
Spoštovane in spoštovani! 

Šolsko leto se je že dodobra prevesilo v drugo polovico. V tem času smo počeli veliko zanimivega in bili tudi 
nadvse uspešni. Sodelovali smo na tekmovanjih, šolskih prireditvah in prireditvah v kraju ter predstavljali in 
uspešno zastopali našo šolo.  

Na šoli si prizadevamo za prijetno počutje, trajnostni razvoj, zdravo šolo in dobre medčloveške odnose.            
Veselimo se z našimi učenci in rastemo z njimi!                 

  v imenu zaposlenih OŠ dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini 
Aleksandra Pobega, ravnateljica 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

     V HRVATINIH IMAMO PARLAMENTARKO 
Na šoli že vrsto let poteka otroški parlament, na 
katerem se občasno srečujejo predstavniki oddelkov in 
zastopajo interese svojih razredov, dajejo pobude in 
predloge. Letos poteka na temo »ŠOLSTVO IN ŠOLSKI 
SISTEM«.  
Trije predstavniki naše šole – Nejc Kocjančič, Rene 
Dedič Vagaja in Jerica Kocjančič so šolo predstavljali na 
medobčinskem otroškem parlamentu, ki je potekal 13. 
marca v Kopru. 
Med vsemi sodelujočimi šolami iz koprske in ankaranske 
občine je bila naša učenka JERICA KOCJANČIČ izbrana za 
predsednico medobčinskega parlamenta in bo tako 
zastopala interese obalnih osnovnošolcev na 
vseslovenskem otroškem parlamentu 9. aprila v 
Državnem zboru Republike Slovenije. 

Izbrani mladi parlamentarci z vodji delavnic. 
(Foto: arhiv DPM Koper) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponosni smo na izjemni uspeh, ki ga na naši šoli ne 
pomnimo.  

Samozavestni in »jezični« Jerici želimo veliko uspehov 
ne le ob tem, temveč tudi ob vseh novih izzivih, ki jo 
čakajo v življenju. 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
Sedmošolci so razmišljali o sanjski šoli in o tem, kako bi 
bilo biti ravnatelj ali učitelj: 
 

Če bi bila ravnateljica … 
 

No, kdo ni nikoli hotel poskusiti biti ravnatelj? Vsi 
mislijo, da je to lahka služba, saj hodiš gor in dol po šoli 
in to je to! No, ni prav tako, težje je! Če bi bila 
ravnateljica: 
- bi se pouk začel ob 9.00, ker so učenci takrat najbolj 
motivirani za delo; 
- bi med slovenščino brali več smešnih besedil in manj 
pisali; 
- bi pri matematiki izločila obravnavo geometrije; 
- bi pri malici z jedilnikov izločila vso zelenjavo; 
- bi vsi razredi imeli zadnjo uro na urniku športno vzgojo; 
- bi bila vsak dan okusna in nam všečna kosila, poleti pa 
vsaj enkrat tedensko sladoled; 
- bi zjutraj učiteljem postregla s kavo, ker jo imajo 
odrasli menda radi; 
- bi naredila igralnico za mlajše in družabni prostor za 
starejše učence, kjer bi se po mili volji lahko zadrževali in 
nas čistilka ne bi več preganjala. 

Klara Fiore, 7. c 

Leto 2, številka 1, april 2018, priloga Glasu Hrvatinov LIST IZ ŠOLSKIH KLOPI 

NOVICE IZ ŠOLSKIH KLOPI 

V okviru projekta Zdrava šola sledimo različnim vrednotam. Od decembra do marca so sledile: sreča, delavnost 
in trud, znanje ter skrb za sočloveka. Naj tokrat z vami delimo eno izmed modrih misli meseca marca: 

           »Poskusimo preiti od besed k dejanjem in bodimo sprememba, ki jo hočemo videti v svetu.« 



Če bi bil učitelj … 
 

Učitelj mora biti strog, duhovit, prijazen … Učitelja 
morajo spoštovati učenci in tudi učitelj mora biti 
spoštljiv do učencev. Če bi bil kdaj učitelj, bi bil prijazen, 
dajal bi dobre ocene in bil včasih strog, saj bi učence rad 
veliko naučil. Ustno bi razlagal snov in se pogovarjal z 
učenci.  
Vem, da nam hočejo vsi učitelji pomagati in nas kaj 
naučiti. Učenci pa moramo poslušati in pisati, da si čim 
več zapomnimo. 

Alex Furlan, 7. c 

Če bi bil ravnatelj … 
 

Če bi bil ravnatelj, bi bila šola zelo zabavna in učenci bi 
radi hodili v šolo. Ukinil bi vsa pravila in uveljavil nova. 
Vsi razredi bi bili okrašeni in pisani. V vseh učilnicah bi 
bila vsaj ena žival. Obravnavali bi bolj zabavne teme. 
Torbe ne bi bile težke, saj bi vsem učencem dal tablične 
računalnike. Vsi razredi bi imeli po pet ur pouka na dan. 
Odmore bi podaljšal na 10 minut, glavnega pa kar na 
celo uro. Izbral bi najboljše učitelje za poučevanje. 
Športna vzgoja bi bila ob lepem vremenu zunaj na 
igrišču, ob deževnih dneh pa v telovadnici. Pri vsakem 
predmetu bi bil en pisni preizkus in dve ustni 
ocenjevanji. Pri ocenjevanju bi si učenci lahko pomagali 
z učbeniki in zvezki. Za dobro oceno bi bili nagrajeni 
(izžrebali bi si nagrado). Na šoli bi bili brez uniform in 
učenci bi si lahko izbrali svojega razrednika ob začetku 
šolskega leta. Šola bi imela svojo kuhinjo. Učenci bi si 
izbirali hrano ali pa bi jo prinesli od doma. Pouk bi se 
začenjal ob 9.30, zaključil pa ob 13.00. Vsak učitelj bi 
imel zelo dobro plačo. V učilnicah bi bili fotelji in zelo 
zmogljiv računalnik. 
 Mislim, da bi bil zelo dober ravnatelj in bi me 
imeli učenci zelo radi. 

Manuel Radošević, 7. c 
Dragi bodoči učitelji in ravnatelji …             

 Veselimo se vseh vaših idej in sprememb! 

 PUSTNO RAJANJE  

Pred pustom so devetošolci priredili šolski ples, na 
katerega si smel le s pustnim kostumom. Učenci od 6. 
do 9. razreda so se tako zelo zabavali ob plesnih ritmih. 

 
Pustni ples 

 
Pustno soboto so nekateri učenci preživeli na pustni 
povorki v Kopru ali pa na rajanju v hrvatinskem 
kulturnem domu. 
 
Na pustni torek smo učenci od 1. do 5. razreda prvi del 
dopoldneva preživeli v ustvarjalnih delavnicah. Izdelali 
smo si skupinske maske in se spremenili v maškare. 
Pustna povorka sončkov, indijančkov, faraonov, kart in 
ostalih maškar je krenila na sprehod od šole proti 
središču Hrvatinov. Pridružili so se nam tudi učenci 
sosednje OŠ Pier Paolo Vergerio il Vecchio.  
Po poti smo prepevali pustne pesmi, ropotali z 
različnimi zvočili in preganjali zimo. Obiskali smo otroke 
italijanskega vrtca Delfino Blu ter se napotili pred 
gasilski dom, kjer smo nadaljevali z rajanjem.  

Pripravljamo se na povorko. 
 

Največje navdušenje pa je bilo ob sladkanju                      
z ocvrtimi miškami in bonboni.  
 
Letos nam zime ni in ni uspelo pregnati.  
Kdo ve, morda nismo bili dovolj hrupni ali pa so bile 
naše maškare prelepe in se nas zima zato ni prestrašila. 

Suzana Bizjak Šenekar 



 POČASTITEV KULTURE IN PREŠERNA 

Pred 8. februarjem smo pripravili prireditev v počastitev 
slovenskega kulturnega praznika. Rdeča nit letošnje 
šolske proslave je bil intervju s pesnikom. Pogovor z 
našim največjim pesnikom, Francetom Prešernom, ki ga 

je odlično odigral devetošolec 
Mihdad, je vodila devetošolka 
Jerica. Zanimiv, poučen in duhovit 
pogovor je bil prepleten z 
dramatizacijami, recitacijami ter 
petjem Prešernovih pesmi in pesmi 
drugih slovenskih pesnikov, ki so 
lepo zaokrožile prireditev. Še naš 
Prešeren je v tako imenitni družbi 
gledalcev poskrbel za vzdušje, tako 

da je »odrepal« nekaj svojih verzov, s čimer je dokazal, 
da se zna približati mladim in je še vedno aktualen.  

S izbranimi Prešernovimi ljubezenskimi pesmimi smo 
nastopili tudi na prireditvi Kultura združuje, ki je 
potekala 17. februarja. Naša ravnateljica je bila častna 
govornica na prireditvi, ki že 8 let povezuje Škofije, 
sosednje Milje in Hrvatine. 

Utrinek s prireditve Kultura združuje. (foto: M. Crnic) 

 SPOZNAVALI SMO KULTURNE USTANOVE 
7. marca so imeli učenci 1. triade kulturni dan - kulturne 
ustanove. V GLASBENI ŠOLI so nam pripravili krajši 
koncert, na katerem so nastopili učenci naše šole. Po 
koncertu smo si ogledali še druge kulturne ustanove in 
kulturno dediščino Kopra.  

Nastop hrvatinskih učencev, ki obiskujejo glasbeno šolo. 

Ob prihodu na Hrvatine smo se odzvali povabilu 
Elminove mame in si ogledali še njihov etnološki mini 
muzej. Bilo je zelo lepo. 

Na ogledu v mini etnološkem muzeju. 

  Vesna Čičič in Tadeja Pahor 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREDSTAVA IN KULTURA 

Kultura kot kultura, pridnost v dvorani  
kot pridnost v kulturi je pridnost tudi v pesmi.  
 
Pesem kulture, dvorana pridnosti. 
Obiščeš jo z veseljem, da ogledaš si to sceno, 
nato pa še predstava, ki je kot zabava. 
 
Zabava tebi, zabava babici, 
zabava v prihodnosti le kino v 
dvorani lumposti. 
 
Ta dvorana črna je kot pekel,  
a gledališče barvno je kot kopališče.  
To kopališče polno je napihnjenih se blazin-flamingov, 
od ponijev do samorogov, od barčic do športnih 
avtomobilov, ki plavajo na vodi kot šopek rožic na 
vrhu vode polne vaze. 
 
Ko vstopiš v pisano se gledališče, zasije te sedišče. 
NATO USEDEŠ SE IN UŽIVAŠ V PREDSTAVI. 

 Urban Kocjančič, 4. c (Kocka ) 

 

 



 ŠOLA V NARAVI 
Peto- in šestošolci smo se v času med 26. 2. in 2. 3. 
mudili v Kranjski Gori, kjer smo bili v zimski šoli v naravi. 
Letos smo imeli prav prijetno smuko, saj je bilo snega 
več kot dovolj, počeli pa smo tudi marsikaj poučnega, 
zanimivega in zabavnega. 

V Kekčevi deželi ... 

SNEG NA HRVATINIH 
V četrtek, 1. marca 2018, je bil moj najboljši zimski dan. 
 Ko sem se zbudil, sem vesel opazil, da sneži. Mislil 
sem, da se sneg ne bo prijel na tla, saj je bilo tako tudi 
prejšnjič. Hitro sem pojedel zajtrk, ker sem upal, da mi bodo 
starši kljub prehladu dovolili iti ven. Sčasoma sem ugotovil, da 
se sneg oprijema tal in drugih površin, kar mi je bilo zelo všeč. 
Medtem ko sem se učil, sem pogosto pogledoval skozi okno, da 
bi videl količino zapadlega snega. Potem ko je bilo snega 
dovolj za igro, sem nekako prepričal starše, da sem lahko za 
ušivih pet minut, toplo oblečen, lahko odšel ven. Snežene kepe 
sem metal zelo visoko, da so se nato raztreščile na cesti. Drsel 
sem po deski, ki je bila v poševnem položaju. Hitro sem 
pograbil prvi kup snega, ki sem ga videl. Nato sem oblikoval 
majhnega snežaka. Kmalu za tem sem moral iti nazaj v hišo. 
Potem je še skoraj ves dan snežilo. Ko je nehalo snežiti, nisem 
bil več tako dobre volje kakor pred tem.  

Želim si, da bi v Hrvatinih še velikokrat snežilo in da bi 
lahko bil na snegu več kot pet minut.       

 Jakob Birsa, 5. c 

 
 
 

 POT KNJIGE, OD AVTORJA 
DO BRALCA 

 

 

 

 

 

 POT KNJIGE, OD AVTORJA DO BRALCA 

V času med 5. in 16. marcem smo na šoli gostili potujočo 
razstavo POT KNJIGE, OD AVTORJA DO BRALCA. 
Zanimivo in poučno pot, predstavljeno na plakatih, smo 
naredili še bolj privlačno in nazorno z razstavo in 
poučnim vodenim ogledom po njej. V štirinajstih dneh so 
si jo ogledali vrtčevski otroci, učenci naše šole in OŠ Pier 
Paolo Vergerio il Vecchio. 

           Učenci so z zanimanjem prisluhnili zgodbi o knjigi. 

 POKLON MAMAM VSEGA SVETA 

22. marca smo v hrvatinskem kulturnem domu pripravili 
prireditev v počastitev dneva žena in materinskega dne. 
Na odru so se zvrstili številni nastopajoči, ki so s svojimi 
nastopi in srčnostjo pokazali, kako zelo imajo radi svoje 
mame.        Drage mame, želimo vam srečo vsega sveta!

V enem od letošnjih  najbolj 
mrzlih juter na obali so se 

učenci 8. in 9. razreda 
odpravili v Krajinski park 

Strunjan ter se nato 
sprehodili še do Portoroža 
skozi tunel nekdanje proge 

Trst–Poreč. 

Doživeli so prav uživaški 
dopoldan, bili priča 

izjemnemu razgledu in 
doživetemu sprehodu. 

                            (Foto: F. Malečkar) Prispevke učencev in učiteljev zbrala in uredila Mateja Tomažič Jakac. 

MAMA 
Ti si me pod srcem nosila, se zame trudila. 

Si me na svet pripeljala in pravo mi pot pokazala. 
Hodim po njej, a nate mislim ... 

Mama, ti moja si! 
V srcu si polna radosti in ljubezni. 

Kako naj, mama, zdaj ti voščim, kaj naj podarim? 
Nimam biserov, cvetja, niti zlata. 

Srce pa hvaležno imam, ti vsega za darilo dam. 
                 Tonija Senčar Arnež, 7. c 



 




