Leto 2, številka 2, december 2018, priloga Glasu Hrvatinov

Spoštovane in spoštovani,

LIST IZ ŠOLSKIH KLOPI

pred vami je nov List iz šolskih klopi, v katerem boste spoznali košček našega dela.
Zaključili smo s preteklim in vstopili v novo šolsko leto. Nadaljujemo s tem, kar smo zasnovali v preteklosti, hkrati pa smo
dobili priložnost za začetek nove zgodbe. Vanjo smo vstopili polni pričakovanj, želja in načrtov.
Verjamem, da se bomo v tej zgodbi za dosego našega skupnega cilja, to je kakovostnega znanja, vsi trudili po najboljših
močeh – tako učenci in učitelji kot tudi starši. Uspelo nam bo namreč le skupaj, v povezanosti in zaupanju. Ob tem pa je
prav, da ne pozabimo, da bodo prihodnost lahko spreminjali samo ljudje z oblikovanimi temeljnimi vrednotami in
občutkom za sočloveka. Z gotovostjo lahko trdimo, da za uspešnost bodočih odraslih ne bo dovolj le znanje, pač pa jim
moramo privzgojiti tudi delovne navade, odgovornost za svoje rezultate in spoštovanje.
Želimo si, da bo šolsko leto 2018/19 še ena izmed zgodb, ki se je bomo z veseljem spominjali.
Prijetno branje vam želim!
Aleksandra Pobega, ravnateljica

ZAKLJUČILO SE JE ŠE ENO USPEŠNO ŠOLSKO LETO
NAJBOLJŠI MLADI BRALCI SO V HRVATINIH
V lanskem bralnem projektu koprske knjižnice Beremo z
Rovko Črkolovko so se naši učenci ponovno izjemno
izkazali. Na zaključni prireditvi, ki je potekala 9. aprila, so
najuspešnejšim bralcem in razredom podelili priznanja.

SPOZNAVALI SMO CANKARJA in LEPOTE VRHNIKE
Rovka Črkolovka je najboljše mlade bralce odpeljala na izlet v
Vrhniko. Čudovita gesta, s katero smo počastili Cankarjevo leto,
ko se spominjamo 100-letnice smrti velikana naše književnosti.

Naši učenci so se izkazali prav v vseh tekmovalnih
kategorijah. Nadvse ponosni smo, da so naši petošolci
postali bralni prvaki, šestošolci pa bralni podprvaki.
Za izjemen uspeh se jim zahvaljujemo ter si želimo, da bi
ostali zvesti knjigi tudi v prihodnje.

Pri Cankarju.

V SLOVO SMO POMAHALI IZJEMNI GENERACIJI

Mi smo najuspešnejši mladi bralci!

Devetošolci z učitelji, ki so jih spremljali skozi osnovnošolsko pot.
Želimo vam, da ste še naprej tako srčni in uspešni!

ZAKLJUČNA PRIREDITEV

V bralnem projektu sodelujemo tudi
letos. Rovka Črkolovka nas je obiskala
v oktobru, zdaj pa že pridno beremo.
Nam bo uspelo tudi letos?

Zadovoljni in ponosi smo se poslovili ter si zaželeli
čudovite in brezskrbne počitnice.

Letošnji bralci
in Rovka.

Hvala vsem, ki ste bili del tega našega dne!

ZAKORAKALI SMO V NOVO ŠOLSKO LETO
3. septembra smo znova prestopili šolski prag.
Razveselili smo se novih učiteljev, novih pridobitev in starih
prijateljev, ki smo jih pogrešali med počitnicami.
DEVETOŠOLCI PODALI ROKO PRVOŠOLCEM

Sprejem učencev od 2. do 9. razreda.

Tudi letos so za lažji in prijetnejši vstop v šolo poleg učiteljic
pokrbeli še devetošolci, ki so sprejeli najmlajše in jim podarili
sončnico.
Želimo si, da se vsi naši učenci počutijo prijetno v šoli!

Prvošolci z devetošolci, ravnateljico in učiteljicami.

Zdravošolci svetujejo: »Naj šolska torba ne bo borba!«
Poskrbite, da imate v torbi le pripomočke, ki jih tisti dan
potrebujete pri pouku!

DEJAVNOSTI NAŠIH »ZDRAVOŠOLCEV«
V okviru projekta »Zdrava šola« izvajamo vrsto zanimih aktivnosti. Pokukajte, česa vse smo se že lotili v tem šolskem letu:
V mesecu septembru smo v šolo prihajali s »pešbusom«.

Kuhali smo
figovo
marmelado
in pripravljali
zdrave
prigrizke.

Mentorica: Suzana Bizjak Šenekar

Evropski teden mobilnosti smo zaključili z akcijo #BEACTIVE
Slovenija. Vsi učenci in zaposleni na šoli smo si 28.
septembra vzeli 10-minutni aktivni odmor na šolskem igrišču.

Pridružili smo se projektu Dan za strpnost
in prijateljstvo. Letošnja tema se je glasila
»STOP OBREKOVANJU«.

Ob obletnici
konca prve
svetovne
vojne smo
ustvarili
svečke miru.

MINI OLIMPIJADA V HRVATINIH: »POMEMBNO JE SODELOVATI IN ZMAGAMO VSI!«
Naša šola je pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije septembra organizirala Mini
olimpijado – Šport zbližuje, na kateri so sodelovali učenci 1. triade iz hrvatinske šole, učenci
Osnovne šole Ankaran in podružnične šole Osnovne šole Pier Paolo Vergerio il Vecchio v
Hrvatinih.
Enajst ekip se je letos pomerilo v različnih športih in
igrah. Športnega dogodka se je v imenu Mestne
občine Koper udeležil Timotej Pirjevec, predsednica
Športne zveze Koper Sonja Poljšak, predstavnik KS
Hrvatini Aleš Bošnjak in kajakašica Anja Osterman,
ki je nekdanja učenka šole v Hrvatinih.
Poleg organizatorjev so pri izvedbi dogodka
sodelovali še: Dekliška nogometna šola Gažon
Obala, Tenis klub Hrvatini, Odbojkarski klub Ankaran
Hrvatini, Twirling klub Koper, Plesna šola
Animagos, Folklorna skupina OLJKA Hrvatini in
Prostovoljno gasilsko društvo Hrvatini.
S Foksijem, maskoto mini olimpijade, smo se razmigali prav vsi!
Prispevek: Tadeja Pahor

UŽIVALI SMO NA TABORIH IN V ŠOLI V NARAVI

Vsem sodelujočim se zahvaljujemo
za pomoč pri izvedbi športnega dne.
POTUJOČA UGANKA Z NOVIM BIBLIOBUSOM

Četrtošolci so tridnevni tabor z naslovom Povežimo se preživeli v
CŠOD Vojsko, kjer so nadvse uživali.
Na tabor so se odpravili tudi učenci 8. in 9. razreda, ki so tri dni
spoznavali teme s področja astronomije ter se družili v CŠOD
Medved, kjer so se imeli zelo lepo.
ŠOLA V NARAVI 6. IN 7. RAZRED

Osmošolci smo prisostvovali prevzemu
najsodobnejšega bibliobusa v Sloveniji. Komaj
čakamo, da pride prvi torek v mesecu v Hrvatine.
Zares je kul!
UŽIVALI SMO Z GASILCI

Učenci 6. in 7. razreda pa so se za teden dni podali na Koroško in
uživali v šoli naravi na temo »Mladi ekolog«. Na druženje v CŠOD
Peca bodo ohranili prijetne spomine.

V mesecu požarne varnost so učenci prvega triletja
obiskali Gasilski dom Hrvatini. Kot vsako leto so jih
gasilci prijazno sprejeli v svoje prostore in jim
predstavili svoje dejavnosti. Prostovoljni gasilci so
jim nazorno pokazali, kako s spuščanjem po vrvi
rešujejo ljudi iz goreče stavbe. Ogledali so si njihovo
gar dero bo ,
gas ilsko
o prem o ,
intervencijsko vozilo ter si na glavo
nadeli pravo gasilsko čelado. Ob koncu
so učencem omogočili »gašenje« s
pravo gasilsko brizgalko.
Za njihov trud in prijaznost se jim
zahvaljujemo.
Prispevek: Vesna Čičič

V SPOMIN IN OPOMIN ...
Mesec november je bil na šoli v znamenju praznovanja 100. obletnice konca
1. svetovne vojne. Največ časa so temi posvetili devetošolci. Izdelali so plakate,
ki so bili osnova za pripravo zanimive razstavo, ki smo jo otvorili 15. novembra.
Učenci tretje triade so pred tem obiskali Posočje. Ogledali so si kobariški
muzej, se seznanili s potekom najhujših bitk soške fronte, pokukali v rojstno
hišo Simona Gregorčiča, goriškega slavčka, ter si ogledali čudoviti slap Kozjak.
V Vrsnem pred Gregorčičevo rojstno hišo.
Krasna si, bistra hči planin!

Učenci so v muzeju z zanimanjem prisluhnili
in si ogledali razstavljene predmete, ki so jih
uporabljali vojaki med bojevanjem na fronti.

Slikovita pot nas je pripeljala do slapa Kozjak.

RAZSTAVA OB 100-LETNICI KONCA 1. SV. VOJNE

Po strokovni ekskurziji smo veliko razmišljali o smiselnosti vojne ter o tem, da je mir vrednota, ki se je premalo zavedamo in za katero
si je potrebno prizadevati na vsakem koraku. Objavljamo nekaj ilustracij in razmišljanj na temo vojne in miru.
V VOJNI NI ZMAGOVALCA (odlomek)

ZBOGOM, OROŽJE

V vojni ni zmagovalca, ker veliko ljudi umre in veliko je
ranjenih /.../ vprašanje pa je, če je res potrebno druge pobiti, da
si zmagovalec.
Liam Poniš, 9. c

Zbogom, vojna, zbogom, rane,
hude, globoke, z orožjem zadane.
Vojaki za zmago so se borili,
upe in želje so vse potopili.
MIR JE NAJVEČJE BOGASTVO
(odlomek)

VOJAKI SMO KOT LISTI NA DREVESIH JESENI
Padamo, padamo, padamo, domov se več ne vrnemo …
Samo zimzeleni so preživeli, a vedite,
da so nekateri vseeno oveneli …
Mogoče bomo nekega dne v spominih vas še enkrat vzbrsteli,
čeprav je manj verjetno, da bi ponovno oživeli.
Pod prisilo smo morali oditi, svoje ljube neveste zapustiti,
od predragega doma se posloviti … NE SMEMO SE VEČ VRNITI!
Sofia Štravs in Zala Birsa, 7. c

... Mir lahko cenijo res le tisti, ki
ga skozi življenje oz. različna
obdobja niso imeli. Mislim, da si
mi mladi niti predstavljati ne
moremo, koliko strahu, solz in
nasilja je bilo v času 1. svetovne
vojne. To, da živimo v miru, bi
morali ceniti, saj verjamem, da
si nihče ne želi živeti v nemiru!

Zasliši se zjutraj bobnenje topov,
zasliši podiranje mnogih domov.
Vojaki so se podali v boj,
veliko žrtev bilo je nocoj.
Vse žrtve v vojni bile so zaman,
saj zmagovalec ni bil izbran.

Mir naj prežene vse vojne sveta,
ljubezen napolni naj naša srca.
Lana Kontestabile, 8. c
Tonija Senčar Arnež, 8. c

To je le nekaj aktivnosti, ki bogatijo naš vsakdan. Če bi radi
izvedeli še več o našem delu, poglejte
Prispevke učencev in
našo spletno stran, fb-profil ali pa
učiteljev zbrala in uredila
nas enostavno obiščite. DOBRODOŠLI!
Mateja Tomažič Jakac.

