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PALČEK ZNALČEK 
 
Palček znalček rad se šali, 
poučuje o živalih. 
 
Hodi v vrtec, šolo, službo 
in povsod vsem dela družbo. 
 
Palček rad ima glasbila, 
in posebno vsa trobila. 
 
Pridno vadi dan na dan 
in je vedno nasmejan. 
 
 
Pija Strniša, 3.b 
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HOKUS POKUS 
 
Hokus pokus, čira čara, 
na dvorišču je košara. 
V košari mucke mlade 
so umazane od marmelade. 
 
Hokus pokus, čira čara, 
na dvorišču je omara. 
V omari kužki rjavi, 
sami skačejo po travi. 
 
 
 

 
Hokus pokus, čira čara, 
na dvorišču zrasla trava. 
Mucki, kužki se podijo, 
zdaj lovijo, 
zdaj že spijo. 
 
V sanjah skačejo po travi, 
plavajo po reki Savi. 
Ko zasije sonček, skočijo v lonček, 
pesmica leti, ujemimo jo vsi. 

 
Anja Vomberger, 3.b 

Tadeja Rozman, 1.c 
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DOGODEK S ŠOLE V NARAVI 
 
S šolo smo šli v šolo v naravi. Šli smo v Kranjsko goro. Bilo je super, nek večer je bil še 
posebej zabaven. Opisala vam bom »pižama party«. 
 
Ta »pižama party« ni bil tak kot si ga vi predstavljate. Morali smo se obleči v kakšne 
risane junake ali v karkoli. Jaz sem se oblekla v superman nosečnico. Oblekla sem si 
pižamo in čez oblekla kopalke. Za kopalke sem si nabasala čiste nogavice in pulover. Na 
noge sem si oblekla nogavice in si jih potegnila čez pižamo. Na glavo sem dala žabe in 
na stopala nataknila elastike. Čez žabe sem si nataknila smučarsko čelado in čez 
potegnila spodnje hlače. Po obrazu sem se še namazala s kremo, da sem bila v obraz 
videti bela. Iz brisače sem si naredila mini krilo in čez rame povezala pregrinjalo. 
Nazadnje sem si v ušesa nataknila slušalke vokmana. Bila sem res prava superman 
nosečnica. Moje prijateljice so bile še raziskovalke, ena je bila še mokra Micka. Kmalu 
smo se zbrali v večnamenskem prostoru. Vsak posebej se je predstavil in za nagrado 
smo dobili balone. 
 
Ta dogodek se mi je vtisnil v spomin kot prvi »pižama party«. 
 
Eva Jelovčan, 4.a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Maja Tepina, 2.a 
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PREBUJANJE 
 
SNEG SE TOPI,  
ZEMLJA SE BUDI, 
ČIVKAJO PTIČKI 
ZALJUBLJENI VSI. 
 
OTROCI SO ZUNAJ VESELI 
MAMICE SVOJE OBJELI, 
RADOSTNO ZREJO V POMLAD, 
KO SE GREJO NA TRAVNIK IGRAT. 
 
LEPO ZELENO OBLEKO 
BO NARAVA DOBILA, 
DEKLE IN FANT PA 
SE BOSTA POLJUBILA. 
 
Eva Grah, 3.b 
 
 

 
 
 

Anja, 4.b 
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ČENČARIJA 
 
Deželi, kjer živijo ljudje, ki kar naprej in nazaj samo govorijo, pravimo Čenčarija, Čenčači 
pa so njeni prebivalci. V Čenčariji ljudje živijo v majcenih hiškah. Vsaka hiška ima rdeča 
polkna in zelena vrata in velik vrt.  
Bila pa je ena, ki se je naokoli razlikovala od drugih. Imela je veliko majhnih oken, ki jih 
niso zakrivala polkna. Za njimi je živel čenčač, ki so ga klicali Čvekač. Bil je največja 
čveka daleč naokoli, zato ga nihče več ni mogel poslušati. Počasi je izgubil vse prijatelje. 
Postalo mu je dolgčas. Pa se je domislil, kdo bo najbolj vesel njegovih besed. Zbral je 
otroke iz bližnjih hišk in jim začel pripovedovati pravljice. Kmalu so ga prišli poslušat tudi 
otroci, ki so živeli daleč proč. 
Vsi so bili zadovoljni – otroci, njihovi starši in Čvekač, ki mu nikoli več ni bilo dolgčas. 
 
Tajda Bavdek, 4.a 
 
 

Ajda Galič, 2.a 
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IZLET V KRANJSKO GORO 
 
V ponedeljek smo se s šolo odpravili v Kranjsko Goro. 
Do Kranjske Gore smo se vozili eno uro in petnajst minut. Ko smo prišli, smo si nadeli 
pancarje in smuči ter odšli na smučišče. Na smučišču smo se odpeljali do vznožja ter 
odšli na krožničke. Ko smo prišli do vrha, smo do sider delali različne vaje. S sidrom smo 
se odpeljali do vrha smučišča in se odpeljali do krožničkov. Ta dan smo se vozili le na 
tem smučišču. 
Čez nekaj ur je sledila malica. Imeli smo jogurt, kruh in sadje. Malica je bila zelo dobra, 
potem je sledilo pospravljanje sob in ura počitka. Po počitku je sledilo smučanje na 
krožničkih in sidrih. Bilo je zelo zanimivo saj smo se lahko peljali tudi sami. Ko je bila ura 
toliko, da smo se morali napotiti nazaj proti domu, smo v prostor, kjer so bile že skoraj 
vse smuči, še mi naložili svoje zraven. Nato smo imeli počitek in uro pohoda z 
učiteljicama. Ko smo se vrnili domov so reditelji pripravili mizo v jedilnici, saj je bila 
večerja. Po večerji pa smo si ogledali film Kekec in se napotili proti svojim posteljam, se 
ulegli in zaspali.  
Do petka je bil kar naporen dan, vendar tudi to smo preživeli. 
 
Tjaša Tekavec, 4.a 
 

Sara  
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MOJI PODATKI 
 
 
Ob prostem času plešem in pojem. 
Igram klavir, a to mi ni tako zabavno. 
S sestro se veliko kregava. 
Rada potujem po svetu. 
 
Nina Petač, 2.a 
 
 
Ime mi je Anja. Hodim v 2.a osemletke. 
Rada hodim na ritmično gimnastiko in na različne 
krožke. Doma imam hišna ljubljenčka. To sta 
simpatičen kuža Kivu in zajklja Snežka. 
Stanujem v Kranju. 
 
Anja  Klemenčič, 2.a 
 

 
 
 
 
 
Ime mi je Tanita, doma me kličejo Nitka. 
Igrala sem harmoniko, a me je minilo. Zdaj pa 
ob prostem času berem knjigo ali pa se igram 
s prijateljico. S sestrico se veliko kregava, 
ker poje Telebajske. 
 
Tanita Hozjan, 2.a 
 
 
 
 
 
 
 

Mitja Vodnik, 2.b 

Miha Grašič, 2.b 
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ČENČAM 
 
Čenčam, ko računalnik igram, 
čenčam, ko nalogo za šolo delam, 
čenčam, ko televizijo gledam. 
 
Čenčam, ko se igram, 
čenčam, ko solato in kosilo imam, 
čenčam, ko cedeje prebiram. 
 
Čenčam, ko smučam, 
čenčam, ko se sankam, 
čenčam, ko rože gledam. 
 
Jan Sušnik, 3.b 
 
 
KONJ 
 
 »Ti si konj, samo še rogovi ti manjkajo,« je rekel Peter Roku. 
»Saj konji sploh nimajo rogov,« je rekel Rok. 
»No, vidiš! Potem ti sploh ničesar več ne manjka!« 
 
Tjaša Tekavec, 4.a 

  SONCE        
 

Sonce me zjutraj prebuja, 
na noge me postavlja. 

Hitro se obleci, hitro se obuj, 
mi potiho veli. 

 
Sonce dobrodušno, kako si danes 

spalo, kaj si še sanjalo,  
kaj si premišljevalo? 

 
Sonce veš, vsako jutro čakam, 

da me ti s svojimi nežnimi 
žarki zbudiš. 

 
Benedičič Sabina, 4.b 
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Kako so učenci 1.c razreda na podružnični šoli na Kokrici  
razmišljali o ravnanju s smetmi: 
 
 
1.vprašanje: Zakaj je doma toliko smeti? 
 
Julija:  Zato, ker doma veliko jemo in pijemo. 
Zarja:  Zato, ker imamo v hiši veliko različnih stvari. 
Tim:  Zato, ker so čisto vse stvari, ki jih kupimo, v nekaj zavite. 
Anže:  Pri nas doma je na dvorišču vedno veliko smeti. To pa zato, ker jih 

veter prinaša iz okolice. Potem jih pa veter raznaša tudi drugam. 
Žan:  Doma je največ smeti takrat, ko zunaj obrezujemo drevje. 
 
 
2. vprašanje: Kaj bi ti lahko naredil, da bi bilo pri vas doma manj smeti? 
 
Julija:  Manj bi jedla. 
Miha:  Časopis, ki bi ga doma že prebrali, ne bi dal takoj v smeti, ampak bi 

ga pametno uporabil. Iz njega bi naredil klobuček ali pa ladjice. 
Zarja:  Če bi naročili pice na dom, ne bi dovolila, da bi jih jedli iz papirnatih 

krožničkov, ampak bi vsak član družine prijel svoj košček pice kar v 
roke. 

Špela:  Pazila bi, da se ne bi pri risanju zmotila. Ker če bi se, bi morala dati 
papir v smeti. 

Saša:  Če pa bi se jaz pri risanju zmotila, tudi ne bi vrgla papirja takoj v koš, 
ampak bi vse poradirala. Če bi pa risala s flomastri, in bi se pri tem 
zmotila, bi list obrnila na hrbtno stran in tam narisala še enkrat. 

Tadeja:  Če bi imela v stanovanju v vazi rože, jih, potem ko bi ovenele, ne bi 
vrgla v koš za smeti, ampak bi jih posušila in napravila herbarij. Če bi 
bilo pa rož preveč, bi jih odnesla ven in jih dala v jamo, kjer bi skupaj 
z drugimi odpadki zgnili. Potem bi imeli dober gnoj. 
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SPREHOD OB ČUKOVIH JEZERCIH 
 
V petek, 20.5. 2005 smo šli na sprehod ob Čukovih jezercih in spoznali veliko 
zanimivega. Najprej smo srečali strica, ki je lovil ribe. Ujel je že dva krapa, a ju je spustil 
nazaj v jezero. Vprašali smo ga, kaj ima za vabo. Povedal nam je, da ima za vabo 
polento. Kar naenkrat smo zaslišali regljanje in opazili žabo. Bil je samček, ki je regljal in 
je napenjal zvočni mehur. Videli smo vodne drsalce kako dobro drsajo. 
Šli smo pogledat še v jezero Krokodilnica in videli labode in race. Učiteljica nam je 
povedala, da so pred približno 1000 leti v Čukovi jami živeli mamuti. 
Videli smo ribo, ko je skočila iz vode in videli smo kosa na drevesu. 
 
Od spoznavanja narave ob jezercih smo bili že precej utrujeni. 
Pojedli smo malico in polni doživetij odšli nazaj v šolo. 
 
Ajda Galič, 2.a 
 
 
 
 
PLAVANJE 
 
Treniram plavanje.  
Treniram ga že peto 
leto. Trenirati sem začela, ko sem bila stara šest let. Zanj so me navdušili starši. 
Bila sem že v mali šoli, ko so me starši vpisali na tečaj plavanja. Na tečaju so nas naučili 
osnove plavanja. Tja sem hodila s tolikšnim veseljem, da so me starši vprašali ali bi rada 
plavanje tudi trenirala. Bila sem seveda za to. Takoj naslednji dan po končanem tečaju 
sem šla z atijem na testiranje. Testiranje spremljata dva klubska trenerja in potem se 
onadva odločita, ali si dovolj dober, da se vpišeš v klub. Merila sta tudi čas plavanja, v 
katerem sem preplavala širino bazena. Ker sem to zmogla v zmernem času, sta trenerja 
potrdila, da lahko pričnem s treningi. Vpisala sem se v plavalni klub Merit Triglav Kranj. 
Na začetku smo trenirali dvakrat na teden, po enem letu trikrat tedensko, sedaj pa 
treniram vsak dan. V tem času sem se naučila vseh slogov plavanja. Z rednim treningom 
postajam vse boljša plavalka. Osvojila sem že štiri kolajne in tudi diplome. Na državnem 
prvenstvu v Celju sem osvojila četrto mesto v disciplini 50 m prsno. S klubom smo 
prepotovali že celo Slovenijo, bili smo tudi na Hrvaškem, pravkar pa sem se vrnila tudi z 
mednarodne tekme na Madžarskem. Tako si nabiramo izkušnje za prihodnost. 
 
Starši in sestre so zelo ponosni name. Ampak pravijo, da je šola še vedno na prvem 
mestu. Potrudila se bom, da bom odlična plavalka in pridna učenka. 
 
Katja Mekuš, 4.b 
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PRVI MAJ 
 
Prav mi vemo, da je 1. maj 
praznik dela. Jaz in naša 
družina gremo za 1. maj vedno 
na morje, ker ima očka na ta 
dan rojstni dan. 
Jaz in moj brat sva šla na morje 
že v sredo, ko so se pričele 
počitnice. Šla sva z atom in 
mamo. Na morje smo prispeli 
ob šesti uri. Najprej smo malo 
pojedli, potem pa smo 
pospravili hišo. Vsak dan smo si 

porazdelili delo. Zjutraj sem ponavadi vstala ob pol osmih. Bilo je zelo 
zabavno, v petek, soboto in nedeljo pa še bolj, ker sta prišla očka in mamica. Prišla sta 
zelo pozno. Jaz in moj brat sva ju že težko čakala. V soboto sem vstala ob osmi uri, ker 
sem bila zaspana. Ko sem pojedla zajtrk, sem se učila in gledala televizijo. Popoldan 
smo šli na sprehod. V nedeljo smo imeli zabavo. Bilo je zelo fajn. S prijatelji smo se 
pogovarjali in se smejali. Z družino smo se šli kopat na plažo. Zvečer smo pogledali 
televizijo in odšli spat. V ponedeljek smo odšli domov. Komaj sem čakala, da vidim 
svojega psa. Letos je bilo zelo dobro in upam, da se bomo drugo leto imeli še bolje. 
 
Benedičič Sabina, 4.b 
 
 
MOJA PSIČKA 
 
Moja psička Sara 
je prava lepotička  
postala. 
Veliko hodi v gozd, 
da bi zdrava ostala. 
 
Z njo se radi igramo 
in mehke igrače  
ji damo, 
da bi nas rada imela 
in z nami še dolgo živela. 
 
Eva Grah, Neža Sitar, 3.b 

Tjaša Kodrič, 1.č 
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UGANKE 
 
Beli zobje in  
črni so vmes, 
trebuh raztegne 
te vabi na ples.   
 
 
Letajo s cveta na cvet  
in nam nabirajo med.  
 
 
Lara Križaj, 4.a 

 
 
 
 
 
 
Čisto tiho skozi dimnik se spusti, 
zunaj sani z Rudolfom pusti. 
Pod jelko darila naloži, 
da nas z njimi razveseli.  
 
 
Laura Merzel, 4.a 

 
 
 
BOKS 
 
Konj v boksu je doma, 
slina mu iz ust kaplja. 
 
Konj vesel na lonži je,  
saj tam razgiba si noge. 
 
Ko pa pride konj nazaj, 
v boksu spet je direndaj. 
 
 
 
 
KONJ 
 
Na svetu veliko konjev stoji, 
malo manj pa jih sedi. 
 
Nekateri jih jahajo, 
drugi pa jim mahajo. 
 
Konji lepe so živali, 
lepši kakor dve koali. 
 
Če pa konjev nimaš rad, 
naj za hec te piči gad. 
KONJI 

 
Konji veseli 
so, 
kadar jih hranimo. 
 
Konji žalostni so,  
kadar nas ni. 
 
Največ konjev je 
srečnih vse dni. 
 
 

 
 
Laura Merzel, 4.a 
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POSTALI SMO DRUGAČNI 
 
Slišal sem, da lahko čez noč 
postaneš drugačen.  
 
Hotel sem ugotoviti kako, zato sem 
z raketo odletel na Mars. Tam so bili čudni ljudje. Vsi so imeli dolge 
brade, roke so imeli daljše od nog in glave so imeli pravokotne.  
 

Vprašal sem, kako so postali drugačni in povedali so mi, da jim čarovnik prinese napitek 
za drugačnost.  
 
Pokazali so mi, kje živi čarovnik in sem odšel tja. Potrkal sem na vrata in 
čarovnik mi je odprl. Vprašal sem ga, če lahko dobim napitek, on pa mi ga 
je takoj dal.  
 
Popil sem ga in postal pingvin. In tako sem za večno ostal pingvin. 
 
Žiga Kodrič, 4.a 
 
 

 
AVTO 

 
Sosed pride k Petrovim staršem in pred garažo 

vidi zelo čist avto. Pozvoni pri vratih in ven stopi 
Petrov oče.  

»Kaj želiš?« Joža vpraša oče.  
 »Nič. Hotel sem samo vedeti s kom pereš avto.« 

»S sinom,« odgovori oče. 
 

Tjaša Tekavec, 4.a 
 

Vincenc, 4.b 
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NA HITRO PREVERI ZNANJE 
1. razred 
 

1. Ta žival je včasih delala na polju, danes pa ga uporabljamo za jahanje, konjske 
dirke in še razne druge stvari. Katera žival je to? 

a) konj 
b) zebra 
c) pujs 
 

2. Njen samec ima na glavi značilno rožo. Vali jajca, iz katerih se izležejo piščančki. 
Kako imenujemo to žival? 

a) raca 
b) gos 
c) kokoš 
 

3. Ima dolg, košat rep, s katerim si pomaga, ko skače z veje na vejo. Je lešnike, 
orehe, želod… To je? 

a) medved 
b) veverica 
c) polh 
 

4. Boji se je celo Bedanec in nastopa v pesmi Čuk se je oženil. Kdo je to? 
a) ščurek 
b) mravlja 
c) sova 

 
Žiga Kodrič, 4.a 
 
 
 
 
 
 
 

Tanita Hozjan, 2.a 
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RECEPT ZA IZPADANJE ZOB 
 
1 kg zobne gnilobe    3-4 gnile zobe 
2 kg sladkarij (bonboni, čokolada)  1 kg zobnega kariesa 
1,5 kg sladkorja    4 kg prave trde skale 
 
Potrebujemo: 
1 lonec (kotel)  orodje za mletje skal 
1 zajemalko    1-2 kozarca vode 
1 skledo 
 

Kako narediš? 
Kotel damo na plin in začnemo. 
Bonbone in čokolado odvijemo in damo v kotel (čokolado po koščkih). 
Potem dodamo 1 kg zobne gnilobe in 1 kg zobnega kariesa. Nato 
zmeljemo skalo in dodamo pol tega prahu in zmešamo. Med mešanjem 
dodamo 1 kozarec vode in pustimo, da zavre. Nato dodamo 5 kg 
sladkorja in 3 do 4 gnile zobe. Nato še zadnje opravilo.  
Dodamo še ostali prah, ki smo ga dobili iz skale. Ta prah stresemo v to 
mešanico in dodamo 1 kozarec vode. To mešanico premešamo in 
pustimo 30 minut. Nato še toplo pojemo. 

 
Špela Hudobivnik in Lara Križaj, 4.a 
 
 
RECEPT ZA SPANJE 
Potrebuješ: 
arniko 
bršljan 
5 jajc 
bonbone 

čokolade 
banane 
žajbelj in  
pest otroške soli 

 
Priprava: 
Najprej v kozarec damo 10 dag arnike ter 1 dag bršljana. Po 10 minutah kuhanja 
dodamo še 5 jajc, 3 banane, 2 veliki riževi čokoladi , 15 bonbonov in 3 dag žajblja. Ko je 
vse to v loncu, zlijemo 5 l vode in pest otroške soli. Vse to damo v steklenico. Recept je 
priporočljiv za ljudi, ki slabo spijo. 
 
Dobro spanje vam želi, 
Tjaša Tekavec, 4.a 
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KDO SEM? 
 
Sem Špela in pišem se Hudobivnik. Stara sem 10 let in hodim na OŠ Franceta Prešerna, 
podružnica Kokrica. Imam dolge svetlo rjave lase in rjavo zelene oči. Sem visoka in 
suha. Doma imam še sestrico Tjašo, ki je starejša za 21 mesecev. Zelo rada imam 
naslednje živali: panda, mačji panda, konj, pes, mačka, papiga, zajčki, plešoče miške in 
ribice. Tudi tuje skladbe rada poslušam in plešem na njihovo glasbo. Sem radovedna, 
včasih pa tudi trmasta. Na to pa me mami in ati večkrat opozorita. Pravijo, da sem pravi 

sonček  v njihovi družini. 
 
Špela Hudobivnik, 4.a 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOJA TINKA 
 
Moja Tinka se nikoli ne stara, 
piše se Novak Tinkara. 
 
Kadar peljem jo v vrtec, 
že zakliče mama. 
 
V vrtcu pazi jo klepetavi papagaj, 
zmeraj, ko v joku kliče, 
sem iz šole že nazaj. 
 
Ines Flajnik, 3.b 
 
 
 
 

Špela  
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RECEPT ZA VESEL DAN 
 
Recept za vesel dan je takle: 
Zjutraj, ko se zbudiš in pretegneš, vzemi  
3 žlice sreče, 
5 žlic sirupa proti nesrečam,  
6 žlic dobre volje, 
9 žlic za veselje in spij čaj za srečo.  
 
Vendar ne pozabi, da moraš ves dan misliti, da bo ta dan, srečen dan. 
 
Žiga Kodrič, 4.a 
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JAZ, POTOK  
 
Jaz sem zelo žalosten potok. 
Skoraj vse ribice so umrle. 
To pa zato, ker ljudje kršijo 
zakon.  
Vse stvari mečejo vame.  
Odločil sem se, da bom vse, 
kar imam v sebi, odnesel 
proč. Do mene je prišel božji 
pastir. Jaz sem mu rekel, da 
še nocoj odidem. Odšel bom 
na morje. Tam se bom igral 
z ljudmi. Ko sem se potopil, 
sem videl odpadke. Najraje 
bi se pritožil, sem si mislil. 
 
Žan Kopač, 2.a 
 

 
 

UGANKE  
 
 

So ptice, 
na dimnikih gnezdijo, 
jajca valijo, 
le katere ptice so to?  
 
 
Tri kepe na kupu in  
z metlo v rokah, 
oranžen nos,  
kdo je ta možak?   
 
 
Z rdečo kapo na glavi, 
z brado do kolen, 
raznaša darila, 
po svetu vsem.   
 

Dva roga na glavi, 
po zraku leti, 
pelje Božička, 
kamor želi.   
 
 
Majhni ljudje so, 
z rdečo kapo na glavi, 
delajo darila, 
le kdo so oni?  
 
 
 
 
 

 
 
Žiga Kodrič, 4.a 

Jaša Baudek, 2.g 
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KREATIVNO PISANJE 
 
Zelena travica je grizljala lačnega zajca, 
nato pa je odskakljala do grma na koncu 
travnika…  
Je hišica nosila polža do trave, ki je rasla 
na drevesu. Hišica je ponesla polža na 
drevo. Drevo pa je raslo na nebu. Trava 
pa je hodila po težkem medvedu. Ptica je 
hodila po repu in ni in ni mogla na drevo, 
ko so se vsi zasmejali in zaslišali, da se 
jim nekdo približuje. Šli so pogledat in 
videli so žalosten mak, ki je rasel na gobi. Mak se jim ni niti malo zasmilil, zato so se 
še naprej smejali.  
Šli so naprej in srečali učitelja. Opazili so, da je v učitelju cela šola. Stemnilo se je 
in pokazalo se je sonce. Na soncu se je pokazala luna. Naslednje jutro se je pokazala 
čarovnija, ki je naredila čarovnika. Ko so šli v gozd, so srečali kačo in so jo pičili. 
 
Ajda Galič, 2.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sead Miskič, 4.b 

Ema Perhavec, 4.b 
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ČEZ NOČ SEM POSTALA PIKA NOGAVIČKA 
 
 
Od nekdaj sem si želela 
postati Pika Nogavička. 
Moje sanje so se 
uresničile.  
 
 
To jutro sem se prebudila 
z velikimi željami in 
pisanimi nogavicami na 
nogah. Na glavi sem imela 
dva velika repa in pegice 
po nosu. V posteljo mi je 
skočila majhna opica, ime 
ji je bilo gospod Živček. 
Moja vila Bim-Bam je 
stala poleg živalskega 
vrta.  
 
 

 
 
 
 
 
Tja sva z gospodom Živčkom šla tudi takrat, 
ko je slon nesrečno padel v varovalni jarek, 
jaz pa sem ga s svojo močjo dvignila v zrak 
in ga rešila.  
 
 
Zadovoljna sem odšla domov, kjer sem za 
večerjo spekla palačinke in odšla spat. 
 
Klavdija Melinc 2.b 
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JAZ, POTOK 
 
Nekoč sem bil prelep potok. Potem sem postal umazan, ljudje so vame metali: gume, 
kolesa, čokoladne papirčke in še druge umazane stvari. Postal sem žalosten. Poprej, ko 
sem bil čist, so se igrali ob meni in se veselili. Prišel je močan veter… Odpihnil je vse 
umazane stvari. In pomislite, kako sem bil jaz vesel. V trenutku sem hitreje tekel. Potem 
sem spet počasi tekel. Otroci so se spet igrali ob meni in živali so spet iz mene pile vodo. 
Ribice so prihajale kar v skupinah in tako sem spet postal vesel. 
 
Dominika Kne, 2.a 
 
 
 
 
 

 Sabina Benedičič, 4.b 
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HIŠA ŠTEVILKA DEVETNAJST 
 
Sem enodružinska hiša in stojim v Srakovljah. Moja hišna številka je 
devetnajst. Stojim na zelo lepem kraju, saj za menoj žubori potoček, pred menoj 
pa so polja in gozdovi. 
V meni živi šest otrok in starša teh otrok. Trije otroci so že veliki, trije pa še 
majhni. Samo najmlajši Gabrijel še ne hodi v šolo. 
Zjutraj se že zelo zgodaj začnem prebujati. Starša in najmlajši Gabrijel odhajajo 
od doma. Čez nekaj časa se začnejo prebujati otroci. Najprej gredo od doma 
starejši, potem pa mlajši. Za seboj skrbno zaklenejo vrata. Potem vse dopoldne 
samevam. Popoldne in še posebej v soboto in nedeljo sem polna otroškega živ-
žava, smeha in včasih tudi joka. Zvečer je v meni vse živahno, saj se pripravlja 
večerja in se vsi skupaj zberejo v kuhinji. Slišati je zgodbe celega dne. Zadnja se 
odpravita spat starša, ko pripravita vse za naslednji dan. 
Velikokrat otroke obiščejo prijatelji in potem se skupaj igrajo najboljše igre. 
Posebej praznična pa sem takrat, ko ima kdo od otrok rojstni dan. Vesela 
družba se zlepa ne umiri in noč je precej kratka. 
 
Okorn Lenart, 2.b 

Prispevali učenci 2.g razreda 
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MUCA MLEKARICA 
 
Tam v daljavi, 
tam v travi, 
tam mleko je doma. 
 
Muca mlekarica 
tam mlekarno ima. 
Iz košare se zasmeje  
in nam sveže mleko greje. 
 
In prodaja 
in razdaja 
toplo mleko naokrog. 
 
Eno kozje, 
eno kravje, 
mleko mleko vsepovsod. 
 
Lenka Jerele, 3.b 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UGANKE 
 
 

Ob cesti stoji 
če upoštevaš ga, 

dobro se ti godi. 
 
 

Matej Mohorič, 4.a 
 

 
 
 
 



     DROBIŽ       

25 

NENAVADNE SANJE 
 
Nekoč sem imel nenavadne sanje. V naši vasi je zapadel sneg. Celo najstarejši ljudje se 
ne spomnijo tako hude zime. Otroci so uživali na snegu in ledu. Toda nekega dne, ko so 
prišli drsat, so zagledali nekaj nenavadnega: bile so črno bele živali. Nihče jih ni še nikoli 
videl. Otroci so poklicali svoje starše in ti so povedali, da so to pingvini. Vsi so jih hoteli 
pobožati. Tudi jaz sem se jih hotel dotakniti, a ko sem iztegnil roko proti njim, sem se 
prebudil. 
 
Aljaž Rogl, 2.b 
 
 
 
 

 
 
 
 

Prispevali učenci 1.c razreda 
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KAKO SO OTROCI REŠILI TRAVNIK 
 
Na obrobju velikega mesta je bil dolga leta velik, čudovit, zelen travnik. Na njem so rasla 
drevesa. V drevesnih krošnjah so gnezdile ptice, pod njimi pa se je na vsake toliko časa 
ustavil kakšen človek in užival v senci krošenj.  
 
Vse je bilo mirno, dokler ni mesto dobilo novega župana iz tujih krajev. Imel je zelo 
smešno ime. Ime mu je bilo Francelj Prdonja. No, in ko je ta Francelj Prdonja videl 
travnik, je pomislil, da bi lahko na njem zgradil tovarno gum. In res. Čez kakšnih pet let 
je na lepem travniku že stala velika tovarna z zelo velikim dimnikom, iz katerega se je 
dan za dnem valil gost črn dim. 
Ker se otroci niso mogli igrati na travniku, so se iz dneva v dan bolj dolgočasili. 
Prebivalci mesta so župana že večkrat prosili, da naj tovarno zapre ali vsaj zgradi čistilno 
napravo, vendar jim nikoli ni uspelo. 
 
Neki otrok pa je imel očeta, ki je delal na radijski postaji. Otrok in njegovi prijatelji so se 
zmenili, da bodo, medtem ko bodo ostali jedli malico, šli na radijsko postajo, prekinili 
glasbo in sporočili otrokom naj se prihodnji dan ob 16:00 zberejo pred tovarno. 
Naslednji dan se je pred tovarno zbralo zelo, zelo veliko otrok in ko so kakšnih pet minut 
vzklikali, da hočejo, da se tovarna zapre, je ven prišel direktor, jih pokaral nato pa 
vseeno podpisal pogodbo, da bodo zgradili čistilno napravo. Ko so bili po zaslugi čistilne 
naprave zrak, trava in voda spet čisti, so bili vsi srečni. 
 
Tudi župan Francelj Prdonja je bil zdaj zadovoljen, ker je bil zrak okoli tovarne spet čist. 
 
 
 
Matej Mohorič, 
4.a 
 
 
 
 
 

Mojca Naglič, 1.č 
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NA OBISKU V ŽIVALSKEM VRTU 
 
V soboto smo se odločili, da gremo v nedeljo v živalski vrt. Vzeli smo nahrbtnike in odšli. 
Komaj sem čakala, saj še nikoli nisem bila v živalskem vrtu. 
Ko smo prišli, je ati kupil vstopnice. Medtem ko sem čakala v vrsti, sem skozi ograjo 
videla goske in race. Mislila sem, da bomo šli najprej pogledat goske, a ko je ati kupil 
vstopnice, smo najprej odšli do zeber. 
 
Zebre so imele črne proge in izgledale so, kot da bi imele na sebi črtasto oblačilo. Videli 
smo tudi kamele, ki so imele dve grbi. Potem smo videli, da so v ogradi za koze tudi 
ljudje, ki jih božajo ali pa se z njimi igrajo. Tudi mi smo odšli v to ogrado. Tam smo 
božali koze. Ko smo se naveličali, smo odšli pogledat še opice. Takoj so mi bile všeč. 
Najbolj mi je bila všeč opica, ki je visela na vrvi, z drugo roko pa je jedla banano.  
 
Ko sem mamici hotela povedati, 
kako smešna je ta opica, je ni bilo 
nikjer več. Zelo sem se ustrašila. 
Mislila sem, da so odšli k 
medvedom, a tudi tam jih ni bilo. 
Šla sem po klancu navzdol in 
zagledala hišico. Šla sem noter in 
gledala kače. Kar naenkrat je prišla 
mami in mi povedala, da so šli jest. 
Ugotovila je, da me ni in začela me 
je iskati. Potem me je našla pri 
kačah. Prišli sva do atija z malico in 
pojedla sem svoj sendvič. Po malici 
smo odšli domov. 
Ta dan mi je bil zelo všeč. V 
živalskem vrtu so mi bile zelo všeč 
opice. Upam, da se bo ta dan še 
kdaj ponovil, ker mi je bil zelo 
všeč. 
 
Laura Merzel, 4.a 
 
 
 
 
 
 
 

Matic Žumer, 1.č 
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DEŽELA ČENČARIJA 
 
Nekega dne sem se z muco Miko odpravila v deželo Čenčarijo. 
Hodili sva kar nekaj časa in sva bili že zelo utrujeni. Ko sva končno prišli v deželo 
Čenčarijo, sva se odpravili v park. Sredi parka je tekla voda, kjer so se otroci igrali z 
vodnimi balončki. Bilo pa je tudi igrišče z gugalnicami in tobogani. Ko sva si ogledali par, 
sva odšli v trgovino z živili. Kupila sem si pijačo in hrano za muco Miko. Malo sva 
posedeli na klopci, nato pa sva se odpravili naprej. 
Prišli sva do velikega naselja imenovano Glavno naselje. Ogledali sva si hiše, vrtove in 
polja. Hiše so bile zelo različnih barv. Najlepša se mi je zdela zelena hiša, saj je moja 
hiša tudi zelene barve. Vrtovi so bili živih barv, kot na primer rumena, oranžna in rdeča 
barva. Na polju pa so rasli koruza, ajda, rž… Odpravili sva se do bolnišnice, vendar sva 
šli hitro ven, saj sva se kar malo bali. Ko sva zapustili to naselje, sva se ustavili še v 
mestu. Ogledali sva si kolesarsko dirko in modno revijo. Bilo je zelo fino, saj sem prvič v 
življenju videla v živo modno revijo. Videli smo tudi slikarja, ki je risal deklico z rdečo 
sponko v laseh. Šli sva tudi v pekarno in si kupili krof. Miki je bil krof zelo všeč, vendar 
so ji zdele briketi boljši. Prišli sva tudi do glavne cerkve, ki se je imenovala Lizikina 
cerkev. Pot od te cerkve naju je peljala naravnost proti domu. Ko sva končno stopili na 
domači prag, sem si želela le še tople postelje. 
V deželi Čenčariji mi je bilo zelo lepo. Rada bi, da bi se ta prekrasen dan ponovil še 
neštetokrat. 
 
Tjaša Tekavec, 4.a 
 

 
 
 
 
 
 
 

Prispevali učenci 2.f razreda 
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LETO  –  12 mesecev 

 
 
 
Januarja pada sneg,  
ki pokriva dolino in breg. 
 
Mi se sankamo in veselimo,  
smučamo in se smejimo. 
  Gašper Jelovčan, 2.b 
 
Pust veseli hrust se je zagnal, 
da bi februarsko zimo odgnal. 
  Anže Okorn, 2.b 
 
Marca je že prav lepo, 
saj rože že cveto, 
ptički veselo pojo, 
dež pa pada čez goro. 
  Neja Cunk, 2.b 
 
April prinese škaf dežja, 
a včasih tudi lon'c snega, 
mama pa vesela bo, 
če nič od tega ne bo. 
  Lenart Okorn, 2.b 
 
V maju cvetijo češnje, 
a čebele takrat so prav smešne. 
Noge imajo debele,  
vso sladkobo so požele. 
  Mitja Vodnik, 2.b 
 
Že prihaja mesec junij, 
kmalu bo pouka konec. 
Torbe bomo odložili, 
se počitnic veselili. 
  Aljaž Rogl, 2.b 

 
 
Stric julij je šel k teti Uli,  
potem pa v vodko je skočil 
in si ritko je namočil. 
  Živa Hude, 2.b 
 
 
Avgusta je vroče 
v vodo se nam hoče, 
ker počitnice so še, 
na morje odpeljemo se. 
  Klavdija Melinc, 2.b 
 
Otroci septembra v šolo hitijo, 
srečanja s sošolci se veselijo. 
 
Pospravili v kot so poletne igrače, 
sedaj zabavali se bodo drugače. 
  Ajda Hegler, 2.b 
 
V oktobru grozdje zori, 
škorec ga že zobat hiti. 
  Patrik Trobec, 2.b 
 
Novembra se veselim, 
ker na bratcev rojstni dan hitim. 
  Vid Iljaš, 2.b 
 
Gospod december  
velik mož je,  
na hrbtu nosi poln koš. 
  Patricija Pelc, 2.b 
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SMEŠEN DOGODEK OB ROJSTVU BRATCA 
 
Ko sem dobila bratca Jerneja, sem bila stara eno leto in pol. Takrat še nisem vedela, da 
dojenčki pijejo samo mleko. 
Ko sva šla z očkom v porodnišnico, sem imela v roki dva piškota. Enega sem dala 
mamici, enega pa k Jerneju v posteljico. Jernej se za piškot še zmenil ni. Dala sem mu 
ga čisto k ustom, on pa še vedno nič. Mamica se je nasmejala in mi povedala, da 
dojenčki še ne jejo piškotov in naj ga kar sama pojem. Takrat tega še nisem razumela, 
piškot pa sem vseeno pojedla. 
 
Patricija Pelc, 2.b 
 
 
KAJ S ČIM DELAMO 
 
Z zobno krtačko si umivam zobe. Z milom si umivam roke. Radiator nas greje. V brisačo 
si umijem roke. S fenom si sušim lase. S kremo se mažem. Luč mi sveti v temi. Iz pipe 
teče voda. V kadi se kopam. Zobno pasto dam na krtačko. V ogledalo se gledam. Na 
polico damo kremo. V umivalnik teče voda. 
 
Neža Vombergar, 2.f 

Nina Petač, 2.a 
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KO SEM BILA MAJHNA 
 
Bila je sončna nedelja. Z očijem in mamico smo odšli k maši. Stara sem bila tri leta. 
Oblečeno sem imela novo rdečo oblekco. Na nogah sem imela lepe bele čeveljčke. V 
cerkvi sem vseskozi hodila gor in dol, se usedla na tla in vstajala. Ko je bilo končno 
konec maše, sem od veselja kar poskakovala. Tekla sem levo in desno ob poti, dokler se 
nisem spotaknila in telebnila cela na tla. Nabrano krilce se je dvignilo in… O groza! 
Pokazala sem golo ritko! Oba, oči in mami sta planila v glasen smeh. Zjutraj se nam je 
tako mudilo, da sta mi pozabila obleči spodnje hlačke. 
 
Ajda Hegler, 2.b 
 

 
 
PRVOMAJSKE POČITNICE 
 
Jaz sem se kopal v vodi, zelo mrzla je bila. Skakal sem po čolnih. Videl sem potopljen 
čoln. Vozil sem se s kolesom. Zakurili smo kres. Videl sem potopljen čoln.  
 
Žan Jauh, 2.g 
 

Tanita Hozjan, 2.a 
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NA KMETIJI 
 
Na kmetiji je lepo ija, ija, jo. 
Krave fuzbal špilajo ija, ija, jo. 
Bikiii pa navijajo ija, ija, jo. 
Otroci pa gledajo ija, ija, jo. 
Krava je pa prdnila ija, ija, jo. 
 
Tamara Popovič, 2.g 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOJA MAMI 
 
Moji mamici je ime Jana. Ko je bila še otrok, se je pisala Kos, a zdaj se piše Hude. Ima 
rjave oči, ravne srednje dolge lase. Lepo se smeji in heca z nami. Najraje ima svetla 
krila. Igra klavir in flavto. Včasih je gledala nadaljevanke. Njeni mamici je ime Tončka, 
očiju pa Lojze. Užalimo jo takrat, kadar ne ubogamo, razveselimo pa, kadar se igramo z 
njo. Rada kuha palačinke. Rada pije kavo in je jajca na oko. Velika je približno meter in 
pol. Njen najljubši šport je smučanje pa tudi kolesari zelo rada. Na morju nas z očijem 
odpelje na sladoled. Po poklicu je računovodkinja. Zna peči kruh. Rada nosi čevlje s 
petko. Zelo rada sadi rože. Nosi očala. Zelo rada jo imam, ker me je rodila. Za nič na 
svetu je ne bi zamenjala. 
 
Živa Hude, 2.b 
 
 
PRVOMAJSKE POČITNICE 
 
Bila sem v vodnem parku v Bohinju. Tam je bila plezalna stena. In tudi tobogana sta 
bila. Prvi tobogan je bil počasen tobogan črne barve. Drugi tobogan je bil hiter tobogan. 
Bil je zelen. Bila sem tudi na Babjem zobu. Tam je bila votlina. Zelo je bila lepa. Zato 
smo šli vanjo. 
 
Nika Šter, 2.g 
 

Mojca Šterk, 2.a 
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BABICI ZA ROJSTNI DAN 
 
Podnevi kot sonce,  
ponoči kot luna  
med nami stojiš, 
ker rojstni dan slaviš. 
 

Darov dala nam si že veliko, 
a mi pa zdajle ti želimo, 
da ostala bi med nami 
še dolgih tisoč let! 

 
Klavdija Kne, 4.b 
 
 
 
KVIZ 
 

1. Kako se imenuje prodajalka, ki prodaja na tržnici? 
a) trgovka 
b) tržna posrednica 
c) branjevka 

 
2. Za red na tržnici skrbi: 

a) tržni inšpektor 
b) policaj 
c) obrambni minister 

 
3. Tepke, medenke, vilijamovke… Kateri vrsti sadja pripadajo naštete sorte? 

a) hruškam 
b) jabolkom 
c) breskvam 

 
4. Tri branjevke vam ponujajo različno sadje – hruške, banane in breskve. Vse 

trdijo, da je sadje iz njihovega domačega sadovnjaka. Glede na to, da se vse 
dogaja na ljubljanski tržnici, med branjevkami pa ni nobene črnke, očitno ena 
laže. To je tista, ki prodaja: 

a) hruške 
b) banane 
c) breskve 
d) vse lažejo, saj v Ljubljani sploh ne sadijo dreves 

 
5. Kmetica je na tržnici prodajala sir. Doma v hlevu ima najverjetneje: 

a) konje 
b) ovce 
c) prašiče 

 
Žiga Kodrič, 4.a 
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GRIZLI 
 
Grizli je majhen hrček. Ima rjavo-bel kožušček, roza smrček s katerega mu visijo dolge 
sive brčice. Živi na pšeničnem polju blizu gozda. 
Nekoč je sedel pred brlog in jedel pšenico, ko je mimo prišel kmet. Nežno ga je prijel in 
odnesel domov. Doma ga je dal v kletko in mu nasul: pšenico, koruzo in sončnična 
semena. Toda kmet je bil bolj reven kot bogat, zato ga je dal v živalsko trgovino. Hotel 
je dati tudi kletko, toda niso je hoteli vzeti. Zato jo je dal v klet. Prodajalec ga je dal v 
novo kletko, ki je bila velika in prostorna. Imela je tri gnezda. Pokukal je v prvo gnezdo, 
bilo je prazno. Toda, ko se je zleknil, je za sabo zaslišal glas. Bil je hrček večje rasti in za 
njim je bilo pet drugih in trije malčki. Vprašali so ga od kod je. Povedal je svojo zgodbo: 
kako se je rodil, kako je prišel v trgovino in zaključil, da se želi vrniti ali k kmetu ali na 
njivo. Hrčki so se odločili, da ga vzame v gnezdo družina, ki ima tri otroke, da bo 
pomagal skrbeti za otroke. Bilo je dogovorjeno. Nekaj tednov je bilo mirno. Zato se je 
Grizli navadil na to družino. Toda meseca januarja sta v trgovino prišla kmet in njegova 
žena. Prodajalca sta prosila, naj jima pokaže najbolj ugledno žival v trgovini. Prodajalec 
jima je pokazal kletko s hrčki in rekel, da se lahko kupi samo celo gnezdo hrčkov, razen 
v tem gnezdu, tega hrčka ni treba kupiti. Takoj sta se odločila za brlog, v katerem sem 
bil jaz (in tudi za mene). Dali so nas v majhno škatlico in jo nesli v blagajno potem pa 
na kočijo. Vse to se nam je zdelo GROZNO! Ampak kmalu smo se ustavili in škatla se je 
odprla. Zagledali smo ljubko deklico, ki je bila stara približno osem let, vsaj jaz sem tako 
sklepal. Nežno nas dala v novo kletko. Enega za drugim. Kletko je položila na okensko 
polico in nas gledala. Brž ko me je ogledala je poklicala očka in rekla: ta je tako kot tisti 
hrček o katerem si nam pravil. Oče je pogledal ter rekel: 
»Da, res je in jutri jih boš spustila na njivo.« 
»Kaj,« se je začudila. »Saj si rekel, da so moji.« 
»To že, toda ali jih ne vidiš kako žalostno gledajo ven?« 
»No, prav,« je pritrdila deklica. Drugo jutro nas je spustila na njivo. Hitro sem svoje 
prijatelje odpeljal v moj brlog. Naslednje jutro nas je zbudil vonj po hrani. Ko smo si 
nabasali polne vreče, je prišla deklica nas pobožala in odšla. Tako se je dogajalo dan za 
dnem.  
Toda nesreča nikoli ne počiva. Že naslednji mesec je prišla suša, vse požgala, da ni 
ostalo niti prgišče pšenice in tudi vode je zmanjkalo. Naslednje jutro je prišla deklica in 
nam rekla, da se bomo preselili v Anglijo. Pot je bila tako grozna, da jo je nemogoče 
opisati. Toda v Angliji je bilo veliko bolje. Anglija pa je imela svoje neprijetnost. Prva: 
večkrat dežuje in druga: povsod so mačke. Čez eno mučno leto smo se vrnili v našo 
deželo, seveda spet z dolgo, naporno in mučno vožnjo. 
Doma smo se odločili kupiti še druge hrčke v trgovini. Kmalu smo vsi sedeli na njivi in si 
pripovedovali zgodbe. 
 
Lucija Dolenšek, 3.a 
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KOŠARKARSKI TURNIR 
 
V četrtek, 12.5.2005 smo imeli košarkarski turnir. Igrali smo šest tekm. Izgubili smo eno 
tekmo, petkrat pa smo zmagali. Ko smo imeli odmor, so štirje moji soigralci vodili 
podaje, jaz pa sem gledal tekmo. Med tem smo še jedli in se s trenerjem pogovarjali o 
naslednji tekmi. Potem smo igrali tekmo za tretje mesto. Na koncu smo bili veseli, ker 
smo zmagali in dobili pokal ter medaljo. Medalje smo obdržali mi, pokal pa smo pustili v 
šoli. Upam, da se bo to ponovilo še kdaj in da bomo zopet tako veseli, kot smo bili na 
turnirju. 
 
Dino Jurič, 4.b 
 
 
 
 
ČENČARIJE 1.Č RAZREDA 
 
ŽOGA / maroga 

ŽOGA je uboga 

ŽOGA je maroga 

ŽOGA ne uboga. 

BANANA / Ljubljana 

LUNA / nuna, kuna, tuna 

KITARA / omara 

ŠOLA / pola, mariola 

ŠOLA je kokakola 

PRAZNIK / paznik 

ŠALA / mala 

MASKA / praska, zlatolaska 

MAŠKARA / kaškara 

ČENČE / flenče 

ČENČARIJA / lumparija 
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VAŽNA 
ČEŠNJA 
 
V sosednjem vrtu 
češnja se važna, 
ves čas se v  
ogledalo gleda in 
misli, da je najlepša. 
 
Vse češnje ji zavidajo, 
češ ona je najlepša, 
nobene bolj krasne ni 
kot je ona sama. 
 
Važna češnja pa se  
je hudo uštela, 
ker je na našem vrtu 
lepša češnja dozorela. 
 
Benedičič Sabina, 4.b 
 
 
 

 
 
KUŽKI 
 
Imam kuža. Ime mu je POPSI. Ima ovratnico in hišico. Če dobi kakšno kost, mi od 
veselja skoči v naročje. Zelo se boji  petard. Rad se kopa in rad gre na sprehod. In rada 
ga imam.  
 
Ariana Rozman, 2.f 
 
 
Rad bi imel psa. Ime bi mu bilo PIKI. Jedel bi meso in kosti. Bil bi priden. In bi bil lisast. 
Živel bi v hišici. 
 
Lenart Dolžan, 2.f 
 
 
Moj kuža živi v hišici. Rad je brikete. Rad pije mleko. Rad se žoga. 
 
Andrej Klobučar, 2.f 
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KVIZ 
 

1. V kateri državi leži mesto Fatima? 
T  Belgija 
P  Portugalska 
F Francija 
 

2. V bližini katere države se nahaja Monaco? 
O Francija 
K Švica 
L Španija 
 

3. Katero je največje slovensko pristanišče? 
S Izola 
M Piran 
Č Koper 

 
4. Katero morje ločuje Evropo in Afriko? 

F Rdeče morje 
I  Sredozemsko morje 
D Črno morje 

 
5. Katera žival je na kovancu za 5 tolarjev? 

P muha 
Š lastovica 
T kozorog 

 
6. Katero je glavno mesto Švice? 

A Helsinki 
N Bern 
Č  Berlin 

 
7. Čemu je popolnoma posvečena televizijska postaja MTV? 

I glasbi 
H reklamam 
M ljudem 

 
8. Kako se imenuje skupina osmih glasbenikov? 

C oktet 
Č nonet 
D sekstet 

 
9. Kaj je herbarij? 

K zbirka znamk 
E zbirka posušenih rastlin 
A zbirka semen 

 
Ema Perhavec, 4.b 

 Vpiši 
rešitve! 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  
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ANKETA - O POSLUŠANJU GLASBE 
 
Katero slovensko skupino ali pevca/pevko rad poslušaš? 

 
Skupina 4.a 3.a 3.b 
Atomik harmonik 4  - - 
Siddharta 5 3 2 
Alya 3 3 5 
B.B.T 3 4 - 
Slon in sadež 1 - - 
Čuki - 2 2 
Nuša Derenda - 1 1 
Kocka - 1 - 
Adi Smolar - 1 -0 
Bepop - - 2 
 
 
ANKETA - O MODI 
 
Vprašanje odgovori 3.a 3.b 4.a 

a) ja 2 10 15 
b) zmeraj 1   
c) nikoli 9 8  

1. Ali se oblačiš 
modno? 

 
d) še nikoli nisem slišal(a)    
a) seveda 9 13 14 
b) nikoli je ne smem zamuditi    
c) ne vem kaj je to    

2. Ali si že gledal(a) 
modno revijo? 

d) nikoli 3 5 1 
a) seveda 2 6 12 
b) nikoli 10 9 4 

3. Ali imaš naročeno 
kakšno revijo in gledaš 
strani o modi? 

 c) kdaj pa kdaj  3  
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ANKETA - O ŠPORTU 
 
Vprašanje odgovori 3.a 3.b 4.a 

nič 7 12 8 
lokostrelsvo 1   
tek 1   
hokej 1   
košarka 2 3 1 
tek na smučeh 1   
rokomet 1   
nogomet 1   
karate 1   
atletika 1 2 3 
judo  1  
tenis  1  
plavanje   2 
jahanje   1 

1. S katerim športom se 
ukvarjaš? 

kolesarjenje   1 
ne gledam 9 8  
nogomet 3 1  
golf 2   
rokomet 1 1 6 
hokej 1   
smučarski skoki 1 3  
smučanje   2 
košarka  2 1 
drsanje  1  
plavanje  1 2 
atletika  1  
formula 1   3 
jahanje   1 

2. Kateri šport najraje gledaš 
na TV? 

tek   1 

 
 
REŠITVE UGANK IN KVIZOV: 
 
Ko rešiš uganke nesi pokazat mentorici šolskega glasila, učiteljici Aniti v 1.c razred! 


