
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Damir Turšič, 5.č 



 

 

K  K E C 
 
 

      Na razredni stopnji smo se odločili, 
da vam tudi letos bomo časopis podarili. 

     tako lahko si boste brali, 
     o čem so mladi novinarji pisali. 

 
Vsem dogodkom smo sledili, 
z anketami vas po hodnikih smo lovili, 
vse mogoče spise smo pisali, 
nekateri celo pesniki postali. 
 

Tako je KRIKEC spet nastal, 
da bi vam razvedrilo dal, 
vsi z veseljem ga berite, 
se kaj novega naučite. 

 

 
UREDNIŠKI  ODBOR: OTROCI 4.a ter 4.b RAZREDA IN 
UČITELJICA Simona Bizjak Mrak  

 

KAJ VAM LETOS PRINAŠAM? 
 

INTERVJUJI: IN KDO SO NAŠI … 
LONČEK KUHAJ 
NAŠI KONJIČKI 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 
MI PESNIKI  

KREATIVNO PISANJE 
PRVOŠOLCI  

ZA NAJMLAJŠE . . . 
         
                 MARK ANŽE, 1.a 

GLASILO NIŽJE STOPNJE OSN. ŠOLE FRANCETA PREŠERNA IZ KRANJA



 

 INTERVJU 
 
S TRENERJEM KOŠARKE 
 
Mitjom Štebljajem   
  

1.   Koliko let trenirate košarko?   10 let. 
2.   Koliko medalj ste dobili?   5 medalj. 
3.   Koliko ste bili stari, ko ste začeli trenirati košarko?  17 let. 
4.   Koliko skupin trenirate?  4 skupine. 
5.   Za kateri klub v košarki navijate?  KK Pivovarno Laško. 
6.   Za kateri klub bi igrali?  Real Madrid, Španija. 
7.   Kdo vas je navdušil, da ste začeli trenirati košarko? Sam. 
8.   Kdo je vaš vzornik?    Dražen Petrovič. 
9.   Ali bi igrali v ligi NBA? Da. 
10.  Koliko časa boste še trenirali košarko? Dokler bom lahko. 
11.  Kdo lahko pride k vam trenirati košarko?  Vsak. 
12.  Kje se lahko otroci prijavijo?  Na treningu pri meni. 

         Rok, 4 b 
  AMERIČAN NA NAŠI ŠOLI 
 

1. Bi se nam predstavili? Patrick Kimm, star 22 let, Američan. 
2. Kaj bi se zgodilo, če bi postali predsednik Amerike? – Vse bi naredil, da 

bi ZDA postale takšne kot so bile,  preden je postal predsednik Bush. 
3. Kaj bi se zgodilo, če bi se zbudili kot Božiček?  
 Vsem bi dal darila, ki jih potrebujejo. 
4. Ali imate radi otroke?    Da. 
5. Katera je vaša najljubša žival? Zakaj?   
 Jež, ker ga imam kot domačega ljubljenčka. 
6. Kakšne filme najraje gledate? Vaš najljubši film?   
 Humoristične. Večno sonce. 
7.  Ali ste izbirčni pri hrani?  Ne.   
8.  Kaj imate radi in česa ne marate? Rad imam suši, radiča pa ne maram. 
9.  Kateri je vaš najljubši predmet?  Angleščina, književnost. 
10.Katera je vaša najljubša knjiga in kdo jo je napisal? Sto let samote. 
     Napisal jo je Gabriel Garcia Marquez.  
11.Ali se bojite miši?  Ne. 
12.V trgovini vam padejo lonci na glavo. Kaj storite? Poberem lonce in 
     jih dam nazaj. 
13.Ali vam je pri peki nagajiva palačinka že kdaj ostala na stropu? Ne. 
14.Kaj bi storili, če bi zagledali dinozavra? Ustrelil in pojedel. 

         
          Pia, 4.a 

  



 

 INTERVJU Z UČITELJICAMA  MARUŠO 
KARU IN SUZO ZADRAŽNIK 

 
1. Bi se nam predstavili? Po znamenju dvojček, 

zgovorna, vesela, trmasta in ˝fejst˝ punca. 
2. Ali imate radi otroke?  Da. 
3. Katera je vaša najljubša žival? Zakaj?  Pes. Sem 

edinka, želela sem si bratca, sestrico ali psa. 
4. Kakšne filme najraje gledate? Vaš najljubši film?  

Humoristične. Vinetou, ker občudujem Indijance. 
5. Ali ste izbirčni pri hrani?Kaj imate najraje in česa 

ne? Da. Dunajski zrezek in pomfri. Ne maram 
ješprenove juhe. 

6. Kateri je vaš najljubši predmet? Ali ga tudi najraje 
učite?  Slovenščina.  Ne.     Jo prepoznate? 

7. Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice? Zelo rada imam otroke. Zaradi 
počitnic. 

8. Katera je vaša najljubša knjiga in kdo jo je napisal? Nimam najljubše 
knjige. Zelo rada berem kriminalke Agathe Christi. Od ostalih knjig pa mi 
je bila najbolj všeč zbirka knjig ˝Lipa zelenela je˝, avtorja Bogdana 
Novaka. 

9. Ali se bojite miši?  Ne. 
  10. V trgovini vam padejo lonci na glavo, kaj storite?  Zaklela bi. 

11. Ali vam je pri peki nagajiva palačinka že kdaj ostala na stropu? Nikoli 
     nisem metala palačink. 
12. Kaj bi storili, če bi zagledali dinozavra? Otrpnila bi od strahu. 
13. Kaj bi se zgodilo, če bi postali predsednica Amerike? Nikoli nisem 
      premišljevala o tem. 
14. Kaj bi storili, če bi se zbudili kot Božiček? Bila bi vesela. Najprej bi 
     obiskala poredne, nato pa pridne otroke.  
 Uživala bi, ko bi se peljala s sanmi. 
15. Kaj bi še povedali našim zvestim bralcem?  
 Ostanite v cvetju in uživajte lepe sončne dni.                                                
     Pia, 4.a. 
 

Ime: Suza Zadražnik 
Horoskop:  vodnar 
Osrečujoč hobi: šport 
Izbran šport: košarka 
Ne morem se odreči: twingu 
Igrača, ki je ne morem pozabiti: kič kugla/frnikula/ 
Moja želja: mir na svetu          Sara, 4.b. 
 
       
      Le kdo je to?



 

 KDO  SO NAŠI …? 
 
Spraševali sva nekaj oseb. Ti pa ugotovi, kaj je kdo povedal o sebi. Poveži. 
 
*Sem ljubiteljica narave. Uživam v skromnosti.          UČITELJICA SIMONA  
  Ljubim mir in prijazne ljudi.             
*Sem zmeraj dobre volje, prijazna in rada    KUHARICA 
 pomagam  ljudem.       
*Velika sem 162 cm, tehtam 52 kg. Sem vedno  HIŠNIKA 
  nasmejana in dobre volje.      
*Receptorka, ki deli bonbone.     RAČUNOVODKINJA 
*Glavna urednica najboljšega časopisa v Sloveniji 
/Krikec/. Nikoli ne napredujem iz četrtega v   KNJIGOVODKINJA 
  peti razred.         
*Imava belo modro haljo in olfa nož.    TAJNICA 
*Prijazna in hecna.         
    
 
Novinarki Marija in Alja iz 4.a.      grafika, Anamari, 2.a 
 
 



 

 LONČEK KUHAJ 
 
Korenček ni samo zdrav, ampak tudi dober. Tukaj sta dva recepta. 
 
KORENJEVA JUHA 
 Sestavine: 

• 35 dag korenja 
• 4 dag drobtin 
• mesna kocka, sol, poper, zelen peteršilj, poper 
• 1dcl kisle smetane 
• 1 rumenjak 
 

Korenje odcedite in pretlačite. Na margarini prepražite drobtine in dodajte 
pretlačeno korenje. Na hitro prevrite, dodajte mesno kocko in zalijte z litrom 
vode. Dodajte še sol, poper, narezan peteršilj in kuhajte 10 minut. Kislo 
smetano zmešamo z rumenjakom in zlijemo  v kuhano juho.  
 
PIRE S KORENJEM   

 Sestavine: 
• 50 dag krompirja 
• ¼ l mleka 
• 5 dag margarine, sol 
• 5 dag korenja 
• 1 rdeča paprika 
• muškatni orešček 

 
Pripravite pire krompir kot ponavadi, dodajte muškatni orešček, pretlačite 
korenje in papriko narezano na kocke, ter vse dobro premešajte. Ponudite s 
pečenim jajcem ali kot prilogo k dušenemu mesu.  
 

Rok, 4.b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

          NAŠI KONJIČKI 
 

Najpopularnejši konjiček v 
današnjem času:  
 
Zbiranje sličic 
 
Tudi vi kaj zbirate?  
Sva najboljši zbiralki sličic. 
Sličice kupujeva v trgovinah 
Karun, Mladinski knjigi in v 
Mercatorju.  
Zraven sličic morava seveda 
imeti album, ki ga dobimo tudi v 
teh trgovinah.  
Album je lahko navaden ali pravi 
album za sličice. Sličice so lahko 
med seboj različne, obstajajo pa 
papirnate, puhaste, steklene in 
gumijaste. Kam lahko nalepimo 
sličice? Npr. na hladilnik, 
mobitel, zgoščenke, okna in postelje. Sličice se lahko odlepijo, če jih 
premetavamo v druge albume, ampak to ne pomeni, da je treba metati 
sličice v smeti. Zatakneš jih in so kot zalepljene. Nekateri zbiralci vas lahko 
prevarajo in jih zalepijo z lepilnim trakom ali navadnim lepilom.  
Sara, 4.b 
Opozarjava vas, da ste pozorni. Veliko veselja pri zbiranju.  
 
Sadina in Azra, 4.a.  

 
   Andrej, 2.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Sara, 4.b 
 
                                                                                                  



 

  
 

 
 
 
 
Od 17. januarja. do 6. februarja so bili učenci 4. razredov naše šole v zimski šoli v 
naravi, v Kranjski Gori. Kako so se imeli, pa si preberite utrinke iz Anžetovega 
dnevnika… 

 
KRANJSKA GORA 
 
PONEDELJEK 17.01.2005 
Vsi smo že nestrpno pričakovali ta ponedeljek. Seveda, saj smo šli v Kranjsko 
Goro.Vsak je prinesel svojo opremo in oblačila. Zbrali smo se v razredu. Kar 
trikrat smo se prehitro odpravili ven. 
Končno je avtobus le pripeljal. Veselo smo vzeli opremo in jo prinesli pred 
avtobus. Voznik je vso opremo zložil v avtobusni prtljažnik. Poskakali smo v 
avtobus.Odpeljali smo se še do OŠ Kokrica in pobrali učence. Odpeljali smo 
se v Kranjsko Goro. 
Takoj smo se odpravili smučat. Smučali smo po skupinah: začetniki, dobri in 
odlični. Naša skupina je smučala na sedežnicah, ki se imenujeta Rožle in 
Mojca. 
Po smučanju smo imeli kosilo. Jedli smo ješprenj ali ričet in pecivo. Končno! 
Izvedeli smo številke sob! Takoj smo planili vanje. Naša soba je bila šele v 
četrtem nadstropju. A zato nam ni bilo mar. Imeli smo štedilnik in hladilnik, 
prostorno kopalnico, za nameček pa še lepe sobe. 
Kmalu smo se vrnili na smučišče. Vse je bilo podobno kot dopoldan, le da smo 
smučali manj časa. 
Dežurni so pripravili malico, mi 
pa smo jo veselo pojedli. 
A, lepa sprostitev. Kopali smo 
se v termah hotela Larix. Šli 
smo v jacuzzi, na tobogan in 
pod vodne curke. Kopeli so 
bile odlične, a vendar smo 
morali oditi nazaj v dom. 
Približal se je čas večerje. 
Slastna večerja, mlečni riž, je 
stala na mizi, s slastjo smo jo 
pospravili. 
Prvi počitek je končno napočil, 
pospravili smo sobe, iz torb zložili oblačila in igrali karte. 
Po počitku smo šli na ogled Kranjske gore. Vodil nas je učitelj Miha. Ogledali 
smo si zemljevid Kranjske Gore, hotele, občino, Liznjekovo domačijo in Casino 
Kranjska Gora. 



 

 Ja, nočni počitek je sledil po sprehodu. Stuširali smo se, si umili zobe in se 
napravili v pižamo in sladko zaspali v hladni noči v Kranjski Gori. 

 
 
TOREK 18.01.2005 
Zjutraj so nas prebudile učiteljice. V zaspano jutro smo se prebudili le s 
težavo. Oblekli smo se in se odpravili na jutranjo telovadbo. Tekli smo približno 
400m. Nazadnje smo tekli še nekoliko navkreber. 
V domu smo se ogreli in se pripravili na zajtrk. Pojedli smo pašteto in 
kruh.Tudi toplo mleko smo popili. Zajtrku je sledilo pospravljanje sob. Pri 
pospravljanju sob smo imeli kar precej težav. Vendarle nam je uspelo in čez 
10 min smo že pred hišo čakali na smučanje. 
Naučili smo se držo telesa pri smučanju. Ko smo prišli v dom, smo smuči in 
palice pospravili. Pred kosilom 
smo se le slekli in veselo smo 
pojedli juho. Za počitek smo imeli 
namizni tenis. Sledilo je drugo 
dnevno smučanje. To drugo 
dnevno smučanje je trajalo le 
1uro in 30 minut. Ta čas je 
neverjetno hitro minil, saj smo na 
snegu prav pošteno uživali. Za 
tisti dan je bilo smučanje 
končano. A sledile so še druge 
dejavnosti. Prva od njih je bila 
malica...  
 
INTERVJU Z UČITELJEM SMUČANJA MIHOM 
 

1. Se nam lahko predstavite? Sem Miha Žagar, učitelj smučanja. 
2. Koliko ste stari? Po letih 32, počutim se triindvajset.  
3. Koliko let učite smučanje? 3 leta. 
4. Od kje črpate energijo za smučanje? Veliko pojem. 
5. Imate radi še kakšen drug šport? Smučanje je zame daleč naj šport. 
6. Ste se kdaj udeležili kakšnega tekmovanja? Ne, ker nisem tekmovalen tip. 
7. Vas pri smučanju kaj moti? Če je led, megla, dež ali veter. 
8. Kdo je vaš najboljši prijatelj/ica? Nik,Tomaž, Roberto in psička Hana. 
9. Naj smuči? Elan. 

10. Naj palice?  Gipron. 
11. Naj smučarski čevlji? Head. 
12. Naj smučišče? Zermatt v Švici. 
13. Naj čelada? Službena. 
14. Naj očala? Alpina. 
15. Naj hrana? Morska. 
16. Naj knjiga? Manuet za kitaro -Vitomil Zupan. 
17. Naj barva? Modra. 
18. Naj predmet? Pojma nimam, (razmišljal je, razmišljal in …) 



 

 19.  Naj igra?  Šah. 
20.  Naj pijača? Voda iz Male Pišnice. 
21. Naj sladkarija? Včasih ena, včasih druga. (torta) 
22.   Kaj bi naredili, če bi na LOTU zadeli 2 milijona € ? Pustil bi službo in 
   odšel po svetu. 

 
 
       karaoke, Atomik harmonik
NAŠA SMUČARSKA HIMNA 
  
 Kranj takoj zapustili smo. 
 Radi Kranjsko goro imamo. 
 Afne radi guncamo. 
 Nikogar ne ubogamo. 
 Jutri zjutraj vstanemo. 
 Se za smučanje pripravimo. 
 Kosilo pohrustamo. 
 A se ne obiramo. 
 
 Gozd okoli res je lep. 
 Obdaja nas hotelov oklep. 
 Radi res se imamo vsi. 
 A zato nismo sem prišli.   Dom v Kranjski Gori 
 
 
 
 



 

 
 

                             

MLADI PESNIKI, PESNICE iz 4.a so napisali čudovite pesmi z naslovom 
 

»POMLAD V MOJEM SRCU« 
 
Pomlad imam zelo rada,  
ko je sončno vreme,  
sem vedno zunaj s prijatelji  

in gledam kako 
rožice cvetijo.   

           Dijana 

____________________________________________________________
Veter zapiha,  
sonce se smeje,  
rože dišijo,  
jaz pa se mirno sprehajam 
po travi. 
 
Drevesa se učijo govoriti,  
a vetrovi jim z besedami nagajajo.  
Cvetje v soncu se smehlja,  
listje v vetru se igra.  

Končno pride oblaček siv,  
nam nekaj kapljic spusti z neba  
in reče:«Srca zlata, igrajte se,  
dokler sonček ne ugasne.  
Vdihnite cvetlice moje rahel,  
lep in tih pomladni zrak«   
 
Pia 

  
___________________________________________________________
Nekaj toplega me boža po srcu.  
Le kaj je to? 
To je ljubezen.  
Pomlad?  
Pomlad me boža.  
Le zakaj me boža?  
To nihče ne ve.  
Barve.  

 Ko zaprem oči, vidim same tople 
barve.  
Tišina.  
Ljubim tišino, ker je vse tiho.  
Tako lepo se počutim,  
ko pišem pesem o pomladi in mojem 
srcu.  
 
Maja  

____________________________________________________________
Srce bije,  
trava raste, 
drevesa zelenijo,  
otroci se podijo,  
prijateljstvo vlada,  
 

nobenih sovražnikov.  
Vsi se veselijo,  
listje se ti nasmiha,  
zanimivost te vleče v naravo.  
 
Gal  

 
____________________________________________________________
Oblaki in zvezde so smeh,  
ki smejijo se in vrtijo.  
Ljubezen jih vodi v srca ljudi,  
prijaznost v srcih je smeh in 
ljubezen.  

Ta skrivnost je v ljudeh,  
a to domišljijo jim daje  
sonce in veter v laseh.  
 
Sadina 

  



 

 
 Na nebu so oblaki,  

    nad njimi ptica leti.  
Če sem tiho, jo slišim, kako žvrgoli.  
Naenkrat z neba  
spusti se na tla.  
Ozrem se okrog,  
vidim gore, ki zrejo nad me.  

Pogledam na tla,  
vidim nekoga,  
pravi mi on,  
naj pogledam za njim  
in takrat se v sanjah zbudim.  
 
Marija 

 
____________________________________________________________
Ko se moje srce zbudi,  
se okrog mene vse zaljubi.  
Ko moj mlinček melje,  
tvoj ptiček poje.  
Moja hlačnica se spremeni  
kot tvoja ne.  
V tvojem lončku je bonbon,  
 

a v  mojem čokolada.  
Ti imaš svinčnik, a jaz čopič.  
Pismo je tvoje, a moja je risba.  
Ko pride pomlad,  
imaš nekaj ti in nekaj jaz.  
Oba sva zadovoljna. 
 
Svit

____________________________________________________________
Pomlad je lepa, mirna in cvetoča.  
Oblaki lepi, svetli so.  
Moje srce rdeče je.  
Lepo in mirno je. 

Ampak pomlad je lepa in najlepša.  
Drugo je moje srce.   
 
Alenka 

 
____________________________________________________________
Kje je sonce,  
oblaki so ga skrili,  
veter piha na vso moč,  
kje si sonce,  
PRIDI IN SE PRIKAŽI.  
 
Travnik je zelen,  
oblak pokaži nam,  
kje je sonce.  
Živali hodijo po travniku,  

sonce se je malo pokazalo,  
zime je konec.   
Drevesa še nimajo listov,  
sonce se je končno pokazalo,  
veter ne piha več močno.  
Voda teče,  
nič se ne ozira na druge,  
jaz pa pojem in pišem pesmico.   
 
Tim  

 
____________________________________________________________ 
Končno prišla je pomlad,  
lepa, mlada.  
Pomlad, toplota bije v srcu.  
Končno si prišla, jaz se pomešam  
 

med ljudi, ki so različni. 
Drevesom je toplo,  
ptički čivkajo nam drobno pesmico.   
 
Medina  

 
____________________________________________________________ 
V miru zaslišiš šumenje 
dreves,toploto v srcu. 
Zaljubljam se a ne vem v koga 
in zakaj, ne vem kdo je moj kralj. 
Veselje v očeh kar žari, veselim se, 

a tudi smejim. 
Takrat spomnim se na lepe reči, 
trato zeleno, trato rumeno. 
 
Azra 

 
 

     
 



 

 
    Listje zeleni in počasi rumeni.  
    rože cveto v pomladi.  

Živali se prebujajo in se parijo.  
Sonce sveti že močno, greje prav tako.  
Ptice se oglašajo,  
veter leno pihlja.  

Krti rijejo, oblaki se premikajo, 
drevesa obrezujemo.  
V gore hodimo, vrtove 
prekopavamo. 
 
Žiga 

 
____________________________________________________________
Ko gledam vzhajajoče sonce  
me greje nežen veter,  
ptice prepevajo.  
 

Sedim na travi  
in gledam čudovite oblake.  
 
Miha

 
____________________________________________________________
Toplota, razigranost povsod je,  
le ob meni je mraz.  
Vsi so veseli,  
le jaz žalostna.  
 
Sonce ugaša,  
hladi se,  
prihajajo oblaki in zebe me.  
Začne deževati in vse je mokro,  
vsi bežijo pod streho,  
le jaz sem pod drevesom.  
Vse bolj pada,  
voda narašča,  

bežijo, vse bolj jih je strah,  
le jaz sama pod drevesom.  
Pokaže se sonce in spet se igrajo,  
nič več jih ni strah, 
nič več jih ne zebe,  
igrajo se še bolj,  
vidijo me, kako samevam pod 
drevesom,  
pa se ne zmenijo zame,  
spet se stemni  
in spet jih postane strah.   
 
Alja  

 
 
 
 
 
____________________________________________________________
Naš Kranj se je preobrazil,  
pomlad je prišla, zimo je vzela. 
Dan je spet dolg, vse se blešči, 
oblak nas prekriva, dež se uliva.  
Super je vse, če hočeš bit´ bolje,  
v hribe pojd´ zdaj, tam se ti bo zazdelo,  
Kranj pravi je raj. 
Spet burja pihlja,  
cel svet se igra.  
 
Rože cveto, ptice žvrgole.  
Pravi raj je to.  
Tišina, mir, pa spet  
razigranost v naših srcih.  
Zahaja sonce, barva oranžna,  
kot gretje je.  
 

Uh, le zakaj izginjaš ti pomlad.  
Še dan ostani,  
da ti razkrijem skrivnost mojega 
življenja. 
 
Listje šelesti,  
ob nežni glasbi šum vetra ni 
prepoznaven.  
Ko drevo se okrasi,  
pomlad se bliža koncu.  
A večno, večno bo ostala zapisana  
v knjigi pomladi.  
Slišati bo iz nje pesem lepote.  
Ko poletje bo prišlo,  
jo odgnalo bo.  
Ne bo je več. Nikoli… 
Anže 



 

 
 
Mladi pisatelj Tadej Smerke je napisal že veliko zgodbic. Preberite si jih nekaj. 

 
UJEDLJIVA RACA PRIPOVEDUJE (Grdi raček – Hans Christian Andersen) 
 
Tistega dne smo bile na račjem dvoru vse slabe volje. Bile smo lačne in smo planile na 
jeguljino glavo. Potem pa nam jo je izpred nosa odnesla mačka. No in ravno takrat je 
tista raca pripeljala pokazat svoje nove mladiče in se hvalila z njimi. Pa je bila prava 
sramota zanjo, saj je s sabo pripeljala raco podobno puri. PFEJ!, smo gagale na njega. 
Ena izmed rac ga je začela kljuvati. Začel se je pravi pretep s tem grdinom. Začele smo 
ga ščipati in kljuvati. Neki racak ga je spodil ven. Nismo ga več trpele, končno smo se ga 
znebile. Pfej!, ta grdoba. Potem je šel v širni svet. Me smo pa spet šle za jeguljino glavo. 
Končno sem ga dobila. Dobila sem košček jeguljine glave. Mmm, zelo je bil dober. 
Potem smo šle k tisti raci, ki je malo jokala. Rekla sem ji, da ni bil naš. Tako se je znočilo 
in vsi smo šli spat. 
 
NA CVETOČEM TRAVNIKU 
 
Peter je s starši šel na travnik. Tam je zaspal. Sanjal je, da se je pogovarjal z rožo. Ta 
mu je rekla:«Peter, zalivaj nas, če ne bomo ovenele.« » Bom, no saj vam prinese tudi 
dež malo vode,« je rekel Peter, »Ja, ampak  tukaj dež zelo redko pada,« je rekla roža, 
»Prav, ampak kako se imenujete, ve rože?« »Jaz sem ripeča zlatica,« se je oglasila ena 
izmed rož. »Jaz pa sem rman,« se je oglasila druga roža. »In ti, kdo si pa ti, visoka 
trava?« je vprašal Peter. »Jaz sem visoka pahovka,« je rekla roža, katera je bila zelo 
zelo visoka. No, to je malo morje rož, ki jih moram zaliti. In tale ripeča zlatica, tako je, je, 
je, bleščeča.Škoda jo je zaliti. Ampak prav, zalil jo bom. Si je govoril Peter sam pri sebi. 
Ravno takrat pa«HEJ NEHAJTE, NEHAJTE!«je začel vpiti Peter, ker so fantje začeli 
trgati in lomiti rože. Kako si upajo? No, saj se ne vrnejo več, je Peter še vedno 
premišljeval o fantih. Zdaj pa je visoka pahovka spet spregovorila:«Peter, hej Peter, ne 
pozabi na nas!«Peter se je prebudil. Pogledal je okoli sebe. Vse je bilo v redu. Zdaj je 
Peter vedel, da je vse le sanjal.  
 
SKRIVNI PREDOR 
 
Luka in Petra sta brat in sestra. Luka že hodi v šolo in je star devet let. Tudi Petra že 
hodi v šolo, a v prvi razred. Živita v mestu. Včasih gresta tudi k babici in dedku. Tudi 
takrat sta bila tam. Lovita se in skrivata v gozdu. »Zdaj sva se zares izgubila,« je rekel 
Luka Kar sedela sta in premišljevala, kaj bi. Končno sta se utaborila. Luka je znal 
narediti ogenj in šotor. »To smo se naučili v šoli v naravi,« je dejal. Bila je noč in v šotoru 
je nekaj škripalo in ropotalo. Le kaj je to? Tedaj je Petra začela jokati, Luka pa jo je 
tolažil. Nekaj se je premaknilo. Luka je začel kopati. Našla sta vrata njune velikosti. 
Splezala sta skozi. Tako sta bila rešena. Dedek in babica sta kar jokala od 
sreče.«Otroka moja, tako sem vesela, da se nista izgubila. Da, predor je služil vsem v 
gozdu, da so se vrnili sem,« sta rekla. Vsi so bili zelo veseli. 

       Tadej, 3.b. 
 
 

          slika, Kaja, 4.b 
 



 

  
 

  ŽIVLJENJE V BUTALAH.  
  PO NAVDIHU FRANA MILČINSKEGA NAPISALA ANŽE IN MARIJA IZ 4.A  

 
BUTALSKI RADIO 
Zanimivo, zanimivo! V butalski šoli bodo odprli novo trafiko. Notri lahko kupite 
najnovejše novice.Vse učence opozarjamo, da naj nekoliko pazijo s hojo po hodniku, da 
se ne bodo zaleteli v trafiko. Šolanje bo še naprej potekalo nemoteno. Izvedli pa bomo 
poseben predmet Butaloskok, ki bo potekal vsak drugi dan po šolanju. Prinesite pa 
copate, ki jih dobite v trgovini Butalašport. So po izjemni ceni 300.000 zrnc soli. In sedaj 
vas vabimo k poslušanju pesmi. 
 
NOVICE 
In kaj se skriva v novicah? Slišali boste kaj se zgodi z našo pevko Butalomirko. Vse to v 
Butalonovicah. Veste, naša pevka je vsa žalostna zaradi okvare svojega mikrofona. Le 
zakaj naj ne bi več nastopala zaradi tega? Saj je le pevka v Butalah in ne bo odpovedala 
svojega koncerta. Kdor bo uspel popraviti mikrofon, prejme 1 buškež. Vabimo vas k 
poslušanju vremenske napovedi.  
Odprla se je butalska šola, v katero hodite samo ponoči. Šola traja do 5 ur. Štiri ure 
bodo butalski predmeti.Ena izmed njih je Butalomatka. Eno uro bo odmor. V šoli je 
prepovedano poslušanje, uboganje, učenje, pisanje, računanje. V šolo morate zamujati. 
Pri kontrolkah imate lahko zvezke na mizi, seveda, če ste vanje sploh kaj napisali.  
 
VREMENSKA NAPOVED 
Dragi Butalci! Napoved za včeraj: namažite se s kremo za sončenje, kajti sonca sploh 
ne bo, padala bodo drevesa. Predvčerajšnjim bo luna zatemnila sonce, toplo se oblecite, 
saj bo zelo vroče. Kmalu bodo imele zvezde zabavo. Podrite hiše, ko bo deževalo in se 
nastavite soncu. 
Danes popoldne bo padel zamrzovalnik z dežjem. Ohladilo se bo na 36 ° C. Jutri bo 
jasno z velikimi oblaki iz sladoleda . Večkrat se lahko iz njih usujejo krave, ki imajo 
namesto mleka sladoled. Sledite policaju Butakažu, ki se je izgubil. 
 
OGLASI 
Predvčerajšnim se je izgubil policaj Butakaž. Za njim so ostale sledi v gozdu BU-Bu-ju. 
Če ga kdo najde, naj ga privede na grad našega izjemnega kralja Bučkokraljeviča. 
Butalci in Butalke pozor! Kdor je lačen, hitro na butalsko cesto, tam se peče in kuha 
čudna juha. Notri je že ena krava, če pa v lonec ne dobite krave, pa vsaj mleko. Pečejo 
solato, ki je za možgane prava. Vse po butalsko visokih cenah. Izdelki niso omejeni, 
zato pohitite! 
Izgubil se je butalski gasilec! Brez njega je v Butalah vse butalsko. Prepoznate ga z 
metlo v roki in raztrganih plenicah na riti. Bil je zelo koristen, smeti je stresal po ulici, 
plezal po drevesih, mijavkal je, lajati pa ni znal, včasih je znesel kakšno jajce. Najbolj ga 
pogreša gospod župan. Ne mara se umivati, zato je zelo usran. Če ga najdete, ga 
pošljite v Butale. 
 
slika, Tjaša 4.b



 

  ZMAJČEK POLI  
 
pisateljica in ilustratorka Alenka Šmid iz 4.a 
 
 
Nekoč je živel zmajček, ki mu je bilo ime Poli. Ta 
zmajček ni bil hudoben ampak prijazen in pameten, 
nikomur ni hotel škodovati. Ubogi zmajček pa ni imel 
družine, ampak je bil čisto sam. Bil pa je zelo majhen in 
je tudi živel v zelo majhni hišici. Tudi prijatelja ni imel 
nobenega. 
 
Za njegovo hišico pa je bil majhen hribček, na katerega je zmajček zelo rad hodil. 
Najraje se je kotalil po hribu. Nekega dne se je zmajček spustil po hribu in se 
zaletel v nekega fantka, ki pa mu je bilo ime Mihec. Takrat pa je zmajček Poli 

dobil prijatelja.  
Z Mihcem sta postala zelo dobra prijatelja in 
sta se rada skupaj kotalila po hribu. Mihec je 
Polija imel zelo zelo rad, da je hotel, da se 
Poli preseli k njemu. Mihec je starše dolgo 
prepričeval, naj vzamejo zmajčka k sebi 
domov. In končno so se odločili, da bodo 
zmajčka vzeli k sebi. To je bil Mihčev in 
Polijev najsrečnejši dan. Naslednjega dne je 

imel zmajček Poli rojstni dan. Star je bil 10 let. Odšel je v svojo majhno hišico in 
vzel svoje stvari, ter zapustil svoj majhen dom. Ko se je vrnil, ga je pri Mihcu 
čakalo presenečenje. Na 
mizi je bilo veliko 
čokolade, čipsa, sadja in 
velika čokoladna torta. 
Poli je bil torte zelo vesel, 
kajti bila je njegova 
najljubša. Nato pa so mu 
še zapeli:  
Vse najboljše zate,  
vse najboljše za te,  
vse najboljše dragi Poli, 
vse najboljše za te. 
Potem pa so mu dali veliko daril. V enem izmed daril je bila žoga, v enem hlače in 
majica in še veliko lepih igrač.  
Zmajček je bil zelo vesel, saj tega sploh ni pričakoval. 

 



 

 PRVI RAZRED DEVETLETKE 
 

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
IGRE S KARTAMI 
 
Igre z navadnimi kartami 
 
OSEL  
Igralcev je od 3 do 13. Iz kupa vseh kart, glede na število 
igralcev, npr., da je igralcev 5, vzameš 4 ase, 4 fante, 4 
devetke, 4 petke in 4 kralje.  
 
Preostale karte daš stran, ker jih pri igri ne boš uporabljal. Vse, fante, devetke in 
kralje pa dobro premešaš in jih razdeliš med igralce.  
Med temi kartami je tudi en joker, ki pri tej igri pomeni slabo karto, seveda pa 
jokerja tudi pomešamo med karte in razdelimo. Tisti, ki dobi jokerja, ga mora 
obrniti tako, da ga vsi vidijo.  
 
Začne tisti igralec, ki ima največ kart. 
 
Potek igre: Vsak igralec si izbere katere karte od asov, fantov, devetk, petk in 
kraljev bo zbiral, sosedu daje tiste karte, ki jih ne zbira. Jokerja mora imeti vsak 
igralec en krog, potem ga šele lahko da sosedu. Tisti igralec, ki ima 4 enake ase, 
fante, devetke, petke in kralje, položi roko na sredino mize, drugi pa ne glede na 
to, koliko in kakšne karte imajo, čim prej poskusijo dati roko na roko tistega, ki je 
zmagal. Tisti, ki ima roko zadnji na kupu, dobi eno črko besede osel. Zmaga tisti, 
ki ima najmanj črk besede osel, vendar to ni tako pomembno. Zgubi pa tisti, ki 
ima največ črk besede osel, zato pa temu igralcu drugi igralci dajo kazen. 
 
LAŽNIVEC  
 
Igralci od 2 naprej. Vse karte zmešaš in jih razdeliš med igralce. Začne lahko, 
kdor hoče. Ta na sredino mize položi katerokoli karto. Drugi igralci pa na kup 
položijo karto, ki je narobe obrnjena. Karta pa je lahko katerakoli. Igra tako lepo 
teče, dokler nekdo ne obrne karte. Če je karta enaka kot prva na kupu, pobere 
cel kup tisti, ki je karto odkril, če pa je karta drugačna kot prva na kupu, pobere 
cel kup tisti, ki je karto položil na kup. Če pa na kup nekdo položi jokerja narobe 
obrnjenega in ga nekdo odkrije, kupček pobere tisti, ki je karto odkril, zato ker 
joker velja za vse karte. Zmagovalec je tisti, ki prvi ostane brez kart. Poraženec 
pa je tisti, ki ima še karte, ko jih ostali igralci nimajo več. 
 
 
 



 

     VOJNA  
 

Igralci od 2 naprej. Vse karte pomešaš in jih razdeliš 
med igralce. Vsak igralec svoje karte da na svoj kupček 
narobe obrnjene. Pravilo pri tej igri pa je, da igralec ne sme 
gledati svojih kart. Vrednost kart: Največji je joker, as, kralj, 
dama, fant, 10,9,8,7,6,5,4,3,2 do najmanjše.  
Potek igre: Vsak igralec na sredino mize položi zgornjo karto iz 
kupa.  
 
Imetnik karte, ki je največ vredna, vzame vse karte. Igra se tako dolgo, dokler dva 
igralca ali več nimajo istih kart. Takrat je vojna. Tisti igralci, ki imajo enake karte, 
na te karte položijo narobe obrnjene karte. Tako da iz teh dveh kart nastane križ. 
Nato na križ položijo še eno karto, ki je obrnjena prav in postavljena tako kot prva 
karta. Tako polagajo karte, dokler jih nekdo ne pobere. Zgubi tisti, ki prvi ostane 
brez kart, zmaga pa tisti, ki ima največ kart. 
Pia, 4.a 
           

       Marija, 4.a 



 

 

 
 
GOBARSKA RAZSTAVA – PRIPOVED NEKE GOBE 
 
4.a. in 4.b. razred so se odpravili na gobarsko razstavo pogledat mene in druge 
gobe ter zanimivosti o gobah. Jaz sem najbolj strupena goba. ZELENA 
MUŠNICA. Veste, tisti gospod, ki me je pokazal učencem, je rekel, da sem 
najbolj strupena goba na svetu. To je res, vendar sem tudi najlepša goba. Učenki 
Piji pa sem bila najbolj všeč. Otrokom se je zdelo, da nekatere gobe smrdimo, jaz 
pa mislim, da čisto lepo dišimo. Nekatere gobe so zaščitene, ker so ljudje tako 
prismuknjeni, da brcajo gobe. Mene in še nekatere gobe pa ljudje ne smejo 
pojesti, ker smo strupene in to je za nas bolje, ker dalj časa živimo. Vsaka goba 
ima klobuk, trosovnico s trosi, bet in podgobje. 

          Pia, 4.a 

POKAL VITRANC V KRANJSKI GORI 
 
44. pokal Vitranc se je odprl  z sobotnim veleslalomom. Tokrat je na Vitranski 
strmini ledena proga, ki je bila izjemno dobro pripravljena, na sebi začutila vse 
tekmovalce.Tekma je postregla z dvojno avstrijsko zmago. Zmagal je Raich pred 
Maierjem. No, sklenimo naše sobotne misli. Raje se preselimo v Kranjsko goro 
naslednjega dne, ko je bil tam slalom. Bučno navijanje je bilo slišati v Kranjski 
Gori tega dne. A od profesionalne kariere sta se poslovila Norvežan Tom 
Stiansen , lani 2. v Kranjski Gori in naš smučar Mitja Kunc. Z eno zmago v Pjong 
Jangu, točno pred petimi leti, je sklenil kariero, ki jo je končal kot predtekmovalec. 
V drugi vožnji smo videli nastopati kar štiri Slovence. Nekoliko so pokvarili svoje 
uvrstitve, a vseeno smo bili 
zadovoljni z njihovimi nastopi. 
Zadnjo zmago so Slovenci 
zabeležili leta 1982, ko je zmagal 
Bojan Križaj. 
 
Anže, 4.a 
 
 
 
 
 
Slika, Monika 4.b  



 

 BILI SMO NA KMETIJI – PRI LJUBCI 
 

Zbrali smo nekaj vtisov naših  
drugošolcev. 
 
Na kmetiji 
 
Bili smo na kmetiji Ljubica. Tam smo    
pekli kruh. Peljali smo se z vozom. 
Peljali smo se zelo hitro. Videli smo 
račke, kako se  kopajo. Učiteljica 
Mojca jih je slikala. Tam smo tudi molzli 
krave.       
     Taja, 2.č 
 
Na kmetiji mi je bilo najbolj všeč, da so se mi zajčki pustili božati in da smo molzli 
krave. Celo žabo smo našli in sem jo odnesel pokazat fantom. Tudi s konjem Ričo smo 
se peljali. Pekli smo kruh. Mojca je slikala. Hranili smo krave in Ričo. V naši sobi smo 
spali Blaž, Timotej, Jaka, Amal, učiteljica Polona in jaz.      
           Anže, 2.č 
 
V ponedeljek smo šli na kmetijo. Tam smo šli v cerkev Svetega Urbana. Ko smo prišli 
nazaj, smo se igrali. Drugi dan smo šli na zajtrk. Potem smo šli na voz.  Peljala nas je 
Riča. Potem smo pekli kruh.  
Zvečer smo šli molsti. Potem smo šli nazaj v šolo.    Gašper, 2.č 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

RJAVI MEDVED 
 
V Sloveniji živi rjavi medved v obširnih, 
strnjenih gozdovih. Največ medvedov je 
na Kočevskem. Rjavi medved je nočna 
žival, dan prespi v brlogu. Včasih pride iz 
brloga tudi podnevi. Brlog naredi v 
podzemni votlini ali pod podrtim 
drevesom.  
 
ALI JE MEDVED TAKO HITER, DA TE 
UJAME? 
Seveda, čeprav hodi počasi in zibajoče. 
Stopa po celih podplatih, zato je videti 
počasen in neroden, vendar lahko zelo 
hitro teče! Z močnimi srpastimi kremplji 
spleza tudi na drevo. Medved pa seveda 
tudi dobro plava. 
 
KAJ PA SPLOH MEDVED JÉ? 
Preživlja se pretežno z rastlinsko hrano: gozdnimi sadeži, brstiči, gomolji, koreni…Je gobe 
in tudi živali, žuželke, deževnike, polže, miši, ribe, žabe in mrhovino. Včasih se loti tudi 
večjih živali.    
 
KAKO SE MEDVED PRIPRAVI NA ZIMO IN KAKO SE PREŽIVILJA? 
Do zime se precej zredi. Zimo predremlje v brlogu. Med mirovanjem mu srce bije 
počasneje, ohladi se, pa ne tako močno kot polh in jež. To ni globoko zimsko spanje! 
Včasih za krajši čas zapusti ležišče. Med mirovanjem izrablja podkožno zalogo maščobe 
(tolšče). Včasih pride iz brloga shujšan in lačen. 
V brlogu v katerem dremlje breja samica, pa se sredi zime zgodi res nekaj nenavadnega. 
Skotijo se mladiči. Goli so, slepi in podganje velikosti. Samica jih v svojem naročju greje in 
doji. Spomladi skupaj zapustijo brlog. Samica jih varuje do naslednje zime. 

 
PA PREVERI KAJ SI SI ZAPOMNIL! 
 
Kje rjavi medved živi v Sloveniji? 
Kje si rjavi medved naredi brlog? 
Ali medved zna plavati? 
Zakaj lahko spleza na drevo? 
Ali medved je rastlinsko hrano? 

Naštej nekaj živali s katerimi se medved 
hrani? 
Kaj medved pozimi dela in kje je? 
Kaj se pozimi z njim dogaja? 
Kakšni so mladiči? 
Koliko časa samica varuje mladiče?

  
Pia, 4.a 

 
 



 

 H O R O S K O P 
Klara, 4.b 
 
RIBI 
Ime: Pisces je latinsko ime za ribe 
Planeta: Jupiter in Neptun   
Barve: modra, zelena, turkizna, 
vijoličasta 
Živali: ribe in vse morske živali, konj 
Kovina: Kositer 
Dragi kamni: turkiz,ametist, 
 

 
 
mesečev kamen 
Rastline: alge, lokvanji, mak in  
timijan  Število:12 
Dan: sobota 
Ribe se dobro razumejo z raki, 
škorpijoni, kozorogi in biki, slabo  
pa z dvojčki, strelci in devicami 

 
OVEN: 
Ime: OVEN /Aries/ izhaja iz  
Aresa, starogrškega boga vojne 
Planet: Mars 
Barve: rdeča, črna, vijolična 
Živali: Oven, konj, petelin, kača 
Kovina. Železo 
Dragi kamni: diamant, rubin  
in vsi rdeči kamni 

 
Rastline: Anemona, mak, nagelj,  
rabarbara, kopriva, tobak, osat. 
Število: 1 
Dan: torek 
Ovni se dobro ujamejo z levi, strelci,  
vodnarji, dvojčki in tehtnicami,  
slabo pa z raki, kozorogi in 
škorpijoni.

 
 
BIK 
Ime: latinsko ime za bika je Taurus 
Planet: Venera 
Barve: zelena, modra, rožnata 
Živali: bik, jagnje, golob, zajec, 
lastovka,labod 
Kovina: baker 
Dragi kamni: smaragd, safir, 
alabaster 

Rastline: lan, verbena,oljka,  
bor, mirta, 
Število: 2 
Dan: petek 
Biki se dobro razumejo s škorpijoni,  
kozorogi in devicami,slabo pa z  
levi in vodnarji. 

 
 
DVOJČKA 
Ime: Gemini, latinsko dvojčka 
Planet: Merkur 
Barve: siva, rumena, vijolična 
Živali: opica, papiga, veverica,  
lisica 
Kovina: živo srebro 
Dragi kamni: beril, topaz,  

granat, smaragd, turmalin 
Rastline: kamilica, marjetica, 
orhideja, melisa, janež, petršilj 
Število.3 
Dan: sreda 
Ujemajo se z vodnarji, tehtnicami  
strelci in devicami

  



 

  
 

RAK 
Ime: latinsko - Cancer 
Planet: luna /ni planet/ 
Barve: bela, srebrno siva, 
svetlo modra 
Kovina: srebro 
Draga kamna: opal, biser 
Rastline: lokvanj, vrba, perunika, 
mak 

 
Število: 4 
Dan: ponedeljek 
Najbolje se ujemajo z ribami   
in škorpijoni, nekoliko manj s 
kozorogi, devicami in biki,  
z ovni, tehtnicami in vodnarji  
pa morajo biti previdni. 

 
 
LEV 
Ime: Leo po latinsko lev 
Planet: sonce 
Barve: rumena, oranžna rdeča 
Živali: lev, vse vrste mačk, 
krokodil, orel petelin 
Kovina: zlato 
Dragi kamni: diamant, rubin, 
dragi kamni 

 
Rastline: sončnica, regrat in vse 
rumene rože, limona, 
sivka,palma 
Število 5 
Dan: nedelja 
Dobro se ujemajo z vodnarji, 
ovni, strelci in tehtnicami,  
slabo pa z biki in škorpijoni.

 
 
DEVICA 
Ime: latinsko Virgo  
Planet: Merkur 
Barve: siva, rjava, svetlo modra 
Živali: mravlje, čebele, pes 
Kovina: živo srebro 
Draga kamna: ahat, sardoniks 
Rastline: žitarice 

Število 6 
Dan: sreda 
Devica se razume z biki,  
kozorogi, raki in škorpijoni,  
slabo pa se razume z dvojčki,  
strelci in vodnarji.

 
 
TEHTNICA 
Ime: latinsko Libro  
Planet: Venera 
Barve: roza, modra, bela 
in črna v kombinaciji 
Živali: jelen, koza, osel, 
mačka, golob, labod, pav, zajec 
Kovina: baker 
Dragi kamni: korale, opal,  
modri in beli safir, smaragd 

Rastline: jablana, glinija,  
palme, jagode, vrtnice,  
mačehe, vijolice, ciklame 
Število: 7 
Dan: petek 
Tehtnica se odlično razume  
z dvojčki, vodnarji, levi in strelci, 
slabo pa z raki, kozorogi in ovni.

 
 



 

  
 ŠKORPIJON 
Ime: Scorpio  
Planeta: Mars in Pluton 
Barve: vinsko rdeča,črna, 
temno rjava 
Živali: škorpijon, kača, orel, volk 
Kovina: železo, plutonij 
Draga kamna: jantar, malahit 

Rastline: hrast, bršljan, 
kaktus, čebula, paprika, gladiola 
Število: 8 
Dan: torek 
Ujema se z raki, ribami, 
devicami, kozorogi in biki, težave  
pa ima ponavadi z levi in vodnarji.

 
 
STRELEC 
Ime: Sagittarius po latinsko strelec 
Planet: Jupiter 
Barve: turkizna, živo modra, 
škrlatna 
Živali: slon,zebra, jelen, konj 
Kovina: kositer 
Dragi kamni: turkiz, smaragd, 
ametist 
Rastline. Evkaliptus, bor, hrast, 
geranije, jablane, hruške 

Število: 9 
Dan: četrtek 
Najbolje se ujemajo z živahnimi  
in radovednimi dvojčki, blizu so jim  
tudi energični ovni in levi,  
ter družabni vodnarji in tehtnice.  
Nikakor pa niso priporočljive  
zveze z občutljivimi ribami in  
pridnimi devicami. Tudi z raki  
in biki nimajo veliko skupnega. 

 
 
KOZOROG 
Ime: Capricorn po latinsko  
pomeni kozorog 
Planet: Saturn 
Barvi: črna, siva 
Živali: kozorog, koza, medved, kača 
Kovina: svinec 
Dragi kamni: turmalin, oniks, 
črni biser 

Rastline: gozdni sadeži, kaktus, tisa 
Število. 10 
Dan: sobota 
Ujemajo se z biki in devicami,  
tudi z ribami škorpijoni in  
vodnarji niso sovražniki. Slabo se 
razumejo z ovni, tehtnicami in levi. 

 
 
VODNAR 
Ime: Aqvarius - človek, ki nosi vodo. 
Planet: Saturn in Uran 
Barvi: električno modra, turkizna 
Živali: vešča, kresnica, pes,  
zajec, noj, galeb 
Kovina: Uran 
Dragi kamni: modri safir, črni biser, 
aquamarin, beril, ametist 
Rastline: mirta, rožmarin, 

bor, breza, vrba, cipresa, jajčevci 
Število: 11 
Dan: sobota 
Vodnarji se najbolje ujemajo s 
tehtnicami, dvojčki, ovni in strelci, 
težko pa najdejo stik z raki, biki, 
škorpijoni in devicami. Previdni  
morajo biti z levi, ker so le ti 
preveč ukazovalni. 

 



 

 

  
 
MIŠKA MICI JE ZELO LAČNA. RADA BI PRIŠLA DO SIRA. POT JI ŽELI 
PREPREČITI MAČKA MACA.  
       . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POMAGAJ MIŠKI DO SIRA!  
 
MARIJA, 4.A 
KOŠČKI SLIKE SO POMEŠANI. SESTAVI SLIKO, TAKO DA DOBIŠ CELOTO! 
PIA,4.A 
 
 
 



 

 KAJ NE SODI ZRAVEN?  OBKROŽI! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
!   
 
 
 
 
 
   DAMIR, 5.Č 
 

POVEŽI ME S ČRTO OD ŠTEVILKE 1 DO 14 IN UGOTOVIL BOŠ 
KDO SEM. 
 
PIA, 4A 



 

 KAJ VSE SE SKRIVA NA MORSKEM DNU?  
POIŠČI RAZLIKE! 

___________________________________________________ 
 
 
 

 
 
DAMIR, 5.Č 



 

  
NAUČIMO SE NARISATI DINOZAVRA! 

 DAMIR 5.Č 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 R A Z V E D R I L O 
Reši križanki in dobil boš moje ime in neko žival! 
 
  VODORAVNO        

1. So na nebu in so vlažni 
2. Kar mečemo v smeti  
   
 NAVPIČNO            *       *        *       *      *      *        
 
3.  žival na vodi      
4.  z lasmi spletamo 
5.  ime revije (tudi znamka jedilnih olj) 
 
 
 Alenka, 4.a 
 
 
VODORAVNO 
 
1. ujame se v mišnico 
2. osmi mesec 
3. zgodbe  je … 
4. v njem se kopamo 

 
 
 Marija, 4.a 
 
KVIZ KAR TAKO! 
 
ČRKE PRED PRAVILNIMI ODGOVORI PREPIŠI IN DOBIL BOŠ 
NASLOV NAJBOLJŠEGA OTROŠKEGA ČASOPISA. 
 

Kje je rojen France Prešeren? 
k) v Vrbi 
d) Kranjski Gori 
c) Kranju 

 
       
 
 
 
 
 



 

    Kdo je napisal knjigo Kekec nad samotnim breznom? 
   a)   France Bevk 

r)   Josip Vandot 
c)   France Prešeren 
 
Kdo je sovražnik veverice? 
i)   kuna zlatica 
w) metulj 
c)  polh 
 
Kdo je napisal pravljico Sneguljčica in sedem palčkov? 
a) Walt Disney 
b) Jure Košir 
k) brata Grimm 
 
Kdo je največji slovenski pesnik? 
e) France Prešeren 
b) Jurij Vega 
z) Marija Sladič 
 
Kako je ime prvi klonirani ovci? 
a) Doby 
b) Maja 
c) Dolly 

 
 
Geslo______________ 

 
Sadina, 4.a  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svit, 4.a 
 



 

 

ANKETA 
KAJ JE ZATE NAJLEPŠE DARILO NA SVETU? 
 
• 1.b. Igor - poln koš bonbonov in 

pravi motor 
• Eva– da bi imela punčko 
• Aleks – žoga za nogomet 
• Anže – motor in gliser 
• Nejc – nogomet, ladja in gliser 
• Katarina – šušu, dojenček in 

mucka 
• Zoja – barbi spomin 
• 1.a. Nika – barbika 
• Erna – dojenček in barbika 
• 2.a. Jan – denar 
• Tim – pes 
• 2.c. Ema – mobitel 
• 3.b. Bogdan – pes 
• Ga. podravnateljica Suzana – da 

so otroci pridni 
• Ga. Nataša – da smo vsi srečni, 

zdravi in veseli 
• Andrej – osrečiti sočloveka 
• 2.b. Merjem – družina 
• Sara – mami 
• Marisa – družina 
• Katjuša – družina 
• Anže – krava 
• 4.a. Alja – družina 
• Anže – mandarine 
• Pia – pes /zlati prinašalec 
• Tim – da bi imel nogometno 

žogo 
• Maja – družina 
• Azra – da dobim dober avto 
• Alenka – da smo vsi zdravi in živi 
• Dijana – telefon 
• Medina – družina 
• Marija – živ medvedek 

• Davor – računalnik 
• Svit – računalnik 
• Žiga – djeep na daljinca 
• Miha – igrica za računalnik 

 
POMLAD MI JE NAJBOLJ VŠEČ, ZATO 
KER 

• Se igram na dvorišču – Anže 
• Se vozim z rolko – Jaka 
• Večkrat kolesarim – Timotej, Amal 
• Lahko nabiram zvončke – Sandra 
• Se lahko več ukvarjam s športom – 

Ema 
• Letajo metulji – Aljana 
• Lahko rolam – Tamara 
• Vse cveti – Petra 
• Je topleje – Eva 
• Se rolkam in rolam – Jaša 
• Je toplo, rože cvetijo, ptički pojejo, se 

igramo na vrtu – Erdisa 
• Se lahko peljem s kolesom in je toplo 

– Lucija 
• Se sprehajam – Rok 
• Ptički pojejo, rožice rastejo in se vse 

prebuja – Karolina 
• To, da se narava prebuja – Tjaša 
• To, da sije sonce in se Reksi z mano 

igra – Urška 
• To, da se z Venom igrava – Vida 
• To, da imam rojstni dan – Katja 
• To, da ptički žvrgolijo – Anže 
• To, da se vse prebudi in narava spet 

oživi – Metka 
• To, da začnejo rasti zvončki – Filip, 

Taja 

       Sadina, 4.a 
slika, Zala, 1.a  


