
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Šolsko leto 2009/2010   časopis razredne stopnje matične šole 

Z odgovornostjo in spoštovanjem 
bomo naše poti tlakovali z znanjem 
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Na svetu si, da gledaš  sonce. 

Na svetu si, da greš za soncem. 

Na svetu si,  da sam si sonce 

in da s sveta odganjaš – sence. 

 

                                   Tone Pavček  

 

 

 

 

 

Naslovnica : Kenan Tabaković 

Zadnja stran: Ana Bergant
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Sreča išče in najde vsak dom. Odprimo ji 
vrata in jo sprejmimo takšno, kot je. 
Največkrat skromno, a vedno 
zadovoljno. Največkrat nevidno, a vedno 
toplo, prijazno in nasmejano. Najhitrejša 
pot do sreče je osrečevanje drugih. Z 
našim Krikcem smo vam želeli prinesti 
srečo v vaš dom. Vzemite si nekaj 
trenutkov in ga skupaj z družino 
prelistajte in preberite. A ne pozabite. 
Berite ga s srcem, kajti tako je bil tudi 
napisan.  

Najlepše se zahvaljujeva vsem učenkam 
in učencem razredne stopnje ter njihovim 
učiteljicam, ki so z nama delili svoje misli 
in ustvarjalnost.  

Urednici: Tjaša Sajovic in Adrijana Kolar 

UVODNI POZDRAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Končno spet sem tu pred vami, 

Rosno mlad in radoveden, branja vašega sem vreden. 

In zato mi pravi vsak, 

Krikec, ti si naš junak. 

Ej, otroci moji, pesniki in pisci ste bili, 

Celo leto zame pridno ste ustvarjali. 

Želim vam prijetno branje, 

vaš Krikec. 
IZ VSEBINE: 

Projekti na šoli 

Krikec in Prešeren 

Krikčevi tabori 

Krikec in vesoljci 

Krikec v šoli 

Krikec doma 

Krikec in poezija 

Krikec in domišljija 

Krikec in razvedrilo 
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PROJEKTI NA ŠOLI 

. 

 

  Projekt Maček Muri 

 

 

 

 

Naša šola sodeluje v različnih projektih. Z našimi partnerji iz 
drugih šol si izmenjujemo mnenja in izkušnje ter se ob tem 
vselej kaj novega naučimo.  
Letos smo bili vključeni v dva projekta, ki sta nam zelo prirasla 
k srcu. 

Na obisku na Zlatem polju pri 
Klari 

Danes po pouku sem prišel domov 
k punčki Klari. Seveda sem se 
najprej zelo ustrašil. Nekaj rjavega, 
kosmatega in zelo glasnega sem 
videl na stopnicah v njenem domu. 
Skoraj sem že pobegnil nazaj v 
šolo, a me je Klara pomirila in me 
predstavila svoji psički Megi. Ne 
maram psov, sem najprej pomislil. 
Kasneje pa ugotovil, da je ta psička 
zelo prijazna in se z njo 
spoprijateljil. Klara mi je predstavila 
tudi svojo mamico, atija in sestro. 
Nato smo se celo uro igrali na terasi 
za hišo. Še večerja, umivanje ter 
branje pravljice in že sva s Klaro 
spala vsak v svoji postelji v njeni 
sobi. Preživel sem zelo lep dan. 

Klara Šinko, 1. a 

Maček Muri v Gardalandu 

Med počitnicami sem prišel na obisk k Mirjam. 
Vstala sva sredi noči, ker naju je že čakal 
avtobus za izlet v Gardaland. S sabo sva 
vzela blazino za glavo in sendviče. Tam sva 
počela in videla veliko zanimivih stvari. Vozila 
sva se z avtom, letalom, šla skozi vulkan in 
piramide, občudovala gusarsko ladjo in po reki 
plula s čolnom. Po tirih sva se peljala s hitrim 
vlakom ter gosenico in se vrtela na vrtiljaku s 
skodelicami. V otroškem parku sva opazovala 
farmo domačih živali, se slikala na kravi in 
jahala konjička. Dan je bil lep in je prehitro 
minil. Ker sva bila zelo utrujena, sva vožnjo 
domov prespala. Ko sva se zjutraj zbudila, sva 
si še vsa navdušena ogledovala fotografije iz 
Gardalanda. 

Mirjam Tepina, 1. a 
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Miha in maček Muri 

Z mačkom Murijem sva brala knjigo Ali mi odpustiš? Maček Muri je spoznal 
Gašperja. Z njim je odigral eno igro namiznega hokeja in zmagal. Za nagrado nam 
je mami skuhala vročo čokolado. Maček Muri se je polil s čokolado. Mami ga je 
poslala v kopalnico. Rekla mi je, naj ga umijem. V vodo sva dala preveč šampona, 
zato je nastala poplava. Mami naju je kregala in morala sva počistiti kopalnico. 
Zelo sva bila utrujena, zato sva šla spat. 

        Miha Kliček, 2. a 

»VIDITE, RAVNO TAKO VELIK SEM KOT TILE PRVOŠOLČKI.« 

Maček Muri v živalskem vrtu    

Na izlet sem se odpravil v živalski vrt. Tam sem pozdravil svoje velike in male 
prijateljčke. Najbolj všeč mi je bila kača klopotača, ki sem jo imel okrog vratu. 
Ustavil sem se pri velikem slonu, žirafi, ki ima dolg vrat kot tobogan, zebri in botru 
ježu, ki je malical. V želodčku je zakrulilo tudi meni in zato sem se odpravil malicat. 

       Andrej Dobraš, 1. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu v tej šoli smo se zbrali, eni večji, drugi mali, da veliko novega bi mi  spoznali. Tukaj 
v šoli res nam luštno se godi, radi imamo se zares mi vsi. Se lovimo in podimo, vse kar 
treba je storimo, le da dolgčas nam nikoli ni in ni. Pravljice smo skupaj brali in ob tem 
tud »Murija« spoznali. Zdaj prijatelji smo pravi, kot da dolgo bi se že poznali. 

                                                                                 Učenci 1. a in 1. b razreda 
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Pravljice za mačka Murija 
 
Sem maček Muri iz mačjega sveta, 
kjer živi nekdo,ki dobre pravljice pozna. 
Prva pravljica o kralju govori, ki tako je bil bolan, 
da se še premikal ni. 
Mislil je, da srajca rešila bi ga,  
a se motil je zelo, saj ni pomagala. 
V drugi pravljici, ki slišal sem jo, 
nastopa deklica s hudobno mačeho. 
A ko deklica mesece spozna, 
se nasmehne ji največja sreča tega sveta. 
V tretji zgodbi pa kraljične srečamo, 
ki so okamnele in lepe so zelo. 
Ko najmlajši sin jih reši, se z najlepšo poroči. 
In srečno sta živela do konca svojih dni. 
Pa čeprav je kraljična lepa prav vsaka, 
pa moji muci Maci nobena ni enaka. 
 
                                           Zarja Jenšterle, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maša Marjek, 1. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leon Salihović, 1. a

Sem maček Muri 
 
Poslušam pravljice vse noči,  
kadar pa lonec poči,  
pravljice več ni. 
Poslušal sem že krasne,  
nekatere pa blazne. 
Spomnim se še ene,  
ki nosi kanček mene. 
Ena ima konec rdeč,  
tako da stiskal sem se ob peč. 
Poznam kraljevske in beračne, 
a čisto vse so malo »bračne«. 
Najboljša pa mi je 
zgodba o mačku Muriju »baje«. 
Za konec pa še sladoled,  
da bo lonec počil spet. 
 

    Nike Rapelj – Vencelj, 5. a 
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Maček Muri in muca Maca 
 
Maček Muri se smeji 

in ob kavici sedi. 

Z muco Maco se igra, 

piše pesmi za oba. 

Ko pa prideta na cesto, 

maček Muri vidi presto. 

Maca si jo zaželi, 

Muri ji jo podari.  

Presto si sedaj delita, 

in domov oba hitita. 

 
Lina Košir, 1. a 

Maček Muri in njegov teden z Nejcem 
 
Vesel sem, da je bil maček Muri pri meni doma. Skupaj 
sva se igrala, vadila za šolo in veliko brala – knjigo Ali mi 
odpustiš? Pomagal si mi, da sem se lažje učil pesmico. 
Skrbelo me je, kako se boš znašel sam doma, ko bom v 
šoli. A sem ugotovil, da rad dolgo spiš. Ko sem prišel 
domov, si še vedno smrčal. Kako so minili najini dnevi, pa 
sem napisal v verzih. 
 
V ponedeljek sva se srečala 
in skupaj sva domov odšla. 
Ko prišel sem domov, 
v kuhinji našel sem te sredi mize. 
Imel si težave s piškoti, 
a folija se ne grize. 
Četrtek je najin zadnji skupni dan, 
zato ne bodi zaspan. 
Šolsko torbo sva hitro zamenjala 
in na ure plezanja odšla. 
Vidim, da nisi športni tip, 
ker si le opazoval, 
si pa vseeno zvečer utrujen zaspal. 
 

  Nejc Kolar, 2. a 

Jan Jure in maček Muri 

Prvi dan z mačkom Murijem je bil zelo lep. Ko sem ga vzel iz torbe, je spoznal brata Blaža. 
Zelo je bil vesel, ko je dobil novega prijatelja. Zvečer sem mu bral knjigo. Zelo mu je bila 
všeč. Bral sem mu tudi naslednje jutro. Potem sem spoznal še mamico in očija. Nato je 
zasmrčal. Medtem sem igral ps 3. Ko sem nehal, smo odšli na praznovanje osmega 
rojstnega dne. Muri se je medtem igral v moji sobi. Ko sem se vrnil, sem ga objel in ga dal 
spat. Rekel sem mu »lahko noč.« Z mačkom Murijem sem se imel zelo lepo.  

        Jan Jure Stojanovič, 2. a 

Pozdrav iz mačjega mesta. 

Maček Muri 
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Naš peti razred je vključen v mednarodni 
Tulipanov projekt. Novembra smo zunaj 
posadili tulipane in narcise. Čez gredo je 
že naslednji dan nekdo zapeljal z avtom, 
ampak vseeno upamo, da bomo spomladi 
imeli pravi cvetlični vrt. V razredu smo v 
lončke posejali različna semena, ki nam 
prav lepo uspevajo. Lončke smo sami 
naredili iz gline. Vsak dan opazujemo, 
kako nam uspevajo, opazujemo tudi vreme 
in merimo temperaturo. Vse zapisujemo v 
razpredelnico. Otroci iz Anglije, ki so prav 
tako vključeni v ta projekt, so nam poslali 
lepo pismo in voščilnico. Potrudili se bomo 
in jim odpisali, čeprav imamo z angleščino 
včasih težave. 

Sabrina Udrih, 5. a 

Tulipanov projekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mirna Broder, 1. b

Tulipani 
 
Naša šola sodeluje, 
pri projektu, kjer potrebuje  
veliko pameti in znanja  
ter trdega garanja. 
Pri tem projektu se učimo, 
kako naj tulipane posadimo. 
Medtem ko tulipane smo težko čakali, 
smo jih kdaj pa kdaj tudi opazovali. 
Naši tulipani različnih barv so, 
večina jih je rdečih, 
med njimi pa se tudi vijolični skrivajo. 
Ko pa naših tulipanov ne bo več,  
bomo posadili nove 
in to vsem nam bo všeč.  
 

Neža in Zarja, 5. a 
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Verjetno si ne predstavljate, 

a takole so pisali včasih… 

Dr. France Prešeren 

France Prešeren se je rodil 3. decembra 1800 v Vrbi. Ko je bil star sedem let, je 
šel v šolo v Ribnico. Ko je bil večji, je šel študirat na Dunaj. Zaljubil se je v 
Primičevo Julijo. Zanjo je pisal pesmi, potem mu je umrl prijatelj Matija Čop. Nato 
je v Kranju dobil pisarno in postal advokat. Z Ano je imel tri otroke, ki so bili 
nezakonski. Zbolel je za pljučnico in umrl. Umrl je 8. februarja 1849. Njegove 
pesmi so zbrane v knjigi Poezije. Eno izmed njegovih pesmi so izbrali za himno 
Slovenije. 8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik. 

Luka Arnaudov, 3. a 

 KRIKEC IN PREŠEREN 

 

 

 

 

 

 

 

Je že res, da ga tudi v letošnjem Krikcu ne 
smemo pozabiti, saj se po njem imenuje naša 

šola. 
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Čestitamo ti!  

Učenci 3. a 

 

Reši kviz in pokaži, da si pravi »Prešernovec«. 

1. Kdaj se je rodil France Prešeren? 

A) 8. februarja     B) 8. decembra     C) 3. decembra 

2. Katerega leta se je rodil France Prešeren? 

A) 1849     B) 1800     C) 1850 

3. Kdo je bil njegov najboljši prijatelj? 

A) Primož Trubar     B) Matija Čop     C) Stane Žagar  

4. V kateri vasi se je rodil France Prešeren? 

A) Kokrica     B) Mlaka     C) Vrba 

5. Kam je šel France Prešeren študirat? 

A) Dunaj     B) Celovec     C) Praga 

6. V katero punco je bil zaljubljen? 

A) Francko     B) Jožico     C) Julijo 

7. Kaj je bil France Prešeren po poklicu? 

A) pesnik     B) advokat     C) pisatelj 

8. Kje je dobil službo? 

A) Celju     B) Kranju     C) Mariboru 

9. S čim se je France Prešeren ukvarjal v prostem času? 

A) pisal pesmi     B) z atletiko     C) igral nogomet 

10. Kako je naslov njegovi zbirki pesmi? 

A) Mehurčki     B) Poezije     C) Vrane 

11. Kdo je napisal Zdravljico? 

A) Matija Čop     B) Oton Župančič     C) France Prešeren 
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Vsako leto se učenci  naše šole odpravimo 
na tabor. Tam preživimo prijetne dneve, ki 
nam še dolgo ostanejo v lepem spominu. 

Plavalni tabor na Ptuju 

V jeseni smo šli s šolo na Ptuj. Tja smo se odpeljali z avtobusom. Razdelili smo se po 
sobah. V naši sobi smo bili štirje sošolci. Trudili smo se pri pospravljanju sobe in bili 
tudi nagrajeni. Vsak dan smo odšli na bazen. V bazenu smo veliko plavali in se 
zabavali. Vsak je pokazal svoje znanje. Na koncu smo prejeli diplomo. Ogledali smo 
si tudi ptujski grad. V njem sem videl veliko orožja. Včasih smo po kosilu igrali 
namizni tenis. Na Ptuju sem zelo užival. 

Luka Rebolj, 3. a 

KRIKČEVI TABORI 

 

NA KMETIJI 
 
Takoj, ko smo prišli na kmetijo, sem 
zagledala gospodarja. Pokazal nam je 
zajčke, mucke, ovce, osle in kokoši. 
Zajčke in mucke sem imela v naročju in 
jih božala. Peljala sem se tudi s 
traktorjem. Kurili smo ogenj. V gozdu 
smo iskali škratka. Utrujeni smo zvečer 
zaspali. Zjutraj nas je že čakal avtobus. 
      

Lina Košir, 1. a 

Kaj mi je bilo na kmetiji najbolj všeč? 
 

 Kurjenje ognja, ker so po zraku letele iskrice. (Žan) 
 Zajčki, ker so se tako stisnili k meni. (Sara) 
 Sprehod po gozdu in opazovanje močerada. (Žiga, Lenart) 
 Iskanje škratka po gozdu. (Dunja) 
 Ko smo se vozili s traktorjem. (Milan) 
 Hranjenje zajčkov. (Jernej) 
 Iskanje škratka in sladkanje z njegovimi bonboni. (Nika Z., Mirna) 
 Obisk pri čebelarju, ker smo se veliko naučili o čebelah. (Bor) 
 Ko smo s svetilkami ponoči iskali škratka in njegov zaklad. (Jošt, Nika K.) 
 Zajčki, ker smo jih imeli v naročju in jih božali. (Maša, Mark, Andrej) 

 
Učenci 1. b razreda 
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Plavalni tabor na Ptuju 
 
Jeseni smo šli na plavalni tabor na Ptuj. 
Ptuj je najstarejše slovensko mesto. Leži 
ob reki Dravi. Stanovali smo v nekem 
domu. Od tam smo se z avtobusom vozili 
na plavanje v Ptujske toplice. Plavali smo 
celo dopoldne. Popoldne smo si ogledovali 
mesto. Tam sem zbolela. Imela sem 
vročino. Zato si nisem mogla ogledati 
gradu. Kljub bolezni mi je bilo na Ptuju 
zelo lepo.   
 
                                   Lea Sajovic, 3. a 

NNaa  MMeeddvveeddjjeemm  BBrrdduu  
  

Ob devetih zjutraj smo se z avtobusom odpeljali na tabor. Ko smo prispeli, smo se 
namestili v sobe. Jaz sem bila v sobi 
Netopirji. V sobi sem bila s Tjašo in Žano. 
Imele smo težave z postiljanjem postelj. 
Ko smo pripravili postelje, smo imeli 
kosilo. Za kosilo se ne spomnim, kaj smo 
imeli, ampak vem, da je bilo dobro. Po 
kosilu pa smo šli v svoje sobe. V sobah je 
bilo lepo. Z Žano in Tjašo smo jedle 
sladkarije in se igrale enko. Imeli smo tudi 
pohode. Spoznali smo učiteljice Darjo, 
Ksenijo in Mojco ter učitelje Andraža, 
Klemena in Bojana. Imeli smo dobro 
malico – sadje. Odšli smo tudi na pohod, 
da si ogledamo okolico. Ko smo prišli, 
smo si malo odpočili in potem odšli v 
naravoslovno učilnico. Tam smo gledali 
živali: zajčico Zalo, morskega prašička 
Miša, tri želve, paličnjake in enega ščurka. 
Prvi dan smo imeli tudi lokostrelstvo. 
Zvečer smo imeli nočni pohod. Ko smo 
prispeli, smo se stuširali in odšli spat.  

Drugi dan smo vstali ob 7.00 in imeli 
telovadbo. Po telovadbi pa smo odšli na 
zajtrk. Potem je sledilo pospravljanje sobe, dobile smo desetko. Kmalu potem pa smo 
imeli orientacijski pohod in kosilo. Po kosilu pa je bil počitek. Plezali smo po plezalni 
steni in imeli štafeto. Stena je bila zelo visoka, čez celo steno doma Medved. Nato 
smo odšli v naravoslovno učilnico in na pohod, zvečer pa v igralnico. Zjutraj smo 
pakirali in pospravljali. Potem smo se igrali in sami odšli na orientacijski pohod. Nato 
smo se odpravili proti domu. Tega tabora ne bom nikoli pozabila. 

Ajda  Možina, 4. b 
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Pridite na srečanje vseh vesoljcev, kjer bomo z vesoljskim 
plesom prestrašili vse Zemljane. Pohitite, da česa ne zamudite. KRIKEC IN VESOLJCI 

Zehra Mehić, 4. b 

Neža Skumavc, 5. a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Kozina Bubnič, 5. b 
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VESOLJCI – POIŠČI 10 BESED, POVEZANIH Z VESOLJEM 

 

Alma Gril, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Kozina 
Bubnič, 5. b 

R  Z  E  M  L  J A F
O  V  I  K P  M A N
V  E  S  O L  J E T
K  Z  T  O A  F L I
B  D  L  U N  A B L
L  A  S  K E  C G E
K  O M  E T  O E T
N  E  R  K I  D G A
K  R  M  R M  A R S
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V šoli se učimo, da dobre ocene dobimo. Tu imam prijateljev obilo, 
med seboj skrivnosti si delimo. Kar se bomo v šoli naučili, ne bomo 
pozabili. Včasih se v šoli tudi skregamo, a kmalu zamere pozabimo. KRIKEC V ŠOLI 

.  

Obisk arboretuma 

V torek, 4. 5. 2010, smo šli s 
šolo v arboretum Volčji Potok. 
Imeli smo se dobro. 
Petinštirideset minut nas je 
vodila vodička Tatjana. 
Povedala nam je, da je dva 
tisoč vrst dreves. Videli smo 
japonskega krapa, to je velika 
riba. Videli smo tudi kosa, 
goloba, polža, metulja in 
velikega pupka. Ko je minilo 
petinštirideset minut smo šli 
malicat. Po malici smo šli gledat 
dinozavre. S seboj sem imela 
fotoaparat. Dinozavrov je bilo 
dvainpetdeset. Z mojo sošolko Floro sva jih poslikali. Izlet mi je bil zelo všeč.   

Hana Šuligoj, 2. b 

Učenci prvih razredov smo v živalskem vrtu Ljubljana preživeli prijetno dopoldne in 
nepozabno srečanje z živalmi. 
Preberite, kaj je bilo otrokom 1. a razreda najbolj všeč: 

 Ko smo gledali morske leve, ki so imeli svojo točko. (Klemen) 
 Ko sem okrog vratu imela kačo in sem čutila, kako je mrzla. (Julija) 
 Ko smo šli božat ovčke, najlepša mi je bila črna.(Ajda)  
 Opice, ker so plezale in bile zelo smešne .(Luka) 
 Lev, ker je polulal učiteljico Tjašo. (Klara H.) 
 Opice, ker plezajo, skačejo in jejo banane. (Leon) 
 Morski levi, ker so spretno skakali čez obroč. 

(Manca) 
 Ko je Lino polulal lev. (Mirjam) 
 Tiger, ker je največja mačka, kar sem jih videl 

(Dejan) 
 Tjulenj, ker je držal žogo na nosku. (Klara Š) 
 Morski prašiček, ker ga imam tudi doma. (Lina) 
 Morski prašiček, ker je tako mehak za pobožat. (Žiga F.) 
 Najbolj mi je bilo všeč, ko sem božala morskega prašička. (Tjaša) 
 Kača, ker sem jo imel okoli vratu in spoznal, da je zelo gladka in nič sluzasta. 

(Vid) 
 Opice, ker dobro plezajo, pa še smešne so zelo. (Žiga P.H.) 
 Kača, ker je mrzla in mi ni bilo več vroče, ko sem jo imel za vratom. (Erazem) 
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Igre brez meja 

V sredo, 21.4.2010, smo OŠ Helene Puhar in OŠ Franceta Prešerna priredili skupne  
igre brez meja. Iz naše šole je sodeloval naš razred, 4. a. Najprej smo se drug 

drugemu  predstavili, potem pa pomešali v štiri 
skupine: rdeče, rumene, zelene in modre. Bil sem v 
rdeči skupini. Igrali smo tri igre, to so bile: hokej, 
metanje obročev na steklenice in nošenje žoge na 
pladnju. Igre in druženje je trajalo dve šolski uri. Imeli 
smo se zelo lepo. 
Vzdušje je bilo ves 
čas napeto, saj 
nismo vedeli, kdo bo 
zmagal. Končno 
smo nehali igrati in 

zmagali so rumeni. Na drugem mestu smo bili 
rdeči, na tretjem zeleni, na zadnjem mestu pa 
modri. Na koncu smo vsi dobili zlate medalje. Nato 
smo se še nekaj časa družili ob kokakoli in 
piškotih. 

Žiga Bevc, 4. a  

 

Zimska šola v naravi - Kranjska Gora 

Bližala se je zimska šola v naravi in jaz sem jo komaj čakala, da vidim, kje bomo 
spali, jedli in se zabavali. Končno je napočil  trenutek, ko smo odšli. Ko smo prispeli v 
Kranjsko Goro, smo odšli takoj smučat. Bila sem v dobri skupini. Naš učitelj je bil Vid, 
ki je bil zelo prijazen. Po končanem smučanju smo odšli do doma, kjer smo si 
ogledali sobe. Naša soba je bila zelo 
velika, saj nas je bilo v njej šest deklic. Po 
ogledu sob smo odšli na kosilo, potem pa 
smo imeli malce počitka. Popoldne smo 
šli ven na sneg, kjer smo izdelovali kipe iz 
snega. Naša skupina je naredila mravljo. 
Proti večeru smo šli na pohod z lučkami. 
Bilo je zelo lepo. Ko smo se utrujeni vrnili 
nazaj v dom, smo povečerjali in ob 
desetih odšli spat.  
V torek smo po smučanju komaj čakali 
plavanje v bazenu hotela Larix. Plavali 
smo in se zabavali tri ure. Ko smo prišli iz 
bazena, nas je čakala večerja, potem pa spanje.  
V sredo  je bilo lepo vreme. Takoj po zajtrku smo spet odšli smučat. Učitelj Vid nas je 
odpeljal do smučišča Podkoren, kjer smo smučale ves dopoldan. Popoldne smo odšli 
v Liznjekovo domačijo, kjer so nam povedali in pokazali, kako so tam živeli v starih 
časih. Zvečer smo imeli zabaven kviz. Po kvizu pa spanje.  
Naslednji dan smo se spet po zajtrku odpravili na smučišče, kjer smo smučali do 
enih. Po smučanju smo odšli na kosilo in potem na počitek v sobo. Popoldne sta nas  
obiskali učiteljici Tanja in Elvira, ki sta nam pripravili zabavno angleščino. Zelo smo 
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se zabavali, saj smo se igrali in reševali razne zanimive naloge. Po zabavni 
angleščini smo odšli na večerjo. Po večerji pa nas je čakal zabaven večer v pižamah. 
Vsi smo se oblekli v pižame, se zraven še malo našemili in zabava je bila tu. Komisija 
je izbrala najboljšo pižama maškaro. Po zabavi pa smo hitro zaspali, saj smo bili zelo 
utrujeni.  
Prišel je petek, zadnji dan zimske šole v naravi. Ker je deževalo, nismo odšli smučat. 
Naši učitelji vaditelji so nam predstavili pravila na smučišču, smučarsko opremo in 
nevarnosti na smučišču. Bilo je zelo zanimivo in dopoldne nam je hitro minilo. Odšli 
smo še zadnjič na kosilo. Pospravili smo  prtljago, jo naložili na avtobus in se 
odpeljali domov. Veselila sem se, da bom videla domače, saj sem jih že malo 
pogrešala. Zimska šola v naravi v Kranjski Gori  mi bo ostala v lepem spominu, saj 
sem se imela zelo lepo v družbi prijateljev. 
 
      Maša Žumer, 5. b   

Zimska šola v naravi – Kranjska Gora 

V torek smo šli po napornem smučanju v hotel Larix na bazen. Preden smo se odšli 
kopat, nam je prijazen gospod razložil pravila, ki se jih moramo držati na bazenu. 
Otroci pa smo komaj čakali, kdaj bomo prišli na bazen. Upoštevali smo vsa pravila, 
čeprav smo lahko delali, kar smo hoteli. Najprej pa so nas  učitelji preizkusili, kako 
plavamo. Ko smo že veselo čofotali v bazenu, je prišla Pika Nogavička – vaditeljica 
aerobike  in začela z vajami . Bilo je zabavno gledati moje sošolke, ki so telovadile, 
kajti jaz se tega nisem udeležila. Plavanje nam je hitro minilo in vrniti smo se morali  
v dom. Še prej pa smo si morali posušiti lase. Punce smo imele kar dosti dela. Fantje 
pa so bili hitri kot blisk. Ko smo se vrnili nazaj v dom, sem bila zelo utrujena. 

                                                                                                    Tajda Škraba, 5. b 

Na obisku v Slovenskem šolskem muzeju 

V torek, 6. 4. 2010, smo 4. razredi odšli na ogled Slovenskega šolskega muzeja. Mi 
smo si šli najprej ogledat zgodovino šole 
po zgodovinskih obdobjih.  Ogledali smo 
si tudi razstavljene predmete: šolske 
zvonce, obleko upravnika, knjige, 
spričevala … Nato pa je bila ura 
računstva. Prišli smo v učilnico, ki je bila 
taka, kot v starih časih. Fantje so si 
oblekli telovnike, punce pa predpasnike. 
Usedli smo se v klopi in zazvonil je 
šolski zvonec. V učilnico je prišla muzejska uslužbenka, preoblečena v učiteljico iz 
starih časov. Morali smo jo klicati gospodična učiteljica. Skratka, imeli smo se zelo 
lepo in jaz upam, da bom še kdaj odšla na ogled tega muzeja. 

Lida Križnar, 4. a 
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V muzeju smo si ogledali 
makete, slike, predmete iz 
šole v starih časih … Nato pa 
smo odšli na učno uro 
računstva. Preoblečeni v 
telovnike in predpasnike smo 
se usedli v klopi. Vodička nam 
je povedala, kako se moramo 
obnašati in klicati ter 
pozdraviti učiteljico. Učiteljico 
smo morali klicati gospodična 
učiteljica, pozdraviti pa 
»bogdaj, gospodična 
učiteljica«. Ko je gospodična 
učiteljica prišla v učilnico, je trdo zaloputnila z vrati. Od presenečanja smo jo pozabili 
pozdraviti, ona pa je kar čakala. Končno smo se spomnili. Pozdravili smo jo, ona pa 
nas. Že takoj je moj sošolec začel z govorjenjem in učiteljica mu je rekla, da bo moral 
klečati na koruzi. On pa je učiteljici odgovoril, da komaj čaka na to, zato ga ni poslala 
na klečanje, ampak mu je rekla, naj odide iz učilnice. Tudi med poukom računstva je 
bilo veliko učencev, ki so klečali na koruzi. Ko je bilo pouka konec, smo si vsi 
oddahnili. Upam, da bom ta muzej še kdaj obiskala. 

                                    Anja Mohorič, 4. a 

 

 

Zimska šola v naravi – Kranjska Gora 

V Kranjsko Goro sem prišla šele v torek, medtem ko so bili moji sošolci že tam. Z 
njimi sem se srečala, ko so ravnokar zaključili s smučanjem. 
Pospravili smo smuči in čakala nas je dolga pot do Porentovega doma, kjer smo 
pojedli kosilo. Po kosilu smo se odpravili v depandanso, kjer smo imeli sobe. Po 
počitku je sledilo kopanje v hotelu Larix. Tam smo bili tri ure. Potem pa smo se vrnili 
v depandanso. Imeli smo malo počitka, potem pa je bila večerja. Po večerji je bil 
zabavni kviz. Medtem ko smo se mi 
zabavali, so ocenili, kako imamo 
pospravljene sobe. Na koncu kviza so 
razglasili, kako so bile sobe ocenjene in 
kdo je zmagal v kvizu. 
Odšli smo nazaj v sobe, kjer smo se 
pripravili na spanje. Ko je ura odbila 
deset, smo odšli spat. Prvo noč sem 
zelo slabo spala, a vseeno mi je prvi 
dan hitro  minil. 

 

Laura Gradišar, 5. b 



  18

Povsod je lepo, a doma je najlepše! 

Družinski izlet v Volčji Potok 
 
V soboto smo šli v Volčji Potok. 
Tam smo videli šestdeset 
dinozavrov. Nekateri dinozavri so 
imeli tudi glasove. Zelo so mi bili 
všeč. Videli smo veliko rož in 
tulipanov. Šli  smo na igrala. Jedli 
smo tudi sladoled. Ogledali smo si 
orhideje. V vodi so bile želve in ribe. 
Ko smo se vračali, smo se ustavili 
na pici Botana v Lahovčah. Izlet mi 
je bil zelo všeč. 
 

Eva Rozman, 3. b  

Smučanje v Besnici 
 
Med počitnicami nama je bilo z Lucijo zelo dolgčas, zato sva se odločila, da se greva 
smučat v Besnico. Saj je tudi najljubše smučišče tod okrog, pa še zastonj je. Pripravila 
sva smuči in oče naju je odpeljal v Besnico. Oče je parkiral avto in iz avta zložil smuči. 
Ura je bila skoraj že ena popoldne. Z Lucijo sva obula smučarske čevlje, nataknila 
smuči in se postavila v vrsto za vlečnico. Vlečnica je bila bolj počasna, zato je kar 
nekaj časa trajalo, da sva prišla na vrh smučišča. Z Lucijo sva tekmovala, kdo bo prej 
dol. Seveda sem zmagal, čeprav je bila tudi Lucija zelo hitra. Dan na smučišču nama 
je kar hitro minil. Treba je bilo iti domov. Doma naju je mama vprašala, kako sva se 
imela in odgovorila sva ji, da zelo lepo.      

Lovro Veber, 5. b 

Moje jesenske počitnice 
 
Med počitnicami je imel bratranec Žan rojstni dan. Pri njem smo se igrali in jedli zelo 
dobro torto. Mamici Mojci sem pomagal delati sadno solato. Šli smo tudi na morje. 
Hodili smo po obali in gozdu .Za živali iz zavetišča smo nabirali kostanj in želod, da jih 
bom lahko nesel v šolo. Peljali smo se v Idrijo, kjer smo si ogledali akvarij. Tam sem 
videl različne vrste rib, želve, kače, žabe in ptiče. Prvega novembra pa smo šli v Kranj 
na pokopališče. Tam je pokopan moj pradedek Simon in smo mu prižgali svečo.  
   

  Luka Rebolj, 3. a 

KRIKEC DOMA 

 

Potovala sem v Minimundus 

Minimundus leži ob Vrbskem jezeru, zato smo se 
zjutraj usedli v avto in se odpeljali v Celovec. 
Kupili smo družinsko karto in vstopili v park. Tam 
se nahajajo makete zgradb iz celega sveta. Med 
nekaterimi zgradbami so vozili vlakci. Sredi parka 
stoji planetarij. Tam si lahko ogledaš film o 
zvezdah in planetih. V parku imajo tudi čudovito 
sončno uro. Ko smo odhajali, smo v poseben 
aparat dali dva centa. Zavrteli smo ročico in ven 
je prišel spominski kovanec. Najbolj sem si 
zapomnila Taj Mahal. 

Ana Tepina, 3. b 
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Ko pogledam skozi okno,  
se zasmejem na ves glas, 
ko zagledam sneg, ki pada,  
na ceste, strehe in na vse. 
Sneg, oj sneg, ti prelepi sneg. 
Snega se veselim,  
in  se kepat odhitim. 
Snežaka naredim, 
na glavo mu lonec posadim,  
v roke pa metlo položim. 
Sneg, oj sneg, ti prelepi sneg. 
Ko pa pride noč, 
moram na žalost spat, 
jaz pa  komaj čakam,  
da vstanem, se oblečem 
in zapodim se spet na sneg, 
se igrat in sneg raziskovat. 
Sneg, oj sneg, ti prelepi sneg. 
 

Jani Uzar Videmšek, 5. b 

Sneg 
Snegec, snegec je letel, 
in v Jureta priletel. 
Jure se je ujezil 
in snegca napodil. 
Snegec je letel čez vas,  
čez njive in čez laz.  
Ustavil se je le za las,  
s skokom na sneženi pas. 
Sonček, sonček prihitel, 
snegca je v roke vzel, 
snegec se je raztopil 
in se v vodo spremenil. 
Snegca zdaj ni več, 
zima šla je preč. 
So pa rože prihitele 
in na zemlji zablestele. 
 

Jure Pleša, Hana Vidjak, 
Tajda Škraba, Luka Čelik 

in David Cesar, 5. b 

Sneg 
 
Beli sneg, ki pada z neba, 
pobeli travnike in polja,  
gozdove, mesta in vasi. 
Hiše so vse bele,  
in vse ceste zasnežene. 
Sredi mesta zasnežena 
in lepo okrašena  smreka 
stoji. 
Gleda otroke in se veseli. 
Otroci se igrajo, se kepajo, 
smejijo 
in snežinke v roko lovijo. 
Naredijo še snežaka,  
mu prinesejo  šal in klobuk, 
korenček še za nos,  
pa čevlje, da ne bo bos. 
 

Laura Gradišar, Lara Kozina 
Bubnič, Jan Arko, Luka Kavčič, 

5. b 

Snežna odeja 
 
Snežna odeja prekrila je polje,  
na sneg je Lovro prihitel  
in novemu snežaku 
na glavo klobuk je nadel. 
Lovra je mraz ulovil,  
tekel domov je in se na peč 
pred mrazom je skril. 
Gledal skozi okno je  
in opazil drobne snežinkice. 
Toplo oblekel se je  
in stekel ven, kepat z očetom se. 
 

Maša Žumer, Maša Pirnat, Staša 
Šolar, Lovro Veber, 5. b 

Kadar  smo  malo  zasanjani  oz.  zaljubljeni,  izpod  naših 
peres  nastanejo  lepe  pesmi. Naj  vas  popeljejo  v  sanjski 
svet. KRIKEC IN POEZIJA 

Žan Ribnikar, 1. b 
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Huda zima 
 
Sneg pobelil je breg,  
zamedel cestišče,  
zaledenel križišče, 
zamedel vojake 
in delal snežake. 
Prinesel je mraz, 
zamedel prelaz. 
Mislimo samo na sneg,  
vabi nas ta beli breg. 
Hitro smučke na noge, 
pa brž gor na breg. 
Po bregu se spustimo,  
da mrazu ubežimo. 
Pod bregom pa naš očka 
stoji, 
nas gleda in modruje: 
»Otroci, povem vam le-to, 
da letos huda zima bo.« 
 
Aleš Jesenovec, Žan Dolžan, 

Marko Štern, Jaka Grandlič, 
5. b 

Snežne sanje 
 
Sanjam ,ali je res,  
še sam ne vem več. 
Ko pogledam skozi okno,  
vidim sneg , ki pada. 
Sanjam, ali je res, 
ko spet pogledam skozi okno, 
zagledam snežaka, ki se mi 
smeji. 
Sanjam, ali je res. 
Zamižim in spet pogledam skozi 
okno. 
Res je, sneg je zapadel, 
Nič ne sanjam, vse je res. 
Vidim prijatelje,  
ki na snegu se igrajo, 
se smejijo in glasno klepetajo. 
Oblečem se toplo,  
vzamem sani in brž na zasneženi 
breg. 
Spustim se po bregu,  
okrog mene mraz straši, 
meni pa za to še mar ni. 
V roke zebe me, v noge zebe me, 
pri srcu pa mi je toplo,  
ker mi je lepo. 
 

Tinkara Prosenc, Hajdi Korče, 
Alen Selimović, 5. b 

Spomini 
 
Nekoč v očeh sijalo je sonce, 
danes v njih lesketajo se solze. 
Nekoč kopala sem se v veselju 
in uživala na  soncu sem v brezdelju. 
Sedaj od veselja ostala je  le para 
in brezdelje le slaba je šala. 
Vse naredim, le da svoje misli zaposlim, 
da daleč stran od misli nate poletim. 

                                 Hajdi Korče, 5. b 

Sreča 
 
Kadar pridejo težave, 
upaj na vesele dni, 
svoj pogled upri v 
daljave,  
tam se sreča ti smeji. 
 

Hajdi Korče, 5. b 

Sadna hrana 
 
Mala sadna Mara, jagod in jabolk sploh ne mara, 
 pomaranča se ji grozno gnusi, hruške niti ne 
poskusi. 
Mama pravi: Hrana iz sadja je pomembna za 
človeka! 
In brez jabolk, bolna boš, ko boš velika. 
Mara pa tolaži mamo: Pa saj maram sadno 
hrano, 
ti pozabljaš, da k njej spada jagodna čokolada. 

 
Špela Korenjak, 3. a 

V našem razredu 24 bistrih glavic sedi,  
a načelu razreda naš Janez stoji.  
Kadar Madalinu zaradi pripomb se 
smejemo vsi,  
naša učiteljica čisto znori. 
Naš Andraž bistra buča je,  
kot mali Einstein obnaša se. 
Žiga pri nogometu premaga vse, 
ko on na gol cilja, ga ne ubrani nihče. 
Naša mini Alma na pogled kot elastika je, 
naredi špage in premete vse. 
Vsi, ki jih v tej pesmi nisva omenili,  
so prav tako bistri in zanimivi. 
Zarja in Neža, ki to pesem spesnili sva, 
vas vabiva pogledat naš peti a. 
 

Zarja Jenšterle, Neža Skumavc, 5. a 

Ajda Rekar, 1. a 
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Domišljija je začetek ustvarjanja. 
Domišljaš si, kar si želiš. 
Želiš si, kar si domišljaš in nazadnje ustvariš,kar hočeš. KRIKEC IN DOMIŠLJIJA  

 

 

 

Dunja Kurat, 1. b 

 

Sem golobček Ninička 
 
Sem golobček Ninčka. Sem v Anini sobi. Spim in jem pa v kletki.  Ana je imela tudi 
muco Piko. Nekoč je Ana odšla v trgovino. Preden je šla v trgovino, me je nahranila.  
Potem je pozabila zapreti vratca v kletki. Mislil sem, da se je šla samo preobleč. 
Potem pa je prišla Anina babica. Odprla je okno, zletel sem v širni svet. Potem sem 
odletel na kmetijo. Tam pa so imeli tudi psa, ki me je preganjal. Tako sem se ga 
ustrašil, da sem  zletel v gozd. Rekel sem si, da tukaj ni nič strašnega. A tedaj je 
prišla lisica in je rekla,naj se nič ne bojim. Odšel sem na neko teraso. Tam je bila 
sitna mačka, ki me je skoraj pojedla. Hitro sem odletel k Ani domov v kletko. Tam  
sem nekaj pojedel in popil. Zelo sem srečen, da sem spet doma. 
 

Nina Pečarič, 3. b 
 

Če bi bil čebela 
 
Če bi bil čebela, bi bil zelo majhen. Bil bi lepe 
rumene in črne barve. Živel bi dve ali eno leto. 
Letel bi s cveta na cvet. Imel bi veliko čebeljih 
prijateljev. Nikoli ne bi pikal, če ne bi bilo 
potrebno. Z veseljem bi ljudem dajal med. Če 
ne bi bilo nas, bi narava izumrla. Vsak dan bi 
veliko delal. BILI BI SREČNA ČEBELJA 
DRUŽINA!!! 
 

Domen Kavčič, 3. b

Sem polž Tine. Lezem po gredici, 
včasih pa kar po stopnici. Čakam 
deklico Mašo, ki mi večkrat prinese 
sočno travo. Poleg mene lezejo tudi 
bratci in sestrice. Kadar me Maša 
razjezi, se skrijem v hišico. Iz nje me 
privabi le sočna solata. 
 

Maša Marjek, 1. b 
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Miška 
Zjutraj sem se že zgodaj zbudila, ker sem bila polna pričakovanja, saj danes pridejo 
na obisk sorodniki. Čakala sem in čakala, pa jih ni in ni bilo. Končno pa so le prišli. 
Zelo sem jih bila vesela, saj jih že dolgo nisem videla. Razkazala sem jim stanovanje 
in pokazala, kje bodo spali.  Sorodniki so opazili, da imam novega hišnega 
ljubljenčka, miško. Vsi so jo hoteli videti. Želeli so, da jo dam iz kletke. Poskušala 
sem miško ujeti, pa se ni pustila. Poskusil je še moj bratranec. Z roko jo je lovil po 
kletki, pa se tudi njemu ni pustila ujeti. Končno mu je le uspelo. Dali smo jo v kroglo 
za tekanje. Moj stric si jo je želel dati na roko. Prijel jo je za rep, tedaj pa se je miška 
obrnila in ga ugriznila v roko. Spustil jo je, miška pa je skočila na mizo. Miška je 
tekala sem ter tja. Vsi smo kričali, zgrabila nas je panika. Teta je celo pobegnila na 
hodnik. Miška pa je stala sredi mize in nas gledala.  Končno smo se opogumili in jo 
ujeli. Dali smo jo nazaj v kroglo za tekanje in jo dali na tla. Miška je veselo tekala po 
krogli, mi pa smo jo opazovali. Še dolgo po tem smo se smejali stričevi nezgodi in 
našemu junaštvu. 
 

Lara Kozina Bubnič, 5. b 
 
Na leteči preprogi 
Bil je zelo dolgočasen dan. Sedel sem v sobi in kar naenkrat je v sobo priletela leteča 
preproga. Bil sem zelo začuden, saj leteča preproga ne obstaja. Vseeno sem skočil 
nanjo in odpeljala me je v deželo Nikjernikoli.  V deželi Nikjernikoli ni bilo ljudi in tudi 
nikoli jih ne bo. V tej deželi so živele samo igrače. Srečno so živele, dokler jih ni 
začarala  coprnica Zofka. Zdaj je bilo v tej deželi vse tiho, ker igrače niso bile več 
žive. Peljal sem se na leteči preprogi in sam pri sebi razmišljal, da bi jih mogoče 
lahko rešil. Namenil sem se h gradu, v katerem je živela coprnica Zofka. Leteča 
preproga me je spustila na tla. Ko sem stopil na tla, sem ugotovil, da sem postal pravi 
vitez. Na jasi sem zagledal konja in z njim odjezdil skozi gozd. 
 

Anamari Oblak, 5. b 
 
Dežela čudežev 
V deželi čudežev je vse čudno. Tam jedo denar in pijejo sončne žarke. Imajo dva 
metulja, ki te popeljeta čez morje. Tam živijo marsovec Maksi, ananas Špikec, človek 
Dvoglav in ptič Čuden. Špela je potovala skozi deželo. Prosila je metulja, če jo 
popelje skozi deželo. Metulj je rekel, da jo bo odpeljal. Srečala sta Maksija in ga 
vprašala,  od kod je. Maksi je rekel, da je doma ob drevesu pri vodi. Maksi ju je 
vprašal, če gre lahko z njima in onadva sta mu rekla, da lahko. Maksi se je usedel na 
metulja in so šli naprej. Srečali so Špikca, ki jim je povedal, da ima rojstni dan. Špela 
je predlagala, da ga praznujejo skupaj. Špikec je bil takoj za to, zato je šel iskat še 
drugega metulja, Dvoglava in Čudnega. Skupaj so začeli praznovati. 
 

Špela Korenjak, 3. a 
 
Odprl sem zaklenjena vrata 
Ko sem odprl zaklenjena vrata, sem zagledal stopinje, ki so bile bele, kakor da bi 
nekaj stopilo v smetano. Sledil sem jim po celi hiši. Sledil sem jim po stopnicah, po 
podstrešju- vsepovsod. Na koncu sem prišel v prodajalno in tam sem zagledal žirafo, 
ki je jedla smetano. Začel sem se zelo smejati. Šel sem iz hiše. Potem sem se zbudil 
v šoli med kontrolno nalogo. Nehal sem se smejati.  

Peter Udir 3.a 
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Po napornem branju si morate vsekakor 
zbistriti vaše možgane. Pa veselo na delo.  KRIKEC IN RAZVEDRILO 

   

Križanka o šolskih potrebščinah 

 

Vodoravno 
 
4. Z njimi režemo papir. 
6. Vedno se ti zdi pretežka. 
7. Z njo pobrišeš, če narediš kaj narobe. 
8. Vanj rišemo in pišemo. 
 
Navpično 
 
1. Z njim šilimo. 
2. Brez njih imaš umazane nogavice. 
3. Vanjo pospraviš pisalne pripomočke. 
5. Uporabiš jih pri risanju in barvanju. 
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Pravljice 

 
Kaj vem o pravljicah? Napiši ime pravljičnega junaka. 
 

 
Pojedla je zastrupljeno jabolko. 

  2    5      3

 
V gozdu je srečala volka. 

10    12      1    9     6

 
Spala je dolgih sto let. 

11                14  

 
S pomočjo živali je dobil novo srajčico. 

  4       

 
Ko se je zlagal, se mu je podaljšal nos. 

8             

 
Volka so prepoznali po črni šapi. 

      13         

 
V gozdu sta našla čokoladno hišico. 
J  A  N  K  O  I  N  7        

 

 

 

Geslo 

1  2  3  4  5  6  ‐‐    

7  8  3  6  9  10  4 3 6 11 12 13 3  4  14  6
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POBARVAJ ME! 



 

 

 


