


UVODNIK 
 
Ustvarjanje … na kaj pomislite, ko slišite to besedo? 
Na risanje risbic, na pisanje pesmi, na pisanje pravljic, na delo z računalnikom, na 
fotografiranje, na izrezovanje, na lepljenje, na pogovarjanje … ali na kaj drugega? 
Vse to in še več je ustvarjanje. Pa naj bo to ustvarjanje malih ali velikih rok, ideja malih ali 
velikih glav. Vsak izdelek je nekaj posebnega, edinstven in je neponovljiv. 
 
Naši učenci so se skupaj s svojimi učiteljicami in vzgojiteljicami ustvarjalno predstavili kot 
delček našega vsakdana. Skupaj pa smo sestavili mozaik pestrega ustvarjanja … 
Sprehodite se po poti od najmlajših sončkov do najstarejših, ki že vedo, kam jih pelje pot 
znanja in uspeha. 
 
Vsak ima svoje želje in svojo pot. Izberite tudi vi svojo … 

Kristina Radoš Janežič 
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SONČKI  IZ  1. A 

 
“MI SMO VAŠI MALI SONČKI, 

VAŠA SREČA IN VAŠ NASMEH, 

MI SMO PIKICE IN TONČKI, 

ISKRICE V OČEH.” 

“MI SMO VAŠI MALI SONČKI, 

SMO KOT LUČKE V TEMI, 

VETER Z JUGA, KI NA KRILIH PTIC, 

ZIMO PROČ SPODI.” 



 

 

SONČNO NASMEJANI, 

VEDNO RAZIGRANI – NAJ SE VE, TO JE 1. B! 







 



Lepe želje sošolcu, sošolki … iz 3. B 
Silena! Želim ti veliko uspehov v šoli. 

 Alex 

 

Gregor! Jaz ti želim veliko sreče na košarki in 

da boš zmagoval. Da boš zdrav in da boš isti 

kot zdaj. 

Beni 

 

Miha! Da bi bil še naprej tako prijazen. Da bi 

bil še naprej pogumen. 

Patrik 

 

Za Patrika! Želim ti veliko sreče in zdravja. Da 

bi bil prijazen in potrpežljiv. 

Jure 

 

Za Matevža! Rad bi, da bi bil uspešen in 

pogumen in veliko veliko ljubezni in veliko veliko 

veselja. 

  Miha 

 

Za Emo! Želim ti, da bi bila še bolj prijazna, 

da se ne bi prepirala z učiteljico in sošolci. 

Klavdija 

 

Dragi Jure! Želim ti, da boš imel veliko 

izpolnjenih želja in da boš zdrav in da boš v 4. 

razredu imel same 5. 

Silena 

 

Za Žano! Želim ti, da bi vedno dobre volje in 

da bi ti vedno uspelo na kakšnih tekmovanjih. 

  Ajda 

 

Klavdija, želim ti veliko uspeha in sreče. Bodi 

pridna tako kot si.  

                                               Grega 

 

Alex, želim ti veliko zdravja in sreče pa seveda 

ogromno uspeha, sreče in veselja.  

                                               Zarja  

 

Za Benjamina! Želim ti, da bi znal veliko stvari in 

da bi bil bolj priden. Da bi znal poštevanko na 

pamet. Da bi ubogal učiteljico in da bi imel veliko 

petk. 

                                               Zala 

Ajda je prijazna, pomaga pri delu, lahko se 

zaneseš nanjo. Želim ti, da boš dobra 

prijateljica, bodi dobra v šoli. 

                                              Tvoja 

prijateljica Klara Manca 

 

Klara želim, da bi bila še naprej tako prijazna in 

da bi rada posojala stvari. Želim ti, da bi bila 

uspešna v šoli, doma in bi bila prijazna. 

                                              Matevž  

 

Zala, bodi še naprej tako zabavna. Imej čim več 

petk. Želim ti uspeh v odbojki. 

                                              Žana 

 

Draga Zarja, želim ti veliko sreče in zdravja in 

da bi ubogala mamico in atija. In da bi ti bilo 

lepo. 

                                              Ema  



 



 







 

 



 

 

 
 

                                                                                                                                                               





7. B – OD A DO Ž 

(sedmi be od a do že) 

 

Aljaža imamo dva, oba sta dobra športnika; 

Blaž je prijazen sošolec naš in tudi dober nogometaš; 

David je kot sonček, ki vedno zna sijati; 

Eva rada odbojko igra in se pri tem fino ima; 

Laura je tiha, krhka in nežna; 

Luka pa tak harmonikar, da težko mu je najti par; 

Maša je prijateljica naša, ki se lepo obnaša;    

Neža vedno rada pomaga, nihče je v tem ne premaga; 

Nikita je prijetna in zabavna, nobena stvar ji ni težavna; 

Urh je vedno nasmejan in nagajiv, včasih pa tudi zelo »ušpičljiv«; 

Žan je naš nasmejan rokometaš; 

Žanluka pa zanimiv in prijazen sošolec naš. 

 

To smo mi, sedmi be, sedmi be od a do že. 



8. a, 8. a  

rad skoz fuzbal špila. 

8. a, 8. a tut odbojko špilat zna. 

8. a vse pozna! najbolš pa fuzbal 

špilat zna. 

8. a ma Džekota, Mesija pa 

rokometaša Vebra. 

Ma pa tut Božota, ko najbolš 

basket špilat zna. 

To smo 8. a najbolše odbojkašice 

ma!! 

To pa itak da!  

8. a 



 





 


