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Slika 2: Lipa – simbol slovenstva – posajena v Bolnici Franja

12. nagradni tabor
naJ SE PrESEdE LiSiCa 
FranJa
Glasilo učencev Osnove šole Ivana Roba Šempeter pri Gorici
Zbrale in oblikovale: Karmen Debenjak, Tjaša Mrak
Tekst in besedila: udeleženci tabora
Likovne predloge: udeleženci tabora
Jezikovno pregledala: Kristina Stopar Jenišek
Oblikovanje in priprava na tisk: Karmen Debenjak 
Izdajatelj: OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici, 2016
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UDELEŽENCI TABORA
1. Aleks Jarc 6.b
2. Matija Skrt 6.b
3. Matevž Elersič 7.a
4. Jan Pregelj 7.a
5. Lea Skočaj 7.a
6. Rene Turk 7.a
7. Sara Milovac Klančič 7.b
8. Nastja Orel 7.b
9. Lana Vodopivec 7.b
10 Larisa Marušič 8.a
11. Meta Skočaj 8.a
12.  Blaž Špacapan 8.a
13. Lucija Bizjak 8.b
14. Franc Kravos 8.b
15. Saša Boškin 8.b
16. Kaja Winkler 8.b
17. Zala Brecelj 8.c
18. Andreja Cej 9.a
19. Laura Drašček 9.a
20. Maja Komic 9.a
21. Rebeka Štokelj Hlede 9.b
22. Lana Vinazza 9.c

SPrEMLJEVaLKE
Karmen Debenjak, Tjaša Mrak, Kristina Stopar Jenišek 
 

 

Slike 3, 4 in 5: Organizatorke tabora



4

PrograM tabora:
 
Petek, 27. 5. 2016:

1. Most na Soči in ladjica Lucija 9.00 -12.30
2. Prihod v CŠOD približno ob 13.30
3. Prenos prtljage v dom 13.30 – 13.45
4. Ogled Bolnice Franja 14.00 – 18.00 delavci centra in spremljevalke

5. Razporeditev po sobah

6 Prosti čas 18.00 – 18.30
7. Večerja 18.30 – 19.00
8. Socialne igre 19.30 – 21.30 spremljevalke

9 Spanje 22.00 – 7.30

Slika 6: Vrtni mak
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SOBOtA, 28. 5. 2016

1. Zajtrk do 8.30 spremljevalke

2. Pospravljanje sob do 9.15
3. Lov na lisico 9.45 – 12.45 spremljevalke

4. Kosilo 13.00 – 14.00

5.
Izbor imena tabora 
Naj kategorija

14.00 – 14.15 spremljevalke

6. Določitev imetnikov priznanj NAJ 14.15 – 14. 30

7.
Priprava predstavitve tabora
Pregledovanje nalog
Izdelava praporja

14.30 – 18.00
spremljevalke

8. Večerja 18.00 – 18.30
9. Podelitev nagrad 18.30 spremljevalke

10. Evalvacija spremljevalke

11. Odhod iz doma 19.00
12. Prihod domov 20.30

Slika 7: Pogled z griča KUP

Slika 34: Ta Tierjest
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MOST NA SOČI
Slika 8: Lega kraja 
(VIR:http://url.sio.si/pWY)

Most na Soči leži nad sotočjem Soče in Idrijce, ki s svojima strugama naselju nudita 
izvrstno obrambno ter zaščito. Zaradi umetnega jezera HE Doblar so danes korita 
zalita, pod naseljem pa se razliva jezero, privlačno za ribiče in obiskovalce, ki uživajo na 
prijetnih sprehajalnih poteh. 

Slika 9: Most na Soči (VIR: http://url.sio.si/pWX)

Na Mostu na Soči so odkrili preko 7000 predvsem železnodobnih grobov, ki spadajo 
med najpomembnejša prazgodovinska najdišča v Evropi. Bogate najdbe segajo od 
mlajše bronaste dobe. Najdbe so razstavljene v muzejih na Dunaju, v Trstu in v Tolminu. 
In še vedno nas arheologi presenečajo z novimi in novimi odkritji.
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VOŽNJA Z LADJO LUCIJA
Ko smo prispeli na Most na Soči nas je sprejel g. ravnatelj Primož Hvala Kamenšček. 
Povedal nam je, marsikaj zanimivega, med drugim tudi to, da je Most na Soči zelo znano 
keltsko nahajališče. Pripravil nam je presenečenje, saj nas je posladkal s sladoledom. 
Njega so čakale delovne obveznosti, nas pa še drugo presenečenje – ladja Lucija.
Sprejel nas je kapitan Andrej, ki nam je zaželel srečno plovbo. Kapitan je potrobil in 
začeli smo. Vsi učenci smo dobili možnost, da smo lahko ladjo vozili. Med vožnjo nam 
je povedal legendo o zmaju in Luciji. Govoril je o ljubezenskih zgodbah. Zvedeli smo, 
da ima pooblastilo, da lahko zaljubljence poroči. Pri hidroelektrarni Doblar 2 smo se 
obrnili in se vrnili mimo sotočja reke Idrijce in reke Soče nazaj do pristanišča. Izkrcali 
smo se, kapitan pa nam je za slovo dal petko. Upam, da bom tako potovanje lahko še 
kdaj doživel.

Slika 10: Ladja Lucija (VIR: http://www.ladja-lucija.si/)

Slika 11: Kapitan nas je celotno plovbo zabaval

Razmišljanje ene kapitanke: »Zaželi si eno željo… Sem. Ja in zdej, če jo poveš naglas, se 
bo 2x izpolnila za tistega, ki si si ga zaželela… jaaa, to je dobra ponudba, bom razmislila.«
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Slika 12: Čudovit pogled na smaragdno Sočo 

Sliki 13 in 14: »Ou, ma, ku doro….« 
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Slika 15: »Poglejte sem! -Ja, ja, ma kaj lahko hitro poslikate, k bi rada slikala ta most.«

Slika 16: »Ma zakaj so te ročke take?«

Slika 17: Kapitanka Zala
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KAKO JE NASTALO JEZERO 
MOST NA SOČI
Nekoč je v tolmiNskem gradu živela prelepa 
kraljičNa.
tole kraljičNo je Nekega dNe ugrabil hudobeN 
zmaj, ki jo je odpeljal v svoj brlog. to je velika 
votliNa, ki leži Nekoliko višje od daNašNjega 
jezera. 

 
Slika 18: Kapitani: Kaja, Lea in …

kraljičNa je bila zelo žalostNa iN je cele dNeve 
le jokala iN jokala. tako dolgo iN tako močNo 
je jokala, da se je z NjeNimi solzami NapolNilo 
jezero.
a v teh krajih je živel tudi izjemNo lep, močaN iN 
pogumeN vitez, ki je skleNil rešiti kraljičNo.
iN res, vitez pride pred zmajev brlog, ga izzove Na 
boj iN pokoNča.
po tem boju je jezero dobilo zeleNkasto barvo, 
zaradi zeleNe zmajeve krvi, ki je tekla v jezero.
kraljičNa se je v svojega zalega rešitelja 
zaljubila iN se z Njim tudi poročila. a takoj, ko je 
gospod duhovNik koNčal obred, se je NovopečeNa 
žeNa spremeNila v zmaja, NjeN NovopečeNi mož pa v 
copato.
iN tako je bila oNa srečNa, oN pa poročeN.  
(zapisano po pripovedi našega kapitana)
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Slika 19: Ladjo Lucija vodi kapitanka Lucija

Sliki 20: Prijazni Franc
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ZAROKA NA LADJI 
Ko smo šli z ladjo po reki Soči, je kapitan pripovedoval veliko zgodb o ljubezni. Hotel 
je pokazati, kako zaprositi punco, da se poroči z njim. Poklical je mojega sošolca 
(sedmošolca) in mu pokazal, da je treba iti pred damo tako, kot smučarski skakalec 
naredi telemark – poklekniti pred njo. Nato jo je treba pogledati naravnost v oči, odpreti 
škatlico s prstanom in jo vprašati, če bi se poročila. Sošolec je to moral preizkusiti na 
devetošolki. Bilo ga je zelo sram. Tako so se zaročali pred davnimi časi, a zdi se mi, da se 
bo ta tradicija še dolgo časa nadaljevala.

Slika 21: »Le v kaj me je ta kapitan prisilil?«

CErKEV SV. LUCiJE 
(VIR: http://url.sio.si/pZg)

Cerkev se imenuje po zavetnici Sv. Luciji. Med prvo svetovno vojno, septembra 1915 je 
bila porušena vsa notranjost in nekaj stropa. Po vojni so obnovili najprej oltar, kor, klopi 
in orgle. Od leta 1927 je začel načrtovati obnovo akademski slikar Tone Kralj. Najprej 
je naslikal sv. Valentina (desni oltar), leta 1928 sliko Matere božje (levi oltar), leta 1929 
pa sv. Lucijo v glavnem oltarju. Generalne obnove in poslikavanja se je lotil čez 10 let. V 
jeseni 1939 je v prezbiteriju na stropu naslikal poveličanje sv. Lucije ob množici angelov. 
Nad stebri in loki po ladji je naslikal 12 apostolov, evangeliste in sveta brata Cirila in 
Metoda. Tedanjo italijansko oblast so motile slovenske barve trobojnice pri angelih in da 
ga ne bi izgnali, se je vpisal na arhitekturo v Benetkah in tam je 1940 na platno naslikal 
8 slik iz življenja in mučeništva svete Lucije (sedaj so v prezbiteriju) in nato še 14 postaj 
križevega pota. Tudi kipi v cerkvi so po Kraljevih načrtih. Nad spovednico levo je Dobri 
pastir, nad spovednico desno pa Usmiljeni oče. V ladji na levi strani je še kip svete Ane 
z Marijo, na desni pa Srce Jezusovo. Pred smrtjo je predelal obhajilno mizo v nov mašni 
oltar, ambon in podstavek za velikonočno svečo z vstalim Križanim. Tudi slike so bile po 
smrti slikarja leta 1975 obnovljene. 
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Slika 22: Sproščen počitek

IZVIR ZDRAVILNE VODE 
(VIR: Tabla ob izviru)

Na Mostu na Soči imajo tudi izvir zdravilne vode. Izvir pod grmom je poznan po dobri pitni 
in tudi zdravilni vodi. Voda se v globini zemlje pri pretakanju čez naravno bioenergijsko 
močno področje tudi sama napolni s to energijo in jo na izviru prinese s seboj. S tem, 
da popijemo kozarček te vode in si z njo umijemo oči in obraz, bomo tudi mi deležni 
te energije. Ta nam lahko pomaga v preventivnem ali kurativnem procesu zdravljenja. 
Delovanje energij v tej vodi je osredotočeno na področje oči, nosu ter možganov in 
živčnega sistema.

Slika 23: »Ojej, ma ne učitlca od 
matematike! Je že tako preveč 
pametna.«
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Slika 24: »Se počutim prou bolj zdravo :-)«

Slika 25: Pogled iz ladje Lucija
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Cerkno je naselje in središče občine Cerkno. Zajema 7,5 km2 površine. Leži na nadmorski 
višini 331,9 m v cerkljansko - idrijskem predalpskem svetu ob potoku Cerknica, kjer 
se dolina na stiku s stranskimi dolinami razširi. Je gospodarsko in kulturno središče 
Cerkljanskega. 

Slika 26: Lega kraja (VIR: http://url.sio.si/pWZ)

Mimo Cerknega je v davnini vodila pomembna pot iz Soške v Poljansko dolino; na to 
opozarja  rimska  utrdba  na bližnjem Gradišču. V  avstrijski dobi  je bilo Cerkno  trg  in 
sedež  okrajnega sodišča. Leta  1900  so odprli čipkarsko šolo. Po  kapitulaciji  Italije 
leta 1943 je postalo Cerkljansko politično in kulturno središče svobodnega ozemlja 9. 
korpusa. Tu so delovale partizanske delavnice, bolnice, sanitetne šola, odvijale so se 
številne kulturne prireditve, politična in vojaška posvetovanja. Po  1945  se je pričela 
razvijati industrija.
V Cerknem danes delujejo Osnovna šola Cerkno, Mestni muzej Idrija - oddelek Cerkno, 
Glasbena šola Idrija - oddelek Cerkno, Bevkova knjižnica Cerkno, Radio Odmev, Lokalna 
televizija Cerkno, hotel Cerkno resort. Ima 1550 ljudi.

Slika 27: Cerkno (VIR: http://url.sio.si/pXa)
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Slika 28: CŠOD Cerkno – naše prebivališče

LaUFariJa in SobE V CŠod
Cerkljanski pustni običaj laufarija je različica pokopa pusta. Za običaj so značilne lesene 
pustne maske in izvirni kostumi. 

Slika 29: Laufarji (VIR: http://url.sio.si/pZ3)
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Sobe v CŠOD- ju Cerkno imajo imena po likih, ki predstavljajo laufarje. Mi smo spali v 
sobah z imeni: Ta star in ta stara, ta ličnat, lamant, laparjev, ta lierjest.
Ta star in ta stara iz skupine arhaičnih mask sta par in v sprevodu vedno hodita skupaj. 
Ta star je gospodar laufarske družine. Oblečen je v staro cerkljansko praznično kmečko 
nošo. Na glavi nosi širokokrajni klobuk, pri hoji se opira na palico. Ima izraz dobrodušnega 
starčka, ki pa je še ves pri močeh. Je edini laufar, ki lahko govori.
Ko na pustni torek dopoldne odkoplje bot, s katerim bo pokončal pusta, se nič več ne 
zmeni za ta staro, ampak pazi le še nanj. Ta stara predstavlja osamljeno, zaskrbljeno in 
umirjeno starko. Iz ust ji štrli en sam zob. V rokah nosi brezovo metlo, z njo pometa na 
čelu sprevoda pred Pustom, da bi odmetla zimo in vse pregrehe, ki jih le-ta predstavlja.

Ta ličnat predstavlja pastirja iz okoliških planin, zato je ogrnjen v pastirski plašč iz 
lipovega ličja (ličje – plast debla, ki je tik pod lubjem) in obut v lesene cokle, v rokah pa 
nosi pastirsko palico. Njegovo naličje  ima zagorel obraz prikupnega in klenega moža.

Slika 30: Ta star in ta stara 
(VIR: http://60let.laufarija-cerkno.si/ta-star-in-ta-
stara.html)

Slika 31: Ta ličnat
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O izvoru besede lámant danes ne vemo ničesar. Je edini laufar, ki ne nosi lesne larfe, 
temveč je izdelana iz kozličje kože. Njegovo naličje in oprava spominjata na peklenščka. 
Iz ust mu štrli kratek rdeč jezik. Oblečen je v bele hlače in kožuh. Nosi lesene triroge vile, 
s katerimi straši otroke in občinstvo ter pazi na pusta. Opasan je z vrvjo, s katero laufarji 
na pustno nedeljo zvežejo pusta, da jim do torka ne pobegne. 

Ta loparjev nastopa kot predstavnik cerkljanskih obrtnikov – pekov. Njegova maska je 
dobrohotna, mila, sivo rjave barve. Oblečen je v belo pekovsko obleko, v rokah pa nosi 
lopar za polaganje kruha v peč, na katerem je napis SMRT PUSTU ter vsakokratni datum 
pusta.

Slika 32: Lamant

Slika 33: Ta Laparjeu
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Ta terjast je ena glavnih in najbolj impozantnih mask v laufarski družini. S svojo 
razcefrano obleko spada v skupino arhaičnih mask, ki izvirajo še iz poganskih časov. 
Predstavljal naj bi duhá umrlih prednikov, zato je tudi njegovo naličje grozljivo, z velikim 
nosom in veliko čeljustjo, iz katere štrlijo veliki beli zobje. Njegova obleka in pokrivalo sta 
narejena iz terja – ostankov pri tkanju platna – in od tod tudi njegovo ime. V laufarski 
družini sta bila prvotno dva ta terjasta. Imajo vlogo policistov ali redarjev. Z leskovo 
palico v roki tekajo okrog, strašijo otroke in druge nadležne obiskovalce ter skrbijo za 
red med laufarji in gledalci. Dirjajo okrog sprevoda in mu delajo prostor. Predvsem pa 
skrbijo za pusta, da ne pobegne oziroma da ga poiščejo in  privedejo nazaj pred sodnika. 
Prav ta terjasti so s svojim nenehnim tekanjem cerkljanskim laufarjem dali ime, saj ima 
beseda laufarji svoj izvor v nemški besedi laufen kar v prevodu pomeni »teči, tekati«.  

Slika 34: Ta Tierjest
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PARTIZANSKA BOLNICA 
FranJa 
(VIR: HTTP://URL.SIO.SI/PXB)

Druga svetovna vojna je bila ena najtežjih 
preizkušenj za človeštvo. Tudi Slovenci so 
se takrat kakor drugi svobodomiselni narodi 
organizirali v boju proti fašizmu in nacizmu. 
Posebnost slovenskega odporniškega gibanja so 
bile skrite stacionarne bolnišnice. Gradili so jih v 
težko dostopnih gozdovih, prepadnih grapah in 
podzemnih jamah.
 
Po kapitulaciji Italije, jeseni 1943, je dr. Viktor 
Volčjak po nasvetu domačina Janeza Peternelja s 
skupino borcev začel z izgradnjo nove bolnišnice 
v težko dostopni soteski Pasice v Dolenjih 
Novakih na Cerkljanskem. S predano pomočjo 
domačinov je gradnja potekala postopoma 
vse do konca vojne, ko se je na dnu globeli ob 
potokuČerinščica stiskalo 14 lesenih barak in 
več pomožnih objektov. Že v času vojne so jo 
poimenovali po partizanski zdravnici Franji Bojc 
Bidovec, ki jo je tudi največ časa vodila. 

Slika 35: dr. Viktor Volčjak 
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Sliki 36 in 37: Udeleženci tabora poslušajo in prebirajo o pretresljivi pripovedi o dogajanju v 
bolnišnici

V centralnem oddelku Franje, ki ga danes poznamo kot Partizansko bolnico Franja, se je 
zdravilo 578 težjih ranjencev, v 10 zunanjih oddelkih pa še okoli 300 lažjih. Med ranjenci 
so bili poleg Slovencev tudi pripadniki narodov iz nekdanjih Jugoslavije in Sovjetske 
zveze, Italijani, Poljaki, Francozi, dva Avstrijca ter dva Američana. 
Dostopna pot je vodila po potoku Čerinščica.
Ranjencem so pred prenosom, ki je potekal ponoči, zavezovali oči, da ne bi mogli izdati, 
kje so se zdravili. Bila je edina med skritimi partizanskimi bolnišnicami, ki je poskrbela 
tudi za premišljeno izdelan obrambni sistem.
Sovražnik se je dvakrat znašel v njeni neposredni bližini, vendar je ni odkril.

Bolnišnica v soteski je bila namenjena predvsem težjim ranjencem, medtem ko so se 
ostali zdravili na zunanjih oddelkih, ki se po vojni niso ohranili. Pred vhodom v sotesko 
je bilo pokopališče, vendar grobov zaradi varnosti niso smeli vidno označiti. Vanje so 
položili zapečatene stekleničke, v katerih so bili shranjeni listki z osebnimi podatki. 
Posmrtni ostanki umrlih, ki jih niso odpeljali svojci, so bili junija leta 1946 prekopani 
v skupni grob na pokopališču v Cerknem. V njihov spomin so pred vhodom v sotesko 
postavili ploščo z imeni umrlih.



22
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Slike 38 - 43: Sprehodili smo se po lepi okolici z mislijo na dogajanje v bolnišnici Franja

Zdravstveni delavci so reševali življenja v okoliščinah, ki si jih danes težko predstavljamo. 
Operacije so redko potekale brez omame, večinoma so imeli na razpolago eter, pentotal 
in druga sredstva. Primanjkovalo pa je antibiotikov, krvi in plazme. Improvizirati so 
morali tudi pri razkuževanju operacijskega perila in instrumentarija. V začetku so vse to 
prekuhavali, proti koncu leta 1944 pa so uvedli suho sterilizacijo z vročo paro. Preskrbo 
s sanitetnim materialom in zdravili so omogočale terenske organizacije, pomoč pa je po 
skrivnih zvezah prihajala celo iz Milana in Gradca. V marcu 1944 je prišla prva sanitetna 
pošiljka od zaveznikov. Marca 1945 pa so pridobili tudi rentgenski aparat, ki ga je poleg 
Franje imela samo še ena partizanska bolnišnica. Različne pripomočke za imobilizacijo 
poškodovanih udov je izdeloval bolničar Jože Čerin.
Skrb za ranjence in bolnike je bila v veliki meri na ramenih bolničarjev, še posebej v 
zunanjih oddelkih, kjer ni bilo stalnega zdravnika. Med njimi je bila samo ena šolana 
medicinska sestra, ki je opravljala delo glavne sestre in instrumentarke.
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Slike 44 - 46: Meta in Andreja, Blaž in Rene in Franc pozorno poslušajo vodičko

Partizanska bolnica Franja je po vojni postala simbol partizanskega gibanja in njegove 
razvejane ter izjemno dobro organizirane zdravstvene dejavnosti. Spomenik je bil po 
povodnju, ki ga je uničila septembra 2007, v celoti obnovljen. 

Partizanska bolnica Franja je kulturni spomenik državnega pomena. Vpisana je na 
Poskusni seznam svetovne dediščine pri UNESCU. Zaradi svoje simbolne vrednosti 
in vloge v evropski zgodovini in kulturi je leta 2015 ponovno prejela Znak evropske 
dediščine. 

Kot je zapisano v utemeljitvi, je Partizanska bolnica Franja enkraten primer zdravstvene 
oskrbe ljudi v izrednih razmerah in izjemen simbol človečnosti, solidarnosti in tovarištva 
med domačini, osebjem bolnišnice in ranjenimi vojaki, ki so se borili proti fašizmu in 
nacizmu med drugo svetovno vojno. 
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Slike 47 – 49: Obnovljene hiše
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Projekt za Znak evropske dediščine je aprila 2006 začelo nekaj evropskih držav na 
medvladni ravni, leta 2011 je bila pobuda preoblikovana v formalni ukrep Evropske 
unije. Znak evropske dediščine se od ostalih podobnih pobud (npr. UNESCO seznam 
svetovne dediščine) razlikuje po tem, da v ospredju ni materialna dediščina posameznih 
spomeniških območij in njeno varovanje, temveč njihov simbolni pomen. 
Ta območja predstavljajo mejnike v razvoju sodobne Evrope, saj so imela pomembno 
vlogo v zgodovini in kulturi Evrope in/ali pri oblikovanju Evropske unije. Znak je namenjen 
njihovi promociji, omogočanju dostopnosti najširši javnosti, še posebej mladim, ter 
zagotavljanju kvalitetnih informacij preko izobraževalnih in kulturnih programov, ki 
poudarjajo njihovo evropsko dimenzijo. Cilj ukrepa je krepitev občutka pripadnosti 
evropskih državljanov, zlasti mladih, Evropski uniji na podlagi skupnih vrednot, zgodovine 
in kulturne dediščine, spoštovanje nacionalne in regionalne različnosti ter krepitev 
medkulturnega dialoga. 

Sliki 50 in 51: Tudi proti ušem 
so se borili
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Tudi v bolnici Franj so našli čas za zabavo. Zabavali so se na mitingih. Mi nismo imeli 
mitinga, vseeno pa smo našli načine za sproščeno vzdušje. 

    

Slike 52 - 54: Kaja in vsi moški 
udeleženci tabora
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Po ogledu je sledila pot v Cerkno. Seveda na našo najhujšo moro (vsaj za nekatere) PEŠ.
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Slike 55 - 60: Pot nam je 
ponudila zanimive slike
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PETKOV VEČER 

Slika 61: Zabavna igrica

Najlepši del tabora so različne socialne igre, ki jih pripravijo učiteljice. To so igrice, kjer 
smo lahko vsi skupaj in na šaljiv način izvemo marsikaj drug o drugem. Letos smo največ 
časa posvetili igrici: »Naj zamenja stol tisti, ki…«
 • imajo blond obrvi,
 • imajo več kot dvojna vrata pri hiši,
 • imajo psa,
 • nimajo radi matematike,
 • imajo več kot dva avta,
 • znajo skuhati pašto,
 • so ženske,
 • ne marajo ozkih hlač,
 • redno zamujajo,
 • jim je danes lepo,
 • imajo ali bodo dobili zobni aparat,
 • nimajo radi šole,
 • imajo radi Karmen Debenjak,
 • se jim je posušila roža zaradi premalo zalivanja,
 • bi radi šli v Ameriko,
 • imajo radi Milko,



31

 • ne pobrišejo posode, preden jo dajo v omaro,
 • zjutraj ne vedo, kaj obleči,
 • imajo radi cvetačo,
 • jih je Majin smeh spravil v smeh,
 • poleti jedo skoraj vsak dan sladoled,
 • se takoj po šoli začnejo učiti (nihče ni vstal),
 • imajo radi piškote,
 •  jim gre na živce, če ni ure v učilnici, ko pišejo 

test,
 • ne marajo testov,
 • so že bili na koncertu,
 • imajo pegice,
 • znajo tleskati,
 • so proti kajenju,
 • znajo igrati kakšen inštrument,
 • so vsaj enkrat probali alkohol,
 • so že enkrat likali,
 • so pozabili, kaj so šli iskat, ko so vstopili v sobo,
 •  so na pol zaprli hladilnik, da so videli, kako se 

izklopi lučka,
 •  so se morali vrniti nazaj v določen prostor, da 

so se spomnili, kaj so hoteli narediti,
 •  so se spomnili kaj smešnega in so se začeli sredi 

ulice smejati,
 •  jim gre na živce, da si nekdo neprestano odpira 

in zapira zadrgo,
 • šteje dneve do konca šole, 
 • so odzdravili nekomu, ki jih ni pozdravil,
 • poznajo koren števila 9,
 • vedo, koliko je približno število π,
 • imajo sedaj umazane nogavice,
 • imajo sestre,
 • imajo ročno uro,
 • se jim nogavice strgajo na palcu,
 • se jim ne da igrati te igre,
 • jih je Rebeka že kdaj užalila,
 • radi jejo pico, 
 • so mislili v otroštvu, da so super junaki,
 • so že nosili pete,
 • bi danes šli spat po 23.00 uri
 • so že kdaj ponoči jedli piškote na wc-ju,
 • so višji od 1,60 metra,
 • iščejo prigrizke pozno zvečer,
 • so rekli najmanj trikrat kaj, ker niso slišali,
 • so jedli za večerjo kruh z marmelado,

Slika 62: Mi bo uspelo?

Slika 63: Le kaj naj se 
spomnim, da bo zabavno?
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 • jim zvečer ne dovolijo jesti, pa si nesejo hrano v sobo,
 • so bili na debatnem turnirju,
 •  so rekli mami, da so lačni in ko jim je mama ponudila sadje, so rekli, da niso več 

lačni,
 • jih je bilo kdaj tako sram, da so pozabili svoje ime,
 • se niso učili nič za test, pa so vseeno dobili dobro oceno,
 • so dali polnit telefon, brez da bi kabel vtaknili vtičnico,
 • jim je ena oseba poslala več kot 5 sporočil naenkrat,
 • imajo vzdevek,
 • so vsaj enkrat kokodakali v javnosti,
 • se zavedajo, da preveč govorijo, kadar rečejo kakšno neumnost,
 • mislijo, da bi moral tabor trajati več časa,
 • so verni,
 • so se Maji vsaj enkrat smejali,
 • so imeli kdaj kitko,
 • so imeli strgane hlače na kolenih (ripped jeans) in si tja skrili plonke,
 • so se že kdaj pogovarjali s ptičem,
 • so bili že 2x v Gardalandu,
 • so kdaj pripravili staršem zajtrk,
 • so se kdaj zaprli v veliko omaro,
 • so že 3x rekli kaj in so potem kar potrdili,
 • so všečkali nekaj na fb samo zato, ker so všečkali drugi,
 • mislijo, da je tukaj tema,
 • so v javnosti na daleč mežikali nekomu,
 • so že pisali po mizi, 
 • so kričali tudi, ko so drugi že potihnili,
 • bi radi, da se Rok Jerončič ostriže, 
 • ne znajo žvižgat,
 • jedo Nutello z žlico,
 • govorijo sami s seboj,
 • so zvečer v postelji na you tubu,
 • božajo steno, ko iščejo stikalo za luč,
 • so poskusili dobiti točko na stikalu med off in on,
 • so iskali stikalo v temi več kot eno minuto,
 • niso obrnili programa na tv samo zato, ker je bil daljinec predaleč,
 • so ploskali dolgo na predstavi, ker so hoteli biti zadnji,
 • nimajo energije, da bi se kontrolirali,
 • so kdaj dobili žogo v obraz.
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IGRICA ATOMČKI
Učiteljica Karmen je povedala navodila za igro Atomčki. Učenci smo hodili po učilnici in 
ko je učiteljica zaklicala neko število (npr. 8) in del telesa (npr. komolec) smo se morali 
učenci razdeliti v skupine, v katerih je bilo toliko ljudi, kolikor je povedala učiteljica. Vsi 
člani skupine smo se morali med seboj dotikati s komolci. Sledil je sprehod po učilnici in 
novo navodilo. Učenci smo se zelo zabavali.

Slika 64: Pozorno poslušanje navodil
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PANTOMIMA IN VERIŽNA 
ZGODBA
zaigrali smo tri zgodbice.
1. Zgodbico prikazovali Nastja, Rebeka in Andreja.

Ležiš na kavču in piješ kakav. Mama ti reče, da vstani, ker se boš polil in kakavovi madeži 
so trdovratni. Ti še naprej ležiš na kavču, gledaš televizijo in se poliješ. Da se mama 
ne bi jezika, ker si umazal novo majico, jo daš prat v pralni stroj. Čakaš, da stroj opere, 
pogledaš in vidiš, da je madež še vedno tam. Drgneš in poskusiš očistiti majico. 

 

Sliki 65: Nazorno prikazovanje zgodbice
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2. Zgodbico prikazujejo Lana Vo., Leja, kaja

Zaspal si razredno uro. V šolo prideš pet minut do osmih in srečaš razredničarko, čeprav 
se izogibaš srečanju z njo. Razredničarka želi vedeti, kje si bil. Poveš ji, da si prišel v šolo 
s kolesom, potem pa se ti je zračnica pri kolesu spraznila in si moral naprej peš. Potem 
pa te je še dež zmočil in si moral nazaj domov se preobleči. Razredničarka te opozori, 
da zunaj je jasno vreme.

 

Slike 66 – 68: Druga skupina in njihova zgodbica
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3. zgodbica: prikazujejo Franc, Zala

Pečeš torto. Vse sestavine daj v posodo in jih dobro zmešaj. Maso daj v pekač in položi v 
pečico. Medtem poslušaš glasbo in se igraš igrice na telefon in torta se zasmrdi. Vohaš 
smrad iz pečice. Hitro vzameš pekač iz pečice in se opečeš, ker je zelo vroč!

Slika 69, 70: Le kaj ta dva prikazujeta?



37

Ugani PrEdMEt
1. Rebeka – tipa z roko, ki je po njenem mnenju bolj čutna in opisuje:
  je plastična
  se uporablja v kuhinji ali v peskovniku
  podobno žlici
  v sredini ima luknjico
  je roza barve

    

2. Leja – hranilnik
  je okroglo
  je keramično
  v bistvu je kot – lahko pogledam?
  podobno vazi, spodaj je dno, zgoraj so vzorci
  na vrhu je nekaj ven
  je težko
  ima odprtino za dati noter
 

    

Sliki 71 in 72: Rebeka ima 
čudežno moč in vidi z otipom 
barvo predmeta

Sliki 73 in 74: Kaj se skriva za 
tem opisom?
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3. Franc – pisalo v obliki noja
  je puhasto
  palca gre ven, so prsti, štirje prsti, eden ven, trije gredo ven 
  ima kljun, ima vrat

    

4. Nastja – Ferrero Rocher 
  u Marija
  je okroglo
  kot mafin
  noter je čokolada
  na vrhu ima pentljo

5. Lana – plastična rokavica
  zmazek brez oblike
  prsti kot balon

6. Lucija – plastelin
  ma resno
  rabijo ga otroci
  se ga da mečkati

Slike 75 – 79: Izdelki, ki so bili 
skriti v vrečki
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LoV na LiSiCo
To je orientacijski pohod z različnimi nalogami. Učiteljice so nas razdelile v skupine s 
pomočjo puzzlov. Mi tega najprej nismo vedeli in smo se želeli razdeliti v skupine po 
naših željah – po barvah. Na koncu je bila vsaka slika sestavljena iz različnih barv. 

Slika 82: Ali gre to skupaj?

Sliki 80, 81: Delitev v skupine
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Sestavili smo pripravljene slike in s tem so nastale tudi skupine:

1. SkUPINA: Zala, Meta in Sara

2. SKUPINA: Franc, Matevž, Saša, Maja
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3. SKUPINA: Andreja, Aleks, Blaž, Matija

4. SkUPINA: Leja, Rebeka, Larisa, Lucija
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5. SkUPINA: kaja, Laura, Jan

6. SkUPINA: Rene, Nastja, Lana, Lana

Slike 83 – 88: Šest skupin
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Učiteljice so nam dale navodila, zemljevid poti in postaj, material. Odpravili smo se do 
točk, kjer so bile različne naloge

Slika 89: Umetniško izdelan zemljevid
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IZDELAVA VRTENIN IZ 
LiKoV 
S pomočjo pripomočkov (lesene palčke, lepilni trak, papir, škarje, ravnilo) izdelaj, skiciraj 
in opiši nastanek čim več različnih teles. 

 

Slike 90 – 92: Nastanek 
vrtenin
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SPOZNAJMO DRŽAVE 
SoŠoLCEV
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Naloga:
Na šoli imamo sošolce, prijatelje, znance, ki prihajajo iz različnih držav. Pripravite kratko 
predstavitev njihove države in pozdrav v njihovem jeziku. 
 

Slike 93 – 96: Kaj imamo res na naši šoli tako pisano paleto narodnosti?
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Slika 100: Pozorno branje navodil
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Slike 97 – 104: Izdelki skupin
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Sliki 105, 106: Izdelki učencev
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Slika 107: Blaž je zatopljen v navodila
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ZGODBA
1.Napiši čimbolj ustvarjalno zgodbo (100 - 120 besed).
2. Uporabi vse dane namige.
3. V zgodbi podčrtaj uporabljene namige.
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eN običajeN daN
Bilo je konec pouka v snovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici. Budilke ni bilo več 
potrebno nastavljati na zvonjenje ob sedmih zjutraj. V družini, kjer je živela mala Pika so 
se odločili, da odidejo na izlet. Najprej so odšli v trgovino, kjer so kupili koruzne kosmiče 
in mleko, saj je bila to njihova najljubša hrana. Ravno ko so se odpravili, je začelo deževati. 
Pika je bila zelo prehlajena, zato so ostali doma. Niso ji dovolili uporabljati računalnika, 
da si ne bi pokvarila vida. Zato se je odločila, da bo igrala klavir. Zaigrala je eno odlično 
heavy metal skladbo v bolj mirni izvedbi. In tako so preživeli dan.

Slika 108: Sestavljanje zgodbe
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poredNež Nace
Nace je poreden fant, ki skoraj vedno zamudi k pouku. Tako se je pripetilo tudi tega 
deževnega jutra, ko je zaspal. Zaspal je, ker je imel za seboj zelo naporen dan: najprej je 
prejšnjega jutra, kakor običajno, zamudil v šolo. Učiteljica se sploh ni razburjala; dajala 
je le: »Dragi moj Nace, prav nič me ne čudi, da si zopet zamudil prav ti. Prej bi se čudila, 
če bi zamudil kdo drug!«
Naslednje uro je bila na urniku matematika in Nace se je zlagal, da ga boli trebuh in je 
odšel domov. Nameraval je igrati računalniške igrice ves dan. Tole mu je nekaj časa sicer 
uspevalo, potem pa je imel smolo, ker se je iz službe vrnila njegova mama in ga našla za 
računalnikom.
Kmalu za tem, ko se je iz službe vrnil še oče, sta starša odšla v trgovino, kjer sta srečala 
sinovega učitelja klavirja, ki jima je besno razložil, da Naceta ni bilo pri uri klavirja.
Ko sta se starša vrnila domov sta svojega otroka kaznovala s tedensko prepovedjo 
igranja računalniških igric.

sprememba za prihodNost
Budilka je zbudila zakonca Novak v novo jutro. Pojedla sta zajtrk in se odpravila v 
blagovnico. Pri nakupovanju sta bila zelo varčna, saj je bila žena edina zaposlena v 
družini. Kot že mnogokrat prej se je vnel spor o tem, da si mora g. Novak najti delo, 
saj denarja primanjkuje. Izgovarjal se je na to, da študija glasbe ni dokončal ravno 
zaradi njene nosečnosti. Glasneje in glasneje se je po trgovini slišal njun prepir, dokler 
ni oče razjarjen odkorakal iz trgovine po dežju domov. Ko je jezno stopil skozi hišna 
vrata, je zagledal svoja ljuba otroka, ki sta se veselo pogovarjala in si nagajala. Tako sta 
bila zatopljena v računalnik, da ga nista niti opazila. Takrat se mu je obraz omehčal in 
zavedal se je, da mora storiti spremembo že za svetlejšo prihodnost svojih otrok… Ko 
se je žena izmučena vrnila domov, je zaslišala otožno, prelepo igranje klavirja. Vstopila 
je in zagledala moža, ki se je izgubil v svetu glasbe. Ko jo je zagledal, je stopil do nje in 
ji povedal, da se je odločil, da bo dokončal študij in začel poučevati na šoli kot učitelj 
klavirja. Rekel je, da mu je družina najpomembnejša in jo tesno objel.
ZGODBA - 2. SKUPINA
Naša šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici že dvanajsto leto organizira nagradni tabor 
za učence, ki so se izkazali na različnih področjih. Ob sedmi uri zjutraj nas je zbudila 
budilka s klavirsko melodijo. En dan prej sem hotel iti po nakupih, a me je vstavil dež, 
zato sem prosil starše, naj mi kupijo nekaj stvari, ki jih bom potreboval v petek in soboto. 
Ko sta prišla starša domov z vsemi potrebnimi stvarmi, sem igral računalniške igrice, da 
sem si krajšal čas. Sedaj smo že drugi dan na taboru, igramo se lov na lisico. Trenutno 
sedimo na igrišču, ter rešujemo 3. nalogo in upamo, da bomo na koncu zmagali in našli 
pravo, živo lisico. 

zgodba
Nekoč pred davnimi časi se je v OŠ Ivana Roba zgodilo nekaj strašnega. 
Na dan ponedeljka ni bilo nobenih zaposlenih v šoli. Na vratih je pisalo ¨Ob ponedeljkih 
ni pouka!¨. Tistega jutra je budilka ob 7h zjutraj zazvonila in Franc je le s težavo vstal. Ko je 
pogledal skozi okno, je ugotovil, da bo današnji dan zelo deževen. Da bi si ponedeljkovo 
jutro popestril, si je zaigral par pesmic na svojem klavirju. Preden je šel v šolo, je mami 
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na računalniku pokazal, kaj bi rad bil, ko bo velik. Pokazal ji je slavno sliko Picassa in 
rekel, da bi nekoč tudi on rad tako slikal. Mami se to ni zdela pametna ideja, zato ga je 
kričeče poslala v šolo. Franc je bil zelo žalosten, ker ga mama ni podpirala, poleg tega pa 
je še deževalo. Ko je prišel v šolo, je videl napis na šoli. Nobeden pa si ni predstavljal, da 
so učiteljice medtem nakupovale kokošjo hrano. 

zeleN daN
Ob sedmih je zvonila budilka. Gorazd jo je preslišal in spal naprej. V šolo je prišel ravno 
takrat, ko so se pri geografiji učili o vesolju. Po šoli se je napotil v trgovino. Takrat je 
začel razmišljati, da vesoljci res obstajajo. V trgovini je kupil aluminijasto folijo, da bi si 
naredil kapo proti vesoljcem. Nato je šel domov in na spletu iskal podatke o vesoljcih. 
Ugotovil je, da zares obstajajo. Imajo zeleno kožo, velike okrogle oči in oddajajo čuden 
zvok. Ko je šel iskati note za klavir, je v kopalnici videl mamo z zeleno masko na obrazu, 
ki je oddajala čudne zvoke: »AUUUAUUAUUUUU!« Zbežal je na uro klavirja z mavričnim 
dežnikom in z aluminijasto kapo na glavi. Zagledal je učitelja vesoljca in se zbudil v mokri 
postelji.

POGLED ČEZ ŽIVO MEJO
1. Imaš dva metra visoko živo mejo. Zanima te, kaj se dogaja na drugi strani. 
2. Pripravi pripomoček, s katerim boš videl čez živo mejo. 
3. Pripomočki:
  kartonaste škatle
  lepilni trak
  škarje
  zrcalo

Slika 109: Ustvarjalno delo z odpadnim materialom
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Slike 110 – 112: Izdelava periskopa: »Ma veš, ko je učitlca razlagala, kako deluje uno v 
podmornici«
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Slika 113: In še preizkus. Deluje!

STRIP – MISELNI VZOREC - 
SPOROČILO
1.  Nariši strip ali miselni vzorec ali pripravi sporočilo, ki bi pomagal(-o) pri učenju 

matematike, kemije ali italijanščine.
2. Izberi eno vsebino in jo predstavi na tebi najljubši način.

Slika 114: Kako naj se učimo?
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Slike 115 – 117: Nasveti uspešnih učencev, kako naj se učijo
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PLAVAJOČA LADJICA

Pripomočki:
  naravni materiali
  lepilni trak
  škarje
  vrvica

Naloga:
Iz naravnih materialov, ki jih najdeš v okolici naredi ladjico, ki bo plavala na vodi. 
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Slike 118 – 124: Izdelane ladjice. Vse je zanimalo ali ladjice plavajo na vodi.
Vse so plavale.:-)
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POMARANČA

Pripomočki:
  pomaranča
  vrč
  voda
  list
  vrečka
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Naloga:
Predvidevaj, ali pomaranča plava na vodi ali potone.
A. Sedaj poskusi ali pomaranča plava na vodi ali potone. Kaj si ugotovil? Odgovor napiši 
na listek.
B. Tvoja naloga je, da ugotoviš, kaj bi storil, da bi se zgodilo ravno obratno (če pomaranča 
plava na vodi, da potone, oziroma, če je pomaranča potonila, da bo plavala na vodi).

Slike 125 – 128: Razmišljanje o pomaranči
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ni PoPoLdanSKE MaLiCE
Ker so nas učiteljice maksimalno zaposlile, smo bili za popoldansko malico pošteno 
lačni. Ko smo prišli v jedilnico, smo ugotovili, da ni malice – samo kruh. Bili smo jezni, 
saj smo mislili, da so nam učenci iz OŠ Črni Vrh pojedli malico. Učiteljica Karmen je 
poskrbela, da smo prišli do malice – pudinga. 

Sliki 129 in 130: Ta časopis je nastajal že na taboru
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Slika 131: Nekateri smo risali, slikali, drugi pisali članke
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iME tabora
 
Demokratično smo izmed predlogov:
  moški copata, ženska zmaj,
  tabor zmajev,
  lisica Franja,
  naj se presede, 
  izbrali ime našega tabora: 

Naj se presede lisica FraNja

PRIZNANJA NAJ

Aleks Jarc naj osvajalec
Matija Skrt naj glasnejši
Matevž Elersič naj sodelujoči
Jan Pregelj naj zaljubljenec
Lea Skočaj najlepša
Rene Turk naj zaspanec
Sara Milovac Klančič najbolj trmasta
Nastja Orel najbolj zabavna
Lana Vodopivec najbolj smešna
Larisa Marušič najbolj pametna
Meta Skočaj najbolj ustvarjalna
Blaž Špacapan naj izvirnejši
Lucija Bizjak naj sladkosneda
Franc Kravos naj filozof
Saša Boškin naj zabavljačka
Kaja Winkler najbolj prijazna
Zala Brecelj naj klepetulja
Andreja Cej najbolj prepričljiva
Laura Drašček najbolj natančna
Maja Komic naj smejalka
Rebeka Štokelj Hlede najbolj ------
Lana Vinazza najbolj tiha



71

Slika 132: Razmišljanje o kategorijah NAJ
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Slike 133 – 135: Podelitev NAJ

Slika 136: Zmagovalci Lova na lisico
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IZDELAVA ZASTAVE:

Sliki 137 in 138: Skupina deklet pri izdelavi zastave
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Sliki 139 in 140: Še zadnji popravki in ponosne ustvarjalke
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EVaLVaCiJa
kAJ MI Je BILO 
VŠEČ?

kAJ MI NI BILO 
VŠEČ?

kAJ BI 
SPREMENIL?

PReDLOGI ZA 
NASLeDNJe LetO

 družabne igre   lov na lisico   več prostega 
časa za druženje 
s prijatelji po 
sobah

  tabor naj bi trajal 
3 dni

  igra – naj 
zamenja stol

  hoja od bolnice 
do Cerknega

  nekaj aktivnosti 
po lastni izbiri

  več iger pred 
spanjem

  lov na lisico   kosila   več dni   ob morju
  obisk bolnice 

Franje
  ker si nismo 

sami izbirali, s 
kom bomo v 
skupini

  tabor naj bi bil 
sredi junija

  vodne igre

  sobe   premalo 
prostega časa

  da bi šli bolj 
pozno spat

  več prostega 
časa

  ladjica   samo ena noč   igro lov na lisico   več časa bi bili v 
sobah

  pohod   težavnost in 
časovna dolžina 
iger

  ob morju   da bi bil v takem 
delu meseca, 
da ne bi bilo več 
spraševanja, 
testov

  pozitivna 
energija

  hrana   bolj v naravi   da bi šli tudi 
tisti, ki so dobri 
športniki

  fanj učiteljice   preveč napet 
urnik

  manj hoje

  hrana
  vse



76

Slika 141: Ustvarjalnost ne pozna meja. Le kdo se skriva za stoli?
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Slika 142: Še zadnji nasmeh …
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ZAHVALA
Zahvaljujemo se Občini Šempeter Vrtojba, ki nam je priskočila na pomoč s finančnimi 
sredstvi.

Pri pripravi tabora so nam pomagali:

 • mag. Primož Hvala Kamenšček
 • Nataša Nanut Brovč
 • Klavdija Štokelj Hlede
 • Tjaša Gorjup
 • Ivana Zajc
 • Iris Lapajne
 • Organizatorke tabora: Karmen Debenjak, Tjaša Mrak, Kristina Stopar Jenišek 
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Slika 143: Naslednje leto se spet vidimo …
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