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UVODNIK

Drage učenke in učenci, spoštovani starši, sodelavci in 
prijatelji naše šole!

Po enoletnem premoru nadaljujemo z izdajo Belih brez, 
glasila učencev Osnovne šole Metlika, tokrat v elektronski 
obliki.
Letošnja številka je posvečena ustvarjalnosti naših učencev. 
V njej so objavljeni nekateri najboljši literarni in likovni 
prispevki, ki so nastali  v šolskem letu 2017/2018. 
Ustvarjalnost daje izvirne dosežke, kar pomeni, da so redki, 
nenavadni, izjemni, v skrajnem primeru enkratni in 
neponovljivi.
Kot vsako šolsko leto je tudi to minilo izredno hitro. Pouk je 
potekal po načrtih, uresničili smo vse dneve dejavnosti, 
ekskurzije in načrtovane prireditve. Poleg tega so se vrstili 
različni dogodki, ki so nam popestrili šolski vsakdan in o 
katerih ste lahko brali na naši spletni strani. Eden od tistih, ki 
ga bomo še dolgo imeli v spominu, je vsekakor letošnji dan 
šole »Igre za vse generacije«, obisk učencev in učiteljev 
prijateljske Osnovne šole J. S. Popović iz Beograda in 
predstava akrobatske skupine Dunking Devils.
V letošnje Bele breze smo vključili tudi dosežke naših 
učencev na različnih tekmovanjih. Čestitke vsem tistim, ki 
ste v tem letu pokazali svojo ustvarjalnost, bili učno uspešni 
in dosegli zavidljive rezultate na različnih tekmovanjih.
Upamo, da bo naslednje šolsko leto seznam dosežkov še 
daljši, saj vemo, da se s pridnostjo, prizadevnostjo, 
pogumom in z zaupanjem vase pride daleč.
Prijetno branje vam želim in do snidenja v šolskem letu 
2018/2019.

          
Ravnateljica Željka Janjac           



Lara Vraničar, 3. b
Mentorica: Maja Kočevar

Manca Šega, 3. b
Mentorica: Maja Kočevar

Patrik Macele, 3. a
Mentorica: Urška Delkot

Tilen Išpanov, 1. b
Mentorici: Mirjana Bahorić in Vlatka Maček



Kak� nastan� pese�?

Pesem nastane, ko polna je glava,
pomaga pri vsem ta lepa narava.
Delati pesem, oh kakšna zabava.

Pišeš pesem, knjigo, dobiš kakšno figo,
vsak dan je za jesti, da dobiš jo, stiskaš pesti.
Zapelješ se v čisto nove poti.

Dobiš navdih, v tvojih ustih je prepih.
Kako pišeš jih?
Pišeš jih tako, da vse dobro bo.

Pesem govori o:
ljubezni, smehu, žalosti, uspehu.
Pesem podobna ni nobenemu grehu.

Klara Kraševec, 3. c

Mentorica: Darja Žugelj 

Mamic�

Mama je lepa,
ker se rada z mano kepa.
Pomaga mi pri nalogi
in sesa po preprogi.

Kuha dobre jedi
in veliko sedi.
Rada briše tla,
ki so milasta.

Ponoči pride zvezdica,
ki ime ji je Copatica.
Nam poje dobre pesmice 
za naše ljube mamice.

Zala Molek Stegenšek, Tea Gašperič in Tea Kolenac, 3. c
Mentorica: Darja Žugelj 

USTVARJAMO ... 1. TRILETJE

Nina Bajuk, 2. c
Mentorica: Tina Leščanec



Naš� mam�

Naša mama zlata je,
dobro gre jih kuhanje.
Gre ji še pranje,
da imamo lepe sanje.
Z mamo v svet odidemo
in nazaj ne pridemo.
Na svetu so vse mame lepe,
ker imajo lepe cvete.
Materinski dan je lep za mame,
ker takrat so lahko same.
Mami je to lepo,
ker zimsko je nebo.
Pa še nekaj bi dodale:
Tale mama, ki je Mica,
res diši ji pica.
Vsaka mama nas ima rada,
z nami gre, ko je parada.
Za mamo vreden je objem,
dobro se počuti v njem.
Ko žalostne so mame, 
rade v svet grejo same.
Z nami delajo snežake
in kepane junake.
Na smrekici imajo lučke
in male sladke mucke.
Pripravijo nam palačinke s čokolado
in z višnjevo marmelado.
Rade nas imajo,
dobro se sladkajo.
Z nami se igrajo v snegu,
se z bobom spuščajo po bregu.
Imajo rade lučke
in pisane klobučke.

Klara Kraševec, Ariana Ribarić, Tinkara Mihelčič, 3. c

Mentorica: Darja Žugelj 

        
                   mam�

Moja mama je prijazna
skoz mi je ob strani,
karkoli se mi zgodi
ona vse popravi.

Mama poskrbi za moja oblačila
in zraven gleda poročila.
Pomaga mi pri nalogi in
ko težko je in sem čisto 'bogi.

Rada kuha in pospravlja,
riba in pomiva,
rada trga lepo cvetje
in posluša p�čje petje.

Špela Matjašič, Mojca Kambič, Anja Škof, 3. c
Mentorica: Darja Žugelj 

Erik Sodec, 3. b
Mentorica: Maja Kočevar



Aljaž Kozjan, 2. a
Mentorica: Andreja Mušič

Pia Polič, 2. a
Mentorica: Andreja Mušič

Ema Ribarič, 2. a
Mentorica: Andreja Mušič



Cvetoč� rož�

Zvončki cveto,
trobentice prav tako.
Vse se prebuja,
nihče se ne kuja.

Ko vse se prebuja,
vse že cveti,
vem: po pomladi diši.

Cvetoči cvet je pisan in lep.
Je misel lepega življenja,
polno sreče in veselja kot svet.

Kristijan Herak, 4. b
Mentorica: Emilija Klopčič

Narob� sve�

Če mačka podi psa,
če Lara po rokah hoditi zna,
če krava molze človeka,
če Lina hodi gola okoli sveta,
če otroček ima že stara leta,
če sneg gleda skozi okno, kako pada Meta,
če ptica po travi leta,
če vezalka s čevlji opleta,
če kje je še takšen nered,
je to pač narobe svet.

Manca Mihelčič, 5. a
Mentor: Tomaž Žugelj

USTVARJAMO ... 2. TRILETJE

Katja Kremesec, 5. c
Mentorica: Tanja Vraničar



Star� Čuril�

Poustvarjalno besedilo po pesmi Nika Grafenuerja Peki

V starih Čurilah ljudje so igrali,
medtem ko v Metliki so trdo garali.
Tu so srečni in imajo domišljijo,
v Metliki se pa prav nič ne veselijo.

V starih Čurilah so trte sadili,
v Metliki med delom pa roke lomili.
Tukaj so male živali lovili,
tam v Metliki pa travo kosili.

V starih Čurilah so imeli se radi,
medtem pa v Metliki so vladali gadi.
Tukaj v Čurilah bilo je lepo,
v Metliki za ene pa zelo hudo.

Ajda Vraničar, 5. b
Mentorica: Jasmina Štampfelj

* Pesem  Lane Sodec je bila na natečaju 

Evropa v šoli izbrana za tekmovanje na državni ravni. 

    D     ediščin�

Dediščina je bogastvo žive in nežive narave,
človekove stvaritve,
sem sodijo tudi šege in navade.

Jame, vodovja in gorovja, vse to je naravna lepota,
kar človek varuje in neizmerno spoštuje.
Steljniki, breze in reka Kolpa so za Belokranjce prava 
vrednota.

Gradovi, cerkve in spomeniki so del kulturne stvaritve,
prav tako raznovrstni običaji,
ki se prenašajo na rodove mlade.
Jurjevanje, izdelava pisanic, drsank in vezenin,
to vse še danes z belokranjskimi ljudmi živi.

Z dediščino biva kar mnogo ljudi,
ki jo varujejo in spoštujejo vse svoje dni,
zato jo moramo spoštovati in negovati tudi mi,
ker smo del kulture in narave mi vsi.

Lana Sodec, 6. b

Mentorica: Petra Kostelec

Laura Ribarić, 5. c
Mentorica: Tanja Vraničar



           arob� sve�

Če televizija gleda nas,
če računalnik tipka po prstih,
če sveča zažge nas,
če morje plava v ribi,
če kamen pohodi nogo,
če zebra poje leva,
če žoga brcne nogo,
če moka melje mlin,
če knjiga piše v svinčnik,
če na svetu je takšen red,
je to narobe svet.

Lenart Žugelj, 5. a
Mentor: Tomaž Žugelj

Narob� sve�

Če miza naredi mizarja,
če stol se usede na vinarja,
če krava jé človeka,
če mamo kupi obleka,
če list reže škarje,
če žoga odbija loparje,
če ura popravi urarja,
če tebe kladivo udarja,
če tak je kje na svetu red,
je takšen red narobe svet.

Nika Pečarič, 5. a
Mentor: Tomaž Žugelj

Nika Črnugelj, 5. c
Mentorica: Tanja Vraničar

(detajl)

Luka Kozjan, 4. b
Mentorica: Emilija Klopčič



Kulturn� dediščin� v Slovenĳ�

Slovenija prelepa ponuja veliko kulturne dediščine,
zato ogled naše države tako hitro ne mine.
Tu je veliko starih zgradb in običajev,
še več pa raznolikih mest in lepih krajev.

Ko o zgradbah govorimo,
mogočnih gradov ne izpustimo.
Med najbolj znanimi so ljubljanski, celjski in predjamski,
ogledi za turiste teh gradov so sanjski.
Starih zgradb v Sloveniji je še veliko, 
z njimi zapolnili bi celo sliko.

Zgradbam recimo zdaj adijo,
da običaji glavno vlogo dobijo.

Kurenti na Ptuju so za pusta,
drugod pa takrat krofi polnijo nam usta.

V Beli krajini imamo Vinsko vigred in Jurjevanje,
po celi Sloveniji pa konec aprila kresovanje.
Prav tako v Beli krajini pisanice znane so,
še zdaj otroci jajca za veliko noč barvajo.

Vsak kraj ima svoj običaj in zgodovino,
kar za videti je res fino.

Nana Kambič, 6. b
Mentorica: Petra Kostelec

Bel� krajin�

V Beli krajini slišiš tamburice,
kako igrajo pesmice.
Drsanke in pisanice

v Beli krajini prevladujejo le te.

V Beli krajini Kolpa teče, 
reka modra nič ne reče.

Vino naše je domače,
mi pa jemo tudi pogače.

V Beli krajini lepe pesmi so,
ki jih naši folkloraši pojejo.

V Metliki vigred praznujemo,
vsako leto na plac pridemo.

Pridi še ti v Belo krajino,
da obiščeš mojo lepo pokrajino. 

    
Luna Ramuščak, 5. a

Mentor: Tomaž Žugelj

Karin Jambrošić, 5. b
Mentorica: Tanja Vraničar

Janin Pirkovič, 5. b
Mentorica: Tanja Vraničar



Spremenil� se� s� …

Če bi bila jaz muca, kar si tudi želim, bi bilo lepo. Bila bi 
najbolj poseben človek. Sicer bi bila človek, a kadar bi 
opazila muco, bi se spremenila. Spremenila bi se zato, ker 
bi takrat živeli v takšnem svetu. Rešila bi me miš.
Ko sem šla v šolo, je sošolka prinesla muco. In tako se je 
izdala moja skrivnost. Učiteljico je zaskrbelo. Ampak na 
srečo sem bila prav posebna in sem znala govori�. 
Povedala sem jim, kako me lahko rešijo. Prinesli so mi miš. 
Pravzaprav mi jo je prinesla najboljša prijateljica Hana, saj 
sem ji skrivnost že povedala.
Spet sem postala človek. Naslednji dan, ko smo pritekli v 
šolo, je bila zaprta! Jaz sem bila edina, ki sem vedela, kaj 
se dogaja. Ker sem se spreminjala v mačko, sem imela 
tudi sovražnika – psa. Imel je takšno moč, da je bila 
stavba, pred katero sem bila, zaklenjena. To je pomenilo, 
da prihaja. Ko je prišel, me je napadel. A kar naenkrat: 
BUM!
Moja moč spreminjanja se je razblinila. Spet sem bila 
človek. Ugotovila sem, da je pes moj oče in da mi je hotel 
samo dobro.
Vedno se bom spominjala teh lepih trenutkov.

Tina Pezdirec, 4. b
Mentorica: Emilija Klopčič

Z očetom sva velika pustolovca, zato sva se odločila, da bova naredila v 
džungli kočo iz bambusa in nekaj listja. Odšla sva na enourni sprehod, ker 
pa je džungla ogromna, sva zašla v jamo. Tam je bival �ger. Tiger me je 
mislil napas�, pa me je oče rešil tako, da je skočil med mene in �gra. Tigru 
je izpulil poseben zob, ki lahko človeka spremeni v �gra. Tiger je zbežal. 
Odpravila sva se v kočo in med potjo sem našel vrvico in jo vzel. Zob sem si 
obesil za vrat in sem postal �ger. Bil sem poseben človek. Vsi so se me bali 
in ko sem rekel: človek, sem se spremenil v človeka. Bil sem ponosen nase. 
Upam, da bom še kdaj doživel takšno avanturo.

Enej Per, 4. b
Mentorica: Emilija Klopčič

S

Ajda Vraničar, 5. b
Mentorica: Tanja Vraničar

Janin Pirkovič, 5. b
Mentorica: Tanja Vraničar

premeni� se� s� v …



Na suhi češnji
rada sanjam zvezde
zraven njih – Luna.

Vanessa Guštin, 6. c

Jaz na oblakih,
ti na postelji,
kakor ptica v gozdu.

Tim Stariha, 6. c

Sanjam sanje o
lepih malih medvedih
z modrimi očmi.

Lana Stopar, 6. c

To, kar sanjam, vemo
le jaz, luna in zvezde
gori na nebu.

Eva Zupanc, 6. c

Sem blizu Marsa.
Pustite me sanjati,
bom kmalu nazaj.

Blaž Matjašič, 6. c

Sanjam, sanjarim,
skozi majhne zavese
pa mesec sije.

Mesec se smeji,
jaz pa se skozi okno
žalostim in spim.

Vid Kočevar, 6. c

Mentorica: Špela Cimerman Hudopisk

aik�H

Kaja Kremesec, 5. c
Mentorica: Tanja Vraničar

Nika Drkušić, 5. c
Mentorica: Tanja Vraničar

*Haikuji so bili objavljeni v zborniku, ki je izšel ob 
zaključku 16. haiku natečaja Osnovne šole 
Franceta Bevka Tolmin Sanjam, sanjarim … za 
učence slovenskih in zamejskih šol.



T� se� dom�

Kaj zares je dom?
Sem res tam z nekom?

Za nekatere so to sanje,
a zame je to branje

v topli hiši, v hiši, kjer se
skrivata ljubezen in toplina.

Dom je milina vsaka,
kjer juha mamina me čaka,

kjer mi oče da nasvet,
nagajivi bratec pa klepet.

Je kraj, kjer se sprostiš
in družini svoji svoj čas posvetiš.

Kjer pes Floki za vogalom laja
in muca Pika ptičkom nagaja.

Žana Škabar Steiner, 7. c
Mentorica: Helena Kostelec

vedno me spomini vodijo
tja čez, v mojo utopijo,

tja, kjer se gre srečo odkrit,
tja daleč, kjer se da najlepše rože dobit'

tista dobrota, ki žari iz človeka,
tista potica od babice ali peka,

tiste zgodbe dedka junaka,
tisti mamin objem, ki te pričara sred' 

oblaka,
tista očetova šala,

ki ti še tri ure miru ni dala

te stvari ljudje hitro pozabijo,
vendar jaz bom vedno vedela, kje stojijo,

tam je duša najbolj ogreta,
tam, kjer hiša mojega stoji očeta

Katarina Mitevski, 8. c
Mentorica: Helena Kostelec

USTVARJAMO ... 3. TRILETJE

a�



                            Dediščina ima za človeka poseben pomen. Pod to besedo sodijo razni predmeti, stara 
arhitektura, kot so cerkve, templji, stare kolibe, gradovi, samostani in druge stavbe, potem razna posestva 
ter stare šege in navade. Svet bi bil kar precej drugačen brez dediščine. Tega se še posebej zavedajo 
arheologi, učitelji zgodovine, turistični vodiči, knjižničarji, geografi in mnogi drugi ljudje.

Zelo pomembno je, da se ta dediščina ohranja. Gotovo tudi ti malce pripomoreš k temu, pa se tega ne 
zavedaš. Na primer, gotovo se našemiš za pusta. To je že zelo stara navada, saj sega že v predkrščansko 
dobo, praznovali so jo že Rimljani. Pa tudi prepričana sem, da praznuješ božič in barvaš pisanke za veliko 
noč. V Beli krajini otroci plešejo ob zelenem Juriju, v Ljubljani pa spuščajo gregorčke. Verjamem, da 
praznuješ katero od teh šeg.

Kot sem že prej povedala, pod dediščino spada tudi arhitektura. Če si veren, hodiš v cerkev. Te so po navadi  
stare. Že tam lahko opazuješ, kaj vse so zmogli narediti ljudje v preteklosti. Prepričana sem, da si kdaj s šolo 
ali pa z družino obiskal kakšen grad ali samostan. Če pa res ljubiš potovati po svetu, si lahko ogledaš tudi 
piramide, razna svetišča, templje, koloseje in druge stavbe.

Ena najpomembnejših dediščini so predmeti. Ti zelo pomagajo zgodovinarjem pri odkrivanju preteklosti. 
Tudi na Slovenskem so našli veliko pomembnih reči in na to moramo biti ponosni. V Sloveniji imamo 
najstarejše glasbilo na svetu (paleolitska piščal), ki so ga našli na arheološkem najdišču Divje babe, in 
najstarejše kolo na svetu, odkrito na Ljubljanskem barju.

Menim, da sem ti zdaj vsaj malce pojasnila, kako zelo je pomembna naša dediščina.

Nekoč sta živela bratec in sestrica, Neža in Peter, katerima je bilo popolnoma vseeno za dediščino. Prav nič 
ju ni zanimalo. Vsak dan ste le gledala v svoja telefona in nista opazovala, kaj se dogaja okoli njiju.

Nekega dne pa sta na podstrešju med pospravljanjem našla skrivnostno pismo. Bilo je od njunega 
pokojnega dedka. Pismo se je glasilo takole:

Draga vnuka!
To pismo je posvečeno vama. Kot sta verjetno slišala od babice, sem bil znanstvenik. 
Izumil sem časovno napravo. To so poskušali mnogi znanstveniki, a do sedaj  je uspelo 
le meni. V garaži je na tleh izza mojega kolesa majhen rdeč gumb. Ko ga pritisneta, se bo 
pred vama pokazala neka čudna tuš kabina. Stopita vanjo in poneslo vaju bo. Toda 
brez strahu, izum je popolnoma varen. Če pa se bosta želela vrniti, recita: »Rada bi se 
vrnila v sedanjost!«
Želim vama veliko zabave.
                                                                 Vajin dedek

Otroka sta takoj stekla v garažo. Znašla sta se v preteklosti. Telefonov nista imela več v roki in bila sta 
oblečena v stare obleke, noge pa sta imela bose. Bila sta zelo presenečena. Bil je ravno pust. Ljudje so 
plesali, se smejali, kurenti so zvonili in ženam kradli robce. Tudi Petra so oblekli v kurenta. Obleka je tehtala 
več kilogramov, ampak fant se je zabaval kot še nikoli prej. Od tistega dne sta se odločila, da bosta 
praznovala šege. Naslednji dan sta šla k maši. Prvič sta bila v cerkvi. Čudila sta se, kaj vse so lahko nekoč 
zgradili tamkajšnji prebivalci brez strojev, bagrov, posebnih materialov in še marsičesa drugega. 

ome� dediščin�



Ugotovila sta, kakšen trud je bil vložen, ona pa te zgradbe prej nista niti opazila. Videla sta tudi nekaj 
predmetov, kateri podobni so razstavljeni v muzeju, a so se jima prej zdeli le kup krame. Zdaj sta imela 
priložnost ogledati si tudi potek izdelave teh predmetov. Kar naenkrat sta opazila, kaj vse sta zamujala, 
medtem ko jima je bil pomembnejši Facebook, Instagram, Snapchat in druge aplikacije. Začela sta se 
zavedati, da je dediščina zares pomembna. Čez nekaj časa sta se odločila, da se vrneta v sedanjost, da ne bo 
skrbelo njunih staršev.

Ko sta se vrnila, sta veliko bolj sodelovala pri pouku. Vse se jima je zdelo zanimivejše. Čez nekaj časa sta 
postala celo ena izmed najboljših učencev. Telefon pa sta večinoma uporabljala samo šolske potrebe.

Nauk te zgodbe, da se moramo zavedati, kako zelo je pomembna dediščina. Tudi, če zdaj ne verjameš v to, 
je še vedno čas, da si premisliš. Če pa se tega zavedaš, bi bilo prav, da tudi obujaš in nadaljuješ s to tradicijo, 
ki se prenaša iz roda v rod. Pomisli, če nam na primer starši ne bi dovolili našemiti se v pustne maske, 
mogoče naši vnuki sploh ne bi vedeli, kaj je to pustovanje. Zato se zavedajmo pomembnosti tega in 
ohranjajmo, kar so nam zapustili naši predniki.

Nina Gačnik, 7. b
Mentorica: Petra Kostelec

* Besedilo Nine Gačnik je bilo na natečaju Evropa v šoli izbrano za tekmovanje na državni ravni. 

Vid Kremesec, 7. a Tia Malešič Metež, 7. a



Sanjam življenje
kot mavrični ptičji let
na nebu teme.

Domišljam si let
kot nekaj preplahega
v vonju cvetlic.

Vita Fir, 7. a

Domišljija mi 
nori in z oblakov
pa trdi kamni …

Iz mojih ušes 
se kadi, saj je v glavi
preveč sanjarij.

Maja Kozjan, 7. a

Sanjam o levu,
ki bo plesal z mano.
Sanjarim na plaži …

Pia Zjačić Veselič, 7. a

Gledam zvezde,
kako se svetlikajo.
Jaz mislim nanj.

Barbara Gusić, 7. a

Mentorica: Špela Cimerman Hudopisk

Princ je ugledal

zelo lepo princesko.

Lepa je, a zlobna.

 

Alja Slobodnik, 7. b

 

Odneslo me je

v svet sanj in domišljije.

Pridi, čakam te.

 

Lea Žlogar, 8. b

 

Vsakič ko zaspim,

začutim metulje, ki

me odnašajo.

 

Nika Bajić, 8. a

Mentorica: Nina Bradica

Haik�

*Haikuji so bili objavljeni v zborniku, ki je izšel ob zaključku 16. haiku 

natečaja Osnovne šole Franceta Bevka Tolmin Sanjam, sanjarim … za 
učence slovenskih in zamejskih šol.



asve�

Se ti kdaj zdi,
da sreče sploh ni?
Vedno smolo imaš

in zato kar naprej nergaš?

Potem kot zanalašč ta pesem je zate,
za vse junake, ki so kot ti,
ki podobne težave imate

z gromozansko velikimi skrbmi.

Se ti zgodi,
da slabo se ti v družbi godi?

Pravih prijateljev se drži kot klop,
skupaj nasilnežem recite stop.

Le tako
ti v družbi bo spet lepo.

Učiti vedno se ti ne da.
Misliš, da dobre ocene padajo z neba?

Potrpi, trdo se uči in v šoli poslušaj, 
čim več si zapomniti poskušaj.

Mama in oče nate kričita,
vedno nekaj od tebe želita.

Mar ne vidita, da si zaposlen
s preučevanjem, kdaj je kateri zvezdnik rojen?

Predlagam ti, da se ne kregaš,
saj televizijo lahko potem gledaš.

Začutil metuljčke si v trebuhu,
pa mislil si, da ti je le slabo po kruhu?

Naj ti povem, da všeč ti je nekdo,
a kaj ti ljubezen zdaj bo?

Včasih lažje se je lagati
in resnico pokopati.
Vendar zapomni si,

da lagati lepo ni.

To je le nekaj nasvetov za lažje življenje,
da po sreči manjše bo tvoje hrepenenje.

Bodi, kar si, in pretvarjaj se ne,
saj edino to spodobi se.

Manca Bajuk, 9. a
Mentorica: Petra Kostelec

Dobr� volj�

Danes zbudil sem se dobre volje.
Oblekel sem se in občudoval okolje. 
Barvita narava je prečudovita.
Ravnine, griči in hribi
Aprilsko zeleni slikarski so gibi.

Veselje me preveva, ko
Oblaki beli razkrivajo nebo in 
Lahkotno ptičica prepeva.
Joj, kako je vse lepo,
A zdaj v šolo treba bo.

Manca Bajuk, 9. a
Mentorica: Petra Kostelec

Toni Matešič, 7. b



Likovna pesem              ežn�

Manca Bajuk, 9. a

Mentorica: Petra Kostelec

Ajda Kremesec, 7. c Alja Slobodnik, 7. b



(N�)sreč�?

Sreča ne trka na vrata,
sreča pride, ko jo najmanj pričakuješ.
Slastna in lepa v trnje zavita.
A ko pride, ne odide, ostane kot pribita.

A sreča ni za vedno.
Sreča je svobodna,
nismo mi njen gospodar,
zato odide, ko nam več ni mar.

Pravijo, sreča je opoteča.
A kaj, ko včasih je, 
včasih pa je ni 
in ugasne kot sveča.

Srečo zamenja njeno nasprotje
in življenje nas kdaj pripelje na njuno razpotje.

Ali je mogoče, da sta si tako različni?
Mogoče sta neločljivi.
Vsaka pride, ko nastopi njen čas, in nista vsiljivi.

A zapomni si, 
ko nesreča te v tvojem srcu mori,
sreča ti tik za hrbtom stoji.

Ajda Matjašič, 9. a
Mentorica: Petra Kostelec

  
                  ivljenj�

Le kaj je to življenje?
Mogoče pravljica, ki ji pravimo realnost,
mogoče valovi morja, ki nas odnesejo v globoko notranjost.
Mogoče ga ves čas gledamo skozi ogledalo, a vidimo samo življenja 
zunanjost.
 
Včasih se nam zdi, da življenje
samo mimo hiti in navidezno bledi,
in nato se zamislimo, kdo smo sploh mi?

Včasih se nam življenje zdi udobno in lepo.
Kdo ve, mogoče smo le zaljubljeni slepo?

A čar tega je, da nikoli ne vemo,
kaj nas za ovinkom čaka,
sreča ali zahrbtna napaka?

Prepusti se toku življenja
in videl boš, kaj te čaka.

Ajda Matjašič, 9. a
Mentorica: Petra Kostelec

Gašper Simonič, 7. a



          tic�

Poglej, kako široko razpenja peruti,
leti neznano kam.
Mogoče raj je njena postojanka,
mogoče v divji paradiž leti naša neznanka.

Vsa pota sveta so ji na stežaj odprta,
a nobena vrata zaprta.

A divja lepotica ne leti v raj,
niti v divji paradiž ne,
ona svoje lahke perutnice odpira 
v svobodo!

Oh, svoboda. 
Tako blizu, a hkrati tako nedosegljiva.
Širom odprtih rok stoji,
a le redko kateri se v njo ulovi.

Ajda Matjašič, 9. a
Mentorica: Petra Kostelec

               avodil�

Ljubi, a ne pričakuj, da boš ljubljen,
pomagaj, a ne pričakuj vračila,
živi, a ne pričakuj doživetja,
dajaj, a ne pričakuj obilja,
delaj, a ne pričakuj, da se ti dobro vrne.
Daj vse od sebe, a ne pričakuj preveč.

Kajti življenje je le eno samo
in glej, da ne potratiš ga zaman,
saj ne bo vedno polna tvoja dlan.

Ajda Matjašič, 9. a
Mentorica: Petra Kostelec

* Pesmi Ajde Matjašič in Mance Bajuk so sodelovale v natečaju Župančičeva frulica.

Tija Malatestinić, 7. b Lana Deanović, 7. c

P



ovin�

Domovina – kaj je domovina?
Kaj se sploh na to besedo rima?

Je nekaj, kar se opisati ne da,
je najljubši kotiček sveta.

Je tam, kjer smo se rodili,
je tam, kjer so nas starši kulture naučili.

Je nekaj, kjer nam je lepo,
je nekaj, kar pri srcu je toplo.

Je nekaj, kjer smo radi,
je tam, kjer družijo se tudi mladi.

Je tam, kjer življenje dobi pomen,
je nekaj, kar pomembno je vsem.

Je iskrica našega življenja,
je odhod iz strahu in trpljenja.

Je nekaj, o čem pesem bi lahko nadaljevala,
a jo bom tu s pomembnim sporočilom končala:

domovina ni tam nekje,
je tam, kjer biva naše srce!

Daša Popovič, 9. c
Mentorica: Helena Kostelec

* Pesem Daše Popovič je bila objavljena v zborniku, ki je izšel ob zaključku 10. literarnega 
natečaja Moja rodna domovina pod okriljem OŠ Vič in Združenja veteranov mesta Ljubljana.

DOM

Matija Žugelj, 7. b



jer se� dom�

Kjer sem doma, živi malo ljudi,
kjer sem doma, je veliko skrbi.

Ne vemo, ali v Sloveniji živimo,
hišo si s Hrvaško delimo.

Meja poteka sredi hiše,
na Hrvaškem se jé, v Sloveniji piše.

Drsam se na hrvaškem ledu,
kepam se na slovenskem snegu.

Upam, da se bo to nekoč spremenilo,
da vedeli bomo, v kateri državi živimo.

Čeprav z eno nogo tu, z drugo tam živim,
samo in le slovensko govorim.

Maša Popovič, 9. c
Mentorica: Helena Kostelec

Kjer hiš� mojeg� stoj� očet�

Kjer hiša mojega stoji očeta,
Prešeren je zapisal,

pesem bila je tudi (za)peta,
v njej naš pesnik del domovine je opisal.

Na to, kaj meni domovina pomeni,
ne gledam kot za šalo,

saj vsak državljan lahko oceni,
koliko truda smo vložili v našo domovi(nic)o malo.

Ko Zdravljica zadoni svečano,
ponosa nobeden ne skriva,

njena melodija zaceli vsako rano
in nič nanjo negativno ne vpliva.

Kjer je dom, se varno počutim,
tam obkroža me neznana toplina,

saj nevarnosti tu ne slutim,
dom je tam, kjer sta dobrina in milina.

Domovina daje mi moč,
da grem skozi življenje,

bodri me dan in noč,
da na koncu v meni prevlada veselje.

Vita Kambič, 9. c
Mentorica: Helena Kostelec

Valentina Vovk, 7. b

Nina Gačnik, 7. b



  A�   unserer magische� schul� 

Hoch oben auf einem Hügelchen,
steht ein schönes Schülchen.

Als wäre sie die Sonne
und gäbe über uns ihre Wärme.

Reich an Wissen, der Unterricht verspielt,
aus allen Nähten platzt nicht nur Sport und Musik.

Nein, sondern auch bezaubernde Magie und hitzige Polemik.
Spürt ihr das Leiden von den Schulbänken,

an denen unsere Schüler mit aller Kraft lehnen?
Hört ihr die Schüler in den Büchern und Heften blättern,

die Mäppchen öffnen und mit ihren Stiften klappern?
Fühlt ihr das viele Diktieren, Abfragen, Verbessern und Benoten der Lehrer?

Wer leitet die Schule besser als unser lieber Herr Schulleiter? 
Nach all den vielen Fragen, kann ich mit Stolz sagen,
die Schule ist meine zweite Heimat im Hochformat.

Lasst sie uns ehren und unser Wissen veredeln!
Nur so führt sie uns zu den erfolgreichen Wegen,

die uns machen zu denjenigen,
die Spaß in und außerhalb der Schule haben.

Unsere Schule ist nie allein,
man hört stets das Läuten der Klingeln, das Geflüster der Kinder,

das Knarren der Türen und das Stürmen in die Klassenzimmer.
Unser ganzes Leben begleitet von all dem Wissen,

dürfen wir niemals missen. 
Somit sei der Schule Dank 

noch auf weitere Jahre lang. 

Julia Kočevar, 9. a
Mentorica: Barbara Cesar

* Na natečaju "Na naši šoli je pa tako ...", ki ga je organizirala Srednja elektro šola in tehniška gimnazija 
Novo mesto, je učenka Julia Kočevar osvojila prvo nagrado v kategoriji osnovna šola – nemški jezik.  



IP likovno snovanje 1, mentorica: Duška Vlašič



IP likovno snovanje 1, mentorica: Duška Vlašič



IP likovno snovanje 1, mentorica: Duška Vlašič



IP likovno snovanje 1, mentorica: Duška Vlašič



Avtorica: Lana Deanović 
IP likovno snovanje 1, mentorica: Duška Vlašič



IP likovno snovanje 1, mentorica: Duška Vlašič



Eva Kunič, 7. a
IP likovno snovanje 1, mentorica: Duška Vlašič



Nina Gačnik, 7. b
Mentorica: Nina Bradica

Elma Dugonjić, 6. a
Mentorica: Nina Bradica



Rdeč� kapic� i� vol�

Mentorica: Špela Cimerman Hudopisk



Rdeč� kapic� i� vol�

Mentorica: Špela Cimerman Hudopisk



Rebus� v angleščin�

Mentorica: Maja Jelerčič Jesih



Mentorica: Maja Jelerčič Jesih



Katja Baškovič, 5. c
Mentorica: Tanja Vraničar

Mentorica: Maja Jelerčič Jesih



DOSEŽKI UČENCEV

Tekmovanj� � znanj� slovenščin� z� cankarjev� pr�nanj�

Bronasto Cankarjevo priznanje so osvojili: Lea Gašperič (4. a), Nina Kavčič (4. a), Katja Novak (4. b), 
Ivor Maček (5. a), Laura Plut (5. b), Tara Borojević (5. c), Kaja Kremesec (5. c), Živa Petric (5. c), Nana 
Kambič (6. b), Tjaša Vraničar (6. c), Nina Gačnik (7. b), Alja Slobodnik (7. b), Lana Deanović (7. c), Nika 
Bajić (8. a), Metka Nemanič (8. b), Žana Štravs (9. b), Vita Kambič (9. c), Daša Popovič (9. c).

Srebrno Cankarjevo priznanje je osvojila Metka Nemanič (8. b).

Mentorica za 4. razred Emilija Klopčič

Mentorica za 5. razred Tanja Vraničar

Mentorica za 6. in 7. razred Petra Kostelec

S TEKMOVANJ IZ ZNANJA RAZLIČNIH PREDMETOV

Mentorica za 8. in 9. razred Helena Kostelec

Hana Pašič, 2. c
Mentorica: Tina Leščanec

(detajl)



Tija Malatestinić, 7. bBarbara Gusić, 7. a

Lara Filak, 7. a Tija Stanišić, 7. b



Tekmovanj� � znanj� matematik� z� Vegov� pr�nanj�

Bronasto Vegovo priznanje so osvojili:
1. razred:  Eric Murtić (1. a), Marko Črnugelj (1. b), Klemen Jakša (1. b), Lina Macan (1. b),  Nik Jerina (1. 
c), Zarja Kavčič (1. c), Taja Štubler (1. c).
2. razred: Aljaž Kozjan (2. a), Pia Polić (2. a), Anita Težak (2. a), Tara Bajuk (2. b), Filip Cesar (2. b), Žiga 
Kambič (2. b), Pika Režek Bajuk (2. b), Nejc Pavlovčič (2. c), Azra Perko (2. c), Vito Štrucelj (2. c).
3. razred: Gašper Nemanič (3. a), Vid Radovanović (3. a), Nika Vraničar (3. a), Jan Knezetič (3. b), Nina 
Novak (3. b), Filip Slobodnik (3. b), Manca Šega (3. b), Tina Škof (3. b), Rok Žlogar (3. b), Tinkara 
Mihelčič (3. c), Luka Nemanič (3. c).
4. razred: Emerik Banfi (4. a), Anže Kambič (4. a), Nina Kavčič (4. a), Felix Režek (4. a), Ana Štubljar 
(4. a), Žan Gačnik (4. b), Luka Kozjan (4. b), Tina Pezdirec (4. b), Hana Rus (4. b).
5. razred: Nika Pečarič (5. a), Mark Predovič (5. a), Luna Ramušćak (5. a), Laura Plut (5. b), Ajda 
Vraničar (5. b), Tara Borojević (5. c), Nika Črnugelj (5. c), Eva Dragovan (5. c), Eva Štravs (5. c), Tili Volf 
Roglič (5. c).
6. razred: Anja Bajuk (6. a), Žana Grabrijan (6. a), Ana Vraničar (6. a), Žan Žlogar (6. a), Lan Jerina (6. 
b), Mark Kambič (6. b), Nana Kambič (6. b), Žiga Matekovič (6. b), Lana Kramarič (6. c).
7. razred: Jure Delkot (7. a ), Gašper Simonič (7. a), Nina Gačnik (7. b), Alja Slobodnik (7. b), Sara 
Strahinić (7. c), Žana Škabar Steiner (7. c), Živa Škof (7. c).
8. razred: Nika Bajić (8. a), Barbara Dragovan (8. b), Metka Nemanič (8. b), Zara Bezek (8. c), Neja 
Kokot (8. c), Katarina Mitevski (8. c), Matic Plut (8. c).
9. razred: David Kambič (9. a), Julia Kočevar (9. a), Mateo Rajaković (9. a), Teo Ruklić (9. b), Žana 
Štravs (9. b), Kristjan Grdun (9. c), Vita Kambič (9. c), Urban Kočevar (9. c), Maša Popovič (9. c).

Srebrno Vegovo priznanje so osvojili: Eva Dragovan (5. c), Nana Kambič (6. b), Gašper Simonič (7. a), 
Nina Gačnik (7. b), Nika Bajić (8. a), Metka Nemanič (8. b).

Mentorice za 1. razred: Mirjana Malenšek, Mirjana Bahorić, Tanja Cvelbar

Mentorice za 2. razred: Mentorice: Andreja Mušič, Irena Mali, Tina Leščanec, Martina Štukelj

Mentorice za 3. razred: Urška Delkot, Maja Kočevar, Darja Žugelj

Mentorici za 4. razred: Marina Janjac in Emilija Klopčič

Mentorji za 5. razred: Tomaž Žugelj, Jasmina Štampfelj, Tanja Vraničar

Mentorica za 6. razred: Darja Juršič Fir

Mentorica za 7. razred: Sonja Lahajner

Mentor za 8. razred: Matej Pezdirc

Mentor za 9. razred: Jože Vraničar



Tekmovanj� � znanj� logik�

Bronasto priznanje so osvojili: Nana Kambič (6. b), Nina Gačnik (7. b), Luka Krajačič (8. a), Luka 
Kremesec Mrkalj (8. a), Metka Nemanič (8.b), Katarina Mitevski (8. c), Teo Ruklić (9. b), Žana Štravs (9. 
b), Vita Kambič (9. c), Daša Popovič (9. c).

Mentor: Matej Pezdirc

Tekmovanj� � znanj� angleščin�

Bronasto priznanje je osvojil: Matic Plut (8. c).

Mentor: Vojko Spudić

Tekmovanj� z� anglešk� braln� značk� ep� readin� badg�

Priznanje za sodelovanje so osvojili: Pia Šuklje (8.a), Lana Rajakovič (8. c), Nika Mavretič (9. b), Lana 
Škof (9. b).

Srebrno priznanje so osvojili: Rok Žabčić (5. a), Ivor Maček (5. a), Maruša Šega (5. a), Laura Plut (5. b), 
Marcel Krajnc (6. b), Eva Lapanja (6. c), Eva Kunič (7. a), Jure Delkot (7. a), Vid Kremesec (7. a), Gašper 
Simonič (7. a), tja Toni Matešič (7. b), Alja Slobodnik (7. b), Mitja Leščanec (7. c), Leon Krajačič (8. a), Ka
Tudjan (8. a), Nina Cigić (8. a), Žak Petric (8. a), Tjaša Šimec (8. b), Eva Jerele (8. c), Lara Goričanec (8. c), 
Ajda Matjašič (9. a), Julija Ribarič (9. b), Teo Ruklić (9. b), France Gršič (9. b), Urban Kočevar (9. c), Vita 
Kambič (9. c) in Daša Popovič (9. c).

Zlato priznanje so osvojili: Ana Štubljar (4. a), Lea Gašperič (4. a), Nina Kavčič (4. a), Mark Predovič (5. 
a), Nejc Polak (5. a), Ajda Vraničar (5. b), Tara Borojovič (5. c), Živa Petric (5. c), Nana Kambič (6. b), Tina 
Kambič (7. a), Urban Bajuk (7. a), Barbara Gusić (7. a), Lana Deanović (7. c), Nika Bajić (8. a), Metka 
Nemanič (8. b), Matic Plut (8. c), Neja Kokot (8. c), Manca Bajuk (9. a), Špela Vraničar (9. a) in Janja 
Ambrožič (9. c).

Mentorji: Maja Jelerčič Jesih, Vojko Spudić in Kristina Steiner



Vita Fir, 7. a Marko Oberman, 7. a

Pia Zjačić Veselič, 7. a Manca Težak, 7. a



Tekmovanj� � znanj� nemščin�

Zlato priznanje je osvojila Julia Kočevar (9. a).

Mentorica: Barbara Cesar

Tekmovanj� � znanj� zgodovin�

Bronasto priznanje so osvojili: Metka Nemanič (8. b), Matic Plut (8. c), Manca Bajuk (9. a), David 
Kambič (9. a), Ajda Matjašič (9. a), Špela Vraničar (9. a), Nika Mavretič (9. b), Julija Ribarić (9. b), Žana 
Štravs (9. b), Vita Kambič (9. c), Daša  Popovič (9. c), Maša Popovič (9. c).

Srebrno  priznanje so osvojili: Metka Nemanič (8. b), Matic Plut (8. c), Manca Bajuk (9. a), Špela 
Vraničar (9. a), Nika Mavretič (9. b), Julija Ribarić (9. b), Vita Kambič (9. c) in Maša Popovič (9. c).

Zlato priznanje je osvojila Metka Nemanič (8. b).

 
Mentor: Bojan Vukšinič

Tekmovanj� v znanj� �ik� z� Stefanov� pr�nanj�

Bronasto Stefanovo priznanje so osvojili: Nika Bajić (8. a), Luka Krajačič (8. a), Luka Kremesec Mrkalj 
(8. a), Metka Nemanič (8. b), Matic Plut (8. c), Christopher Šajatović (8. c), Manca Bajuk (9. a), David 
Kambič (9. a), Gašper Kočevar (9. a), France  Gršič (9. b), Teo Ruklić (9. b), Žana Štravs (9. b), Vita 
Kambič (9. c), Daša Popovič (9. c).    

Srebrno Stefanovo priznanje so osvojili: Metka Nemanič (8. b), Matic Plut (8. c) in Manca Bajuk (9. a). 

Mentor: Jože Vraničar

Tekmovanj� v znanj� astronomĳ� z� Dominkov� pr�nanj�

Bronasto Dominkovo priznanje so osvojili: Vid Kremesec (7. a), Gašper Simonič (7. a),  Ajda Kremesec 
(7. c), Luka Kremesec Mrkalj (8. a), Metka Nemanič (8. b), Iga Prevalšek (8. b), Katarina Mitevski (8. 
c),  Matic Plut (8. c), France Gršič (9. b),  Nika Mavretič (9. b), Teo Ruklić (9. b), Žana Štravs (9. b), 
Kristjan Grdun (9. c), Vita Kambič (9. c), Daša Popovič (9. c), Maša Popovič (9. c).

Srebrno Dominkovo priznanje so osvojili:  Matic Plut (8. c), Žana Štravs (9. b) in Maša Popovič (9. c).

Mentor: Jože Vraničar



Tekmovanj� v znanj� biologĳ� z� Proteusov� pr�nanj�

Bronasto Proteusovo priznanje so osvojile: Nina Cigić (8. a), Pia Šuklje (8. a), Matic Plut (8. c) in Manca 
Bajuk (9. a).

Srebrno Proteusovo priznanje je osvojil: Matic Plut (8. c).

Mentorica: Danica Fabac

Tekmovanj� v znanj� � sladkorn� bol�n�

Bronasto priznanje so osvojili: Nina Gačnik (7. b), Luka Mišmaš (8. a), Metka Nemanič (8. b), Manca 
Bajuk (9. a), Gašper Kočevar (9. a), Julia Kočevar (9. a), Katja Pezdirec (9. a), Špela Vraničar (9. a) in 
Anamarija Mužar (9. b)
 
Srebrno priznanje so osvojile: Nina Gačnik (7. b), Manca Bajuk (9. a) in Julia Kočevar (9. a).

Zlato priznanje je osvojila Manca Bajuk (9. a).

Mentorica: Danica Fabac

Tekmovanj� � znanj� prv� pomoč�

2. mesto na 12. regijskem tekmovanju iz znanja 
prve pomoči so osvojili: Luka Mišmaš (8. a), Tjaša 
Šimec (8. b),  Lea Žlogar (8. b), Žana Štravs (9. b), 
Vita Kambič (9. c),  Daša Popovič (9. c) in Maša 
Popovič (9. c).

Mentorica: Alida Malešič Orlič

Tekmovanj� v znanj� kemĳ� z� Preglov� pr�nanj�

Bronasto Preglovo priznanje so osvojili: Nika Bajić (8. a), Luka Kremesec Mrkalj (8. a), Metka Nemanič 
(8. b), Matic Plut (8. c), Manca Bajuk (9. a), David Kambič (9. a), Vita Kambič (9. c), Gašper Kočevar (9. 
a), Julia Kočevar (9. a), Maša Popovič (9. c), Žana Štravs (9. b).

Srebrno Preglovo priznanje sta osvojila: Matic Plut (8. c) in Vita Kambič (9. c).

Mentorica: dr. Ana Logar

Ajda Kremesec, 7. c 



Toni Slobodnik, 7. bMaja Kozjan, 7. a

Barbara Gusić, 7. aMatija Žugelj, 7. b



Kolesarsk� tekmovanj� »Ka� veš � promet�?«

Bronasto medaljo z občinskega tekmovanja je osvojil Mark Kambič (6. b).
Srebrno medaljo z občinskega tekmovanja je osvojil Vid Kremesec (7. a).
Zlato medaljo in priznanje z občinskega tekmovanja je osvojila Metka Nemanič (8. b).

Mentorica: Jasmina Štampfelj

Na Regijskem srečanju društev mladi gasilec osnovnih šol Bele krajine 2018 v Črnomlju so učenci Ivor 
Maček (5. a), Aljaž Nemanič (5. a) in Rok Žabčič (5. a) v kategoriji mlajših učencev osvojili 3. mesto 
med 26 ekipami ter dobili bronaste medalje in pokal za 3. mesto.

Računalnišk� tekmovanj� Bober

Bronasto priznanje so osvojili: Žan Gačnik (4. b), Tina Pezdirec (4. b), Vid Šetinc (4. b), Aljaž 
Nemanič (5. a), Mark Predovič (5. a), Žan Borštnar (5. b), Lev Cimerman Hudopisk (5. b), Tina Kajin 
(5. b), Martin Šuklje (5. c), Toni Matešič (7. b), David Savić (7. b).

Mentor: Andi Jambrošić

Tekmovanj� v znanj� narav�lovj� Kresničk�

Bronasto priznanje so osvojili: Nives Zmrzlak (1. b), Nik Jerina (1. c), Špela Ogulin (1. c), Andraž 
Pečarič (2. a), Pia Polić (2. a) , Filip Cesar (2. b) , Žiga Kambič (2. b), Azra Perko (2. c), Helena Rajakovič 
(2. c), Filip Selak (2. c), Jan Knezetič (3. b), Filip Slobodnik (3. b),  Rok Žlogar (3. b), Klara Kraševec (3. 
c), Jaka Nemanič (3. c), Lea Gašperič (4. a), Jakob Pašič (4. a), Ana Štubljar (4. a), Manca Mihelčič (5. 
a) in Ajda Vraničar (5. b).

Mentorica: dr. Ana Logar

Mentor: Tomaž Žugelj

Društv� Mlad� gasile�



D�ežk� učencev � tekmovan� n� športne� področj�

ODBOJKA NA MIVKI – 2. mesto v polfinalu državnega tekmovanja – skupina III.

Ekipo so sestavljale: Tia Malešič Metež (7. a), Nina Malić (7. c), Nina Košele (8. a), Karmen Kramarič (8. 
a) in Vita Vinski (9. a).

Mentorica: Alida Malešič Orlič

ODBOJKA – STAREJŠE UČENKE – 3. mesto v četrtfinalu državnega tekmovanja  – skupina G

Ekipo so sestavljale:  
Tia Malešič Metež (7. a), Nina Malić (7. c), Nina Košele (8. a), Karmen Kramarič (8. a), Gaja Ogulin (8. 
c), Pia Šuklje (8. c), Vita Vinski (9. a), Anamarija Mužar (9. b), Janja Ambrožič (9. c), Maja Plut (9. c).

Mentorica: Alida Malešič Orlič

MALA ODBOJKA – MLAJŠE UČENKE – 2. mesto na področnem tekmovanju

Ekipo so sestavljale:  Živa Petric (5. a), Pika Jerele (5. b), Laura Plut (5. b), Nika Črnugelj (5. c), Nika 
Drkušić (5. c), Katja Kremesec (5. c), Zoja Čadonič (6. b), Olivera Drakulić (6. b), Lana Sodec (6. b), Nina 
Šuklje (6. c), Maja Kozjan (7. a), Tia Malešič Metež (7. a), Nina Malić (7. b).

Mentorica: Alida Malešič Orlič

ROKOMET – STAREJŠI UČENCI – 2. mesto v četrtfinalu državnega tekmovanja – skupina E

Ekipo so sestavljali: Nino Goleš (8. a), Marko Kambič (8. a), Toni Prosenik (8. a), Nino Tkalac (8. a), Jure 
Lazukin (8. b), Martin Pečarič (8. b), Leon Škrinjar (8. b), Marko Goleš (9. b), Aljaž Vovk (9. b), Urban 
Kočevar (9. c) in Primož Malešič (9. c).

Mentor: Slavko Orlič

ROKOMET – STAREJŠE UČENKE – 3. mesto v polfinalu državnega tekmovanja – SKUPINA II

Ekipo so sestavljale: Tia Malešič Metež (7. a), Eva Kunič (7. a), Katja Tudjan (8. a), Daša Radoš (8. b), 
Neža Dokl (8. c), Lara Goričanec (8. c), Neja Kokot (8. c), Gaja Ogulin (8. c), Kaja Polak (8. c) in Vita 
Vinski (9. a).

Mentor: Slavko Orlič

KOŠARKA 3 x 3 – 1. mesto na področnem tekmovanju in 5. mesto na državnem tekmovanju

Ekipo so sestavljali: Matic Plut (8. c), Gašper Kočevar (9. a), Jani Lapanja (9. a), Mateo Rajaković (9. a) 
in Leon Pečarič (9. c).

Mentor: Slavko Orlič



Ekipno 1. mesto na področnem tekmovanju.
Tekmovalke v ekipi : Ajda Vraničar (5. b), Eva Štravs (5. c), Anja Bajuk (6. a), Žana Grabrijan (6. a), Zala 
Nemanič (6. a) in Lana Sodec (6. b).
Posamično v finalu: 2. mesto Ajda Vraničar (5. b)

Mentorica: Mojca Vraničar

KATEGORIJA STANDARDNI PLESI – PLESNI PARI: angleški valček, tango in foxtrot (4.–6. razred) 
1. mesto na področnem tekmovanju – Ajda Vraničar (5. b) in Bojan Muc (5. c)
2. mesto na področnem tekmovanju – Manca Mihelčič (5. a) in Eva Štravs (5. c) 

Mentorica: Mojca Vraničar

KATEGORIJA LATINSKOMERIŠKI PLESI – PLESNI PARI: cha-cha-cha, samba in rock'n'roll (4.–6. razred) 
1. mesto na področnem tekmovanju –  Manca Mihelčič (5. a) in Eva Štravs (5. c) 
2. mesto na področnem tekmovanju – Ajda Vraničar (5. b) in Bojan Muc (5. c)
4. mesto na področnem tekmovanju –  Žana Grabrijan (6. a) in Zala Nemanič (6. a) 
5. mesto na področnem tekmovanju – Olivera Drakulić (6. b) in Lana Sodec (6. b) 
6. mesto na področnem tekmovanju – Anja Bajuk (6. a) in Ana Škof (6. a) 

Mentorica: Mojca Vraničar

KATEGORIJA POSAMEZNO: hip hop, pop, latino (7.–9. razred)
Ekipno 2. mesto na področnem tekmovanju. 
Tekmovalke v ekipi : Vita Fir (7. a), Eva Nemanič (7. c), Žana Škabar Steiner (7. c), Nika Bajić (8. a), Daša 
Radoš (8. b) in Julia Kočevar (9. a). 
Posamično v finalu: 2. mesto na področnem tekmovanju – Julia Kočevar (9. a)

Mentorica: Kristina Steiner

KATEGORIJA STANDARDNI PLESI – PLESNI PARI: angleški valček, tango in foxtrot (7.–9. razred) 
4. mesto na področnem tekmovanju – Pia Zjačič Veselič (7. a) in Tija Stanišič (7. b)

Mentorica: Mojca Vraničar

KATEGORIJA LATINSKOMERIŠKI PLESI – PLESNI PARI: cha-cha-cha, samba in rock'n'roll (7.–9. razred) 
1. mesto na področnem tekmovanju – Vita Fir (7. a) in Eva Nemanič (7. c)
5. mesto na področnem tekmovanju – Tina Kambič (7. a) in Anja Željko (7. c) 
6. mesto na področnem tekmovanju – Tija Malatestinić (7. b) in Nina Malič (7. c) 

Mentorica: Mojca Vraničar

Šolsk� plesn� festiva� – ŠPF 



Atletik�

Na  v atletiki se je uvrstilo 28 učencev, medalje pa so osvojili:področno tekmovanje
Tia Malešič Metež (7. a) v teku mlajših učenk na 60 m – 2. mesto
Karmen Kramarič (8. a) v metu vortexa za starejše učenke – 2. mesto
Žan Černič (9. c) v skoku v daljino starejših učencev – 2. mesto
Mark Štefanič (9. c) v teku starejših učencev na 60 m – 2. mesto
Mateo Rajaković (9. a), Aljaž Vovk (9. b), Leon Pečarič (9. c) in Mark Štefanič (9. c) v 
teku štafete 4 x 100 m za starejše učence – 2. mesto
Leon Pečarič (9. c) v teku starejših učencev na 300 m – 3. mesto

Na  v atletiki so se uvrstili: Tia Malešič Metež (7. a) v teku na 60 m, državno tekmovanje
Žan Černič (9. c) v skoku v daljino in fantje v štafeti 4 x 100 m.

Elis Regina Baškovič, 7. a Maja Kozjan, 7. a



Starejš� folklorn� skupin�

Na Območnem srečanju otroških folklornih skupin Bele krajine 2018 je starejša folklorna skupina 
Osnovne šole Metlika v Črnomlju prejela bronasto priznanje.

Na Regijskem srečanju otroških folklornih skupin Dolenjske, Bele krajine in Posavja 2018 v Semiču pa je 
prejela srebrno priznanje.

V starejši folklorni skupini so zaplesali: Aljaž Nemanič (5. a), Janin Pirkovič (5. b), Urška Stojnič (6. a), 
Olivera Drakulić (6. b), Eva Lapanja (6. c), Nika Šuklje (6. c), Urban Bajuk (7. a), Manca Težak (7. a), Klara 
Nemanič (7. b), Pia Šuklje (8. a), Sara Stojnič (8. b), Lea Žlogar (8. b), Manca Bajuk (9. a), Julia Kočevar 
(9. a), Katja Pezdirec (9. a), Tina Težak (9. a), Špela Vraničar (9. a), Anamarija Mužar (9. b) in Urban 
Kočevar (9. c).

Mentor: Tomaž Žugelj

 

DOSEŽKI UČENCEV

S TEKMOVANJ NA LIKOVNO-GLASBENEM-FOLKLORNEM PODROČJU

Antonija Stanič, 2. d
Mentorica: Martina Štukelj



Likovn� področj�

NATEČAJ EVROPA V ŠOLI 2018
Po izboru strokovne komisije so se na državno raven uvrstila dela naslednjih učenk in učencev: Rok 
Simonič (2. d), Erik Sodec  (3. b), Lenart Žugelj (5. a) in Lucija Kostelec (5. a), Laura Plut (5. b), Lana Sodec 
(6. b), Nina Gačnik (7. b), Nika Bajić (8. a), Lana Škof (9. c), Lana Rajaković (8. c) in Daša Popovič (9. c). 
Prvo nagrado v tretji triadi na državni ravni je za likovno delo prejela Lana Rajaković (8. c), mentorica 
Duška Vlašič, drugo nagrado na državni ravni za fotografijo pa Daša Popovič (9. c), mentorica Duška 
Vlašič.

Na so bila nagrajena dela naslednjih učenk in 4. MEDNARODNEM NATEČAJU SLAVINI MLADI AKVARELISTI 
učencev:
prva nagrada na razredni stopnji: Živa Savić (1. a), mentorici Branka Matkovič in Mirjana Malenšek
tretja nagrada na razredni stopnji: Klemen Jakša (1. b), mentorici Mirjana Bahorić in Vlatka Maček
prva nagrada na predmetni stopnji: Gašper Simonič (7. a), mentorica Duška Vlašič
druga nagrada na predmetni stopnji: Janja Ambrožič (9. c), mentorica Duška Vlašič
tretja nagrada na predmetni stopnji: Lucija Kostelec (5. a), mentorica Duška Vlašič
Posebno pohvalo sta dobila: Lana Deanović (7. c) in Leon Pečarič (9. c), mentorica Duška Vlašič.

Na na 18. mednarodnem natečaju JQA INTERNATIONAL ENVIROMENTAL CHILDRENŚ DRAWING CONTEST 
Japonskem je Elis Regina Baškovič (7. a) za svojo sliko dobila častno priznanje. Njena mentorica je bila 
Duška Vlašič.

Na , ki je bil septembra 2017 v Semiču, 36. SLIKARSKEM EX TEMPORU MLADIH LIKOVNIKOV BELE KRAJINE
so sodelovali: Janja Ambrožič (9. c), Manca Bajuk (9. a), Juila Kočevar (9. a), Urban Kočevar (9. c) in 
Karmen Pečarič (9. b). Srečanje nima tekmovalnega značaja. Vsa nastala dela so bila razstavljena na 
razstavi v Kulturnem centru Semič. Mentorica je bila Duška Vlašič.

Na  ki je bila 25. maja 2018 v 4. IZLETNIŠKI KOLONIJI MLADIH LIKOVNIKOV DOLENJSKE IN BELE KRAJINE,
mestu Krk na Hrvaškem, so sodelovali: Gašper Simonič (7. a), Toni Slobodnik (7. b), Tija Malatestinić (7. b), 
Stella Radman (8. a), Lea Žlogar (8. b), Katarina Mitevski (8. c), Katarina Štefanič (9. b) in Urban Kočevar 
(9. c). Srečanje nima tekmovalnega značaja. Likovna dela bodo razstavljena v Kulturnem centru Semič. 
Mentorica je bila Duška Vlašič.

V oktobrskem Cicibanu je bilo za  izbrano likovno delo Tine Škof, učenke 3. b razreda. UMETNIJO MESECA
Njena mentorica je bila Jasmina Nedanovski. 

Na , ki so ga razpisali ob 50. obletnici prvega ustekleničenja NATEČAJU KMETIJSKE ZADRUGE METLIKA
Metliške črnine, so bili za svoja dela nagrajeni naslednji učenke in učenci:
1. mesto: Oliver Budački (4. a), mentorica Marina Janjac
2. mesto Maša Lojk (6. b), mentorica Duška Vlašič
2. mesto Katja Pezdirec (9. a), mentorica Duška Vlašič
3. mesto: Katja Novak (4. b), mentorica Emilija Klopčič

Na , ki je bila februarja 2018 v Črnomlju, sta sodelovali 11. MEDNARODNI KIPARSKI KOLONIJI MLADIH
Karmen Pečarič iz 9. b – v delavnici Siporeks -- in Maja Kozjan iz 7. a – v delavnici Montažna plastika.
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Cantabil�, pevsk� zbor …

Dekliška vokalna skupina Cantabile je zasedla 1. mesto v svoji kategoriji na Mednarodnem festivalu in 
tekmovanju slovanskih pesmi "Blagoslovi me, moj talisman"  v Ško�i Loki.

V skupini so zapele: Vita Fir (7. a), Eva Kunič (7. a), Tara Hönigman (7. b), Eva Nemanič (7. c), Žana 
Škabar Steiner (7. c), Anja Željko (7. c), Nika Bajić (8. a), Metka Nemanič (8. b), Julia Kočevar (9. a), 
Katja Pezdirec (9. a), Anamarija Mužar (9. b), Žana Štravs (9. b).

Tina Pezdirec se je uvrstila na 3. mesto med solisti od 10 do 12 let na Mednarodnem festivalu in 
tekmovanju slovanskih pesmi "Blagoslovi me, moj talisman" v Ško�i Loki in dobila glavno nagrado, tj. 
skupno 1. mesto na 7. Mednarodnem pevskem festivalu otroške pesmi  Veseli veter  v Ljubljani.

Mentorica: Irina Kolar

Bel� br��
Glasilo učenk in učencev Osnovne šole Metlika

Urednica: Špela Cimerman Hudopisk
Likovna urednica: Duška Vlašič
Oblikovanje: Duška Vlašič

Likovna dela na naslovnici in hrbtni strani (detajli): Nives Zmrzlak, 1. b, Nea Gašperič, 1. b 
mentorici Mirjana Bahorić in Vlatka Maček, Hana Pašič, 2. c, mentorica Tina Leščanec, 
Tina Škof, 3. b, mentorica Maja Kočevar.

V glasilu so objavljeni barvni linorezi Stara metliška vrata, ki so dela učenk in učencev 7. razreda, 
mentorica Duška Vlašič,
ter risbe z motivom tihožitja s steklenicami, prav tako dela učenk in učencev 7. razreda, 
mentorica Duška Vlašič.

Metlika, junij 2018

Karla Jambrošić, 2. d
Mentorica: Martina Štukelj
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