18. 3. 2020
TRISTO ŠESTINTRIDESTET UR Z DRUŽINO

Po Sloveniji se širi korona virus. Zaradi tega smo vsi učenci s ponedeljkom 16. 3. 2020 ostali
doma. To naj bi trajalo štirinajst dni. Če dneve pretvoriš v ure, dobiš tristo šestintrideset ur.
Prav tako poteka pouk naprej preko spletne učilnice. Večina učencev dela naloge v
dopoldanskem času, zato povezave delujejo zelo počasi. Tako se delo zavleče v
popoldanski čas. S pomočjo družine hitreje zaključimo naloge.
Ker je prepovedano druženje s prijatelji, se družimo z družino okoli hiše. Čas si krajšamo z
igrami, branjem in gledanjem televizije.
Lepo je, da več časa preživimo v družinskem krogu, lepo in upam da čimprej, pa bo tudi spet
sesti za šolske klopi in videti prijatelje.

Jerneja Kavčič, 5.B

DOMAČA KRONIKA
Nesreča v gozdu
AVTOR: Anej Ivanuša
Objavljeno 18.marca 2020 15:45
Danes so na centru za obveščanje Kranj ob 15:02 prijeli klic iz Žirov.
Klicala je prestrašena mama, ker se je njen sin ponesrečil s kolesom v
gozdu. Pri spustu so mu odpovedale zavore, zato se ni mogel ustaviti.
Zaletel se je v manjše drevo, ker ni uporabljal varnostne čelade si je
prebil glavo.
Z helikopterjem so ga prepeljali v UKC Ljubljana.

OFIRANJE
Za naše kraje je značilen običaj ofiranje. To pomeni, da en dan preden ima
nekdo okroglo obletnico, se mu postavi mlaj ali pa kaj drugega. Tudi mojemu
atiju so ga postavili za 40 let.

V začetku marca je ati praznoval 40 let. Med sosedi je navada, da za okroglo
obletnico postavimo presenečenje. Tudi pri atiju ni bilo nič drugače. Ker zelo rad
kolesari, so mu sosedje postavili kolesarja in tablo, na kateri piše DAJMO
KLEMEN. Ker si ati zelo želi kužka, so ob kolesarja privezali še plišastega kužka na
povodcu.
Ko so sosedje postavili kolesarja, smo se fotografirali in nazdravili, nato pa smo
jih povabili v hišo, kjer jih je čakala prava pojedina in pijača. Malo kasneje so prišli
še moji sorodniki iz Žirov in Idrije. Bilo je veliko smeha in dobre volje. Moj brat in
sosed sta še popestrila vzdušje z igranjem na harmoniko. Odrasli so se smejali in
pogovarjali, otroci pa smo se zunaj igrali skrivalnice. Kasneje smo na mizo
postavili še slaščice, pri izdelovanju katerih sem sodeloval tudi jaz. Lepo smo se
posladkali in zabava se je nadaljevala naprej. Otroci so počasi odhajali domov,
odrasli pa so tukaj ostali še dolgo. Ko je bila ura 21.00, sem odšel spat. Ko sem
zaspan hodil po stopnicah, sem zaslišal novo ropotanje. Prišli so še atijevi
prijatelji. Sedaj je bila družba še večja in še glasnejša. Dobra volja in harmonika
se je slišala celo v mojo sobo, a sem kljub temu kmalu zaspal.
Taki dogodki se mi zdijo zelo lepi, saj se družimo s prijatelji in se skupaj
poveselimo. Zato mora ta tradicija iti še naprej.
Lan Kosmač

Foto: Pavle Dolničar

KAKO PREŽIVETI DAN V ČASU EPIDEMIJE

Zjutraj, ko vstanem si vedno umijem zobe in obraz ter pospravim posteljo. Za
tem zajtrkujem in pomagam pospraviti mizo in posodo.
Od devete do desete ure imam prosto in lahko gledam kakšno risanko ali igram
igrice. V spletni učilnici preverim naloge za ta dan in se nato do trinajste ure učim.
Po navadi pomagam mamici pripraviti mizo za kosilo. Po kosilu jo tudi pospravim
in odnesem smeti. Sledi počitek eno uro, katerega izkoristim za družabne igre s
starši kot je človek ne jezi se ali spomin.
Od petnajste do sedemnajste ure ponavljam učno snov. Potem gremo na
sprehod po bližnji gozdni poti peš ali s kolesi. Izogibam se bližnjega kontakta z
drugimi ljudmi. Ko pridem nazaj si obvezno umijem in razkužim roke. Po večerji
lahko gledam televizijo. Ob enaindvajseti uri grem pod tuš in nato v posteljo.
Jaka Petan, 5.B

UČENCI 5. RAZREDOV SE PRIPRAVLJAJO ZA
ŠOLSKO TEKMOVANJE
Učenci 5. razredov OŠ Žiri se pripravljajo za šolsko športno
tekmovanje. Pomerili se bodo iz razrednih oddelkov A, B in C
razreda.
Tekmovanje bo potekalo v prizidku nove telovadnice v petek, 20.3.2020, pričelo
pa se bo ob 12. uri.
Tekmovalci se bodo pomerili v naslednjih športnih in malo manj športnih
aktivnostih: met žvižgača, štafeta, med dvema ognjema, skakanje z ''žaklom'', v
podajanju žogice na žlici, da pa ne razkrijemo vsega, se vidimo na tekmi.
Namen tekmovanja je, da se otroci pomerijo kot razred in pokaže timsko
oziroma skupinsko delo razreda.
Razkrijemo lahko še nagrado, katera je majhen kipec maskote šole Žvirko.
Vsem trem razredom želimo veliko uspehov in naj zmaga najbolj povezan
razred.
napisala: Gabriela Grof Podobnik
Žiri, 18. 3. 2020

Kako smo lahko v stiku z naravo?
Veliko ljudi se sprašuje, kako ostati v stiku z naravo med epidemijo
koronavirusa. Možnosti ni tako malo, kot se zdi na prvi pogled.
Lahko gremo na vrt in obrezujemo drevje ali vrtnarimo. Lahko gremo v gozd, se
sprehajamo po neobljudenih poteh, tečemo, skačemo čez korenine, poslušamo ptičje
žvrgolenje in opazujemo mravlje na mravljišču, ki že naznanjajo, da je tu pomlad. Če
bomo čisto tiho, bomo mogoče opazili celo zajčka ali srnico, ki se skrivata v goščavi.
Tako se lahko sprostimo, se umirimo in si naberemo novih moči.
Če v gozd ne moremo in smo žalostni, ker so zaprli igrišče, se lahko na vrtu povzpnemo
na drevo in se naučimo plezati. A še vedno moramo biti večino dneva v hiši ali
stanovanju. Takrat lahko skozi okno opazujemo metulje, ptice in druge prebivalce
travnikov. Če smo doma blizu gozda, lahko v mraku vidimo srno, ki je prišla na pašo.
Lepo je opazovati tudi cvetlice, ki se zvečer zaprejo in zjutraj spet odprejo. Sosedova
mačka že hodi na lov, le koga bo ujela? Počasi se premika po travi, kar naenkrat pa se
njeno telo napne in hop v njenem gobcu že visi miška. Ponoči se oglaša srnjak, z drevesa
se zasliši skovikanje in zjutraj, ko se zbudimo, leži v travi miškina dlaka.
Šele zdaj, ko imamo veliko časa, vidimo, koliko zanimivega je vsak dan v naravi.

Terezija Praznik
ZANIMIVOSTI

KOLESARSKI IZPIT
Učenci petih razredov OŠ Žiri, bodo opravljali kolesarski izpit. Nanj
se pripravljajo z vožnjo po Žireh. Vozniki previdno!!
Kolo je eno zelo priljubljenih prevoznih sredstev pri otrocih in odraslih. Je hkrati
prvo prevozno sredstvo, ki ga otrok vozi sam.
Na OŠ Žiri vsako leto otroci petih razredov opravljajo kolesarski izpit. Pod
vodstvom učiteljic se otroci učijo o prometnih znakih in cestno prometnih
predpisih. Opraviti morajo teste. Ko so testi opravljeni pričnejo z vožnjo po
Žireh. Vozijo od šole do NKBM, tam obrnejo in se peljejo nazaj do šole. Vozijo v
manjših skupinah in ob različnih urah.
Ko bodo otroci opravili kolesarski izpit, dobijo dovoljenje, ki ga morajo imeti
vedno ob sebi. S tem, ko izpit opravijo ,bodo dobili tudi dovoljenje za vožnjo s
kolesom v šolo.
Bodimo pozorni na njih!
Avtor: J.J.

ŠOLSKO TEKMOVANJE V HITREM IN ZANESLJIVEM
RAČUNANJEM
22.2.2020 je na OŠ Žiri potekalo

Ko so vsi končali, jim je učiteljica povedala,

Šolsko tekmovanje v hitrem in

da rezultate prejmejo čez 1 teden. Po enem

zanesljivem računanju.

tednu so po mikrofonu razglasili, kdo bo šel

Tekmovanja se je udeležilo 150 učencev, naprej pa

naprej. To pa so bili: Lara Eniko iz 4.c, Tom

jih je šlo 8. Tekmovanje se je začelo ob 15.00.

Mlinar iz 4.b, Anja Podlesek iz 5.a, Sara

Učenci so se hitro posedli v klopi in začeli

Jenko iz 5.c, Miha Mravlje iz 6.b, Manca

računati. Prva učenka je bila tako hitra, da

Kosmač iz 7.a, Mija Poljanšek iz 8.c in

je svoje rezultate oddala že po 15. minutah.

Anže Grof iz 9.b. Vsem želimo veliko sreče.

Zala Mali

M

Kako, preživeti dan v času epidemije?

Preživiš ga tako, da zjutraj, ko se zbudiš si umiješ zobe, poješ se oblečeš in
pogledaš kaj moraš narediti za šolo. Če nimaš nič za šolo, lahko greš ven pred
hišo ali blok in se lahko igraš s starši, psom, sestro ali bratom lahko greš tudi na
sprehod ampak v bližini svojega doma. Ko, poješ kosilo lahko greš počivat in
bereš knjigo. Zvečer lahko gledaš televizijo, ko je čas za spanje si umiješ zobe in
se preoblečeš. Potem se uležeš v svojo posteljo in zaspiš.

avtor Katarina Jezeršek

KAKO PREŽIVETI DAN V ČASU EPIDEMIJE
Ko se zbudiš, najprej poskrbi za svojo osebno higieno. Potem si skopiraj snov, ki
ti jo pošlje učiteljica. Pojdi v svojo sobo ali na kakšen miren kraj in napiši
oziroma prepiši snov. Ko končaš, se uči po zvezku in po učbeniku. Če dobiš tudi
delo za šport npr. teči neprekinjeno 5 minut, moraš to tudi narediti, da izboljšaš
svojo kondicijo. Ostane ti nekaj prostega časa. Greš ven na zrak. Zvečer gledaš
po televiziji serijo Dobri zdravnik. Do časa odideš v posteljo in zjutraj si
pripravljen na delo za računalnikom.
Kaja Kosmač

Šolanje na daljavo

BESEDILO: Lara Jenko
Po svetu se je začel širiti zelo nalezljiv virus. Zato smo marca 2020 zaprli vse
šole in vrtce v Sloveniji. Učiteljice so vsem učencem pošiljale naloge po epošti,ali pa so jih objavile na spletni strani šole. Zato zdaj vsi učenci opravljajo
naloge doma. In tako bo še vsaj štirinajst dni.
V četrtek, 12.3.2020, smo po lokalnih poročilih bili obveščeni, da bodo v
ponedeljek, 16.3.2020, vse šole in vrtci zaprli svoja vrata. Za ta poseg se je vlada
republike Slovenije odločila zaradi razglašenega stanja epidemije z SARS-CoV-2
(COVID-19).
Koronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) je virus, ki je nastal na Kitajskem v Vuhanu.
Bolezenski znaki so vročina, kašelj in občutek pomanjkanja zraka, kar je običajno
za pljučnico. Ker gre za nov virus, na katerega nihče ni odporen, se ta širi z
eksponentno hitrostjo. Vlada Republike Slovenije se boji, da v primeru
prevelikega števila obolelih, ne bo mogla oskrbeti vseh kritično bolnih. Bolezen
80% ljudi preboli z lažjim potekom, 20% s težjim. Najbolj so ogroženi kronični
bolniki in starejši. Zato, so šole zaprte in prepovedano je druženje, da se širjenje
virusa upočasni.
Pouk na domu poteka tako, da učiteljice pošljejo navodila za izvajanje učne snovi
preko elektronske pošte ali jo objavijo na spletni strani šole. Otroke vsak dan
pričakajo naloge, ki jih morajo opraviti do pričetka normalnega pouka v šoli.
Nekatere naloge lahko otroci opravljajo tudi preko učnih portalov na spletu.
Portal Učimse.com je omogočil brezplačen dostop nalog za svojo starost. Tudi
nalog za likovno se niso rešili. Učenci so dobili tudi naloge za likovno. Ker se je
treba gibati so učiteljice naročile učencem dovolj gibanja. Računanja jim ne
manjka. Tudi pravopis, voščila, učenje črk, branje in ostale stvari pri slovenščini
se morajo otroci naučiti. Pri angleščini se morajo otroci tudi naučiti še veliko
stvari. Pri vsakem šolskem predmetu nekaj. A še vseeno jim manjka nekaj družbe
svojih prijateljev.

18.3.2020

KORONA VIRUS IN ČAS DOMA
Zaradi novega virusa se je OŠ Žiri zaprla za dva tedna. Učenci smo
sedaj doma in pridno delamo pouk na daljavo. K sreči je zunaj lepo
vreme, da lahko še hodimo ven in opravljamo naloge za šport. S prijatelji
se ne vidimo. Življenje se je res spremenilo.
Doma pečemo kruh in ne hodimo v trgovino. Malo je tudi dolgčas, ne
moremo se družiti s prijatelji in bližnjimi sosedi. Starši večinoma delajo
od doma in ne hodijo vsak dan v službo. Šole smo zaprli, da se Corona
virus ne širi prehitro.
Upam, da bo kmalu konec epidemije, da bomo vsi zdravi in se končno
spet vidimo.
Leja Rant

KOLESARSKI IZPIT
Vsi učenci 5. razredov OŠ Žiri opravljamo kolesarski izpit.
Najprej smo se naučili prometnih pravil in pomen prometnih znakov. Na
računalniku smo delali vaje in nato pisali pisni del izpita. Pisni del izpita ni bil
preveč težak, kljub temu smo morali narediti veliko vaj. Za izpit smo morali
imeti 20 pravilnih odgovorov. Sledil je poligon, ki smo ga vadili in opravili na
šolskem stadionu. S kolesom smo se morali peljati mimo različnih ovir. Vadili
smo vožnjo z odročeno roko. Sledil je pregled koles in večina nas je opravila,
ostali pa so morali dodati še varnostne pripomočke. 11. 3. 2020 smo prvič
zapeljali na cesto in dva krat prevozili učno pot. V petek 13. 3. nam je
ponagajalo vreme. Takrat se je korona virus začel širiti po Sloveniji. Zaradi
virusa smo zdaj doma, vse šole so zaprte. Nekateri bodo pouk nadomeščali
poleti, mi pa zdaj pišemo vse doma, kar bi morali v šoli.
Komaj čakamo, da korona virusa ne bo več.

18. 3. 2020
Črt Kozamernik, 5.B

ZANIMIVOSTI

ŽIROVSKE STOPINJE

SKUPAJ ZMOREMO

V

21.stoletju se je na žalost v svetu razvilo kar nekaj smrtonosnih virusov. Najodmevnejša

med njima sta bila SARS in PTIČJA gripa. Konec leta 2019 pa je v Kitajskem mestu Vuhan,
izbruhnil trenutno najsmrtonosnejši med njimi, virus COVID-19. Virus se je s časoma iz Kitajske
preselil tudi na druge celine po svetu. Za nas je najbolj zaskrbljujoče, da je prišel tudi do
Evrope. Še posebej je prizadel sosednjo državo Italijo. Po neuradnih podatkih naj bi bilo v Italiji
že več tisoč ljudi okuženih, veliko primerov se je na žalost že končalo s smrtnim izidom.
Virus ne pozna meja, tako je prišel tudi v Slovenijo. Najbolj učinkovito se zoperstavimo tej
nadlogi tako, da smo čim več doma, zunaj opravljamo le najnujnejša dela in imamo kar se le
da malo kontaktov, stikov z ljudmi okoli nas.
Slovenija se je na prihajajočo nevarnost odzvala skrbno in tako z dnem, 12.03.2020 zaprla
večino javnih ustanov med njimi tudi vse šolske ustanove. Vse šolske obveznosti sedaj
potekajo doma s pomočjo računalnikov. Naša učiteljica nam v spletno učilnico 5.B razreda,
pošlje vso učno snov, ki se navezuje na trenutni urnik. Ta način učenja je za nas in učitelje
novost, zato moramo biti tudi zelo potrpežljivi. Pouk na daljavo je zabaven, vendar kljub temu
od učencev zahteva doslednost, odgovornost in samostojnost.
Odgovorni pa moramo biti tudi v boju proti zahrbtnemu virusu, COVID-19. Skupaj se moramo
držati navodil, ki so nam bila podana s strani Republike Slovenije. Kot sem že omenil
poskušajmo biti čim več doma, skrbno pazimo na osebno higieno. Umivajmo si roke z milom,
večkrat na dan si jih obvezno tudi razkužimo. V primeru kašljanja uporabljajo robec, ki ga po
uporabi odvržemo v smeti. Pozorni moramo biti tudi na medsebojno razdaljo, ta naj bi znašala
vsaj 1,5m. Verjamem, da se bomo ob upoštevanju vseh teh pravil zmagovito zoperstavili
virusu. Skupaj zmoremo !
•
•
Besedilo Anej Antončič
Fotografija www.had.si/blog/

V VEDNOST
COVID-19 pogovorno pravimo Korona virus.
V primeru, da opazimo simptome (vročina,
kašelj, težko dihanje) obolenja za COVID-19
POKLIČEMO TAKOJ osebno zdravnico v ZD.

AREC 2020
NOV KORONA VIRUS
Zaradi epidemije novega korona virusa znanega kot COVID 19 smo šolarji v ponedeljek ostali
doma, in imeli pouk na daljavo. Pouk poteka tako da učitelji na spletni strani objavijo snov, ki
jo je bilo potrebno predelati tisti dan. Učitelji poudarjajo, da okužbo s COVID 19 preprečimo s
temeljitim umivanjem rok z toplo vodo in milom. Če topla voda in milo nista na voljo pa jih
razkužimo z razkužilom. Preprečimo pa jo tudi z metrsko razdaljo.
Glavni znaki okužbe s COVID 19 so:
Vročina
Kašelj
Težave z dihali

Pri korona virusu je smrtnost manjša kot pri gripi a se nekateri vseeno zelo bojijo. Ker je
nekatere preveč strah, da bi zaradi korona virusa trgovine nehale z dobavo hrane si kupujejo
zaloge hrane. Ker imamo v Sloveniji epidemijo korona virusa pa je Slovenska vlada zaprla vse
meje, da bi preprečili še večje število okuženih. V Sloveniji je potrjeno 275 primerov okužbe a
minister za zdravje pravi, da jih je okuženih vsaj petkrat več. Preden je vlada zaprla meje so na
mejah prostovoljci Rdečega križa vsem, ki so vstopali v državo merili temperaturo seveda
dobro zaščiteni. Ker so nekateri imel povišano telesno temperaturo so jih pošiljali nazaj, zato
so bili nejevoljni. Najprej so mejo zaprli samo pri Italiji potem pa ker so razglasili epidemijo kar
povsod. Korona virus je tako ime dobil, ker je na celicah okuženega nekaj podobnega kroni.
Ker ga niso hoteli poimenovati krona virus so v besedo krona vstavili o. Zdaj pa še posebej
poudarjajo da ne hodimo k zdravniku če ni nujno, saj bi se lahko okužili ob stiku z osebo v
čakalnici, ki ne upošteva navodil vlade. Vlada prosi, da osebe, ki mislijo da so okužene z COVID
19 oziroma imajo znake okužbe pokličejo osebnega, izbranega ali dežurnega zdravnika, ki vam
bo povedal kaj storite ali pa bo po vas poslal reševalno vozilo. Predvsem pa pazite nase in
ostanite zdravi.

Lana Bogataj
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