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ŠOLSKO GLASILO 
 
Šolarji posluš'te to! 
O, ful kul je to! 
Lani smo začeli.  
Se najbolje imeli. 
Kar z učiteljico bi mi zapeli. 
O, seveda tudi letos smo tu. 
 
Glasilo šolsko to je to. 
Lepo se imamo najlepše je to! 
Ampak brez nekoga to ni šlo! 
Super uči'tlca vodi vse to. 
In še prijazna je res ona zelo. 
Lepo se imamo mi res zelo. 
O, brez heca, glasilo je izšlo! 
 
Nina Klemenčič, 4.a 
 
 
PESMICA 
 
Šolsko glasilo pišemo 
in se zelo zabavamo. 
Veliko pesmi, križank, anket: 
ta za vas zabava je prava. 
Vse kar Anita nam naroči, 
naredimo mi vsi. 
Zelo veliko pišemo,  
včasih kaj narišemo. 
Spisi letijo okoli nas 
kot da jih beremo naglas. 
To je zdaj vse za vas, 
upam, da ne bo vam dolgčas. 
 
 
Maja Valjavec & Karin Šega, 4.a 
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SMUČANJE NA KRVAVCU 
 
V nedeljo smo se odpeljali na 
Krvavec. Ko smo prišli pod vznožje, 
nas je gondola ponesla na vrh. Tam 
smo počakali na motorne sani, ki so 
nas odpeljale v naš apartma. Vse 
stvari smo dali na svoje mesto, popili 
čaj in se šli smučat. Moj bratec Jaša 
in ati sta šla na krožničke, jaz in 
mami pa na sedežnico. Do pol štirih 
smo se smučali, potem smo morali 
nazaj v apartma. Zvečer smo se 
sprehodili do hotela. Tam smo 
pojedli pecivo in palačinke. Nato 
smo se prisankali nazaj do naše 
koče. Malo smo še pogledali 
televizijo in skočili v pižame, potem 
pa spat. Čez tri dni smo odšli 
domov. 
Te počitnice na Krvavcu so mi bile 
zelo všeč. Upam, da jih bomo še 
kdaj ponovili. 
 
Tajda Bavdek, 3.a 
 
 
 
 
 
 Domen 

Krč, 4.a  
ŠALA 
 
Prijatelja Debelinko in Suhec sta šla na bazen.  
Nista in nista se spravila v vodo, saj nista znala plavati. Končno 
spregovori Suhec: 
»Kar pojdi brez skrbi v vodo. Slišal sem, da mast plava na vodi!« 
»Zakaj se pa potem ti bojiš? Saj tudi trske plavajo na vodi!« 
 
Špela Hudobivnik, 3.a 
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SILVESTROVO 
 
Na Silvestrovo je bila mamica v službi. Ati, jaz in Žan smo naredili za mamico pico, ker je 
domov prišla utrujena. Skupaj smo pojedli pico. Potem sta šla Žan in Tjaša spat, jaz, mami 
in ati pa smo se igrali tombolo. Ko sta se Žan in Tjaša zbudila, smo povečerjali. Za večerjo 
smo jedli pečenko in riž s sirom. Potem smo se šli karaoke in risanje v miže. Ob enajstih 
smo šli ven. Spustili smo raketo in šli k Ajdi z baklo. Pri Ajdi smo pričakali novo leto. 
Spustili smo rakete, metali petarde in pili šampanjec. Potem smo šli še k Jožu. Tam smo 
bili do treh zjutraj. Nato smo se utrujeni odpravili domov. 
 
Lara Križaj, 3.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klavdija Melinc, 1.b 
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PRI MAMI NA KMETIJI 
 
V nedeljo sem šla z bratcem k mami na kmetijo. V 
ponedeljek zjutraj sem šla v hlev teličku Piku dati mleko. 
Dopoldne in popoldne je bilo zelo vroče in sva bili z 
mamo notri. Mama me je naučila kvačkati. Zvečer sem 
šla spet v hlev. V torek sem se zbudila in šla gledat 
televizijo. Zvečer sem šla s stricem v službo. Tam sem 
igrala računalniške igrice in na kopirni stroj kopirala roko, 
glavo, CD, trak, ravnilo in svinčnik. Kopije sem vzela 
domov.  
 
 
 
 

Ema Perhavec, 3.b 

 
 
V sredo smo šli na njivo. Ata in bratec 
Žan sta šla s traktorjem, jaz in mama pa 
peš. Tam sva vozila traktor in se lovila. 
Potem smo se odpeljali domov na 
Kokrico. 
 
Lara Križaj, 3.a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucija Dolenšek, 2.b 
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SLOVO 
 
Sonce se je poslovilo. 
Lepo na morje je odšlo. 
Od tam naprej pa za gore je zašlo. 
V svet se je podalo. 
Oj, kdaj prišlo bo zdaj nazaj. 
 
Rok Juše, 4.a 
 
 
 
 
 

 

Živa Grah, 4.a 

PESEM! 
 
Celo zimo sem smučal po smučišču,  
kot bi plesal po plesišču. 
 
Imel sem kombinezon, 
pisan kot bonbon. 
 
Na smučišču bil je led,  
a ovire premagoval sem za med. 
 
Na pot se postavil je snežak, 
da moral narediti sem zavoj težak. 
 
Zaletel sem se v motorne sani, 
pri tem pa zlomil sem smuči. 
 
Še dobro, da nosil sem čelado, 
drugače glavo imel bi kot rulado. 
 
Na koncu vse dobro se je končalo,  
v kočo sem odšel z eno palico –  
na dobro malico! 
 Živa Hude, 1.b  
Rok Juše, 4.a 



      DROBIŽEK     
PRVIČ V GORAH 
 
Nekega jutra smo oči, mami in jaz zgodaj vstali. Vstali smo zato, ker smo odšli na tretjo najvišjo 
goro v Sloveniji, in sicer na Mangart. Težko sem čakal ta trenutek, ker sem si že dolgo želel 
obiskati to goro. 
Še preden smo odšli od doma, smo morali pripraviti opremo. Med opremo spadajo dobri pohodni 
čevlji, rezervna obleka, prva pomoč, palice in pijača. Nato smo se odpeljali od doma. Vožnja je bila 
dolga, vendar zanimiva. Peljali smo se proti Gorenjski, čez mejni prehod Rateče do Trbiža v Italiji. 
Od tam pa čez mejni prehod Predel nazaj v Slovenijo, kjer se je cesta začela strmo vzpenjati proti 
pobočju Mangarta. Po dvajsetih minutah vožnje z avtom smo prispeli visoko do koče pod 
Mangartom. Tam smo se preoblekli v planinsko opremo in pot nadaljevali peš po položnem 
travnatem terenu, vse dokler nismo prispeli do skalnatih sten. Tam me je oče navezal na vrv in pot 
je bila vse težja. Vmes smo morali tudi plezati. Pogledi v doline in prepade so bili včasih res kar 
malce grozni. Po eni uri hoje se je pot strmo ovila okrog vrha gore, in le še nekaj korakov nas je 
ločilo do cilja. Vrh je bil že obsijan z jutranjimi sončnimi žarki. Ko smo prispeli na vrh, mi je oči, 
kateri je že dolgoletni planinec, najprej čestital, nato pa smo v prelepem razgledu občudovali 
okoliške gore in bližnjo Primorsko. Mogočni Jalovec mi je stal čisto ob strani in takrat me je obšla 
želja, da bi plezal tudi na to goro. Ko smo počili in se okrepčali, smo odšli z gore po isti poti, 
previdno in počasi. 
Mangart mi je ostal res v lepem spominu in po tem izletu sem dobil tudi veliko veselje za hojo v 
gore. 
 
Rok Juše, 4.a 
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Kreativno pisanje:  
PRAVLJICA Klara Mohorič, 1.č 

 
Nekoč je živela miška. Za božič si 
je želela sir in domek. Nekega dne 
je šla v gozd in okrasila jelko. 
Nenadoma je zagledala Božička. 
Božiček je prišel k miški in jo je 
vprašal, kaj si želi za božič. Miška 
mu je rekla, da sir in domek. 
Božiček jo je peljal do luknjice, kjer 
je bilo veliko sira. Miška se je 
Božičku zahvalila. Drugi dan je 
miška našla svojega prijatelja ježa in 
sta živela srečno. 
 
Škofic Teja, 2.a 
 
 
 

ČASOVNI STROJ 
 
100 let naprej. 
Kakšna bo šola?  
Šola bo grad, ki bo imela 
služabnike.  
Mize bodo okrogle in stoli trikotni. 
Zunaj bodo služabniki in stražarji. 
V kuhinji bo dišalo po piškotih, 
tortah,  
pecivu, poticah in sladkarijah.  
Učiteljice bodo roboti in bodo čisto 
prijazne. 
 
Ana Štern, 2.a 
 
 
 
 
 

ŠOLA 
 
V šoli je veliko otrok,  
plešejo krog in krog. 
Nekateri so v razredih, drugi so po 
razredih. 
 
Imamo razrede: 
1.a tralala, 1.b tetete, 
2.a hopsasa, 2.b lalala, 
3.a traloa, 3.b bobosa, 
4.a tratama, 4.b bobso. 
 
Žalostni smo vsi, 
če se komu kaj zgodi. 
Družimo se zelo radi. 
 
Maja, 4.a 
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DOBIL SEM MUCO 
 
Med poletnimi počitnicami mi je bilo zelo dolgčas. Zaželel sem si, da bi imel domačo 
žival, za katero bi skrbel in se z njo igral.  
Takoj sem atija zaprosil, če bi lahko imel muco. Ati je malo ugovarjal, vendar se je nato 
omehčal in mi rekel naj povprašam še mami. Tudi mami v začetku ni bila navdušena, 
vendar pa ji je bila všeč misel, da bo muca z vrta preganjala vrabce. Skoraj smo se že 
dogovorili, ko je atija začelo skrbeti, kako bom ravnal z muco. Moral sem mu obljubiti, 
da bom za muco lepo poskrbel in ji dajal hrano. Nekega dne, ko je ati prišel iz službe, mi 
je povedal, da ima sodelavec veliko malih muckov. Takoj po kosilu sva odšla iskat muco. 
Tam sva si ogledala vse mladičke, najbolj pa nama je bila všeč muca črne in bele barve. 
Lastnika teh muckov sva vprašala, kako ji je ime. Muca je bila še brez imena, zato smo 
jo poimenovali kar Mica. Mica je zelo prijazna, igriva in rada leži v naročju. Muca Mica 
zelo rada lovi ptiče, miši in nočne vešče. Spomladi je imela štiri mladiče. Trije so bili črni 
z belimi lisami, en pa bel s črnimi lisami. Zelo lepo jih je bilo gledati, ko so se igrali, 
vendar pa so kmalu morali od doma. Nekaj časa jih je Mica zelo pogrešala.  
Sedaj je Mica zopet prijazna in igriva. Vedno, ko pridem iz šole, me čaka pred vrati, da 
gre v hodnik, kjer ima svoje ležišče. Jaz pa še vedno skrbim zanjo in ji nosim hrano. 
 
Andrej Oman, 4.b 
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IZGUBILA SEM SE 
 
Pisala bom o tem, kako sva se s sošolko Saro v prvem razredu izgubili v gozdu, pri 
kmetiji Ljubica. 
Ko sem bila v prvem razredu, smo šli v šolo v naravi na kmetijo Ljubica. Prvi dan smo 
zložili prtljago, se igrali, šli povečerjat in spat. Drugi dan pa smo šli na sprehod v gozd. 
Bilo je še jutro. Nekaj časa sva bili s Saro prvi, potem sva bili bolj v sredini, nato pa na 
koncu vrste. Ker sva hodili bolj počasi, kmalu nisva več videli ostalih. Če se prav 
spomnim, sva bili več kot 20 m oddaljeni od drugih, ko se je pot razcepila na dva dela. 
Nekaj časa sva razmišljali, potem pa je Sara rekla, da naj greva na zgornjo pot, jaz pa 
sem rekla, da je prava druga. Čez nekaj časa sva se odločili, da greva po tisti poti, ki jo 
je predlagala Sara. Nekaj časa sva hodili normalno, potem pa sva bolj pohiteli. Ker 
ostalih nisva dohiteli, sva ugotovili, da nekaj ni v redu. Takrat pa sva zaslišali učiteljico 
Ksenijo, ki je ravno preštela učence in ugotovila, da dve manjkata. Klicala naju je. Jaz 
sem slišala, da prihaja po poti, za katero sva mislili, da ni prava. Sari sem rekla. »Saj 
sem ti govorila, da to ni prava pot!« Obe sva se zasmejali in odhiteli nazaj na drugo pot. 
Kmalu sva srečali ostale in učiteljica naju je vprašala, kje sva hodili. Vse sva ji povedali. 
Rekla je, da ni več daleč do kmetije, zato se ne bova mogli več izgubiti. Spet sva se 
zasmejali. Ko sva prišli do kmetije, sva se še dolgo pogovarjali o tem. 
Tega izleta nikoli ne bom pozabila. 
 
Ajda Šulc, 4.b 

 
 
 

Neja Cunik, 3.b 
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ZIMA 
 
Teta Zima že veselo kima 
in sneg pobelil je sosednji breg. 
Za bregom pa stoji snežak,  
ki je pravi korenjak. 
 
Zdaj pritisnil je še mraz, 
ki skremžil nam je obraz. 
Z neba letijo še snežinke 
in plešejo kot prave balerinke. 
 
 
Iz kleti prinesli smo še sanke, 
ki bile so  krhke kot politanke. 
Temu je sledila še poškodba, 
ki odmevala je kakor godba. 
 
Žiga Janežič, 4.b 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Teja, 2.a 
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ANČKINE SANJE 
 
Mala Ančka šla je spat, 
sanja se ji,  
da se k njej priplazi velik 
gad. 
 
Gad za njo drsi, 
ona pa k mami si želi. 
Gad jo ujame in jo piči, 
ona pa zacvili kot ujete 
miši. 
 
Ko budilka zazvoni, 
Ančka se zbudi. 
Mamica jo v roke vzame, 
ona pa pove ji grozne 
sanje. 
 Ema Žmitek, 2.a 
Tajda Jovanovič, Ajda Šulc, Mojca Sušnik, 4.b 
 
 
VRTILJAK 
 
Vrtiljak – rad ga ima vsak. 
Vrtiljak – se vrti in mnogo 
občudovalcev dobi. 
Vrtiljak za mlajše in starejše se vrti. 
Vrtiljak nič ni, ker se smeji in vrti. 
 

ROŽA 
 
Roža ne zna goreti, ampak cveteti. 
Roža steblo, cvet, list, korenine ima,  
da se prehranjevati zna. 
Deček rožo deklici podari in  
pove ji, da z njo se veseli. 

Tajda Jovanovič, 4.b 
 
 
 
OD KOD MORSKE ZVEZDE 
 
Neke noči je mala zvezda z neba v megli zašla. 
Padla je na morsko gladino in potonila v morsko globino. 
In od sreče zasijala oranžno rdeče. 
 
Tjaša Medved, 4.b 
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ČAROBNA KROGLA 
 
Nekoč sem se igrala in našla čarobno kroglo. 
Nekoč, pred prvo svetovno vojno, sem se skrivala pred 
pištolami in si želela, da bi bilo vojne konec. Potem sem 
zagledala nekaj svetlečega. Slišala sem glasek: »Pridi sem!« Šla 
sem pogledat in videla kroglo. Spet sem nekaj slišala: »Zaželi si kaj!« Zaželela sem 
si, da bi bilo vojne konec. Uresničilo se je. Zahvalila sem se in veselo odšla. 
 
Živa Hude, 1.b 

 
Nekoč sem se igrala in našla 
čarobno kroglo… 
Potem, ko sem našla čarobno 
kroglo, sem si začarala krila. 
Odletela sem visoko v nebo. 
Srečala sem ptice in letala. 
Letela sem nad gorami in nad 
morjem. Iz morja je skakal 
delfin. Ko je nastala noč, sem 
odletela domov. 
 
Neja Cunk, 1.b 
 

 
Nekoč sem se igral in našel čarobno kroglo… 
Nekega dne sem našel na paši čarobno kroglo. Prijel sem jo v roke, ona pa me 
je ogovorila in me začarala v dinozavra. Bil sem tako velik, da nisem mogel v 
hišo. Mamica, oči in Bine me niso poznali. Bil sem zelo žalosten. Šel sem nazaj 
na travnik in krogla me je začarala nazaj v človeka. 
 
Vid Ilijaš, 1.b 
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MOJE SUPER KOLO ODPELJE ME NA LUNO IN NAZAJ NA ZEMLJO 
 

Nekega dne sem sanjala, da bi imela nekaj, kar bi me 
odpeljalo na Luno.  
 
Marca sem imela rojstni dan. Dobila sem modro kolo. Doma 
sem imela tudi rolerje in skiro, ampak zdaj, ko sem dobila 
kolo, sta bila skiro in rolerji le še stara šara. Moje modro kolo 

pa je dobilo ime Super kolo. Nekega dne sem si spet zamislila, da bi šla na Luno. 
Zamislila sem si, da bi tja odšla kar z mojim Super kolesom. 
 
Leto je prišlo okoli in spet sem imela rojstni dan. Čeprav sem bila sama v garaži s 
kolesom, pa sem zaslišala pozdrav.  
»Dobro jutro,« mi je nekdo zaželel. »Mislim, da imaš danes rojstni dan.«  
Vprašala sem: »Kdo je to izgovoril?« 
»Jaz, tvoje super kolo, seveda!« sem zaslišala odgovor. »Kaj si želiš za rojstni dan? Saj 
imaš rojstni dan, kajne? Jaz sem tudi že eno leto pri tebi, ti pa lepo skrbiš zame, torej?« 
Odgovorila sem mu: »Želim si iti na Luno, to je že dolgo moja želja in ves čas sanjam o 
tem.« 
»Nič lažjega, samo sedi name,« je odgovorilo kolo in že sva 
bila v zraku. Letela sem prvič, to je kolo vedelo. Marsovcem je 
naročil, da naj naredijo veliko zabavo. Na luno sva se vozila 
med sateliti, se veselila, zabavala in smejala. Vozila sva se 
dobri dve uri in nazadnje prispela na Luno. Na Luni sem se 
spoznala z Marsovčki in zabava, ki so mi jo pripravili, je bila 
zelo super. Zabavali smo se približno eno uro, potem pa je 
prišla Velika Vila, ki je na Luni vladala. Vprašala je, kaj tukaj 
počneta Super kolo in zemeljska deklica. Odgovorili so ji, da 
mi je ime Maja in da imam rojstni dan in da je pot na Luno 
darilo za rojstni dan. Velika vila je rekla, da jo to prav nič ne 
zanima in da Zemljani nimajo dostopa na Luno. Vzela me je v 
eno roko, v drugo roko pa je vzela moje Super kolo in naju 
odnesla v njen grad. Grad je bil lep in se je kar lesketal, vendar je bil zelo hladen, tako 
hladen, kot je bilo hladno srce Velike Vile. Rekla je, da naju bo s kolesom izpustila, če 
bova nalogo, ki nama jo bo zastavila, opravila istočasno. Jaz sem morala počistiti 
grajsko dvorišče, Super kolo pa ji je moralo prebrati zgodbo o izgubljeni zvezdici. Dolgo 
sem čistila, kolo pa je dolgo bralo. Vendar pa se je vse srečno izteklo. Ko sem počistila 
zadnji kotiček grajskega dvorišča in sem postavila metlo v kot, je tudi kolo prebralo 
zgodbo do konca. Tako naju je vila morala izpustiti. Poslovila sem se od Marsovcev, ki 
so bili zelo prijazni, se jim zahvalila za lepo zabavo in s Super kolesom sva se spustila 
nazaj na Zemljo. Na Luni mi je bilo všeč, vendar pa imajo zelo strogo kraljico. 
 
Med potjo, nekje blizu Zemlje, pa so imeli tudi zabavo in so spuščali rakete. Ena je 
zadela moje Super kolo in potem še ena, kolo je začelo močno vijugati. Preveč je bilo 
poškodovano, zato sva začela z veliko naglico padati proti Zemlji in pristanek je bil zelo 
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trd, kar malce boleč. Tisto za poganjanje 
pedal mu je padlo dol. Na srečo sem 
srečala deklico, ki je to našla in mi je stvar 
dala. Sedaj je nastal problem, kako zadevo 
namontirati nazaj. Na srečo je bil v bližini 
mehanik za kolesa in šla sva tja. Tam 
nama je prijazen mehanik kolo popravil. 
Sedla sem na kolo in spet sva se dvignila v 
nebo. Kmalu sva zagledala našo hišo. 
Doma sva opisali vso dogodivščino. Vsi so 
bili veseli, da sva spet doma in se zahvalili 
kolesu, da me je srečno pripeljalo domov. 
Nato smo praznovali moj rojstni dan in pa 
tudi kolesov prvi rojstni. Oba sva dobila 
torto in upihnila svečke. Ne vem, kaj si je 
zaželelo moje Super kolo. Vem pa kaj sem 
si jaz ampak to je skrivnost. 
 
Maja Valjavec, 4.a 
 
 
 
 

 
ČAROBNA KROGLA 
 
Pred davnimi časi je živela deklica Anastazija, ki je 
imela čarobno kroglo, s pomočjo katere je lahko večno 
živela. Anastazija je bila zelo prijazna deklica. Lahko bi 

rekli, da je bila na svetu zato, da je pomagala ljudem.  
Žal pa je obstajal tudi hudobna čarovnica, ki je živela v 

istem mestu, v isti hiši, le da je bila nevidna. Čarovnica je hotela ubiti dobro 
Anastazijo in ji hotela vzeti čarobno kroglo. Nekega dne čarovnica ni bila več 
nevidna in jo je Anastazija videla. Hotela je pobegniti, a jo je čarovnica ujela. 
Skoraj jo je že ubila, pa je iz kleti smuknil Anastazijin pes Piki. Piki je zagrabil 
čarovnico za rokav, ta pa se je hotela izdejaniti, ampak ker je bil Piki žival in ne 
človek, ji ukana ni uspela in je umrla. Od tistega dne naprej je Anastazija s svojim 
kužkom Pikijem ravnala še lepše in svojo kroglo je zaupala prav njemu. 
 
Nina 
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ČAROBNA KROGLA 
 
Nekoč sem našla čarobno kroglo, ki 
je tičala v grmovju. In potem sem jo 
prijela v roko. Nato sem jo odnesla 
domov. Nakar sem zaslišala majhen 
glas: »Ena želja se ti bo izpolnila.« 
Potem sem premišljevala, kaj bi si 
zaželela. Potem sem nehala 
premišljevati in sem si zaželela, da bi 
cel svet obrnila na bolje. 
Nina Nardoni, 1.a. 

Nekoč sem našla čarobno kroglo. 
Odnesla sem jo domov. Z njo sem 
začarala cel svet. Postala sem bogata. 
Kmalu sem se naveličala bogastva. In 
odčarala čarovnijo. Tako je bilo spet 
vse po starem. 
Ajda Galič, 1.a 
 
Nekoč sem našel čarobno kroglo. 
Zaželel sem si nogometno žogo, da bi 
lahko igral nogomet. In želja se mi je 
izpolnila. In tako sem se lahko igral s 
svojo nogometno žogo. 
Jan Sekne, 1.a 

 
Nekoč sem našla čarobno kroglo. 
Vzela sem jo in stekla k mamici. 
Mamica pa je rekla, naj si nekaj 
zaželim. Jaz pa sem jo nekaj časa 
gledala. Mamica pa mi je prikimala. 
Jaz sem vzela čarobno kroglo in si 
zaželela, da bi bili z mamico srečni do 
konca svojih dni. 
Maja Tepina, 1.a 
 
 
 
Nekoč sem našla čarobno kroglo. 
Bila je kristalna, bleščeče se je 
lesketala v zlatu. Iz čarobne krogle 
sem zaslišala tih glasek: »Zaželi si tri 
želje in ena od teh treh se ti bo 
uresničila.« Premišljevala sem. 
Mogoče si bi zaželela, da bi bila 
revna. Ali pa da bi bila bogata. No, 
ne vem. Odnesla sem jo domov, kjer 
so si čisto vsi nekaj zaželeli, jaz pa 
čisto nič. Odšla sem ven, za mano so 
prišli moja sestra, mami, zajec in 
očka. Nosili so čarobno kroglo. 
»Nočemo imeti teh palač,« so tožili. 
Rekla sem. »Veste, kaj. Jaz si nisem 
še ničesar zaželela.« Vsi so me 
prosili, naj jih odčaram. »Če je tako, 
pa dajte kroglo meni,« sem bila 
dobra. Zaželela sem si, da bi bilo vse 
po starem. In te pravljice je konec. 
Nina Petač, 1.a 
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GOZDNE RIME 
 
V gozdu so stezice 
in pojejo ptice. 
 
Tam so tudi rastline,  
najraje pa imam maline. 
 
Čist je zrak,  
čeprav blizu vozi vlak. 
 
Kjer je mir, 
veverice nabirajo žir. 
 
Videli smo mravljišče 
in vemo, kje je stojišče. 

Žiga, 3.b  
Na tla padajo listi, 
čeprav v križišču stojijo policisti. 
 
Nasja Starman, Duško Makarić, Simon Klobučar 
Učenci 4.a, OŠ Kokrica 
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V GOZDU 
 
V gozdu je smreka, ob njej teče reka. 
V gozdu je macesen, pričakuje se jesen. 
V gozdu je zajec, že čaka prvi krajec. 
V gozdu je lisica, nje ne mara ptica. 
V gozdu je hrast, pod njim pa past. 
V gozdu je veja, za ptice odeja. 
V gozdu je ptica, prelepa sinica. 
V gozdu je list, sijoče čist. 
Gozd so mestna pljuča, to ve vsaka buča. 
 
Sara Đerić, 4.b 
 
 

Klavdija Melinc, 1.b  
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KREATIVNO PISANJE – PRAVLJICA 
 
Nekoč je živela miška. Za božič 
si je zaželela sir in domek. 
Nekega dne je šla v gozd in 
poiskala prijatelja, da bi ji 
pomagal okrasiti jelko. Potem 
najde ježka in ga vpraša, če bi 
bil njen prijatelj. Ježek ji reče, d
bi tudi on rad imel prijatelja. 
Potem sta poiskala jelko in jo 
okrasila z okraski. Ježek je šel 
domov, miška pa spat. Potem je 
prišel Božiček in pod jelko dal 
sir, miško pa je odnesel v 
majhen domek. Ko se je miška 
zbudila, je videla, da je v 
majhnem domu in ko je prišla 
pogledat pod jelko, je zagledala 

sirček in miška je bila zelo vesela. 

a 

Domen Kavaš, 2.b 
 
Ema Žmitek, 2.a 
 
 

KAKO BI SE PREBUJALA, ČE 
BI BILA KRALJICA 
 
Prebujala bi se zelo pozno. Ko bi se 
prebudila, bi velela sobni strežbi naj, 
mi prinesejo zajtrk v sobo. Potem bi 
mi pripravili oblačila. Zobe bi redno 
umivala. Če bi imela razmetano sobo, 
bi prosila, naj mi jo pospravijo. Barvo 
sobe bi pa imela zlatorozno. V sobi bi 
imela televizijo in radio. Potem bi 
lahko, ko bi se prebudila, gledala 
televizijo. Prebujala pa bi se tudi ob 
zelo obilnem zajtrku s polno 
sladkarijami. Skratka prebujala bi se 
zelo kraljevsko. 
 
Sabina Benedičič, 3.b 
 

Lenart, 1.c 
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DREVO ŽIVLJENJA 
 
Sem Ema Perhavec, hodim v tretji razred. Doma imamo veliko rastlin. Najbolj zanimiva 
rastlina se mi zdi drevo življenja. 
Zelo rada jo gledam in zalivam. Njeni listi so zelo ostri. Na koncu lista ima ostro špico, a 
ne bode. Drevo življenja ima rado sonce. Drevo življenja je lahko velika rastlina. Pri nas 
doma je večja od mene. Drevo življenja imamo že več let. Meni je ta roža tako zanimiva 
zato, ker ima tako lepo ime in ker nič ne bode, čeprav so njegove špice zelo ostre. 
Upam, da bo ta roža še dolgo rasla in bo tako lepa kot je zdaj. 
 
Ema Perhavec, 3. b 
 
 
ERIK POTUJE V EGIPT 
 
Nekoč je živel deček, ki mu je bilo ime Erik. Pobegnil je od doma in odpotoval v Egipt. In 
tam je videl piramide. Srečal je tudi kobro. Ko je hodil, je bil že žejen, a imel je tudi 
vodo. Ko mu je zmanjkalo vode, je žejen obležal na mivki. Ko se je zbudil, je začudeno 
gledal. Bil je v revnem mestu. Prinesli so mu vrč vode, da se je napil. Seveda je pogrešal 
mamico in atija. Zato se je odločil, da gre domov. Doma ga je čakala zabava. 
 
Domen Kavaš, 2.b 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva, 3.a 
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LETEČA PREPROGA 
 
Nekoč je v majhni hiški živela pridna 
preproga, ki je potovala po svetu. 
Nekega dne je odletela v Afriko. Tam je 
videla veliko živali, a najbolj se je 
prestrašila leva. Zletela je na severni 
tečaj in zagledala medveda, tudi tega 
se je prestrašila. Tako se je tresla, da 
se je zaletela v pingvina, ki jo je hotel 
povabiti na čaj. Za nagrado, ker jo je 
povabil na čaj, pa ga je leteča preproga 
odpeljala v službo. Po pomoti je 
poletela nad severnim oceanom, pot 
nazaj ji je pokazal sinji kit. Vsa 
izmučena od dolge poti je pristala na 
svojem dvorišču. Vstopila je v hišo, 
pojedla večerjo in se odpravila spat. 
 
Anja Vombergar, 2.b 
 
 
 
 
 
 
 
V VRBI 
 
Zjutraj smo se odpeljali z avtobusom v Vrbo. Tam smo si ogledovali rojstno hišo dr. 
Franceta Prešerna. V tej hiši sem videla mnogo zanimivih stvari. Imeli so črno kuhinjo. 
Kuhali so na ognjišču in v peči. Tam sem videla posebne lonce in burkle. Dnevni prostor 
so imenovali hiša. Tu so jedli in delali. V tem prostoru je velika miza, stoli, krušna peč, 
stenska omarica, slike in kolovrat. V mali izbi pa je postelja in zibelka. V tej zibki je spal 
naš največji pesnik dr. France Prešeren. 
 
Tjaša Vugrin, 2.b 
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VEVERIČINE SANJE 
 
Nekoč je živela veverica. Imela je tri male veverice. Neke jeseni so male veverice hodile 
po gozdu. Kar naenkrat zapiha veter in jih odnese. Najmanjšo, ki ji je bilo ime Leška, je 
odneslo v deželo igrač. Tam so živele vile, ki so ji razkazale deželo iger. Ona pa ni bila 
nič vesela. Želela je domov k svoji mamici. Ko so vile videle, da je žalostna, so jo 
vprašale, zakaj je žalostna. Odgovorila jim je, da želi k mamici. Vile so samo zamahnile s 
čarobnimi paličkami in že je bila doma. Toda joj, prejoj! Namesto mame je zagledala 
volka. Tako glasno je zavpila, da se je prebudila in se znašla v postelji. 
 
Lucija Dolenšek, 2.b 
 
 

Lucija  
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VICI 
 
Nekoč je ena želva prišla v trgovino in vprašala peka, če ima sto svežih žemelj. Pek je 
odgovoril, da jih nima. Ker pek ni hotel, da se mu želva smeji, naslednji dan res speče 
sto svežih žemelj. Ko pride želva v trgovino, spet vpraša peka, če ima sto svežih žemelj. 
Pek ji reče, da jih ima. Želva pa mu reče: »Saj sedaj jih boste pa težko prodali!« 
 
Tjaša Medved, 4.b 
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Kako so ob slovenskem kulturnem prazniku razmišljali učenci o pojmih: 
 
KAJ JE LEPO 

- LEPO JE, KO JE POLETJE. 
(Vesna) 

- LEPO JE ŽIVLJENJE. ( Ana) 
- DA IMAŠ RAD MAMICO IN OČKA. 

(Klavdija) 
- LEPO JE, ČE TE KDO OBDARI. 

(Žiga) 
- ČE GLEDAŠ SONČNI ZAHOD. 

(Ema) 
- LEPA JE LJUBEZEN. (Nejc) 
- LEP JE SVET BREZ VOJNE. (Jera) 
- DA IMAŠ STARŠE IN BRATA. 

(Sabina) 
- LEPA JE NARAVA. (Matej) 
- LEP JE SVET. (Teja) 
- LEPO JE, KO SI DOMA. (Ana) 
- LEPO JE MORJE. (Elvis) 
- KO SE VOZIM S ČOLNOM. 

(Tadej) 
- KO MI BERNARDA NAJDE 

ŠILČEK. (Dominika) 
- LEPA JE SLIKA. (Nejc) 
- KO ROŽICE CVETIJO.  
- KO TE MAMA POLJUBI. 

(Bernarda) 
- LEPO JE ZLATO. (Klavdija) 
- LEPO JE ŽIVETI V GRADU. 
- OBLEKA. (Klara) 
- DA RIBE LOVIŠ. (Nik) 
- LEPO JE SONCE. (Sara) 
- KO ZORIJO ČEŠNJE. (Luka) 
- ČE IMAŠ KOGA RAD. 
- LEPE SO STVARI, KI JIH IMAŠ 

RAD. (Anamarija) 
- ČE SE IMATA DVA RADA. (Tajda) 
- ČE SI SVOBODEN. (Tajda) 
- KO OBIŠČEŠ NEKOGA, KI JE 

OSAMLJEN. (Klara) 
 
 
 
 
 
 
 

KAJ JE PRAZNIK 
- PRAZNIK JE 8. FEBRUAR. 

(Andrej) 
- DA GREŠ S PRIJATELJI NA 

VEČERJO. (Tanita) 
- DA SE VESELIMO. (Maja) 
- PRAZNIK JE NEKAJ POSEBNEGA, 

KJER SE ZBERE VSA DRUŽINA 
ALI PA SE ZBEREMO PRI KAKŠNI 
PROSLAVI. (Mojca) 

- NEKAJ ZELO LEPEGA, KAR SE 
SPOŠTUJE. (Teja) 

- KO SO TRGOVINE ZAPRTE. 
(Fredi) 

- DA SI DOMA. (Neža) 
- DA KOMU DAŠ DARILO. (Neža) 
- KO SE RODIŠ. (Ariana) 
- PRAZNIKE PRAZNUJEMO Z 

OBIČAJI, KI SE PRENAŠAJO IZ 
RODA V ROD. (Anamarija) 

- PRAZNIKI NAS NA NEKAJ 
SPOMINJAJO. (Jera) 

- NEK NENAVADEN DAN. (Tjaša) 
- KO IMAM GOD. (Polona) 
- PRAZNIK JE VZDUŠJE. (Pija) 
- KO UPIHNEMO SVEČKE. (Katja) 
- SPOMIN NA NEKO ZNANO 

OSEBO. (Aljoša) 
 
KAJ JE KULTURA 

- KULTURA JE, KO POJEJO. (Nik) 
- DA REČEŠ PROSIM. (Neža) 
- OBNAŠANJE NA KAKŠNI 

PRIREDITVI IN ŠE KJE DRUGJE. 
(Žiga) 

- SPOŠTOVANJE DO DRUGIH. 
(Ines) 

- KO NEKOGA POZDRAVIŠ. (Klara) 
- KO SE LEPO POSLOVIŠ. (Klara) 
- DA LEPO JEŠ. (Mojca) 
- LEPO VEDENJE DO STARIH IN 

BOLNIH LJUDI. (Iza) 
- DA SEM PRIJAZNA (Lucija) 
- DA STAREJŠIM ODSTOPIMO 

SEDEŽ. (Jure) 
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INTERVJU: 
Vprašanje: Gospod Franc Likar, kje 
ste se rodili? 
Odgovor: V Javorjevem dolu. 
Kdaj ste se rodili? 
7.9.1911 
V: Koliko let imate? 
92. 
Ali imate veliko vnukov? 
Ne. 
Koliko? 
Samo enega. 
Ali vas velikokrat obišče? 
Da. 
Ali ste se že kdaj preselili? 
Da. Enkrat. 
Kako ste se imeli v otroštvu? 
Delal sem na kmetiji. 
Kako ste se včasih igrali? 
Veliko smo bili zunaj. 
Kaj ste delali ponavadi? Lenka, 2.b 
Lovili smo se. 
Ste imeli dolgo pot do šole? 
Da. Imel sem eno uro. 
Ali imate kakšnega sina ali hčerko? 
Imam sina. 
Kako mu je ime? 
Julijan. 
Kakšna imena so pogosto imeli 
včasih? 
Jur, Janez, Blaž, Mica, Marjana, Neža, 
Micka. 
Kako ste včasih prali cunje? 
V škafih. 
Kako ste včasih dobili posodo za 
kuhanje? 
Kupili smo jo. Bila je lesena. Tudi žlice 
so bile včasih lesene. 
Ste včasih pasli kaj živine? 
Da. 
Kakšno hišo ste imeli? Iz česa? 
Zidano. 
Ste imeli hišnega ljubljenčka? 

Mačka in psa. 
Kam ste hodili v šolo? 
V Lidine nad Idrijo. 
S kom ste pisali v šoli? 
S kredo. Imeli smo tudi tablice. Zvezkov 
ni bilo. 
Ali ste v šolo hodili po bližnjicah ali 
po navadni cesti? 
Po navadni cesti. 
Kdaj ste hodili v šolo? 
Ob sedmih zjutraj. 
Kaj delate v prostem času? 
Izdelujem ure, berem in rišem na les. 
- Hvala za odgovore. 
 
Z gospodom Francem Likarjem, ki živi v 
bližini Mlake, so se pogovarjale Maja, 
Nasja in Karin 
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ANKETA  
 
Predstavljamo vam anketo, v kateri smo anketirali 23 učencev iz naše šole. 
LEGENDA: 1 kvadratek – 1 učenec 
 
ALI IMATE RADI ŠPORT? 
 

DA:                 
NE:                 

 
ALI IGRATE KAKŠEN ŠPORT? 
 

DA:                 
NE:                 

 
KATERI? 

2x namizni tenis 
4x košarka 
2x hokej 
1x atletika 

1x nogomet 
1x karate 
1x rokomet 
1x tenis 

 
KATERI ŠPORT NAJRAJE IGRATE? 
 

NOGOMET:          
ROKOMET:          
MED DVEMA OGNJEMA:          
ODBOJKA:          

 
 
Tajda Jovanovič, 4.b 
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ANKETA 
 
Predstavljamo vam anketo, v kateri smo  
anketirali 19 učencev iz naše šole. 
 

1. Ali imate doma kaj krznenega? 
DA:                    
NE:                     

 
 
2. Ali ste za ali proti pobijanju živali za krzno? 

PROTI:                    
NE:                         

 
3. Ali imate doma kakšno nagačeno žival? 

DA:                    
NE:                     

 
4. Ali veste, da če kupujete dele pobitih živali, da prispevate k izumiranju nekaterih 

živali? 
DA:                    
NE:                     
 
 
Mojca, Ajda, Monika, 4.b 
 
 
 
 
 
UGANI GESLO 
 

1. Kaj potrebujemo za košarko? 
a) dežnik 
b) žogo 
c) trobento 
 

2. Koliko točk velja pri rokometu? 
a) 2 
b) 5 
c) 1 
 

3. Koliko metrov meri stadion v Kranju? 
a) 800 m 
b) 550 m 
c) 400 m 
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4. Kdo je nazadnje pri nogometu zmagal v Ljubljani (2003 Evropsko tekmovanje)? 

a) Hrvaška 
b) Slovenija 
c) Švica 
 

5. Katera je najboljša slovenska tekačica v teku na 800 m? 
a) Brigita Bukovec 
b) Jolanda Čeplak 
c) Danica Simšič 

 
Če boš pravilno rešil naloge, boš dobil pravilno geslo! 
1. 2. 3. 4. 5. 

     
 
Sara Đerić, Tajda Jovanovič, 4.b 
 

Simon, 4.a 
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REŠI ME!! 
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REŠI ME!! 
 

   1.  Ž   A 
   2. R   A  
  3. S   A   
   4. Z    C 

5. M     J   

6. V  I R   A  
 
Pomoč: 

1. Živi v mlaki, pozimi pa se zarije v blato. 
2. Plava v akvariju, morju, jezeru… 
3. Je nočna žival, ki si ponoči lovi hrano. Ponoči zelo dobro vidi. 
4. Skaklja v gozdu in nekateri ga imajo doma. Zelo rad je korenje. 
5. Rad leta, spremeni se iz gosenice v… 
6. Skače po vejah v gozdu, je lešnike, 

orehe… 
 
 
Mojca, Monika, 4.b 
 
 

Patricija 
Pelc, 1.b 
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