UVODNIK
Pozdravljeni v prvi številki šolskega
lista izbirnega predmeta Šolsko
novinarstvo. Najprej vam moramo
pojasniti, od kod prihaja naše ime. Če
smo dobre volje, pravimo, da sijemo. Mi
smo radi dobre volje, zato smo sijoči, in
ker spoštujemo novinarsko etiko in se
trudimo biti pozitivni in poročati o
pozitivnih dogodkih, smo na nek način
tudi čarobni. Zato smo sijoči in čarobni.
In zakaj 8? Skupaj z učiteljico nas je
ravno toliko. Osem sicer ni pravljično
število, ki bi se skladalo z našim
imenom, predstavlja pa neskončnost.
Neskončno je tudi število naših idej.
Tokrat smo za vas intervjuvali našega
knjižničarja Mateja Kalana, ki ga
zagotovo pozna vsak Dobrepoljec.
Raziskali smo, kako je pouk potekal
včasih, in zapisali vtise prvošolcev o
prvem šolskem dnevu. Pogovarjali smo
se z nekdanjim učencem naše šole in se
pozanimali, kako so se petošolci imeli
na Debelem Rtiču … Nabor je pester,
tako da le hitro začnite brati. In ne
pozabite, da imamo veliko idej in da bo
mesec kmalu naokoli. Do takrat pa
ostanite zdravi, spoštujte pravila in
pazite na sebe in druge. Le tako bo to
korona obdobje kmalu za nami.
Čarobnih in sijočih 8
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KDO SMO

Čarobnih in sijočih 8 smo mladi novinarji, ki obiskujemo osnovno
šolo na Vidmu; šest deklet iz 7. razreda in Nik iz 8. razreda, osma
članica pa je naša učiteljica Polona. Letos obiskujemo izbirni
predmet Šolsko novinarstvo, kjer spoznavamo osnove novinarstva.
Tako vam bomo v tem šolskem letu poročali o dogajanju na in izven
šole. Upamo, da nas boste z veseljem brali.

Ana
Ana Žnidaršič ima 11 let. Obiskuje hip hop v Grosupljem in rada se druži
s prijatelji na svežem zraku. »Zelo rada pa v prostem času igram odbojko s
sestro Evo in pečem palačinke,« pove Ana. Rojstni dan ima oktobra.
Hana
Zelo dobro plava, je zelo komunikativna in rada pomaga vsem. Stara je 12
let. Rojstni dan ima avgusta. Hana se predstavi tako: »Sem Hana, živim v
Ponikvah. Rada plavam in plavanje tudi treniram. Treniram vsak dan po
dve uri, plus še dvakrat na teden suhi trening eno uro. Dvakrat na leto
imamo državno tekmovanje. Sem kar uspešna, a je tudi kar naporen šport.
Pobrala sem tudi nekaj medalj. Treniram v Ribnici. Doma imamo gostilno,
kjer kdaj pa kdaj pomagam. Zelo rada fotografiram in igram odbojko.
Imam dolge rjave lase in modre oči. Po mojem mnenju sem prijazna.«
Nina
Zelo rada ustvarja, je samostojna in spretna. Stara je 11 let. Rojstni dan ima
decembra. Nina se predstavi tako: »Sem Nina Lumbar, živim na Vidmu.
Obožujem igranje s svojo muco. Rada se ukvarjam s športom, odbojko ter
hiphopom. Veliko časa preživim zunaj s svojimi prijatelji. Vedno poskrbim
za hec in zabavo. Rada rišem, slikam in vrtnarim. Moja najboljša hrana so
mehiške tortilje.«
Nika
Je prijazna in vedno dobre volje. Je zelo odgovorna. Stara je 12 let. Rojstni
dan ima avgusta. Nika se predstavi tako: »Sem Nika. Stara sem 12 let.
Imam kužka Ašo. Velikokrat dam rada tehnologijo na stran in se prepustim
občutku narave. Imam veliko živali. Rodila sem se osem dni
pred napovedanim porodnim rokom. Morala bi se roditi na očijev rojstni
dan, a sem se osem dni prej. Moji konjički so kolesarjenje, pohodništvo,
rada pa tudi poslušam glasbo.«
Nik
Je prijazen, zabaven fant. Star je 13 let. Rojstni dan ima januarja.
Dijana
Je velika, prijazna punca, je zabavna. Stara je 12 let. Rojstni dan ima
januarja.
Patricija
Je prijazna punca, ki se rada zabava. Stara je 14 let. Rojstni dan ima
decembra.

INTERVJU: Matej Kalan
Pogovarjali sta se Ana in Nika.
Za najin prvi intervju sva si izbrali osebo, ki je že dolgo časa pri nas v šoli. Vedno, kadar
potrebujemo kakršnokoli pomoč v povezavi s knjigami, je ta oseba pravi naslov. To je naš
knjižničar, Matej Kalan. Z njim sva se pogovarjali ob začetku šolskega leta v knjižnici.
Gospod knjižničar, v katero osnovno
šolo ste hodili?
Hodil sem v osnovno šolo Toneta Čufarja
v Ljubljani.
Kam pa ste odšli po osnovni šoli?
Po osnovni šoli sem šel na gimnazijo
Poljane.
Kako se je odvijala potem vaša
študijska pot naprej?
Po gimnaziji sem odšel na Filozofsko
fakulteto v Ljubljani.
Ali ste po izobrazbi samo knjižničar
ali še kaj drugega?
Učil sem geografijo in zgodovino, potem pa
se mi je zdelo fino, da bi izvedel kaj več o
knjigah, in odločil sem se, da bom postal
knjižničar. Veselilo me je tudi delo z otroki.
Koliko let že opravljate poklic
knjižničarja?
To delo sem pričel v letu 1990 ob začetku
šolskega leta in to delo me še vedno zelo
veseli.
Lahko opišete svoj delovni dan?
V šolo pridem vsak delovni dan po 7. uri
z avtobusom iz Ljubljane. V knjižnici
opravljam vsakdanja opravila, po pouku
zunaj tudi dežuram in delo končam nekje ob
pol petih popoldan. Nato se z avtobusom
vrnem domov v Ljubljano.
Ali se v prostem času še s čim
ukvarjate?
Ko imam čas, gledam aktualne stvari po
televiziji, veliko berem knjige, hodim na
izlete in prireditve, kjer zelo rad
fotografiram.
Hvala, da ste si vzeli čas za najin prvi
intervju. Želiva vam vse dobro še
naprej.

OBISKOVALI SO NAŠO ŠOLO: Gal Adamič
Avtorica: Hana

Gal Adamič je doma iz Ponikev in je junija
zapustil našo osnovno šolo. Sedaj obiskuje
športno gimnazijo v Ljubljani. Gimnastiko
trenira že deset let. Trenirati je začel v
zadnjem letu vrtca. »Treningi so kakšen dan
kar naporni,« pove sogovornik. Ko je bil v
osnovni šoli, je bilo s treningi veliko težav, saj so
potekali v Ljubljani, kar je bilo časovno težko
uskladiti. »Za gimnastiko sem se odločil, ker
imam astmo in zaradi nje nisem mogel
trenirati drugega športa,« razloži, zakaj se je
odločil za gimnastiko. »Gimnastika mi je prva
padla na pamet,« nato doda. Trenira v klubu
Partizan Vič, kamor je prišel iz Narodnega
društva Vič pri trinajstih letih.

NEKOČ IN DANES: PRVIČ V ŠOLO
Nekoč – Anin stari ata Franci …
Pogovarjala se je Ana.

Oseba, ki sem jo izbrala za intervju, kako je
bilo prvič v šoli, je moj stari ata Franci. Rodil se
je leta 1946 in je šel prvič v šolo leta 1953 pri
sedmih letih.
V čem se osnovna šola razlikuje nekoč in
danes?
Pouk je potekal dopoldne in popoldne. Pozimi smo
otroci v učilnicah sami kurili peč in nalagali drva, da
nas ni zeblo. V šolo smo hodili peš, nekateri tudi s
kolesom.
Kdaj se je zjutraj pričel pouk?
Pouk se je priče ob osmi uri in je trajal do 13.05.
Koliko ur je potekal pouk?
Dvakrat na teden smo imeli šest ur, drugače pa pet
šolskih ur pouka.

Kaj ste imeli za malico?
V prvem razredu smo si morali malico nositi s seboj od
doma. Kdor jo je pozabil, je bil cel čas pouka lačen. V
drugem razredu pa smo si morali s seboj nositi le kruh,
ostalo smo dobili v šoli.
V čem ste nosili šolske potrebščine?
Šolske potrebščine smo nosili v nahrbtnikih.
Katere predmete ste imeli v šoli?
Imeli smo matematiko, geometrijo, slovenščino,
zgodovino, zemljepis, telovadbo, likovno snovanje,
nemščino kot obvezni predmet in gospodinjstvo.
Kaj ste uporabljali kot šolske potrebščine?
V šoli smo imeli radirko, svinčnik, barvice, ravnilo,
kotomer, škarje, lepilo, kolaž papir, vodne barvice,
mapo, črnilo in nalivno pero. Delovnih zvezkov ni bilo,
uporabljali smo le učbenike in navadne zvezke.
Koliko razredov ste obiskovali v osnovni šoli?
Včasih je bilo samo osem razredov osnovne šole.

Danes … PRVIČ V ŠOLO

Prvošolčke smo povprašali po njihovih vtisih o prvem šolskem dnevu. Na vprašanje, kako je
bilo prvi šolski dan, so odgovorili:
Prijazni učitelji, super mi je, imam novo sošolko Sofio. (Kihanna)
V redu je, rada jo imam … (Tajda)
V redu, vesela sem bila. (Shanti)
Dobro mi je bilo, ni veliko naloge. (Žana)
V redu, najprej smo se predstavili učiteljem, malo me motijo rutke. (Žiga)
Prijazne učiteljice, rad delam domačo nalogo. Nisem bil tako vesel, potem mi je bilo všeč, pripeljejo me
starši. (Nejc)
Super, nobenega ni bilo strah učiteljic, pridna sem. (Sofia)
Super, nič me ni bilo strah. (Žan)
V redu, ko gremo na sprehod, pazimo na cesti. (Lan)
Ni bilo dosti naloge, tudi strah me ni bilo, nismo delali nič dosti. (Naomi)
Nič se nisem bala učiteljev, pridna sem … (Kim)
V redu, ni me bilo strah … (Timotej)
Super, pogumen sem bil. (Jure)
Počutila sem se v redu, delamo za šolo, ampak se še zmeraj igramo. (Gloria)

ZGODILO SE JE … DEBELI RTIČ
Pogovarjala se je: Hana.
Zadnjega avgusta so petošolci odšli na Debeli rtič. Letos se zaradi korone niso zabavali tako, kot se ponavadi, kot smo
se pred dvema letoma mi. Masko so uporabljali, ko so šli na zajtrk, kosilo in večerjo. Pri večernih dejavnostih niso bile
prisotne druge šole (pri kinu, talentih …), potekale pa so pred hotelom in ne pred bazenom. Vse dejavnosti so potekale
na malo drugačen način zaradi koronavirusa, z drugimi šolami se niso smeli družiti. Pazljivo so si razkuževali roke –
ves čas. Zlatega delfinčka je osvojilo veliko učencev. Staš sklene: »Vseeno smo zabavali, čeprav je zaradi koronavirusa
vse potekalo na drugačen način.«

Uredniški odbor: Ana, Hana, Dijana, Nika, Nik, Nina, Patricija.
Likovna urednica: Nina.
Tehnični urednik: Nik.
Lektorji: Sijočih in čarobnih 8.

