 
v njej so postavljene mize za štiri ali osem oseb; tu smo zvečer gledali nogometne 
tekme! Sobe so za 10, 2 ali 3 oseb. Učenci smo spali v sobah z desetimi ležišči, 
samo tri učenke so spale v sobi po tri. Naši profesorji so spali v sobi po dva. Sobi v 
zgornjem nadstropju imata kopalnici, tiste spodaj pa ne, zato smo morali v skupno 
kopalnico. Naravoslovna učilnica je v podstrešju; tu smo preučevali fosile, kamne, 
minerale in drugo. Skozi okno smo opazovali učence, ki so plezali po steni. Telova-
dnica je v prvem nadstropju in je zelo prostorna, le ob stenah so pisane blazine; 
tu smo igrali štrbunk, poslušali smo predavanja, igrali smo Risiko in druge namiz-
ne igre. 

(Aurora, Niko, Amir in David, 1.a)

  Soba na zelenem tednu je bila srednje velikosti. Imela je devet ležišč, štiri po-
grade in eno navadno posteljo. V naši sobi smo imeli tri okna z razgledom na gozd 
in gore. Naša soba je imela tudi majhno kopalnico, zato nam ni bilo treba hoditi v 
spodnje skupne prostore. V sobi je bila miza, kamor smo postavili namizne igre in 
druge potrebščine, blizu nje pa obešalnik, na katerega smo obesili svoje bunde. 

(Jan, 1.b)
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                   Skupinska slika

Uživanje v snegu



       Kosilo v jedilnici

                   Lokostrelstvo



  Na zelenem tednu mi je bilo najlepše, ko smo vsi skupaj gledali nogometno tek-
mo svetovnega prvenstva v jedilnici. Igrali sta dve moštvi, Francija proti Avstraliji. 
Jaz sem navijal za Avstralijo, ker je Francija že leta 2018 osvojila svetovno prven-
stvo. Na začetku je vodila Avstralija z 1 proti 0. Vsi smo bili presenečeni, saj je 
francosko moštvo eno izmed favoritov na letošnjem prvenstvu in ima zelo dobre 
nogometaše. Vendar tekma ni bila še končana, saj je na koncu Francija zmagala 
s končnim rezultatom 3 proti 1. Nekateri so bili razočarani, drugi pa so se veselili, 
ker so navijali za Francijo. Potem smo šli v sobo, saj je bilo pozno! Jaz pa nisem 
mogel zaspati, saj je moj sošolec smrčal kot lev! 

(Giovanni, 1.b) 

  Moja najljubša dejavnost na zelenem tednu je bila diskoteka v četrtek zvečer. Po 
večerji smo v telovadnici plesali in peli. Nekatere pesmi so mi bile všeč, drugih pa 
nisem maral; DJ je bil profesor Matija Kralj. V diskoteki je bilo vroče, saj smo vsi 
skakali in plesali kot nori! Zadnji večer je bil prav lep! 

(Emil, 1.b)

  Najbolj mi je bila všeč filmska delavnica, ker sem razumela, koliko dela je za le 
nekaj sekund filma! Včasih se tudi jaz v kinu ali pred televizijo pritožujem, da je 
film prekratek, a med delavnico sem se zavedala, kako je snemanje zahtevno: me 
smo kratek film, ki je trajal le 30 sekund, izdelovale več kot pol ure! V svoji skupi-
ni sem se počutila imenitno, saj smo si brez težav dodelile vloge. Jaz in Romi sva 
bili režiserki, Deva je snemala, Martina in Artemis sta premikali igrače, Sofia pa je 
pregledovala scene, tako da smo se imele super! Za ozadje smo postavile mizo na 
tla in čeznjo obesile modro brisačo. Glavni junak filma je bila plišasti superman, 
kateremu je zlobni medvedek ugrabil domačo žival. Naš film je bil zelo uspešen, 
me pa smo se zabavale!

(Anja, 1.b)

Veliki snežak



                   Skupinska slika

                  Snežak pred domom Trilobit
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GLEDALIŠČE Otroci iz vrtca na Colu so si ogledali predstavo

Mehurčki smeha, sreče in dobre volje

  Otroci, ki obiskujejo vrtec Antona Fakina na Colu, so si 14. oktobra v 
bližnji osnovni šoli Antona Gradnika ogledali glasbeno-gledališko predsta-
vo Slovenskega stalnega gledališča (SSG) v Trstu z naslovom Mehurčki. 
Nastopil je Tadej Pišek, ki je priredil in povezal prigode malega Cicibana, 
znanega junaka pesnika Otona Župančiča. Na spletni strani SSG piše, 
da predstava popeljale občinstvo v cicibanov svet, v katerem čas teče 
strašno počasi. Protagonist srečo išče in najde po raznih poskusih in s po-
močjo milnih mehurčkov, ki širijo smeh, srečo in dobro voljo.
  Otroci vrtca Antona Fakina so si predstavo ogledali na šoli, to pa s 
ciljem, da bi se otroci vrtca še pred prihodom v klopi privadili na šolsko 
okolje.
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MEDIJI Pestro jutro osnovnošolcev s Cola 

Razburljiv kviz in zanimiv obisk RAI-a

  23.novembra smo šli na tržaški sedež RAI-a, kjer smo nastopili na kvi-
zu Vsevedneži. Ko smo prišli v stavbo, nas je vodička pospremila v razne 
prostore. Ko smo dospeli v radijski studio, smo poskusili zapeti pesem, ki 
smo si jo izmislili v šoli. Ime naše ekipe je bilo Gorski psi. Vstopili so tudi 
naši nasprotniki iz šole iz Boršta/Boljunca. 
  Pričel se je kviz. Prvi so začeli nasprotniki, ki so izbrali kuverto B in so 
pravilno odgovorili na vprašanje splošne kulture. Nato smo morali odgo-
voriti mi na vprašanje, ki se je glasilo: »Naštej tri prestolnice!« Pravilno 
smo našteli Rim, Pariz in Madrid. Vsi smo dobili prvo točko. 
  Druga je bila matematična preizkušnja in smo povedali poštevanko 
števila 8 in si tako prislužili drugo točko. Tudi nasprotniki so pravilno od-
govorili. Tudi na vprašanje slovenskega jezika smo pravilno odgovorili, 
ker smo ugotovili, kateri so trije samostalniki v povedi. Ker so bili tudi 
nasprotniki uspešni, je bilo stanje še vedno izenačeno. 
  Vprašanje tehnologije je bilo odločilno, saj je veljalo celo dve točki. Kdor 
je prvi dvignil roko, je imel pravico, da odgovori. Na žalost, so naši tek-
meci takoj dvignili roko in so točno odgovorili. Tekma je bila tako že izgu-
bljena. Nato je bila še na vrsti glasbena preizkušnja. Mi smo zapeli pesen 
Repen Rap. Žirija je ocenila, da je bila pesem Boljunčanov boljša, čeprav 
je pohvalila tudi našo. Tako je bil skupni seštevek točk 6 proti 3 in so sla-
vili zmago nasprotniki. 
  Po kvizu nam je vodička pokazala še snemalni studio in shrambo kaset 
in posnetkov. Kljub temu, da nismo zmagali, je bilo vse skupaj zabavno in 
zanimivo.

   Učenci 4. in 5.razreda OŠ Alojza Gradnika
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RAZSTAVA Pripravili so jo na OŠ Alberta Sirka

Učenci so prikazali kriško ribiško dediščino

  Tudi letos smo se učenci in učenke Osnovne šole Alberta Sirka iz Križa 
prijavili na projekt Dnevov evropske kulturne dediščine. Pripravili smo 
razstavo Ribiški muzej v šoli. 
  Izvedli smo raziskavo o ribah in ribolovu v Tržaškem zalivu in o življenju 
ribičev v prvi polovici prejšnjega stoletja. Na šoli nas je obiskal domačin 
Aleksander Tretiach in nam opisal življenje kriških ribičev in znani lov na 
tune.  Obrazložil nam je tudi druge različne tehnike ribarjenja. 
  Zbrano gradivo smo predstavili staršem in vaščanom na prireditvi na 
šolskem dvorišču. Gospod Tretiach nam je za razstavo posodil model 
čupe, mrežo z iglo za šivanje in druge pripomočke. Sami smo izdelali ak-
varije, v katerih plavajo naše ribe; z risbami pa prikazali čupo, ki so jo 
krmarili stari kriški ribiči, in današnje jadrnice.



  Na ogled je bila tudi zanimiva raziskava, ki so jo nekdanji učenci izdelali 
v šolskem letu 1981/1982. V njej so bile objavljene stare fotografije, ki 
so si jih obiskovalci z zanimanjem ogledali. Mi, ki danes obiskujemo osno-
vno šolo, smo poleg likovnih izdelkov na sodoben način, z multimedijsko 
predstavitvijo, prikazali ribe, ki plavajo v našem Tržaškem zalivu.
  Razstavo smo otvorili s kratko prireditvijo v kriškem narečju. Obujali 
smo življenje naših prednikov, kriških ribičev in znanih peškadork. 
  O pobudi je poročal tudi slovenski RAI. Prispevek si lahko ogledate na 
spodnji povezavi: 
https://www.rainews.it/tgr/fjk/video/2022/10/tdd-kriz-ribiski-muzej-v-

soli-0e0c0d53-bac2-4d3f-885e-ed1272629e3b.html
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LIKOVNI NATEČAJ Uspeh kriškega vrtca 

Osvojili so kar vse tri nagrade

  Otroci otroškega vrtca Justa Košute iz Križa so novembra sodelovali na 
likovnem  natečaju, ki sta ga priredili SKD Vigred in Združenje staršev iz 
Šempolaja. Tema likovnega tekmovanja je bila Življenje v naravi. 
  V kategoriji vrtci je naš vrtec osvojil vse tri nagrade: prvo mesto je 
prejel Anej Semec, drugo Leo Rossi in tretje Leonardo Palma.
  Nagrajenci so nagrade prejeli na dobrodelni bakladi v Šempolaju, ki ga 
vsako leto prirejata SKD Vigred in Združenje staršev Šempolaj v sodelo-
vanju z Združenjem Prijatelji Hospice Pineta.
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DELAVNICA Pridne roke učencev COŠ Pinka Tomačiča

V Trebčah je lepo zadišalo po praznikih

  V torek, 22. novem-
bra 2022, smo učenci 
1., 2., 3., 4. in 5. 
razreda imeli delavnico 
dišečih sveč z gospo 
Martino Malalan.
Najprej smo na pari 
raztopili sojin vosek. V 
steklene kozarčke smo 
postavili stenj. Vanje 
smo nalili rahlo obar-
van in različno odišav-
ljen vosek. Sveče 
prvošolcev dišijo po 
limoni, pomaranči in mandarini. V vosek drugošolcev in tretješolke smo 
vlili eterični olji mete in evkaliptusa. Sveče najstarejših učencev pa dišijo 
po cimetu in pomaranči. Lepo se počutimo v naši dišeči šoli. 
Hvala mami Martini.

POSTOPEK IZDELAVE MILA
Kokosovo maslo       600 g
Karitejevo maslo        50 g
Oljčno olje              1000 g
Mandljevo olje         200 g
Sončnično olje         150 g
Eterično olje brina   20 ml
Eterično olje timijana 20 ml

  Pripravimo destilirano vodo, dve posodi, zaščitna očala in rokavice. 
Vso maščobo oz. maslo stopimo v vodni kopeli in preverimo tempera-
turo. Stehtamo eterična olja. Stehtamo lug. Dodamo lug v vodo, počasi 
in sproti mešamo. Nastane toplotna reakcija in temperatura vode hitro 
narašča. Mešamo, dokler se ne popolnoma raztopi. Vmešamo raztopino 
NaOH v olja in maščobo. S paličnim mešalnikom pomešamo. Nastala bo 
tekoča zmes, ki spominja na puding. Dodamo eterična olja. Prelijemo v 
kalup ali modelček. Počakamo 48 ur. Razrežemo mila in jih porazdelimo 
na kartonasto podlago. Počakamo mesec dni. Milo je tako pripravljeno za 
uporabo.
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POROČILO Otroški vrtec Marjana Štoke

Prizadevni mali vrtnarji na Proseku

  Novo šolsko leto je prineslo nekaj svežih idej, kako bi uredili in polepšali 
naš vrtiček. Meseca oktobra smo se lotili dela. Pridne rokice so nosile, 
grabile, kopale in sadile. Posadili smo origano, žajbelj, timijan in rožmar-
in. Nastal je čudovit zeliščni kotiček. 
  Za naš vrtiček pridno skrbimo in ga vzdržujemo. V pomladnem času 
pa načrtujemo izvedbo zeliščnih delavnic, na katerih bomo ustvarjali 
najrazličnejše izdelke iz zelišč.
  Veselimo se dela na našem zeliščnem vrtičku. Še naprej bomo zanj skr-
beli in se ob njem učili.



Vesel božič in 
srečno novo leto 

2023


