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Pozdravljeni učenci in učenke!

Tako, pa smo spet zakorakali v našo malo 
idilično šolo na hribu, ki sliši na ime Osnovna 
šola Ane Gale. Še eno leto je pred nami in vsi 
nestrpni, tako učitelji kot učenci, pogumno 
hodimo skozi naša vrata po vijugastih stopnicah 
in se veselimo, ker vemo, da se bomo veliko 
naučili in se na ves glas smejali.

Vaša učiteljica Anja
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Novo sobno dvigalo

V novem šolskem letu smo bili učenci in zaposleni 

Posebnega programa veseli nove pridobitve. S 

podarjenimi donacijami naših podjetij smo si 

lahko privošči li novo sobno dvigalo. V posebnem 

programu imamo kar nekaj gibalno oviranih 

učencev, ki bodo lahko z novim dvigalom lažje in 

varnejše prehajali iz ene površino na drugo. Iz 

vozička na stol, kjer učenec opravlja učno delo; 

na posteljo, kjer poteka menjava pleničke ali na 

blazino, kjer izvajamo razne gibalne vaje. Učenci 

s pomočjo dvigala lahko večkrat menjajo površine 

in med prenosom zelo uživajo. Vsem donatorjem 

izrekamo iskrena 

HVALA!

Učenci in zaposleni PPVIZ



6

Šolski novičnik

Vstopili smo v tretjo
triado

Letošnje šolsko leto bo polno izzivov, presenečenj, navajanja 
in spoznavanja novih znanj. Upam, da bo tudi polno smeha in 
veselja ter ljubezni. V našem razredu smo se razveselili novih 
sošolcev. Sedaj nas je osem

Novi sošolci so:

Maruša, Tatjana, Rok M. in Mark. 
Ob snidenju smo si zaželeli: 

MAJA: uspešno učenje

JAN: da bodo pridni in srečni 

do konca šolskega leta

ROK J.: da bi se nekaj 

novega naučili in da bi 

poslušali novo učiteljico

ROBI: vesel sem, da so prišli 

in da bi bi li pridni
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MARK: vesel sem, da se 

bom učil angleščino in da 

sem med starejšimi

NOVI UČENCI SO SI ZAŽELELI:

MARUŠA: vesela sem,

da sem v »taveliki« skupini

ROK M.: da bi se imeli radi

in da bomo veliki prijatelji

Učiteljica Nataša pa sem ponosna, da lahko spremljam in vodim 
nadobudne otroke skozi obdobje viharne pubertete. Spreminjam 
deklice in dečke v dekleta in fante in na koncu devetega razreda 
ponosno povem: 

“  Ja  to  so  pa  moj i  učenc i .  P rev ihar i l i  smo prvo 
stopn ico  odraščanja  in  lahko j i h  spust im i z 

varnega oko l ja  šo le  v  svet  znanja . ”
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Doma imam kužka, ki mu je ime Reks. To ni čisto navaden 

kuža. Je nekaj posebnega, ker je moj. Imam ga zelo rada. 

Moj kuža je velik 

kot slon in črn 

kot oglje.

Nekega dne, ko sem šla s svojim Reksom na sprehod, se 

nama je zgodilo nekaj nenavadnega. Reks je zagledal 

sosedovo mačko in se kot strela pognal za njo, jaz pa za 

obema. Klicala sem ga in klicala, vendar je bi lo že 

prepozno. Vsa žalostna sem se vrni la domov in na poti 

razmišljala o tem, kako bom to povedala svoji mami.

Pot domov se je vlekla in vlekla, jaz pa sem bila vse bolj 

žalostna. Nenadoma pa zaslišim znan lajež. »Si to ti, 

Reks?«, sem zaklicala. Nakar sem v daljavi videla znano 

črno podobo. In res je bi l Reks. Vrnil se je s svojega 

potepa in me veselo pričakal pred domačim pragom.

Nika Bajt

Moj Kuža REKSREKS



Zvestobo najdeš v pasji uti
(RUSKI PREGOVOR)

Avtor slike:
Nika Bajt
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Lorem ipsum dolor amet consectetur adipiscing raesent et justo 
vel lorem iaculis condimentum ut in odio. In neque nisi, male-
suada vel dui raesent ligula magna, tincidunt vel lobortis eu, 
pharetra vel ipsum. Sed blandit, elit vitae suscipit interdum, 
velit magna fermentum arcu, tristique risus id ligula malesuada 
eu lobortis purus finibus. Nullam tristique nulla massa, commo-
do varius eros vestibulum vel.
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Utrinki
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MOJE MISLI
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