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UVODNI POZDRAV 

 

Kot lani sem obljubil, 

Res še bolj sem se potrudil. 

In zanimiv kar se le da, 

Krikec vas vedno razigra. 

Ej, otroci, poglejte me takoj, 

Celo leto bom s teboj. 

 

 

Leto je spet naokoli – kdo bi si mislil? Pa imamo še en časopis. Juhuhu, Krikec spet 

je tu. Vas zanima, kaj smo letos spisali, spesnili, zrisali in izbrali za vas? Saj veste, 

šolski časopis je kot ogledalo. Kar se dogaja, kar vidimo, o tem pripovedujemo, 

dodamo pa seveda tudi smešno in zabavno plat vsega. Zagotavljamo vam, da bo v 

njem vsak našel marsikaj zanimivega, koristnega, zabavnega, poučnega in šaljivega. 

Pred vami sta dva meseca brezskrbnih počitnic. Vem, da boste med počitnicami 

počeli marsikaj zanimivega. Uživajte v naravi, s prijatelji, z družino. Pozabite na 

šolske skrbi in uživajte, kar se da.  

En sončen uredniški pozdrav!  

 

 

  

Ela, 3. a 
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SMEH V ŠOLSKIH KLOPEH 

Sošolka Ela je v šolo prinesla bučo. Učiteljica je bučo razrezala, otroci pa smo jo 

izpraznili in vzeli ven semena. Ko smo vse očistili in pospravili, je šla učiteljica po 

svečko. Dogovorila se je z učiteljem Markom, da bo prišel v naš razred. Vsi smo se 

skrili, ugasnili luči in svečko postavili v bučo ter jo dali na stol pred vrati. Ko je 

učitelj Marko vstopil v razred, najprej ni nič videl. Potem pa je zagledal bučo in 

začel na ves glas kričati. Vsi smo prišli iz skrivališč. Na koncu smo se vsi zelo 

smejali. 

Tina, 3. a 

 

KAJ DELA PREDSEDNIK? 
(Učenci prvih razredov razmišljajo o predsedniku. Bujne domišljije jim ne manjka.) 

 

 Predsednik opazuje, kateri otrok 

je priden in kateri poreden. Je 

tudi na računalniku. (Stefan) 

 Kontrolira državo. (David) 

 Pije kavo, piše in skrbi, da ni v 

državi zmeda. (Jakob)  

 Ukazuje, ima veliko denarja in 

veliko hišo. (Đemal) 

 Igra igrice na računalniku, pije 

kavo in otrokom deli fige. (Ajda) 

 Gleda, kateri ljudje so pridni. Če 

kdo ni priden, pokliče policijo. 

Skrbi, da ni vojne. (Alexandra) 

 Predava in skrbi, da je v državi 

red. (Tilen) 

 Se pogovarja s tistimi ljudmi, ki 

kaj naredijo narobe in jih zato 

pokliče k sebi. (Manja) 

 Ureja državo in dela v pisarni. 

(Loti) 

 Je, pije in pomaga ljudem. (Gaber) 

 Odloča, kaj mora Slovenija 

narediti. Če kdo kaj narobe naredi, 

ga zatoži županu, da ga ta okrega. 

Pove, kdo mora v  ječo. (Liam) 

 Če kdo kaj narobe naredi, mu da 

kazen. (Gal) 

 Dela v parlamentu. Tam se 

pogovarjajo o pogodbah s 

podjetji.  Skrbi, da ljudje 

upoštevajo zakone. Ščiti državo 

pred vojno. (Brina) 

 Vodi vso državo. (Leon) 

 Ureja stvari v državi. (Lenart) 

 Varuje državo. (Amadej) 

 Se vozi z avtomobilom. (Marcel) 

 Če se dve državi skregata, ju skuša 

pobotati. (Tina) 

 Ukazuje državi. (Saib) 

Artiola, 4. b 

V šoli veliko ustvarjamo, se 
pogovarjamo in se marsikaj novega 
naučimo. 
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ČUDEŽNA TORBA 

Bila je torba, a nihče ni vedel, da  je 

čudežna. Če si hotel vzeti iz torbe 

zvezek, ga je torba kar sama 

izpljunila. Sama se je tudi odprla in 

zaprla. Kmalu so vsi izvedeli, da je 

torba živa in vsi so hoteli tako torbo. 

Odločili so se narediti veliko takih 

torb. 

Sara J., 2. a 

 

ČUDEŽNO  NALIVNO  PERO 

Nekega dne se je deklici pokvarilo 

nalivno pero. Po pouku sta z mamico 

odšli kupit novo. Novo nalivno pero  pa 

ni bilo navadno, ampak čarobno. To 

pero je pisalo zelo lepo. Popravilo je 

vso nalogo. Ko je prišla v šolo, je 

učiteljica rekla deklici, da je lepo 

napisala nalogo. Tako  se zgodbica 

konča. 

Sara M., 2. a 

 

ČUDEŽNI VRT 

Nekoč  je bil vrt, ki je govoril. Gospa ga je prosila, če ji naredi uslugo, da ji  

zelenjava hitro zraste do konca. Naslednji dan je gospa odšla na vrt. Prestrašila 

se je. Videla je, da ji je vrt izpolnil željo. Zahvalila se mu je. Šla je noter po košaro 

in nato takoj spet ven nabirat zelenjavo. Košara je bila polna. Narezala je zelenjavo 

in jo dala v lonec. Naredila je zelenjavno 

juho. Otroci so jo radi jedli. 

Ema, 2. a 

 

ČUDEŽNA KUHALNICA 

Bila je deklica, ki je vsak dan kuhala s 

kuhalnico. Nekega dne si je deklica 

zaželela, da bi njena kuhalnica kuhala sama. 

Pogledala je skozi okno in videla ogromno 

kokoš. Skočila je skozi okno, ker je bila v 

hiši zaklenjena. Postavila se je pred kokoš in si zaželela, da bi njena kuhalnica sama 

kuhala. Šla je skozi okno nazaj noter. Začela je kuhati. Kuhalnici je rekla: »Moja 

kuhalnica, kuhaj, kuhaj sama.« Kuhalnica je začela kuhati. Deklica se je začudila. 

Njena želja se je izpolnila. Od takrat naprej je kuhalnica kuhala sama. 

Ariana, 2. a  

Luka, 2. b 
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ČUDEŽNA TORBA 

Nekega sončnega dne sem se odpravila v šolo. Kmalu sem komaj še  hodila, ker sem 

imela tako težko torbo. Zaželela sem si letečo torbo, ki bi ji samo rekla, naj poleti. 

In res je torba poletela. Vse je bilo lažje. 

Žana, 2. a 

ČUDEŽNA NALIVKA 

Ko sem vstala, je moja nalivka čudežno oživela. Začela je pisati domačo nalogo. 

Potem sem šla v šolo. Tudi v šoli je nalivka pisala brez napake. Od takrat naprej 

nisem imela več nobene napake. Potem se mi je nalivka pokvarila. Poskušala sem jo 

popraviti in uspelo mi je. Zelo sem bila vesela. 

Neža, 2. a 

 

UČENCI 1. A RAZMIŠLJAJO O DELU RAVNATELJA 

 Pije kavo in pove, če si dovolj star 

za v 2. razred. (Leon) 

 Dela na računalniku. (Ajda) 

 Če kdo kaj naredi narobe, ga 

okrega.  (Liam) 

 Če je na šoli kaj narobe, on pomaga. 

(Lenart) 

 Gleda po kamerah, kako se 

obnašamo. (Brina) 

 Si zapisuje, kdo je priden in kdo 

ne. (Jakob) 

 Dela na računalniku in gleda po 

kamerah. (Tina) 

 Nas opozori, če se ne obnašamo 

lepo. (Manja) 

 Krega učence in učitelje. (Erjon) 

 Opazuje, kje so poredni otroci in 

dela na računalniku. (Stefan) 

 Pove, katere stvari se sme in 

katerih ne. (Eva) 

 Sprašuje poredne otroke, zakaj so 

poredni. (Luka) 

 Pazi, da se v šoli kaj nepravilnega 

ne zgodi, in odloča, kdaj otroci 

lahko hodijo sami domov. (Tilen) 

 Je na računalniku. (Gaber) 

 Piše. (Gal, Saib) 

 Poskrbi, da je na šoli vse v redu. 

(Loti) 

 Gleda, kako se otroci obnašajo.  

(Eva) 

 Krega otroke, če niso pridni. 

(David) 

 Sedi v pisarni. (Marcel) 

 Pride v razred pogledat, če smo 

pridni. (Đemal) 

 Vpiše otroke, ki bi radi hodili v 

šolo. (Alexandra) 

 Pove, kaj je prav in kaj ne. (Ela) 

Sara, 2. a 
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OPIS POKLICA 

Moj očka je mesar. Izdeluje razne mesne izdelke: suhe salame, klobase, zaseko, 

prekajeno meso in še druge. Ko dobi meso iz klavnice, ga najprej razreže in nasoli, 

za salame in klobase ga potem še zmelje. Mleto meso da v polnilko. Na polnilko 

natakne čreva. Skozi čreva spusti meso in naredi salame in klobase. Nato zakuri v 

dimni kamri, kjer izdelke  dimi. Nekaj časa jih potem suši še zunaj na zraku. Ko so 

izdelki gotovi, jih lahko prodamo ali pojemo. 

Anamari, 4. a 

 

VZGOJITELJICA 

Vzgojiteljica doma razmisli, kaj bo v vrtcu 

počela z otroki. Najprej počaka, da se vsi 

otroci zberejo. Potem gredo skupaj na 

zajtrk. Pri zajtrku jih uči lepega vedenja pri 

mizi, kako pravilno uporabljati pribor, lepo 

jesti in sedeti. Vzgojiteljica mora 

poskrbeti, da jim bo prijetno. Pripravi 

stvari za različne dejavnosti: žoge, 

kolebnice, obroče. Za ustvarjanje pripravi 

papir, lepilo, škarje. Po kosilu jim prebere 

pravljico ali pa jih odpelje na svež zrak. 

Vzgojiteljica mora biti prijazna do otrok. 

Taira, 4. a 

 

MOJE IME JE NEJC 

Živijo, jaz sem Nejc, živim na Zlatem polju 2 e v Kranju. Star sem 9, skoraj že 10 

let. Rojstni dan imam 21. avgusta. Imam dva brata, Gala in Florijana, mami Simono 

in očeta Boštjana. Florijan hodi v vrtec, Gal in jaz pa že v šolo. Vsi smo še kar 

pridni. Zabavamo se ves čas. Meni sta v šoli najbolj všeč šport in naravoslovje. Sem 

športnik in hočem biti znanstvenik. Imam dobre ocene. 

Nejc, 4. a  

Janez, 4. b 
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MOJE IME JE ... 

Vsak človek ima ime. Imena so drugačna (EMA, TINE, LENA, SIMON … ). Moje 

ime je Ema. No, poznam pa še eno Emo. Ta zgodba govori o … imenih. Poznam pa še 

ime Sophie Ela in Chloe, Anamari, Makarena … in še mnogo drugih. 

Kako je pa tebi ime? Ali kaj sestavljaš iz svojega imena? Jaz lahko sestavim … 

Če ga preberem nazaj, mi pride ame, dodam še črko n in pride amen. Ha, me prav 

zanima, kaj lahko ti sestaviš iz svojega imena.  

Ema S., 4. a 

 

SANKANJE 

Dan smo začeli tako, da smo se vsi dobili pred šolo. Reditelji so odšli iskat malico. 

Dali smo jo v nahrbtnike in odšli v avtobus. Ko smo prišli na Pokljuko, smo vzeli vsak 

svoje sanke. Skupaj smo odšli do hriba. Po hribu smo se sankali, včasih tudi 

tekmovali. Nato smo odšli 

na čaj. Za zaključek smo 

se še nekajkrat spustili po 

hribu. Ko smo se vrnili, so 

nas tam čakali starši in 

odšli smo domov. 

Elena, 3. a 

 

 

SADNA KUPA 

Danes v šoli nismo imeli pouka, ker smo delali sadno kupo. Najprej smo se razdelili 

po skupinah. Vsaka skupina je imela dva noža. Imeli smo veliko sadja. Meni so bili 

najbolj všeč banana, kivi in jabolko. Sadje smo razrezali na majhne koščke in dali 

v skledo. Nato smo vse premešali. V skodelice smo dali narejeno sadno kupo. Dodali 

smo še smetano. Meni je bila sadna kupa tako všeč, da tega okusa nikoli ne bom 

pozabila. 

Tjaša, 3. a  

Marta, 3. b 
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BILO ME JE STRAH 

Ko sem bil sam doma, sem gledal televizijo. Potem je nekdo pozvonil. Šel sem 

pogledat. Nisem vedel, kdo je. Zato mu nisem odprl vrat. Pred vrati je čakal 

petnajst minut. Ko je mami prišla domov, sem ji povedal, kaj se je zgodilo. Ko sem 

šel spat, sem mislil, da bo tisti človek prišel v našo hišo. Tisti večer je bil res 

grozen.  

Just, 3. a 

 

SONCE 

Sonce je enostavno čarobno. Sonce je v moji domišljiji oranžno in kadar je srečno, 

žari v rumeni barvi. Živi nekje v vesolju. Njegova žena je Luna, njegovi otroci pa 

planeti, ki krožijo okoli njega. Sončni žarki so bratje Sonca in strici njegovih otrok, 

planetov. Brez sončnih žarkov sonce ne bi žarelo. Sončni žarki segajo vse do konca 

vesolja in nazaj. 

Rebeka, 4. a  

Kristina, 4. a 
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UČITELJICA NENADOMA DOBI ŽIVOSREBRNO BOLEZEN 

Nekega dne smo imeli v šoli uro matematike. Najprej smo ponavljali snov, ki smo se 

jo učili prejšnji teden, potem pa je bil čas spraševanja. Vprašana je bila Lana. 

Učiteljica ji je dala besedilno nalogo, ki je vključevala skoraj vse, kar smo se v 

petem razredu naučili. Medtem ko je Lana tuhtala, premišljevala in računala, smo 

mi dobili dodatno nalogo. Čez 10 

minut je Lana končala, saj ji je 

šla matematika dobro od rok. 

Učiteljica je pregledala Lanine 

račune in odgovore ter ugotovila, da 

ima vse prav. Rekla ji je, naj v zvezek 

napiše petico. Še preden je končala 

stavek, si je premislila. Rekla je, 

da je njena ocena nezadostna. Vsi 

smo otrpnili. Takoj za tem pa se je 

odločila, da je njena končna ocena 

tri. Lana jo je še enkrat debelo 

pogledala, nato pa brez besed v 

zvezek napisala oceno. Vsi smo bili 

zelo začudeni, saj učiteljico še nismo 

videli tako stroge. Zmeraj je bila 

poštena. Potem pa se nam je posvetilo. 

V torek smo v berilu brali 

zgodbico o deklici, ki je dobila 

živosrebrn značaj. To je pomenilo, da 

se je vedno nekaj izmišljevala. Zelo 

verjetno je bilo, da ima to bolezen naša 

učiteljica. Naslednji dan je 

učiteljica Lano vprašala, kakšno 

oceno je dobila, ker si jo je pozabila zapisati. Lana je žalostno odgovorila, da je 

dobila trojko. Učiteljica se je začudila. Rekla je, da je mislila, da je imela Lana vse 

prav, zato ji ni verjela. Lana ji je povedala, kaj se je takrat zgodilo. Učiteljica je 

rekla, da se nič ne spomni. Zato se je takoj opravičila Lani in v redovalnico zapisala 

petko. Vsi smo si oddahnili, saj smo vedeli, da učiteljica nima več te bolezni. 

Lara, 5. b  

Ivana, 3. b 
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Zanimivosti 

V knjižnici so tudi 

računalniki in v enem 

predalu so igrala. 

 

Kaj pomeni 

knjižnica? 

Knjižnica je stavba, 

polna knjig. 

 

Ali ste vedeli?  

Ali ste vedeli, da je v 

knjižnici na stotine 

knjig, ki so zanimive, 

zabavne in smešne? 

Kako se bere? 

Bere se razločno, 

naglas, tekoče. 

KNJIŽNICA 

Karin, 5. a 

učenci 5. a 
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IZLET 

Zjutraj smo vstali in v avto spakirali prtljago. Vozili smo se približno eno uro. Med 

potjo smo gledali okolico. Videli smo krave, konje in tudi srne. Ko smo prispeli, so 

nas tam že nestrpno čakali prijatelji. Celo popoldne smo se igrali in zabavali. 

Zvečer smo šli po mleko, da smo lahko jedli kosmiče. Naslednji dan smo zadovoljni 

odšli domov. 

Miha, 3. a 

S SOSEDI NA SEJEM 

Bila je cvetna nedelja, ko sem se prebudila v čudovito sončno jutro. Ravno sem  se 

v postelji pretegovala kot mačka, ko me je prešinilo, da je danes dan, ko bomo šli 

na kmetijski sejem v Komendo. To je dan, ki ga dvakrat na leto, spomladi in jeseni, 

težko čaka vsak kmet na Gorenjskem. No, vsaj pri nas je tako, saj smo se s sosedi  

že dolgo časa nazaj dogovorili, da ga bomo letos obiskali skupaj. Najprej smo z 

družino odšli k sveti maši, saj je bila ravno cvetna nedelja in na ta dan je bilo 

potrebno v cerkev odnesti butarice, ki nam  jih je naredila mama. Po maši smo 

odhiteli domov, se preoblekli v športna oblačila, skočili v avto in se odpeljali proti 

Komendi. 

Že od daleč se je videlo, da je zaradi lepega vremena sejem obiskalo veliko število 

ljudi, saj smo imeli težave že s parkiranjem avtomobila. Ker nismo pričakovali, da 

bo tako vroče, smo morali najprej poiskati  stojnico  s  pokrivali, kjer nam je mami 

kupila klobučke, da nas sonce ne bi preveč opeklo. Od vseh nas sta bila nad sejmom 

najbolj navdušena ati in  bratec Žiga, ki sta si ogledovala traktorje, cisterne, 

prikolice in drugo kmetijsko mehanizacijo. Meni so bile najbolj všeč  živali, sestra 

Ema pa si je od vsega najbolj želela sladoled. Po dveh urah neprestane hoje in 

ogledovanja se je mamica odločila, da si otroci zaslužimo sladoled, vendar pa ji je 

bilo kmalu žal, saj je imela veliko dela s petimi otroki, ker se jim je topil sladoled. 

Ura je bila že pozno popoldne, ko so se starši odločili, da se odpravimo domov. 

Zaradi sonca in dolge hoje smo bili otroci tako utrujeni, da smo v avtu takoj zaspali. 

Ko smo se prebudili,  nas je čakalo presenečenje. Odšli smo na pico v picerijo 

Gorenc. Bilo je slastno. Res, da sem komaj čakala, da bomo odšli na sejem, vendar 

sem bila zelo vesela, ko smo prišli domov. Od same utrujenosti smo šli v posteljo 

že zelo zgodaj in sladko zaspali z nasmeškom na ustih, saj smo se imeli kljub 

utrujenosti zelo lepo. 

Žana, 2. a  

Povsod je lepo, a doma 

je najlepše. 

Pilar, 4. b 

Lara, 2. b 
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VOZIL SEM POTNIŠKI VLAK 

Bilo je med lanskimi poletnimi počitnicami. Z babico in dedijem smo šli na izlet z 

vlakom. Peljali smo se na Jesenice. Strojevodja me je povabil v kabino. Dovolil mi 

je, da sem z njegovo pomočjo upravljal vlak. Dajal mi je navodila,  kdaj moram 

zatrobiti, pospešiti ali zavirati. Na Jesenicah smo izstopili. Šli smo na sprehod, 

potem pa še na sok. Pred odhodom domov sem se še malo poigral na igralih. Potem 

smo šli na železniško postajo. Vlak proti Kranju je upravljal isti strojevodja. Spet 

mi je dovolil, da sem z njegovo pomočjo vozil vlak. Po koncu vožnje sem se 

strojevodji lepo zahvalil. S postaje smo se peš vrnili domov. Komaj sem čakal, da 

sem doma povedal, kaj 

sem počel. Tega izleta 

ne bom nikoli pozabil. 

Jakob, 2. a 

 

OSILNICA 

V ponedeljek smo se z 

avtobusom odpravili 

proti Osilnici. Po treh 

urah vožnje smo 

končno prispeli na cilj. 

Kmalu smo dobili sobe, kjer smo si postlali postelje in pospravili prtljago. Oblekli 

smo se v kopalke in odhiteli na plavanje. Preden smo šli v bazen, smo se morali 

stuširati. Razdelili smo se v dve skupini. Moj učitelj je bil Marko. Plavanje smo imeli 

dvakrat dnevno in vedno smo se zabavali in se tudi veliko naučili. Plavali smo prsno, 

hrbtno, kravl, mrtvaka, igrali vodno odbojko in se potapljali. Poleg plavanja smo 

počeli še veliko zanimivega. Spoznavali smo rastline ter odšli v gozd in hranili 

jelene. Dobro je bilo, ko smo plezali po plezalni steni. Splezal sem do vrha. Med 

prostim časom smo bili na igralih ali v sobi. Gostitelji so nam vsak dan pripravili 

dober zajtrk, kosilo in večerjo. Zvečer smo odšli ven z lučkami, se usedli k ognju 

in peli pesmi ter govorili vice. Najbolj všeč mi je bil zadnji večer, ko smo imeli 

disko. Zadnji dan sta po mene prišla mami in ati. Skupaj smo se odpeljali na 

nogometni turnir v Umag. 

Aljaž, 3. a  

Sara, 2. b 
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OSILNICA 

Mi na tabor smo prišli, 

veselimo se vsi.  

Ko v vodi čofotamo, 

se fino res imamo. 

 

Z lokom radi streljamo 

in tarčo vsi zadanemo. 

Ko kosilo je nared, 

pripravimo se za slastno jed. 

 

 

 

Po kosilu v gozd smo šli 

in jelene hranili. 

Zdaj po steni plezamo, 

zraven se zabavamo. 

 

Ko večerjo pojemo, 

vsi v disko radi gremo. 

Po disku gremo spat, 

naslednji dan se gremo igrat. 

 

Dnevi prehitro so minili, 

upam, da se bomo še kdaj vrnili. 

 

Učenci 3. a razreda 

BOTANIČNI VRT 

V botanični vrt smo odšli v mesecu 

aprilu. Zbrali smo se pred šolo in 

razdelili malico. Nato smo odšli na 

avtobus. Kmalu smo prispeli na cilj. Ko 

smo prišli do vodičev, smo se razdelili 

v skupine. Naša skupina je prva odšla 

v rastlinjak. Videli smo kavovec, 

kakavovec, vanilijo in palmo ribjega 

repa. Meni je bila najbolj všeč vanilija. 

Ko smo si ogledali rastlinjak, smo odšli 

še do mlake. Videli smo rdeči dren in 

rumeni blatnik. Po končanem ogledu 

smo si ogledali še okolico. Videli smo 

sekvojo in Marmontovo lipo. Nato smo 

odšli do reke Ljubljanice in na 

avtobus. Bilo mi je zelo všeč. 

Nina, 3. a 

 

V LEGOLANDU 

Med poletnimi počitnicami smo se 

odpravili v Legoland. Zelo smo se 

veselili. Prvi dan smo šli v tovarno, 

kjer delajo lego kocke. Nato smo odšli 

do skodelic, ki se vrtijo. Najbolj všeč 

mi je bila vožnja z vlakom, sestrica pa 

se je najraje vozila na vrtiljaku z 

medvedom. Zelo zanimiva je bila 

cirkuška predstava, kjer so akrobati 

delali salte in skakali skozi obroče. 

Naslednji dan smo se odpravljali 

domov. A nismo mogli nikamor. 

Ugotovili smo, da se nam je izpraznil 

akumulator. Popravili smo avto in se 

srečni vrnili nazaj v Kranj. 

Tian, 3. a 

  

Lana, 4. b 
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SREČALA SEM COPRNICO ZOFKO 

Ko sem zvečer brala knjigo z naslovom Coprnica Zofka, sem se tako zatopila v 

branje, da sem zaspala. In ne boste verjeli, kaj se mi je zgodilo. 

Bila je že noč, ko sem se zbudila in v sobi sem zagledala COPRNICO ZOFKO! Na 

srečo sem pustila prižgano luč, da sem si jo lahko podrobneje pogledala. Spraševala 

sem se, kako je lahko prišla iz knjige in to prav sem, v mojo sobo. Čez čas sem 

končno dojela, da sem pustila odprto knjigo. Nisem mogla več zdržati v takšni 

tišini, pred mano pa je stala coprnica Zofka. Po času tišine sem končno 

spregovorila. Vprašala sem jo, kako je prišla v resnični svet, a ona me je le čudno 

pogledala in me vprašala, kako to mislim v resnični svet. Odvrnila sem ji in ji 

razložila, da je prišla iz knjige v resnični svet. Zdelo se mi je, kot da se med nama 

plete prijateljstvo. In res se je. Izdala mi je par prismuknjenih urokov. Prvi je ta, 

da se mi domača naloga napiše kar sama. Drugi je, da se zobna krtačka spremeni v 

čarovniško metlo. In zadnji, da se fuj žganci spremenijo v slastno italijansko pico. 

S coprnico sva se krasno zabavali in verjamem, da bi se zabavali še do jutri, vendar 

pod pogojem, da v sobo ne vstopi mama. Zaslišali sva korake in coprnico sem 

vprašala, koliko je ura. Bila je že POL TREH ZJUTRAJ! Naročila sem coprnici, naj 

se zacopra v knjigo, vendar coprnica ni naredila le tega, temveč je tudi mene 

zacoprala, da sem šla nazaj v posteljo. V sobo je vstopila mami. Delala sem se, da 

spim in da se ni nič zgodilo. Ko sem naslednjič odprla oči, sem bila v postelji. Luč 

je bila ugasnjena in knjiga zaprta. Nikoli ne bom pozabila te noči. 

Lana, 5. b 

POTOVANJE NA TENERIFE 

Z letalom smo šli na Tenerife. Spali smo v lepem hotelu ob morju. Šli smo na vulkan. 

Na vulkan smo šli z gondolo. Na vrhu je bil čudovit razgled. Naredili smo veliko 

fotografij. Naslednji dan smo šli v Loro park. Videli smo lenivca, pingvine in papige. 

Ogledali smo si predstavo z orkami in morskimi levi. Oči je šel lovit metulje. Videli 

smo črno plažo, ki je bila res črna. Gradili smo gradove iz peska. Črn pesek je bil 

zaradi sonca zelo vroč. Bili smo tudi pri svetilniku. Tam je močno pihalo. Videli smo 

zelo staro zmajevo drevo. Na otoku raste tudi veliko kaktusov. Jedli smo ribe iz 

morja. 

Jošt, 2. b  
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OBISK ADRENALINSKEGA PARKA 

Opisal vam bom dan v adrenalinskem parku. Obiskali smo park Straža na Bledu.  

V park me je povabila teta Manca. Za rojstni dan je dobila darilni bon. Na sončno 

soboto smo odšli na Bled. Najprej smo  morali plačati vstopnice. Nato smo se s 

sedežnico odpeljali na vrh  hriba. Opremili so nas z varovalno opremo. Adrenalinski 

park je prostor, kjer ljudje splezajo med krošnje dreves. Med drevesi se 

sprehajajo po vrveh. V adrenalinskem parku na Straži so štiri poti, preplezal pa 

sem dve. Najbolj mi je bil všeč  ZIP-LINE. To je spuščanje z dreves po vrvi. Bil 

sem zelo hiter. Ob koncu dneva smo se s poletnimi sankami odpeljali v dolino. Sanke 

gredo do 40km/h. Bilo je zelo dobro. Malo me je bilo strah, da bi padel s sank med 

ostrimi ovinki.  

To je bil čudovit dan. Upam, da ga bom kmalu spet ponovil. 

David, 2. b 

 

POTEPANJE PO PRIMORSKI 

Pripovedovala vam bom o doživetjih, ki sem jih z družino doživela na potepanju po 

Primorskem. Nekega lepega dne sta se oči in mami odločila, da se bomo konec tedna 

odpeljali na izlet. 

Najprej smo se zapeljali do vasi Podgorje. Po ozki, kamniti in strmi poti smo se 

začeli vzpenjati na tisoč metrov visok hrib Slavnik. Po dveh urah hoje smo prišli 

na vrh. Občudovali smo čudovit razgled na slovensko morje in visoke gore. Dobro 

sem videla tudi najvišji vrh Triglav. Popoldne smo se zapeljali na Kraški rob. 

Obiskali smo razvaline starega gradu nad vasjo Črni Kal.  V vasi pa smo si ogledali 

cerkev, ki ima velik zelo nagnjen zvonik. Potem smo se odpravili dalje do vasi 

Hrastovlje. Prijazna gospa nam je razkazala majhno taborsko cerkev. V njej smo 

si ogledali zelo stare freske, ki so prikazovale tudi mrtvaški ples. Zvečer smo šli 

še malo v mesto Koper. Videli smo ogromno turistično ladjo in veliko radovednih 

turistov z vseh koncev sveta. Zelo rada imam morje, najraje pa po plaži stikam za 

školjkami. Zelo mi je všeč tudi primorska hrana. 

Na koncu dneva sem bila že zelo utrujena, zato sem nazaj domov v avtu že zaspala. 

Od tega izleta mi je v spominu najbolj ostal star grad nad strmo prepadno steno. 

Danaja, 2. b  

Ela, 3. a 
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MOJE POTOVANJE 

Z letalom sem želel na potovanje okoli 

sveta. Poklical sem svoje prijatelje, da 

bi skupaj zgradili letalo. Ko smo ga 

sestavili, smo odšli na vzletišče. 

Končno sem lahko vzletel. Prišel sem 

nad Sredozemsko morje. Tam je bil 

lep razgled in modro morje. Na koncu 

morja sem že videl svoj naslednji cilj 

- Egipt. Prišel sem nad to državo, videl 

sem veliko piramid in Sueški prekop. 

Nad Arabijo pa mi je zmanjkalo 

goriva, zato sem pristal in ga natočil. 

Končno sem spet lahko vzletel. Prišel 

sem nad Himalajo  in videl Jetija. Bilo 

je zelo razburljivo, a preživel sem. Na 

obzorju sem že videl indonezijske 

otoke. Veliko pragozda je bilo. Letel 

sem nekaj časa in že sem videl velika 

mesta. Preletel sem jih in opazil 

Avstralijo. Videti je bilo veliko puščav 

in pragozdov. Na polovici te države je 

bilo lepo število avstralskih 

staroselcev. Ko sem obšel državo, se 

je Amerika  dobro videla, a me ni 

preveč zanimala. Tudi naslednja celina 

Afrika me ni zanimala in končno sem 

prišel okoli sveta. 

Matic, 3.b 

 

MOJE POTOVANJE 

Nekega dne sem se odločil, da bom šel dvakrat na potovanje okoli sveta. 

Peš sem hodil po gozdovih, puščavah, po ognjenikih in po vseh mogočih stvareh. Ko 

sem prišel do morja, sem začel plavati. Ko sem prišel na kopno, sem opazil, da sem 

zraven anakonde. Začel sem teči. Hitel sem, kakor so me nesle noge, ampak vse 

zaman. Bil sem spet v vodi. Spomnil sem se, da imam puško in sem nameril. Kača se 

je tako zelo ustrašila, da je pobegnila. Ko sem pospravil puško, sem se lotil posesti. 

Naredil sem vrt, nato hišo in take domove postavil po celem svetu. Ko sem šel 

naslednjič okoli sveta, sem videl nenavadno bitje. Bil je neke vrste kuščar, ki je 

imel perje in luske. Imel je velika rdeča očesa. Bil je zelo miren, ljudje na revnem 

otoku so ga imeli za ljubljenčka. Ko mu je človek približal prst, ga je ugriznil. 

Kuščar je v njegovo telo vbrizgal strup. Človek je padel v nezavest. Peljali so ga v 

ZDA in ga odpeljali v bolnišnico. Na žalost ga niso mogli pozdraviti. 

Erazem, 3. b  

Domišljija nas popelje v svet, 

ki je odraslim velikokrat 

neznan. 

Žana, 2. a 
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JURE KVAK KVAK 

Teta Otilija je v vedro nalila vodo in 

ga postavila na tla. Jure kvak kvak je 

skočil v vedro z vodo. Nato se je 

spremenil v navadnega človeka. Teta 

Otilija je bila zelo vesela, da se je 

Jure spremenil nazaj v človeka. 

Naslednji dan je pojedel preveč banan 

in se je spremenil v opico. Nato je teta 

Otilija v vedro prinesla banane, 

da bi se spremenil nazaj v 

navadnega Jureta. A  Jure se 

ni spremenil nazaj v človeka. 

Potem je Jureta, ki je bil 

začaran, odnesla nazaj v gozd, 

ga dala na drevo in spremenil 

se je nazaj v človeka. V nedeljo 

je Jure hotel, da bi mu teta 

Otilija narezala korenje. Jure 

ga je natlačil v usta in v hipu se 

je spremenil v poljskega zajca. 

Teta Otilija je ugotovila, da se 

Jure, če poje veliko zelenjave ali 

sadja, takoj spremeni v kakšno žival. 

Nato se je domislila ideje. V vedro je 

dala korenje in začarani Jure je 

skočil vanj, vse pojedel in postal še 

težji poljski zajec. Teta Otilija je 

spremenjenega in težkega Jureta 

komaj odnesla na polje in ga položila 

na tla. Jure se je spremenil v 

navadnega človeka. Teta Otilija je 

spoznala, da je najbolje, da se Jure 

nekaj časa izogiba sadju in zelenjavi. 

Gal, 3. b 

JURE KVAK KVAK 

Jure je skočil na okno in odšel stran. 

Šel je do svojega najljubšega mesta. 

To je bil vodnjak. Skočil je vanj, ker 

je potreboval vodo. Tam je bila luknja. 

Ko je Jure skočil v vodnjak, je padel 

točno v to luknjo. Tam je bila skrinja. 

Jure je odprl skrinjo in v njej zagledal 

zlato majhno žogico, polno zlatnikov, 

in še eno majhno 

škatlo. V njej je bil 

rdeč gumb, Jure je 

skočil nanj in zaprl 

oči. Nato je zagledal 

belo kraljestvo z 

belim gradom. Na 

balkonu je zagledal 

lepo punco, ki je lepo 

pela. Jure je skočil 

na njen balkon, šel v 

sobo in zagledal lepo 

princeso, ki se je 

ogledovala v zrcalu. Žabec Jure je 

vprašal princeso, kako ji je ime. 

Princesa je odgovorila, da ji je ime 

Jasmina. Jasmina je opazila, da ima 

Jure njeno zlato žogico. Zato ga je 

prosila, da ji vrne žogico. Jure je 

rekel, da jo dobi, če mu da poljub. 

Jasmina se ni strinjala, ampak ker ni 

imela druge izbire, ga je poljubila. Kar 

naenkrat je Jure postal princ. 

Jasmina se je zaljubila v princa. 

Jasmina in princ Jure sta se poročila. 

Monika, 3. b 

Hanna, 2. a 
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Anja, 2. b 



KRIKEC IN DOMIŠLJIJA 

 

ŠKRATEK VESELKO IN NJEGOVO ČUDOVITO POTOVANJE 

Nekoč je živel škratek po imenu Veselko. Imel je hišico na drevesu. Bila je zima. 

Ni imel prijateljev, zato mu je bilo zelo dolgčas. Ubogi Veselko je moral hoditi po 

hrano v zimi in mrazu. Zagledal je medveda, miško in volka. Toda živali so odšle 

mimo Veselka. Ta je hodil proti svoji hišici s hrano in kar naenkrat je prišla veverica 

in mu vzela hrano iz rok. Začelo je snežiti in zapihal je močan veter. Končno je 

prišel do svoje hišice, se oblekel v pižamo in žalostno zaspal,  ker ni imel nič za pod 

zob. 

Ko je prišlo jutro, je odprl svoja vrata in zagledal polno hrane, pijače, sladkarij, 

sadja in zelenjave. Takrat  so mu živali zapele vse najboljše. Škrat Veselko ni mogel 

verjeti svojim očem, saj je mislil, da ga gozdni prebivalci ne marajo. Pripravili so 

zabavo z baloni in okraski. Ko so pojedli, so se šli igrat. Tako je škratek Veselko 

preživel svoj najlepši dan. 

Nina, 3. b 

 

ŠKRATEK VESELKO IN NJEGOVO ČUDOVITO POTOVANJE 

Nekoč pred davnimi časi je živel škratek Veselko. Ime mu je bilo pisano na kožo, 

ker je bil ves čas vesel. Potem je prišel božič. Edini škrat, ki ni pisal Božičku, je 

bil Veselko. Ko se je odpravil spat, se je slišalo bum, bum, bum. Škratek Veselko je 

skočil s postelje in v dnevni sobi zagledal Božička. Vprašal ga je, če gre lahko z 

njim. Škratek je nato z veseljem skočil v sani in z Božičkom šel raznašat darila po 

celem svetu. Pojedla sta veliko piškotov in popila veliko mleka. Potem je škratek 

Veselko zaspal in Božiček ga je s sanmi odpeljal domov. Ko se je prebudil, se je 

spomnil svojega čudovitega potovanja, ki ga ne bo nikoli pozabil. 

Monika, 3. b 

 

SANJE 

Včeraj sem sanjala, da mi je Božiček prinesel darilo. Pod jelko je bila velika škatla, 

v njej pa lipicanec. Zelo sem se ga razveselila. Vzela sem sedlo in ga zajahala. Dirjal 

je kot veter. Preskočil je vsako oviro. Nato sva se vrnila domov. Na žalost me je 

ati zbudil in teh lepih sanj je bilo konec. 

Ela, 3. a  
Zoja, 3. a 
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ODPOTOVALA SEM V PRIHODNOST 

Prav zanima me, kaj se bo zgodilo v prihodnosti in kakšen bo svet takrat. V ta svet 

sem odpotovala včeraj popoldne, ko sta oči in mami odšla na vrt. Vstopila sem v 

svet prihodnosti. Znašla sem se v lepi beli hiši v obliki črke i. Hiša je stala ob morju 

v Italiji. Ko sem izstopila iz nje, sem videla prelep vrt s tulipani, kaktusi, agavami 

in bršljanom ter palmami. Ko si prihajal na dvorišče hiše, si videl drevored, 

hibiskuse in vrtnice. Vsi avtomobili na cesti so leteli po zraku in bili so nenavadnih 

oblik, kot so na primer trikotnik, krog, kvadrat in petkotnik. Vsak avto je imel na 

strehi jacuzzi in žar. To so bili avtomobili za znoret od lepote ... Nekatere hiše so 

imele velikanske terase z vrtovi na strehi. Tam so bila tudi drevesa. Na vrtovih so 

mi bile najbolj všeč leske, breze, vrtnice, palme in tropske rastline. Ko sem 

potovala v svet sedanjosti, sem srečala robote, ki so delali namesto ljudi. 

Maša, 5. a 

 

ČUDEŽNA DEŽELA 

Nekoč so me starši poslali v deželo, kjer je bilo vse iz sladkarij. Zemlja je bila iz 

čokolade in zelenjava je bila sladkorna pena. Vse je dišalo po sladkarijah. Krave so 

namesto mleka dajale vročo čokolado in kokoši so namesto jajc valile čokoladna 

jajca. Lahko si pojedel celo hišo, saj je bila iz sladkarij. Bilo je zelo lepo. Ko sem 

odrasel, sem moral oditi. Vrnil sem se domov, a čudežna dežela mi bo vedno ostala 

v spominu. 

Domen, 3. a 

 

MOJE SANJE 

Nekega dne sem skozi okno zaslišala ptičje petje. Prebudilo me je. Hitro sem 

oblekla kratko majico, kratke hlače in japonke. Bilo je poletje. Odšla sem v garažo. 

Stric je delal stroj, ki te vrne tisoč let nazaj. Zvečer sem se pretihotapila v 

garažo. Stopila sem v stroj in pritisnila na gumb. Prispela sem v svet dinozavrov. 

Zanimivo je bilo, da so vsi dinozavri znali govoriti. Čas je potekel in morala sem se 

vrniti domov. Poslovila sem se od dinozavrov in stopila v stroj. Pritisnila sem na 

gumb in že sem bila doma. Hitro sem stekla v sobo in zaspala. 

Maja, 3. a  

Nik, 2. a 
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LENA PRINCESA 

Nekoč je živela revna princesa. Živela je na klopci. Bila je tako lena, da se ji ni dalo 

opravljati kraljevih dolžnosti. Zato so jo kmalu izgnali. Njeni razpuščeni lasje so 

bili zelo grdi. Nihče je ni maral. Nekega dne so z neba švigale strele. Princesa je 

bila vsa rdeča kot cvet vrtnice. Potem pa je sklenila, da bo naredila načrt, bojni 

načrt. Na vse strani obleke je napisala "grizem". Postala je indijanka. Splezala je 

čez živo mejo. Z nogo je butnila v vrata. Vstopila je v grad. Začela je pretepati 

vse po vrsti. Končno so jo prijeli in dali v zapor. Princesa je postala srečna. Imela 

je svojo posteljo, hrano in prijateljici miški. 

Ožbej, 5. b 

 

SLON SE NE USTAVI 

Včeraj popoldan se je zgodila bombastična 

novica. Iz živalskega vrta je pobegnil slon. Ni se 

ga dalo ustaviti. Hodil je po avtomobilih in 

stavbah. Prišel je v trgovino s porcelanom in 

pregnal trgovko.  V trgovini so bili tudi kupci, ki 

so se uspeli umakniti. Slon je razbil ves 

porcelan in tudi predmete v stavbi. Prodajalec 

je poklical oskrbnike živalskega vrta. Čez nekaj 

časa so prišli in slonu dali uspavalo. Nato so ga 

dali v kletko. Odpeljali so ga nazaj v živalski vrt. 

Oskar, 5. b 

MOJE SANJE 

Bila sem doma in očka je zunaj delal časovni stroj. Šla sem do njega in takoj sem 

stopila vanj. Prestavila sem ročko in začela sem potovati. Ko sem prispela, sem 

izstopila in zagledala sem čarobno deželo. K meni je prikorakal deček, ki je bil 

piškot. Postala sva prijatelja. Razkazal mi je deželo. Povedal mi je, da je to dežela 

pravljic. Spoznala sem vse pravljične junake. Tam sem ostala tri leta. Ko sem prišla 

domov, sem ugotovila, da me starša nista nič pogrešala. Malo sem raziskovala in 

ugotovila, da se čas, v katerem živim, ni premaknil. 

Tina, 3. a  

Zala, 3. b 
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OPIS DELFINA 

Moja najljubša žival  je  delfin. Delfin je morska žival, ki  živi v  morjih  in globljih 

rekah,  kot je Amazonka. Zrastejo  od dva do štiri metre  in tehtajo do tristo 

kilogramov. Imajo gladko kožo in so sive barve. Delfini imajo pljuča in nimajo škrg, 

zato tudi skačejo na površje, da 

zajamejo sapo. Prehranjujejo se z 

večjimi ribami in lignji. Hrano lovijo v 

večji skupini, da lažje ujamejo plen. 

Delfini se skotijo zgodaj spomladi. 

Brejost traja od dva do tri mesece. Ko 

se mladiči skotijo,  pri mami sesajo 

mleko, ker so delfini sesalci. Mladiči so 

pri mami do tretjega leta. Žal so 

nekateri delfini tudi v ujetništvu, kjer 

jih dresirajo za predstave v bazenih. 

Zato nekateri delfini žal ne bodo nikoli 

več videli morja.  

Alina, 4. a 

 

MONGOLSKI SKAKAČ 

 

Skakača mala se igrata in fino se imata. 

Kadar pridem jaz v sobo, hitro k meni prideta. 

A ko pade spet tema, hitro v hiško stečeta. 

Kako bi jaz brez njiju ž'vela, če ju ne bi 'mela.  

A ko lumpka sta, se razjezim za dva. 

Če pa pridna sta, priboljšek dobita oba. 

 

Sophie, Anamari, Rebeka, Ema G., 4. a  

Živali so naše najboljše 

prijateljice. 

Kristina, 4. a 



KRIKEC IN ŽIVALI 

 

JEMENSKI KAMELEON 

Jemenski kameleon spada med kuščarje in med kameleone. Latinsko ga imenujemo 

Chamaeleo Calyptratus, kar pomeni čeladasti kameleon. Jemenski kameleon živi na 

jugu Savdske Arabije in v Jemnu, tudi v Sani, od koder smo doma mi. Živi v gorskih 

dolinah, najraje v grmičevju. Je žuželke, čričke, kobilice, muhe, pa tudi cvetove 

rastlin, da dobi vodo. Hrano ujame s svojim dolgim in lepljivim jezikom. Jemenski 

kameleon ima na vsaki nogi dvakrat po tri prste. Ima dolg rep, na glavi pa krono. Z 

vsakim očesom lahko neodvisno gleda v različne smeri. Ko se prestraši ali se počuti 

ogroženega, zvije svoj rep v klopčič in potemni, spremeni barvo. Po naravi je 

samotar, zato parjenje ni pogosto. 

Samice živijo do 5 let, samci pa do 

8 let. Samice so velike do 40 cm, 

samci pa do 60 cm. Samica izleže 

od 50 do 85 jajc. 18 ur po parjenju 

samica spremeni barvo v modro, 

rumeno, zeleno … Postane zelo 

pisana. Ravno zaradi tega 

spreminjanja barv tudi ljudem, ki 

pogosto spreminjajo prepričanja, 

rečemo, da so kot kameleoni. 

Ranya, 4. a 

 

MALI SKAKAČ 

Mali skakač zjutraj se prebudi, 

v očeh mu sonček zažari. 

Saj je vendar žareči skakač,  

ki ti vedno pade iz hlač 

in vzame svoj kolač. 

Ko pa vzame svoj kolač,  

pa že pravi je bahač. 

Ranya, 4. a  Pilar, 4. b 
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ANDREJ ŠTREMFELJ 

Andrej Štremfelj se je rodil 17. 12. 1956 v Kranju. Je slovenski alpinist. Na najvišji 

vrh sveta Mount Everest se je povzpel dvakrat. Prvič leta 1979 s prijateljem, 

drugič pa leta 1990 s svojo ženo Marijo. Ta vzpon ju je kot prvi zakonski par na 

Everestu uvrstil v Guinnessovo knjigo rekordov. 

 

Z gospodom Andrejem 

sem opravila intervju, 

kjer je pojasnil kar 

precej stvari, od 

priprav, nevarnosti do 

najlepših spominov. Da 

pa boste lažje 

razumeli, kaj je 

alpinizem: je 

dejavnost, ki zajema 

plezanje, hojo in 

smučanje v gorskem 

svetu, zlasti po 

brezpotjih. V osnovi ga 

lahko delimo na zimski 

in letni alpinizem.  

 

Kaj vas je navdihnilo k alpinizmu? 

Pravzaprav so me neznani razlogi pritegnili k temu. Vzornika nisem imel nobenega. 

Ko sem bil star toliko kot ti, sem rad gledal hribe. Razmišljal sem, kako to izgleda 

od blizu. Bil sem pravi firbec. Rekel sem, da ko bom velik, si bom ogledal visoke 

gore. Pa sem šel, še preden sem bil velik. Začel sem hoditi v hribe, ko sem bil v 

osnovni šoli, v sedmem ali osmem razredu. Hodil sem sam oziroma s sebi enakimi, z 

neizkušenimi. Potem smo prehodili vse, kar se nam je zdelo, da bi radi. Ko smo 

prehodili vse zavarovane poti, nam je postalo dolgčas. Rekli smo, da bi radi še kaj 

več. Odločili smo se za plezanje.  

Šport nam veliko pomeni, 

vsak počne tisto, kar mu je 

najljubše. 

Nejc, 2. a Ariana, 2. a 

Ula, 2. a Neža, 2. a 
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Kako si nabirate kondicijo? 

Najbolje je z zahajanjem v hribe. To je najbolj situacijska metoda treninga. Zelo 

veliko hodim na Jošt. Tam sem treniral tudi za velike odprave. V zadnjih desetih, 

petnajstih letih vozim tudi gorsko kolo. Prej gorskih koles nismo poznali. Včasih je 

bilo več snega po dolinah, tako da smo veliko tudi tekli na smučeh. 

 

Na Mount Everestu ste bili dvakrat. Drugič ste vrh osvojili s svojo soprogo 

Marijo in se kot prvi zakonski par uvrstili v Guinnessovo knjigo rekordov. 

Iskrene čestitke. Zanima me, kdaj je bilo za vas lažje? 

Lažja smer je bila normalna smer, ko sva šla z ženo na Everest. To je normalni 

pristop. Leta 1979 smo vzeli pa težko smer. Tudi odprava je bila bistveno daljša, 

plezali smo dva meseca iz baznega 

tabora naprej. Druga odprava je 

trajala en mesec. Ker je ta smer 

lažja, sva za pripravo potrebovala 

manj časa. Je pa res, da sem si v 

drugo zastavil cilj, da pridem na 

vrh brez kisika. Potem pa je v 

južnem sedlu ponoči tako pihal 

veter, da sem se malo ustrašil 

ozeblin. Začel sem hoditi s 

kisikom, potem pa nisem imel več 

kakšne silne motivacije. Marija me 

je včasih morala malo priganjati. 

Po določenem času, ko prideš blizu 

vrha, te vrh malo potegne in 

motivacija zraste. V bistvu je bilo 

lažje drugič. 

 

Koliko časa so trajale priprave in kakšne so bile? 

Preden sem šel na Everest sem se z alpinizmom ukvarjal sedem let. Zadnje leto 

pred odhodom so bile priprave še intenzivnejše.  

Marcel Janez, 1. a 
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V hribih sem bil vsak vikend, ne glede na vreme. V ponedeljek smo se v šoli sicer 

malo tresli, ker nismo nič znali, ampak smo med tednom vse nadoknadili. Potem smo 

šli spet v hribe. 

 

Koliko časa je trajala druga pot? 

Že samo potovanje v Katmandu in nazaj je trajalo vse skupaj štiri dni, se pravi dva 

dni v eno stran in dva dni v drugo. Potem je v Katmanduju vedno treba urediti vse 

formalnosti, nakupiti hrano, najeti nosače in tako naprej. To traja približno pet dni 

do enega tedna. Mi smo šli od tam, kjer se je cesta končala, tako da smo hodili 

kakih petnajst dni do baznega tabora. Potem smo potrebovali en mesec za vzpon 

na goro in nazaj do baznega tabora, nato še osem dni za vrnitev do Katmanduja. 

Nekaj dni smo ostali v 

mestu, nato pa smo se 

vrnili domov. Če sešteješ, 

je to približno dva meseca 

in pol. 

 

So bile na poti kakšne 

nevarnosti? 

Na poti do baznega 

tabora nevarnosti ni bilo, 

ker je bila pot relativno 

široka. Pri drugem vzponu 

sem hodil po poti, ki je 

namenjena za treking. 

Tam je bilo veliko 

turistov, zato so poti 

urejene. Na jesenski 

odpravi so bile velika neprijetnost pijavke. To so take majhne živalice, kot glistice, 

imajo termoreceptorje, zaznajo ugodno temperaturo, padejo ali zlezejo na tebe, 

včasih v čevelj in nič ne čutiš. Ko daš čevelj dol, je pa vse krvavo. Potem je pijavke 

treba odstraniti. To je včasih malo zoprno, ker lahko pride do infekcije. V Nepalu 

je monsunsko podnebje, se pravi poleti in pozimi je monsun, spomladi in jeseni pa 

lepo vreme. Deževni monsun je poletni. Takrat ogromno dežuje, je vlažno in je 

prava temperatura za pijavke. Včasih jih kar vidiš, kako gomazijo po grmovju.  

Anja, 2. b 
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Kakšni so bili občutki, ko ste osvojili streho sveta? 

Super, občutki so bili res dobri. Že višina 8000 m oziroma že od 7500 m naprej je 

poseben občutek, ker je toliko redkejši zrak, da je tudi počutje čisto drugačno. 

Možgani drugače delujejo, počasneje razmišljaš, tudi odločitve so včasih 

nenavadne, ker se tam drugače odločaš. V drugo sva imela zelo lepo vreme in je 

bilo enkratno. Vse naokrog se je videlo, lep razgled, nobenega strahu, da bi prišla 

nevihta. Na vrhu sva bila skoraj pol ure. Občutki so bili fantastični. 

 

Na katero osvojeno goro imate najlepši spomin? 

To jih je pa toliko, da bi težko izbral. Običajno so lepi spomini na tiste, kamor je 

bilo težko priti, ni bilo pa nevarnih situacij. Odvisno je tudi od tvoje 

pripravljenosti. Zelo lep občutek mi je bil na vrhu Men Lung Tseja. To je bila še 

neosvojena gora, dokler nisva z Markom prišla gor. Nihče še ni bil na vrhu. Visoka 

je 7070 m. Že več dobrih alpinistov jo je poskušalo osvojiti, pa nikomur ni uspelo. 

Potem pa sva prišla midva. Odprava je bila majhna, samo midva, zdravnik in kuhar. 

To je bilo vse, kar nas je bilo v bazi. Bili smo čisto odrezani od sveta, nobene 

povezave, nobenega telefona ... Gora je v Tibetu, je lepa, markantna. Vsakič ko se 

peljem z letalom proti Everestu, proti letališču, se vidi na obzorju. Imam zelo lepe 

spomine nanjo. To je en primer, jih je pa še veliko. 

 

Za konec me zanima še, ali 

greste po toliko osvojenih gorah 

še kdaj na bližnji Jošt ali 

Šmarjetno? 

Seveda. Na Šmarjetno sicer 

manjkrat, ker mi vrh Šmarjetne ni 

tako všeč, ker vedno nekaj gradijo 

in omejujejo. Včasih mi je bilo 

všeč, zdaj pa ne več. Grem pa na Jošt, tudi zato, ker je višji od Šmarjetne. Če 

grem na Šmarjetno, se mi zdi, da nisem nič naredil zase, če pa na Jošt, pa 

potrebujem slabe pol ure od avta do vrha in se malo nasopiham. Vedno mi je lepo v 

hribih, tudi na Zaplati ali na Storžiču. 

Rebeka, 4. a  

Neža, 2. a 
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Včasih je svet videti lepši 

skozi pesmi. 

Zoja, 3. a 
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ZAJČEK DOLGOUŠČEK 

Joka zajček Dolgoušček, 

saj boli ga ta trebušček.  

Mnogo preveč se je najedel, 

saj skoraj cel vrt je snedel. 

 

Joka v hiši se dojenček, 

saj na vrtu zmanjkal je korenček. 

Ukanil jih ta naš je zajček, 

res je pravi tolovajček. 

Luka, 4. b 

 

 

ZIMA 

Pozimi smo se kepali, 

pa tudi malo sankali, 

malo še podrsali 

in dobro se imeli. 

 

Prišel je čas poslavljanja, 

še malo pogovarjanja, 

nato pa šic domov 

igrat se spet na nov. 

Vid, 4. b 

 

 

ELA IN TISA 

Ime mi je Tisa in rože imam rada, 

poleti mi prija limonada. 

Poleti grem na bazen, 

pozimi pa ne, ker ne smem. 

 

Tam spoznam Elo, 

ki beži pred čebelo. 

Skupaj se igrata in čofotata 

in res se zelo radi imata. 

 

Skupaj padeta na krov, 

potem pa pobuškani domov. 

Elina družina se k Tisi je preselila, 

Tisa je tri nove sestre dobila. 

 

Ela in Tisa na polje gresta, 

tam pa presto jesta. 

Kužku Zumi igrače podajata 

 in veselo rajata. 

Ela, 4. b 

  

Ela, 3. a 
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MAMA 

Moja mama, 

ki večkrat je sama,  

noče z nami v gozd, 

ker do tja predolg je most. 

Rada se doma igra z lisico,  

ki krade ji potico. 

Vid, 4. b 

 

JUTRANJA PESEM 

Zjutraj hitro vstanem, 

si oči pomanem, 

slečem si pižamo,  

oblečem pa zjutraj izbrano. 

 

Brž pojem zajtrk, 

si umijem zobe, 

hitro pospravim, 

saj zdaj zares gre. 

 

Stečem brž do šole, 

zvonec že zvoni. 

Odrinem tja brez volje, 

ker danes športne ni. 

Vid, 4. b  

Tilen, 1. a 
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ČAROVNIJA 

Rada imam čarovnijo, 

še bolj pa magijo. 

Čarovnik pove trik, 

Lina pa reče, naj na oder pride bik. 

 

Čarovnik čara 

in naenkrat se odpre omara. 

Potem pa reče Lara, 

kako sem jaz tu pristala. 

 

Vsi se hihitajo 

in smehljajo. 

Lara se usede na stol, 

vsi skupaj – to je bil res dober šov. 

Ela, 4. b  

Ema, 4. b 
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LEDENE ROŽE 

Ledene rože ne rastejo na vrtu, 

ledene rože niso narisane na prtu. 

Na šipe jih nariše mraz, 

ko potrka zimski čas. 

 

Lepe so in vseh oblik, 

vedno jih z veseljem opazujem 

in o njih prijateljem pripovedujem. 

Dan, 4. b 

 

PESEM O LISICI 

Veter zavija, drobno sneži, 

lisico bolijo kosti. 

Pa se presede, pihne v ognjišče, 

svoje debele pletilke poišče. 

 

In si zabrunda: »Spet mi je mraz, 

huda je zima, hud je njen čas.« 

Teci mi volna. Pletite tačke! 

Spletite jopico, spletite hlačke. 

 

In se zaziba daleč nazaj, 

plete in plete in srka svoj čaj. 

Tiho kot nitka ji teče življenje, 

tiho zasipa ga zimsko sneženje. 

Era, 4. b  

Zoja, 3. a 



KRIKEC IN PESMI 

  

Lara, 2. b 

Maks, 4. a 
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LEPO JE BITI SONCE 

 

Lepo je biti sonce kakor jaz. 

Videti svoj lep obraz. 

Nobeden te ne krivi, srečen si tak kot si. 

Brez moči, brez besed, ješ mavrico in sladoled. 

 

Ko zjutraj se zbudiš, čakaš na lunin klic. 

Te nežno požgečka in te oklofuta. 

Sonce se zbudi in začne nejevoljno tarnati. 

Luna odide in se ne vrne, ha ha ha … 

Ema G., 4. a 

  

Rok, 5. a 



 


