Glasilo Bolnišnične šole, OŠ Ledina
Šolsko leto 2019/2020

Pozdravljeni, dragi bralci Utrinkov!
Šolsko leto se bliža h koncu in tudi letos ga zaključujemo z novim šolskim časopisom. Poskrbeli
smo, da je številka tematska: Naj vam predstavim.
Zamislili smo si, da bi vsak učenec ali učenka, dijak ali dijakinja, ki bo v tem šolskem letu
hospitaliziran in/ali obravnavan na Pediatrični kliniki, napisal prispevek, v katerem bo
predstavil svoj domači oziroma rojstni kraj. Prepričani smo namreč bili, da svoj domači kraj
vsak izmed nas še najbolje pozna, da ve, kod vodijo privlačne poti, koliko ima prebivalcev,
katere so njegove kulturne, zgodovinske in naravne znamenitosti, da pozna kakšno zanimivo
osebnost svojega kraja, na primer kakšnega gledališkega ali filmskega igralca, pisatelja,
pesnika, posebneža in podobno.
In veste, kaj smo ugotovili? Učenci in dijaki so med pisanjem svojega prispevka eden za drugim
ugotavljali, da svojega rojstnega kraja sploh ne poznajo dovolj dobro, da bi lahko prišleku,
mimoidočemu ali pa turistu svetovali, katero znamenitost ali zanimivost naj si ogleda. Pri
snovanju svoje predstavitve kraja so uporabljali različne spletne strani, kjer so iskali podatke,
zanimivosti in fotografije, podatke pa so preverjali tudi v enciklopedijah in leksikonih. Ko je
prispevek nastal, ga je bilo potrebno še likovno opremiti. Pri delu so sodelovali tudi bolnišnični
učitelji, ki so mladim piscem dobrohotno priskočili na pomoč, če so jo potrebovali. Učenci in
dijaki so bili s svojimi izdelki zadovoljni, še posebej pa so se veselili novega znanja, ki so ga
pridobili med ustvarjanjem prispevka in raziskovanjem svojega kraja. Zdaj so odlično
pripravljeni na vaš in naš obisk.
Vsekakor velja prebirati in si ogledovati zanimivosti krajev, ki se razgrinjajo na časopisnih
straneh Utrinkov, morda pa se vam utrne ideja, kam jo boste mahnili med počitnicami.
Naj vam zaželimo le še prijetno bralno popotovanje!
Manja Žugman
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Podpeško jezero je kraško jezero (v vasi Jezero) blizu Podpeči, po kateri je dobilo tudi ime. Vasi
spadata pod občino Brezovica. Posebnost tega jezera je podzemni odtok (v obliki lijaka), doslej
pa je raziskanih 51 metrov globine. To je eno najglobljih jezer v Sloveniji. Njegova obala tvori
skoraj popoln krog s premerom okoli 130 metrov. Zraven jezera je tudi gostišče.
Lepo vabljeni na ogled jezera. Poleti se v njem lahko tudi ohladite!
Kiara, 6. razred

Kiara, 6. razred
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Mirna je gručasto naselje ob reki Mirni v jugovzhodnem delu Slovenije. Natančneje ji rečemo
tudi Mirna na Dolenjskem. Dolina je obdana z gričevjem, pokritim z njivami, travniki, vinogradi
in gozdovi.
Nekoč je bila Mirna središče naseljevanja na Dolenjskem. Najstarejši grad, ki je na vzpetini, se
prvič omenja leta 1250.

Čeprav je grad trenutno zaprt, sem ga imela priložnost obiskati.
Zanimiv je tudi mirnski grb, ki predstavlja tri srebrne Jakobove školjke, postavljene v trikotnik.
Modra podlaga simbolizira vodo.

V Mirno se vozim vsak dan v šolo. Zdi se mi, da bom kraj kar malo pogrešala, saj bom prihodnje
leto hodila v novomeško srednjo šolo.
Viktorija, 9. razred
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Živim v okolici Krke, kjer so snemali Reko ljubezni. V mojem kraju, natančneje v Trebnji Gorici,
pa je Krška jama. Tam teče reka Krka. V Trebnji Gorici je tudi njen izvir.
Moj kraj mi je všeč, ker je miren, ima svež zrak in veliko kmetij, tam pa živi tudi moja babica,
stric, ata, teta, bratranec Lukas in vsi moji najdražji.
Vabim vas na ogled Krške jame in našega kraja.
Predlagam vam, da se na poti do Krke, ustavite še na Muljavi in obiščete Jurčičevo domačijo.
Po celodnevnem izletu boste zagotovo lačni. Okrepčajte se v gostišču Krka.
Dobrodošli v naših lepih krajih.
Žan, 6. razred

Žan, 6. razred
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S sestro hodiva ob nedeljah po kosilu na Šteharski vrh, ki je visok 1018 metrov.
Pot od Tolstega vrha do Šteharskega traja od 10 do 20 minut. Na poti se srečujeva s planinci
in opazujeva živali ter rastline. Na drevesih so markacije. Začetek poti zaznamuje tabla z
napisom Šteharski vrh. Na vrhu je ravnina, kjer stojijo klopi, mize in majhna koča.
Ko prideva do vrha, popijeva vodo in se pogovarjava s planinci. Nato greva v kočo, da se
podpiševa v vpisno knjigo, potem pa se odpraviva domov.
Veselim se nedeljskih izletov, ker rada hodim v hribe.
Marija, 7. razred

V Motniku imamo vsako leto meseca junija Križnikov festival.
Na začetku festivala učenci OŠ Motnik zapojejo nekaj pesmi, potem pa se pričnejo različne
delavnice. Ves dan se na Križnikovem festivalu nekaj dogaja, poteka npr. izdelovanje lutk,
poslušanje pravljic, ogled živali v bližnjem gozdu. Na drevesih so pritrjene lesene živali:
medved, zajček, veverica, jelen, ježi. Te živali je potrebno poiskati. Ko se stemni, pride
»čukakabra« z ognjem. Križnikov festival je zelo zanimiv in se ga rada udeležim.
Nina, 5. razred

Vir: https://www.kamra.si/novice/item/kriznikov-pravljicnifestival-2019.html
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Na vrhu naše vasi stoji cerkev sv. Tomaža, po kateri se vas tudi imenuje. Naša hiša ima številko
10, dve hiši v neposredni bližini pa sta še višji od naše. Naša majhna vas šteje deset hiš in šest
kmetij. Ob naši vasi se razlega vas Praprotno, ob kateri teče glavna cesta.
Mi imamo kmetijo, na kateri redimo krave in teličke. Imamo tudi psička Rona, ki je star devet
let, a je na žalost oslepel. V prostem času rad igram harmoniko. Moji sestri sta Neja in Laura,
mami je ime Suzana, atiju pa Tomaž, imam pa tudi babico in dedka, ki sta že zelo stara.
Z naše hiše se razlega lep pogled nad pokrajino. Turisti našo vas zelo radi obiskujejo, si
ogledujejo cerkev in hodijo po bližnjih hribih.
Mark, 4. razred

Č

Č

Prihajam iz Črnuč, Nadgorice. Moja vas je majhna, ima pa cerkev in gasilski dom.

Vir: http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/podstran.php?stran=podruzna
Prvotno je bila Nadgorica gručasto naselje s cerkvijo. Počasi se je razširila in ima danes poleg
starih hiš s cerkvijo tudi nekaj ulic, družinskih hiš in vil. Moja vas je stara približno 719 let. Prvič
je bila pisno omenjena leta 1300.
Mi živimo v novejšem delu vasi. V bližini imamo hrib, ki se imenuje Oljska gora. Ko sem bila
mlajša, smo se nanj velikokrat povzpeli in posedeli na klopcah. Popotnik pa se lahko s kolesom
odpelje tudi v bližnji kraj Dragomlje, ki ima manjšo reko.
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Ker Nadgorica nima šole, sem osnovno šolo obiskovala v Ljubljani. Zdaj hodim v prestolnici
tudi v srednjo šolo, ogledala pa sem si še fakulteto za strojništvo, ki mi je zelo všeč.
Nadgorica spada pod občino Črnuče.

Vir: http://zupnija-lj-crnuce.rkc.si/stran.php?stran=predstavitev

Četrtna skupnost Črnuče vsako leto organizira pohod na Rašico in jesensko čistilno akcijo.
Organizirajo tudi kros Fortim.
Ime Črnuče se prvič omenja leta 1322. Tam je včasih stala kapelica svetega Janeza Nepomuka.
Tam je bila tudi francoska postojanka, ustanovljena leta 1813 v času Napoleonovih vojn. Okopi
in jarki so ponekod vidni še danes.

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Crnu%C4%8De
Eva, 1. letnik
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Dobrova spada pod občino Dobrova – Polhov Gradec. V občini tečeta reki Gradaščica in
Horjulščica. Imamo tudi svoj časopis z naslovom Naš časopis in veliko različnih prireditev, na
primer različnih pohodov, tečajev, predavanj, nastopov, koncertov …

Vir: https://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Obcine_Slovenija_2006_Dobrova__Polhov_Gradec.svg
Na Dobrovi je veliko različnih ustanov, imamo na primer lekarno, pekarno, trgovino, frizerstvo,
pošto, banko, vrtec, šolo, bencinsko črpalko in cerkev.
Cerkev na Dobrovi se imenuje cerkev Marijinega vnebovzetja. Na Dobrovi stoji že od leta 1716,
zidati so jo začeli leta 1713, gradili pa so jo tri leta.

Vir: https://lilisubic.splet.arnes.si/2019/02/
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Dobrova ima tudi eno osnovno šolo, ki se imenuje OŠ Dobrova. Sestavlja jo 18 razredov. Jaz
hodim v 7. b razred. Na šoli poteka tudi veliko prireditev, kot so novoletni sejem, knjižna
čajanka, športne tekme, programi o branju, zdravem življenju in podobno.

Vir: http://www2.arnes.si/~odobrovalj/

Dobrovo krasijo travniki in gozdovi, kjer biva veliko živali in rastlin. Najdete lahko stare kozolce,
hiše, hleve ... V našem kraju pa stoji tudi rojstna hiša Emila Adamiča, ki je bil slovenski
skladatelj. Na Dobrovi živi tudi slovenski glasbenik Jože Potrebuješ, član skupine Čuki. Z njim
lahko kdaj tudi kaj zapojemo.
Kot zanimivost pa vam povem še to, da se Dobrova imenuje po drevesu oziroma hrastu dobu.
Kim, 7. razred
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Predstavila vam bom Novo mesto, ki slovi po svoji razgibani zgodovini in tradiciji. Prvič se kraj,
ki leži ob reki Krki, omenja leta 1365. Tukaj živi približno 140.000 prebivalcev.
Dolenjski muzej, ki je del naših kulturnih zanimivosti, sestavljajo različni oddelki: arheologija,
etnologija, kulturna zgodovina, novejša zgodovina, umetnostna zgodovina.
V Novem mestu imamo tudi situlo (to je okrašena kovinska posoda od 8. do 4. stoletja pr. n.
št.). Jaz sem si jo ogledala z osnovno šolo. Zdela se mi je res lepa.

Vir: https://www.visitnovomesto.si/home/document/docid/5727?back=/kajpoceti/znamenitosti/arheoloska-dediscina

Obiskujem Osnovno šolo Šmihel. Letos bo moja šola stara že 155 let. Imamo tudi več
projektov, npr. Rastoča knjiga, Erasmus+, Ekošola.
Novo mesto ima tudi Glavni trg, Novi trg in Stari trg, na katerih se odvijajo različni dogodki in
prireditve, najbolj pa uživam v Noči nakupov. Na tem dogodku nastopajo glasbene skupine,
predstavljajo se različni akrobati in umetniki, trgovine pa ponujajo posebne popuste.
Nika, 7. razred
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Prihajam iz Radovljice, zato vam bom predstavila nekaj znamenitosti tega srednjeveškega
mesta, ki naj bi veljalo za najbolj sončno mesto na Gorenjskem.
Na radovljiškem trgu najdemo veliko muzejev, kot so Čebelarski muzej, Švinčeva hiša, Mestni
muzej Radovljica, Muzej talcev v Begunjah in Kovaški muzej v Kropi.
Čebelarski muzej se nahaja v starem delu mesta, v baročni graščini. Zbirka predstavlja bogato
tradicijo slovenskega čebelarstva. Tukaj si lahko ogledamo najbolj tipična čebelja prebivališča
in čebelarsko orodje. To je v Sloveniji tudi prvi muzej, kjer lahko slepi in slabovidni občutijo
panjsko končnico.
Švinčeva hiša je meščanska hiša, ki datira v 16. stoletje. Stoji v samem jedru Radovljice in je
pomemben kulturni spomenik ter primerek poznogotske zgradbe pri nas. Hišo so leta 1976
obnovili, njeno notranjost pa predstavljajo: veža v pritličju, kuhinja, kašča in bivalna soba v
nadstropju. Danes ta soba služi tudi kot poročna dvorana, medtem ko je v stebriščni veži
likovna galerija.
V baročni graščini v starem delu mesta, na današnjem Linhartovem trgu, pa si lahko ogledate
Mestni muzej Radovljica.
Begunje na Gorenjskem so krasna vasica, ki leži pod goro Begunjščico, sedem kilometrov
severno od Radovljice. V mogočnem begunjskem gradu so bili v času nacistične okupacije
gestapovski zapori, kjer se je izmenjalo 11.477 zapornikov, ki so jih preganjali in mučili. Mnogi
zaporniki so bili premeščeni tudi v koncentracijska taborišča, večinoma v Dachau in
Mauthausen. Izvajali pa so tudi streljanje talcev. V begunjskih zaporih naj bi bilo usmrčenih
849 ljudi.
Kovaški muzej Kropa se nahaja v Klinarjevi hiši. Tod se lahko poučimo o pomenu kroparske
dediščine. Muzej je svoja vrata odprl leta 1952 na pobudo domačinov in strokovne javnosti.
Največja prireditev pri nas pa je Festival čokolade, ki je hkrati tudi največja čokoladna
prireditev v Sloveniji. Poteka vsako leto aprila in traja tri dni. Pridite, ne bo vam žal.
Žana, 9. razred
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Prihajam iz Trebnjega, zato vam bom v nadaljevanju predstavila svoj domači kraj. Trebnje je
mesto, skozi katerega teče reka Temenica, ki je dolenjska reka ponikalnica. Do svojega izliva
dvakrat ponikne, nazadnje pa se izlije v bolj poznano dolenjsko reko Krko. V Trebnjem imamo
tudi manjše naravno kopališče, v katerem se lahko osvežite ob vročih dneh. Moj kraj leži ob
železnici in avtocesti Ljubljana – Novo mesto, zato je tu naseljenih veliko mladih družin in
tujcev, saj se vozijo v službe v Ljubljano in Novo mesto, nekateri pa tudi v Zagreb, ki je od kraja
oddaljen le dobro uro vožnje.
V starih rimskih časih je bila na tem mestu naselbina Praetorium Latobicorum. Leta 1351 so
kraj prvič poimenovali kot trg, tri leta pred ustanovitvijo občine pa so ga uradno poimenovali
Trebnje.
Skozi Trebnje teče tudi 15. poldnevnik, ki je obeležen z veliko tablo ob vhodu v mesto ter z
radijsko vodeno uro, ki kaže točen srednjeevropski čas.
Za pohodnike je v mestu privlačen Trebnji vrh, ki je zaradi lahkega in hitrega dostopa precej
obiskan. Na vrhu hriba pa so trebanjski planinci postavili kovinsko skrinjico z vpisno knjigo in
žigom, v katero se podpišeš, ko osvojiš vrh, ki stoji na višini 581 metrov. Za vse tiste, ki se boste
odpravili na vrh, pa že vnaprej povem, da morate imeti hrano in pijačo s seboj, saj v bližini ni
nobene restavracije, v kateri bi se lahko okrepčali.
Občina Trebnje vsako leto junija priredi Trebanjski koš in ob koncu poletja prireditev Slovo
poletju, ki se je vsako leto udeleži veliko število obiskovalcev.

Vir:
https://www.google.com/se
arch?q=trebanjski+ko%C5%A
1&source=lnms&tbm=isch&s
a=X&ved=0ahUKEwj_pObWh
6HlAhUKMuwKHWUeDt0Q_
AUIEigB&biw=1280&bih=657
#imgrc=9pPYNB6M9HLFWM:
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Iz Trebnjega prihajajo še trebanjske mažoretke, ki na državnih in evropskih prvenstvih
dosegajo odlične rezultate, večkrat pa jih spremlja tudi občinski pihalni orkester.

Vir: https://www.mojaobcina.si/trebnje/novice/trebanjske-mazorete.html#gallery-1

Domači kraj imam zelo rada, saj je majhen, tod pa najdem vse, kar potrebujem.
Lora, 8. razred
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Naj vam predstavim Ljubljano, moj rojstni kraj. Ljubljana je glavno mesto Republike Slovenije
in sedež istoimenske mestne občine, najbolj naseljene občine v Sloveniji. V Ljubljani je veliko
zanimivih stvari. Meni je zelo zanimivo to, da se je Ljubljana včasih imenovala Emona, tod pa
so živeli Rimljani. Štela je okrog 5.000 prebivalcev. V predelu mesta se danes vidijo celo še
ostanki rimskega obzidja.
Pred leti je Ljubljana prejela naziv Zelena prestolnica Evrope. V središču mesta je na vrhu
grajskega griča Ljubljanski grad. Njegov namen je bila obramba pred turškimi vpadi in
kmečkimi upori, nekaj časa pa je služil tudi kot zapor. Danes je turistična znamenitost s pestrim
kulturnim programom. Z gradu se vidi tudi Tromostovje, ki prečka reko Ljubljanico. Včasih je
bil most namenjen tramvaju in motornemu prometu, zdaj pa služi predvsem pešcem. Blizu
Tromostovja pa je Zmajski most. Tako se imenuje zato, ker so na mostu štirje zmaji, ki
ponazarjajo moč, pogum in veličino. Zmaj je upodobljen tudi na ljubljanskem grbu. Če bi me
turist vprašal, kaj naj si v mestu ogleda, bi mu poleg prej naštetih znamenitosti priporočala še
Prešernov trg, Mestni muzej, cerkev sv. Nikolaja, Narodno galerijo in mestno hišo.
Tija, 2. letnik

Karin, 9. razred
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Moje ime je Iza. Hodim na Osnovno šolo Božidarja Jakca. Rada imam kužke in konje. Živim v
Ljubljani, glavnem mestu Slovenije. Imam kužka in živim v hiši. Ukvarjam se s plavanjem,
dejavnost pa obiskujem v našem Tivoliju. Po Ljubljani se rada sprehajam, saj je zelo lepa. Rada
jo imam pozimi, ker je vsa obsijana s prazničnimi lučmi. Obožujem tudi pražene mandlje in
pečen kostanj, ki ga dobim na stojnicah ob Ljubljanici. Ljubljana je moje najljubše mesto. V njej
je vedno veliko obiskovalcev iz tujih držav. V prestolnici lahko kupiš tudi veliko spominkov in
razglednic.
Še posebej rada se povzpnem na Ljubljanski grad, saj lahko s stolpa, ki je zelo visok, vidim celo
Ljubljano. Na Ljubljanskem gradu sem dobila bronasti kovanec, na katerem je zmaj. Z očetom
in s kužkom Binetom radi hodimo ob Ljubljanici, z nami pa gre včasih tudi moja mami. Ko se
sprehajam ob reki, mečem labodom in račkam drobtinice. Če pa pride čas, da bi se igrala, pa
zavijem na Kodeljevo, kjer je krasno igrišče in kjer imam veliko prijateljev.
Iza, 6. razred

Iza, 6. razred
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Č
Predstavila vam bom Lutkovno gledališče Ljubljana.
Nahaja se pod Ljubljanskim gradom.
Predstave so za otroke, mlade in odrasle.
Lahko si kupimo abonma, ki vključuje sedem predstav.
Lahko pa si ogledamo le eno predstavo.
Ogledala bi si predstavo Zvezdni prah, premiera bo
junija 2020.
Zarja, 4. razred

Doma sem v Novem mestu. V Novem mestu stoji kip Leona Štuklja. Štukelj je bil zelo uspešen
na olimpijskih igrah. Živel je 101 leto.
Po pripovedovanju zapisala učiteljica Metoda.
Prvošolec Matija je kip prikazal z lepljenko. Odlično mu je uspelo.

Matija, 1. razred
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Živim v Veržeju, ki je gručasto, ravninsko naselje. Leži v severovzhodnem delu Slovenije, v
Pomurju, ob reki Muri. Smo na njenem desnem bregu. Rečejo nam, da smo pravi Prleki.
Imamo spomenik Slavka Osterca, ki je bil skladatelj in univerzitetni profesor. Živel je med
obema svetovnima vojnama. Na občini imamo tudi spominsko sobo zgodovinarja Frana
Kovačiča.
V kraju je veliko kmetij. Ljudje se ukvarjajo z različnimi panogami, kot so živinoreja,
poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo in obrt.
Imamo tudi mlin na Muri, ki se mu reče Babičev mlin in še danes dela. Naravna znamenitost v
Veržeju so narcise, ki rastejo na travnikih in
ob gozdu. Vsako leto imamo Mihaelov sejem,
kjer prodajajo izdelke starejše obrti.
Danes je Veržej samostojna občina, ki jo
sestavljajo še Banovci in Bunčani. Posvečamo
se družbenim dejavnostim na področju
gasilstva, športa in turizma.
V mojem kraju je lepo in zanimivo živeti.
Katarina, 5. razred
Ida, 8. razred

Živim v kraju, ki se imenuje Dol pri Ljubljani. Blizu moje hiše
je kmetija, kjer imajo krave.
Okoli mojega doma je veliko dreves in polj. Na poljih raste
različna zelenjava. Tukaj je zelo mirno. Velikokrat slišim
petje ptic in mukanje krav. Moj domači kraj mi je zelo všeč.
Narisala sem tudi naš grb, ki ima rumeno kitko, modro in
zeleno barvo.
Nika, 3. razred

17

Prihajam iz Jemna, zato ga bom tudi predstavila. Jemen je v Aziji. Glavno mesto Jemna je
Sanna. Ima več kot tri milijone prebivalcev. Glavno mesto je večje od Slovenije, ima pa tudi več
prebivalcev. Nadmorska višina Sanne je 2300 metrov. V Jemnu je od novembra do februarja
bolj hladno. Zjutraj, ko sem se odpravljala v šolo, sem imela oblečeno kratko majico, dolg
pulover in bundo. Domov sem prišla v kratkih rokavih. Dopoldne je bilo hladno, od 11. do 18.
ure pa vroče. Potem se je stemnilo in je postalo spet hladno.
V Jemnu ne praznujejo božiča ali novega leta. Ne praznujejo niti svojega rojstnega dne. Ljudje
niti ne vedo, kdaj imajo rojstni dan. To jim ni pomembno.
Najlepši del Sanne je stari del. Ker sta mami in oči turistična vodiča, sem z njima večkrat
obiskala stari del Sanne, kjer je veliko turistov. Tam je vedno zabavno. Vedno je veliko glasbe,
tukaj so tržnice, veliko je ljudi. Hiše so visoke in ozke ter lepo okrašene. Stari del Sanne ima
tudi najboljše čevapčiče, kebab ter najboljše hladne in osvežilne sokove iz manga, ananasa,
jagod, gozdnih sadežev, jabolk, hrušk, zelenjave.
V Jemnu sem živela sedem let, ker od tod prihaja moj oče. Hodila sem v dva vrtca: v Manarat,
kjer smo imeli ameriški sistem, in v Hado Wely, kjer smo imeli angleškega. V 1. in 2. razred sem
hodila v šolo Euro, kjer smo imeli angleški sistem.
V jemensko šolo smo morali s seboj prinesti malico in kosilo. Okoli šole smo imeli obzidje.
Znotraj obzidja je bila šola, tudi igrala in shramba, kjer smo si lahko kupili hrano. Med vsakim
šolskim odmorom smo morali ven na sonce ali dež. Dežja smo se zelo veselili, ker ga je bilo
zelo malo. Imela sem najboljšo prijateljico Jade, s katero sem bila v razredu. Skupaj sva hodili
tudi na balet. Jade prihaja iz Južne Amerike.
V naši družini nas je sedaj več kot sto živih, saj se včasih med seboj poročajo tudi sestrične in
bratranci. Moj oče ima štiri sestre in tri brate.
Z mamo, babico in bratom živim v Kranju že pet let. Oče je v Jemnu.
Ranya, 7. razred
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Moje rojstno mesto je Kranj, ki je četrto največje mesto v Sloveniji. Ima 37.463 prebivalcev.
Leži med rekama Savo in Kokro. Poseljevali so ga Kelti v 1. tisočletju pr. n. št. Med vdiranjem
germanskih plemen je bil pomembna obrambna točka. Kranj je v 10. stoletju postal glavno
mesto Kranjske krajine in Vojvodine Kranjske. Pozneje je to postala Ljubljana. V 19. stoletju je
Kranj postal industrijsko mesto. Ob koncu srednjega veka pa je mesto varovalo mestno
obzidje. V starem predelu še vedno stojijo lepe meščanske hiše. Posebej znamenita je
Prešernova hiša, v kateri je tudi muzej. Zanimivi so še obrambni stolpi in Plečnikove stopnice
z arkadami.
Slavni Kranjčani so in so bili: Iztok Čop (veslač), Uroš Zorman (rokometaš), France Prešeren
(pesnik), France Štiglic (režiser), Andrej Šifrer (glasbenik), Jože Plečnik (arhitekt), Tomo Česen
(alpinist).
Rad se sprehajam po mestu in pogosto zaidem v mestno knjižnico.
Še posebej zanimiv se mi zdi kanjon reke Kokre. V njem so arheologi našli številne zanimive
arheološke ostanke iz različnih zgodovinskih obdobij. Vanjo se je v srednjem veku zrušil tudi
del mestnega obzidja. Najdeni predmeti so razstavljeni v Gorenjskem muzeju. Kokra izvira v
Karavankah in se pri Kranju izliva v Savo. Ob reki Kokri poteka tudi učna pot, ki je še posebej
lepa zgodaj spomladi in poleti.
Jan, 7. razred

Jan, 7. razred
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Živim v Novem Svetu, kjer imamo dela na pretek.
Poleti večino časa grabimo seno in travo ali prestavljamo ograje za živino. Skoraj vedno je tako,
da otroci nosimo hrano in pijačo, medtem ko odrasli grabijo.
Jeseni in spomladi skoraj vsak dan cepimo drva. Naša prababica ima veliko veselje do dela,
otroci gremo z njo in s starši v gozd sekat drevesa, dedek jih cepi, babica pa jih zlaga.
Pozimi je po navadi najmanj dela. Starejši kuhajo, otroci pa znosimo drva v hišo. Ker imamo
veliko kmetijo, je tudi veliko dela z živino v hlevu.
Delo je za nas samoumevno. Vendar kot vsem drugim se tudi nam včasih ne da. Skoraj vsako
jutro vstajamo že ob pol šestih, saj je treba poskrbeti za živali, zakuriti peč, narediti zajtrk,
prinesti drva in narediti novo ogrado.
Katja, 7. razred

Katja, 7. razred

20

Živim v Mednu, ki ima uradno 452 prebivalcev. Od Šentvida je oddaljeno štiri kilometre.
Kmetje pri nas se ukvarjajo z živinorejo in poljedelstvom.
Skozi Medno teče reka Sava. Pred več kot tridesetimi leti je bila reka pri nas močno onesnažena
zaradi umetnih gnojil, ki so jih kmetje uporabljali za gnojenje. Tudi živina, ki se je takrat ob njej
napajala, je imela zdravstvene težave. Kmetje so se takrat odločili, da bodo svoje rastline
gnojili samo z naravnimi gnojili, ki so okolju prijazna.
V vasi imamo hotel Medno, ki ima dvaindvajset sob. V bližini hotela pa se razlega hrib, ki nima
imena. Leta 2015 ga je prizadel hud žledolom, potem pa je tamkajšnje drevje napadel še
lubadar. Gozdarji iz vasi so ga skoraj pol podrli. Naredili so pot in na vrhu razgledno točko.
Poleti, ko je vroče, se radi gremo namakat na bolj mirne predele Save. Na zahodnem delu
prevladuje močvirje, na vzhodni strani pa gozd. V vasi je veliko kmetov, ki radi poskrbijo za
čisto okolje. Imamo pa tudi EKO kmetije, ki svoje izdelke prodajajo šolam in različnim
mlekarnam. V vasi je tudi gasilski dom, v katerem februarja priredimo pustno zabavo. V šolo v
Šentvid se vozimo s šolskim avtobusom. Skozi Medno vozi tudi avtobus LPP, številka 25.
Lucija, 7. razred

Lucija, 7. razred
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Č
Ta mesec smo se z učenci, ki so se zdravili na oddelku Otroške kirurgije, pogovarjali o reki Kolpi.
O njej smo s pomočjo zemljevida povedali kar nekaj zanimivosti.
Kolpa izvira na hrvaški strani pod Risnjakom, v skoraj 80 metrov globokem kraškem izviru.
Svojo pot si utira skozi kanjone in se na koncu po mirni ravnini pri Sisku pridruži reki Savi. V
dolžino meri 292 kilometrov in je mejna reka med državama Slovenijo in Hrvaško. Ob njenem
toku poteka kar 113 kilometrov državne meje. Ponekod se razširi in teče počasi, drugod pa si
skozi ozko sosesko (kanjon) divje utira svojo pot.
V Beli krajini teče v koritih, ki jih z vsake strani obdajajo tudi do sto metrov visoki bregovi. Ti
se postopoma nižajo, najnižji pa merijo v višino dvajset metrov. Pri Gribljah se poplavno razlije
proti Metliki, saj teče po ravnici. Na koncu spet teče v koritih čez južno Žumberško predgorje
na vzhod proti hrvaškemu Ozlju. Skorajda vso območje je kraško, v porečju Čabranke in v
Kostelu pa prevladujejo glinenci in peščenjaki.
Beseda je tekla tudi o tem, kakšne dejavnosti bi si želeli početi, če bi se s prijatelji in družino
odpravili na počitnice v kraje ob Kolpi. Pobrskali smo po turistični spletni strani krajev in
ugotovili, da je teh dejavnosti veliko.
Čolnarjenje po Kolpi je zanimivo zaradi krasne pokrajine in privlačno zaradi varne, tople in
neokrnjeno čiste reke. Poleti se njena voda segreje tudi do 28°C. Standardno prevozno
sredstvo za spust po Kolpi je mini raft oziroma avantura. Je najbolj varen in suh čoln, zato pa
zelo primeren za družinske ekipe. Kanu pa se lahko na plitvinah in prehodih preko jezov
poškoduje. Najbolj adrenalinski čoln je odprti kajak, ki pa je hkrati tudi najbolj moker čoln, saj
se v njem nizko sedi in je v njem vedno tudi voda.
Robinzonsko čolnarjenje po Kolpi pomeni, da se spustiš po reki za najmanj tri dni in se
preprosto prepustiš naravi. Tam lahko taborimo v šotoru ali prenočimo kako drugače. Šotor
lahko postavimo na več mestih ob reki in tudi v urejenih kampih. Pri tem pa ne smemo pozabiti
za sabo tudi počistiti.
Za raftanje je Kolpa popolnoma drugačna reka od Soče. Predvsem je bolj mirna. Pravzaprav je
v spodnjem delu že kar lenobna. Dokler ne gre zares. Zares pa gre takrat, ko je v njej dovolj
vode. Takrat postane zgodba popolnoma drugačna, predvsem adrenalinska. Višina vode mora
biti od 120 do 250 cm. To se zgodi jeseni ali spomladi. Pravi rafting na Kolpi z velikim raftom
pa predstavlja spust s popolno posadko in krmarjem ob narasli vodi.
SUP je kratica za Stand Up Padeling, ki pomeni stoječe veslanje na posebni deski. To je v
zadnjem času najbolj privlačna športna dejavnost.
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Če vas strmi klanci odvračajo od kolesarjenja, pa lahko dejavnost vzljubimo z električnim
kolesom. Vožnja je podobna kot z običajnim kolesom, le da je hitrejša in manj naporna, saj ima
kolo električni motor, z njim pa si lahko lažje in hitreje ogledamo številne zanimivosti ob reki.
Z učenci smo torej ugotovili, da se lahko ob reki Kolpi prepustimo številnim športnim
dejavnostim in uživamo v lepotah neokrnjene narave. Nekaj učencev pa bo svojim staršem
predlagalo, da bodo letošnje poletne počitnice preživljali malo drugače. Kje? Ob Kolpi, seveda.
Andreja Gumilar

Matija, 1. razred
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Metlika leži poleg Črnomlja in Semiča v Beli krajini. Tukaj sta še dve reki, Kolpa in Lahinja, v
katerih se kopamo. Zaradi tega ju radi obiskujejo številni turisti.
V Metliki imamo najstarejše gasilsko društvo v Sloveniji. Imamo tudi dva muzeja; o gasilcih in
o zgodovini Metlike. Znani smo tudi po prireditvah in vinski vigredi, ki je največji vinski praznik
na Slovenskem. Imamo tudi jurjevanje, s katerim kličemo pomlad. Tradicijo predstavlja še
žegnanje po vaseh. Ob tem je pomembno, da takrat jemo pečenko, odrasli pa pijejo vino
Metliška črnica. Najbolj znano je Vinogradništvo Šturm. V Metliki imamo še nekaj tovarn, kot
so Komet, Kolpa, Beti. Znani smo tudi po tem, da so kraj Turki kar šestkrat požgali.
Turisti si pridejo pogledat znamenite Tri fare (tri cerkve v bližini) v Rosalnicah. Da pa je pri nas
lepa narava in veliko znamenitosti, pa se vidi tudi po velikem številu turistov.
Žan, 7. razred

Jona, 8. razred
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Č
Dobrnič je največji kraj v Dobrniški kotlini. Ima trgovino, cerkev, gasilski in kulturni dom ter
podružnično šolo, ki spada pod Osnovno šolo Trebnje. Podružnična šola ima pet razredov in
telovadnico. Zraven šole je tudi vrtec, ki je razdeljen na dve skupini; ena so Gusarji, druga pa
Oblački. V slednji je tudi moja mlajša sestra.
Kot zanimivost vam lahko povem, da je kraj Dobrnič dobil ime po svojemu ustanovitelju
Doberniku. V pisnih virih se prvič omenja leta 1136, ko je na tem območju stala le cerkev in
deset lesenih hiš. Še danes obstaja nekaj zanimivih in privlačnih starih kašč, kozolcev in hiš,
med katerimi si velja ogledati Kalanovo in Bognarjevo. V Bognarjevi hiši je bil rojen slovenski
skladatelj Srečko Koporc, ki je živel 1900–1965.
V našem kraju je zelo razgibano. V kulturnem domu prepeva ženski pevski zbor, vsako leto
imamo vaške igre, na katerih se družijo stari in mladi ter se med seboj pomerjajo v igrah, na
koncu prireditve pa imamo tudi veselico. To še ni vse. V našem kraju so našli tudi šestnajst
človeških ribic, kar naj bi bilo presenečenje, saj je tukaj že meja med kraškim in nekraškim
svetom.
Larisa, 7. razred

Larisa, 7. razred
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Benedikt ima Arheološko cesto, njene značilnosti pa so predstavljene na dvanajstih
informativnih tablah. Te označujejo prazgodovino in rimsko obdobje občine, lahko pa si na njih
preberemo tudi stare ljudske pripovedi.
Arheološka cesta je dolga približno 33 kilometrov, po njej pa se lahko popeljete s kolesom ali
pa greste peš. Bogato arheološko najdišče obiskovalcu pokaže negovske čelade, največje
gomilno grobišče, tod mimo je vodila tudi jantarska pot in rimska cesta, po kateri so hodili tudi
sveti Martin ter brata Ciril in Metod. Cesta predstavlja tudi lepoto, energijo, naravne in
kulturne zaklade. Tukaj so prave energetske točke.
Moj kraj je poznan po sadnem kruhu, imamo pa tudi veliko turističnih kmetij, kjer lahko kaj
dobrega popijete in pojeste. Na teh kmetijah si lahko ogledate tudi številne živali, saj imajo
konje, ovce, koze, zajce, krave …
V Benediktu rada živim, ker mi je zelo všeč narava in zelenje, ki ga kraj ponuja.
Eva, 6. razred

Vir: https://4d.rtvslo.si/arhiv/telem/174340512

Vir:
https://govori.se/zanimivosti/benediktje-obcina-kjer-je-povprecna-starostprebivalcev-nizja-kot-drugod/
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Je najstarejše slovensko mesto. Njegova maska je kurent, v njem pa živimo veseli in nasmejani
otroci.
Katero mesto je to?
Rešitev: JUTP

Oglej si še sliko mesta. Katera reka teče mimo tega kraja?
Rešitev: AVARD

Kaj še opaziš na vzpetini nad reko?
Rešitev: IKSJUTP DARG

Ana, 4. razred
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Prhajam s kraja,
ki kliče se Col.
Ku jšm najn rimo,
se spounim n kou.

Lži n Primorskm,
pr Wajdušni,
blizu Trnovskega gwzda,
kwdr dougcejt nm nej.
Abbie, 9. razred
Pr ns j mgla,
j prou grdu,
jutre bo burja,
spejt bo lpu.

Bo sonce sjalu,
powswot bo svetlu,
bomo vsjeli,
kr mgle nbw.

Aleks, 2. letnik
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Tam na Krasu je vasica,
majhna, a za nas velika.

O njej že cel svet govori,
saj slavne imamo ljudi
tudi med poštarji.

Tam sredi vasi
komunska štirna vodo drži
za vroče sušne poletne dni.

Cerkev zazvoni,
k maši se mudi.
Lep je tale maj,
ko hodim tja in nazaj.

Tjaša, 7. razred

Tjaša, 7. razred
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Je v mestno hišo šla,
le kje Ljubljanico je prečkala?
Ni šla čez Mesarskega,
ni šla čez Čevljarskega.
Prešernov kip je vprašala,
pa najbližje mostove tri izbrala.
TROMOSTOVJE

Tajda, 6. razred

Alen, 1. razred
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Luka, 3. razred
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Luka, 3. razred

Tajda, 6. razred
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