
 

 

 

 

                                                                                                                                          

                                                                                                                             

Vrhovška k(o)ronika  se bogato polni kar vsak teden. Pri tem ste zelo zaslužni prav vi -  

učenci, ki pridno pišete kar od vas želijo učitelji. Pokukajte v kazalo, kaj nam ponuja 

današnja k(o)ronika. 

Kazalo: 

1. OBJEM NA DALJAVO - medgeneracijski projekt  

2. Utrinki iz 3. a 

3. Hodnik spletnega veselja iz  3.c 

4. MOJ PORTRET (pesmi sedmošolcev)  

5. VELIKI UMETNIKI učiteljice Marjete Tanko 

6. KAJ PA TI BEREŠ? (Priporočila za branje) 

                       

 

1. OBJEM NA DALJAVO 
Objem na daljavo je projekt, ki ga je spodbudil idejni vodja  - svetovalni delavec Jernej 

Jurčec in je bil namenjen medgeneracijskemu povezovanju v času izrednih razmer. 

K sodelovanju je povabil tudi učence, da s svojimi prispevki v obliki misli, pesmi, 

likovnih in glasbenih prispevkov, predvsem pa z dobro voljo in sočutjem popestrijo 

življenje stanovalcev v domovih za upokojence. 

In USPELO mu/vam je.  

Pri tem zahvala učencem 4.c razreda pod vodstvom učiteljice Metke Magajna in 

učencem od 6. do 9. razreda pod budnim očesom likovne pedagoginje Marjete 

Tanko. 

Nastala je diaprojekcija, ki bo zaokrožila tudi po drugih domovih po Sloveniji. Oglejte 

si jo. Morda potočite tudi kakšno solzo. Jaz sem jo. 

  

https://drive.google.com/file/d/1iD2vt97fCPpVC14wXbsq2uZIDn36PBep/view 
 

                                                                                                                  Zapisala Nada      

4. VRHOVŠKA K(O)RONIKA  

https://drive.google.com/file/d/1iD2vt97fCPpVC14wXbsq2uZIDn36PBep/view
https://drive.google.com/file/d/1iD2vt97fCPpVC14wXbsq2uZIDn36PBep/view


 

 

2. UTRINKI IZ 3. A 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. HODNIK SPLETNEGA VESELJA  IZ 3.C 

 

  

                                                                                                  Tara 

 

 

 



 

 

              

                

 

          

Oskar                                                                                                 Vid Ž. P. 

Zoja  Vida 



 

 

4. MOJ PORTRET (pesmi sedmošolcev) 

Moj portret 

 

V Ljubljani zdaj živim, 

upam, da se nikoli več ne preselim. 

Ime mi je Arne 

in pišem se Špendal, 

kdaj pa kdaj ujamem kakšen val. 

Dvanajst let mi je, 

tole se ne rima, 

saj se med karanteno noben super nima, 

če se pa kdo ima, 

mu zavidam do neba. 

Arne Špendal, 7. b 

              MOJ PORTRET 

Živjo, Erik mi je ime 

in v Ljubljani sem doma. 

Živim v majhni hiši, 

kjer je veliko miši. 

Hiša na koncu ulice leži, 

okrog veliko dreves stoji. 

Blizu tirnice ležijo, 

po katerih vlaki drvijo. 

Star sem 13 let, 

a izgledam kot 10. 

Na Vrhovce hodim v šolo 

raje peš, kakor pa s trolo. 

Erik Jenko, 7.b 

 

 

 

 



 

 

 

JAZ SEM MAKS 

 

JAZ SEM MAKS, IZ BEVK DOMA, 

IMAM BRATA, SESTRO IN MAČKA 

DVA, 

NA VRHOVŠKO ŠOLO HODIM, 

SE TAM S PRIJATELJI PODIM IN 

SEDMARKE LOVIM. 

 

RAD RIŠEM, POJEM IN VELIKO SPIM 

IN SE PRAV VELIKO NE UČIM. 

RAJE STARŠEM VELIKO POMAGAM 

IN NA RAČUNALNIK IGRICE 

NALAGAM. 

 

TO JE VSE, KAR O SEBI VEM, 

IN VAM ŠE KDAJ DRUGIČ KAJ VEČ 

POVEM. 

MAKS JERIN, 7.B 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJ PORTRET 

Sem Lara, 

sem 12 let stara, 

imam sestro in brata, 

ki se rada igrata. 

Živim v Ljubljani, 

imam dve rami, 

imam dve očesi 

in obe ušesi. 

Z nami živi tud babi, 

na kosilo nas vabi, 

je zelo vesela, 

ime ji je Mihaela. 

Pesem piše Lara,  

rima se z omara, 

spremlja jo kitara 

in papiga ara. 

 

Lara Kucler, 7. b 

 



 

 

Moj portret 

Ime mi je Jure, 

lahko tudi Jurček. 

Sem fant že prav velik, 

pa dvanajst jih štejem. 

 

Živim v Ljubljani, 

v hiši ta pravi. 

Družina naša je velika, 

kot za Slovenca prav'ga se prav šika. 

 

S športom vsak dan se ukvarjam, 

nogomet in judo redno  opravljam. 

Skočim tud' na kolo, 

za zdravo telo. 

 

Poleti gremo radi na dopust, 

še posebej, če dobimo velik popust. 

Z očijem rad ribe lovim, 

včasih tudi kakšno hobotnico ulovim. 

 

Ko imam čas, za štedilnikom stojim 

in kakšno dobro juhc'o naredim. 

Souffle je moja specialiteta, 

naredim ga hitro kot raketa. 

 

Res sem pravi fant od fare, 

zapele bi o meni še fanfare. 

Svoje prijatelje vse imam rad, 

res so moj pravi zaklad. 

 

Jure Leskovšek, 7.C 

 

                                                        Moj portret 

 

V Ljubljani sem doma.                                           Sem tekal okoli 

Hišo je naredila prababica.                                   in se igral, 

Nje zdaj več ni,                                                        z bratranci že v vrtcu 

hiša pa trdno stoji.                                                 po igralih skakljal. 

 

September je bil,                                                    Ker sem edinec, 

ko  sem se vanjo                                                    sem vedno želel, 

iz maminega trebuha preselil,                              da bi bratca ali sestrico imel. 



 

 

takoj ko sem se rodil.                                             A premislil sem si,                                                                                               

ker preveč boli, 

Mi mami pove,                                                        če otrok ti na ušesa kriči. 

da me bil je sam smeh                                        

in polna usta besed.                                                Zdaj sem že v šoli 

                                                                                    in ni več lahko, 

Sem rad govoril in risal,                                          zato se rad spomnim, 

vse stene in liste                                                      kako nekoč brezskrbno je bilo. 

doma sem porisal. 

 

                                                    Marcel Kušar 7.B 

  

MOJ PORTRET 

Moje ime italijansko je, 

to že vsak prav dobro ve. 

In v slovenščini, hudo mi je, 

ker prav nič dobro ne rima se. 

Jaz od rojstva v Ljubljani že živim, 

čeprav tudi v Italijo si želim... 

Moj oče pravi Italijan je, 

mama pa Slovenka je. 

Njima jaz sem se rodil 

in od vsakega nekaj sem dobiL 

. 

Massimo Tiziano Pini, 7. b 

 

 

 

MOJ PORTRET 

Sem Špela čebela, 

kličejo me marela. 

Tam doma v vasi sem, 

kjer ptički žvrgole. 



 

 

 

Doma se fino imamo. 

Dvorišče veliko, hiša velika,  

vsega je ravno prav. 

 

Seliti se pa nočem, 

saj smo se že. 

Pa čeprav smo se  

premaknili le 

za en naslov. 

 

Ne smej se preveč, 

saj pesnik nisem pravi, 

pesniti ne znam,  

rime pa še manj poznam. 

 

                                                         Špela Dolinar, 7. a 

 

 

5. VELIKI UMETNIKI učiteljice Marjete Tanko 

 

S svojimi umetninami nas zopet navdušujejo učenci na predmetni 

stopnji. Učiteljica je znova in znova navdušena nad njimi. Takole se je 

razpisala: 

Aljaž je povedal, da je bilo mesto tako tiho, da je slišal čričke v parku Zvezda. 

Špelca je dodala nekaj kot piktogrami iz korona časa. 

Izabela nam je s svojimi intenzivnimi barvami približala pomlad. 

Izak je naredil osnutek za zanimiv grafit. 

Luka je s svojo fotografijo dokazal, kako občutljivo oko ima za nežno in usklajeno lepoto.  

Bravo, Luka! 



 

 

 

                                      Aljaž 

 Špela 



 

 

 

 

 

   Izak 

 



 

 

 

                                                                                                        Luka 

 

6. KAJ PA TI BEREŠ? 

Naši učenci so pridno brali tudi v času korona virusa, opravljali bralno značko 

in se prepuščali domišljiji. Zdaj, ko so knjižnice zopet odprle svoja vrata, si 

sposodite knjige, ki vam jih priporočajo vaši vrstniki. 

 

                                     

 



 

 

 

 

Meni se zdi knjiga zelo zanimiva, zdela se mi 

je najstniška (običajno imajo najstniki takšne 

podobne probleme), ker je bila na trenutke 

smešna in tudi poučna. Priporočala bi jo 

otrokom starim toliko kot  sem jaz, zato da bi 

se zavedali, kako so droge škodljive in 

nevarne. 

                                                    Ula Selan, 7.c 

 

               

 

                       

Knjiga mi je bila zelo všeč. Najbolj všeč mi je bil Samo, ker je 

bil smešen in imel  svoje podjetje. Sošolcem bi jo predlagal, 

ker je zanimiva, smešna in razburljiva. 

                        Jure Leskovšek 7.c   

   

 

 

                                                                                          

 

                
Knjiga, čeprav malo daljša, je bila zelo zanimiva. Bila 

je  smešna in tudi poučna. Zares bi to knjigo 

predlagala svojim prijateljicam, saj je ena boljših 

knjig, ki sem jih prebrala.  

                                            Nina Dolinar, 7.c 

 

 

Knjiga mi je bila zelo všeč, saj bi rada tudi 

sama začela z youtube kanalom. 

Priporočala bi jo tistim, ki jih zanimajo 

predvsem stvari za snemanje, programi  

… 

                              Nina Vrhovc, 8.a 

 

 


