
»NE ZA ŠOLO, ZA ŽIVLJENJE SE UČIMO.«  

                                                                    (Seneka)       

 

Učenke in učenci OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini krajanom

 V HRVATINIH IMAMO NAJBOLJŠO MLADO 

BRALKO IN BRALNE PODPRVAKE 

V hrvatinski šoli smo bili ob koncu lanskega šolskega 

leta še posebej ponosni na petošolce, ki so se 

izkazali na bralnem tekmovanju Berimo z Rovko 

Črkolovko, kjer so med petošolci desetih 

sodelujočih obalnih šol dosegli izvrstno 2. mesto po 

številu prebranih knjig.  

Še posebej pa smo bili veseli izjemnega uspeha Pike 

Rejc Mekota, ki je bila razglašena za najboljšo 

bralko med petošolci obalnih šol.  

 

Pika Rejc Mekota je najboljša bralka                               

med sodelujočimi petošolci. 

Posebni nagradi sta prejeli tudi učenki Zala Birsa in 

Mia Baumkircher, ki sta o prebranih knjigah napisali 

najboljša komentarja. 

Za uspeh so bili vsi mladi bralci nagrajeni. Skupaj z 

prvo- in tretjeuvrščeno šolo so se udeležili izleta na 

Trubarjevo domačijo, kjer se je rodil avtor 1. 

slovenske tiskane knjige, Primož Trubar. Dan so 

zaključili s poučnim sprehodom po geološki poti 

Kobilji curek. 

 

Na koncu poti so občudovali slap. 

Mladi bralci so bili navdušeni nad uspehom. Odločili 

smo se, da bodo letos sodelovali v projektu oboji, 

peto- in šestošolci. Upamo, da jim tudi tokrat uspe! 

Spoštovane, spoštovani! 

Šolska vrata so se 1. septembra ponovno odprla, učenci in zaposleni smo vstopili v stavbo, ki je ponovno 
postala naš drugi dom. Šolske hodnike znova polni otroški smeh in klepet, šola je zopet kraj živahnega 
dogajanja. 

Tudi letošnje leto smo začeli z zanosom, s pričakovanjem, polnim upanja, načrtov …  Pred nami so nove naloge 
in obveznosti, novi izzivi, ki jih povezujemo z uresničevanjem skupnih in osebnih planov. Verjamem, da bo 
šolsko leto bogato in pestro – pouk in raznolike dejavnosti se bodo prepletale ter bogatile znanje in izkušnje 
vseh nas, ki bomo vpeti v delo šole.  

Želimo si ustvarjalnega sodelovanja z učenci, s starši, ki bodo konstruktivno sodelovali pri oblikovanju šolskega 
programa, z lokalno skupnostjo, ki bo znala prisluhniti predlogom, ki peljejo k bogatitvi programa vzgoje in 
izobraževanja. Na svojem področju želimo biti najboljši in predvsem učitelji učencem, ki počasi stopajo v 
najbolj ustvarjalno življenjsko obdobje.                              

v imenu zaposlenih OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 

Aleksandra Pobega, ravnateljica 

 

 

 

 

LIST IZ ŠOLSKIH KLOPI Leto 1, številka 2, november 2017, priloga Glasu Hrvatinov 

DOGODKI, KI SO POMEMBNO ZAZNAMOVALI ZAKLJUČEK MINULEGA ŠOLSKEGA LETA 

 



 PRVA DELA NA ŠOLSKEM VRTU  

Ob svetovnem dnevu zemlje smo stopili skupaj 

prostovoljci, učenci in učitelji, ki smo posvetili dan 

čiščenju in urejanju šolskega vrta. 

Vsak izmed nas 

je pomagal po 

svojih 

najboljših 

močeh. 

Zahvaljujemo 

se vsem, ki ste 

pomagali na 

šolskem vrtu in 

donirali vrsto 

rastlin: 

udeležencem 

čistilne akcije, 

Vrtnariji 

Marjetica 

Koper, 

cvetličarni Gea 

iz Kopra ter KS 

Hrvatini. 

  Želimo si, da bi bil vrt posebna učilnica na prostem. 

“Kdor zasadi vrt, zasadi ljubezen.” 

 POSLOVILA SE JE ŠE ENA GENERACIJA  

V hrvatinskem kulturnem domu je bilo 14. junija 
zelo slovesno, saj se je od osnovnošolski klopi 
poslovila še ena generacija hrvatinskih šolarjev.  

S prijetno prireditvijo po pokazali, kako lepo so se 
imeli v času šolanja. 

 

Dragi fantje in dekleta, vse lepo in veliko uspehov 
na vseh poteh življenja! Ostanite tako enkratni! 

BREZ VAS NI ENAKO – POGREŠAMO VAS!            

 ZAKLJUČNA PRIREDITEV 

21. junija je na igrišču pri šoli potekala zaključna 
prireditev, na katero smo povabili svoje starše, 
sorodnike, prijatelje, krajane, da bi skupaj proslavili 
prihajajoči zaključek šolskega leta.  

 

Ob tej priložnosti smo pripravili kulturno prireditev 
s podelitvijo priznanj najboljšim učencem in letos 
prvič tudi najboljšemu razredu. 

 

 

 

 

 

 

Po prijetnem programu, polnem petja, plesa in 
humorja je sledila še pogostitev in športne igre, v 
katerih so se pomerili učenci, starši in učitelji.  

 

 

 

 

 

 

 

Pojasnilo: Uganke, objavljene v prejšnji številki glasila, niso bile avtorske, ampak prepisane kot izbor najljubših. Hvala za razumevanje. 

Nasmejali smo se,                              
se zabavali in 

prijetno zaključili 
sproščen 

popoldan v 
najboljši družbi. 

 



 DEVETOŠOLCI PODALI ROKO NAJMLAJŠIM 

Vsak začetek je težak in poln strahov, a letošnjim 
prvošolcem je bilo zagotovo lažje pri srcu, saj jih 
niso sprejeli le učitelji, temveč tudi naši devetošolci.  

Čudovita gesta, ki bo zagotovo postala stalnica        
na naši šoli. 

V prvem razredu je letos kar 21 učencev. 

 PONOVNO V ŠOLSKIH KLOPEH 

 

Tudi za ostalih 107 učencev višjih razredov je bilo 
veselo, saj je šola ponovno oživela, hodniki so polni 

smeha, norčij in veselih obrazov. 

 

 OB TEDNU ŠPORTA in MOBILNOSTI 

Zadnji septembrski teden je potekal Evropski teden 
športa, ki smo ga obeležili tudi na naši šoli. Priključili 
smo se akciji Slovenija, razgibaj se, v okviru katere 
smo izvedli skupni »gibalni odmor«. 

 

Ob Dnevu brez avtomobila smo povabili učence  in 
njihove najbližje na »sprehod do šole«. Tudi 
zaposleni smo si tega dne delili prevoz s svojimi 
sodelavci ali vsaj del poti do šole in nazaj 
prepešačili. 
 
Učenci so na »sprehodu« do šole uživali. Ob tem je 
nastalo tudi nekaj fotografskih utrinkov. Učenci so 
ugotovili, da se lahko peš do šole napotijo tudi 
ostale dni v šolskem letu, saj »majhni koraki danes 
ustvarjajo zdravje jutrišnjega dne«. 

 

Utrinek s »pešbusa«. 

 ŠPORTNI DAN OBEH HRVATINSKIH ŠOL 

Konec septembra smo organizirali medkulturno 
obarvan športni dan za učence 1. triade in učence s 
sosednje šole z italijanskim učnim jezikom.  

Skupaj smo se odpravili na pohod do Adrie. Tam 
smo pomalicali, nato pa smo se igrali, pogovarjali, 
smejali …  

Nazaj grede proti Hrvatinom smo bili že precej 
utrujeni in smo drug drugega bodrili ter si pomagali 
na poti do cilja. 

 

 

 

 

 

 

Učenci obeh šol so se skupaj odpravili na pohod. 

V NOVO ŠOLSKO LETO 

 

Spoštovani krajani, sporočamo vam, da bomo celo 
šolsko leto zbirali odpadni papir. Oddate ga lahko 

v zabojnik pred telovadnico. Hvala za sodelovanje! 



 PETOŠOLKA SAŠA – DRŽAVNA PRVAKINJA V 

HITRI HOJI 

V soboto, 16. septembra, je na stadionu v Novem 

mestu potekalo državno prvenstvo v atletiki za 

kategoriji U12 in U14. Saša Milenović je tekmovala 

v hitri hoji za Atletski klub Koper. Pionirke do U12 so 

tekmovale na 1000 m.  

Saša je dosegla vrhunski rezultat, saj je v boju še z 

dvema dekletoma in štirimi fanti bila skupno tretja, 

med dekleti pa prva in tako postala državna 

prvakinja v hitri hoji. Njen rezultat je bil 5:55,16.  

 

Saša je bila z rezultatom izredno zadovoljna, saj je 

to njen prvi državni naslov. V lanskem letu je bila na 

tovrstnem tekmovanju v Ljubljani šesta z minuto in 

pol slabšim rezultatom. 

Hitra hoja je tehnično izredno zahtevna disciplina. 

Sašina tehnika je izvrstna, zato nima nobenih težav 

pri premagovanju še daljših razdalj (na 2000 m). 

Sodniki in trenerji drugih klubov njeno hojo 

občudujejo in ne morejo verjeti, da je stara šele 9 

let in ima do popolnosti izdelano tehniko.   

Zadnji dve leti je izredno uspešna ne samo v 

Sloveniji, ampak tudi v drugih državah (v Avstriji, 

Italiji, Švici, na Hrvaškem in Slovaškem). Zastavila si 

je, da bo intenzivno trenirala in podrla državni 

rekord, ki je 5:17. Za ta podvig pa ima leto dni časa. 

 

Saša, želimo si, da ti uspe! 

 Teden otroka 2017: POVABIMO SONCE V ŠOLO 

 BRALNO TEKMOVANJE 

V tednu otroka je bilo na naši 
šoli zelo pestro. Petošolce in 
šestošolce je obiskala Rovka 
Črkolovka in jih povabila k 

letošnjemu bralnemu tekmovanju, ki se je pričelo 9. 
oktobra in se bo zaključilo na Prešernov dan.             

V želji po zasedbi bralnega prestola čaka učence 
veliko zanimivega branja. 

 

Mladi bralci so navdušeni! 

 S POLICISTI IN HRVATINSKIMI GASILCI 

V tednu otroka so nas obiskali policisti. Skupaj z 

učenci italijanske šole smo se sprehodili po šolski 

poti s ciljem, da bi se znali varno ravnati v prometu. 

 

Hrvatinski gasilci so na šoli izvedli vajo evakuacije, 

nato pa so si najmlajši učenci natančno ogledali 

gasilski avto ter se preizkusili v »gašenju«. 

 



Živijo. Prav si imela o 
hudiču in njegovi 

sredinski glavi. Tipa 
sem totalno usul, tako 

da je šel rakom 
žvižgat. Prihajam 

lačen domov, pripravi 
kaj dobrega za jest, 

saj so me tukaj 
stradali. BTW, tiste tri 
bajte so zdj naše. Lp, 

tvoj Lambi  

 

 STARŠI NA OBISKU V ŠOLI 

V tednu otroka je bilo v posameznih razredih 
resnično zelo posebno. Odvijale so se zanimive 
dejavnosti, medse pa smo povabili tudi svoje 
najdražje – starše in stare starše. 

Prvošolci so imeli eno izmed ur športa skupaj z 
nogometnim trenerjem, Nikolasovim očetom. 

 

Drugošolci pa so k uri športne vzgoje povabili svoje 
starše in stare starše. 

 

Starši prvošolcev so bili ob zaključku tedna otroka 
povabljeni skupaj z otroki v šolsko knjižnico, kjer so 
prisluhnili pravljici o Pucku in se pogovarjali o 
pomenu branja. 

 

 

 BILI SMO V GLEDALIŠČU 

Učenci so v mesecu oktobru obiskali koprsko 
gledališče, kjer so si po triletjih ogledali različne 
gledališke predstave.                       

Učenci prve triade so si ogledali predstavo Loli, Boli 
in svet, poln čudes, druga triada je uživala v 
legendarnem Kekcu, najstarejši učenci pa so si 

ogledali predstavo Kla kla klasika, ob kateri so 
spoznali, da slovenska klasična poezija še zdaleč ni 
za staro šaro, saj je odlična tudi predelana in 
odrapana. Učenci so se po predstavi tudi sami 
preizkusili v rapanju in dramatizaciji.       

Zelo smo se nasmejali sedmošolcem, ki so predelali 
pesem Pegam in Lambergar in jo po svoje odrapali. 

 

»Reperji« iz 7. c razreda 

 

 

Ljudska pesem o 
domačem junaku je 

bila osnova za SMS, kot 
bi ga po mnenju Tonije 
Senčar Arnež iz 7. c v 
sodobnem času poslal 
Lambergar po boju s 

Pegamom svoji mami. 

 

 V ŠKOCJANSKIH JAMAH 

Učenci devetih razredov iz osnovnih šol Hrvatini in 
Gračišče smo se skupaj odpravili na ogled 
Škocjanskih jam.  

Najprej smo se sprehodili skozi jame. Med potjo 
smo izvedeli, da so sistem vidnih jam, skozi katere 
teče reka Reka. Po malici smo odšli v muzej, kjer 
smo spoznali zgodovino odkrivanja Škocjanskih jam, 
ki spadajo na UNESCOV seznam svetovne naravne 
dediščine. Sledil je še sprehod po učni poti Škocjan z 
reševanjem učnih listov.  

 

 

 

 

 

 

 



 NA BALINARSKEM IN TENIŠKEM IGRIŠČU 

Zanimiv športni dan smo pripravili v sodelovanju z 

balinarskim klubom Hrvatini, teniškim klubom 

Hrvatini in gospodom Ivanom Funo. Učenci so se 

preizkusili v balinanju, dobili so osnovne napotke za 

igro tenisa ter se preizkusili in tekmovali s 

pripomočki za igro, kot so to počeli otroci nekoč. 

 

Športni dan ob tenisu, balinanju in starih igrah. 

 NAŠ GOZD – RESSLOV GAJ 

Ker je učenje v naravi uspešnejše, smo se četrtošolci 

odpravili peš v gozd Resslov gaj, kjer smo se po 

srečanju z gozdarjem prelevili v prave raziskovalce 

in z navdušenjem opazovali vsako drevo, grm, list, 

mah, gobo, storž … 

Radi raziskujemo v naravi. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 SLEDIMO RAZLIČNIM VREDNOTAM 

V letošnjem šolskem letu smo si v okviru projekta 

Zdrava šola zadali nalogo, da bomo po mesecih 

sledili različnim vrednotam.  

Začeli smo s spoštovanjem, nato sprejemanjem 

odgovornosti, v novembru sledimo poštenosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci so zapisali sporočila in misli ter jih 
polepili po vseh kotičkih naše šole, da nam 

lepšajo vsakdan! 

 Prizadevajmo si zanje na vsakem koraku!            
Delite jih z nami tudi vi, dragi bralci! 

Prijetno branje vam želimo učenci in učitelji, še več zanimivosti in fotografij pa vas čaka na šolski spletni strani! 

Prispevke učencev in učiteljev zbrala, uredila in oblikovala: Mateja Tomažič Jakac 

Fotografije: arhiv OŠ Hrvatini in splet 

 OBELEŽUJEMO POMEMBNE DOGODKE in PRAZNIKE 

Pred težko pričakovanimi jesenskimi počitnicah pa je učence čakalo še pomembno 
opravilo – obiranje oljk v šolskem oljčniku, pri čemer so neizmerno uživali!  

Na šoli smo z razstavo počastili 31. oktober – dan reformacije, saj 
je letos minilo 500 let od začetka tega gibanja v Evropi, ki je imelo 
izjemen vpliv tudi na razvoj slovenskega jezika, literature in kulture.                                                                                                                    
 
Ob dnevu spomina na mrtve so učenci s cvetjem in deklamacijami 
obeležili praznik in počastili spomin na zaslužne za svobodo.  

 

 



 




