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Me ory 

Ferrarska  

 Koper, SLOVENIJA 

 

PUM-O Koper NOVIČKE 



Uvod v poletje  

Po lad se poslavlja i  d evi postajajo vse olj vroči. Saj res, poletje je tu! Čaka as so če je 
a plaži, kopa je, sladoled in še veliko za av ih aktiv osti, ki jih o o doživeli v polet ih 

dneh. Mi pa bomo na PUM-o. Skupaj se o o učili i  prišli do ilja, ki s o si ga zastavili kot 
posamezniki. Pa tudi kot skupina, saj smo imeli v mesecu maju veliko skupnega dela. Lotili 

s o se ovega projekta i  izdelali izlož o za Li ris, oblikovali smo križa ko, napisali pesem, 

bili dobrodelni in doživeli še ogo drugih za av ih dogodivšči , ki si jih lahko pogledate v 
aših ovičkah za mesec maj. 

Vljudno va lje i k ra ju aših ovičk!       Marjeta 

                                                                                                                               

KAJ POČNEMO? 

PROJEKT izložba LIBRIs

V mesecu maju smo se posvetili novemu 

projektu, izdelavi izlož e k jigar e Li ris. 

Po kratkem premisleku s o se odločili, da 
o o izlož o okrasili v polet o- 

mornarskem stilu. Poskusili smo uporabiti 

predvsem naravne materiale, ki smo jih 

sami nabrali v naravi in materiale, ki smo 

jih re iklirali. Tako s o iz ka ov, školjk, 
naplavljenega lesa, glinenih loncev, tulcev 

in blaga izdelali ladjice, svetilnike, kaktuse, 

ri i e i  še ogo drugega.  

Idej smo imeli veliko, zato so nam uspeli 

res unikatni ter izvirni izdelki, ki si jih lahko 

v poletnih mesecih ogledate v izlož i 
knjigarne Libris v osrčju Kopra.  



 

OBISK 25. PRIMORSKEGA SEJMA 

V petek, 25. maja, smo Pumovci obiskali 

Primorski sejem v Kopru na Bonifiki. 

Sprehodili s o se po halah, čeprav ekatere 
iso ile še pripravlje e. V hali A so ili razni 

razstav i prostori, kjer so različ a podjetja 
predstavljala svoje izdelke, ki jih je bilo 

ož o kupiti. Med najbolj zanimivimi so bila 

virtual a očala, ki se imenujejo Oculus Rift 

služila so predvse  lažji vizualiza iji pri 
akupu epre ič i , krema iz polžje sli e, 
asaž i stoli … Po hitrem skupnem ogledu 

smo se Pumov i razpršili po sej u i  vsak je 

šel svojo pot ter si ogledal, kar ga je najbolj 

zanimalo. Prejeli smo razne prospekte in 

vizitke, ki so nam jih predstavniki podjetij 

ponujali.  

 

 

 

Priprava na zaključne izpite 

IN  poklicno MATURO 

 

V mesecu maju smo se intenzivno posvetili 

predvse  uče ju. Pripravljali s o se a 
izpite, zaključ e izpite ter a pokli o 
maturo.  

  



 

BREZPLAČNO STRIŽENJE ZA 

UPORABNIKE RDEČEGA KRIŽA  

. aja je ila aša odoča frizerka Tina 

super prostovoljna!  

V sklopu Ted a Rdečega križa .–15. 

maja), je svoj talent in sposobnosti tokrat 

namenila v dobrodelne namene in 

o ogočila upora iko  po oči RK 
rezplač o striže je s frizuro. Med 9. in 

15. uro je brez premora postrigla in uredila 

pričesko kar dva ajsti  ose a . Bilo je 
zelo apor o, ve dar se je splačalo.  

Izredno zadovoljni so bili vsi gostje, kot 

tudi zaposle e a Rdeče  križu. In seveda 

tudi mi na PUM-o.  

Čestitke Ti i za tako lepo dejanje! Ponosni 

smo nate!  

. 

 

 

 

 



  iz IZOLE DO STRUNJANA 

 
Na so če  petek, s o šli a e ega od 

aših prvih daljših pohodov - od Izole do 
Stru ja a. Poleg tega, da pot i ila preveč 
zahtev a, a  je udila veliko lepih 
razgledov. I  a srečo, e preveč kla ev. 
Z irališče je ilo a glav i avto us i 
postaji v Izoli. 
Izola je a sploš o z a o sredoze sko 

esto. Nje i prvot i aselje i so ili ri iči 
i  k etje, kas eje pa so v . stoletju 

astale tri tovar e za ko zervira je ri . 
Prva od jih, Arigo i, je leta  
preprečila gospodarsko krizo i  izseljeva je 
ljudi iz Pira a i  Kopra. Gospodarska rast 
Izole je te eljila a i dustriji igrač, živil, a 
ladjedel ištvu i  seveda turiz u. E a od 
za i ivosti je tudi ta, da so pri Si o ove  
zalivu potoplje i osta ki ekda jega 
po ola iz ri skega o do ja. Tukaj je 

ekoč stalo prista šče Haliaetu . 
Pot as je peljala i o izolskega  po ola 
i  čez ari o. Po daljši poti do 
Si o ovega zaliva, ki je vodila v edi i 
kla e , s o ili agraje i s prekras i  
razgledo  a orje i  esto. 

 
 

Od ta  s o prispeli do turistič ega 
aselja Belvedere i  sledili poti i o 
vetočih trav ikov, zele ečih dreves i  

uživali v pre uja ju arave. 

 
 

 
 

Prišli s o do kraji skega parka Stru ja , ki 
sodi ed a jše slove ske parke, a je 
pre ej raz olik. Mir a i  lepo ureje a steza 

as je vodila čez a jši gozd i  drevored 
i o razgledih točk, ki so a  dale 
ož ost o čudova ja klifov. Najvišji fliš i 

klif seže kar  etrov v viši o. 
 

 
 

Posta ek s o i eli a Sv. Križu, kjer s o 
se spočili i  alo pojedli, da si spet 

a ere o e ergijo za adaljeva je poti. 



Ro  klifa je il zavarova  z ograjo a kateri 
je ilo, epričakova o, ogo 'ključav i  
lju ez i'. Z ji i so si zalju lje i pari 
o lju ili zvesto o i  ogo let skup ega 
življe ja. 

 

 

Zad ja točka ašega pohoda so ile 
Stru ja ske soli e, ki so aj a jše i  

ajsever ejše soli e v Sredoze lju. Po 
tradi io al e  postopku se sol prido iva 
že  let. 
 

Stru ja ske soli e so astale počasi skozi 
preo likova je plitvi e Stru ja skega 

zaliva z izgrad jo asipov, ka alov i  plitvih 
zalivov. V začetku je il zaliv po e e  le 
v gospodarske  s islu, ve dar je sčaso a 
postal po e a i  edi stve a kultur a 
dedišči a ter o očje varstva arave. 
Predstavlja izje o življe jsko okolje v 
katere  živijo za i ive rastli ske i  
živalske vrste, ki so se prilagodile skraj i  
soli ski  raz era . 
 

Preživeli s o prečudovit so če  da , ki 
s o ga res aksi al o izkoristili a 
sveže  zraku. Veseli o se že asled jega 
pohoda. 

 

 

 

 

»NIHČE NE NAJDE SVOJE POTI, NE DA 
BI SE NEKAJKRAT IZGUBIL.« 

 



 



Karte ENA (Uno) 

druža a igra  

Karte Ena je druža a igra, ki je na PUM-o 

najbolj priljubljena in popularna. Igra jo 

lahko dva do osem igralcev. Igra vsebuje 

100 kart. V E ki i a o  različ e barve 

kart, od številke 1 do 9, in vsaka karta ima 

svoj par. I a o še karte za stop, za 

menjavo smeri, za menjavo barve ter karte 

pobiranja (10 kart +2, 4 karte +4 in 1 karto 

+5).  

Na začetku e  izmed igralcev z eša karte 
in jih razdeli. Vsak dobi 6 do 8 kart. Igra 

poteka v krogu in ko je igralec na vrsti, 

odda eno izmed kart, ki se pa mora 

uje ati s tisto, ki je zad ja polože a na 

kupčku. Ujemati se mora z barvo ali 

številko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte +2 lahko uporabimo takrat, kadar je 

zad ja karta a kupčku taka, da se uje a z 
barvo kart na sliki. +4 in +5 pa lahko 

uporabimo v katerem koli primeru.  Pri 

uporabi kart pobiranja, karte pobere 

sosednji igralec, razen v primeru +5, kjer 

pa poberejo karte vsi v igri.  

Ko igralec uporabi karto pobiranja, izbira 

tudi barvo za nadaljevanje. V igri je 

dovoljeno tudi prehitevanje, vendar mora 

biti karta povsem enaka.  Zmaga tisti ki se 

prvi znebi vseh kart v roki.  

                  David in Domen 



NAŠE MISLI 

SHQIPE 

Jaz sem Shqipe iz Kosova. 

Prišla se  v Slove ijo leta 2014, zato ker 

se   tukaj  i ela starše. 
Prišla se  z rato  i  a i o, najprej se 

i je ilo težko aučit jezika. 
Potem sem spoznala prijatelje in mi je bilo 

lažje. 
Zdaj živi  v Pira u z druži o. 
I  v proste  času ere  k jige v 
slove šči i. 
V Sloveniji mi je zelo všeč.  

Shqipe 

DOOM-O OR PUM-O? 

Life is pain and then you die. 

Some people fall, some people fly. 

Why look at the world and see only pain? 

Are you not interested in staying sane? 

Wake up at 6 and go to PUM-O, 

or stay at home and experience doom-o. 

Open your eyes and maybe you'll see, 

not what you are but what you could be. 

Humans remember memories for a few 

reasons: 

So we remember tastes and smells of 

different seasons; 

So when we forget what we have to work 

for, 

we look to our Memory and go to Koper. 

Jordan 

ZAKAJ OBOŽUJEM HRANO? 

David pravi, da bi brez hrane umrli. 

»Polo a, a o ožuješ hra o?« Polona pravi 

kdo je e, ker je do ra i , ko poješ ekaj 
dobrega, si vesel. Čez deset i ut pa ti je 
žal kako si se pre ajedel. Pote  pa pride 

a vrsto telovad a. Ti a o ožuje hra o, 
ker je dobra … Ket pa o ožuje hra o 
enostavno zato, ker rada je. 

Kaj pa zdrava hra a? Ali so oljši se dviči? 

Zdaj je poletje in jemo lubenice, kumare, 

jogurte, poletna zdrava hrana. Mmm, kaj 

pa čokolada … to je tudi dobra hrana. Pa 

še hor o  sreče dopa i  se sprošča o  
zaužitju. ČO-KO-LA-DA, ČO-KO-LA-DA!  

Zdaj pa se pogovorimo o vegetarijanstvu … 

Miti in resnice … je zdravo, morda telesu 

primanjkuje beljakovin? Eh, vsega še jaz e 

vem. Vem pa, da lahko beljakovine 

nadomestimo z oreščki, stroč i a i i  
podobno. Veste, včeraj se  ila vegi, 
pote  pa da es e več. Ah ja, pa vega ka 

i tudi ila. Že o dela a te a v prejš jih 
kolu ah, če ste spremljali ... heh. 

Iskreno povedano, kot prehranski guru 

predlagam … jejte kar želite.  

P.s.: V z er ih količi ah. 

P.p.s.: Mi istrstvo za zdravje priporoča 
zauživa je hra e v ejah or ale.  

Didiela 

 

 



KRIŽANKA »MORJE« 

 

 

VODORAVNO 

 

1 Rimski bog morja. 

7 Celina ajvečjega koral ega gre e a a 
svetu. 

 Ri a, ki se ' apih e' kadar začuti, da je v 
nevarnosti. 

10 Riba, znana pod imenom 'Mali Nemo'. 

 Najpa et ejši sesale , ki živi v orju. 

 Školjka klapavica. 

 Vrsta orskega psa, ki jé pla kto . 

 Največja žival a svetu. 

17 V katerem morju se nahaja Piranski zaliv? 

 Morski ptič, podo e  pi gvi u, ki g ezdi 
predvsem na Islandiji. 

 

 

NAVPIČNO 

 

 I e ajvečjega o ea a. 

 Najglo lja točka v Tihe  oceanu. 

 Bitja iz grške itologije, ki so va ila 
po orščake s svoji  glaso . 

 Vrsta orske živali, pri kateri sa e  'rodi'. 
6 Prazgodovinski morski pes. 

8 Ocean, v katerem je potonil Titanik. 

13 Izgubljeno potopljeno mesto. 

 Jajče a ri . 

 Ogro a orska pošast iz itov i  lege d.

20 Morje v Jordaniji, kjer je slanost vode 

izjemno visoka. 

 



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 Me ory 

  
 

 

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/

