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ŽIVIM IN DIHAM PLES 

 

 
 

V ponedeljek, 5. 9. 2022, smo dobili zanimiv obisk. Obiskala nas je prava plesalka iz plesne 

šole Kazina. Ime ji je bilo Brina Vadnjal. Prelevili smo se v ptičke. Natančneje v črne kose. 

Plesali smo na glasbo »Pleši, pleši črni kos«. Čas je zelo hitro minil. Mi bi še plesali, a je morala 

gospodična še v prvi, drugi in peti razred. Veselo smo plesali ples vse do prireditve Živim in 

diham ples.  

 

 

 
 

 

 



V torek, 20. 9. 2022, smo se učenci razredne stopnje, peš odpravili na Kongresni trg. Udeležili 

smo se prireditve Živim in diham ples, ki smo jo že nestrpno pričakovali. Tam so nas pričakale 

plesalke plesne šole Kazina. Odšli smo na plesišče, kjer smo se ogreli in nato zaplesali skupaj 

z učenci ljubljanskih osnovnih in srednjih šol. Ponovili smo stare plese. Pokazali smo letošnji 

ples in se naučili čisto nov ples. Bili smo lačni in žejni. Hvaležni smo bili staršem, da so nam 

pripravili manjši prigrizek in pijačo. Vreme je bilo kot naročeno. Toplo sonce nas je spremljalo 

tudi na sprehodu do šole. V šoli smo se igrali z baloni, ki smo jih dobili od plesne šole Kazina 

za nagrado. (Foto in besedilo: Marjeta Bilban)  

 

 
 

PEŠ BUS ali DOGODKI Z ZELENE PROGE 
 

Dragi bralci… v septembru je Evropski teden mobilnosti. Na OŠ Livada je bilo zelo živahno. 

Na začetku septembra smo se naučili ples »Pleši, pleši črni kos«  V torek, 20. 9. 2022, smo se 

udeležili tudi prireditve na Kongresnem trgu, kjer smo ta ples odplesali. Da bomo še bolj 

trajnostni, smo se odločili, da gremo s »pešbusom« v šolo. Sprehodi so potekali po treh linijah: 

rdeči, modri in zeleni. 

 



Oglašamo se Vam z zelene linije, kjer sodeluje 6 otrok in dve učiteljici. Zelenoprogaši smo bili: 

Eliona Mustafa, Muhamed Bajrami, Lindita Bajrami, Adisa Hafizović, Aydin Suljkanović in 

Edlina Osmanaj.  

 

 
 

V ponedeljek je bila »voznica pešbusa« Urška Kurmanšek, učiteljica angleščine. V torek, sredo, 

četrtek in petek je bila z nami učiteljica Marjeta Bilban iz 4. b.  

V sredo nas je obiskala tudi posebna gostja, ki zelo nerada hodi, madam Smrketa. Bila je zelo 

živahna. Ves čas smo se ji smejali. Učili smo jo varne hoje in gibanja v prometu.  

Ugotovila je, da je hoja do šole lahko sila zabavna. Priključila se nam je še v petek. Pridno je 

upoštevala prometna pravila.  

 

 
 

 



 

 

V četrtek nas je spremljal fotograf. Fotografiral 

nas je večji del poti. Malo nam je šlo na smeh. 

Malo smo pozirali in se spogledovali s 

fotoobjektivom. Pred vhodom v šolo nas je 

čakala učiteljica Klavdija Selčan.  

 

Vsak dan smo pri njej za udeležbo dobili pečat v 

knjižico. Kljub mrzlim in meglenim jutrom nam 

je bilo prijetno toplo v srcih.  

 

Naredili smo nekaj zase. Imeli smo jutranjo 

telovadbo in za okolje. Drugo leto se nam 

pridružite še vi.  

 

Veselimo se novih dogodivščin. (Foto in 

besedilo: Marjeta Bilban) 
 

 

 

TUDI PRVOŠOLCI PLEŠEMO 

  

Nov teden šolskih obveznosti smo popestrili s plesom. V sklopu projekta Diham ples se nam je 

pridružila učiteljica Nina iz plesne šole Kazina ter nas naučila nekaj novih plesnih korakov. Z 

njimi se bomo, skupaj z drugimi sodelujočimi šolami, predstavili v tednu mobilnosti tudi na 

Kongresnem trgu. (Foto in besedilo: Melita Bizjak) 

 

 



PRVI ŠOLSKI DAN ZA NOVO GENERACIJO JUNAKOV NA OŠ LIVADA 

 

 

 

Tika - taka - tika- taka 

glejte našega junaka, 

 

vsako jutro težko čaka, 

ko v kopalnico koraka, 

 

da umije se, obleče 

in že v šolo steče. 

 

 

 

 

 

 

 

Danes smo v šolske klopi na Livadi prvič 

pospremili najmlajše junakinje in junake. 

Pogumno so zakorakali v svet učenosti ter 

spoznavali nove sošolke in sošolce, plesali 

pingvinji ples in se malo posladkali.  

 

 

 

 

 

Vsem prvošolkam in prvošolcem - kakor tudi vsem ostalim učencem OŠ Livade 

želimo uspešno novo šolsko leto!                                                              Učiteljice 1. razreda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRVOŠOLCI PRVIČ V KNJIŽNICI 

 

 
 

 

V ponedeljek, 19. 9. 2022, smo 

imeli na naši šoli prav poseben 

obisk. Prvošolce je obiskala 

pisateljica in knjižničarka Ida 

Mlakar Črnič in nam predstavila 

svojo knjigo Kako sta Bibi in Gusti 

prezvijačila hrib, izdano pri Bralni 

znački. Napeto smo poslušali, saj 

je gospa Ida odlična 

pripovedovalka. S seboj je prinesla 

tudi ročno izdelane lutke svojih 

junakov.  

 

Vsi smo prejeli svoj izvod knjige in se rokovali s pisateljico, hkrati pa smo postali tudi člani 

šolske knjižnice, saj smo prejeli tudi članske izkaznice. (Foto in besedilo: Sarah Dolinšek) 

 

 



KULTURNI DAN: PREŠERNOVA IN FINŽGARJEVA DOMAČIJA 

 

V sredo, 7. 9. 2022, smo se z avtobusom odpravili na Gorenjsko. Obiskali smo Prešernovo in 

Finžgarjevo domačijo. Videli smo razliko med bogato in revno hišo tistih časov.  

 

 

Prešernova hiša je bila 

kamnita in je imela 

visoke strope. 

Finžgarjeva domačija je 

bila revnejša.  

Učenci 6. razredov 

 

 

 



 Vtisi iz tehniškega muzeja Bistra 

 

Fotografije: Meta Rogelj  

ŠOLA V NARAVI V POREČU 

 

V ponedeljek, 12. 9. 2022, smo se odpeljali v 

Istro na Hrvaško. Šli smo v šolo v naravi. V 

Poreču nas je pričakalo toplo sončno vreme. 

Vsak dan smo plavali. Bili smo razporejeni v 

skupine. Plavalni učitelji so bili zelo 

zabavni. Z nami so bili učitelji: Jana, Aleš in 

Ana.  

 



Obiskali smo zabaviščni park na vodi. Se odpeljali z ladjico do Vrsarja. Tam smo nakupovali 

spominke in priboljške. Ker nam je še ostalo nekaj denarja, smo ga lahko še »zapravili« med 

sprehodom po Poreču. Imeli smo živahne večere.  Predstavili smo se po sobah. Najboljši smo 

dobili sladko nagrado. Risali smo z ogljem in občutili smo drevo. 

 

Z nami je bila tudi Smrketa. Najbolj nam je bil všeč zadnji večer, kjer je bila prava pravcata 

poroka in modna revija »odštekanih« frizur.  

V petek, 16. 9. 2022, smo spakirali in se odpravili proti Ljubljani. Zaradi dežja in gneče na 

cesti smo se vrnili dve uri pozneje kot je bilo predvideno. Starši so nas pričakali v hladnem 

deževnem mraku pred šolo. Mi pa smo jim prinesli 

darila in velik nasmeh do ušes, pa še malo čez. (Foto 

in besedilo: Marjeta Bilban) 

 

 

 

 

 

 

 



TEK MIRU NA OŠ LIVADA 

 

 

V četrtek, 29. 9. 2022, so nam dopoldan 

polepšali tekači, ki so tekli v imenu miru. 

Pritekli so iz Italije v Slovenijo. 

 Prihajajo iz različnih držav: Italije, 

Slovaške, Ukrajine, Anglije, Češke, 

Mehike… Na našo šolo so prinesli 

plamenico.  

 

Z nami so bile tudi učiteljice iz Novega Sada, ki 

so te dni na izmenjavi na naši šoli. Gostom smo 

pripravili dobrodošlico v obliki kratkega 

programa. Nastopili so tolkalci z učiteljico 

Hano. Spregovoril je tudi naš g. ravnatelj Goran 

Popović.  

Povedal je, da smo dober primer, kjer se mir 

lepo drži. Na naši šoli se prepletajo različne 

kulture. Po šolskih hodnikih se sliši kar 18 

različnih jezikov, saj učenci in zaposleni 

prihajamo iz 27 različnih držav. Igrali smo se 

igro od kod prihajajo. Ker smo zmagali so 

nam tekači zapeli pesem. Z nami so se 

pogovarjali v angleškem jeziku. Moramo pa 

povedati, da je bila ena tekačica tudi iz 

Slovenije. Nato smo se umirili z »mini« 

meditacijo. Tako je kljub dežju v naša srca 

posijala svetloba.  

 

Med nami je bilo veselje in pričakovanje, ko smo si podajali plamenico. Poslovili smo se od 

tekačev in šli na rekreativni odmor po razredih. (Foto in besedilo: Marjeta Bilban) 

 



TOM POTUJE, OTROKE OBISKUJE… 

V 4. b je v četrtek, 29. 9. 2022, pripotoval 

nahrbtnik. Prinesli so nam ga učenci iz 9. 

razreda. V nahrbtniku je bila skrinjica in 

spominska knjiga. V škatlo smo dali 

vprašanja, o katerih se z nikomer ne upamo 

pogovarjati. Morda se bo naše vprašanje 

znašlo v rubriki »Pogosta vprašanja« na 

spletni strani www.e-tom.si.  

 

Izvedeli smo, da je TOM telefon 

edini splošni telefon za otroke in 

mladostnike v Sloveniji, kar 

pomeni, da se lahko s svetovalci 

TOM-a pogovarjamo o čemerkoli 

želimo. Raziskali smo spletno 

stran. Narisali, kako si 

predstavljamo TOM-a in kaj vse bi 

mu povedali. Naredili smo anketo, 

kam bi se mi obrnili, če bi imeli 

hudo stisko. Večina se je odločila, 

da bi se na svetovalce obrnila 

preko klepetalnice. Le dva učenca 

sta se opredelil tako, da bi 

poklicala.  

 

 

Dobili smo naslednje sporočilo na koncu ure: Slogan TOM telefona je »Odgovor je pogovor«. 

Tudi sami smo prepričani, da nekomu moramo povedati svoje težave, ker drugače lahko 

zbolimo. Nahrbtnik je odpotoval naprej v 4. a. (Foto in besedilo: Marjeta Bilban) 

http://www.e-tom.si/


ŠPORTNI DAN: GREMO NA SLIVNICO 

 

Zjutraj smo se zbirali pred šolo in 

se z avtobusom odpeljali v 

Cerknico. Pojedli smo malico in 

krenil na pot. Začetek ni bil ravno 

lahek, ampak smo se prebili čez. 

Kmalu smo določili svoj ritem in 

se razpršili. Prva na vrhu je bila 

skupina, ki jo je vodil učitelj 

Vlado. Zadnja skupina je imela 

polurno zamudo, ampak 

pomembno je, da jim je uspelo. 

Zgoraj nas je pričakala vroča 

čokolada, lep razgled in boleče 

noge. Hoja navzdol je bila veliko 

lažja, vendar bolj nevarna. Kar 

nekaj učencev je padlo, nekateri 

so si celo strgali hlače. Končno 

smo prispeli do avtobusa, usedli smo in se odpeljali v šolo.  

Slivnica je bila zanimiva destinacija, a jo priporočamo tistim, ki so v dobri formi.  

FOTOGRAFIJE IN BESEDILO: UČENCI ŠNO 

 

 

 



SMART HUNGARY 

 

 
 

Na OŠ Livada je bila v sredo, 5. oktobra 2022, razstava Smart Hungary. Ogledali smo si 

razstavne eksponate, ki so na naši šoli stali že teden dni prej, vendar skrivnostno zaprti.  

Ugotavljali smo, kako pomembna postaja vrednost in konkurenčnost.  

 

Razstava je razdeljena na sedem različnih področij, ki so prisotni v našem vsakdanjem življenju 

(Smart City, Smart Home, Smart Mobility, Smart Leisure, Smart Sport, Smart Agriculture, 

Smart Healthcare). City, Smart Home, Smart Mobility, Smart Leisure, Smart Sport, Smart 

Agriculture, Smart Healthcare). Prikazuje, kako lahko z izumljanjem novih stvari in 

uresničevanje nemogočih idej postane za nas in za Slovenijo. 

 

 
 

 

Vsi razstavljeni, razvojni izdelki, ki so na ogled, so rezultat desetletij trajajočega raziskovalnega 

dela in znanstvenih procesov.  

Razstava SMART HUNGARY stopa v dialog s svetom – v upanju, da bi s skupnimi močmi 

našli odgovore na globalne izzive. 



Na pomoč jim je priskočilo Ministrstvo za zunanje zadeve in trgovino in za uspešno otvoritev 

je poskrbela ga. Rita Mária Halasi. Razstave so se udeležili učitelji naše in Francoske šole. Prav 

tako sta si razstavo ogledala še g. ravnatelj Goran Popović in ravnateljica Francoske šole. (Foto 

in besedilo: Marjeta Bilban) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZETRA NA 404 V 4. RAZREDU  

 

 
 

V torek, 4. 10. 2022, smo bili v znamenju štiric. Četrti razredi smo se udeležili delavnic na 

Zavodu 404. Šli smo peš v Mladinsko raziskovalno središče. Z nami so šle učiteljica Amra, 

Ksenija in Marjeta.  

 



 
 

 

Tam so nas sprejeli mladi učitelji. 

Imeli smo delavnice v dveh delih. 

Najprej smo spoznali delovanje 

elektrarn, ki so okolju prijazne, nato 

smo spoznali še električni krog in 

shemo le-tega. Zadnja delavnica je 

bila »Pametni rastlinjak«.  

 

 

 

 

Zelo smo uživali. Dopoldne je hitro minilo. Zahvalili  

smo se gostiteljem in odšli prosti šoli. Ves čas poti  

nas je spremljalo sonce.  

(Foto in besedilo: Marjeta Bilban)  

 

 

 

 

 



DRUGOŠOLCI promet in TEDEN OTROKA 

 

 

Je že tako, da je tale oktobrski Teden otroka v prvi vrsti 

namenjen povezovanju in druženju, zato smo združili 

prijetno s koristnim na temo promet. 

Delo po skupinah pri likovni umetnosti, razvijanje idej 

in ne omejevanje likovne naloge, je šla v to smer, da 

smo združili delo štirih skupin in bili veseli, ker se 

bomo na koncu lahko skupaj igrali. Vmes smo se še 

naučili nekaj o prometnih sredstvih, znakih, pravilih v 

prometu. 

In to smo mi, udeleženci v prometu, 2.a! (Foto in 

besedilo: Mateja D. Herman) 
 

 

KULTURNI DAN GAJIN SVET 2 

Pred ogledom filma v kinu, smo si 

v času razrednih ur ogledali prvi 

del filma Gajin svet. Nestrpno smo 

pričakovali 21. oktober 2022. Ker 

nam je bil film všeč, smo napisali 

povzetek dneva po skupinah. To je 

povzetek ene od skupin: Zjutraj 

smo zbrali v učilnici. Pojedli smo 

malico in smo šli vsi na stranišče. 

V garderobi smo se preoblekli in 

obuli.  

Pred šolo smo se zbrali učenci od 4. do 9. razreda. Čakali smo še učence, ki so zamujali. Peš 

smo se odpravili proti kinu Komuna. Prišli smo v dvorano. Sedli smo na stole. Med gledanjem 

filma smo na skrivaj segli v torbe po prigrizkih. Ker smo bili preveč glasni, nam je učiteljica 

vzela nahrbtnike. Po filmu smo se seznanili z nevarnostmi, ki pretijo na nas na spletu. Ni bilo 

preveč »fajn«. Ko smo dočakali konec teh delavnic, smo se odpravili peš prosti šoli. Občudovali 

smo mesto v jesenskih barvah. V šoli smo si privoščili še prigrizkov, ki so nam ostali.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nato smo se pogovorili o filmu z učiteljico. Sklenili smo, da napišemo, kako nam je bil dan 

všeč. (Besedilo: Malik, Naxhije, Alex, Mark in Medina, 4. b, foto: Marjeta Bilban) 

 

 
PODNEBNI TEK PO ČEBELJI POTI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

30. 9. 2022 se je začel podnebni tek Čas se izTEKa (Running out of time),  

najdaljša neprekinjena in najbolj množična podnebna pobuda. Štafeto s podnebnim sporočilom 

mladih si bo 38 dni na 7.767 km poti skozi 18 držav med tekom, kolesarjenjem in jadranjem 

podajalo na tisoče mladih in njihovih spremljevalcev. Na uvodni slovesnosti v Glasgowu na 

Škotskem, kjer je bila lanska podnebna konferenca COP26, jo je na pot pospremilo 3.000 otrok. 

Končni cilj štafete je Sharm-el Sheikh v Egiptu. 18. in 19. oktrobra, je bila podnebna štafeta v 

Sloveniji.  



 

V slovenskih ekovrtcih in ekošolah so organizirali šolski ali lokalni podnebni dan, v katerih je 

sodelovalo več kot 32.000 otrok in mladih. Na iniciativo prof. Darje Silan z Gimnazije Jožeta 

Plečnika (GJP) je bil v sredo, 19.10. 2022, izveden tek po Čebelji poti (ČP) v Ljubljani. ČD 

Barje se je aktivno vključilo v ta dogodek in tekače smo pričakali najprej pri Plečnikovem 

čebelnjaku ter nato še pri društvenem čebelnjaku na Livadi. Bila je kratka predstavitev 

Plečnikovega čebelnjaka čebelaskega društva, na temo vloga čebelarjev. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na sprejem tekačev pri Plečnikovem čebelnjaku na Grajskem hribu je prišla tudi skupina 

dijakov iz GJP.  Sprejemu so se pridružili še učenci 3. razreda OŠ Livada, ki so bili tudi deležni 

dobrot. (Besedilo: Gordana Vidić, foto: Kristine Mazamnyan) 



PRISPEVKI ŠOLSKEGA NOVINARSTVA 

 

ŠOLSKI NOVINARJI  

 

To šolsko leto smo dobili šolske novinarje, ki se družimo v okviru izbirnega predmeta Šolsko 

novinarstvo. Dobimo se enkrat tedensko, se učimo o novinarskem delu, se pogovarjamo o 

dogajanju na šoli ter pišemo zanimive novice in poročila.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši prispevki bodo objavljeni v šolskem časopisu. Maja, Vera, Sara, Laurita, Arjanita, Samra, 

Erblin, Nina in Daniel raziskujemo torej vse, kar se dogaja v šoli, kar se bo dogajalo ter kar se 

je že dogajalo. Veseli bomo vašega sodelovanja!      
UČENCI ŠNO Z MENTORICO TINO PREK PERME 

 



PRVI ŠOLSKI DAN 

1. septembra 2022 se je na Livadi začela šola tudi za starejše učence. Vsi so bili malce 

zmedeni, ker niso vedeli, v katero učilnico morajo iti. Najbolj zmedeni so bili predvsem 

šestošolci, ki so zdaj del predmetne stopnje. V jedilnici nas je bilo res veliko, zato bodo 

odslej nekateri malicali v učilnicah. Večina je bila žalostna, ker so se počitnice končale, 

smo pa končno spet videli svoje prijatelje.                              SAMRA BERBIĆ, ŠNO 

PONOVNO ZAČETEK S ŠOLSKIMI 

DNEVI DEJAVNOSTI? 

Letos smo šolsko leto spet začeli z dnevi 

dejavnosti. Prejšnje leto je bil to ukrep 

zaradi gradnje oz. obnove naše šole, vendar 

dnevi dejavnosti so se vrnili tudi letos. Kaj 

to pomeni, bo to nova rutina? Za informacije 

in razlago smo poprosili organizatorje 

dogodkov. Nekateri med njimi nam 

razlagajo:  

 

Vstop v šolsko leto je veliko lažji za učence, 

če se začne z dnevi dejavnosti. Tudi snov v 

dnevih dejavnosti je dobra iztočnica za učno 

snov težke 3. triade. To naj bi postala nova 

rutina.  

To pomeni, da bomo tudi drugo leto morda 

začeli s poukom zunaj šole.  
NINA MATELIČ, ŠNO 

 

 

DNEVI DEJAVNOSTI 

Šola se je za starejše učence ponovno začela 

z dnevi dejavnosti. Drugi šolski dan so 8. in 

9. razredi ostali v šoli, imeli so ekološki dan. 

Ostali so imeli dan dejavnosti zunaj šole: 

sedmi razredi so si na Bledu ogledali 

eksotične živali, 6. razredi pa so odšli v 

Etnografski muzej. Tretji dan šole smo se 

vsi skupaj odpravili v Kino Dvor in si 

ogledali film Poletje, ko sem se naučila 

leteti. 

 

V torek so se šestošolci odpravili v 

Botanični vrt, sedmošolci v Narodno 

galerijo, osmošolci v Tehniški muzej Bistra, 

devetošolci pa v Grafični center.  

Zadnji dan so mlajši učenci raziskovali 

Gorenjsko. Sedmošolci so imeli izlet po 

Emoni, ki je bil krasen potep po Ljubljani in 

obenem odkrivanje njene zanimive 

zgodovine. Osmošolci so obiskali Moderno 

galerijo, najstarejši pa so se zabavali v Hiši 

eksperimentov.  
LAURITA SEFERQAJ in NINA MATELIČ, ŠNO 

 

 

Učenci 7. razredov 

smo zbrali vtise … 

 

 

 

 

 

 

ZBRALA: NINA MATELIČ, ŠNO 

 

 

Všeč mi je bil 

film v 

Kinodvoru! 

Všeč mi je bil dan 

na Bledu, saj imam 

rada živali.  

Všeč mi je bil izlet na 

bled, saj so živali zelo 

srčkane.  

Na Bledu sem se lahko 

dotikala in božala živali. 

V Kinodvoru je 

bil film zelo 

dober.  



EKOŠOLA V ŠOLSKEM LETU 2022/2023 

Naša šola bo tudi v letošnjem šolskem letu uresničevala cilje programa Ekošola. Oblikovali 

smo ekoakcijski načrt, v katerem smo opredelili naše projekte in aktivnosti v tem šolskem 

letu. V letošnjem šolskem letu je le-teh še posebej veliko. Zagotovo je to dokaz, da je eko 

ozaveščenost učencev in učiteljev na naši šoli vse večja.   

 

 

PROJEKTI  

EKOKVIZ ZA OSNOVNE ŠOLE 

MLEKASTIČNO! IZBEREM DOMAČE 

EKOBRANJE ZA EKOŽIVLJENJE 

EKO PAKET 

ALTERMED 

ŠOLSKA VRTILNICA 

EKOŠOLA MERI ODTIS CO2 

ODPADKOM DAJEMO NOVO ŽIVLJENJE 

MISIJA – ZELENI KORAKI 

VODA – NAŠE BOGASTVO 

NE ZAVRZI OBLEK, OHRANI PLANET 

 

 

 

 

DODATNE AKTIVNOSTI 

OZAVEŠČANJE O VARČNI RABI VODE Z OPOZORILI OZIROMA NAPISI NAD 

UMIVALNIKI 

SPODBUJANJE PRIHODOV PEŠ, S KOLESOM, Z JAVNIM ALI ŠOLSKIM 

PREVOZOM MED ZAPOSLENIMI IN UČENCI 

PRIPRAVA SHEME ŠOLSKEGA SADJA 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 

UMETNIŠKO USTVARJANJE IZ EKO MATERIALOV 

PREDSTAVITEV OKOLJSKIH VSEBIN NA OGLASNI DESKI V USTANOVI 

ZMANJŠEVANJE OSTANKOV HRANE 

 

Besedilo: Nataša Marjanovič, ekokoordinatorica 

 



EKO USTVARJANJE V 2. B RAZREDU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugošolci se zavedamo, da je skrb za 

naš planet zelo pomembna. Vemo, da 

moramo odpadke ločevati, saj jih le tako 

lahko na novo uporabimo. Tudi mi smo 

to storili. Iz odpadne škatle od jajc smo 

izdelali glasbilo. Iz rabljenih jogurtovih 

lončkov pa smo izdelali veveričke. 

Izdelki sedaj krasijo naš razred in šolski 

hodnik. Z glasbilom pa veselo igramo in 

se zabavamo.  (Foto in besedilo: Nataša 

Marjanovič in učenci 2. b razreda) 

 

 

 



LITERARNI PRISPEVKI RAZREDNE STOPNJE 

FOLKLORNI NASTOP- NOVICA iz lanskega šolskega leta 

V mali telovadnici OŠ Livada, je 3. maja 2022 nastopil 3. b. Publika je bila navdušena. Zvok 

ploskanja se je slišal še ven iz telovadnice. Ta prireditev je bila namenjena pomladi. 

Pozdravili smo jo s plesom, petjem, igro in glasbo.                        OŽBEJ UGOVŠEK, 5.A 

 

ŠPANSKA VAS 

Učenka je napisala zgodbo o deželi Neznanja 

Nekoč je živel Alex, ki je šel spat. Ko je zaspal, je sanjal, da je on predsednik. Imel je 

služabnika Ajana, Natana in Marka. Imel je kuharice, ki so skrbele zanj. To so bile Melisa, 

Siana in Naxhije. Kuhale so pico, juho, solato in hamburgerje. Alex je bil nezadovoljen. 

Melisa je rekla: Ti nisi nikoli zadovoljen. Potem so se vsi razjezili na kuharice. Služabniki so 

rekli, da ne bodo več delali za Alexa. Alex naj bi bil len in naj si kuha ter pospravlja sam. 

Kmalu ga je zbudila mama. Vprašala ga je, zakaj še ni zbujen. »Zamujaš Šolo, pohiti!« in 

Alex je bil čisto običajen deček.                                                             MELISA NUHIČ, 4. B 

 

BONTON V 4. B  

Pri družbi in slovenščini smo v četrtem razredu spoznali Bonton. Oblikovali smo svoj bonton, 

ki se ga trenutno še ne držimo, se pa učimo…. 

 

 

 



TRIJE KROKODILI SO SE ZA POTEP ODLOČILI…. 

Trije nilski krokodili so odšli od doma, ker so si hoteli ogledati polovico sveta. Ogledali so si 

reko Nil, nato pa ljubljanski grad. Šli so še na Stari grad v Smlednik. Ko so prišli v Nemčijo 

so se zgubili. Čez nekaj časa jih je ustavil gospod. Ime mu je bilo Helokato. Krokodilka 

Maruša je odlično znala nemško. Vprašala je gospoda, kje se nahaja Berlin, glavno mesto. 

Gospod je odgovoril da je to mesto dva kilometra stran od njih. Poslušali so gospoda, ki jim je 

dal navodila. Zmedli so se, a po treh urah vendarle prišli. Berlin je bilo zelo lepo mesto. 

Krokodil Uroš jih je opomnil na zadnjo destinacijo, Rim v Italiji. Niso se odločili zato, raje so 

šli domov. Ko so se vrnili domov, jih je mama jezno pogledala in vprašala, kje so bili. 

Maruša, Uroš in Špela so se dogovorili, kdo bo pripovedoval dogodivščine. Določili so Špelo. 

Mati je med tem že spala, veselo.                                                              SIANA 

GEORGIEVA, 4. B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V 4. B smo postali pesniki. Skušali smo prepesniti pesem, Kaj vse je tata? Avtor pesmi je 

Tone Pavček. Avtorji spodnjih del pa… 

 

              Moj tata je velik in močan,  

              a velikokrat zaspan.  

              Če mu rečem, da je velikan,  

              mi hitro reče: Pojdi stran!  

              Aydin Suljkanović 4.b 

 

                 Tata je samo en tata,  

                  in on nima brata. 

                     Ker on nima brata, ima mene.  

                    Njega pa imama rada.  

                 Daje mi račune,  

                  glava me boli,  

                 če jih ne delam, 

                se razjezi.  

                 Potem začnem jokat,  

                da tata trpi,  

                 me pri miru pusti.  

              Irina Svoboda, 4. b 

 

Zjutraj se zbudim,  

očka pa še spi.  

v njega se zapodim,  

se prestrašeno zbudi.  
 

Prestrašeno naokoli gleda in reče, 

»Malik, v šolo boš zamudil,  

pa mu odvrnem in rečem,  

šole danes ni.  

 

 
 

Hitro oba vstaneva,  

se za nov dan pripraviva.  

Iz kuhinje mamica že hiti,  

da ata zajtrk dobi.  

Pojemo malico  

in na lepše odidemo.  

Malik Pašić, 4. b 

 

 

Moj očka je priden 

in močan kot strog,  

kakor rog.  

Pije vedno čaj 

in ima rad maj.  

Melisa Nuhić, 4. b 

 



UTRINKI S PREDMETNE STOPNJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zanimiv način se nam je predstavil 8. b razred. 

Vsak od učencev je prispeval svoj pramen las. Zelo 

lepo od vas, dragi osmošolci, da ste pustili tako 

inovativen pečat.  

 

V avli je razstava slik, ki ponazarjajo 

povezanost in multikulturnost na naši šoli. 

(Foto in besedilo: Marjeta Bilban) 

 

 

 

 



LITERARNO LIKOVNI PRISPEVKI PREDMETNE STOPNJE 

En utrinek za bodoče generacije, pripravite se! Vsi učenci 9. b so se zgrnili pred tablo in 

modrovali o poteku reševanja enačbe …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prebrali smo pesnitev, ki se dogaja na Bledu. Nato je sledilo poustvarjalno ustvarjanje stripa 

po branju zapletenega Prešernovega Uvoda h Krstu pri Savici… 

 



 

 

V 9. razredu smo oblikovali kolaž likovne poezije. Učenci so imeli zelo domiselne ideje glede 

oblike besedila …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pa še nekaj posamičnih izdelkov od blizu … 

 

 

 

 

 

 

(Foto in besedilo: Meta Rogelj) 

 

GAJIN SVET  

V petek, 21. 10. 2022, smo imeli 

dan dejavnosti za učence od 4. do 

9. razreda. Šli smo v kino Komuna 

in si ogledali film Gajin svet 2. 

Odhod je bil ob 9. uri. Hodili smo 

peš, tam nekje 30 do 40 minut. 

Film je govoril o punci Gaji, ki so 

jo zaradi posnetka sošolcev skoraj 

vrgli iz šole.  



Gaja to pove višjemu inšpektorju. Inšpektor je pomagal in so skupaj našli, kdo so bili ti 

nasilneži. Sledil je konec šolskega leta in Gaja je igrala na saksofon na končni prireditvi. Nato 

se je domov vrnila Teja, Gajina sestra, ki je bila pri njuni mami. Potem so šli na počitnice – na 

morje, v kamp. Gaja je tam slišala pogovor med dvema gospodoma: pogovarjala sta se o 

posojenem denarju, slišala je tudi grožnje. Gaja in njeni prijatelji so pomagali inšpektorju, da 

bogatega gospoda zapre v zapor. Uspelo jim je in Gaja je spet rešila svet. V drugem filmu je 

nekaj sprememb, kot so novi igralci, nova zgodba … Ampak film nam je bil še vedno zelo 

všeč. Pa vam?                                           

 (Besedilo: Laurita Seferqaj, ŠNO, slika: https://ljubljanainfo.com/dogodek/premiera-filma-

gajin-svet-2/216102 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZŠTEVANKE NAŠIH DEDKOV IN BABIC  

 

Pri pouku slovenščine smo se v 8. c učili o ljudskem slovstvu, ki se je prenašalo iz roda v rod. 

Starše, dedke in babice smo vprašali, česa se še spomnijo iz svojega otroštva … 

 
An, ban, pet podgan, 

štiri miši,  

v uh me piši,  

vija, vaja, ven. 
 

Ringe, ringe jaja, 

došo čika Paja, 

pa pojeo je jaja, 

jedno jaje muć, 

a mi djeco ćuć. 
 

Ti boš mačka, 

jaz bom miš, 

jaz bom bežal,   

ti loviš.  

Ćelo, ćelo,  

dodži mi u sjelo, 

popićemo kaficu,  

razbićemo glavicu.  

 

En kovač konja kuje, 

kolko žebljev potrebuje? 

En, dva, tri? 

Pa povej število ti … 

Eću, beću, 

ja u vodu neću,  

https://ljubljanainfo.com/dogodek/premiera-filma-gajin-svet-2/216102
https://ljubljanainfo.com/dogodek/premiera-filma-gajin-svet-2/216102


tumbala tu ja, 

u vodu gruh …  

Eci, peci, pec, 

ti si mali zec,  

a ja mala prepelica,  

Eci, peci, pec. 

dobijo sam kec,  

mama če me tući,  

za uši v – u –ć – i. 
 

Esma, esma, cipela, 

ti tjesana a ćarapa,  

uska, ti si prava guska.  
 

Baba sede v balon,  

da se pelje v London,  

v Londonu kupi kis,  

da se pelje v Pariz, 

v Parizu kupi papriko,  

da se pelje v Afriko,  

V Afriku kupi aeroplan,  

da se pelje prot Ljubljan,  

v Ljubljani je pa dž, 

da je mokra kakor mš.  
 

Jedno jutro pre zori zarudi 

usta bjesna svekrva snaju da budi. 

Ajde, ustaj snajo, ustaj mili rode, 

da peremo košulje, donesi mi vode.  

A snaja spava, neće ni da ćuje, 

a svekrva bijesna po avliji psuje.  

 

Pliva patka povrh Save, 

nosi pismo na vrh glave, 

u tom pismu piše, 

ne volim te više. 

 

En den dore, 

duboko je more,  

u moru je kit,  

rodio se Split.  

u Splitu je baba, 

u babi je žaba, 

u žabi je ćetka,  

ajmo ispoćetka. 

 

Qeshi vogel  

Qeshi vogel dhe u rrita 

nprehet t mamit u merzita  

sdi me shkru as me lexu  

veq ne shkoll du me shku  

o memedhe i dashur  

vend i trimeris  

qerdhe e dashuris 

ne ty shqipet fluturojne  

dhe yjet ndriqojn 

vend i te pareve tone 

ti qofsh bekue per jete e mot  

 

 

PRAVLJICA O DESETNICI 

 

Nekoč pred davnimi časi, ko so še verjeli v pravljična števila in živeli s temačnimi mislimi, se 

je rodila čudovita deklica. Imela je devet starejših sester, ona pa je bila deseta, najmlajša. Bila 

je zmed vseh najlepša. Njeno življenje je bilo zabavno. Mati ni imela preveč denarja. Oče pa 

ni bil več živ. Mati in njene hčerke so živele zabavno in bile so zadovoljne s tistim, kar so 

imele. Ko je deklica praznovala svoj šesti rojstni dan, ji je mati po rojstnodnevni tradiciji 

spekla njeno najljubšo sladico.  

Mama je vsaki hčerki dala kos, tokrat je mati jokala, vendar z ljubeznijo naredila, kar je bilo 

treba. 

Ko je prelepa deklica prišla in vprašala, zakaj joka, ji je mati razložila: ko bo lepotica 

napolnila sedem let, bo morala v desetino. Deklica je preživela zadnje leto z mamo in sestrami 

kar se da zabavno. 

Meseci so minevali in nastopila je noč pred sedmim rojstnim dnevom lepe deklice. Mati je po 

običaju pekla kolač in poskušala na vse načine najmlajšo pustiti doma. Starejšo pa poslati v 

desetino, vendar po toliko poskusih usodi ni mogla ubežati, zato je deklica proslavila še svoj 

zadnji rojstni dan z družino. Pripravila se je za na pot. Mama ni vedela, kako dolgo bo dekle 

odsotno, zato ji je napisala pismo. Ko se bo deklica vrnila, bo vedela, da je to ona. 

 

 



Naslednji dan je deklica še zadnjič objela mamo in s solznimi v očeh odšla od doma. 

Pot jo je peljala v gozd.  

Gozd je bil ves vijoličen. Bil je poln lepih dreves z bogatimi krošnjami. Na tleh so cvetele 

čudovite rože vseh barv. Srečala je polno čudežnih živali in še mnogo več. 

Ko je deklica hodila globlje v gozd, je vse čudno postajalo. Drevesa so govorila, ptiči so 

govorili in peli v ljudskem stilu. 

»Prelepa deklica, pridi pod mojo krošnjo«, ji pove drevo. Deklica je mislila, da se ji blede, saj 

je bila lačna in je hodila naprej. 

Vsako tretje drevo se je pogovarjalo z njo. 

Ko deklica ni mogla več, je pristala in se usedla pod drevo. 

Naenkrat se je začelo bliskati, saj je to drevo bilo prekleto. Pred njo se je pojavilo čudežno 

bitjece. Stari starši so jo takrat imenovali vila. Opozarjali so otroke in vnučke, naj se  pazijo, 

ker so verjeli, da so vile preklete. 

Dekle se je želelo rešiti drevesa, zato je poslušalo vilo, ki ji je povedala, naj gre k palači. 

Prelepo dekle je hodilo dan in noč. Ne samo en dan, celo štiri, pet  ali šest  dni. Celo leta, ko 

je prišlo na cilj je ugotovilo, da bo tu nevarno za njo in zato se je odločilo vrniti domov. 

Na poti nazaj sreča vilo, ki se ji ponudi, da gre z njo. 

Ko je prispela domov,  je videla bolno mater. 

Vila ji je rekla: »Ena želja in jaz grem.« Dekle si je želelo, da bi njena mama bila zdrava. 

Vila je pozdravila mater prelepega dekleta in pustila bleščeč pozdrav. 

Tako sta dekle in mati ostali sami, vendar srečni.                                       Ajla Mulalić 9.b  

 
 

PRAVLJICA O GALJOTU 
 

Pred davnimi časi za devetimi gorami in tremi jezeri je na velikem, širokem, odprtem morju 

galjot veslal na veliki galeji. Ubog, reven in premražen galjot, se je spominjal, kako je končal 

tu. Zgodilo se je pred tremi leti:  

 

Pred tremi leti je živel na gradu in imel plemiški naziv vojvode, ki mu ga je podelil sam kralj. 

Vodil je zemljiško posestvo, ki je bilo kar veliko. Imel je še tovarno džina, precej 

dobičkonosen posel. To delo je opravljal zgolj zaradi poroke njegovih dveh sester, saj je bil ta 

posel zelo drag. Delo je bilo nevarno, umazano in težko, a se ni pritoževal. On ni bil kot ostala 

plemiška družba.  

Poleg vsega tega je imel tudi kopico ljubic. Visoka družba je menila, da je malopridnež in 

razvratnež. To mu je ugajalo, saj je bila to odlična kritika za njegovo nezakonito tovarno 

džina.  

Nekega večera se je na plesu lady Blackwall skril v eno njenih sprejemnic in užival v družbi 

zelo ljubke deklice. Nič se nista mogla pogovarjati, všeč sta si bila in sta se začela poljubljati, 

pa je vanj poletel uhan. Ves presenečen se je obrnil in jo je zagledal. Bila je prijateljica 

njegovih sester, princesa. Opozorila ga je, da je mož deklice, ki jo je poljubljal, na hodniku.  

Princesa ni bila navadna princesa, imela je čudežno moč spreminjanja in je vojvodo 

spremenila v psa. Ko pa je mož prišel po princeso, ga je spremenila nazaj v vojvodo. 

Vojvoda ni nič rekel, le mirno jo je pospremil nazaj v plesno dvorano. Po tem dogodku sta se 

večkrat srečala. Med njima se splete močnejša vez. Zgodi pa se, da princesin brat  izve za 

tovarno džina in jo od jeze prekolne vojvodo.  

Postal je galjot in upal, da bo odplačal svoj dolg in se bo lahko vrnil k svoji ljubljeni princesi. 

Upa, da bo princ preklical prekletstvo in bo tako dobil lahko nazaj svoj naziv vojvode in se 

vrnil domov.                                                                                                   Irsana Mehić, 8.a 

 

  



KOTIČEK ZA NAJMLAJŠE 

 

Dragi otroci! Pravijo, da eno jabolko na dan, odžene zdravnika stran. Poveži od črke do 

črke, po abecedi. in pobarvaj sliko. Nato pa v kuhinjo po jabolko in na zrak, mladi junak. 

Da te virus ne dobi, da se zdravje okrepi.  
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