OSNOVNE ·OLE

BOÎIDARjA JAKCA
·olsko leto 2008/09

Juhu, prazniki so pred nami!!!
Čas si bomo lahko krajšali z novo
številko šolskega časopisa.
Čedalje več je prispevkov in to me veseli.
Vabim tudi vas, dragi starši, da se priključite
s svojimi prispevki.

Uvodnik
OSNOVNI PODATKI ·OLE
USTANOVITELJ ·OLE
Mesto Ljubljana
SEDEÎ ·OLE
Nusdorferjeva 10, 1000 Ljubljana
RAVNATELJICA Nata‰a Krajnãan
Urednica
Nina Bernard
âlani ãasopisnega kroÏka
Ne‰a Bricelj, Klara Novak,
Maja Rot, Matic Saje, Manca Ma‰a
Sladiç, Polona Smrekar, Manca
·krbec, Kaja Terop‰iã, Lana Tomiã,
Eva Tusiç, Arlinda Veliqi
Lektoriranje
Romana ·arec Rojc
Priprava za tisk
Beton & Vrbinc Co.
Tisk
ART PRO
URADNE URE
tajni‰tvo: vsak delovnik
9.30–11.30 in 13.00–14.00
raãunovodstvo: vsak delovnik
9.30–11.30 in 13.30–14.30
TELEFONSKE ·TEVILKE
IN NASLOVI ELEKTRONSKE PO·TE
tajni‰tvo
01 520 66 50
fax 01 520 66 60
tajnistvo@os-bozidarjajakca.si
ravnateljica
01 520 66 51
ravnatelj@os-bozidarjajakca.si
pomoãnica ravnateljice
01 520 66 58
pomocnik@os-bozidarjajakca.si
zbornica
01 520 66 52
svetovalna sluÏba
01 520 66 53
svetovalne@os-bozidarjajakca.si
‰portni kabinet
01 520 66 55
sport@os-bozidarjajakca.si
knjiÏnica
01 520 66 56
knjiznica@os-bozidarjajakca.si
raãunovodstvo
01 520 66 57
racunovodstvo@os-bozidarjajakca.si
zobna ambulanta
01 548 20 04
P· Hru‰ica
01 544 36 45
hrusica@os-bozidarjajakca.si
fax P· Hru‰ica
01 544 36 46
SPLETNE STRANI
www.os-bozidarjajakca.si
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UVODNIK

Zopet smo sedli v šolske klopi in se razveselili znanih
in novih obrazov. Od nas se je poslovila ravnateljica
Staša Rejc in namesto nje se z zahtevnimi nalogami
sooča nova ravnateljica Nataša Krajnčan. Imamo tudi
novo pomočnico Lilijano Pesek, kar nekaj novih
učiteljic, ki so jih učenci zelo dobro sprejeli.
Srečno vsem.
V komaj treh mesecih se je zgodilo toliko stvari, da smo
zagotovo na kaj pozabili v šolskem časopisu. Pridno ste
delali, pisali, ustvarjali in to me zelo veseli. Ko sem
začela zbirati prispevke, sem se ustrašila, da jih ne bo
dovolj za eno številko. Zmotila sem se. Spet bo premalo
prostora za vse in če slučajno v tej številki ne najdete
svojega prispevka, se ne jezite. Objavili ga bomo
v naslednji številki in kar pridno pišite naprej.
Na tem mestu bi zopet pozvala vse starše, da se aktivno
vključite s svojimi prispevki v šolski časopis.
Dobrodošli so tudi kakršnikoli predlogi, kako še
izboljšati časopis. Pišite mi na:
nina.stiskovsky@guest.arnes.si

Pred nami so novoletne počitnice, čas praznovanj,
topline, ljubezni, miru. Pomagajte komu in mu
polepšajte praznične dni. Predvsem pa uživajte,
se spočijte in se vrnite nasmejani.

Nina Bernard
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PRISPEVKE PO·ILJAJTE

nina.stiskovsky@guest.arnes.si

·portne novice
ŠPORTNA TEKMOVANJA
Naši učenci so nas ponovno razveselili na športnem področju.

KOŠARKA ■

ROKOMET ■

ODBOJKA ■

učencih sta se odlično odrezali
Katarina Beton, ki je za las izgubila
odločilni drugi set in osvojila 2. mesto
med kategoriziranimi učenkami in
Monika Pust, ki je na koncu turnirja
osvojila 3. mesto.
Med starejšimi nekategoriziranimi
učenci je Vid Sabljić osvojil
nehvaležno 4. mesto, vendar vseeno
dobil medaljo zaradi športne poteze.
Vid je namreč odigral zaradi napačne
prijave učenca iz druge šole in
posledično napake organizatorja, kar ■ Z odlično, predvsem pa borbeno igro, so naša dekleta v zadnji rokometni
tekmi premagale še OŠ Nove Jarše in se tako kot drugo uvrščena ekipa naše
dva dvoboja več kot ostali učenci.
skupine, že tretje leto zapored, prebile v prvo ljubljansko ligo.
Za ekipo so nastopile:
■ ATLETSKA TEKMOVANJA Sandra Nikolić, Vesna Karaula,
Katja Pogačar iz 9. a,
Hana Begić, Ana Čačič,
Nastja Milošević,
Marina Pejanović iz 8. a
ter najmlajša rokometašica
Saida Čehić iz 7. b.
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ROKOMET ■

■ Na badmintonu pri mlajših

·ola v naravi

Do Poreča smo se vozili približno dve uri.
Že navsezgodaj sem imela veliko energije.
Ko sem se usedla na stol s Katarino, sva se takoj
začeli pogovarjati o različnih stvareh. Vzela sem
svojo igračo tigerčka, ki je Francoz in ga
popolnoma nič ne razumem. Med vožnjo sva se
z njim igrali, gledali naravo, si govorili vice,
uganke … Všeč mi je bila Tinkarina opica Nana.
Ko sem zagledala morje, sem bila popolnoma
vznemirjena. Še bolj sem se razveselila hrvaške
meje. Dolga pot se je splačala.
Najprej smo šli v sobe. Bila sem s Katarino in
Amino. Določile smo si posteljo in takoj skočile
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vsaka na svojo. Ko so nas poklicali, sem
vznemirjeno odhitela ven. Razvrstili so nas v
plavalne skupine. Bila sem v drugi najboljši.
Zanimalo me je, kaj bomo delali. Povedali so
mi, da plavam odlično. Samo ‘kravl’ mi je delal
težave. Vsi utrujeni smo se napotili v dom.
Malo smo si odpočili nato pa že tekli na kosilo.
Po kosilu smo lahko bili malo v sobah. Vsakič,
ko sem se začela igrat z Amino in Katarino, smo
se že nekam napotili. Po kosilu so bile
ustvarjalne delavnice. Tam smo delali ladjice
iz stiroporja, papirja ter železne žice. Ko smo
končali, smo oddirjali na plavanje, po plavanju
na športne aktivnosti in nato na večerjo. Hrana
je bila odlična. Tako sem se napokala, da sploh
nisem mogla priti do doma. Pa se mi je kmalu
polegla in že sem divjala po hodnikih. Ko sem
nehala divjati, sem se odločila pridružiti prijetni
igri prijateljic. Po dolgem času so nas spet
poklicali in mislila sem si: »Tukaj moraš pa res
ves čas nekaj početi!« Ko smo prišli do učiteljice,
nam je povedala, da moramo pripraviti točko,
s katero bomo predstavili sobo. Najprej smo se
odločile, da bomo pele. Ugotovile smo, da
Katarina ne zna besedila. Ker se nismo uspele

poreã 2008
dogovoriti, katero pesem naj zapojemo, smo se
začele prerekati. Meni je bilo dovolj, ker se
vedno spravijo name, zato sem odšla k Neži,
Hani, Tii in Tinkari. Ugotovila sem, da one prav
tako nič ne znajo. Ko sem prišla na hodnik, sem
videla Katarino in Amino z oblekami. Povedali
sta mi, da sta se odločili za smešno modno pisto.
Prosila sem ju, če se jima lahko pridružim.

V POREČ

U

V Poreč s
vsi zelo vemo prispeli,
v sladoled seli,
no vrsto p
oleteli.
S pomola
v vodi se igsmo skakali,
vsi smo te rali,
da bi plav kmovali,
at znali.
Pozno v n
smo učite oč smo peli in ple
vse radost ljicam nagajali, sali,
zvečer utr i pokazali,
ujeni zasp
ali.
Amina N
ikočević,
5. b

Sprejeli sta me. Kljub temu, da me je bilo v
jedilnici grozno sram, smo dobro opravile
nalogo. Vsi so pokali od smeha. Ko so vsi
predstavili svoje sobe, smo vsi utrujeni splezali
v postelje in zaspali.
Drugo jutro sem se zbudila zaspana, ker me je
Katarina zbudila s hihitanjem. Nekaj časa zatem
je prišla učiteljica, da bi nas zbudila. Vstale smo,
se umile, počesale in odšle smo na zajtrk. Ko
smo pojedli, smo odskakljali v dom. Minuto ali
dve in že smo odhopsali na učno uro. Tam sem
se zabavala in ura se je hitro končala. Kakor
prejšnji dan nas je čakalo plavanje. Posladkala
sem se z enim sladoledom. Po kopanju smo se
vsi utrujeni odvlekli na kosilo.
Da ne bom dolgovezila, vam povem, kaj vse smo
delali v tem tednu po kosilu: risali smo z ogljem,
reševali smo zapletene matematične naloge …
Po trdem delu smo šli na plavanje, nato so vsak
dan sledile športne aktivnosti, po večerji smo se
dekleta naličila in osvajale fante.
Za vedno mi bo ostal v spominu izlet z ladjico,
ki nas je popeljala do Rovinja. Tam smo D. D.ju
povedali, da je T. zaljubljena v njega.
Ta teden mi je bil zelo všeč.
Kaja Teropšič, 5. b
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·olska tekmovanja
IZDELALE SMO RAZISKOVALNO NALOGO

Ker imamo rade ptice, smo se preteklo zimo
z ornitološkim krožkom udeležile izleta ob
Ljubljanici, ki ga je za ljubitelje ptic pripravilo
Društvo za opazovanje in proučevanje ptic
Slovenije. Zelo nas je začelo zanimati, katere
ptice se pojavljajo ob reki Ljubljanici, ko teče
mimo našega kraja. Prav to je bila vzpodbuda
za izdelavo raziskovalne naloge.

Da bi jo uspešno naredile, smo si najprej
zadale cilje in pripravile načrt dela. Vedele smo,
da bomo morale veliko časa nameniti
opazovanju na terenu. V petih mesecih
opazovanja smo velikokrat prehodile bregova
Ljubljanice med Fužinami in Vevčami.
Pri opazovanju smo uporabljale daljnoglede.
Z diktafonom smo snemale glasove ptic. Kadar
smo le mogle, smo ptice fotografirale. Pri
prepoznavanju vrst smo si pomagale s svojimi
fotografijami, s knjigami o pticah, s posnetimi
glasovi ptic na zgoščenkah in na kaseti.
Ugotovile smo, da na tem področju živi
veliko ptic, na katere prej sploh nismo bile
pozorne. Ta predel je zelo primeren življenjski
prostor za različne vrste ptic, saj smo lahko
opazovale več vrst vodnih ptic, golobov in ujed.
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Red pevcev pa je imel kar v vsaki družini vsaj
enega predstavnika.
Na začetku nekaterih ptic sploh nismo
prepoznale. Sčasoma smo se naučile poslušati in
nekatere razlikovati po oglašanju.
Ko smo zbrale dovolj podatkov, smo jih
morale urediti. Oblikovale smo besedilo in ga
dopolnile s fotografijami in histogrami, ki so
ponazorili naše ugotovitve.
Končano nalogo smo morale še predstaviti
na 10. srečanju mladih ornitologov Slovenije,
ki je bilo v Mariboru. Peljale smo se z vlakom in
vožnja je bila prav zanimiva. Iz železniške postaje
smo pot nadaljevale kar peš ob Dravi mimo
starega dela mesta in najstarejše trte. Ker smo
ornitologinje, smo z veseljem opazovale vodne
ptice na reki. Na Pedagoški fakulteti smo
uspešno predstavile svojo nalogo. Domov smo se
vračale zelo vesele, saj smo osvojile 1. mesto v
svoji starostni kategoriji. Za nagrado smo prejele
vsaka svojo knjigo o pticah. Same pa smo se
nagradile še z ogledom znamenitega akvarija.
Uspeha je bila vesela tudi naša mentorica
Marjanca Agrež, ki se ji zahvaljujemo za ves trud
in podporo.
Andreja Vidergar, Anja Hren in
Nika Žibert, 7. a

·olska tekmovanja
REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA
IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI
Šolskega tekmovanja iz znanja o sladkorni bolezni se je udeležilo 20 učenk in učencev
iz 8. in 9. razreda.
Ime in priimek
Dosežene točke
Tomaž Rupar 9. c
39
Nastja Milošević 8. a
38
Saša Spasojević 8. b
38
Vesna Karaula 9. a
38
Milan Stanković 9. a
38
Peter Kastelic 8. a
37
Tanja Gavranić 8. b
37
Helena Kranjc 8. b
35
Mojca Vrhovec 9. c
34
Nevena Pejanović 9. c
34
Drago Stanković 9. a
33

Doseženo priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje

Bronasto priznanje so dosegli učenci
in učenke, ki so na šolskem
tekmovanju dosegli najmanj 31 točk.
Državnega tekmovanja, ki je bilo v
soboto 22. 11. 2008, v Ilirski Bistrici
so se udeležili naslednji učenci:
Tomaž Rupar, Nastja Milošević,
Saša Spasojević.
Vsem učencem za dosežene rezultate
iskreno čestitam!
Mentorica Elvira Sušec

REZULTATI ŠOLSKEGA TEKMOVANJA
ZA PROTEUSOVO PRIZNANJE
Tema letošnjega tekmovanja
za Proteusovo priznanje je
netopirji Slovenije.
Šolskega tekmovanja
se je udeležilo 40 učenk in
učencev iz 8. in 9. razreda.
Bronasto Proteusovo priznanje
so dosegli učenci in učenke, ki
so na šolskem tekmovanju
dosegli najmanj 28 točk.
Na Državno tekmovanje
so se uvrstili učenci in učenke,
ki so dosegli na šolskem
tekmovanju 34 točk in več.
Vsem tekmovalcem za
dosežene rezultate, iskreno
čestitam!!!!

Mentorica Elvira Sušec

Ime in priimek
Dosežene točke
1. Nastja Milošević 8. a
36.5
2. Tomaž Rupar 9. c
35.5
3. Tjaša Mehle 8. a
35.5
4. Rebeka Gregorc 9. c
35
5. Matej Peranec 9. c
35
6. Lea Erzar 8. b
34.5
7. Arijana Gajić 9. b
33.5
8. Miha Lampe 9. b
33.5
9. Timotej Strniša 9. b
32.5
10. Marina Pejanović 8. a
32.5
11. Milan Stanković 9. a
32.5
12. Boštjan Čerin 8. a
32
13. Mark Vidrih 9. c
32
14. Kim Milharčič 9. a
31.5
15. Mirko Stanković 9. a
31.5
16. Peter Kastelic 8. a
31.5
17. Ajdin Jašarević 8. b
30.5
18. Aleša Bricelj 8. b
30.5
19. Maja Tabaković 9. b
30
20. Helena Kranjc 8. b
29.5
21. Lara Tekavc 8. a
29
22. Katja Pogačar 9. a
29
23. Anja Moškerc 9. b
29

Doseženo priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
Bronasto priznanje
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EKONATEãAJ

SKRB ZA OKOLJE
NAJ POSTANE SESTAVNI DEL ŽIVLJENJA
Prispevek pripravila Erika Kogovšek

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj EU za okoljevarstveno
izobraževanje. V Sloveniji poteka projekt pod imenom Ekošola kot način življenja v okviru društva
Doves (Društvo za okoljevarstveno izobraževanje Slovenije).
Program ekošola se kot način življenja vključuje v vse ravni. Ekološka osveščenost se iz šole
prenaša na okolico, z otrok na starše in na lokalno skupnost. Zavedati se je treba, da je temelj
odgovornega odnosa do okolja izobraževanje in aktivno spreminjanje kulture obnašanja in
ravnanja.
Namen projekta je povečati zavest in skrb za človeka in njegovo zdravje, skrb za okolje in naravo
ter graditi pozitivne medsebojne odnose. V delo ekošole se vključujejo vsi otroci, strokovni delavci,
vodstvo, tehniško osebje šole, starši in predstavniki lokalne skupnosti.
Projekt je sestavljen iz sedmih korakov, ki jih šola uvaja dve leti:
1. Ustanovitev ekoprogramskega sveta (sestanek sveta smo imeli decembra lani, kjer smo predstavili
letni delovni načrt ekošole za leto 2007/2008).
2. Pregled okolja in preučevanje vplivov šole na delovanje kraja (glede na potrebe smo zasnovali
letni delovni načrt).
3. Načrtovanje kratkoročnih in dolgoročnih ciljev (kratkoročne cilje uresničujemo po posameznih
skupinah v okviru podprojektov, dolgoročni cilj pa je vzgoja za zdravo življenje, urejeno okolico
in pravilno ravnanje z odpadki).
4. Ovrednotenje predvsem kratkoročnih ciljev ob koncu šolskega leta in stalno spremljanje
dolgoročnih ciljev.
5. Priprava izvedbe tematskega sklopa za delo v šoli in izven nje (vsaka šola si mora izbrati temo, s
katero se bo še posebej ukvarjala). V lanskem šolskem letu smo največ časa posvetili pravilnemu
zbiranju in ločevanju odpadkov.
Letos smo zbrali temo »Zdravo življenje«.
6. Informiranje in osveščanje (strokovni delavci redno obveščajo starše otrok o delu na ekoprojektu
in naših akcijah).
7. Podpis ekolistine (ekolistina je izjava o ekološkem poslanstvu šole za delovanje ekošole s partnerji
v projektu in nacionalno koordinacijo, podpis načrtujemo spomladi naslednje leto).
Šola pridobi ekozastavo, če izpelje vseh sedem korakov ter odda vsaj dva letna delovna načrta po
zahtevanem programu projekta.

ö

IZ PRVEGA SKLOPA SMO V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU
IZBRALI PROJEKT ZDRAVO ŽIVLJENJE.

S tem projektom želimo otroke ozavestiti o pomenu zdrave in uravnotežene
prehrane za rast in razvoj. Vsebina se navezuje na naš izbrani tematski sklop –
zdrava prehrana.
V okviru projekta Zdravo življenje potekajo po posameznih razredih še
podprojekti: »Kako in kaj jemo«, »Zakaj je sadje zdravo«, »Sadje in zelenjava«,
»Prehrambena piramida«, »Prehranjevalne navade učencev«, »Poživila« in
»Uživanje manj sladkih tekočin«. Ekodejavnosti se navezujejo tudi na gibanje
(organizirani pohodi, redna športno-vzgojna dejavnost, plesna dejavnost,
plavanje). Velik poudarek dajemo razvijanju pozitivnih medsebojnih odnosov.
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eko kotiãek
Poleg projekta iz prvega sklopa moramo izvajati še
najmanj pet projektov iz drugega sklopa, ki jih razpisuje
nacionalna koordinacija. Izbrali smo naslednje:

Natečaj voščilnic
Učenci razredne in predmetne stopnje bodo ustvarjali
voščilnice za likovni natečaj na temo prednovoletni čas, ki
ga razpisuje Pomurski ekološki center (PEC). Likovna
dela in izdelki bodo obravnavali zimske motive ter
novoletne simbole; izdelovali jih bodo iz odpadnih in
naravnih materialov. Izbrane motive bomo posredovali
PEC. PEC bo izbral dvanajst motivov in jih natisnil na
novoletnih voščilnicah.

V mesecu septembru in oktobru
smo razpisali natečaj za ekoznak šole
in ekohimno. Natečaja se je s svojimi
prispevki udeležilo veliko učencev.
Komisija je izbrala tri najboljše
predloge za šolsko ekohimno
ter tri najboljše predloge za ekoznak.

Prispevki za tiskane in elektronske medije v
lokalnem ali širšem okolju

EKO HIMNA:

Na tem področju moramo še marsikaj postoriti.
Vabimo tudi starše, da nam priskočijo na pomoč z
idejami in pobudami.

1. mesto: Rok Milenković, 6. a
2. mesto: Nastja Milošević, 8. a
3. mesto: Adnan Golubović, 8. a,
Jaka Feist, 8. a,
David Tabaković, 8. a,
Haris Hasanagić, 8. a

Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš
Za kartuše in tonerje smo namestili zabojnik pri vhodu
v šolo. Vanj lahko omenjene odpadke odlagate vse leto.
Odvaža jih podjetje Bitea, ki daje možnost tudi
podjetjem, da kot donatorji pomagajo šoli pri zbiranju
rabljenih kartuš in tonerjev. Če se bo vaše podjetje
odločilo za donacijo, bomo tega zelo veseli. Sporočite
nam!

Zbiralna akcija papirja
V letošnjem šolskem letu predvidevamo dve zbiralni
akciji papirja.

é

Ekobralna značka
V letošnjem letu bo ekobralna značka potekala na
razredni in predmetni stopnji. Vsi učenci so vabljeni! Na
razredni stopnji bodo ekobralno značko učenci opravljali
pri svoji učiteljici, na predmetni stopnji pa pri
knjižničarki.

Ekokviz
Ekokviz bo potekal za učence sedmega, osmega in
devetega razreda. Organizirano bo šolsko, regijsko in
državno tekmovanje.

Še druge dejavnosti
Kot ekošola si prizadevamo tudi zmanjšati količino
odpadkov in jih ločevati na za to namenjenih mestih.
Redno zbiranje odpadnega papirja organiziramo tako, da
imamo v učilnicah škatle namenjene odpadnemu papirju.
Za zbiranje odsluženih baterij uporabljamo »zeleno
žabico« pri vhodu v šolo.
Obiskali bomo tudi ekokmetijo in organizirali dan
šole, ki bo posvečen zdravemu načinu življenja, o čemer
bomo obvestili javnost.

1

Mi smo mladi fantje in pu
nč
ki s tal pobiramo papirčk ke,
e.

Mi smo eko korenjaki
skrivamo se za smetnjaki.
Če kdo vrže kaj na tla,
takoj za njim stečemo
in nato mu rečemo:
“Hej, ti, takoj poberi tole,
in ne odmetavaj okoli na
še
šole!”
Smeti pridno ločujemo,
in eko katastrofo prepreč
ujemo.
Radi dihamo čisti zrak,
in ne maramo umazanih
odplak.
Zato, kar se da veliko nared
imo,
da čisto naravo ohranimo.
Rok Milenković, 6. a

se nadaljuje 4
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eko kotiãek
...EKO
HIMNA
2
3

EKONATEãAJ

ö

Eko, eko, ekologija,
ta za našo šolo ni nobena
fob
Baterije, kartuše, to nas ne ija.
skrbi,
radi ločujemo take stvari
.
Za naravo je treba živeti,
za okolje je treba skrbeti.
Ker vsi imamo radi čisto
okolje,
saj v njem se počutimo bo
lje.
Spomladi travo pokosim
o
in nove rože posadimo,
da poleti mirno na počit
nice odhitimo.
Jeseni, ko veliko listja od
pade,
jih pograbimo do bližnje
ograde.
Na sestanku vsak pove svo
je mnenje,
da lažje je življenje.
Nato postavimo nove sm
etnjake,
da smeti nam ne zanese po
d korake.
Postavimo veliko opozoriln
ih
da lastniki kužkov ne bi ka tabel,
kcev pozab’l.
Čez vse leto pa ugašamo
luči,
da z energijo privarčujem
o vsi.
Radi imamo našo šolo,
radi imamo ekologijo,
iz tega se vsi nekaj naučijo
.
Zato skrbimo za naš plane
t,
da živel bo še dolgo let.

Jou, jou sem prišel domov,
sem v naši okolici
s prijatli smeti pobral
in sem jih na smetišče dal.
Skrbimo za okolje, to smo mi,
slovenski frajerji, če plastenko
na tleh vidiš ti, bolje, da jo pobereš,
kakor da pa čez 10 let
ceu svet uničiš in umažeš ti.
Ful velik ljudi misli da so frajerji,
ker na tla mečejo smeti,
vendar to nismo mi,
mi smo naravi prijatelji.
Naša šola, šola mala
vsako leto eko bo ostala.
Adnan Golubović, 8. a
Jaka Feist, 8. a
David Tabaković, 8. a
Haris Hasanagić, 8. a

Nastja Milošević, 8. a

EKO ZNAK:

...EKO ZNAK

1. mesto: Matej Peranec, 9. c
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EKO HIMNA – RAP

2. mesto: Domen Slana, 2. a

3. mesto: Amar Salanović, 4. a

eko kotiãekEKOLO·KE PESMI
EKO ZMAJ

NARAVNI SVET

Eko zmaj je
zmaj ekološki.

Lep je ta naravni svet,
ki v dar smo ga dobili,
obstaja že milijone let,
počasi se uničuje.

Zmaj, ki varčuje
z elektriko, vodo,
papirjem in še kaj.
Drugi ga smešno gledajo,
sam pa sebe
kot ne vem kaj.
Ima hišo in denar,
ampak denarja zelo veliko,
celo hišo ima čisto.
Če tudi ti hočeš biti bogat,
mu pomagaj varčevat.
Miha Žabjek, 5. c

SMETIŠČNE DIRKE
Hitro! Hitro!
Kdo bo prvi?
Jurček ježek že hiti,
a na poti še veliko je
umazanih smeti.
Polžek Joško
pa na zadnjem se vrti.

Odkar obstajamo ljudje,
svet se ta spreminja,
iz dneva v dan je bolj umazan,
nič več čist, ampak onesnažen.
To ustaviti je treba,
narave nič več umazati.
Le kako bi to storili?
Ideje pa so take:
Vsak zase poskrbel bi,
da onesnaževal ne bi naprej,
to drugim dopovedal
in veselo tekel bi naprej.
Nič več z avti, čim več peš,
s kolesom, avtobusom.
S stvarmi vsemi temi
ohranili lep bi svet
in pripomogli k naravi čisti spet.
Daša Pogorelec, 5. c

ČISTA NARAVA

Veverica Nana
po drevesih je
skakala, a se je vdala,
spet na potko je skočila,
kjer bila je vila.
Ta odčarala je ovire
in v eko koš jih dala.
Veverica Nana
ježka Jurčka dohitela.
Ježek Jurček trudi se,
a še zmeraj ni dovolj.
Polžek Joško je prišel na Koroško.
Tam sprašuje vse ljudi,
ker dirkat se mu mudi.

Umazana narava jo je prekrila,
jezni smo bili,
pomagati smo hoteli.

Luka Leben, 5. c

Ko eko pesem zazveni,
izginejo vse smeti,
ki zavržemo jih mi.
Ko eko pesem zazveni,
ugasnejo avtomobili vsi.
Ko eko pesem zazveni,
se v Ljubljani onesnažen
zrak zgubi.
Če decembra eko
pesem zazveni,
lepo vzdušje se
pričara, v katerem
pirotehnike sploh ni.
Če pri morju eko
pesem zazveni,
se vsem prebivalcem
v njem dobro godi.
Če eko pesem ne bi zazvenela,
vse te čarovnije ne bi
imele dela.
Ko se eko pesem razjezi,
se vsaka reka zajezi.

V čisti naravi mi smo živeli,
dokler nam je packi
niso vzeli.

Joj, napaka!
Ježek in veverica narobe sta šla.
Polžek je prvi tik pred ciljem,
kot kaže zmagal bo.

EKO PESEM

Eko pesem je včasih huda,
ko se naši Zemlji
dela škoda.
Uroš Tesič, 5. c

Radi smo jo imeli,
a ko packi so prišli,
ni je več bilo.

Prosili smo še druge
za pomoč naravi,
pomagati so hoteli,
a niso vedeli kako.
Povedali smo jim,
da koši so zato,
da smeti notri mečejo.
Ubogali so nas,
a narava bi ostala čista le,
če to bi upoštevali vsi.
Tadeja Lenarčič, 5. c
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Tehni·ki dan
NAŠ TEHNIŠKI DAN JE BIL
EKOLOŠKO OBARVAN

eko dan

Učitelji so nas razdelili v šest skupin. Vsaka je izdelala zanimiv izdelek ali pa se
kaj novega in zanimivega naučila.

Prva skupina, v kateri sem sodelovala tudi jaz,
je z mentorjem Skenderjem Bajrovićem
ustvarila ročno izdelan papir. Potek izdelave:
toaletni papir in papirnate brisače smo
namočili v vodo, nato pa jih vlili v kalup.
Okrasili smo ga tudi z raznimi cvetlicami in
semeni. Odvečno vodo smo iz njega iztisnili
v ročni stiskalnici ter povzročili pravo malo
poplavo. Končni izdelki so bili zelo lepi in
nadvse zanimivi.
Tretja skupina je urejala okolico šole. Posadili so tulipane
in žefrane ter o teh dveh cvetlicah izdelali tudi plakat.
Upamo, da bodo posajene rože spomladi pokukale na dan
in da njihov trud ni bil zaman. Seveda bodo te živobarvne
cvetlice še polepšale okolico naše šole. Skupina je delala
pod vodstvom Erike Kogovšek.

V drugi skupini so ločevali odpadke. Izdelali so
tri zabojnike za ločevanje papirja, embalaže in
bioloških odpadkov, ki bodo od sedaj naprej
stali v jedilnici, da bodo lahko reditelji za
malico samostojno ločevali odpadke. Mentorica
je bila vodja prehrane Meta Cedilnik.
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eko dan
Četrta skupina je izdelala torbice oziroma
denarnice iz odpadnih plastičnih vrečk, ki se
v naravi razgrajujejo zelo počasi. Skupaj
zložene vrečke so polikali, jih oblikovali ter
obrobili. Notranjo stran so obložili z blagom
in prišili še gumbe. Mentorica je bila Dijana
Šercer Stojanovič.

Peta skupina je naredila še posebno veliko izdelkov,
in sicer pod vodstvom šolske pedagoginje Vide
Rožanc. Vsak je izdelal svoje stojalo za svinčnike ter
ga okrasil z blagom in zimskimi motivi. Z barvami za
steklo so poslikali tudi bombonijere, skodelice in
druge steklene in plastične predmete. Tretji izdelek
so bile papirnate vaze, ki so bile izdelane iz
odpadnih plastenk, obložene z trakci brisač in
prtičkov. Vse skupaj je bilo premazano z ekološkim
lepilom, skuhanim iz vode in moke.

Šesta skupina je bila najdlje stran od šole, saj je
obiskala čistilno napravo v Zalogu. Ogledali so si,
kako prečiščujejo vodo in izdelali zanimiv plakat.
V čistilni napravi so posneli tudi zanimive fotografije
(vse si lahko ogledate na šolski spletni strani).
Skupino je vodila učiteljica Albina Milek, spremljala
pa jih je tudi Janja Veldin.

Po opravljenih nalogah
oziroma ogledih smo se vsi
dobili v učilnici za naravoslovje
ter si izmenjali informacije in
predstavili svoje plakate.
Od mentorjev smo bili
pohvaljeni, domov smo odšli
polni vtisov.
Katarina Beton, 7.b
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·OLSKI DOGODKI
IZDELOVALI SMO IZ ODPADNEGA MATERIALA

❂
Učenci 1. a razreda že nekaj tednov pridno zbirajo stare
baterije, prazne tonerje in kartuše. Tudi za star papir
imamo v učilnici posebno škatlo. Otroci so iz svojih
izkušenj pripovedovali, kako odpadke ločujejo doma.
Nekaj izkušenj so pridobili tudi pri pouku (ločevanje
odpadkov pri malici in kosilu; kako zložiti tetrapak ter
kam odvreči plastenke in papir).

❂

Nekaj dni so od doma pridno prinašali različne
embalaže, škatlice in plastenke. O odpadni embalaži,
ki smo jo zbrali v učilnici, smo se veliko pogovarjali.

Pri likovni vzgoji smo iz tega materiala
izdelali robote. Otroci so pri delu zelo
uživali. Porabili so skoraj ves material, ki so
ga prinesli. Plastenke, ki so ostale, so stisnili
in jih odvrgli v koš, namenjen plastični
embalaži. Tudi kartonskim škatlam smo
zmanjšali prostornino in jih odvrgli
v koš za papir.

Prepričani sva, da je tak način dela za otroke
zelo zanimiv, saj otroci preko igre ter
ustvarjalnega dela pridobijo nove izkušnje
o varovanju našega planeta Zemlje.
Prispevek pripravili učiteljica
Katja Kovačič Kokošar in
vzgojiteljica Mirka Planinc.
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❂

·OLSKI DOGODKI
9. C IN NAGRADNI IZLET V TRST
V začetku meseca oktobra smo se učenci 9. c
odpravili na nagradni izlet proti Trstu.
Že tretje leto zapored smo osvojili kolektivno
nagrado Slovenskih železnic na literarnem
natečaju in nagrade smo bili zelo veseli.
V zgodnjih jutranjih urah smo se z vlakom
odpravili proti Kopru. Od tam smo se z
medkrajevnim avtobusom odpeljali proti
Trstu. Sledil je ogled znamenitosti in kratek
sprehod po Trstu. Spoznali smo tudi kratko
zgodovino mesta. Sledil je povratek v Koper in
vožnja z vlakom proti Ljubljani. Tudi letos
smo spoznali marsikaj novega, predvsem pa je
bil ta izlet sprostitev in zabava. Zahvaljujemo se šoli, da nam je omogočila prosti dan, da smo ga
lahko izkoristili za nagradni izlet. Hvala tudi Slovenskim železnicam, ki vsako leto razpiše natečaj in
podeljuje tako lepe nagrade.
Učenci 9. c in
razredničarka Romana Šarec Rojc

STROKOVNA EKSKURZIJA
V VERONO IN
SAFARI PARK NATURA VIVA
Učenci izbirnega predmeta
»turistične vzgoje« in
»organizmov v naravi in
umetnem okolju« smo se
pod vodstvom učitelja Marjana
Klampferja, učiteljice Elvire
Sušec, v spremstvu Zdenke
Konda in turističnega vodiča,
v oktobru odpravili na
strokovno ekskurzijo
po Veroni in si ogledali
safari park Natura viva.
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·OLSKI DOGODKI
NA OBISK SMO POVABILI ČEBELARJE
V petek, 21. novembra 2008, smo 1. in 2. razredi v goste povabili čebelarje iz
Čebelarske zveze Slovenije. Obiskali so nas v okviru dobrodelne izobraževalne
akcije »En dan za zajtrk med slovenskih čebelarjev – Medeni zajtrk«.
Dan v šoli smo začeli z zdravo malico, kjer so otroci pridno »pospravili« kruh z
maslom in medom, nato pa je sledila predstavitev čebelarjev in čebelarske
dejavnosti.
Najbolj pogumni so celo pomerili
čebelarski klobuk z zaščitno mrežico.

:

Otroci so okušali med, se seznanili z nastankom čebeljih
pridelkov ter iz satnic izdelovali svečke.

:

Ob modelu čebelnjaka so spoznali pomen
le-tega ter koristnost čebel in njihovih pridelkov
za življenje drugih živih bitij, saj bi bilo brez
čebel manj hrane za ljudi in živali.
Po odhodu čebelarjev smo pregledali še poučno
zgibanko »Čebelica moja prijateljica« ter si
ogledali DVD film »S čebelo do medu«.

Otroci so čebelarje z zanimanjem poslušali in jim
zastavljali različna vprašanja. Morda bo kdo izmed njih
postal pravi čebelar. Kakorkoli že, čebelice so naše
nepogrešljive prijateljice, zato skrbimo, da okolje
ostane čisto za nas vse. Saj veste, kaj je napisal Pitagora:
»Če ne bi jedel medu, bi umrl 40 let prej.«
Prispevek pripravila Katja Kovačič Kokošar
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·OLSKI DOGODKI
ČEBELARJI V NAŠI ŠOLI
Učenci 2. b razreda so pod mentorstvom Helene Ruparčič Polončič o tem
napisali nekaj svojih vtisov in spoznanj.

ČEBELICE
Čebelice so rumene in črne barve. Imajo krila.
Nabirajo med. Če te pičijo, umrejo. Živijo v
panju. Matica izvali jajca. Čebele pomagajo
druga drugi. Med je zelo zdrav. Med dajemo v
čaj. Čebele so pridne in delovne.
Polona Smrekar

OBISK ČEBELARJEV
Ko je k nam prišlo Društvo čebelarjev – bili so
trije gospodje, smo izvedeli, da ima vsaka čebelja
družina matico, mamo vseh čebel.
Izvedeli smo tudi, da ima vsaka družina trota –
čebeljega očeta. Povedali so nam, da čebele
nabirajo med in cvetni prah. Gospod Jože nam
je pokazal, kako se iz čebeljega voska naredi
sveča.
Matica čebela izvali več kot sto jajčec na dan,
zato je roj velik.
Laura Končina

[

ČEBELAR NA OBISKU
Čebele nabirajo cvetni prah in ga nosijo na
svojih nogah v panj.
Čebelar mora postrgati mrežico. Satje da v
točilo, da se iz njih iztoči med. Potem med
precedi in natoči v kozarce.
Nikola Kostić

ČEBELE
Ko čebela piči, umre. Čebele imajo matico in
trota. Imajo cevko, s katero posesajo cvetni
prah.
Manca Maša Sladič

ČEBELJA DRUŽINA
ČEBELNJAK
Čebele nimajo okroglo hišico, ampak imajo
podobno hišo kot je navadna hiša.
Nal Pungerčar

Čebela je žuželka. Poznamo čebele delavke,
matice in trote. Matica izleže do tisoč jajc. Iz
jajčec se izležejo ličinke.
Žiga Brod

O ČEBELAH
Čebele naredijo med. Čebelji pridelki so: med,
vosek, propolis, matični mleček. Med daje
energijo in moč.
Vladimir Točkov
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Pesniški kotiček
JESENSKO SPOROČILO
ŠOLSKA

KMEČKA

Poletja je konec,
sedli smo v klopi,
zopet zazvonil je šolski zvonec,
a kljub temu veselja konec ni.
Nekateri se veselijo,
da v šolo odhitijo,
z željo, da veliko se naučijo.
Drugi malo bolj leni,
med uro se potijo,
da učitelji med preverjanjem jih ne dobijo.
Čeprav v redovalnici je ena,
to jih ne skrbi,
tresejo se kolena,
saj ljubezen jih krivi.

Vinogradi veliki so dozoreli,
škorci pa zobati bodo začeli,
klopotci bodo klopotali,
da odženejo jih stran,
klopotali, klopotali bodo noč in dan.

NARAVNA
Tudi narava je svoj značaj spremenila,
v pisane barve se je ovila.
Čopič v roke je vzela,
po pokrajini barve je ožela,
vzemimo metle in omela,
saj drevesa iz plaščev bo odela.
S časom drevesa postanejo gola,
vetrovi se zmrdujejo
»a se jim rola«,
še naprej se zmrdujejo, zmrdujejo,
z močnimi sunki jih kaznujejo.
Živali se odpravijo spat,
ne pustijo odprtih vrat,
saj boje se zime bele.
Lastovke pa na jug bodo poletele.
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Vse pridelke bomo pobrali,
da med zimo se bomo sladkali.
Jabolka rdeča,
napolnile bodo shrambe speče,
hruške že z drevesa meče,
kostanja bodo polne vreče.

SPOMINSKA
Spomin nas prižene na speče grobove,
tam nas spomne na naše domove
in pokojne, ki jih še nosimo v srcu,
nekatere na vojne,
druge na večere spokojne.
Prižgimo jim sveče,
da poti jim bodo svetleče,
da vedeli bodo,
da jih imamo radi,
da jih pozabili nismo,
da še hranimo njihovo pismo.
Nastja Milošević, 8. a

Pesniški kotiček
DOJENČEK

ČEBELICE

Rodil se nam je dojenček,
naš prvorojenček.
Pravijo, da z dojenčki,
so same težave,
premišljuje mati ob pitju kave.

ČEBELICE, ČEBELICE,
SAJ MOJE STE PRIJATELJICE,
JAZ VAM PONUDIM LEPI CVET,
VE PA MENI MED.
JAZ VAM PONUDIM LEPI CVET,
VE PA MENI MED.

Prva pred porodom,
je bila IME,
mogoče Jure,
zakaj pa ne.
Dojenčku zdaj ime je Naj,
mati ob mislih poleti v raj.
A ni vedno tako enostavno,
le izbirati ime
in v raj leteti le.
Ko dojenček zajoka,
zatrese se roka.
Le kaj mu je? Hoče flaško?
Mati zastoka.
Ima vročino?
Ima vroča lička
ali je polna plenička?
Bi ropotuljico?
Mogoče bi šel v bližnjo ulico.
Je lačen?
Bi dudo,
kaj je zdaj za eno čudo?

Erika Pust, 3. a

BOBNI
Bobni so čudovita stvar,
za nikogar ni jim mar.
Z njimi se igra in nastane lepa pesmica.
Bobni so kot boksarska vreča,
razgrajačem to pomaga,
ker nasilje jim preganja.
Klara Novak, 5. b

LENKA

Dojenček je le zaspan,
saj je že čas za spanje
in za sladke sanje.
Tudi očka iz službe pride,
dojenčku pritisne ljubček na čelo,
mamo pa je že v spanec odelo.
Dojenček se zopet ponoči zbudi, tako se
nadaljuje
kar nekaj noči.

LENKA ČISTI DIMNIK,
V KROGU SE VRTI,
SKAČE IN VPIJE,
JOJ, KAKO SMRDI.

Tudi prvi zobki starše skrbijo,
saj dojenčka strašno bolijo.
Potem pa dojenček nauči se hoditi,
ni ga potrebno za roke voditi.

LENKA SE UTRUDI,
SE Z DIMNIKA SPUSTI,
VSA BREZ MOČI
V POSTELJO SKOČI.

A dojenček NI le težava,
on je SREČA prava,
ki jo ljubimo bolj kot vse
na svetu,
radi ga imamo po vsakem letu.

Maja Rot, Matic Saje,
Manca Maša Sladič,
Polona Smrekar,
Manca Škrbec,
Lana Tomič, Eva Tusič,
2. a in 2. b

Nastja Milošević, 8. a

MIMO PRILETI GALEB
IN V DIMNIK SE SPUSTI,
S KRILI POMETA DO KOSTI!
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Pesniški kotiček
ZVEZDICE
ZVEZDICE NA NEBU PLEŠEJO IN SVETIJO TER SE SMEJIJO.
OBLAKI SE ZAČUDIJO KDO TAKO RAZGRAJA,
DA JIM POČITKA NI.
SO ZVEZDICE ŠE BOLJ VESELE, KO GLEDAJO NA LJUDI,
KI V GLAVI SE JIM VRTI.
PO DOBRI ZABAVI VSI ZASPIJO,
ZVEZDICE PA POJEJO.
Polona Smrekar, 2. b

PESMICA

PIKAPOLONICA

Pesmica je prava reč,
nobenemu ni nobena rima všeč.
GovoriŁ govori o različnih stvareh,
ta pesmica je res prava reč
in mi je zelo všeč.

Nekateri pravijo:
»Pikapolonica zleti v nebo in mi prinesi zlato kolo!«
Jaz pa pravim tako:
»Pikapolonica zleti v trgovino in mi prinesi še en
čokolino!«

Kaja Teropšič, 5. b

Kaja Teropšič, 5. b

ZIMA

ZIMA

IZ SNEGA LAHKO DELAMO SNEŽAKE.
IN TUDI SNEZNE KEPE.
ZELO DOBRO SE IMAMO,
KO SE KEPAMOOOOOOOOO.
POZIMI SE RADA IGRAM
IN DELAM ANGEČKE.

Ko prišla je zima, je zapadel sneg.
Pokrajina bela je dobrodošla spet.
Snežaki prišli ste spet s klobuki rožnatimi v nasmeh.

ZUNAJ POSTANE ZELO MRZLO,
KAR POMENI: ZIMA BO!
PADAL SNEG BO, DA JE KAJ,
SANKE, SMUČKE PRIPRAVIM ZDAJ.
POZIMI PRAV LEPO MI JE,
SAJ RAZNE IGRE IGRAMO SE.
RADA KEPAM, DRSAM SE,
PA TUDI SMUČANJE MI GRE.
Polona Smrekar, 2. b

Pa se čudimo otroci, da spet pada sneg:
»Sneg prihaja, sneg,«
otroci vpijejo vsevprek.
Maša Ulčar Pertot, 4. a

ZIMA
Ko se zjutraj zbudim,
svojo glavo skozi okno pomolim.
Ker zunaj je mrzlo,
ptički več ne čivkajo.
Nogometa več ne bo,
ker travnike zasnežilo bo.
Klara Novak, 5. b
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JESENSKE
POČITNICE
Vsi jesenskih počitnic se veselimo,
saj 7 prostih dni dobimo.
Med tem časom razgrajamo,
malo pa še staršem ponagajamo.
Ko pa starši odidejo na delo,
otroci skačejo s prijatelji veselo.
Kakšno neumnost naredijo,
a nič kaj preveč ne skrbijo.
Če pa učitelji nalogo nam dajo,
potem pa oni kaj od počitnic imajo.
mi pa jokamo in skačemo,
ker nalogo po cele dneve delamo.
Potem pa še starši nam težijo
in tudi oni kaj od počitnic dobijo.
Mi pa podnevi pospravljamo,
in od počitnic nič nimamo.
Žalostni v šolo prihitimo
in tam še za šalo en cvek dobimo.
Potem se pa po cele dneve učimo,
da si boljšo oceno pridobimo.
Lahko pa 7 dni veselo živimo,
in si kakšno simpatijo dobimo.
Potem metuljčke v trebuhu dobimo
in v nebesih živimo.

NAŠA LOTI
Loti psičko smo dobili,
Od veselja poskočili,
Takoj ime smo ji izbrali
In domov jo odpeljali.
Ovratnico smo ji nadeli,
v košarico jo namestili,
smo ji vode natočili
in jo dobro nahranili.
Rada igra se in žogice lovi,
a pod tuš ne upa si.
Z repkom maha sem in tja,
ker nas rada vse ima.
Tadeja Lenarčič, 5. c

NARAVA IN SMETI
Narava je najlepša,
a ne povsod,
lepa je samo ponekod.
V tej naravi so tudi smeti,
a te pospravi naš kužek Piki,
ki rad pomaga prav zdaj.
Teka po travi in se zabava,
smeti, ki jih opazi,
pa hitro pobere in pospravi.

Vsekakor pa se počitnic veselimo,
saj vedno kaj novega doživimo.
Lahko od veselja skačemo
ali pa od žalosti jočemo.

Odnese jih v bližnje koše,
da narava spet je brez napak.
Te koše pa smetarji spraznijo
in s tovornjakom odpeljejo.

O tem pa le mi odločamo,
da si pravo pot določimo.

Zdaj je vsaj narava lepa
in naš kužek Piki
spet lahko
po čisti naravi teka.

Kristina Novak, 9. b

Aljaž Bricelj, 5. c
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FBI

ZIMA

Jaz, jaz, jaz sem car,
jaz, jaz, jaz sem car,
lepo je biti car.

Kaj je zima vpraša Nina.
Miha reče: »Najbrž sneg!
Nina, Nina! Ali tega res ne veš?«
Miha pa se le nakremži,
reče pa zaenkrat nič,
samo to'k, da boste vedeli,
da Miha v glavi nima nič.
Nina pa je šla v šolo,
tam je izvedela, kaj je zima.
Zima pa je mehek sneg,
ki ga nosim v velik svet.

Mi smo, mi smo FBI,
smo policaji,
ki pobiramo denar.
Mi smo carji,
ker nismo FBI,
ki pobirajo denar.
Jaz, jaz ne bom nikoli FBI,
ker nočem pobirati denar.
Zato sem se odločil,
da bom smetar.
Ker so FBI smetarji,
smetarji pa so FBI.
Aljaž Klinc, 5. c

ZIMA
POZIMI JE VEDNO ZABAVNO,
KER SE SNEŽINKE V VETRU IGRAJO.
V SNEGU SE MAMIN GLAS IZGUBI,
KER MENI SE NORI.
S SANKAMI PO HRIBU DRČIM
IN K BABICI NA ČAJ HITIM.

Živa Hudobivnik, 4. a

POČITNICE
Počitnice so lepa stvar,
za šolo mi sploh ni mar.
Vsi jih imamo radi,
še posebno mladi –
šola nas ne skrbi,
saj kontrolk
in spraševanja ni.
Počitnice novoletne,
prvomajske alę poletnevseeno je,
le da trajajo čim dlje,
saj v veselje nam je!

Manca Škrbec, 2. a

Neža Bricelj, 5. b

ZIMA

ZIMA

POZIMI SO GOLA DREVESA
IN ODPADEJO LISTI.
KO PRIDE SPET POMLAD,
SE JAZ RAZVESELIM,
KDAJ BO 28. APRIL?
KER TAKRAT IMAM ROJSTNI DAN,
TO JE MOJ NAJLJUBŠI DAN.

DREVESA POZIMI OSTANEJO NAGA
IN V VETRU SE ZIBLJEJO RADA.
SNEŽINKE SE V VETRU IGRAJO.

Eva Tusič, 2. a

ROŽICE SPIJO,
ŽIVALI BEŽIJO,
KER SE TEMNE NOČI BOJIJO.
ZATO VESELI SMO VSI,
KO SONCE PRIHITI.
Manca Maša Sladič, 2. b
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KASNEJE JI JE BILO ŽAL
KER PA VIDA VSAK DAN JE JOKALA,
NOČI VSE TEMNE PREBEDELA,
JE VIDNO OSLABELA.
JE CESARIČA Z GRENKIM MLEKOM DOJILA,
S TEŠKIM SRCEM LJUBKOVALNE BESEDE GOVORILA
IN NASMEH NA LICU S SOLZAMI ZAKRILA,
JO KRALJICA NEKEGA DNE VSO SOLZNO ZALOTILA.
OH, VIDA MOJA, KAJ S TEBOJ JE?
ZAKAJ JE DETE MOJE VEDNO ŽALOSTNO,
ZAKAJ NA LICU SMEHA NE POZNA,
KAR TEBE MUČI, ČUTITA OBA.
JE VIDA VSA PRESTRAŠENA BILA,
VSA NEMOČNA IN ŽALOSTNA,
A VENDAR SE JI JE KONČNO SPOVEDALA.
KER KRALJICA MATI JE BILA
IN PO VRHU ŠE DOBREGA SRCA
NI PRENESLA, DA VIDA JE IZGUBILA SINA, OČA IN MOŽA.
ZATO SE KRALJICA JE ODLOČILA,
DA ČAS NAZAJ BO POVRNILA.
KO LEPA VIDA JE PRI MORJU STALA,
TAM NA PRODU SI PLENICE PRALA,
SE OD UTRUJENOSTI JE ZGRUDILA
IN V LAHEK SPANEC SE POTOPILA
TER SE VIDNO ODPOČILA.
JO ZBUDIL JE ZAMOREC ČRN
JO POVABIL JE S SEBOJ,
DA V GRADU KRALJEVIČA BO DOJILA
IN VEDNO BO SPOČITA TAM HODILA.
VIDA ZMEDENO MU JE ODGOVORILA,
DA IZ TEŽKIH SANJ SE PRAVKAR JE ZBUDILA
IN ZAMORCA NAPODILA.
POTEM PA SPOMNI SE VSEGA.
LE KAJ JAZ TRAPA SEM STORILA,
DA SVOJEGA BOLNEGA OTROKA SEM ZAPUSTILA.
ZDAJ TEČE VIDA K OTROKU, MOŽU, OČU
IN SI OBLJUBILA, DA ODSLEJ LE VESELJE, SREČO
IN LJUBEZEN BO V SEBI NOSILA
TER JIH VSAK DAN Z NJIMI OBDARILA.
Tina Radoševič, 9. c
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Tokrat so s pomočjo učiteljic pisali tudi nekateri učenci prvega razreda.
Ne pozabimo, da iz majhnega zraste veliko.

STRAŠNI VOLK
NA GORI STA SEDELA MUCA IN MAâKON.
NABIRALA STA JABOLKA. PRED NJIMA JE SEDEL
VOLK IN JE BRUHAL VULKAN. BRUHAL JE TAKO
MOâNO, DA SO SE ZAÎGALE GORE. KO PA JE
·E TAKO MOâNO UGRIZNIL, STA SE MUCA IN
MAâKON USTRA·ILA. HITRO STA POBEGNILA
DOMOV IN SE NIKOLI VEâ NISTA VRNILA.

Daša Laria Perklič, 1. a

SAPRAMIŠJA SREČA
NEKEGA DNE JE ÎABA REKLA MI·KI, NAJ SI
POPRAVI HI·ICO. MI·KA JE REKLA, DA SI NE BO V
NOBENEM PRIMERU POPRAVLJALA HI·ICE. ÎABA
JE ZATO JEZNA OD·LA DOMOV. KER MI·KA NI
UBOGALA ÎABE, SE JI JE ·E TISTO NOâ PODRLA
HI·ICA. TO SO SLI·ALE VSE ÎIVALI IN PRI·LE NA
POMOâ. MI·KI SO POMAGALE ZGRADITI NOVO
HI·ICO. MI·KA PA JIH JE POVABILA NA VEâERJO.

Enja Hribernik, 1. a

ŽENA, SINOVI IN HČERKI
NEKOâ JE ÎIVELA ÎENA, KI JE IMELA TRI SINOVE
IN DVE HâERKI. ÎENA SE JE POSTARALA. SINOVI
SO BILI ÎE VELIKI, HâERKE PA ·E MAJHNE. ÎENA
JE REKLA HâERAM: »ZDAJ SEM SE POSTARALA,
LE KAJ BOM Z VAMI.« »MORATE SE POROâITI,«
JE REKLA STARA ÎENA. »NE MOREMO SE ·E
POROâITI, âE PA SMO ·E PREMAJHNE,«
SO REKLE HâERKE. »âE BOM UMRLA, VAJU
BODO ODPELJALI V DRUGI DOM,« JE REKLA
ÎENA. IN RES, KO JE ÎENA UMRLA, SO HâERKI
ODPELJALI V DRUGI DOM IN TAM STA SE VESELILI,
DOKLER NI BILO ZGODBE KONEC.

Amelija Kmetec, 1. a

PSI, MAČKE IN MIŠI
ZVERINICE IN REZIJE
NEKOâ JE ÎIVELA LISICA Z ENIM OTROâKOM.
MED TEM JE ·LA VOJSKA NA TABOR. VOLK
JE BIL POVELJNIK. V TEM BOJU JE ZMAGAL VOLK.
PSI SO BILI VOLKOVA DESNA ROKA. MAâKA JE
PREGANJALA MI·I. PSI PA MAâKO.

Rene Borštnar, 1. a

RDEČA KAPICA IN
GOZDNE ŽIVALI
NEKOâ JE ·LA RDEâA KAPICA K BOLNI BABICI. NA
POTI JE SREâALA MI·KO, VEVERICO, MEDVEDA IN
LISICO. VSI SKUPAJ SO OD·LI K BABICI. ZNOâILO
SE JE IN RDEâO KAPICO JE BILO STRAH. ÎIVALI SO
POISKALE POT DO BABIâINE HI·ICE. LISICA JE
VOHALA, VEVERICA JE SKAKALA PO DREVJU,
MEDVED RJOVEL IN MI·KA JE HITELA MED
LISTJEM. RDEâA KAPICA JIM JE TIHO SLEDILA.
IN KONâNO SO PRISPELI DO BABIâINE HI·E.
BABICA JE BILA VESELA TEGA OBISKA.

Eva Vehovec, 1. a

ČAROVNIK VOLK
NEKOâ JE ÎIVELA DEKLICA. IMELA JE BOLNO
BABICO. ·LA JE V GOZD IN SREâALA VOLKA.
VPRA·ALA GA JE, KJE LAHKO DOBI ROÎICE ZA
BABICO. VOLK JE ZNAL âARATI IN JE PRIâARAL
PISANE DI·EâE ROÎICE. BABICA JE BILA ROÎIC
ZELO VESELA. DEKLICI JE DALA âOKOLADO.
KO SE JE DEKLICA VRAâALA DOMOV JE ZOPET
SREâALA VOLKA IN GA VPRA·ALA, âE BI MALO
âOKOLADE. POJEDLA STA âOKOLADO IN OD·LA
VSAK PROTI SVOJEMU DOMU.

Anes Hurenović, 1. a

POČITNICE
LETOS SMO MED POâITNICAMI OD·LI V TOPLICE.
STANOVALI SMO V HI·ICAH PRI AKVA LUNI.
PO ZAJTRKU SMO SE ·LI KOPAT. PELJALA SEM SE
PO TOBOGANU IN SE KOPALA S SESTRIâNO KAJO.
HODILI SVA TUDI NA DELAVNICE, KJER SMO USTVARJALI Z RAZNIMI MATERIJALI. TE POâITNICE MI
BODO OSTALE ZA VEDNO V SPOMINU.

Lana Tomič, 2. a

IZLET V KAMNIK
KONEC ·OLSKEGA LETA SMO SE Z VLAKOM
ODPELJALI V KAMNIK. KO SMO SE VOZILI PROTI
KAMNIKU, SMO Z VLAKA VIDELI ZLATO HI·O.
V KAMNIKU SMO OD·LI DO CERKVE IN VIDELI V
STENI ODTISNJENO PEST KRALJIâNE, KI JE BILA POL
KAâA IN POL DEKLICA. BILO MI JE ZELO LEPO.

Manca Škrbec, 2. a
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MOJE POČITNICE

MOJE POČITNICE

MED POâITNICAMI SEM OD·LA V TRGOVINO.
TAM SO IMELI BAZEN, KI JE BIL POLN PISANIH
ÎOGIC. POREDNO SEM SKAKALA V BAZEN IN
SPLOH NISEM SLI·ALA MAMICE, KI ME JE
KLICALA, DA GREVA DOMOV.
MED POâITNICAMI SEM OBISKALA TUDI
ÎIVALSKI VRT. TAM SEM VIDELA SLONA,
KI SE JE RAVNO TAKRAT POKAKAL IN NE BOSTE
VERJERLI, KAK·EN KAKEC JE BIL. POLEG SLONA
SEM VIDELA TUDI MEDVEDA, KI JE PRAV TAKRAT
JEDEL JABOLKO. VIDELA SEM ·E TIGRA IN LEVA.

MED POâITNICAMI SEM BILA V ÎIVALSKEM
VRTU. VIDELA SEM LEVA, KI JE SKORAJ
POLULAL MOJEGA OâKA. NAJBOLJ MI JE BIL
V·Eâ ÎIVI LIST. V ÎIVALSKEM VRTU SEM
SREâALA TUDI SO·OLKO MANCO. OPAZILA
SEM, DA IMA MORSKI LEV ZELO UMAZANO
VODO. Z MENOJ JE BIL TUDI MOJ BRATRANEC
KLEMEN.

Manca Škrbec, 2. a

MOJE POČITNICE
MED POâITNICAMI SEM OBISKALA BABICO,
KI JE BILA BOLNA. DA BI SE POâUTILA BOLJE,
SEM JI PRINESLA RISBO, KI SEM JO NARISALA
DOMA. ZELO SEM JO RAZVESELILA. TUDI âAJ
SEM JI SKUHALA.
POLEG TEGA SEM SE VOZILA TUDI S KOLESOM.
Z MENOJ SO BILI OâI, MAMI IN LAURA. VOZILI
SMO SE OKOLI ·OLE. KASNEJE SE NAM JE
PRIDRUÎILA ·E BABI.

Maja Rot, 2. a

MOJE POČITNICE
MED POâITNICAMI SMO BILI V KRANJSKI GORI.
STANOVALI SMO V HOTELU LEK. TAM SMO SE
VELIKO KOPALI. ZA VEâERJO SMO DOBILI
VROâI KOSTANJ. KLJUB DEÎJU SMO HODILI
NAOKROG. V KRANJSKI GORI MI JE ZELO V·Eâ.
POZIMI TAM SMUâAMO, POLETI PA HODIMO
V HRIBE IN KOLESARIMO.

Polona Smrekar, 2. b

MOJE POČITNICE
MED POâITNICAMI SEM OBISKALA BABICO.
TAM STA BILA TUDI BRATRANCA. ÎIGA JE
PRAZNOVAL ROJSTNI DAN. BABICA MU JE ZA
ROJSTNI DAN SPEKLA TRI RAZLIâNA PECIVA. Z
BRATRANCEM JANOM SVA SESTAVLJALA
SESTAVLJANKE. JEDLI SMO DOBRO HRANO:
RAâKO, MLINCE IN SOLATO.

Manca Maša Sladič, 2. b

MEDVEDEK IN ZIMA
MEDVEDEK SE JE PRIPRAVLJAL NA ZIMO.
O JOJ, ÎE SNEÎI. MORAM PROSITI MAMICO,
âE ME PUSTI VEN. »MAMICA, ALI LAHKO
GREM VEN?«
»SEVEDA LAHKO GRE· VEN.«
»JUPI!«
»HITRO SE OBLEâI. MORA· SI OBLEâI
ROKAVICE, KAPO IN TUDI ·AL.«
»RES MORAM OBLEâI VSE TO?«
»JA, SEVEDA, ZUNAJ JE ZELO MRZLO.«
»MAMICA, ZAKAJ ·E TI NE GRE· Z MANO?«
»NO, PA GREM.«
»RES GRE·?«
»JA, SEVEDA. BOVA NAREDILA SNEÎAKA.
S SEBOJ BOM VZELA KORENJE IN GUMBE. NO,
PA GREVA. PRVO BOVA NAREDILA SNEÎENO
KEPO, ENO IN ·E ENO KEPO IN ·E ENO KEPO.«

Lana Tomič, 2. a

KAKŠNA JE MAČKA
Maãka je rjava, progasta, ima rep, ‰tiri noge,
dve u‰esi, prisrãen nasmeh, srãkan gobãek in
stekleno modre oãi. Maãka Ïivi v kraljevi
druÏini v gradu. Maãka se prehranjuje z
mesom, z briketi, s stvarmi iz konzerve in
tudi sama si ujame plen. Razvaja se jo s
Friskiesom in s tem, da jo nosi‰ na blazinici
gor in dol po stanovanju. S ceste pa jih
spodi‰ tako, da trobi‰. âe ne pomaga, pa
stopi‰ iz avtomobila in mu na ploãnik
nastavi‰ briket.
Lia Hribernik, 3. b

Eva Tusič, 2. a
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NENAVADNO DREVO

PEPIJEVA ZGODBA

V ãudeÏni deÏeli Branja je raslo lepo drevo s
pisanimi ãrkami. Nekega dne je mimo pri‰el
dedek Robi Flis. Hotel je nabrati jabolka toda
jabolk ni bilo. Namesto jabolk, so bile ãrke.
Dedek ni mogel verjeti svojim oãem. Malo
kasneje je pri‰el Janko in zaãel brati. Ko je
vse prebral, je zaãel metati ãrke ven iz
knjige. Zatem je pri‰el ‰e Marko Lazar in
zaãel jesti ãrke. Dedek Robi ni vedel, kaj naj
stori. Zaãel je nabirati ãrke za zimo. Potiho si
je rekel: »Sigurno so bolj‰e kot jabolka.«
Una Haznadar, 3. b

Nekoã je Ïivel mi‰ek Pepi. Zelo rad se je igral
v naravi, ker je imel tam veliko prijateljev.
Nekega dne pa ni bilo v naravi nobenega
njegovega prijatelja. âudil se je in se
spra‰eval, kje so. Malo je pogledal naokrog
in okoli njega so leÏale same smeti. Rekel si
je, da bo smeti pospravil. Ko je smeti
pospravil, so spet prihiteli prijatelji. Zdaj je
spet sreãen, ker se lahko z njimi igra.
Aljaž Bricelj, 5. c

NENAVADNO DREVO
V deÏeli Branja je na neki bralni jasi raslo
prav posebno drevo. Na njem so namreã
rasle ãrke. Nekega dne so na jaso pri‰li
Mihec, Jure in Tone. Mihec je takoj splezal
na drevo in se zaãel mastiti z ojevim
kolaãem. Dedek Tone je s seboj prinesel ko‰
in vanj zaãel zlagati ãrke za ozimnico. Ko je
dedek Tone konãal z delom, je zaãel Juretu
stresati ãrke v knjigo, da bo Jure lahko bral.
Pravljica se je sreãno konãala in ozimnica ni
bila slaba.
Lia Hribernik, 3. b

ŠOLSKI DAN
Marjan je danes pri‰el iz ‰ole zelo potrt.
Zmerjali so ga, da je mulc, pobalin,
smrkavec, pla‰en, vre‰ãeã in kriãeã pa ‰e
poreden in neubogljiv. Doma je Marjan
rekel oãku:
»Ati, v ‰oli so me izzivali!« Oãi mu odgovori:
»Mogoãe si pa Ïiv.« »Ati, kaj pomeni Ïiv?«
»Îiv pomeni Ïivahen,« mu je razloÏil oãe.
»Ampak oãi, jaz sem bil za mizo in
prepisoval s table.« »Ti si priden fant.
Kdo te je izzival?« je zanimalo oãeta.
Marjan je na‰tel imena so‰olcev, ki so mu
nagajali. »Bom Ïe zvedel na govorilnih
urah in se pogovoril z njihovimi star‰i.«
In tako je tudi bilo.
Bruno Seraval, 4. b
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O SEBI
Sem Kaja, stara deset let. 15. aprila bom
stara enajst in bom najstnica. Imam dve
najbolj‰i prijateljici, Tejo in Kato. Mislim,
samo kliãem ju tako. Teji je ime Mateja,
Kati pa Katarina. Hodim v 5. b. Imela sem
Ïe veliko fantov. No, Îigo in Miãota. Mião
je bil res vame, Îiga pa ne. Ampak to je
preteklost. Zdaj sem jaz v en’ga D.D.,
Davorja Dvora.
To sem jaz, zdaj pa ADIJO.
Kaja Teropšič, 5. b

ŽIVALI IZ MRAKA (nadaljevanje zgodbe)
Zdaj me Mraãna Ïival ne napade veã. Zdaj sva Ïe
prijatelja. Povedal vam bom, kako se je to zgodilo.
Da sva postala prijatelja, namreã. Nekega veãera
mi je mama vo‰ãila lahko noã in od‰la iz sobe.
Spet se je prikazala Mraãna Ïival. Toda nekako se
je nisem ustra‰il. Nisem ãisto prepriãan, kako se je
to zgodilo, ampak takrat mi je mama povedala, da
ko odraste‰, se manj boji‰. Naslednjo noã sem spet
gledal Mraãno Ïival in si mislil, da bi lahko postala
dobra prijatelja. In res sva postala prijatelja.
Vsak veãer sva bila skupaj. Tako je bilo.
Kaja Brajer, 5. c
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TOVARNA SLADKORČEK
Čudežni bonboni (1.del)

Napihljivi krofi (2.del)

V tovarni Sladkorček izdelujejo vse, kar je sladko V tovarni Sladkorček je danes poseben dan!
– to pomeni, da izdelujejo krofe, piškote,
Praznujejo namreč deseti rojstni dan!
bonbone, kolačke … Nekoč se je zgodilo tole:
Delavec Rudolf je želel izumiti čudežne
napihljive krofe – bili bi majhni kot bonboni,
Zgodaj zjutraj so delavci kot ponavadi vstopili v
nato pa, ko bi jih za pet minut postavili v pečico,
tovarno in sedli za svoje pulte, da bi si izmislili
bi se napihnili in postali VELIKANSKI! Ravno
kakšno sladko jed in jo nato tudi ustvarili.
danes, na rojstni dan tovarne, se je domislil
Izumiteljica sladkarij Solo (ime ji je sicer Sofija
recepta.
Lokštok, vendar jo na kratko kličejo Solo) se je
»Kaj je že tisto, kar napihuje? Seveda, to je kvas!«
že dolgo trudila izumiti bonbone, ki človeka za
Rudolf je hitro pripravil testo, v katerega pa je
nekaj časa napolnijo z izjemno energijo. V
vsul veliko preveč kvasa. Ko je bilo pripravljeno,
osnovni šoli je obiskovala čarovniški krožek,
ga je zavil v pisane papirčke, kupčke zložil v
zato je resnično znala ustvariti vse, česar se je
škatlo ter odšel do mesta. Vsakomur, ki ga je
spomnila, a le, če je hotela. Vsak dan si je
srečal, je podaril zavitek testa. Vsi so odhiteli
razbijala glavo z receptom, nato pa se je
domov in testo položili v pečice.
domislila.
Krofi so ob peki narasli – ker je bilo kvasa
»Čokolada daje energijo, kajne? Vendar premalo preveč, so podrli pečice, nato so se podrle še
… A, že vem! Obstajajo tudi energijske pijače,
hiše!
ki prav tako dajejo energijo! Če zmešam vse
Mesto je bilo nenadoma polno velikanskih
skupaj z nekaj sladkorja, dobim krasne bonbone krofov! Ljudem ni preostalo drugega, kot da so
z veliko energije!«
nove hiše zgradili kar na krofih …
»Pa poskusimo!« je rekla Solo. V modelčke je
Mesto je postalo zelo slavno. Zaslovelo je po
vlila čokolado, dolila malo energijske pijače
celem svetu, z njim pa tudi izumitelj Rudolf.
in dodala par kristalčkov sladkorja. Njena vila
(Solo je bila pravzaprav čarovnica) jo je
Neža Bricelj, 5.b
prepričala, da je potrebno posneti reklamo
za bonbone. In tako je tudi bilo …
Vas zanima, kakšna je bila reklama? V njej je
mačka splezala na drevo in ni hotela nazaj na
tla. Na pomoč so priskočili gasilci, v množici
opazovalcev pa je stala Solo. V roki je držala
vrečko energijskih bonbonov – enega je pojedla,
nato pa poletela v zrak, prijela muco ter jo varno
prinesla na tla.
Bonboni so se kasneje zelo dobro prodajali in
vsi zaposleni v tovarni Sladkorček so bili veseli.
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PRISPEVKI KROŽKA USTVARJALNO PISANJE
Ko v glave otrokom stopi domišljija,
ta ne pozna ne koncev, krajev, mej,
in glave pisati hitijo
ter zamišljeno strmijo.
(mentorica krožka Ustvarjalno pisanje Katja Kovačič Kokošar)

JESENSKA PTICA

ŠOLA

Ko jesensko listje zašumi,
ptica prileti,
pesem izpusti
in vsa srečna zaspi.

Če je šola šala,
lahko zaspiš.
Če pa ne,
ti pa reče:
»Usedi se!«

Zjutraj se zbudi
in že odleti,
nato se jesen
spremeni.
Luka Dedić, 4. a

112
Če pokličeš 112, pomoč že prihaja,
takrat ko sonce zahaja
in zvečer sanjaš policaja.

Luka Dedić, 4. a

ZIMA
Od hiše do hiše,
od vrat do vrat,
odganjamo zimo,
da prišla bo pomlad,
če pa pomladi ne bo,
pa se naprej sankamo.
Andraž Adlešič, 4. b

Naslednji dan ti ta gospa
podari dva prstana
na katerih piše 112.
Potem je celo mesto vedelo,
da če pokličeš 112,
dobiš kar dva prstana.
Luka Dedić, 4. a

112
Nekoč je živel fantek z imenom Miha. Mama mu je
umrla zaradi raka. Nekega dne pa je šel z letalom v
Ameriko. Tam mu je umrl še oče, ker ga je v puščavi pičil
škorpijon. Miha ni vedel, kaj naj naredi in se je odločil,
da bo živel v Ameriki. Enkrat se je zgodilo, da je bila
doma poplava. Hitro je poklical 112 in je rešil problem.
Mogoče živi še danes.
Andraž Adlešič, 4. b
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BOGATA DEKLICA

SLIKA

Nekoč je živela bogata deklica. Živeli pa so tudi revni ljudje.
Revni ljudje so se odločili, da bodo šli prosit za denar. In res so
odšli. Vsi ljudje so jim povedali, da v tej vasi živi bogata deklica.
Prišli so do njenih vrat. Potrkali so. Bogata deklica je odprla vrata
in revni ljudje so jo prosili za denar. Deklica je bila dobrega srca
in jim je dala denar. Prej revni ljudje, so zdaj postali bogati.
Zahvalili so se bogatašinji in srečno živeli do konca svojih dni.

Premika se slika
padla bo in pika.
Zelo se že maje.
Padla bo!
Slika je velika,
zelo se premika.

Ajla Mehić, 4. a

NESREČA
Zgodila se je nesreča. Pogledala sem skozi okno. Zagledala sem
velik požar. Hitro sem vzela telefon in poklicala številko 112.
Glasu na drugi strani sem rekla, kje gori, kaj gori in povedala
svoje ime. In res, gasilci so hitro prišli na mesto, kjer je divjal že
velik požar. Ko so pogasili ogenj, so rešili še gospo, ki je bila hudo
opečena. Z reševalnim vozilom so jo odpeljali v bolnico. Ko so jo
odpeljali, je nekdo potrkal na vrata. Odprla sem jih. Bila sta oče
in mama. Zelo sta me bila vesela. Mami in očetu sem povedala,
kaj se je zgodilo in kako sem pomagala. Mama me je pohvalila in
rekla, da sem zelo pogumna. Nagradili so me tudi gasilci.
Ajla Mehić, 4. a

BUČA
Bučka-lučka ponoči sveti,
mrzla jesen hitro drhti.
Veter raja,
listje se vrti,
raje na tleh bi stal,
kot vsi.

Zdaj pa resno:
Padla bo!
Katarina Ilić, 4. a

MIŠKA
Majhna je miška
sirček grizlja,
zobek je padel,
zdaj je pa huda.
Miška se spomni:
Zobna miška prišla bo!
Mamo vpraša:
Ne, je ne bo.
Miška je rekla:
Jaz bom bila zobna miška.
In polna je mišja hiška.
Katarina Ilić, 4. a

Bučka okrogla, debela se vrti
in pravi: Ti, ti, ti.
Uboga bučka
ustavila se je,
še bolje ji je.
Anita Tara, 4. a
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112
Gospa Karamela
je strmela,
od glavobola je zbolela.
Zjutraj pa je promet pomešala
in se malo posmejala.
Ko pa je avto zdrvel,
gospo Karamelo BUM zadel.
Zato 112 rešilca sta prišla.
Anita Tara, 4. a

SADJE
Sadje je zelo zdravo,
zato ga jejte vsak dan.

NOGOMET MED JESENSKIM LISTJEM
Na nogometnem igrišču je bilo polno jesenskega listja. Ko so
nogometaši igrali nogomet, je jesensko listje letelo po zraku.
Prilepilo se je tudi na žogo. Okrog in okrog. Od takrat smo igrali
z jesensko žogo.
Dejan Jović, 4. a

DEDEK MRAZ

BOŽIČ

Dedek Mraz je darilo za nas,
malo ima las
in je za okras.

O Božičku sem brala
in napisala:
Hočem igračo, ne rakatačo,
hočem krokodila, ne oblačila.

Ko vidimo darilo,
je to milo,
za možgane čistilo.

Ko pa sadje že poješ,
si zdrav in veliko veš.

Potem vidiš gospo,
ki obeša perilo
in jo vprašaš, če rabi milo,
ker pozimi obeša perilo,
mogoče rabi
za možgane čistilo.

Anita Tara, 4. a

Luka Dedič, 4. a

Sočno sadje in maline,
se vam že cedijo sline?

Anita Tara, 4. a

BOŽIČEK
Bil je Božiček,
ki priden je bil,
prinesel mi je srečo in vrečo.
Božiček je rekel
ti nisi priden bil
in nikoli nič ne boš dobil.

OTROK

DEDEK MRAZ

Priden Božiček rad bi bil,
v maškare oblekel se bom
in Božiček bom bil.

Mamica in očka
sta dobila otročka,
otroček se je jokal
in ves glas stokal.

Dedek Mraz je mraz,
ki piha po dolini,
ki nosi nam darila.

Katarina Ilić, 4. a

ŠOLA

Nikoli ne pozabi
odnesti darila dedek Mraz,
Mraz, Mraz.

V šoli Jaka se uči,
bere in šteje: en, dva tri.
Pa učiteljica pride mimo
in vpraša Jakca,
kaj zna na besedo »rimo«.

Dedek Mraz
je čudežen prah,
ki piha po dolini
in okoli sveta.

Nika Modic, 3. b

Dejan Jović, 4. a

MIKLAVŽ
Grozen Miklavž prestrašil me je,
a zdaj vem, da le hecal me je.
Prinesel mi je čokolado in bonbone,
a bili so težki le tri tone.
Peli smo cin, cin, cin
in rekli smo bin, bin, bin.
Katarina Ilić, 4. a
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UTRINKI IZ 2. B RAZREDA
KAJ RAD DELAM?
Rad vozim avto na daljinec. Rad se igram z avti.
Rad rešujem križanke.
Nikola Kostić, 2.b

LEGO DELAVNICA
Iz lego kock naredim avto. Na lego krožku nas
uči gospa Mirka Planinc.
Vladimir Točkov, 2.b

O PSU IN MUCI
Moj kuža Tači se pusti božat. Ima prijatelja
Pikota. Moja muca Mica Maca včasih tudi
opraska. Zelo je nagajiva.
Laura Končina, 2.b

RJAVI SRAKOPER
Rjavi srakoper je ptica, ki ni prav velika. Je ptica,
ki leti. Je žuželke in tudi majhne miške.
Laura Končina, 2.b

RJAVI SRAKOPER
Njegova hrana so miške, kobilice, slepci in
majhne kače. Hrano da na trn in jo poje tako,
da jo trga s trnja. Ima pet do šest mladičkov. Je
ptica selivka.
Žiga Brod, 2.b

ZELENA KAPICA
Nekoč je živela Zelena kapica, ki je šla v gozd in
srečala žirafo. Žirafa jo je vprašala: Kam pa kam,
Zelena kapica? K babici, je odgovorila deklica.
Žirafa in Zelena kapica sta šli k babici s formulo.
In živeli so srečno do konca svojih dni.
Nal Pungerčar, 2.b

JEŽEK
Bili smo v Prekmurju in ponoči videli ježka.
Dali smo mu hruško, vendar je ni hotel pojesti.
Šli smo v hišo in med nočjo je šel v gozd, ker se
nas je bal.
Kaja Matjaž, 2.b

JEŽEK
Ježek, ježek, moj prijatelj,
dala ti bom jabolko.
Ježek, ježek, gozdni dedek,
kam si šel?
Kaja Matjaž, 2.b

MOJ DEŽNIK
Moj dežnik leti
in se smeji,
jaz pa gledam naokrog,
on pa poln je kot sod.
Manca Maša Sladič, 2.b

MOJ DEDEK
Moj dedek palico nosi,
ko pa jo na tla položi,
hitro pes jo zgrabi
in isti hip izgubi.
Polona Smrekar, 2.b

OPICA
Opica je ljubka žival,
ona skoz je banane,
zato skoz nori.
Polona Smrekar, 2.b
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3. RAZRED NA PŠH JE POD MENTORSTVOM
UČITELJICE ANDREJE PORENTA PISAL PESMI
O ZIMI IN PRIHAJAJOČIH PRAZNIKIH.
PSIČKA LORI

SNEŽAK

Pred kratkim dobila sem psičko,
pridno in veselo.
Pazila bom,
da jo nikdar nič ne bo bolelo.

Snežak stoji kot en vojak.

Ponoči joka in stoka,
mama pravi: »Kaj imamo še enega otroka?«
Očka zakriči: Kaj se dogaja?
Nam Lori spet nagaja?«

Na novo so ga uredili
in se pri tem zelo utrudili.

Lori je majhna kepica,
zdrava kakor ribica.
Zelo je sladkosneda,
in sladka kakor lonček meda.

SNEŽAK

Ko Božiček prihiti,
tudi Lori obdari.
Neža Ferkov, 3. PŠH

Snežaka so podrli,
ker so se glasno zadrli.

Tilen Zalokar, 3. PŠH

Dobri snežak na snegu stoji in se veseli.
Ko sonce prihiti, se snežak stopi.
Zdaj pa tam leži velika luža,
v njej žejo si gasi naš kuža.

SNEŽAK

Ko luže več ni,
na tem mestu novi snežak stoji.

Snežak je vojak,
ki me čuva, ko me je strah.

Sonce ga greje, a se ne da,
upa le, da bo na svetu še veliko snega.

Zunaj se kepam s snežakom,
mojim junakom.

Ana Hočevar, 3. PŠH

Ko pride marec, se moj snežak stopi
in že ga več ni.
Adam Kojić, 3. PŠH

SNEŽAK
Zunaj na snegu stoji velik snežak,
poje in pleše kot veseljak.
Dolgo je plesal in postalo mu je vroče,
zdaj po glavi mu drsijo kaplje tekoče.
Ko sonce močno posije, se snežak stopi,
a veseli niso prav vsi.
Neža Prepeluh, 3. PŠH
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SNEŽAK
Snežak je vojak,
ki ga ni pozimi strah.
Spomladi in poleti,
pa se soncu le ne more upreti.
Urban Barbič, 3. PŠH

SNEŽAK
Snežak je vojak,
pred hišo stoji,
me čuva in brani,
ko zunaj grmi.

Sveti majhna zvezda na nebu,
Velika luč se prižge.
En dober mož po snegu hodi.
Tiho po dimniku stopa
In pazi, da ne zbudi kakšnega otroka.
Mi veseli darila odvijamo
In se ob tem zabavamo.
Kjer najdeš tistega moža dobrega srca,
Lepega jelenčka tudi ima.
A bodi priden, saj nas vse pozna.
Veliko srce veliko darilo bo dobilo.
Življenje je dar, največje darilo.
Leja Hrovat, 3. PŠH

BOŽIČEK

BOŽIČEK

To čuden je gospod,
ki nas obdari in hitro odleti.

Božiček je dobri možiček,
darove skrije v prav vsak kotiček.

Anže Avbelj, 3. PŠH

Tiho se na streho zavihti
in darila skozi dimnik spusti.

Božiček pride v vas,
za njim pa še dedek Mraz.

BOŽIČEK

Otroci zjutraj se zbudijo,
veseli v darila strmijo.

To je naš stari Božiček,
dobri stari možiček.

Vsak dobil je, kar je želel
in vesel v šolo odhitel.

Veliko je otrok,
ki niso prav pridnih rok.
Takega bo obdaroval,
le če priden bo postal.

Ko dobri mož k nam prileti,
mali snežak se žal stopi.
Ko vstanem in pred hišo
stojim,
žalostno v veliko lužo strmim.

Z jeleni se odpravi v vas,
požene se v ostri mraz.
Ko povsod je že bil,
proti domu je zavil.
Ko palčki so zaspali,
se tudi sam v posteljo odpravi.
Neža Prepeluh, 3. PŠH

Matej Moškerc, 3. PŠH
Nuša Antonijeta Ferkov, 3. PŠH

DEDEK MRAZ
Dedek Mraz v mesto prinaša veselje,
dobro voljo in lepe želje.
Vsi otroci so ga veseli,
avtomobilčke in punčke so dobili.
Dedka Mraza vsi radi imajo,
otroci pa ga še posebej dobro poznajo.
Lucija Vidergar, 3. PŠH
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Tina Perko

Hortense Ullrich

Trapaste blondinke

Îirafa Cveta
ZaloÏba: Lepa beseda

Knjiga govori o treh dekletih, ki so se zaradi
svojih fantov pobarvale na blond. Spoznale so
se v parku, ko so vsak dan delale vsaka
svojemu fantu uslugo in sprehajele njegovega
psa. Mlaj‰a sestra ene izmed njih je kmalu
opazila fantovo prevaro in vse tri blondinke
spravila na trdna tla. Ugotovile so, da je fant
prevarant in da se medtem, ko one tratijo ãas
s sprehajanjem psov, on zabava s prijatelji,
potem pa pse vrne svojim lastnikom ter
mastno zasluÏi …
Napisala: Katarina Beton 7.b

Zgodba govori o Ïirafi Cveti, ki si Ïeleli biti
nekaj posebnega. Zato so jo opice okrasile
s prelepimi roÏnatimi cvetlicami. Noj, gazeli in
zebra so jo najprej zelo obãudoavali, hitro pa
najno povsem pozabili in zaãeli razmi‰ljati o
svoji novi podobi. Da bi pridobila ‰e veã
pozornosti, je Cveta splezala na drevo.
V jutranjem svitu je v daljavi zagledala druge
Ïirafe, ki so veliãastno drsele po obzorju.
Kmalu se je naveliãala svoje preobleke in
si zaÏelela zopet postati ãisto navadna

24. KNJIŽNI SEJEM
Od srede, 26. do nedelje 30. novembra,
je v Cankarjevem domu potekal 24. knjižni
sejem. Veliko založb je predstavljalo svoje
knjižne novosti. Stojnice so bile postavljene v
treh nadstropjih in našlo se je knjig in revij za
vse okuse in starosti. Obiskovalcev je bilo
tako kot vsako leto zelo veliko.

34

Ïirafa …
Slikanico lahko prebirate v slovenskem,
hrva‰kem, angle‰kem ali italijanskem jeziku.

za kratek âas

"

KAJINI VICI
Gost vpra‰a: »Ali je ta peãenka res
svinjska?«
Natakar mu odgovori: »Jasno, saj je
kuharju trikrat na tla padla!«

"
Bila je prometna nesreãa. Pride
novinar ter domiseln kot je bil,
zaãne vpiti: »Spustite me mimo,
sin Ïrtve sem!« Ko pa pride do kraja
nesreãe, zagleda ranjenega osla.

"
Janezek pride 10 minut prepozno
v ‰olo. Sreãa ravnatelja, ki mu reãe:
»10 minut prepozen.«
Janezek: »Pa jaz tudi.«

UGANKE
Ko je mlad, ima 4 noge,
ko je starej‰i, ima 2 nogi,
ko pa je star, ima 3 noge.
Kaj je to?

?
?

·viga ‰vaga ãez dva praga.
Kaj je to?

Luknjica pri luknjici. Kaj je to?
Kaja Teropšič, 5. b

(ãlovek) / (metla) / (slamnata streha)

ŠOLSKI ČASOPIS
·olski ãasopis ima vse,
kar si Ïeli‰:
pesmice, vice, uganke, pravljice
in ‰e kaj,
morda se notri skriva ‰e
pravi zmaj!

MOJ
PROSTI
âAS
Îiga âerne

»Komaj ãakam,
da preberem ga do konca,«
rekla je Polonca.
»Pa da re‰im kriÏanke, rebuse
ter preberem pravljice.«
Neža Bricelj, 5. b

35

❄

Vesele praznike

vsem učencem, učiteljem in drugim delavcem šole,
staršem, babicam ter dedkom želim srečne praznike.
Vzemite si čas in se stisnite k bližnjim, bodite dobri do drugih
in se veselite. Najejte se dobrot in naužijte se miru.

Nina Bernard

❄
❄
❄
❅
❄
❅
❄
❄
❄
❄

❅
❄
BOŽIČEK
BoÏiãek pride v vas,
da obdari vse nas.
Ko pride k meni domov,
mi prinese veliko darov.
Pripeljal se bo z jeleni,
ki so pridni in veseli.
Tiho na strehe prileti
in nam skozi dimnik
darila spusti.
Potem odleti in nam zaÏeli:
SREâEN BOÎIâ, VSI!
Maša Vodnik, 3. PŠH

❅

❅

❄
❄
❄
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