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Izo raže al i e ter 
Me ory 

Ferrarska  

 Koper, SLOVENIJA 

 

PUM-O Koper NOVIČKE 



Najboljši ači , da spoz aš svojo prihod ost je, da jo ustvariš sa . 

Prihod ost je te a, ki zavze a velik del ašega vsakda jega raz išlja ja. Ali je olje slediti 
svoji  sa ja , čeprav so za okoli o lahko ereal e, ali se je olje vključiti v že ustalje e poti? 
Jaz se  se odločila slediti svoji  sa ja , a pak izkuš je so e aučile, da je do ro i eti 
plan B. Na svojih sanjah delam vsak dan, na pla  B pa včasih alo poza i , a me prijatelji na 

PUM-o ved o spo ijo a j. Nekateri toč o vejo, kaj želijo, drugi pa se še ved o iščejo, a to 

iska je je dosti lažje, če i aš okoli se e razu evajoče  ljudi, ki te podpirajo. 

Pred va i je, spoštova i ral i, kot s o o lju ili, druga številka eseč ih ovičk ge era ije 
. Ogledate si lahko, kaj s o počeli v ese u aprilu, se aučite igre Poke o  i  rešite 

križa ko.  

Vabljeni!                                                                                                                               Ana Pegan 

  

KAJ POČNEMO? 

SMoothie party

Dne 12. 4. 2018 smo na PUM-u imeli 

S oothie day. Po uč ih urah s o se 
odpravili v olj prostor o učil i o i  
pripravili mize. Polona je pri esla različ e 
sestavine za smoothije kot so 

po ara č e, ja olka, a a e, špi ača, 
spirulina …  Odločili s o se, da e omo 

sledili nobenim receptom, ampak kar 'na 

slepo' ešali skupaj sadje i  zele javo i  
se pustili presenetiti. Na koncu smo 

ustvarili štiri ove okuse, ki so ekateri  
bili bolj všeč, drugi  pa a j. Poi e ovali 
smo jih Smutko frutko, Mama mia, Galama 

in Full fino. Prilagamo tudi recepte, da jih 

boste lahko preizkusili tudi vi. Naj vam 

tekne! 

 

 



1. SMUTKO FRUTKO 

1 banana  

 žli e gozd ih sadežev 

1 dcl jogurta 

1 dcl vode 

 

2. MAMA MIA 

1,5 banane 

1 majhna grenivka 

pol jabolka 

par listov špi ače 

pol žli e spiruli e v prahu 

 

3. GALAMA 

 kozare  gozd ih sadežev 

 po ara ča 

1 dcl jogurta 

po želji žli a edu 

 

4. FULL FINO 

1 banana 

 kore ček 

 po ara ča 

1 jabolko 

par listov špi ače 

pol žli e spiruli e v prahu

 

dan odprtih vrat na 

finančni upravi 

Na petek 13. smo obiskali dan odprtih vrat 

a fi a č i upravi. Cari iki so a  

predstavili različ o opre o i  orodja, ki ga 

uporabljajo pri svojem delu.  

Ogledali smo si razne ponaredke, ki so jih 

cariniki zasegli v Luki Koper, videli pa smo 

tudi kako poteka delo a tere u s po očjo 
urjenega psa. 

 

 

     Obisk akvarija v piranu 

 

Po enem od aših pohodov s o PUM-ovci 

odšli na ogled piranskega akvarija, ki deluje 

že  let v prostoru ekda je ari ar i e. V 

je  so različ e vrste ri , ehkuž ev, 
čle o ož ev …  Akvarij je precej majhen a 

klju  te u je v je  veliko živalskih vrst i  je 
lepo ureje . Nudi tudi različ e spo i ke za 
nakup. 



 

Obisk rdečega križa in 

temeljni postopki 

oživljanja 

Po prihodu v Piran in ogledu mesta, smo 

o iskali Rdeči križ Piran, kjer nas je 

pričakala gospa Valentina s sodelavko 

Tejo. Predstavili sta a  Rdeči križ i  s či  
se ukvarjajo. To je mednarodna 

organizacija, ki se je ustanovila 23. oktobra 

 v Že evi, v Švi i. Organizacijo je 

predlagal Jean Henri Dunant šest ajsti  
država . Takrat i ilj je il evtral a 
po oč vse  udeleže e  voj e. Zaradi 
verskih prepriča j so nastale tri oznake, 

rdeči križ, rdeči kristal i  rdeči pol ese . 
Vse oz ačujejo isto orga iza ijo.  

Prostovoljka Rdečega križa a  je tudi 
pokazala kako nuditi prvo po oč. 
Pokazala nam je temeljne postopke 

oživlja ja i  spoz ali s o kako deluje  
defibrilator.  Zdaj ve o ekaj več! 

 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Henri_Dunant


 

 

OBISK ŠKOCJANSKEGA 

ZATOKA 

Po ekaj dežev ih i  o lač ih d evih je 
ko č o posijalo so e. Rav o prav, saj 
s o se odločili, da i se tisti da , ko nam 

i ilo so č o vre e ko č o aklo je o, 
odpravili a kratek pohod v Ško ja ski 
zatok. 

V sredo, 28. marca, smo vendarle dobili to 

prilož ost. O  desetih s o se odpravili i  
se po pol uri e hoje od šole Me ory z ašli 
pred vhodom naravnega rezervata 

Škocjanskega zatoka. Med pešače je  i 
je mentorica zaupala v roke svoj 

fotoaparat, tako da sem lahko tudi med 

potjo posnela nekaj fotografij. 

 

Najprej bi vsaj na kratko predstavila 

rezervat. Površi a Ško ja skega zatoka 
meri 122 hektarjev. V njem se nahaja 

veliko različ ih živalskih i  rastli skih vrst. 
Zatok je poseben zaradi 'braktič ega' 
življe jskega okolja, kar pomeni, da je 

voda v nekaterih predelih polslana. Ravno 

to je pripomoglo k temu, da je nekaj 

rastli  i  prav tako živali edi stve ih v 
Ško ja skem zatoku, saj so   

 

se temu okolju prilagodile. Med žival i, ki 
jih lahko opazi o, je veliko dvoživk, 
žuželk, sesal ev, pose ej pa pti . Katere 
bomo videli, pa je zelo odvisno od letnega 

časa i  jihovega ači a življe ja. 
Orintologi so v zadnjem desetletju ašteli 
kar  ptičjih vrst a te  o očju. 

PUM-ov i s o se po Ško ja ske  zatoku 
odpravili po uč i poti. Najprej smo 

spoznali ka arške ko je. E a od ko il se je 
prijet o so čila i  iti alo je i otilo 

aše e preveč glas o  klepeta je. 

 

Ka arški ko ji živijo prosto v aravi. Kot 
smo izvedeli, je pasma zelo stara in izvira 

iz Francije, iz očvir atih predelov ob 

izviru reke Rone. Žre ički se skotijo čr e ali 
sivkaste barve. Ko odrastejo, postanejo 

beli. 

V Zatoku živi tudi staro istrsko govedo, ki 

so ga v starih časih upora ljali kot vprež e 
živali za prevoz i  o delavo polj ter 
vi ogradov. V aše kraje so jih pripeljali 
Huni. To govedo je že skoraj izumrlo, 

razlog pa je bil v gospodarskem razvoju. 

Ško ja ski zatok je sodeloval z 
Veterinarsko ambula to, lokal i i društvi 
i  Mest o o či o Koper, da so lahko leta  



2007 to govedo znova pripeljali v 

slovensko Istro. 

 

Med pohodom smo se ustavili skoraj na 

vsake  opazovališču. Na ekaterih s o se 
za nekaj minut usedli na klopce, malo 

zadihali in nato nadaljevali. 

Uspelo a  je videti la ode, ra e, čaplje ... 

Redno gnezdi vsaj 45 vrst ptic, nekatere so 

tukaj le ed toplejši i ali zi ski i d evi, 
druge pa so aselje e v zatoku čez elo 
leto. 

  

                  

 

Prispeli smo tudi do opazovalnega stolpa, 

kjer je il razgled a očvirje res 
everjete . Še olj, ko s o se zavedali, 

koliko različ ih itij tu živi i  i a ta del 

neokrnjene narave samo zase. 

 

Celotna pot je potekala zelo mirno. Nismo 

ili edi a skupi a, ki se je odločila o iskati 
Ško ja ski zatok na tako lep dan, saj so 

i o as korakali tudi lajši 
os ov ošol i, starejši pohod iki i  tudi 
kakše  fotograf, avduše  ad rezervato  
i  življe je  v je . 

O isk Ško ja skega zatoka a  je dal 
idejo in motivacijo, da bi lahko v prihodnje 

odšli še a več takih sprehodov. Poiskali bi 

ekaj različ ih poti i  o te  poročali v 
asled jih številkah ašega PUM-o 

oglas ika. Če a  o le vre e aklo je o, 
i lahko ta projekt spravili 'v tek' že v 

kratkem. 

K. B.

 

 

''Težke poti največkrat vodijo do najlepših destinacij.'' 

 



 

 



Pokemon igrA s 

kartami 

druža a igra  

Pokemon igro s kartami lahko igrata 

ajveč dve osebi. Oba igralca imata 60 

kart, 20 pokemonov, 20 kart z energijo in 

20 kart a ojev. Najprej se z eša vse 
karte. Nato oba igralca pobereta 5 kart in 

pogledata, če ed ji i do ita  e ega 
poke o a v prvi o liki če e do iš 
nobenega pokemona v prvi obliki, 

z eša o se e krat karte, dokler nekdo ne 

dobi pokemona v prvi obliki).  

 

Ko po ere o  kart, po ere o še  kart 
brez da jih pogledamo in jih razporedimo 

na polje (nagradne kartice). Nato igralca 

igrata z vsemi pokemoni v prvi obliki, vse 

ker i aš. Kdor igra v tej potezi z več 

poke o i, zač e igro. I a o tudi karte, ki 
se evolvirajo. Pokemone v prvi obliki lahko 

evolviramo v drugo obliko in tudi v tretjo 

o liko, če jo i a o. Poke o e e 
moremo spremeniti v oljšo o liko v isti 
potezi, če je il ta poke o  že igra . Vsak 
poke o  i a svoja življe ja i  določe e 
napade, vendar morajo za uporabo 

apada i eti tudi karto z e ergijo. Različ i 
poke o i, potre ujejo različ e ele e te 
(ogenj, voda, list, železo, zmaj … . Vsak 
poke o  i a določe o vrsto apada i  
zato potrebuje tudi različ e e ergije 
elementov. I a o tudi različ e a oje. 
E i o ogočajo po ira je kart, drugi 
ozdravijo poke o a, tretji po oljšajo 

apad, četrti pa o ogočajo po ira je kart 
iz kupčka.  Ko pre agaš asprot ega 
poke o a, lahko iz ereš karto iz 

agrad ega kupčka. Kdor prvi položi svoje 

karte na nagradne karte, zmaga.  

David in Domen 

''Ena sama vrtnica je lahko moj vrt… En sam prijatelj je lahko moj svet.'' 
– Leo Buscaglia 

 



 

 NAŠE MISLI 

Dieta 

Moja ova dieta gre takole.  Ješ veliko 
eljakovi  ... eso ... aščo  i  alo 

ogljikovih hidratov ... zelenjavo in sadje. 

Vpraša je pa je, kako i gre dieta. Da es 
sem pojedla cel paket napolitank. Aja, pa 

še gi a je ... to se  šla a sprehod z a i 
okoli vasi. 

Včasih se  tekla vsak da , i ela se  
super postavo in dosti energije, zdaj pa 

i a  odveč e kilogra e i  to zaradi 

zdravil, saj i povečujejo apetit.  

Dieta se imenuje polnokrvna dieta. 

Gre za vklop aščo e pres ove. Gi a je 
mora biti konstantno in redno. Zato se 

priporoča a začetku več eljakovi , ki 
aščo o pres ovo pospešujejo. Pote  

pa sledi v os aščo , ki jih aj i ose a že 
presnavljala. 

Je pa res, da veči a ljudi i a aščo e 
presnove. 

Jedlo aj i se či  več žive hra e, tudi 
kvas, ki je pol  živih orga iz ov kvasovk. 

Ker ve , da se  pol okrv o sta je že 
dosegla vem, da mi bo spet uspelo. Vsaj 

veganstva se  se rešila … 

Didiela 

 

 

 

 

 

 

''Prijateljstvo ni ena velika stvar… 
prijateljsvo je milijon malih stvari.'' 

 

  



 

KRIŽANKA »SLOVENSKA OBALA« 

 

VODORAVNO 

1 Freska v Hrastovljah (dve besedi). 

4 Razgledna točka ad Izolo. 
6 Pogosta kamnina. 

 Naj olj z a a hiša v Pira u. 
8 Drugo ime za fige. 

 Sadež, ki ga ajveč pridelajo v 
Strunjanu. 

 Ri iško esto. 
13 Potopljena ladja. 

 Naj oljša sol iz slove skih soli  dve 
besedi). 

16 Mejna reka. 

 Naj lajša o al a o či a. 
19 Slavni violinist, rojen v Piranu. 

NAVPIČNO 

 Največja vi ska hiša. 
 Narod a a jši a. 
 Kopal o o očje, del kraji skega parka 

Strunjan (dve besedi). 

 Praz ik refoška. 
9 Kolesarska pot. 

11 Priimek znane slovenske pevke, rojene 

v Dekanih. 

15 Znani koprski slikar, po katerem je 

imenovan trg. 

 Tipič o drevo.



Izo raže al i e ter Me ory 

PE Koper, Ferrarska  

 Koper, SLOVENIJA 

Tel.:      

Mo i:    
  

e- ail: e ory.koper@siol. et 

Splet a stra : . e ory.si za ihek PUM-O  

Fa e ook: pu koper 

  

 

KJE SMO?  

 

Program PUM-O financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Poteka na 

podlagi Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020, v okviru 9. prednostne osi 

Poveča je so ial e vključe osti i  z a jša je tvega ja revšči e , pred ost e alož e .  Aktiv o vključeva je  
i  spe ifič ega ilja . .  Opol o oče je skupi  za pri liževa je trgu dela . 

 

 

mailto:memory.koper@siol.net
http://www.memory.si/

