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Otvoritev naše šole na Polici 

Zgodilo se je po veliko letih čakanja. 1. 9. 2017 je datum, ki si ga bomo vsi zapomnili, saj smo 

vstopili v novo moderno šolo na Polici. Komaj smo čakali, da v telovadnico pridejo predsednik, 

župan, ravnateljica in vsi drugi. Program je bil zanimiv. Nastopal je šolski pevski zbor, gospod 

Marko Fink, gledališka skupina Polica z igrico Palček in sedem Sneguljčic 2. Na koncu prireditve 

je sledil slavnostni prerez traku. Pri tem so sodelovali predsednik, župan, ravnateljica, učiteljica 

Marija in učenka Mija Vukas. Nato je pred novo šolo potekal srečelov. Bilo je super! 

Nova šola 

Jupi, zgradili so nam novo šolo. 1. 9. 2017 je bila otvoritev šole Polica. Vsi učenci smo šli v  

šolsko telovadnico. Oblekli smo si oranžne majice z znakom šole. Najprej smo vsi zapeli himno. 

Nato so bili govori povabljenih, ritmični nastop učenk šole Polica, dramska igra in pevski zbor. Na 

koncu smo vsi zapeli še šolsko himno. Potem smo šli pred šolo, kjer smo imeli veliko pogostitev. 

Nekateri učenci so prodajali srečke, saj smo imeli tudi srečelov. Na otvoritev je prišel celo  

predsednik Republike Slovenije.                                                   

                                                                    Lara Perme 

Največja in najboljša 

Na Polici je stala majhna in skromna šola. Stara je bila več kot sto štirideset let. Po dolgem  

čakanju pa smo končno dočakali čisto novo šolo. Vsi smo se veselili in komaj čakali, da  

prestopimo šolski prag. Prvega septembra smo imeli pouk samo do 12. ure. Ob 17. uri pa smo 

imeli slavnostno otvoritev šole.  

                Inja Ogrinc 



Koncert leta 

Teden otroka se je že skoraj končal. Takoj, ko sem prišla v šolo, smo se z avtobusom odpravili 

na šolo Brinje. Ko smo prispeli, smo malo čakali. Kmalu je gospa ravnateljica govorila o nekem 

presenečenju. Prijateljica Lana Škrjanec je mislila, da je torta. Bilo pa je mnogo bolje. Bil je Adi 

Smolar! Z njim smo zapeli veliko pesmi. Meni najljubša je Jaz ne grem v šolo. Ko smo odpeli in 

odplesali, smo gospodu Adiju podarili fotografijo. No, vsega lepega je enkrat konec, zato smo se 

morali vrniti na Polico.  

               Julija Skubic  

V tednu otroka nas je obiskal pisatelj 

Zbrali smo se v šolski knjižnici in bili smo veseli, saj nas je tam čakal gospod Ernest Jazbinšek. 

Pripovedoval nam je zanimive zgodbe iz svojega življenja. Povedal nam je, da je bil zelo dober 

smučar. Pisatelj je imel res drugačno življenje in to nas je ganilo. Pripovedoval je o pisateljskem 

poklicu in nas seznanil s tem, da ni enostavno napisati knjige. Prebral nam je zgodbico iz knjige 

Moj prijatelj Albert. Pogovor s pisateljem nas je navdušil.  

          

     Tim Andrejaš 



13. 10. 2017 je Polico prvič obiskalo več učiteljev iz drugih držav. Učiteljem smo  

pripravili dober nastop. Šolski zbor je zapel nekaj pesmi, jaz in Tim sva igrala na 

kahon. Pokazali smo, da smo se od sošolcev, ki prihajajo iz drugih držav, naučili 

nekaj besed v ruščini, makedonščini in albanščini. Da pa bi nas bolje razumeli, 

smo jaz, Tim, Filip, Ema L., Lara in Olja govorili v angleščini.  

Bili smo dobri! 

                        Dan Romih 

                              PROJEKT BLOSSOM 



Všeč mi je bilo, ko smo bili v studiu za snemanje 

oddaje 24 ur.  Ko smo odšli v studio Svet na  

kanalu A, smo se fotografirali in se preizkusili v  

vlogi voditeljev. Najbolj všeč mi je bilo, ko smo  

videli delček vaje za oddajo Znan obraz ima svoj 

glas.  

                                             Kori Lindič 

V sredo, 22. 11. 2017, smo šli v Ljubljano. Ogledali smo si POP TV. 

Videli smo studio, kjer snemajo oddaji Preverjeno in Svet na kanalu 

A. Tu sva se s Pio preizkusili v vlogi voditeljic. Potem smo čisto tiho 

odšli v prostor, kjer snemajo oddajo Znan obraz ima svoj glas, saj so 

ravno potekale vaje nastopajočih. Na koncu smo si ogledali še  

studio, kjer snemajo Dan najlepših sanj. Na televiziji se studio zdi  

veliko večji, kot je v resnici.  

          Inja Ogrinc

                                                                              

22. 11. 2017 smo šli v Ljubljano, da bi si ogledali televizijsko hišo POP TV. Videli smo več  

prostorov, kjer snemajo različne oddaje: 24 ur, Svet na kanalu A, Dan najlepših sanj, Znan obraz 

ima svoj glas. Videli smo kamere in se igrali novinarje. Dobili smo tudi reklamni obesek.  

                 

                Pia Perme 

tv 



TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

 

17. 11. 2017 je v vseh šolah potekal tradicionalni slovenski zajtrk. V našo šolo sta 

prišla dva čebelarja. S sabo sta prinesla veliko čebelarskih pripomočkov. Tudi na 

zaščitno obleko nista pozabila. Če smo želeli, smo jo lahko pomerili. Razložila sta 

nam življenje čebel in kako pomembne so za naše življenje. Pokazala sta nam  

veliko različnih vrst medu. Dobili smo tudi revije o čebelah. Nato smo odšli v  

učilnice, kjer smo pojedli okusen zajtrk.  

ZANIMIV ŠPORTNI DAN 

 

V torek, 5. 12. 2017, smo v šoli Brinje imeli športni dan. Najprej smo poslušali  

predavanje o invalidih in paraolmpijskih igrah. Športnik Primož Jeralič nam je  

povedal svojo življenjsko zgodbo. Dobili smo tudi njegov avtogram. Po malici smo 

odšli v telovadnico. Tam smo se vozili z invalidskim vozičkom, igrali smo odbojko 

sede, z zaprtimi očmi smo morali prehoditi poligon z ovirami in spoznali goalball, 

igro za slepe in slabovidne. Na koncu smo pri igri goalball opazovali dva slabovidna 

igralca. Videla sem, da znajo invalidi večkrat bolje 

komunicirati od nas.  



PUST HRUST 

Pustni dan se je začel drugače kot po navadi. V šolo smo vsi prišli v maskah. Maske so bile zelo 

različne. Učenci in učitelji smo se odpravili na povorki. Hodili smo po Polici. Obiskali smo nekaj 

prijaznih vaščanov in dobili veliko sladkarij.  

MAŠKARE 

V torek, 13. 2. 2018, je bil pust. V šolo smo prišle različne maškare. Jaz sem bila sova. Imeli 

smo zelo zanimiv pouk. Všeč mi je bilo, ker smo šli na povorko in dobili veliko sladkarij. Najbolj 

všeč mi je bil kostum zebre.  

                Kori Lindič 

PUSTNI TOREK 

Za maškare sem bil strašen klovn. Nihče me ni prepoznal. Vsi 

so se me ustrašili. Sošolci so se spraševali, kdo se skriva pod 

to masko. Z učitelji in sošolci smo šli na daljši sprehod. Dobili 

smo veliko sladkarij.                                                            

                                Anan Čehajić 



SUPER OČKA 
 

Očka si super,  
ki brez mene ne more.  

Srce počilo bi mi,  
če brez tebe bi bili.  

 
Si pogumnejši  

kot vsi mi.  
Popraviš vse,  
česar mi ne.  

 
Ljubim te za vse,  
kar storil si za me! 

VALENTINOVO 
 

Ljubezen je bolezen,  
ki nikoli te ne mine.  

Ko pride k tebi,  
ti spati ne pusti. 

Tako samo ljubezen  
zadane te! 

PAZI, POREDNA UČITELJICA! 
 

Ne bom več pridna učiteljica,  
ne bom več otrokom petk dajala.  

 
Poredna bom kot Marjana,  

ko le ni bolna.  
 

Otrokom bom pustila spati 
in na dvorišču se igrati.  

A, če me razjezijo, dala jim bom črno piko.  
          

PREPOVEDAN VZOR 
 

Res ne bom več vzor otrokom! 
Res ne bom več priden starš! 

 
Otrok v šolo ne bom več peljala,  

kot mati se bom po stopnišču zagnala.  
 

Res ne bom več vzor otrokom! 
Res ne bom več priden starš! 

 
Otrokom kitk ne bom več pletla 

in starševstvu se bom nekega dne  
odrekla.  

MAMINA SREČA 
 

Ko svetloba udarila je,  
srce od sreče zaigralo mi je,  

saj mamine oči prevzele so me.  
Videl sem lepo življenje,  

ki čakalo me je 
in to zaradi mame.  

 
Ko pa hoditi znaš 

in pametnejše možgančke imaš,  
lahko narediš veliko več,  

kot da čakaš, kdaj bo kosilo.  
Lahko se zunaj igraš 
in to zaradi mame.  

 
Ko pa v šolo hodiš 

in pisati znaš,  
ko prijatelje imaš,  

lahko rečeš: 
»Mama, hvaležen sem ti za to, kar 

storila si mi!« 

JEZA STARŠEV 
 

Ne bom! Ne bom pospravljal tvojih 
igrač.  

 
Zjutraj boš sam vstal,  

ker jaz bi še spal.  
 

Stvari, ki ležijo po tleh,  
iskal boš v smeteh,  

ostale, ki so razmetane,  
drugim bodo dane.  

 
Radio bom prižgal,  

da ne bom poslušal, kako boš bral. 
 

Če me boš jezil,  
v sobo te bom spodil.  

 
Če nič ne boš naredil,  

nič ne boš dobil.  



VELIKONOČNE DELAVNICE 

 

V četrtek, 22. 3. 2018, smo imeli velikonočne delavnice. Najprej smo imeli predstavitev o  

praznikih, potem pa smo se prijeli dela. Večina otrok je izdelovala različne stvari iz papirja, starši 

pa so pletli butarice. Bilo je zelo zabavno.  

                    Tajda Godec 

V četrtek smo imeli delavnice. Tam smo jaz, Ema Lacmanović, Ema Meden, Sara Mehić in Tajda 

Godec predstavile slovenske šege in navade. Potem pa smo izdelovali različne stvari iz papirja: 

vrečke, ovčke, voščilnice, kokoške, hijacinte… Jaz sem izdelala skoraj vse. Delavnic so se  

udeležili tudi starši.  

                                                  Lara Stropnik 



BRALNI MARATON 

 

Vem, da se bralni maraton sliši kot tekmovanje v branju, vendar je bil to bolj dan branja. Petošolci 

smo brali prvošolcem in drugošolcem. Pripravili smo jim tudi različne naloge. Med poukom in v 

podaljšanem bivanju smo nekaj časa namenili branju.  

               Filip Smrečnik 

Na dan, ko je potekal bralni maraton, smo veliko brali. Brali smo med poukom in v podaljšanem 

bivanju. Pri angleščini smo brali angleško pravljico. Učenci petega razreda so brali pravljice  

mlajšim učencem. Imeli smo se zelo lepo.  

               Željko Stefanović 



TEDEN PISANJA Z ROKO 

 

Letos smo sodelovali v projektu Teden pisanja z roko 2018. Vsak razred se je projekta lotil na 

svoj način. V 2. razredu so pisali s slabšo roko in primerjali zapise. V 4. so se vsi podpisali na tab-

lo, igrali so se igrico Ugani, kdo je to napisal, pisali so razglednice in različne zapise primerjali 

med seboj. Petošolci smo pisali razglednice in jih potem dali sošolcem. Prosili smo tudi nekaj 

znanih Slovencev, da z roko napišejo nekaj misli o tem, zakaj je dobro ohranjati rokopis. Pisatelj 

Ernest Jazbinšek in novinar Gregor Kališnik sta se z veseljem odzvala in pokazala svoj rokopis.  

                                                                                                                                       

Tajda Godec 



Malo drugačne zgodbice 

 

Pri novinarskem krožku smo se zelo radi poigrali z besedami. Učiteljica je napisala zgodbo, ki je 

bila za nas skrivnost, mi pa smo jo dopolnili s pridevniki. Ko jo je prebrala, smo se vsi zabavali, 

saj so naši pridevniki zgodbo naredili res smešno.  

Kmalu NEVIDNO odhitimo na FRIZERSKE počitnice 

 

DIJETNI učenci in LEPI učitelji RDEČE šole Polica se že ZALJUBLJENO veselimo  

POBRUHANIH počitnic. Letošnje SUPERJUNAŠKO leto je bilo za nas posebno, saj smo se  

LESENO preselili v MAJHNO novo šolo. Doživeli smo veliko SKUŠTRANIH stvari. Nekaj  

OMEJENIH dogodkov pa nam bo za zmeraj ostalo v spominu. PLASTIČNO leto smo  

PONAREJENO začeli z otvoritvijo OBSEDENE šole. Kar nekaj časa je trajalo, da smo se privadili 

na GUMIJASTE nove prostore. No, če smo čisto iskreni, prilagajanje še vedno poteka. Nato smo 

si z UMETNO učiteljico Mirjam in DOLGIM učiteljem Dušanom ogledali DIŠEČO televizijsko hišo 

POP TV. To je bila STARA dogodivščina. Skupaj s POČESANIMI starši smo imeli NASLIKANE 

delavnice, kjer smo GRDO izdelovali butarice in ČUDNE izdelke iz papirja. Vključeni smo bili v 

več POČASNIH projektov. PIKČASTO smo sodelovali na različnih RAZTRGANIH tekmovanjih. 

Nekateri BIO učenci so osvojili bronasta in srebrna priznanja in se uvrstili tudi na državno  

tekmovanje. TRČENI petošolci so bili na zimski šoli v naravi na MODRIH Kopah, STEKLENI  

četrtošolci pa se bodo kmalu odpravili v letno šolo v naravi, kjer bodo PRESTRAŠENO plavali v 

POBARVANEM Poreču. Gostili smo veliko LISTNATIH učiteljev in MAJHNIH učencev iz različnih 

držav, imeli smo več PAMETNIH prireditev. Stkali smo nova prijateljstva, saj je v našo  

UOKVIRJENO šolo prišlo kar nekaj novih HITRIH učencev. NAŠMINKANO leto bo kmalu minilo 

in vsi bomo POLIZANO uživali na SVETLEČIH počitnicah in si ALERGIČNO nabrali novih moči 

za SVETLIKAJOČE SE novo šolsko leto.  



Šolski novinarji 

Tim Andrejaš, Olja Pekolj, Neja Knez, Anan Čehajić, Lana Škrjanec,  

Inja Ogrinc, Filip Smrečnik, Dan Romih, Ema Lacmanović, Lara Stropnik,  

Tajda Godec, Pia Perme, Lara Perme, Kori Lindič, Željko Stefanovič,  

Julija Skubic 

 

Mentorica novinarskega krožka, Mirjam Čovran 


