
 

 

 
 
 
 

 



 

 

 
Spoštovani starši! 

 

Bliža se čas, ko bo vaš otrok vstopil na pot osnovnošolskega 
izobraževanja ter postal prvošolec/-ka.  Vstop v prvi razred osnovne 
šole je za otroka pomembna življenjska prelomnica, ki pa ne sme biti 
tako velika, da bi jo otrok povezoval z negativnimi občutki. Postati 
šolar/-ka pomeni veliko spremembo v otrokovem življenju – privajanje 
na novo okolje,  sodelovanje  s sošolci in učitelji,  sprejemanje novih 
pravil, ki jih postavlja šola, učenje samostojnosti, odgovornosti in 
strpnosti – vse to prinaša začetek šolanja. 
Vstop otroka v šolo je nedvomno velik, prazničen dan za vso družino.  
Tudi za starše je otrokov vstop v 1. razred velik dogodek, je čas, ko 
svojemu otroku prepuščate določene obveznosti, zaupate v njegove 
sposobnosti in ga tako pripravljate na nove življenjske izkušnje. 
Zagotovo je pred otrokom in vami, starši, novo življenjsko obdobje.  
 
Svetujem vam, da spodbujajte svojega otroka pri šolskem delu,  
spremljate njegov  napredek  in se z njim veselite slehernega uspeha. 
Predvsem pa mu bodite vzor. Zavedajte se, da namesto otroka ne morete 
delati, saj otroci zmorejo, znajo in postanejo odgovorni, če jim to 
omogočimo. 
 
Vsi želimo otrokom najboljše. Potrudimo se, da bomo s skupnimi močmi 
in sodelovanjem dajali otrokom zgled in prave vrednote. Želimo si, da bi 
skupaj soustvarjali šolsko okolje, v katerem bomo v dobro vaših otrok in 
naših učencev sodelovali, ustvarjali vezi, ki bodo temeljile na 
medsebojnem zaupanju, spoštljivosti in odgovornosti do otrok. 
 
Posebno pozornost bomo namenili varovanju zdravja, zato bomo 
dosledno sledili navodilom za preprečevanje okužb in nalezljivih bolezni. 
Ne glede na načine šolanja, ki so pred nami smo prepričani, da bomo 
skupaj ustvarili varno in spodbudno učno okolje. 



 

 

Osnovna šola Lucija je umeščena v sredino naselja Lucija, ki je največje 

naselje v občini Piran. Je največja osnovna šola v piranski občini. Imamo 

okoli 620 učencev in več kot 80 zaposlenih. Ponosni smo na opravljeno 

delo, na svoje poslanstvo, na uspehe naših učencev, učiteljev, ponosni 

na sodelovanje z ostalimi osnovnimi šolami, različnimi javnimi zavodi, 

vrtci v piranski občini in izven. Imamo naziv EKO ŠOLA in JUNAKI NAŠEGA 

ČASA (prostovoljstvo). Oba naziva sta pridobljena na državni ravni. 

 

V veselje nam je, da ste nam zaupali izobraževanje in vzgojo svojega 

otroka. Zavedamo se, da je to delo odgovorno -  vsi delavci šole se bomo  

potrudili, da bomo to, nam zaupano odgovornost, tudi upravičili. 

Predvsem si želimo, da bi postali in ostali dobri svetovalci, zaupniki in 

osebe, h katerim se lahko zatečete po nasvet, pomoč ali samo pogovor, 

in sicer tako starši kot otroci. 

 
Publikacija, ki je pred vami, je namenjena staršem in otroku. Vzemite si 
čas in jo skupaj s svojim bodočim prvošolcem/-ko prelistajte in 
preberite.  
 
V želji, da boste v njej našli uporabne informacije, vam želim radostno 
pričakovanje prvega šolskega dne, še lepši prvi šolski dan in veliko 
uspeha v našem nadaljnjem skupnem sodelovanju. 
 
Sprotne informacije boste lahko spremljali tudi na naši spletni 
strani www.oslucija.si. 
 

 

Tanja Vincelj, ravnateljica 

 
 
 



 

 

OSNOVNI PODATKI O ŠOLI  
 
Naziv: 
OSNOVNA ŠOLA LUCIJA 
SCUOLA ELEMENTARE LUCIA 
Fazan 1  
6320 Portorož 
  
PODRUŽNIČNA ŠOLA STRUNJAN 
Strunjan 35 
6320 Portorož 
 
   

 



 

 

Telefonske številke: 

Ravnateljica:  
Tanja Vincelj 

0590 86 463 ali 064 242 226 
tanja.vincelj@oslucija.si 

Pomočnica ravnateljice:  
Ingrid Peroša 

0590 86 464 
Ingrid.perosa@oslucija.si 

Tajnica: 
Alison Ribarič 

05 67 71  234 
info@oslucija.si 

Šolski pedagoginji: 
Neva Strel Pletikos 
 
Andreja Ščuka 

0590 86 467 
neva.strel-pletikos@oslucija.si 
 
0590 86 471 
Andreja.scuka@oslucija.si 

Knjigovodkinja:  
Ksenija Furlan 
(odjava in prijava prehrane): 
 

0590 86 460  
 
knjigovodstvo@oslucija.si ali  
05 67 78 290 
(avtomatski odzivnik) 

Računovodkinja: 
Kristina Vižintin 

0590 86 469 
racunovodstvo@oslucija.si 

Knjižničarka: 
Maja Gržina Cergolj 

0590 86 474 
knjiznica@oslucija.si 

Zbornica 0590 86 470 

Vodja kuhinje: 
Suzana Novak 

0590 86 472 
kuhinja@oslucija.si  

Vodja šolske prehrane: 
Valentina Budak 

vodja.prehrane@oslucija.eu 

Zobna ambulanta dr. Samo Somrak 05 67 71 853 

Podružnična šola v Strunjanu 05 67 82 131 

 
  



 

 

ŠOLSKI PROSTOR 
 
Šolski prostor je območje šole, kjer se zadržujejo učenci in  se 
uporablja za učno-vzgojni proces. Šolski prostor je ograjen z varovalno 
ograjo. Na tem območju veljajo Pravila šolskega hišnega reda. 
Sestavljajo ga stavba, v kateri so učilnice 1. in 2. vzgojno-
izobraževalnega obdobja, stavba s specializiranimi učilnicami za 
izvajanje pouka 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, osrednja stavba z 
računalniško učilnico, zbornico in upravo ter prostori kuhinje z jedilnico, 
knjižnico in veznim hodnikom v športno dvorano in prostori šolske 
svetovalne službe.  
K šolskemu prostoru spadajo še Mahničeva hiša z vrtom, atrij med 
osrednjim delom šole in učilnicami 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja, 
šolsko dvorišče in zelenica pred šolo. 
Pouk v podružnični šoli v Strunjanu se odvija v stavbi, kjer so še igralnice 
za otroke vrtca Morje ter otroke vrtca z italijanskim učnim jezikom 
Coccinella. Ob šoli sta zelenica in igrišče. 
 

 



 

 

ORGANIZACIJA POUKA 
 

Pouk je organiziran v dopoldanskem času.  
 
ŠOLSKI DAN  

ŠOLSKA URA ČAS TRAJANJA DEJAVNOST 

 6.00-8.10 jutranje varstvo 

1. ura  8.20–9.05 pouk 

malica (1.–5. r.) 
rekreativni odmor (6.–9. r.) 

9.05–9.20 
 

2. ura 9.25–10.10 pouk 

malica (6.–9. r.) 
rekreativni odmor (1.–5. r.) 

10.10–10.25 
 

3. ura 10.30–11.15 pouk 

4. ura 11.20–12.05 pouk 

5. ura 12.10–12.55 pouk 

6. ura 13.00–13.45 pouk 

7., 8. in 9. ura do 16.30 podaljšano bivanje 

 
 
  



 

 

OBVEZNI PROGRAM 
 
Obvezni predmeti so: slovenščina, matematika, spoznavanje okolja, 
italijanščina, šport, likovna umetnost in glasbena umetnost.  
Športni, naravoslovni, tehniški in kulturni dnevi so obvezen del 
predmetnika v devetletni osnovni šoli in so načrtovani v letnem 
delovnem načrtu šole. Vse aktivnosti, ki so organizirane v okviru šole in 
so v obveznem učnem programu, so za učence obvezne. 
 
PREDMETNIK 

Predmet Število ur tedensko 
slovenščina 6 
italijanščina 2 
matematika 4 

likovna umetnost 2 
glasbena umetnost 2 
spoznavanje okolja 3 
šport 3 

 
 
RAZŠIRJENI PROGRAM 
 
Učencem poleg obveznega programa ponujamo tudi pester razširjeni 
program, ki zajema jutranje varstvo, podaljšano bivanje, neobvezni 
izbirni predmet - angleščina ter dodatni in dopolnilni pouk.  
Interesne dejavnosti s kulturnega, športnega, tehničnega in drugih 
področij, ki jih izvajajo učitelji/ice naše šole in zunanji sodelavci. Učenci 
lahko izbirajo med različnimi interesnimi dejavnostmi (s seznamom so 
seznanjeni v septembru). Za učence 1. razreda organiziramo tudi plavalni 
tečaj. 
 
  



 

 

Jutranje varstvo (JV) 
Jutranje varstvo je organizirano za učence od 1. do 5. razreda. Za učence 
1. razreda poteka jutranje varstvo od 6.00 do 8.10 v učilnici prvega 
razreda in je brezplačno. 
Prijavljeni učenci imajo med jutranjim varstvom, ob 7.20 organiziran tudi 
zajtrk, če so nanj prijavljeni. 
V jutranjem varstvu se lahko učenci vključijo v različne skupinske in 
individualne igre ali k vodenim dejavnostim. 
 
Na Podružnični šoli Strunjan poteka jutranje varstvo od 7.00 do 8.10 za 
vse učence podružnične šole in je brezplačno. Na Podružnični šoli ni 
organiziranega zajtrka.  

 
Podaljšano bivanje (PB) 
Podaljšano bivanje je strokovno vodena oblika vzgojno-izobraževalnega 
procesa, ki jo šola organizira po pouku za učence od 1. do 5. razreda, in 
sicer do 16.30 na matični šoli in na Podružnični šoli Strunjan. 
Učenci, ki obiskujejo podaljšano bivanje, bodo deležni še popoldanske 
malice v času od kosila do odhoda otrok domov, če bo učenec na 
popoldansko malico prijavljen. V času podaljšanega bivanja se izvajajo 
sprostitvene dejavnosti, kosilo, samostojno učenje (pisanje domače 
naloge), socialne in ustvarjalne dejavnosti.  
 
Interesne dejavnosti (ID) 
Organizirali in izvajali bomo različne interesne dejavnosti z 
družboslovno-kulturnega področja, s področja naravoslovja in tehnike 
ter s področja športa. 
S seznamom ponujenih interesnih dejavnosti se učenci seznanijo 
septembra in se vpišejo glede na lastne interese. Na šoli bodo potekale 
tudi dejavnosti (predvsem s športnega področja), ki jih bodo izvajali 
klubi.  
Učence, ki se na interesne dejavnosti vključujejo med podaljšanim 
bivanjem (če so prijavljeni), mentorji prevzamejo z vednostjo učitelja 
podaljšanega bivanja in jih po končani dejavnosti pospremijo v skupino 



 

 

podaljšanega bivanja. Če otrok po zaključeni dejavnosti odide domov, 
starši o tem pisno obvestijo učitelja podaljšanega bivanja.  
Predvidene interesne dejavnosti za učence 1. razreda so: 

 košarka 
 rokomet deklice (matična šola, podružnična šola) 
 rokomet dečki (matična šola, podružnična šola) 
 tenis 
 nogomet 
 odbojka – deklice 
 odbojkarska abeceda 
 twirling 
 likovni krožek 
 bralna značka (matična šola, podružnična šola) 
 pevski zbor (matična šola, podružnična šola) 
 medgenaracijsko branje pravljic  

 
Neobvezni izbirni predmet 
V skladu z 20. a členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 
ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) bo šola za učence 1. razreda v šolskem 
letu 2022/2023 izvajala pouk prvega tujega jezika angleščina, kot 
neobvezni izbirni predmet dve uri tedensko.  
Uvajanje tujega jezika v prvi razred omogoča učencem povezovanje 
neformalnega učenja v predšolskem obdobju z učenjem v drugem 
razredu, kjer nastopa tuj jezik angleščina kot eden od obveznih 
predmetov v predmetniku osnovne šole. 
Znanje učencev se pri neobveznem izbirnem predmetu ocenjuje in se ob 
zaključku šolskega leta vpiše v spričevalo. 
 
 
 
 
  



 

 

PROJEKTI 
 
Na šoli smo vključeni v mednarodne in šolske projekte, pri nekaterih 
projektih sodelujejo tudi učenci prvega razreda. 
Mednarodni projekti: 

 EKO šola, 
 Evropski šolski športni dan, 
 E-twinning 

 
Nacionalni projekti: 

 Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, 
 Shema šolskega sadja in zelenjave, 
 Rastem s knjigo, 
 Semena sprememb, 
 Pešbus, 
 Tradicionalni slovenski zajtrk. 

 
Šolski projekti: 

 Multisenzorno poučevanje in učenje, 
 Projekt Povej, 
 UPS – prostovoljstvo (Učimo se, Pišemo domače naloge 

Skupaj), 
 Teden otroka, 
 Zlati sonček,  
 FIT4Kid. 

 
 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
 
Včasih  se  zgodi,  da  nismo  sami  kos  težavam,  ali  pa  potrebujemo  
dodatno  podporo  pri učenju  ali  iskanju  ustreznejših  oblik  sodelovanja  
v  šoli.  Šolska  svetovalna  služba  pomaga učencem, svetuje staršem 
in učiteljem pri zagotavljanju pogojev za napredek vsakega učenca. 



 

 

Sodeluje z vodstvom šole pri načrtovanju in spremljanju razvoja šole ter 
pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.  
Šolska svetovalna služba spremlja vključevanje učencev v oddelčno 
skupnost in njihov napredek pri šolskem delu. Starše vabimo, da ob 
dilemah v zvezi z vzgojo, šolanjem otrok ali ob morebitnih čustvenih, 
socialnih ali drugih težavah obiščejo šolsko svetovalno službo oziroma 
se predhodno telefonsko dogovorijo za razgovor. 
Starši ste se s svetovalno službo srečali že ob vpisu.  
 
Dodatna strokovna pomoč 
Starši učencev, ki pri učenju in pridobivanju znanja ter veščin 
potrebujejo različne prilagoditve in individualen pristop, lahko zaprosijo 
za dodatno strokovno pomoč (DSP).  
Dodatno strokovno pomoč pridobi učenec na podlagi Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Dodatno strokovno pomoč 
učencem s posebnimi potrebami, nudijo: inkluzivni pedagog, specialna 
pedagoginja, psihologinja, inkluzivna in rehabilitacijska pedagoginja in 
učitelji učne pomoči.  
 
Prvi koraki za učence priseljence iz drugih držav 
Zaradi lažjega vključevanja otrok priseljencev iz drugih držav v šolski 
sistem ter v novo okolje in premagovanja težav pri učenju, zaradi 
nepoznavanja učnega jezika organiziramo v okviru šole dodatne ure za 
poučevanje slovenščine in italijanščine. 
Učencem bodo ponujene različne oblike učne pomoči za premagovanje 
učnih težav. S tovrstnimi dejavnostmi želimo vsakemu otroku zagotoviti 
dobre možnosti za njegov razvoj in optimalni napredek ter aktivno in 
polno udeležbo v družbi. 
 

SODELOVANJE S STARŠI 
 
Sodelovanje  s starši je namenjeno sprotni izmenjavi informacij, 
potrebnih za uspešnost in dobro počutje otrok v šoli. Posebna vrednost 
uspešnega sodelovanja je v enotnih načelih ukrepanja pri vzgoji in 



 

 

šolanju. Rednih stikov s starši si želimo in pričakujemo sodelovanje 
staršev vsaj enkrat mesečno z razrednikom ali s posameznim učiteljem.  
Sodelovanje med strokovnimi organi šole in starši je organizirano v 
obliki roditeljskih sestankov, mesečnih govorilnih ur, pogovorov, 
predavanj za starše. 
 

ŠOLSKA PREHRANA 
 
Starši lahko otroka naročijo na zajtrk, dopoldansko malico in (ali) kosilo 
ter popoldansko malico (učenci od 1. do 5. razreda). Ob malici in kosilu 
imajo učenci dvakrat tedensko na voljo tudi raznovrstno sadje 
(usklajeno z jedilnikom dopoldanske malice) in enkrat tedensko mlečne 
izdelke. 
Učenci 1. razreda malicajo v učilnici po prvi šolski uri od 9.05 do 9.20. Čas 
delitve kosila je v šolski jedilnici med 12.10 in 14.30.  
Prehrana temelji na Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-
izobraževalnih zavodih. Z vzgojno izobraževalnim delom želimo 
spodbujati zdrav način prehranjevanja, kulturo prehranjevanja ter 
vzgojiti primeren odnos do hrane.  
Vsako leto izvajamo projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. 
Cene posameznih obrokov: 

 zajtrk: 0,60 € 
 dopoldanska malica: 0,90 € 
 kosilo za učence od 1. do 5. razreda: 3,00 € 
 kosilo za učence od 6. do 9. razreda: 3,20 € 

 
Prijave na prehrano se po Zakonu o šolski prehrani urejajo pisno, 
praviloma v mesecu aprilu/maju za naslednje šolsko leto, lahko pa tudi 
kadarkoli med šolskim letom, in sicer na predpisanem obrazcu.  
Oddano prijavo lahko starši na predpisanem obrazcu kadarkoli 
prekličete.  
Prehrano v primeru otrokove odsotnosti lahko odjavite en delovni dan 
prej, in sicer do 14.30 ure (velja za vse obroke prehrane) in ponovno 
prijavite: 



 

 

 po telefonu (05 67 78 290 – avtomatski odzivnik 24 ur) 
 po elektronski pošti knjigovodstvo@oslucija.si  
 po telefonu 05 90 86 460. 

Ob prijavi na šolsko prehrano nastopi obveznost staršev plačati prevzete 
in nepravočasno odjavljene obroke. 
 
Subvencioniranje šolske prehrane iz državnega proračuna  
Šola pridobi podatke o upravičenosti učencev do subvencije iz Centralne 
evidence udeležencev vzgoje in izobraževanja, zato staršem ni potrebno 
prinašati odločb o otroškem dodatku v šolo. Vloga za subvencijo malice 
in subvencijo kosila se na Centru za socialno delo odda samo v primeru, 
če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku. 
Več informacij v zvezi z uveljavljanjem pravice do subvencije malice 
oziroma kosila učencev lahko najdete na spletni strani Ministrstva za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. 
 
Plačilo šolske prehrane in šolskih storitev 
Šolsko prehrano in ostale šolske storitve (prevozi, vstopnine, material 
ipd.) starši plačujejo na račun šole s položnico, ki jim jo šola posreduje 
9. v mesecu za pretekli mesec. Rok plačila je 18. dan v mesecu.  
V kolikor starši ne plačajo stroškov za šolsko prehrano in šolske storitve 
do roka zapadlosti računa:  

1. se staršem pošlje en opomin s strani šole, za katerega šola 
zaračuna 1 evro, 

2. pisni poziv šole,  
3. pisni poziv odvetnice, 
4. odvetnica sproži postopek plačila preko sodišča.   

Šolsko prehrano in šolske storitve starši plačujejo s položnicami ali 
preko trajnika.  
 
 
 
 
 



 

 

 

ŠOLSKA KNJIŽNICA 
  
Šolska knjižnica je sestavni del šole in vzgojno-izobraževalnega 
procesa. Vključena je v sistem COBISS, ki omogoča napreden in sodoben 
način dela s knjižnično zbirko in vsemi uporabniki knjižnice.  
Vse učenke in učenci ob vpisu v šolo postanejo člani šolske knjižnice in 
prejmejo člansko izkaznico. Navajajo se na samostojen obisk in 
izposojanje knjig ter odkrivajo čarobni svet pravljic, zgodb in drugih 
zanimivosti. 
 

ZDRAVSTVENI PROGRAM 
 

Zdravstveni razvoj učencev Osnovne šole Lucija spremlja Vesna Lazar 
Daneu, dr. med. spec. pediater v šolskem dispanzerju Zdravstvenega 
doma Lucija. Otroci so sistematsko pregledani (1., 3., 6. in 8. razred), 
izvajajo pa tudi obvezna cepljenja učencev.  
Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož preveri sluh učencev v 
prvem in osmem razredu.  Zobozdravstveno varstvo izvaja šolska zobna 
ambulanta. V šolski zobni ambulanti skrbita za preventivo in kurativo 
Samo Somrak, dr. dent. med., in Alenka Gobbo, zobna asistentka. 
Sistematski pregled v zobni ambulanti se izvaja enkrat letno do konca 
šolanja. Za vsak sistematski ali zobozdravstveni pregled mora imeti 
učenec s seboj zdravstveno kartico.  
 
 

VARNA POT V ŠOLO 
 
Šola poskrbi za varnost učencev tako, da zagotovi:  

 predhodne oglede poti, prostora, območja, orodja, opreme s 
strani strokovnega osebja, 

 navodila učencem o varnem gibanju in uporabi opreme, 
 spremstvo v skladu z normativi in 



 

 

 dežurstvo učiteljev. 
 

Iz Zakona o varnosti cestnega prometa (91. člen): 
Otroci morajo biti kot udeleženci v cestnem prometu deležni posebne 
pozornosti in pomoči vseh drugih udeležencev.  
Otroci morajo imeti na poti v prvi razred osnovne šole ter domov 
spremstvo polnoletne osebe. Spremljevalci so lahko tudi otroci, stari od 
10 let do 14 let, če to s pisno izjavo dovolijo starši, posvojitelji oziroma 
posvojiteljice (v nadaljnjem besedilu: posvojitelji), skrbniki oziroma 
skrbnice (v nadaljnjem besedilu: skrbniki) oziroma rejniki oziroma 
rejnice (v nadaljnjem besedilu: rejniki) otroka.  
Otroci, ki obiskujejo prvi razred osnovne šole, morajo na poti v šolo in iz 
nje poleg odsevnika nositi tudi rumeno rutico, nameščeno okoli vratu.  
 
 

ŠOLSKI SKLAD 
 
Na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja ima šola ustanovljen šolski sklad.  
Sklad upravlja odbor, katerega člani so predstavniki sveta staršev in 
predstavniki šole.  
Sredstva v šolskem skladu se zbirajo za izvajanje nadstandardnih 
dejavnosti, zvišanje standarda pouka, pomoč učencem iz družin s slabim 
socialnim in materialnim statusom, za nakup nadstandardne opreme. 
Šolski sklad pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij ter 
zapuščin in drugih virov. 
Sredstva za šolski sklad se nakazujejo na TRR UJP Koper: 0110 0600 8344 
836 s pripisom »Za šolski sklad». 
Novost je, da zakon omogoča, da se do največ 0,3% donacije 
posameznega rezidenta iz namenitve dela dohodnine za posamezno 
šolsko leto, lahko kot upravičencu nameni šolskemu skladu, ki je 
uvrščen na seznam upravičencev do donacij iz naslova dohodnine (na 
seznam upravičencev bo šolski sklad uvrščen za leto 2022).  
 



 

 

LUCIJA IN LUCIJAN – DVOJČKA PRVOŠOLČKA 
 
 »Danes naju spet čaka čudovit dan v šoli. Kako lepo je v naši veliki 
oranžni šoli,« sta pomislila Lucija in Lucijan, naša dvojčka prvošolčka. 
Prejšnji teden sta prvič prestopila šolski prag in takoj jima je bilo vse 
všeč. V šolo gresta s staršema, saj letos še ne smeta sama priti v šolo. 
S ponosom sta si popravila rumeni rutici, ki si ju vsak dan sama dasta 
okoli vratu. 
Končno so se pred njima pojavila velika šolska vrata. »Je pa že veliko 
učencev pred šolo, nekateri stojijo pred ograjo, spet drugi čakajo pred 
vhodnimi vrati, nekaj učencev pa je že bilo v dežurni sobi« sta zvedavo 
opazovala dogajanje Lucija in Lucijan. Poiskala sta svoji garderobni 
omarici in si sama obula šolske copate, se poslovila od staršev – seveda 
s poljubčkom, nato pa vstopila v učilnico, kjer je jutranje varstvo. Tam 
vsako jutro počakata nekaj časa, da se začne pravi pouk. Tega se najbolj 
veselita. 
Kako hitro mine čas v varstvu … že je zazvonil šolski zvonec in za naša 
dvojčka se je začel pouk. Najprej smo imeli uro slovenščine, učiteljica 
jim je prebrala pravljico. »Kako lepo bere naša učiteljica,« sta si s 
pogledom povedala dvojčka in misli so ju ponesle v pravljični svet. Po 
prvi uri pouka imata malico. Šolska malica je tako okusna, komaj čakata, 
da grejo v veliko jedilnico, kjer jih na vozičku čaka malica. Prvošolčkom 
pri malici pomagata njihovi učiteljici. 
Naslednjo uro so med likovno umetnostjo risali, kar so si zapomnili o 
pravljici. Lucija je narisala veliko lisico, Lucijan pa kokoško. Če bi risbi 
dali skupaj, sta razmišljala … In ravno to je naredila učiteljica in ju 
pohvalila.  
Sledil je rekreativni odmor, čas, ko se sprostita. Od doma prineseta 
kolebnico in se z njo igrata, včasih jo posodita tudi Marku in Tini. To sta 
njuna nova prijatelja, zagotovo ju bosta povabila na praznovanje 
rojstnega dneva. 
Danes so imeli še dve uri pouka, ki sta minili, kot bi mignil. Pri uri športa 
so vadili poskoke, kar gre dvojčkoma kot po maslu. Pri uri glasbe pa so 



 

 

najprej peli in potem še plesali. Pouk v Osnovni šoli Lucija je zelo 
zanimiv. 
Za kosilo so jedli bobiče in pico, tako hrano najraje jesta tudi doma. S 
slastjo sta do konca pojedla vse, Lucijan pa je šel iskat dodatek, tudi 
kuharice so bile prijazne. Vesela sta, ker jima vsak dan pomagajo nositi 
pladnje veliki učenci.  
Juhuhu, podaljšano bivanje je tu. To pomeni, da bosta v šoli napisala 
domačo nalogo in potem celo popoldne preživela v hišici na drevesu, ki 
jima jo je zgradil dedek. Zelo uživata, ko sta v naravi.  
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