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  KRIKEC – glasilo razredne stopnje OŠ Franceta Prešerna Kranj 

Po daljšem času sem spet pred 
vami.  
Nov, lep, prenovljen. Zimske 
počitnice so za nami in  uspelo nam 
je, da boste lahko vzeli v roke in 
prebrali naš časopis Krikec. 
Na začetku šolskega leta smo se 
odločili, da bomo letošnja dogajanja
na razredni stopnji sproti objavljali 
v elektronskem  spletnem časopisu 
imenovanem e-journal, nato pa 
naredili izbor najboljših člankov in 
jih objavili tudi v tiskani obliki. 
V kolikor še niste pokukali v naš e-
journal, naredite to na spletni strani
http://ejournal.eduprojects.net/ 
KRIKEC/ 
Vsi učenci v vseh razredih so se več 
mesecev trudili s svojimi prispevki 
in idejami. Tako smo lahko videli, 
kaj mali "kričači" delajo v šoli, 
doma, kakšno poezijo pišejo, kje in 

Za uvod 

Uredniški odbor 

Uredniški odbor se je trudil z  
zbiranjem in vpisovanjem člankov v 
e-journal. Sestavljajo ga učenci iz:  

5. d 
Timotej Grčar 
Jaša Leskovar  
Eva Žumer 

5. e 
Anže Gregorc 
Metka Sajovic 
Urška Sajovic 

Da je vse potekalo, kot smo si 
zamislili, pa sta poskrbeli mentorici 
Simona Bizjak Mrak in Suzana 
Geršak. 

Ilustracija na prvi strani:  
Miha Mohorič, 2. a 

Ilustracija na zadnji strani: 
Lučka Fabijan, 4. a 
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kako sodelujejo v projektih, kako 
uspešni so v športu in na kakšen 
način se zabavajo. 
S prispevki so pokazali, da poleg 
nabiranja znanja v šolskih 
klopeh, znajo popestriti svoj dan 
tudi z mnogimi drugimi 
dejavnostmi. 
Pa ne samo pisani viri, tudi risbe, 
ki so nastale pod budnim očesom 
učiteljic, krasijo naš šolski 
časopis. 

 
             Adrian Hirschmann,   2. b 
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Medvedje Brdo 
V sredo, 24. Oktobra, smo se z 
avtobusom odpeljali na Medvedje 
Brdo. Peljali smo se približno eno 
uro in pol.  
Ko smo prispeli, nas je prijazno 
sprejela učiteljica Darja. Pomagala 
nam je pri nošenju težkih torb. 
Potem pa nas je odpeljala na 
slastno kosilo. S polnimi trebuhi 
smo odšli v svoje sobice na kratek 
počitek. Po počitku sta nam učitelja 
Mojca in Andraž razložila, kaj vse 
bomo delali skupaj. Z Mojco smo 
spoznavali  različne živali: 
madagaskarskega hrošča, želve, 
ptice, hrčka, hrošče mokarje … Z 
Andražem pa smo se orientirali v 
naravi. Sreda je bila mrzla in 
meglena, vendar zelo zanimiva.  
Naslednji dan smo začeli z jutranjo 
telovadbo. Po slastnem zajtrku smo 
hitro pospravili svoje sobe, ker nam 
jih je učitelj Andraž potem ocenil. 
Nato smo se odpravili v gozd, da bi 
tam zgradili pravo 
zavetišče v naravi. Med potjo smo 
srečali psičko Kalo. Bila je živahna 
in prijazna psička.                          
                                                    
      

Andraž nam je razložil, kako se 
zavetišče naredi in vsi smo začeli 
delati. Ko je bilo zavetišče zgrajeno,
smo nabrali material za izdelavo 
makete. Z Mojco smo odkrili 
krmilnico za živali. Nato pa smo se 
igrali igrico ptički gradijo gnezdo. 
Igrali smo se igro  ugani drevo. Z 
učiteljem Klemenom pa smo plezali 
na plezalno steno. Pred večerjo 
naporno, vendar zabavno. Po kosilu 
in počitku smo z učiteljico Ksenijo v 
skupinah izdelovali maketo 
zavetišča. Pred spanjem smo imeli 
še pižama party. 
Zadnji dan smo preživeli v igralnici. 
Tu smo streljali z lokom in se vozili 
po posebnem toboganu. Naredili 
smo še plakat o gozdnem bontonu.  
Po kosilu smo se utrujeni in dobre 
volje odpeljali proti domu. V 
avtobusu smo gledali film 
Avtomobili. Na taboru so trije dnevi 
hitro minili. Imeli smo se zelo lepo. 
   
                        Duša Hribar, 4. a 

Na taboru V sredo, 24. 10. 2007 zjutraj, me 
je dedi pripeljal pred šolo. Tam 
smo počakali učiteljico Jano. Ko je 
prišla, nas je popeljala do 
avtobusa. V avtobus smo odložili 
torbe in se odpeljali na 
naravoslovni tabor Medved. V 
avtobusu sem sedela z Evo. Ko 
smo prišli na Medvedje Brdo, nas 
je avtobus odložil pred domom 
Medved. Vzeli smo torbe in odšli v 
dom. Torbe smo odnesli pred 
sobe, kjer smo pozneje spali. 
Prišel je gospod Bojan in povedal, 
v kateri sobi bo spala katera 
skupina. Jaz sem bila v sobi Šoja s 
Tinkaro, Evo in Erno. V sobi smo si 
izbrale postelje. Nato smo šli na 
malico. Po malici smo se vrnili v 
sobo in razpakirali stvari. Ko smo 
preoblačili postelje, je prišla 
učiteljica Jana in vprašala, če 
potrebujemo pomoč. Ko smo 
končali, smo lahko obiskali 
sošolce.  

Nato nas je učiteljica Darja 
peljala na pohod. Videli smo 
živali na kmetiji in spoznali jelko 
in smreko. Potem smo imeli 
sestanek z učiteljema Andražem 
in Mojco. Učitelj Andraž nas je 
učil o orientaciji, učiteljica Mojca 
pa o rastlinah in živalih. Po kosilu 
smo se zmenili, da se bomo 
predstavili po sobah. Vsaka soba 
je pripravila dve točki. Po večerji 
smo se predstavile in zaplesale 
ples Mandoline. Pred spanjem 
nam je učiteljica Mojca prebrala 
pravljico o letečem zajcu.  
Naslednje jutro nas je učiteljica 
Mojca zbudila in rekla, naj se 
pripravimo na telovadbo. Po 
telovadbi smo imeli zajtrk, potem 
smo odšli v sobe in počakali na 
sestanek. Na sestanku so 
povedali, da se bomo učili o 
živalih in zasilnih bivališčih. O 
zasilnih bivališčih je govoril 
učitelj Andraž, o živalih pa  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

učiteljica Mojca. Zelo zabavno je 
bilo pri učitelju Andražu, kjer smo 
ročno izdelali zasilno bivališče v 
gozdu. Pri učiteljici Mojci pa tudi, 
ker smo bili veverice in smo skrivali 
in odkrivali fižolčke. Po tem 
napornem delu smo šli na malico in 
na odmor. Potem smo imeli še en 
sestanek z drugima učiteljema. 
Malo smo bili razočarani, ker smo 
izvedeli, da nas učitelja Mojca in 
Andraž ne bosta več učila. Ampak 
ni bilo tako hudo. Pri učitelju 
Klemenu smo plezali z vrvjo po 
plezalni steni, pri učiteljici pa smo 
merili starost in velikost drevesa. 
Sledila sta kosilo in odmor. Dovolili 
so nam igranje v igralnici. Nato je 
učiteljica Jana rekla, da gremo delat
makete zasilnih bivališč. Kmalu je 
bila večerja in po večerji pižama 

V petek smo imeli naravoslovni 
dan. Ob osmih smo se zbrali pred 
razredom. Pojedli smo malico, 
potem pa nam je učiteljica Marija 
povedala navodila, kako moramo 
poiskati kinder jajčka z nalogami. 
Ko smo našli prvega, smo se 
postavili v vrsto in odšli proti 
drugemu ter tako naprej. 
Šli smo do Supernove in reke Save. 
Tam smo videli račko. Učiteljica 
Jana ji je dala malo kruha in jo 
pobožala. Potem smo jo pobožali 
tudi mi. Ko se je račka naveličala, 
je spet zaplavala v vodo. Odšli smo 
naprej pod podhodom proti 
Šmarjetni gori. Na vrhu smo si 
odpočili in pojedli malico. Za seboj 
smo pospravili odpadke. Nato smo 
odšli na streho hotela, kjer je bila 

Naravoslovni dan - Šmarjetna gora 
 

»Ko smo našli 

prvega, smo se 

postavili v vrsto in 

odšli proti 

drugemu.«  

Anja Mohorič,  2. a 
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party. Tam smo plesali polko in 
tudi v parih. Potem smo šli spat. 
Naslednje jutro smo imeli 
telovadbo in potem zajtrk. Po 
zajtrku smo šli v sobe pakirat. Ko 
smo spakirali, smo odnesli torbe v
spodnji hodnik. Odšli smo na 
sestanek, kjer smo spoznali 
učiteljico Jano. Pri njej smo 
izdelali plakat o gozdnem 
bontonu. Pri učitelju Klemenu pa 
smo streljali z lokom. Po kosilu je 
prišel avtobus. Torbe smo dali v 
prtljažnik in se usedli. Kar 
naenkrat se je prižgala televizija 
in gledali smo risanko Avtomobili. 
Ko smo prišli v Kranj, smo vzeli 
torbe, se poslovili in odšli domov. 
In naših lepih dogodivščin je bilo 
konec.    
                                                             
                             Janina Mikič, 4. b 
  

majhna terasa. Od tam smo videli 
našo šolo, reko Savo, mesto Kranj
in še marsikaj. Ko smo si vse 
ogledali, smo rešili še nekaj nalog 
in odšli nazaj dol proti šoli. 
Na poti nazaj smo videli majhno 
temno rjavo veverico. Ko nas je 
opazila, je hitro stekla po cesti 
navzdol, potem pa skočila na 
drevo in čisto pri miru čakala. Pot 
nazaj do šole je bila manj 
naporna, toda vseeno smo bili vsi 
na koncu utrujeni. 
Ta dan mi je bil zelo všeč. Videli 
smo veliko zanimivega, ob iskanju
nalog v kinder jajčkih pa smo se 
tudi zabavali. 
 
                                 Neža Konc, 4. a 

Krikec v šoli 
 

Zakaj tako rada hodim v knjižnico 
 

 

V knjižnico hodim rada zato, da si 
izposodim knjigo. Zelo rada berem. 
V knjižnici imajo zelo dobre knjige. 
Imajo zelo veliko knjig. Je zelo 
zabavno. Knjižničarki sta zelo 
prijazni. Ime jima je Minka in 
Tadeja. V knjižnici je veliko 
prostora. Če hočeš hoditi v 
knjižnico, moraš biti priden. Če 

vzameš knjigo in če ti ni všeč, jo 
pospraviš na svoje mesto. V 
knjižnici ne moreš delati počepov, 
ne smeš se poditi in skakati, pač 
pa si izposojaš knjige. S knjigo 
moraš lepo ravnati. Ko knjigo 
prebereš, jo vrneš nazaj. 
 
                                   Hana Vidjak, 3. a 

 
S knjigo moraš 
lepo ravnati.  
 

Ko knjigo 
prebereš, jo 
vrneš nazaj. 

 



Klara Mohorič, 5. e. 

V petek, 12. 10. 2007, smo si 
učenci 5. d in 5. e razreda ogledali 
razstavo gob v vrtnem centru Kalia. 
Po razstavi nas je vodil vodič, ki je 
dobro poznal gobe. Pokazal nam je 
različne vrste gob: jurčke, štorovke,
mušnice, sivke, golobičke, 
brezovke, lesne gobe in še veliko 
drugih. Povedal nam je, katere 
gobe so užitne, pogojno užitne, 
strupene, smrtno nevarne in 
zaščitene gobe. Najbolj smrtno 
nevarna goba je zelena mušnica. 
Najmanjša goba je bila velika 
približno 2 cm. Pokazal je gobo, ki 
se zapraši, če pritisneš nanjo, in 
gobo, iz katere priteče oranžen 

mleček, če jo prelomiš. Povedal 
nam je, koliko je različnih gob, 
koliko je užitnih, pogojno užitnih, 
strupenih in smrtno nevarnih. 
Potem smo si gobe ogledali tudi 
sami. Bile so zelo zanimive. 
Najbolj mi je bila všeč goba, ki je 
izgledala kot žele in jo lahko 
pojemo surovo. 
Tam je bil tudi pek piškotov. 
Pokazal nam je svoje umetnine, 
piškote v obliki gobe. 
Nad razstavo smo bili zelo 
navdušeni, zato priporočamo, da 
se je drugo leto udeležite tudi vi. 
 
                           Klara Mohorič, 5. e 

Bili smo na gobji razstavi 

Letos smo imeli na šoli pustno 
rajanje. Lahko rečemo, naj pustno 
zabavo daleč naokoli. Radi bi 
pohvalili vse učitelje, ki so se kot 
angelčki in hudički veselili z nami. 
Pustnih mask je bilo res veliko, 
skoraj vsi učenci smo se našemili. 
Imeli smo tudi tekmovanje za 
najboljšo skupinsko in posamezno 
masko. Prvouvrščeni so se lahko 
posladkali s sladkimi nagradami. 
Res je bilo veselo in zanimivo. Slike 
s pustovanja si lahko ogledate na 
spletni strani naše šole. 
Učenci 5.e bi se redi zahvalili za 
popestritev šolskega življenja. 
Zaradi takih dogodkov v šolo 
hodimo še raje in ostajamo dobri 
prijatelji. 
Hvala pa tudi komisiji, ki je našim 
BARBIE GIRLS podelila drugo 
nagrado za skupinsko masko. 
Upamo, da se drugo leto pustne 
šeme spet dobimo na naši šoli. 
 
                        Metka Sajovic, 5. e 

Pust, pust, krivih ust 

Na pustni torek smo imeli šolski 
pust. Ta dan je bilo na šoli zelo 
veselo. Povsod so se klatile razne 
maske: čarovniki, gusarji, vile, 
hudički, angelčki, kralji, kraljice in 
podobni stvori. Učitelji in učiteljice
so bili oblečeni v hudiče in angele,
vladala pa sta jima kralj 
(ravnatelj) in kraljica 
(podravnateljica).  
Imeli smo se fino, saj je naš 
razred 5.D dobil 1. nagrado za 
skupinsko masko. Pustni dan na 
šoli je bil zelo v redu in upam, da 
bo še veliko takih dni.  
 
                               Timotej Grčar,  5. d 
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Moja mami 
 
Moja mami dela v zavarovalnici 
Triglav. Ima kratke lase. Moja mami
nosi očala. Očala so rdeče barve. 
Imam veliko stvari, ki mi jih je 
prinesla. Rada me gleda, ko igram 
tenis. Iz šole grem k njej v službo. 
Rada se igra z mano, skupaj 
sestavljava novoletno jelko. Kupi mi

potrebščine za šolo. Skupaj 
gremo v Ljubljano. Ne govori mi 
Maša, ampak srček. Najbolj jo 
razveseli, da nesem odpadke v 
smeti in da jo imam rada. In 
razveselim jo, če grem v trgovino 
po mleko.  

                        Maša Žumer, 3. a 

Potovanje v Dominikansko republiko 
 
Karibi. Dominikanska republika. 
Pravi raj na zemlji. Sploh, če za 
sabo pustiš mrzlo in pusto vreme.  
Že na letališču je v nas butnil val 
vročega, tropskega zraka. In takoj 
sem vedela, da me čaka 
nepozabnih deset dni. Kar nisem 
mogla verjeti, ko smo pred vhodom 
v našo sobo zagledali flaminge. In 
tako se je začelo. Takoj smo odšli 
na plažo. Mivka na plaži je bila 
snežno bela, palme pa visoke do 
neba. Ležali smo pod dežniki, 
pokritimi s palminimi listi. Morje je 
bilo prekrasne turkizne barve in 
zelo toplo. 
Ljudje v »Dominikani« so zelo 
prijazni in prav vsi se zabavajo, tudi
vsi uslužbenci v letovišču so bili cel 
dan dobre volje. Posebej 
animatorji. Na vsakem koraku te 
spremlja latinska glasba, tudi na 
plaži in na vrtu. Odžejala sem se 
lahko kar ob šanku v bazenu, na 
ležalniku.  
 

Vsak dan sem se udeležila kakšne 
likovne delavnice ali ure plesa na 
plaži. Šli smo tudi na dva izleta, 
jahat konje po plaži in plavat z 
morskimi levi. 
Tam smo božali kače, legvane, 
papige in druge živali. Privoščili 
smo si tudi vožnjo s seegwayi po 
divji plaži. 
Vsak večer so bile različne 
predstave. Ogledali smo si pravi 
cirkus, dominikanske plese in 
požiralce ognja. Otroci pa smo 
imeli čisto svojo Halloween 
zabavo. Hrana  je bila odlična, 
predvsem smo pojedli ogromno 
različnega sadja. 
Še veliko bi lahko napisala in 
pokazala ogromno slik,…no, pa 
kdaj drugič.  
Zagotovo pa se na Karibe še 
vrnem! 
 
                                Urška Sajovic, 5.e 
 

                                  Moja soba 
 

Eva Žumer, 5. d

Sandra Bundalo, 5. d

Moja soba je majhna in topla. V 
njej je velika omara, postelja in 
miza s stolom. Na steni so obešene 
moje slike in risbice. V sobi se rada 
igram z igračami in poslušam 
pesmice. Včasih v svojo sobo 
povabim svojo sestrico Evo. Potem 
se skupaj igrava in pleševa. Svojo 
sobo pospravljam sama, skupaj z 
mamico. 
Hvala mamici in očiju za lepo 
sobico! 
                      Ana Rozman, 2. b 

 

»Ne govori mi 

Maša, ampak 

srček.«  

»Maketa sobe je 

bila izdelana na 

tehniškem dnevu 

4. Razredov.«  
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Božični izlet na Dunaj 
Večer, preden smo odšli na Dunaj, 
je bil nestrpen, saj sem komaj 
čakala, da vidim to prečudovito 
mesto. To noč sem slabo spala. 
Zjutraj sem morala zgodaj vstati, 
saj je do Dunaja štiri ure vožnje. Ko
smo po dolgi vožnji prišli v hotel, 
sem bila utrujena, vendar smo 
takoj odšli na podzemno železnico. 
Tam je bilo temno in po zvočniku so
govorili, na kateri postaji smo. 
Najprej smo se s podzemno 
železnico odpeljali v Prater, kjer 
smo se peljali z vrtečim kolesom. 
Od zgoraj pa se je čudovito videl 
Dunaj. Kasneje smo si hoteli 
ogledali Hundertwasser hišo, 
vendar je nismo našli. Pa nič zato. 
Tako smo si šli ogledat katedralo. 
Zelo je lepa in velika, saj je ena 
največjih na svetu. 
Zvečer smo odšli na božični sejem, 
kjer smo videli božični orkester, se 
sprehajali ob stojnicah, pa tudi  

otroški punč in sladkorno jabolko 
sta se prilegla. Ko smo prišli v 
hotel, smo bili zelo utrujeni, zato 
smo takoj zaspali. 
Drugi dan smo našli 
Hundertwasser hišo. To je muzej 
z lepimi slikami. Spodaj pa je bila 
trgovina s spominki tega slikarja. 
Ena slika mi je bila še posebej 
všeč, zato sem jo tudi sama 
poizkusila narisati. Tudi jaz in 
Maša sva dobili spominke. Potem 
pa smo odšli v Schenbrun, kjer mi
je bilo zelo všeč. Še posebej v 
otroškem muzeju. Tam sva se z 
Mašo oblekli v princeske iz 
zgodovine. V muzeju sem videla, 
kako so otroci živeli nekoč v 
palačah. Dunaj si bom zapomnila 
po svoji prvi vožnji s podzemno 
železnico in tramvajem in seveda 
po prekrasno okrašenem mestu. 
Na Dunaja se bom z veseljem 
vrnila. 
 
                                      Eva Žumer, 5. d 

Izlet v Gradec 
V soboto smo sklenili, da gremo v 
Ikeo. Ta trgovina je v Gradcu. 
Gradec pa je na avstrijskem 
ozemlju. Oddaljen je 190km od 
Kranja. Vozili smo se debeli uri in 
končno smo prišli. V Ikei smo si 
ogledali  pohištvo.  Bila je velika 
gneča. Starša sta mi kupila novo 
posteljno perilo, ki je modre barve 
in je zelo lepo.  

Tam smo tudi kosili, imeli so dobro 
hrano. Jaz sem nor na špinačo, zato
sem si izbral špinačne torteline. Po 
kosilu smo se odpeljali domov. Prišli
smo šele ob 18.00. Za nas se je ta 
dan izjemno lepo končal, saj smo se
imeli zelo lepo. 
                        Timotej Grčar, 5. d 

Sandi Čaušević, 4. a

»Dunaj si bom 

zapomnila po svoji 

prvi vožnji s 

podzemno 

železnico in 

tramvajem in 

seveda po 

prekrasno 

okrašenem 

mestu.«  

»Jaz sem nor na 

špinačo, zato sem 

si izbral špinačne 

torteline.«  
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To sem jaz 
 

»Moje ime je 

Julija. Pišem se 

Šuligoj. Hodim v 

2. b razred. Stara 

sem 7 let. Moji 

psički je ime Zoja. 

Stara je eno leto.«  

To sem jaz 
 

Sem Luka, pišem se Pintar. Imam 
10 let. Imam svetle lase in rjave 
oči. Živim v Kranju. Imam sestro 
Urško, ki je stara 22 let in že 
študira. V prostem času se vozim s 
kolesom. Rad jem skutine 
palačinke. V šoli imam najrajši 
športno vzgojo. Rad imam živali, 
zato imam doma zajca. 

Sem Gašper. Pišem se Kliček. Star
sem 10 let. Ukvarjam se s športom. 
Treniram košarko. Imam bratca 
Miha. V prostem času se rad igram 
z igračami, igram računalnik, grem 
ven … 
Rad imam živali. Hodim v  5. razred 
devetletke.  Rojstni dan imam 13. 
septembra. Živim na Golniku.   
 

Anamari Oblak, 3. a 

Katarina Omejc, 4. b 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Krikec Krikec in poezija 
 

Stran 8 od 14 

Nos dolg ima, 
bradavica ji pleše sem ter tja, 
ko se zasmeji, se cel svet zgrozi. 
Po klobuku plezajo ji pajki, 
na metli pa sedijo zajci. 
 
Čarovnica je grda grdoba, 
včasih je prava zloba. 
Črno se oblači, 
z metlo si lase krtači. 

Noč čarovnic 

ČAROBNA JUHA 
 
SESTAVINE: 
7 črnih vrabcev 
sol 
slika ali črna spaka 
 
Sedem črnih vrabcev damo 
in še posolimo, 
da si juhico zgostimo. 
In še sliko za omako ali črno spako, 
da naredimo okusno napako. 
Kadar juha je gotova,  
rečemo lahko si BRAVO! 
 
Čarovnico Grdobo sta o okusnem receptu 
spraševali Ema in Sandra iz 5. d 

Pesem o kužku               Zvezdice 

Kužek v zavetišču sedi, 
komaj čaka, da lastnik prihiti. 
 
Kužek v zavetišču sedi, 
ko lastnik prihiti, 
a lastniku se domov mudi. 
 
Končno lastnik prihiti, 
kužka vzame in domov 
odhiti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daša Hribar, 4. a

Zvezdice mile 
v našo vas so posvetile, 
celo noč nas bodo pazile, 
zjutraj se skrile 
in sonček na nebo spustile. 
 
Otroci bomo vstali, 
zobke si spucali, 
v šolo pohiteli 
in vsi bomo veseli. 
 
Laura Gradišar, 3. a 

Daša Hribar, 4. a



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Zoya Bobnar, 4. b

Stran 9 od 14 Krikec in poezija 
 

Krikec

Sreča bi bila, 
če bi mamica na lotu zadela. 
Potem ne bi več v službo hodila 
in bi ves čas samo meni namenila. 
Sreča bi bila, 
če bi se mi skrita želja izpolnila 
in bi sestrico dobila. 
Sreča je, 
ko stric me s traktorjem pelje 
in reče, če greva v Celje. 
Sreča je, 
če nas babica na kosilo povabi, 
saj kuha bolje kot moja mami. 
Sreča je, 
da sem včeraj božala telička, 
saj doma ne vidim drugega kot 
ptička. 
                          Manca Jerala, 4. a 

                                  Kaj je sreča? 
 

                                  Jurčkov ples 
 

Maja Grašič, 5. e



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Krikec in šport 
 

Stran 10 od 14 Krikec 

Jazz balet 
Sem Tjaša in hodim na jazz balet. 
Tam se imamo zelo lepo, imamo pa 
tudi zelo prijazno učiteljico z 
imenom Metka. V plesno šolo hodim
enkrat tedensko in sicer ob četrtkih,
kmalu pa bom morala tja hoditi tudi 
dvakrat tedensko. Jazz balet 
pomaga tudi pri telesni drži. 

Najprej sem nekaj časa plesala 
mešane plese, nato pa sem se 
usmerila na jazz balet in ga zdaj 
plešem drugo leto. Zdaj sem stara 
deset let,  plesati pa sem začela že 
pri štirih letih. Čez nekaj let pa bom 
tudi tekmovala na različnih 
tekmovanjih. 
        Tjaša Marušuč, 5. e 
 

Plavanje 

Treniram plavanje pri klubu Merit 
Triglav Kranj. Plavanje je zelo 
zanimiv šport. Ker si v vodi, misliš, 
da lebdiš. Treniram vsak dan po 2-3
ure. Imamo pa tudi tekme, ki se 
odvijajo v soboto ali nedeljo. Pred 
kratkim smo imeli državno 
prvenstvo. Plaval sem zelo dobro.  
                                  
 

V skupni razvrstitvi smo bili četrti. 
Potrudila se je cela skupina. Delali 
smo celih šest mesecev in se 
pripravljali na to tekmo. Trener 
nam je rekel, da smo se dobro 
odrezali. V skupini imam zelo veliko 
prijateljev, kakih 20 ali več. 
Ta šport je zakon!!!  
                                   Jaša Leskovar, 5. d  
                                    

Na košarki – David Hožič, 1. a 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stran 11 od 14 Krikec in šport 
 

Krikec

Peljali smo se in peljali. Končno 
smo prispeli v Split. 
Nekaj časa smo se še peljali do 
bazena. Na cesti je bilo videti veliko 
avtomobilov znamke Yugo in starih 
avtomobilov. Ko smo prispeli na 
bazen, smo vsi gledali. Bil je zelo 
lep in velik. Začela se je tekma. S 
prijatelji smo dobro plavali in 
odplavali tudi svoje osebne rekorde.
Tekma se je kmalu končala. Odšli 
smo v hotel. Tam smo si umili zobe 
in odšli spat. Zjutraj smo se zbudili 
in si še ogledali Split. Potem smo 
odšli proti domu. V kombiju smo se 
igrali flašo resnice. Kmalu me je 
preplavil spanec in zaspal sem. 
Hitro smo bili doma. Ta tekma se 
mi je zdela najboljša od vseh do 
zdaj. 
 

Jaša Leskovar, 5. d

Na plavanju dobimo za nagrado 
poseben znakec plavutke, kot so 
rožice, sončki …, če pa si poreden in
se ne potrudiš, pa dobiš kamen. Ko 
zbereš določeno število plavutk, 
odideš na nagradno tekmo. Tokrat 
sem dobil veliko plavutk in odšel 
sem na nagradno tekmo. Ta 
nagradna tekma se je odvijala v 
Splitu.  Ves teden sem se veselil in 
končno je prišel ta dan. Zelo zgodaj 
zjutraj smo se zbrali na bazenu in 
odšli s kombiji v Split. Vozili smo se 
in prišla je prva postaja. Na 
bencinskem servisu so šli nekateri 
na stranišče, mi pa smo se malo 
pretegnili in se malo sprehodili. Moji
prijatelji in jaz smo začeli zganjati 
norčije. Najprej smo šli v stranišča 
in odpirali vrata tistim, ki so bili na 
stranišču. Bili  smo zelo okregani, 
potem pa smo šli naprej.  

Tekma v Splitu 
 

Kenan Tabaković, 1. b 

Badminton 
 
Badminton igramo že od oktobra. 
Na prvem treningu smo se 
pogovarjali o igri badminton. 
Izvedeli smo nekaj o pravilih igre, 
kako hitro so lahko letele po zraku 
najhitrejše žogice na pravih tekmah 
in kako se je igra razvijala do 
danes. Učili smo se tudi že pravilno 
držati lopar in spoznali nekaj 
različnih udarcev. Učili smo se tudi 
servis, ki je nekaterim delal težave, 
danes pa ga skoraj vsi že odlično 
znamo. Na začetku smo si podajali 
v paru, zdaj pa že igramo čez 
mrežo, tudi v dvojicah. Pri 
badmintonu se na začetku 
ogrevamo s kolebnicami, to je zelo 
zabavno. Med treninigi se tudi 
pogovarjamo in hecamo.  

Včasih, ko nam ne gre najbolje,
smo slabe volje, ampak nas
učiteljica potolaži in pove, da bomo
na koncu leta vsi kar dobro znali
igrati. Treninge imamo v dveh
skupinah; v eni so tisti, ki znajo
igrati malo bolje že od prej, v drugi
pa tisti, ki so se prvič spoznali z
badmintonom. Ampak zdaj ni več
tako velikih razlik med obema
skupinama. Na začetku treninga
pomagamo pripraviti stojala za
mreže in napnemo mreže, na koncu
pa vse skupaj tudi pomagamo
pospraviti. Ko bo zunaj bolj toplo,
bomo igrali tudi na igrišču. Upamo,
da se bomo naučili igrati še bolje. 
 

Erna Topalović,

Vanessa Šalamon,

Janina Mikić, 4. b

 

»Ampak zdaj ni 

več tako velikih 

razlik med obema 

skupinama.«  



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

Krikec in projekti 
 

Krikec Stran 12 od 14 

Tulipanov projekt 
Letos smo imeli tulipanov projekt. 
Najprej smo poslikavali lončke, tako
da smo jih najprej namazali z 
lepilom in jih pustili, da se posuši. 
Potem pa smo še enkrat namazali z 
lepilom in nanj dajali koščke 
prtičkov. Izdelali smo tudi plakat o 
tulipanih in narcisah. Malo smo slike
poiskali v računalniški učilnici, sami 
pa plakate poslikali in jih okrasili. 
Ko so bili plakati narejeni, smo vzeli
lonček s čebulico tulipana in odšli 
po zemljo. Prihajali smo po 
skupinah. Ko smo prišli vsi na 
vrsto, smo imeli malo odmora. 
Imeli smo tudi malico, potem pa 
smo odšli ven. Najprej smo punce 
pulile plevel v zemlji, fantje pa so z 
motikami obračali zemljo. Ko smo 
končali, smo s "flancarjem"delali 
luknje v zemlji. Kmalu smo dobili 
čebulice tulipanov in narcis. Dali 
smo jih v luknje in jih zakrili. Dobili 
smo tudi list, na katerega smo 
zapisovali. Kmalu se je sajenje 
tulipanov zaključilo. Zelo sem se 
zabavala.                                       
                         Petra  Šolar, 5. d 

»V projektu smo 

skupaj z učenci s 

celega sveta. Po 

posaditvi 

tulipanovih 

čebulic, bomo 

opazovali in 

nadzirali njihovo 

rast in se naučili 

risati grafe ...«  

Govoreči zmaji po vsem svetu 

V času od 21. do 23. marca, smo 
letos sodelovali tudi v IERAN 
projektu Talking kites all over the
world (Govoreči zmaji po vsem 
svetu) 
Ozadje projekta: Učenci so izdelali 
zmaje, s katerimi so vzpostavili 
simboličen kulturen in socialen 
dialog z ostalimi udeleženci po 
svetu. Risbe na zmajih so 
predstavljale sanje vsakega 
udeleženca o tem, kakšen bi lahko 
bil boljši svet, svet skupnega sožitja
in razumevanja ter tolerance do 
drugačnosti. Na zmajih so bila tudi 
besedila, ki bi pozivala k miru na 
svetu. 
Koordinatorka projekta je izraelska 
učiteljica Ruty Hotzen. V projekt je 
povabila učence od 5. do 18. leta 
po vsem svetu. 
Na naši šoli so se projekta udeležili 
učenci 1. – 5. razreda. 

Zmaje so izdelovali v okviru 
tehniškega dneva. Svoje zmaje so 
spustili v zrak 21. marca ob 11. uri. 
S tem so postali del svetovnega 
dogodka, saj so na ta način obeležili
sožitje in toleranco vseh 
udeležencev tega obširnega 
projekta, ki so svoje zmaje spustili 
po vsem svetu. Na ta dan je bilo v 
zraku na stotine zmajev, ki so 
oznanjali, da prihajajo generacije 
mladih, ki si želijo boljši svet, brez 
nasilja in vojn. 
Želja je, da bi na ta način po vsem 
svetu osvestili čim več učencev in s 
tem pripomogli k boljšemu 
razumevanju med narodi. 
 

iz foruma IEARN



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Krikec in zabava 
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Križanka,  ugotovi moje ime 
 

Tajda Marušič, 3. a 

Rešitev : _____________________ 

- - - - -  Bundalo, 5. d 



 

Duša Hribar, 4. a 
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