
TRNOVSKA VAS / DRUGAČEN DECEMBER V ŠOLI 

Ucenci 
Vsak leW čas ima svoj čar ln svoje posebnosti . Pomlad Das ob
dari z zelenjem, poletje s soncem, jesen s pisanimi barvami, 
zima pa s snegom. In z decembrom, ki prinaša veselo pričako
vanje MIkIana, Božička ln dedka Mraza. 

Na osnovni šoh v Trnovski vasi 
so se odločili, da bodo december 
pričeli bolj nenavadno kot druge 
mesece. Učiteljica .Milena Mezna
rič je predlagala, da z učenci 
preuredijo šolsko jedilnico, jo 

spremenijo v domač in prijetnejši 
prostor z jelko v sredini. Uči [elji
ca Alenka Štrafela se je domisIila, 
da bi pri tem lahko pomagala 
cvetličarka, ki se spozna na svoje 
delo. Tako je vodja šole Angela 

Učenci so z navdušenjem posnemali delo spretnih cvetličark 

Fras povabila bivše učenke šole, 
ki so danes cvecličarke. V torek, 
7. decembra, so se vabilu odzvale 
Andreja Pukšič, Slavica Potrč in 
Marija Potrč. Otroci so jih 
pričakali z obilo zelenja, 
posušenega sadja in cvetja. Kot 
velika družina otrok male šole in 
razredne stopnje smo pričeli delo. 
Andreja je najprej učencem pred
stavila poklic cvetličarke. Mani-

katere očke so Z3Žarele, nekatere 
učenke pa so povedale: ''Tudi jaz 
bom cvetličarka." 

Ob natančnih navodilih Andre
je, Micike in Slavice so pričeli 
nastajati prekrasni božično-zim
ski aranžmaji. Učenci so jih po 
ueh urah dela, v katerem so zelo 
uživali, razstavili po razredih. 
Naslednji dan so si jih ogledali 
starši, ki so prišli na popoldansko 
govoriino uro. Na koncu so vsi 
skupaj okrasili smrečico, ki jo je 
podaril OČe učenke Katje Mihe
lak, hišnik Srečko pa jo je skrbno 
postavil, da ne bo padla pod težo 
čudovitih pentelj . 
Učenci in učitelji so bili po 

končanem delu zadovoljni. Za
hvalili so se Andreji, Miciki in 
Slavici za prekrasne ideje iri za 
ogromno materiala, ki so ga ob tej 
priložnosti prinesle s seboj in ga 
podarile učencem. Vsi skupaj so 
ponosni nanje, saj so nekoč obi
skovale tukajšnja šolo. 

"Jedilnica je sedaj bolj domača. 
Med malico smo kot velika 
družina zbrani okrog smrečice, ki . 
smo jo samo okrasili. Sedaj se 
počutimo kot doma! Dom pa jc: 
največ, kar človek lahko ima. 
želimo, da bi ga imeli ",i ljudje, 
da bi v teh predbožičnih doeb 
vsakdo imel koga, ki ga čaka," je 
zaželela pobudnica okraSirve na 
OŠ Trnovska vas Milena Mezna
rič. 
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