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KRIKČEV POZDRAV 

Dnevi kar prehitro minevajo in prav kmalu bodo tu prislužene počitnice, ki si jih 
vsi neskončno želimo. Preživeli jih bomo v krogu svojih najdražjih. Mar ni 
najlepše, ko imamo končno čas, da se posvetimo drug drugemu? Toliko lepega je 
za nas vse na tem svetu, če le imamo oči, da to vidimo, srce, da to vzljubimo, in 
roke, da to stisnemo k sebi. 

V tem šolskem letu se nismo le učili, temveč smo bili aktivni tudi na številnih 
drugih področjih. Učenci skozi vse leto pri pouku in drugih dejavnostih pridno 
ustvarjate in prav je tako. Veseli naju, da ste drobec tega delili tudi z nami v 
vašem in našem Krikcu. 

Ker veva, kako zelo si želite pokukati v naš časopis, ne bova dolgovezili. Hvala 
vsem, ki ste karkoli napisali ali narisali in pripomogli k ustvarjanju tega časopisa. 

Ne zamudite nobene priložnosti, ki se vam ponudi. Prihodnje leto se spet 
srečamo, bogatejši za nove izkušnje in spoznanja. 

Želiva vam prijetno branje in počitnice, polne radosti, zabave in nepozabnih 
doživetij. 

Urednici: Tjaša Sajovic in Adrijana Kolar 

 

 

Končno spet smo ga izdali, 

Radi vsi ga boste brali. 

Imeli dela smo veliko,  

Ko trudili smo se z obliko. 

Ej, učenci, brž prelistajte ga vsi, 

Cel zanimiv je, poln lepih reči.  



PRIJATELJSTVO 
 

Če hočemo imeti prijatelja, moramo biti komu prijatelj. 
Dragocene stvari so tiste, ki prihajajo s prijateljstvom. 
 

PRIJATELJSTVO 

Moje ime je Nika. Stara sem 7 let. Moja najboljša prijateljica je sestrica Lara. 
Skupaj se igrava, učiva in spiva. Najraje skupaj pleševa, pojeva in se igrava 
skrivalnice. Lari lahko zaupam vse svoje skrivnosti. Včasih se tudi spreva, vendar 
ne za dolgo. Prijateljstvo je zelo pomembno. Dober prijatelj ti vedno stoji ob 
strani. Zaupaš mu lahko vse svoje skrivnosti. Prijatelj te potolaži, kadar si 
žalosten, in se s teboj veseli, kadar si vesel. Upam, da bom v šoli spoznala še 
veliko dobrih prijateljic in prijateljev. 

Nika, 2. b 

 

 

 

PRIJATELJ 

Prijatelj je nekdo, ki mu zaupam svojo največjo skrivnost. Tega ne zaupam niti 
mamici in očiju. Prijatelj mi je v pomoč, ko sem v težavah. Z menoj se igra in mi 
pomaga pri domači nalogi. Ko zbolim, me obišče. S prijateljem se ne tepem. Ne 
govorim mu žaljivk. Lahko gre tudi z menoj na morje. Vedno ga povabim na rojstni 
dan. Tudi če se skregava, se kmalu pobotava. Ne zameriva drug drugemu. 

Prijatelj ni samo človek. Lahko je tudi dnevnik, žival ali plišasta igračka. V 
Londonu sem spoznal novega prijatelja Bobija. Bobi je z nami prišel živet v Kranj. 
Zdaj spi v moji postelji. Zvečer in ponoči mi dela družbo. Ko pridem iz šole, mu 
takoj povem, kako sem se imel. Postal je moj dober prijatelj. Lahko imaš enega ali 
več prijateljev. Moji najljubši prijatelji so Žan, Lenart in Bor. 

Jošt, 4. b  

Nejc, 1. a 

Lenča, 1. a 



PRIJATELJSTVO 
 

MOJ NAJBOLJŠI PRIJATELJ 

Moj najboljši prijatelj je Val. Všeč mi je zato, ker je prijazen. Zelo rada se 
skupaj igrava. Najrajši riševa risbice. Včasih tudi kakšno zagodeva. Z Valom se 
rada pogovarjava. Največkrat o risanih junakih. Izmišljujeva si zgodbice. Te 
zgodbice nariševa na papir. Upam, da bova še naprej ostala taka prijatelja. 

Enej, 2. b 

 

PRIJATELJSTVO 

Pred davnimi časi je živela deklica 
Flika. Bila je zelo pridna deklica. 
Nekega dne pa je bilo nekaj 
drugače. Njena pridnost je izginila. 
Zjutraj je prišla na vrt. Tam so jo že čakale prijateljice. Čakale so jo zelo dolgo 
in se spraševale, kaj se je danes zgodilo. Ko je prišla, so jo zelo lepo pozdravile. 
Flika pa je zavihala svoj nos in zamrmrala: »Hodite za menoj!« 
Dve prijateljici, Aleša in Taja, sta veselo odskakljali za njo, celo prehiteli sta jo. 
V tistem trenutku je Flika povzdignila glas in zavpila, naj hodita za njo. To je 
storila tako glasno, da sta se Aleša in Taja zelo prestrašili. Odšli sta nazaj k 
ostalim dekletom. Flika nas je pripeljala do grajskega sadovnjaka. Zanimalo nas 
je, kaj počnemo tukaj. Ona pa je zopet z jezo rekla, naj bomo tiho in nikar nič ne 
sprašujemo. Zdelo se nam je, da je nekaj narobe z njo, saj je bila danes precej 
čudna. Ves dan smo bile tam in ukazala nam je, da moramo biti ves čas tiho. Tako 
se je njeno ukazovanje stopnjevalo iz dneva v dan. V tem času smo razmišljale, 
kaj naj storimo. Spomnile smo se vile prijateljstva. Takoj je Fliko spravila v red. 
Vila ji je razložila, da ni lepo, če ukazuješ drugim. Takšnih prijateljev nihče ne 
mara. Drugi ljudje potem s prstom kažejo na takšne ljudi, ki niso prijazni do 
drugih. Naučila jo je, da mora biti do drugih vedno prijazna, kajti dobro se z 
dobrim plača. Od takrat naprej je bila Flika vedno prijazna do vseh. Dober glas 
je segel v deveto vas. 

Taja, 5. b  

Teja, 3. b 



PRIJATELJSTVO 
 

V 3. a razredu smo si zamislili, da imamo čarobno paličico. Z njo 
smo si začarali prijatelja in si izmislili zgodbo, kako smo ga 
spoznali. 
 
Moj prijatelj živi zraven mene. Velikokrat skupaj igrava igrice. Je zelo prijazen.  
Včasih prespi pri meni in se zelo zabavava. Skupaj delava snežaka, včasih  greva 
tudi v kino. 
Vas zanima, kako sem spoznal svojega prijatelja? 
Pred enim mesecem sem bil sam doma. Bil sem osamljen. Slišal sem, da nekdo trka 
na vrata. Odprl sem in pred vrati je bil fantek, ki je rekel: »Ali lahko, prosim, 
dobim jesti?« 
»Seveda lahko,« sem rekel. 
Bil je zelo vesel in me je vprašal, če bi bil njegov prijatelj. Jaz sem rekel, da 
lahko. Vprašal sem ga, kako mu je ime. Rekel je, da Jure. Vprašal sem ga, če bi se 
skupaj igrala. Tako sva se igrala Monopoli. Všeč mi je bil, ker se ni nikoli jezil 
name. Veliko časa sva se zelo lepo igrala. Še danes sva prijatelja. 
Adnan, 3. a   Lara, 5. a 



PRIJATELJSTVO 
 

Moja prijateljica je prijazna, rada igra košarko in mi pomaga.  Je potrpežljiva, 
družabna, rada se uči.  Ima dolge lase, me ima rada, me brani, me obiskuje, rada 
hodi na tabore in na bazen. 

Kako sem spoznala svojo prijateljico? 

Nekega dne sem bila na igrišču. Prišla sem do neke punčke in jo vprašala, če bi se 
igrala z mano. Rekla je, da ne, ker sem čudno oblečena. Bila sem tako žalostna, da 
sem začela jokati. Potem je prišla druga punčka in me vprašala, kaj je narobe. 
Rekla sem ji, da se nihče noče igrati z menoj. Rekla mi je, da se hoče igrati z 
mano.  Bila sem  tako vesela, da sva se igrali ves dan. Ime ji je bilo Maja. Postali 
sva najboljši prijateljici. Obiskovali sva druga drugo in se zabavali. Hodili sva na 
pohode in se igrali. 

Alina, 3. a 

Moja prijateljica rada riše, se z mano igra, mi pomaga, je pogumna, je prijazna, 
živi zraven mene. 

Kako sem spoznala svojo prijateljico? 

Nekoč, ko sem hodila po pločniku, sem se spotaknila pred njeno hišo. Opazila me 
je skozi okno in pritekla iz hiše. Takrat je ugotovila, da sem hudo padla. Peljala 
me je k zdravniku. Tam sem se ji zahvalila. Potem me je peljala domov. Ulegla sem 
se na kavč in zaspala. Ko sem se zbudila, nisem čutila več bolečine. Prišla je k 
meni vsa zaskrbljena in me vprašala, če se dobro počutim. Povedala sem ji, da 
sem v redu. Skupaj sva se igrali in risali. Še danes je tako. 

Maša, 3. a 

MOJ PRIJATELJ 

Ime mu je Maj in je moj sošolec. Maj je dober športnik. Trenira hokej, jaz pa 
nogomet. Skupaj hodiva na tečaj angleščine. Maj mi je všeč, ker je smešen. 
Pomaga mi pri domačih nalogah. Z Majem sva velikokrat prva v šoli. Že zjutraj se 
igrava. Je dober prijatelj. Rada se igrava tudi z drugimi sošolci. 

Anže, 2. b  

Nika, 4. b 



DRUŽINA 
 

Tisoč korakov človek v življenju naredi, tisoč stvari mu skozi roke 
spolzi, tisoč solz v življenju potočiš, a vse ti lažje gre od rok, če 
v srcu nosiš družinski objem. 
 

MAMICO IMAM RAD, KER… 
 
- me je rodila; (Luka, Aiša) 
- se imava rada; (Matic) 
- me pogosto pelje v šolo; (Tim) 
- mi pomaga in je prijazna z mano; 
(Lija) 
- mi vsak dan kuha, čisti in pomiva; 
(Nikola) 
- nam pomaga in nam veliko privošči, 
je prijazna in skrbi za nas; (Marsa) 
- je lepa; (Brina, Anastasia) 
- ker mi pomaga; (Lenart) 
- me ima rada; (Nell, Emin) 
- mi da hrano in pijačo; (Pia) 
- je vedno ob meni; (Lazar) 
- je dobrega srca; (Tia) 
- skrbi zame; (Živa) 
- mi kuha, pospravlja in skrbi zame; 
(Žan) 
- mi pomaga pri vsem; ( Darko) 
- skrbi zame in mi pomaga delati 
domače naloge; (Jakob) 
- je prijazna; (Nejc) 
- je lepa, prijazna, pridna in mi je 
všeč; (Maj) 
- mi je kupila avto; (Benjamin) 
- mi vse da in je prijazna. (Gaja) 
 
 
 
 

OČKA IMAM RAD, KER… 
 
- mi vedno stoji ob strani; (Luka) 
- se imava rada; (Matic) 
- mi je kupil igrače; (Aiša) 
- je zelo prijazen in ker mi veliko 
pusti; (Tim) 
- lahko spim z njim; (Lija) 
- nas vozi povsod in vse kupi; (Nikola) 
- se veliko igramo in nam včasih 
privošči sladkarijo; (Marsa) 
- me pelje na izlet; (Brina) 
- me pelje v šolo in me pride iskat; 
(Lenart) 
- me ima rad; (Nell, Emin) 
- mi včasih dovoli igrati WII; 
- se igra z mano; (Lazar) 
- je dobrega srca, tako kot mami; 
(Tia) 
- je vsak dan vesel; (Anastasia) 
- prinese kruh; (Živa) 
- greva na igrišče igrat košarko in ker 
skrbi zame; (Žan) 
- me pelje povsod; (Darko) 
- veliko dela; (Jakob) 
- dobro kuha; (Nejc) 
- mi vse dovoli, če ga prosim, dober 
je in všeč mi je; (Maj) 
- mi je ploskal na nastopu; (Benjamin) 
- mi pusti do devetih gledati 
televizijo. (Gaja) 

 Miranda, 3. b 



DRUŽINA 
 

MOJ PROSTI ČAS 

V prostem času se rada učim in berem. Seveda pa se tudi rada igram s svojimi 
igračami. V zimskem času se rada sankam. Velikokrat s svojo sestrico gledam 
risanko. Vesela sem toplejših dni, ker takrat rada kolesarim. Poleti bom veliko 
plavala in se igrala z žogo. 

Lara, 2. b 

 

MOJA 
DRUŽINA 

V moji družini 
smo štirje 
člani: mami, 
oči, sestrica 
Brina in jaz. V 
prostem času, 
ko smo vsi 
skupaj, igramo 
družabno igro 
monopoli, z 
očijem včasih 
odigram partijo šaha, s sestrico pa se ponavadi igrava z najinimi igračami. Ko je 
lepo vreme, gremo na sprehod. Prejšnji vikend smo skupaj obiskali Bohinj in se 
malo sprehodili okoli jezera. Z mamico se igrava črnega Petra. Mami me pride 
iskat v šolo. Oči gre včasih po sestrico Brino v vrtec, večinoma pa jo greva iskat 
midva z mamico. Lansko leto sem hodil na gasilske vaje, kjer smo z ekipo dobili 
kar nekaj medalj na tekmovanjih. Kadar nismo tekmovali, smo pridno vadili v 
gasilskem domu. 

Benjamin, 2. a  

Angelina, 3. a 



DRUŽINA 
 

V 3. a razredu smo ustvarjali prav posebne pesmi o mamah, naših največjih 
prijateljicah. 

 

Se veliko rada z mano igra, 
U, kako me rada ima. 
Zlata si ti moja mamica. 
A te tudi kdaj razjezim. 
Na svetu boljše mame ni, 
A jaz jo res ne dam, ker jo rad imam. 

Gal, 3. a 

 
L epa si kot sonček, rada imaš bonbonček, 
I n crkljava se, zlate lase imaš kot sonček, 
D obra si in prijazna, boljše mame na svetu ni, 
I n presrečen sem, da te imam, 
J az se veselim, ko k tebi prihitim, 
A  mamice moje nobenemu ne dam. 

Jan, 3. a 

 
Ena in edina si ti, 
R ože naj ti cvetijo vse dni, 
I n  zlata si po srcu, 
K er si mama, ki si jo vsak želi, 
A na lepo je ime, ampak tvoje  še lepše je. 

Ana, 3. a 

  

Maja, 5. a 

Angelina, 3. a 

Sara, 1. b 



 

DRUŽINA 
 

 

Ime mi je Tim.  Star sem osem let. Hodim v drugi razred Osnovne šole Franceta 
Prešerna. Treniral sem smučarske skoke, sedaj treniram nogomet. Moj starejši 
brat Nik pa trenira smučarske skoke. Živim v Kranju. Očetu je ime Rok, mami pa 
Ljubica. Mama dela v Zdravstvenem domu, oče pa potuje po svetu. Najraje se 
igram z avtomobilčki in rad hodim v šolo. Moji najboljši prijatelji so Darko, Žan in 
Maj. Pri nogometu navijam za Real Madrid, pri smučarskih skokih pa za Petra 
Prevca, Roberta Kranjca in Jaka Hvalo. 

Tim, 2. a 

 

Sem Jakob. Rojstni dan imam jeseni. Star sem 7 let. Imam 
dva brata in pse. Najraje jem goveje meso. Rad se igram 
zunaj. Hodim v Osnovno šolo Franceta Prešerna. Živim na 
Mlaki. Veselim se svojega rojstnega dne. Nimam rad, ko se 
moj bratec Lenart name dere. Rad gledam risanke in igram 
računalniške igrice. Rad imam počitnice. 

Jakob, 2. a 

Sem  Živa Anamari. Stara sem sedem let. Rada se igram z 
dvojčicama. Rada hodim v šolo. Imam dve zlati ribici. Moja 
sestrica Tjaša bo stara 20 let. Imava se radi. Zelo rada 
plešem. Dobila sem novo kolo. Komaj čakam, da se bom 
spomladi vozila z njim. 

Živa, 2. a 

Ime mi je Luka. Star sem 7 let. Hodim v 2. a razred. Najraje imam likovni pouk. 
Zelo dobro rišem živali. Dobro tudi računam. Rad imam prosti čas. Doma se igram 
z lego kockami in berem stripe. Z mami in Anbesom igramo enko in tombolo. 
Včasih si sposodim psa Kejvija in gremo na sprehod. 

Luka, 2. a  

Sara, 4. b 



NA KRILIH DOMIŠLJIJE 
 

Domišljija je začetek ustvarjanja. Domišljaš si, kar želiš in 
nazadnje to tudi ustvariš. Poleti z mano na krilih domišljije. 
 

UKRADENI PIŠKOTI 

V gozdu je zima, zato se živali pripravljajo na praznike. Lisica je rekla, da je čas, 
da okrasijo gozd. In so začeli. 

Določili so, kaj bo kdo počel. Medved bo postavil smrečice, zajček jih bo okrasil, 
volk bo spekel piškote in druge dobrote, veverica bo okraševala po drevesih, srna 
in jelen pa bosta okrasila po lepo dišečih brlogih. Pa lisica? Vsi so bili tako 
zaposleni, da je niso opazili, kako je smuknila do piškotov in vse pojedla. Nato je 
legla pod mizo in zaspala. Ko je prišel volk, je opazil samo to, da ni piškotov. Lisica 
pa je kar spala in spala 
naprej. Ko so vsi končali, so 
prišli in opazili lisico. 

Potem je za kazen morala 
lisica speči več piškotov, kot 
jih je pojedla. Pa ostali? Oni 
so uživali v praznikih.   

Teja, 3. b 
 

MAROGICA 
 

Žogica Marogica  
odrinila je iz hiške 
in podrla 
majceno mravljišče. 
 
Ko pa mravlje 
so hotele ven iz hiške,  
je bilo zaprto 
njihovo mravljišče. 

Zagledala je hišico,  
skočila vanjo  
in odšla v shrambo. 
 
Tam opazila je mravljice, 
ki plesale so kot žabice. 
 
Žogica se je zjezila 
in na hitro odskočila. 

Manca, 4. a 

Maja, 5. a 



NA KRILIH DOMIŠLJIJE 
 

ŽIVALI IN PRAZNIKI 

Nekoč so živeli jelen, srna, zajec, volk, lisica, medved in veverica. Bila je zelo 
mrzla zima. Nekega dne so se živali odločile, da si naberejo hrano. Pripravile so 
se tudi na praznike.  

Veverica je predlagala, da bi vsak v svojem domu postavil smrečico. Nad idejo so 
bili vsi navdušeni. Odšli so v gozd po smrečico. Nato so zavili še v trgovino, kjer je 
delal maček Mačo. Kupili so zlate zvezde in barvne lučke. Z njimi so okrasili 
smrečice. Bilo je čudovito! 

Zvečer, ko so vsi že trdno spali, jih je obiskal Božiček. Prinesel jim je darila. Ko 
so se živali zjutraj zbudile, so se močno razveselile daril. Tako je bilo 
praznovanje božičnih praznikov še toliko lepše. 

Manca, 3. b 

 

DOBRI BOŽIČEK 

Živel je medvedek, ki je bil še 
dojenček. Ime mu je bilo Piko 
in pripravljal se je na božič 
tako kot druge živali. 

Medvedek si je želel odpočiti, 
a ni našel svoje dude. Začel je jokati. Mimo je prišla srna in ga vprašala, zakaj 
joka. »Izgubil sem dudo in ne morem spati.« »Grem jo iskat, » je rekla srna. Ni je 
našla. Mimo je prišel zajec in vprašal: »Zakaj pa jočeš?« Medo je odgovoril: 
»Izgubil sem dudo in ne morem spati.« Zajec je rekel: »Grem jo iskat.« Ni je 
našel. Mimo je prišel jelen in vprašal: »Zakaj jočeš?« Medvedek je odgovoril: 
»Izgubil sem dudo in ne morem spati.« Isto so spraševali volk, lisica in veverica. 

Mimo je prišel Božiček. Medvedku je dal darilo, v njem pa je bila nova duda. Zdaj 
je medvedek zaspal. 

Nika, 3. b  

Maja, 5. a 



NA KRILIH DOMIŠLJIJE 
 

ŽIVALI IN NJIHOVA HRANA 

 

Pred davnimi časi so v temnem gozdu živele živali, ki so nabirale hrano za zimsko 
spanje. 
Nekega dne je v gozd prišel medved, ki je bil tako len, da se mu ni dalo nabirati 
hrane. Z njim je bil tudi volk, ki mu je svetoval zvijače, a nobena od njih ni 
uspela, ker so ga živali vedno dobile. Ponoči sta medved in volk prišla v gozd in 
vzela živalim vso hrano. Zjutraj so se živali zbudile in videle, da jim je nekdo vzel 
vso hrano. Potem so se nečesa domislile. Združile so moči in naredile načrt.  
Nabrale so še več hrane in jima dale pred nos. Le da so v hrano dodale še nekaj. 
Ko sta pojedla vso hrano, so živali prišle in ju vprašale: »Zakaj sta nam vzela vso 
hrano?« 
Medved in volk sta bila ves čas tiho. Potem pa je hrana začela delovati. Takoj sta 
šla nabirat hrano za vse živali. Tako so imele zadosti hrane za vso zimo. 
Rok, 3. b 

 
PTIČICA 
 
Mala ptičica siničica 
pozimi ne leti, 
ker se rada pogovarja, 
se s kolegico na pjač' dobi. 
 
Kolegica je ne trpi,  
ker se ptičica ne vzgoji. 
 
Ptičica se nauči,  
kolegica jo zdaj trpi 
in mrzla zima tako hiti. 
 

 

Ko pa pride pomlad,  
se ptičica naleti 
in kmalu utrujena zaspi. 
 
Manca, 4. a  

Karlina, 3. b 



NA KRILIH DOMIŠLJIJE 
 

ROŽA VELIKANKA 
 
Roža velikanka 
raste do neba. 
Velika je kot sončnica, 
rada me ima. 
 
Marina, Karlina, Teja, 3. b 
 

V ŠOLI PETKO DOBIM 
 
Ko se zjutraj zbudim, 
si zaželim, 
da danes v šoli petko dobim. 
V šoli res petko dobim. 
Pridem domov in  
se veselim. 
 
Karlina, Marina, Teja, Nika, 3. b 
 

DOBRI KRALJ 

Nekoč je živel kralj, ki je bil dobrega srca. Pomagal je drugim ljudem, če niso 
imeli denarja ali če niso imeli doma. Napočil je kraljev rojstni dan. Vsi vaščani so 
se zbrali in kralju podarili darila. Nato se je zabava začela in vsi so plesali. Imeli 
so še pojedino in odšli domov. Naslednji dan pa so prišli zlobni vitezi. Kralj je 
poslal zelo veliko vitezov, da bi jih ustavili. Ampak ni jim uspelo. Napadli so mesto 
in kralja je bilo sram, da je poslal toliko mož za nič. Stekel je na balkon, kjer sta 
bila dva stražarja. Kralj ju je odrinil stran, stopil na rob balkona, pomahal 
stražarjema in se vrgel v vodo. Še danes ne ve nihče, ali je živ ali ne. 

Bor, 4. b  

Gal, 3. a 



NA KRILIH DOMIŠLJIJE 
 

STAREC IN PIŠČAL 

Nekoč je živel starec, ki je imel čarobno piščal. Nikogar ni poznal, zato mu je bilo 
strašno dolgčas. Živel je v majhni hiši blizu reke. Rad je hodil v mesto blizu vasi, 
kjer je živel. Nekega dne pa je vzel piščal iz predala in nanjo zaigral pesem. V 
glavi je mislil samo na en samcat stavek in ta je bil: »Ko bi vsaj spoznal nekoga, 
da ne bi bil ves čas sam.« Dan se je bližal koncu, zato se je odpravil spat. 
Naslednji dan je moral na tržnico v mesto. Vzel je dinarje in odšel. Ko je na 
tržnici kupoval zelenjavo, se je zaletel v nekega gospoda. Lepo se mu je opravičil. 
Gospod pa mu je rekel: »Nič hudega, je že dobro.« Starec in gospod sta kmalu 
postala prijatelja. Starec je postal srečen. Ko pa je nekoč prišel domov, se je 
zavedel, da mu je piščal uresničila želje, zato je rekel: »Rad bi bil bogat, živel bi 
v mestu in imel bi veliko hišo!« Vendar se mu želja ni uresničila, ker ni zaigral na 
piščal. Toda starec tega ni vedel. Naslednji dan je šel na banko, da bi videl, če se 
mu je želja uresničila. Ko pa je pogledal na svoj bančni račun, ni imel niti dinarja, 
samo nekaj drobiža. Potrt se je vrnil domov. Piščal je že hotel vreči v smeti, 
vendar si je raje rekel: »Malo bom še počakal, mogoče pa se mi bo želja 
uresničila!« Ampak na piščal še vedno ni zaigral. Čez nekaj minut ga je obiskal 
prijatelj. Povedal mu je, kaj se je zgodilo s piščalko. Prijatelj pa mu je rekel, da ni 
pomembno, da si bogat, bolj pomembno je, da imaš zdravo in dobro srce. Starec 
se je tega zavedal. Čez nekaj časa je prijatelj odšel, na vrata pa mu je potrkala 
veverica in mu rekla: »Veš, tudi jaz sem imela veliko želja, vendar se mi niso vse 
uresničile. Zato raje živi življenje, ki ti je namenjeno. Kaj pa tisti, ki nimajo 
ničesar, tisti, ki ne vedo, kje bodo prenočili? Bodi vesel za to, kar imaš in živi 
svoje življenje lepo, srečno, zdravo in veselo.« Nato je izginila. Starec je vzel 
piščal, zaigral nanjo in v glavi mu ni več taval stavek: »Rad bi bil bogat,« temveč: 
»Raje živim svoje življenje in sem zadovoljen s tistim, kar imam.« Tako je na 
koncu dobil 12 prijateljev in službo, v kateri je zaslužil 7 dinarjev in bil 
devetkrat bolj srečen kot prej ter živel srečno do konca svojih dni. 

 

Klara, 4. a 
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NA KRILIH DOMIŠLJIJE 
 

JAZ SEM MALA ROŽA 
Vsaka roža se vedno veseli pomladi. Ko se prebujam, tudi rastem. Najprej sem 
čisto majhna in potem zrastem v veliko rožo. 

Nekega dne je prišla na moj cvet zelo lepa metuljčica in še ena in še ena. Zdaj so 
bile že tri. Prav vesela sem bila, da so me obiskale. A potem je prišla majhna 
deklica, ki ji je bilo ime Manca. Metuljčice so se prestrašile in odletele. Tudi jaz 
sem sama pri sebi pomislila: »Joj, spet ta Manca!« 

Manca pa je šla do rožic, mojih prijateljic in jih odtrgala. Zdaj sem bila čisto 
osamljena. Poleg mene so bili le čebele in metulji, šele en meter stran so bile 
druge rože.  

Potem me je nekdo presadil. No, tam je bilo 
zares lepo. Zdaj sem rasla pred veliko hišo in 
med samimi tulipani. Tudi jaz sem tulipan. In 
tukaj imam veliko prijateljic. Zdaj vem, kam jih 
je Manca nosila.  Tukaj bom rasla za vedno. 

Karlina, 3. b 

JAZ SEM MALA ROŽA 

Ko je sneg skopnel, sem pokukala iz zemlje. 
Minil je en teden in postala sem popek. Minili 
so še trije in postala sem vrtnica. 

Bila sem najlepša na vrtu. Metulji so vsako jutro, popoldan in večer, prišli pit 
nektar. Družila sem se z drugimi rožami. Punčka Lucija me je vsak dan zalila, na 
en teden pa pognojila. Njen bratec Lovro enkrat ni bi pazljiv in me je prijel za 
trup in se zbodel. Lucija ima zato rada vrtnice, ker so tako lepe in dišeče. Mene 
pa zato, ker sem najbolj rdeča, velika in dišeča. Včasih se pogovarja z mano, zato 
jo imam rada. 

Rada imam to pomlad. Ker je super! 

Nika, 3. b  

Leon, 1. a 



DOGAJALO SE JE 
 

Najboljših in najlepših stvari na svetu ne moremo videti, niti se 
jih dotakniti. Občutiti jih moramo s srcem. 
 

ŽIVELI SO PASTIRCI 

Danes pastirjev skoraj ne poznamo več. Včasih pa so majhni fantki morali že zelo 
zgodaj oditi od doma na delo. Na Tolminskem so opravljali predvsem pastirska 
dela. 

Pastirjevo življenje ni bilo lahko. Paziti so morali na svojo čredo ovac ali krav. 
Gospodarji so bili zelo strogi. Svoje črede so pastirji pasli v strmih pobočjih, 
kjer je bilo veliko nevarnosti. Pastirji pozimi niso hodili v šolo. Včasih so se tudi 
veselili: peli so, pekli krompir, se smejali in nagajali drug drugemu. To je bilo 
čisto normalno, saj so bili otroci. Ko takole razmišljam o pastirjih, jim prav 
zavidam pastirski ogenj in pečenje kostanja. Ampak takoj nato pomislim, da se po 
prijetnem večeru ne bodo vrnili domov k mami in očetu, temveč se bodo zavili v 
klobčič in zaspali kar zunaj. Zjutraj jim nihče ne bo pripravil zajtrka, jim 
povedal, naj se umijejo in kaj naj oblečejo. 

Pastirji so morali sami skrbeti zase in za živali. Mislim, da so bili zelo pogumni. 
Današnji otroci tega verjetno ne bi bili zmožni. Čeprav so bili pastirji cele dneve 
v gorah in jim ni bilo treba hoditi v šolo ter so pekli kostanj, jim ne zavidam. 
Njihovo življenje je bilo težko in žalostno, le malokrat veselo. 

Erazem, 4. a 

  

Manca, 3. b 
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MOJ DELOVNI DAN 

Zjutraj se zbudim okoli sedme ure. Najprej z mamico pozajtrkujeva, po zajtrku 
se umijem, oblečem in pospravim posteljo. Če imam pred odhodom v šolo še čas, 
se še malo poigram. Ko je ura osem, se odpravim v šolo. V šoli se učimo. Ko je 
pouka konec, grem v podaljšano bivanje. V času podaljšanega bivanja gremo 
najprej ven na sveži zrak, potem na kosilo, po kosilu pa naredimo še domačo 
nalogo. Če bi bil ponedeljek, bi po domači nalogi šel na trening košarke. Po košarki 
pa takoj na trening nogometa. Ko je nogometa konec, grem z mamico domov. 
Doma najprej pospravim športno torbo, nato z mamico pregledava šolsko torbo. 
Če je potrebno kaj popraviti, popravim. Vzamem si še čas za branje. Nato greva z 
mamico ven, če je lepo vreme. Drugače pa gledam risanke ali pa se igram s svojimi 
igračami. Medtem ko si jaz vzamem čas zase, mami pripravlja večerjo. Po večerji 
se stuširam, umijem zobe in oblečem pižamo. Preden grem v posteljo, si pripravim 
šolsko torbo in oblačila za naslednji dan. Če ura še ni osem zvečer, mi mami 
prebere še pravljico. 

Luka, 2. b  
Anja, 3. a 
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IZDELALI SMO MOZAIK IZ ZAMAŠKOV 

Kot vsako leto smo imeli tudi letos v mesecu marcu na šoli čistilno akcijo. Odločil 
sem se, da se bom pridružil skupini, ki je pod vodstvom učitelja Marka iz 
plastičnih zamaškov izdelala mozaik. Učenci naše šole smo celo leto zbirali 
zamaške različnih barv, mi pa smo potem iz njih z veliko dobre volje  naredili tri 
lepe pisane sove. Fotografijo mozaika bomo prodali in denar namenili v 
dobrodelne namene ter s tem pomagali deklici Elini. 

Učitelj Marko je velik kos prozorne folije razdelil na 4 enake dele, na katere je 
narisal 3 sove, v spodnji desni kot pa napis »Za Elino«. Z lepilom smo zamaške 
lepili na folijo, kot je bilo označeno. Peter, Bor in jaz smo iz belih in modrih 
zamaškov naredili napis. Medtem ko smo ustvarjali, so nas posnele kamere in 
zvečer so posnetek pokazali na televiziji.  

Izdelovanje mozaika mi je bilo veliko bolj 
všeč kot pobiranje smeti, saj smo se pri 
tem zelo zabavali. Vesel sem, ker sem s 
tem lahko pomagal Elini. 

Lenart, 4. b 

 

KROMPIRJEVE POČITNICE V LONDONU 
Krompirjeve počitnice smo z družino preživeli v Londonu. Zjutraj smo se z avtom 
odpeljali v Trst, od tam pa z letalom v London. Vozili smo se 2 uri. Z letališča smo 
šli z avtobusom v mesto. S podzemno železnico smo se nato  peljali do hotela. 
Celo mesto smo si ogledali z dvonadstropnim panoramskim avtobusom. Peljali smo 
se z velikim kolesom, imenovanim London Eye. Od tam se zelo dobro vidi celo 
mesto. Ogledali smo si muzej Madame Tusauds in muzej znanosti. Videli smo, 
kako se menja straža pred Buckinghamsko palačo. Videli smo še londonski 
parlament z Big Benom, Westminstersko cerkev, kjer sta se poročila Kate in 
William, Tower of London,  Tower bridge in še nekatere druge znamenitosti. Bilo 
mi je zelo všeč. 

Jošt, 4. b  
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Učenci četrtih razredov smo odkrivali svet živali. 
 

TIGER 

Velike mačke so doma na vseh celinah, razen v Avstraliji in na Antarktiki. Vse 
mačke so sesalci z gladkim in finim kožuhom. So spretni lovci z močnim in gibčnim 
telesom. Mačke so umirjene in zelo bistre živali. Številne vrste živijo samotarsko 
in so zelo tihe. Čeprav so po velikosti zelo različne, segajo od majhne domače 
mačke do velikega sibirskega tigra. Zoologi razlikujejo vsega skupaj 38 različnih 
vrst mačk. 

Tiger je najmočnejša in največja vrsta velikih mačk. Povprečno doseže več kot 2 
m dolžine in lahko tehta do 230 kg. Največji tigri živijo v mrzlih sibirskih 
gozdovih v Rusiji. Sibirski tigri živijo samotarsko na ogromnih ozemljih. Neradi 
se bojujejo, zato se izogibajo vrstnikom. Tigrova lobanja ima odebeljen rob, 
kamor so pritrjene močne vratne mišice. Čeljustnici sta kratki, kar omogoča tigru 
močan ugriz. Pred kočniki ima močne zobe, imenovane derači. S temi zobmi 
razkosava plen in grize meso. Tiger ima zelo močne vratne mišice. Uporablja jih 
pri napadu na plen. Tiger ima odličen vid, sluh in voh. Oči ima prilagojene za 
gledanje ponoči, vendar dobro vidi tudi podnevi. Poleg tega pa imajo za tip 
pomemben pripomoček srsti ali brke. Tiger ima zelo hrapav jezik. Z njim 
prepozna čisto vodo. Je odličen plavalec. Tiger je tudi dober lovec. Svoj plen 
zalezuje in ga napada iz zasede. Lovi večje živali kot so jeleni, gozdne svinje, 
antilope. Včasih napade tudi človeka. Tigri se med sabo tudi privlačijo. Tigrice se 
parijo vsaki dve leti. Med paritvijo rjoveta in se kruleče oglašata. Po paritvi 
ostane samec nekaj časa pri samici, nato se razideta. Tigrice skotijo vsakič do 
štiri mladiče ter ostanejo z njimi najmanj dve leti. 

Ker človek uničuje njihova naravna bivališča, so tigri zelo ogroženi in njihovo 
število naglo upada. V divjini je danes le še okrog 400 sibirskih tigrov. 

Upam, da teh prelepih živali ljudje ne bomo več pobijali. Moja želja pa je videti 
tigra v naravnem okolju. 

Žan, 4. b  
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VOLK 

Volk zraste do 140 cm. Telo volka je 
prekrito z gosto zimsko dlako, ki ga 
varuje pred ohladitvijo. Volk ima dolge 
noge in velike šape s krempljastimi prsti. 
Samica volka povrže od 4 do 7 mladičev, 
ki ne vidijo, vendar imajo v čeljusti že 
male ostre zobke. Ko mladiči odrastejo, 
tudi sami začnejo sodelovati pri lovu. 

Njegov gobec je koničast, oči poševne, 
uhlji pa razmeroma veliki in pokončni. 
Vrat in prsni koš ima zelo močen. Rep je 
krajši od polovice trupa z glavo, nosi pa 
povešenega. Kožuh je rumeno rjav s sivim 
nadihom. V zimski dlaki so sivi toni bolj 

izraženi. Za razliko od psa ima na podlahti 10 cm dolgo in 2 cm široko črno progo. 
Zraste do 140 cm. Odrasel volk ima 42 zob. 

Pri iskanju hrane lahko naenkrat prepotuje 40 do 70 kilometrov. Poznani so 
primeri, ko so krdela prepotovala tudi 160 kilometrov. V Sloveniji pleni v glavnem 
jelenjad in srnjad, hrani pa se tudi z mrhovino in priložnostno napada vse vrste 
domačih živali (pse, konje, govedo, drobnico). Naenkrat lahko zaužije celo do 10 
kilogramov hrane, po drugi strani pa lahko dolgo zdrži brez nje. Pri večjem 
plemenu volkovi najraje pojejo drobovje in vsebino želodca. 

V Evropi volkovi živijo predvsem na gozdnatem območju, sicer pa lahko preživijo 
tudi v arktični tundri, v močvirju, stepi in polpuščavi. V Sloveniji so najpogostejši 
v gozdovih bukve in jelke, ki poraščajo obsežna gorska območja krasa. Trop 
zaseda od 100 do 1000 kilometrov veliko območje, kar je 25 kilometrov na enega 
volka v tropu. Območja tropov se ne prekrivajo. 

Manca, 4. a  

Manca, 4. a 



DOGAJALO SE JE 
 

OSILNICA – DNEVNIK PLAVALNE ŠOLE V NARAVI 

Torek, 2.4. 

Danes smo prispeli v Osilnico. Najprej smo se zbrali na hodniku. Potem je prišel 
gospodar hotela in nas napotil v sobe. Pojedli smo kosilo in odšli na bazen. Bila 
sem v boljši skupini. Ko smo končali s plavanjem, smo odšli v ustvarjalnico. 
Izdelovali smo Petre Klepce. Bila sem v skupini z Mašo. Gospod, ki nas je naučil 
izdelovati, je nama z Mašo rekel, da sva ga zelo lepo naredili. Potem smo odšli na 
večerjo. Za večerjo smo imeli špagete z mesom in na koncu še potico. Pogledali 
smo še Madagaskar. Nato smo se preoblekli in odšli spat. 

 

Sreda, 3.4. 

Zgodaj smo se zbudili. Potem smo si 
umili zobe, počesali lase in se 
namazali s kremo. Nato smo odšli na 
malico. Za malico smo imeli na izbiro 
kroglice, viki kremo, kruh, maslo in 
marmelado. Na koncu smo lahko pili. 
Potem smo imeli plavanje. Ko smo 
končali s plavanjem, smo ciljali v 
tarčo. Punce smo fante premagale 
450 proti 300. Kmalu smo odšli na 
kosilo in nato spet na bazen. Nato 
smo odšli na plezalno steno. Prišla 
sem do polovice stene. Zvečer smo 
odšli na večerjo. 

 

 

 

 

 

 

Četrtek, 4.4. 

Zjutraj smo se zbrali na hodniku. 
Učiteljice so povedale, kaj bomo 
danes delali. Pripravili smo se in odšli 
na bazen. Plavali smo žabico in 
izvajali druge vaje. Tako smo se čisto 
preprosto zabavali. Potem smo odšli 
na pohod. Zelo smo se utrudili, ker je 
bilo obilo klancev. Prehodili smo 4 km. 
Nato smo odšli na kosilo. Za kosilo 
smo imeli dunajski zrezek in pire 
krompir. Po kosilu smo imeli počitek. 
Potem smo spet odšli na bazen. Po 
večerji smo odšli na pohod z baklami. 

  

Rok, 3. b 
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Petek, 5.4. 

Danes smo se zbudili, se preoblekli in se umili. Nato smo odšli na bazen in plavali: 
žabico, kravel, mrtvaka in skakali na glavo in na noge. Dobila sem bronastega 
delfina. Ko smo prišli nazaj, smo šli izdelovat papirnate vrtnice. Zvečer smo se 
oblekli v najlepše obleke, kar smo jih imeli, in odšli na zabavo. Plesali smo, se šli 
pantomimo, pili, jedli in se zabavali. 

Sobota, 6.4. 

Zbudili smo se ob 7. uri. Potem smo odšli na bazen, na koncu še v jacuzzi. Odhiteli 
smo na kosilo. Po okusnem obedu smo spakirali in odšli na avtobus. Ko smo bili 
blizu šole, so učiteljice razdelile priznanja. 

Alina, 3. a 

 

NA TABORU 

Ko smo prispeli v 
Osilnico, oziroma v 
hotel Kovač, smo si 
takoj ogledali sobe. 
Potem pa smo šli 
plavat. Nato še za eno 
minuto v jacuzzi.  

Všeč mi je bilo, ko smo streljali z lokom in z gospo delali vrtnice in regrat iz krep 
papirja. Tudi plezali smo na plezalno steno. Rebeka je splezala čisto do vrha. 
Imeli smo orientacijski pohod in pohod z baklami. Plavali smo dvakrat po dve uri 
na dan. V petek smo imeli žur. 

V soboto smo odšli domov. Imela sem se lepo. 

Marina, 3. b  

Jošt, 4. b 
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5. a razred je sodeloval v projektu CHRISTMAS CARDS EXCHANGE, kar pomeni 
Izmenjava božičnih voščilnic. V različne države sveta smo poslali voščilnice, ki 
smo jih sami naredili, oni pa so nam poslali svoje. Države, s katerimi smo 
sodelovali: Tajvan, Kanada, ZDA, Poljska, Belorusija. Uživali smo v izdelovanju 
voščilnic, še bolj pa smo bili veseli, ko smo voščilnice dobili. Vsem državam smo se 
predstavili, seveda v angleščini, ker nas drugače ne bi razumeli. 
 

Primary school France Prešeren Kranj 
 
DESCRIPTION OF SLOVENIA: 
Slovenia is a small country in Central Europe. 
Population: 2,056,262 (Jul 2012) 
Area: It covers 20,273 square kilometres (7,827 sq mi) 

 
 
Description of my school friends: 
 
Jennifer dances and sings 

Maja R.K. loves music and draws 

Sara writes, draws and reads books 

Neja dances and she likes to workout 

Ivona loves to sing and dance 

Tajda swims and likes to play with the ball 

Gabi swims and likes to play dodgeball 

Maja P. likes to play basketball and football 

Daša swims and likes to play dodgeball  

http://www.google.si/imgres?hl=sl&sa=X&tbo=d&biw=1344&bih=746&tbm=isch&tbnid=b9YF5MeNX9PzbM:&imgrefurl=http://www.planica.si/Visitors/How-to-get-there&docid=kBL4G6GVDZ_FAM&imgurl=http://www.planica.si/resources/files/pic/map_europe.gif&w=385&h=285&ei=4C_SULviEcj-4QTigoEg&zoom=1&iact=hc&vpx=440&vpy=249&dur=3221&hovh=193&hovw=261&tx=123&ty=104&sig=113203824440324288939&page=2&tbnh=150&tbnw=203&start=30&ndsp=36&ved=1t:429,r:40,s:0,i:210�
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Ljubljana is the capital of Slovenia and it is the  largest city.,. Kranj is the 4th 
biggest city in Slovenia. 
 
DESCRIPTION OF THE TOWN 
KRANJ: 

Kranj is an important trade center 
and it is an university town. It has a 
population of about 52,000. The high 
estpeak is Storžič (2132 m). 

 

Kranj is also called Prešeren's town 
as the greatest Slovenian poet, Dr. 

France Prešeren (1800-1849), lived in 
Kranj from 1846. The town has a 
theatre, a museum, a library.  

 

DESCRIPTION OF THE SCHOOL:  

Primary school France Prešeren is 

situated at Zlato Polje in Kranj.

 

Miha, 5. a 

 

Description of my school friends: 

Jan Jure likes to play football and computergames. 

Sašo is practicing athletics. He likes to play with friends. 

Gal loves to play football, basketball and computergames. 

Armin plays Xbox and basketball. 

Nejc likes to climb and plays dodgeball. 

Jure deals with archery and likes to read. 

Miha loves to play basketball and games on Play Station. 

Gaja likes dancing and playing outside.  



 


