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Mentorica: Maja Maček 

Lektorica: Miriam Svete 

Naslovnica- cokle: Lara Jarnevič 

Naslovnica: Srđan Kuzmič 

Izid te številke je omogočila tiskarna: 

Prispevki in oblikovanje številke so delo učencev in mentorice. 



 

USTVARJALCI ŠOLSKEGA ČASOPISA 
 

 

AHAC PETRIČ, 4. b 

Ime mi je Ahac. Sem odličnjak in imam veliko prijateljev. Rad berem in ustvarjam šolski časopis. 

Najrajši imam šport. Obiskujem 4. razred. 

 

FILIP MIKOLIČ MIKLAVČIČ, 5. b 

Ime mi je Filip, star sem 10 let. Treniram nogomet in moj hobi je igranje video iger. V šoli imam 

dobre ocene. Za časopis sem se odločil zato, ker je zabavno in poučno. 



 

PETJA TRČEK, 4. a 

Ime mi je Petja, pišem se Trček. Hodim v 4. razred in imam šest živali. Rojstni dan sem imela 2. 1., 

sedaj sem stara 10 let. Za šolski časopis sem se odločila, ker mi pravijo »ustvarjalna punca«. 

 

KLARA DEBEVEC, 4. b 

Pozdravljeni, ime mi je Klara, pišem se Debevec. Stara sem 9 let. Rada imam živali, še posebej konje. 

Hodim v 4. b razred. Za šolski časopis sem se odločila, ker rada pišem in ustvarjam. 



 

BOR ILOVAR, 9. b 

Yo! Sem Bor, učenec 9. b razreda. Sem moderator računalniškega kotička. V prostem času se rad 

družim s prijatelji, preučujem telefone in ostale tehnološke naprave. Za časopis sem se odločil, ker 

hočem prispevati svoje ideje in misli in podeliti svoje računalniško znanje. 

 

TEJA MIKUŠ, 9. a 

Sem Teja iz 9. a razreda in sem novinarka za šolski časopis. Rada poslušam glasbo in gledam TV 

nanizanke. Rada se družim s prijatelji. Za šolski časopis pa sem se odločila zato, ker rada sodelujem 

v različnih projektih. 

 

 



MAKS FERLAN, 9. b 

Ilustracija: Petja Trček, 4. a  

MIRIAM SVETE- LEKTORICA 



Ilustrirala: Klara Debevec, 4. b 

MAJA MAČEK, MENTORICA 

Ideja o nastajanju šolskega časopisa je tlela že nekaj let, v lanskem šolskem letu pa smo 

jo počasi začeli realizirati. Pri nastajanju prve številke je sodelovalo sedem otrok, ki so 

enkrat tedensko prinašali dogovorjene izdelke in vedno znova prihajali z novimi ideja-

mi. Od vsega pa me najbolj veseli to, da sta otroška domišljija in ustvarjalnost brez 

meja, le če jim to dopustimo.  

Ob prvi številki se iskreno zahvaljujem vsem učiteljicam in učencem, ki ste prispevali k 

njenem nastanku. Posebna zahvala pa gre kolegici Miriam Svete, ki je nesebično prisko-

čila na pomoč pri lektoriranju besedil. 

Hvala tudi gospodu Bojanu Čebeli za pomoč pri tisku. 



LITERARNI KOTIČEK  

           Napisala: Klara Debevec, 4. b 

JESENSKO PRIJATELJSTVO 

Jesen se je naselila v deželi. Veter je pihal in pisano listje je letalo po zraku. Nebo je bilo pogosto 

oblačno, rahlo je deževalo. Drevesa so postala skoraj gola, le smreke so bile še zelo košate in 

zelene. Muc Fredi je kukal skozi okno tople hiše. Toplo mu je bilo. Njegova skleda je bila vedno 

polna in ljudje so bili z njim prijazni. Tam zunaj je opazoval ptice, ki so nemirno iskale hrano. 

Nekatere bodo ostale, nekatere bodo odšle na jug. Mama je že pripravila krmilnico. Ko zapade 

sneg, same ne bodo več našle hrane. Zeblo jih bo. 

Nekega dne je na okno potrka mala ptičica. Fredi je bil navdušen. Ptice je imel rad. Vsako poletje 

je kakšno ulovil in jo pojedel za posladek. Je pač zver in mora pojesti tudi svoj plen. Vendar jih je 

težko ujeti. Zdaj pa je ta mala ptičica kar sama priletela. Prosila je mucka, naj jo spusti v hišo, ker 

jo zebe. Fredi je hitro pokazal zobe in se pripravil na napad. Ptica je hitro odletela. Prišla je spet 

naslednji dan in nato še nekajkrat. Nekega dne pa ptičice ni bilo več. Fredi je dolgo sedel ob 

oknu in jo čakal. Bil je žalosten, nihče se ni hotel igrati z njim. Pogrešal jo bo. Naslednjega dne je 

zapadel sneg. Mucka je skrbelo. Čeprav ga je zeblo v tačke, je odšel iskat ptico. Res jo je našel. 

Bila je čisto premražena, skrila se je v drevesno deblo. Močno se mu je zasmilila. Povabil jo je v 

hišo, kjer bosta skupaj prebila zimo in delala družbo drug drugemu. Postala sta dobra prijatelja.  



  Napisala in uglasbila: Petja Trček, 4. a 

  Notni zapis: Tina Vahčič 

JESEN 
GOZD PRIPRAVLJA SE ZA SPA-

NJE LA-LA-LA (1 X ), 

JAZ PA POJDEM NA IGRANJE 

LA-LA-LA. 

 

LISTJE PADA, GOZD ŠUMI. 

JEŽEK PA SE VESELI. 

NAŠEL JE DVE JABOLKI 

VEVERICA BRSKA ZA LEŠNIKI. 

 



Napisala in ilustrirala: Petja Trček, 4. a 

V SENZORNI SOBI 
 

Z učiteljico Matejo sem v 3. razredu hodila v senzorno sobo. To je soba za otroke s posebnimi 

težavami. Otroci se v tej sobi pomirijo. V senzorni sobi je disco krogla, viseča mreža, postelja z 

mavričnimi trakovi, vodna postelja in še več. V tej sobi sva z učiteljico klepetali, se igrali igre za 

slepe ljudi. V senzorni sobi sem se počutila mirno. Morda jo boste obiskali tudi vi. Pogrešam 

učiteljico Matejo in obiske te sobe. Skupaj sva odigrali tudi igro z naslovom Levček Hugo.  



Napisal: Luka Švigelj, 6. b 

NA OBISKU V HIŠNIKOVI OMARI ZA METLE 
Nekoč sta živela Timon in Tara. Timon je bil tri leta starejši od Tare in je hodil v tretji razred. 

Po tem ste namreč že sklepali, da je bila Tara še v vrtcu. Če ste to mislili, ste se motili. Tara je 

bila tako pametna, da je preskočila eno leto vrtca in je hodila v prvi razred. Timon pa ni bil 

tako bister, zato je lepo sledil redu šole in se počasi leto za letom premikal naprej. 

 Timon pa je bil v nečem prav poseben. Če je zlezel v omaro in trikrat rekel 

»čokapokadabra«, se je znašel v svetu, v katerem je bil super junak, ki je lahko priklical dino-

zavre. Ponavadi  jih je priklical le, da bi se z njimi pogovarjal ali igral, včasih pa so meščani 

mesta (ki mu je bilo, mimogrede, ime Dinotropija) k njemu pritekli po pomoč. Takrat je pod 

imenom Reptil (plazilec po latinsko) rešil mesto pred grozečimi nevarnostmi in to ni bilo red-

ko. A Timon v tem pravzaprav ni bil tako poseben. Tudi Tara je lahko prišla v svoj svet. V sobi 

je imela kartonasto raketo, s katero je vsak dan, če je le pritisnila prave gumbe, prišla v vesol-

je. Tam je našla vilinsko obleko in ko jo je oblekla, je lahko letela. Ko je prvič prišla v vesolje, je 

opazila meteor, ki je drvel proti Marsu. Izračunala je centrifugalno silo, hitrost drvenja, pre-

metala nekaj računskih formul in nato odletela na izračunan kraj. Zadržala je meteor in ga 

vrgla v smeri Jupitra. On je bil tako velik, da mu ni bilo nič, le nekaj dni ga je srbelo. Od takrat 

naprej je bila prijateljica z vsemi planeti razen z Jupitrom, ki je bil nekaj časa še jezen nanjo, a 

nato sta se tudi onadva spoprijateljila. 

»Čokapokadabra, čokapokadabra, čokapokadabra,«je Timon zaklical in se znašel v Dinotopiji 

ravno takrat, ko ga je župan poklical: »Reptil, potrebujemo te. Ogromen pajek uničuje trgovi-

ne igrač in nekdo mora ustaviti.« Timon je nato zaklical: »Ne!« Takoj je na tla položil dinozav-

rovo kost, zaklical njegovo ime in pred njim je že stal ankilozaver, dinozaver poln bodic, na 

štirih nogah in z gorjačo na repu. Priklical je še nekaj dinozavrov in se odpravil v mesto. Iz lego 

kock je hitro sestavil gromozansko muho in tako pajka zvabil blizu. Nato ga je ankilozaver 

podrl, medtem pa so Reptil in dinozavri zvezali pajka z vrvjo, da ne bo nikoli več uničeval 

igrač. S smehljajem na obrazu se je Timon vrnil iz omare.  Tara je medtem odletela k plane-

tom. tudi ti so imeli težavo. Saturn je izgubil prstan in nikjer ga ni mogel najti. Tara je poletela 

vsepovsod, a ga ni mogla najti. Urn se je nato spomnil, če bi v njegovo vodo pomočili navaden 

prstan, bi se ta povečal in bi ga lahko nosil Saturn. to je bila zelo dobra ideja in Saturn je kma-

lu spet imel svoj prstan z eno majhno razliko, bil je rožnat. 

 

  



Nekega dne je Timon opazil njihovega hišnika, ki je ravno stopil skozi majhna lesena vrata, kjer 

je imel spravljene metle. Skoraj je šel že mimo, ko se mu je zdelo, da je videl nekaj nenavadne-

ga. Kam je padel hišnik? Zakaj je tako svetlo oblečen? Saj to ni obleka. S hišnika se cedi slado-

led! Zanimalo ga je, zakaj. Brž ga je vprašal, kje je bazen sladoleda. Hišnika je zanimalo, če zna 

obdržati skrivnost. Ko mu je Timon prikimal, ga je brez besed odpeljal v svojo omaro za metle. 

Previdno je odprl vrata omare in Timon je osupnil. Prevzela ga je pokrajina, narejena iz hrane: 

čokoladne reke, sladoledni ledeniki, gumijasti prebivalci in največja znamenitost v celi deželi, 

gora Pom Fri. Bila je visoka 2678 km in v celoti zgrajena iz pomfrija. Vrh so zakrivali sladoledni 

oblaki. Timon je nenadoma postal lačen. Ko je opazil hrano, se je zagnal in začel jesti vse, celo 

prebivalce. Ti mu niso prav nič zamerili. Ne, nikakor mu niso, še sami so mu kdaj vrgli koščke 

svojega telesa, ki so v trenutku zrasli nazaj. A glej jo nesrečo. Timon in hišnik sta za seboj poza-

bila zapreti vrata. Ko je najbolj zagrenjena ženska v mestu, gospa Oven, privihrala s hodnika, je 

od jeze skoraj omedlela. V hipu je poklicala reševalce, policiste, gasilce, norišnico, zdravnike, 

FBI, CIO in nato še nekaj milijonov ljudi na pomoč. Hišnik je opazil razburjeno gospo Oven in 

stopil na hodnik, da bi rešil svojo skrivnost. Preden ji je uspel karkoli pojasniti, so ga že odvedli 

reševalci. Timon pa se je pravi čas skril za trimetrski burger in nato previdno smuknil skozi vra-

ta, ko ni bilo nikogar več na obzorju. 

 Seveda je vse takoj povedal Tari in ta je bila dovolj pametna, da mu je verjela. Tako sta 

se odpravila vsak v svoj svet. Timon po dinozavrske kosti, Tara pa po vilinsko obleko. Hišnik je 

bil v norišnici, v katero je vodil labirint, nato pa je obiskovalca čakal še zid, debel kot avtobus. 

Poleg tega so bili povsod stražarji. A Tara je z lahkoto premagala labirint. Težava so bili varnos-

tniki na koncu labirinta. Tara je poklicala planete na pomoč in sonce je posijalo tako močno, da 

so od vročine vsi stražarji popadali po tleh. Nato je Timon poklical triceratopsa, ki je imel tri 

roge, s katerimi se je zapodil v zid. Seveda ga je razbil in rešila sta hišnika.  »Ne tako hitro,« je 

zakričala gospa Oven, ki se je sprehajala na drugi strani porušenega zidu. Saj res, na gospo 

Oven smo že čisto pozabili. A ne vsi. Tara je proti njej vrgla želvico in hkrati zaklicala Timonu in 

hišniku: »Saj vesta, da je ona pisateljica, kajne?No, v njeni knjigi sem prebrala, da je bila njena 

skrivna želja, da bi imela želvico. Ker je na njo pozabila, je postala tako zagrenjena.« In res, 

gospa Oven je v trenutku postala čisto mehka in spustila jih je mimo držeč želvo. 



 Naslednji dan je mama Taro in Timona zaslišala, kje sta bila toliko časa. Timon je bil v 

zadregi, a ga je Tara rešila: »Nekomu sva polepšala dan.« Timon je dodal: »Zdi se mi, da celo 

življenje.« V smehu sta odšla vsak v svoj svet. 

 Napisal: Žan Vrabec, 8. b 

FRANCE PREŠEREN 

Naš pesnik France Prešeren se je v kmečki družini rodil, oče želel je, da sin njegov naslednik bi 

bil. 

A mama ga je doma učila brati in pisati in ga sklenila k stricu na šolanje poslati. 

Pri učenju res je uspešen bil, saj same petke je dobil in si vpis v zlato knjigo pridobil. 

V ljubezni sreče ni imel.  

Zagledal vedno se v napačno je dekle, saj zanj premlade so bile. 

Lotil se je številnih težkih pesniških oblik, 

gotovo si ni mislil, da bodo postale takšen hit. 

Danes ga zelo slavimo in kot največjega slovenskega pesnika častimo.  

Ilustriral: Ažbe Filipič, 1. b 



Učenci 4. a razreda so prebrali nežno zimsko pravljico Sunčane Škrinjarič, v prevodu 

Branke Jurca,  z naslovom  

 

TRI SNEŽINKE 
Nekoč so bile tri sestrice, tri majhne snežinke. Nekega dne so priletele na Zemljo in tu 

so se počutile zelo dobro. Še v zraku so se dogovorile, da se ne bodo nikoli ločile. Dogodilo pa 

se je drugače. 

Zapihal je vetrič in tri poredne snežinke razdvojil. Vsaka je šla na svojo stran in vsaka je 

doživela svojo zgodbo. 

Prva in največja je padla na rokav plašča, ki ga je nosil starček. Pogledal jo je in rekel: 

»Snežinka, kako si lepa! Nič ni na svetu lepše od tebe!« Ta starček je bil pesnik in je očuval 

mlado srce. 

Druga in najlepša snežinka je padla na okno nekega učenjaka. Ta je vzel povečevalno 

steklo in jo dolgo opazoval. »Čudne narave,« je mrmral zase. »To je najlepša čipka, ki si jo lah-

ko zamislimo.« Potem je učenjak dolgo zapisoval v zvezek. Na svoj način se je tudi on razveselil 

snežinke. 

Tretja in najmlajša snežinka je padla na odprto dlan čisto majhne deklice v svetlo mod-

rem plašču, ki jo je nosila njena mama. Ta deklica je bila tako majhna, da je videla sneg prvič v 

svojem življenju. Snežinko je občudujoče gledala. Veselje je sijalo v njenih velikih modrih očeh. 

Toda ročica male deklice je bila topla in snežinka je polagoma izginjala. Na dlani se je raztopila. 

In vendar se ne smemo razžalostiti. Življenje snežink je kratko, a veselo. Razveseljujejo 

nas s svojo lepoto, vsako leto znova. 

Nato pa so se učenci sami pod vodstvom razredničarke Dajane Jovanovič podali na ustvar-

jalno pot in preberite, kaj je nastalo. 



POUSTVARJANJE PRAVLJICE O TREH SNEŽINKAH 

 (nadaljevanje zgodbe) 

Nekega zimskega dne sem se odpravila na Zemljo. Na poti sem se ustavila na puhastem 

oblaku. Spoznala se tri snežinke: Snežko, Lepotinko in Puhko. Povabile so me k igri. Skupaj smo 

se igrale skrivalnice, se lovile, delale kolesa in stoje. Ko smo bile utrujene, smo se ulegle na hrbet 

in gledale snežinke, ki so hitele mimo nas. Zvečer sem se poslovila od novih prijateljic in nadalje-

vala pot. 

         Jerca Jerele 

TRI VESELE SNEŽINKE 

 Nekoč so živele tri vesele snežinke. Bile so zelo dobre prijateljice. 

 Nekega dne je začelo snežiti in so vse tri padale na Zemljo. Prvi je bilo ime Maja, drugi Ana 

in tretji je bilo ime Eva. Prva je bila zelo lepa, druga vesela in tretja zelo igriva. Prva je padla na 

okno bolnišnice, druga na travo pri nekem gospodu in gospe in tretja je padla v nek žep. Tako so 

se za vedno ločile.  

 Nekega dne se je mraz umaknil in tri vesele snežinke so se začele topiti. Po treh dneh in 

treh nočeh se je spet pojavil mraz. Ko so se snežinke že skoraj stopile, jih je mraz sestavil nazaj. 

Snežinke so bile zelo vesele. Veter jih je ponesel nad zemljo, kjer so se srečale. Ponovnega sreča-

nja so bile zelo vesele. Ko pa je prišel spet topel zrak, so se snežinke stopile. Tako so tri prijatelji-

ce izginile. 

                   Vid Vajnhandl  

SNEG 

Ko je bila zima, je zapadel prvi sneg. Snežinke so se zabavale v vetru. Tri snežinke, ki jim je 

bilo ime Bela, Sneg in Liza, so se potepale po zraku in padle na otroka. Otrok je bil začuden in jih 

je hitel pokazat mami, ampak so se prej stopile. Otrok je jokal in v tistem trenutku so nanj padle 

nove snežinke. Spet je bil vesel. 

  Lovro Rot 

TRI SESTRICE SNEŽINKE 

 Nekoč so živele tri sestrice snežinke. 

 Nekega dne je močno zapihal veter in snežinke so se izgubile. Najstarejša je padla v gozd in 

prestrašeno gledala naokoli. Potem je prišla lisica in jo pohodila.  Druga je padla v dimnik. Nato 

je prišla gospa in zavrela vodo. Snežinki je postalo vroče in se je stopila. Najmlajšo snežinko pa je 

odpihnilo skozi okno v sobo. Padla je na radiator in kmalu izginila. 

               Taja Stojanovič 



SNEŽINKE 

 Nekoč so bile tri snežinke. 

 Največji je bilo ime Fiona in imela se je za najlepšo na širnem nebu. Srednja je bila Ines. Ta 

je imela najbolj svetleče in lesketajoče se bleščice od vseh snežink. Tretja, najmlajša snežinka, se 

je imenovala Mini. Ta je bila plaha, a vendar igriva.  Fiona in Ines sta želeli čimprej odleteti od 

Mini, zato sta hitro skočili z oblaka, a Mini jima je sledila. Fiona je padla na tržnico z nakitom, a se 

je stopila. Ines je padla na prag draguljarne, a jo je nekdo pometel. Mini je padla na roko majhne 

nežne deklice. Mini je vedela, kaj se zgodi s snegom na toploti in kot kaže, je to vedela tudi punč-

ka, ker je snežinko hitro položila na sneg, da se ne bi stopila. 

 Nauk te zgodbe naj vas spremlja vsak dan. Vsak je pomemben, čeprav ni velikan. 

                   Petja Trček 

TRI SNEŽINKE 

 Nekoč so živele tri sestrice, tri snežinke. Živeli so tudi trije bratje. 

 Nekega dne jih je veter razpršil, da so se bratje in sestrice ločili. Najmlajši brat je priletel k 

najmlajši sestrici, srednja sestrica je priletela k srednjemu bratu in največja je priletela k največje-

mu bratu. Bratje so se zaljubili v snežinke. Skupaj so živeli, dokler se niso snežinke stopile. Ne 

bodite žalostni, ker bodo naslednje leto prišle nove. 

                       Aida Muratović 

TRI SNEŽINKE 

Nekoč so bile tri snežinke, tri majhne sestrice. Barbara, Biba in Bina. 

Odločile so se igrati, katera bo padla prva na Zemljo. Zapihal je veter in vsaka je šla na svo-

jo stran. Barbara je padla na ptičjo hišico. Ptički so jo občudovali. Biba je padla na okno šole. Vsi 

učenci so šli k oknu. Bina pa je padla na sneg. Spomladi so vse koristile rastlinam. 

                       Miha Pristavec 

TRI SESTRICE SNEŽINKE 

 Nekoč so živele tri sestrice snežinke, ki so bile nerazdružljive. A nekega dne je prišla spre-

memba. 

Prva snežinka Ina je imela slab dan, zato se je sprla s snežinko Izo. Prva snežinka Ina je 

odšla. Iza in Nika sta bili zelo žalostni, zato sta sklenili, da gresta iskat Ino. Medtem se je snežinka 

Ina zelo zabavala, saj je našla lepo kočo, v kateri je živela prijazna gospa Mojca. Mojca je imela 

rada sneg, zato ji je bila Ina zelo všeč. Ina ji je povedala, da ima dve sestrici po imenu Nika in Iza. 

Mojca je predlagala, naj pripelje še njiju, a Ina se ni strinjala. Nika in Iza sta opazili Ino in odšli v 

kočo. Mojca je poskrbela, da so se pobotale. Imele so zabavo. Odšle so v park. Zabavale so se na 

vrtiljaku in se gugale na gugalnicah. Čez nekaj časa je Nika začela jokati. Ina in Iza sta bili tako 

žalostni, da sta izginili tudi oni. 

 Ko je Mojca izvedela za to, je tudi ona jokala. Spominjala se je lepih trenutkov in se odpravi-

la domov.  

  Asja Kuk 



TRI SNEŽINKE 

Nekoč so živele tri sestrice snežinke. Rekle so si, da se ne bodo nikoli ločile. A nekega 

dne je zapadel sneg. 

Prva, največja snežinka je pristala na rami policista Vilija. Policist jo je začel občudovati, 

a snežinka je počasi začela izginjati. Druga, srednja snežinka je padla na dojenčka. Dojenček je 

bil presenečen, saj je bil njegov prvi zimski dan. A tudi ta snežinka se je stopila. Tretja, najmlajša 

snežinka je padla na jelenov nos. Božiček je rekel: »Ho, ho, ho, Niko! Kaj imaš na nosu?« A tudi 

ta snežinka se je začela topiti. Policist Vili je vedel, da ne bo imel snežinke za vedno, zato ni bil 

žalosten. Dojenček je bil žalosten, saj je mislil, da bo imel snežinko za vedno. Božiček pa ne 

vem, kako se je počutil. Vem le, da zdaj že pripravlja darila za naslednje leto. 

          Benjamin Džaferagić 

TRI SNEŽINKE 

 Povedal vam bom zgodbo o treh snežinkah. 

 Nekoč so živele tri snežinke, in sicer: prva je bila Kleopatra, druga je bila Marjetka, tretja 

pa Sabina. Zapadel je prvi sneg. Dogovorile so se, da si bo vsaka izbrala svojo državo.  Prva se je 

odločila, da bo šla na Antarktiko, druga na severni tečaj, tretja pa v Afriko. Starejši dve sta se 

mlajši zasmejali. In res je bilo. Starejši sta preživeli, najmlajša pa ni preživela, ker se je stopila. In 

potem se snežinke niso več srečale. 

                       Jaka Volk 

TRI SESTRICE SNEŽINKE 

 Nekoč so živele tri sestrice, tri majhne snežinke. 

 Prvi je bilo ime Mini, drugi Tina in tretji Sofi. Imele so se zelo rade in niso hotele, da se 

katera izmed njih izgubi. Poleg njih so bile snežinke, ki so se grdo obnašale do Mini, Tine in Sofi. 

Te snežinke so preganjale Mini, Tino in Sofi. Mini, Tina in Sofi so morale oditi iz vasi. Sofi je Mini 

tolažila, ker je zelo jokala. Tri sestrice snežinke so padle na Zemljo in pristale v rokah deklice 

Fijone, ki je imela rojstni dan. Snežinke so se stopile in Fijona je začela jokati. Prišel je očka in ji 

dal darilo za rojstni dan. V škatli je zagledala tri igrače, tri snežinkice za srečo. Oče ji je dal tudi 

uspavanko v obliki snežinke. Fijona je očetu povedala, da ima zelo rada snežinke. 

 Fijona je bila zelo srečna, ker je imela svoje tri snežinke za srečo in uspavanko, podobno 

Sofi. 

                      Andrea Tomšič 

TRI LEPE MALE SNEŽINKE 

 Nekoč so živele tri bele majhne snežinke. Bile so sestrice. Najmlajši je bilo ime Lina, večji 

Rina in najstarejši Bina. 

 Ko je zapadel sneg, so se sestrice odpravile na potep. Na poti so srečale oblak. Najmlajša 

ga je vprašala, zakaj joče. Oblak ji je odgovoril: »Zakaj ne bi jokal, če je pa tam spodaj tako 

lepo? Otroci dočakajo sneg vsako leto.« Snežinke so se ozrle navzdol in videle, kako se otroci 

zabavajo. Bile so srečne, ker so vedele, da je sneg nekaj čudovitega. 

                Tia Sužnjević 



TRI SNEŽINKE IN RDEČ AVTO 

 Nekoč pred davnimi časi je snežilo.  

Prebudil se je deček, star devet let. Videl je, da sneži. Mama je poklicala dečka. Ime mu 

je bilo Beno. Rekel ji je, da bo prišel. Mama mu je pripravila zajtrk. Za zajtrk je jedel čokoladni 

namaz in pil kakav. Ko je pojedel, se je oblekel v kombinezon in šel ven. Zunaj je snežilo. Spoznal 

je tri snežinke. Igrali so se. Beno jih je vprašal, kako jim je ime. Najstarejši je bil Drejček, srednji 

Tip in najmlajši Vid. Najraje so se lovili, igrali med dvema s snegom. Beno je predlagal, da nare-

dijo velik rdeč avto. Strinjali so se. Zgradili so velik avto in ga pobarvali z rdečo barvo. Beno je 

vesel odšel spat. Vse skupaj se mu je le prijetno sanjalo. 

             Aljaž Jereb 

SESTRE SNEŽINKE 

 Nekoč so bile tri sestre snežinke. 

 Nekega dne je zapadel sneg. Sestre so si bile med seboj zelo različne. Najstarejša sestra je 

bila najbolj svetleča in urejena. Srednja je bila neurejena in umazana. Najmlajša pa je bila prijaz-

na in ljubezniva. Sestre so se že med padanjem dogovorile, da se ne bodo ločile. A zgodilo se je 

drugače. Najstarejša je pristala na oknu modnega salona. Dolgo časa je občudovala ličila, dokler 

se ni stopila. Srednja je pristala na pragu neke hiše. Prag je bil topel, zato se je hitro stopila. Naj-

mlajša je pristala na okenski polici neke deklice. Deklica jo je gledala in občudovala, dokler se ni 

stopila. Vendar ne smemo biti žalostni. Snežink je še zelo veliko. 

 

             Zoja Kordež Čebela 

 

 

TRI SNEŽINKE 

 Nekoč so bile tri snežinke, Mraz, Snežka in Lisa. Bile so sestrice.  

 Nekega dne je zapihal močan veter in odpihnil vsako drugam. Najstarejša Mraz, ki je bila 

stara deset let, je padla na plašč nekega starčka. Bil je pesnik, zato je o njej napisal pesem. Dru-

ga snežinka je padla na okno učenjaka. Ta je snežinko samo pogledal in delal naprej. Snežinka, ki 

je bila stara komaj tri leta, je padla na kužkov moker smrček. Kuža se je otresel snežinke, zato se 

je stopila. Še isti dan je zasijalo sonce in tudi drugi snežinki sta se stopili. 

           
             Tanja Skelo Trobec  



Svoje vtise napisala: Teja Mikuš, 9. a 

PUSTOVANJE 

Kot vsako leto, smo tudi letos »praznovali« pusta. Vsi smo se našemili. Nekateri v bolj 

»grozen« maske, drugi v ljubka in prečudovita pustna oblačila. 

Prve tri ure je potekal pouk po urniku, četrto šolsko uro pa smo se dobili v telovadnici, kjer 

smo predstavili svoje maske. To je potekalo tako, da smo plesali in hodili v krogu. Kasneje so 

se nam pridružili kurenti. Bili smo prestrašeni, saj nismo natančno vedeli kaj se dogaja. Zaple-

sali so. Kasneje pa so nas seznanili o značilnostih kurentov. Bilo je zelo zanimivo. Ko so odšli, 

smo imeli izbor najboljše maske. Zmagali sta punci, ki sta se oblekli v Vikinga. Kostum je bil v 

celoti narejen doma. Veliko kostumov je bilo izjemnih. Pustno rajanje smo zaključili s spreho-

dom skozi Borovnico. Bilo je zelo zanimivo in zabavno. 



     

       

 

 

 

 

           Napisala in ilustrirala: Petja Trček, 4. a 

PES 

Pes je lahko prijatelj ali »hudič«. Predstavljajte si, da kupite novo sedežno garnituro za 1000 

evrov, naslednji dan pa je v njej luknja. Sej vem, da boste najprej okrivili psa, ker maček ni 

mogel biti. 

ZNAČILNOSTI PSA: 

Pes je človekov najboljši prijatelj. Je zvest, slinast, glasen, lahko je velik ali majhen. Poznamo 

različne pasme, kot so: labradorec, nemška doga (ki je zelooo velika), angleški buldog, bernar-

dinec, nemški ovčar itd.  Nekateri psi so rojeni za lov, npr. hrt, bigle, kraški ovčar … 

Lahko so tudi vodniki slepih, terapevtski in reševalni psi. Pes je potomec volka. Pes je prva 

udomačena žival. Če imate doma psa, vam povem (iz lastnih izkušenj), da vam nikoli, ampak 

res nikoli, ne bo dolgčas. 

NAŠI LJUBLJENČKI 



        Napisala in ilustrirala: Klara Debevec, 4. b 

 

KONJI - NAŠI PRIJATELJI 
Konj je bil v človekovem življenju vedno pomemben. Počasnejši hladnokrvni konji so bili 

vprežni konji, za delo na njivi. Toplokrvni konji so hitrejši, namenjeni jahanju. Danes jih ne 

uporabljamo več v bojih in tudi ne na njivah. Seveda jih imamo radi, predvsem za šport in 

razvedrilo. Konja moramo spoštovati, ne smemo se ga bati. Prepričati ga moramo, da smo 

mi glavni, čeprav je veliko večji in močnejši od nas. Vedno ga moramo pohvaliti, ko naredi 

nekaj, kar smo hoteli od njega. Razumeti moramo, kaj nam hoče povedati s telesom. Konj je 

zelo plašna žival in ne smemo ga ustrahovati. Če želite imeti konja, si morate vzeti veliko 

časa, nuditi mu morate hrano, vodo, primerno zavetje, veliko prostora za gibanje. Poznati 

morate njegovo telo, mu pomagati, če zboli ali se poškoduje. Znati morate pravilno uporab-

ljati opremo in ga jahati. Če bo konj srečen in zdrav, vam bo prinesel veliko veselja. 



POGOVARJAMO SE 

      Intervju pripravila: Teja Mikuš, 9. a in Maks Ferlan, 9. b 
 

INTERVJU Z RAVNATELJEM ŠOLE, DANIELOM 
HORVATOM 

Intervju je bil opravljen lansko šolsko leto. Ravnatelj naju je prijazno sprejel. Imeli smo prijazen in sproščen pogo-
vor. 

 
Zakaj ste se odloči, da boste kandidirali za ravnatelja naše šole? 
Prvič zato, ker je bil razpis, drugič zato, ker sem si že prej pogledal šolo in se mi je zdela lepa. 
Ravnatelj sem že bil. Od vsega začetka seveda ne. Delal sem kot vzgojitelj. Delal sem v različnih domovih 
za otroke. Potem sem bil ravnatelj v nekem zavodu, zdaj sem pa tukaj. 
 
Katero šolo ste obiskovali in kaj ste po izobrazbi? 
Po osnovni šoli sem bil gimnazijec, potem sem bil na pedagoški akademiji oziroma fakulteti. Po izobrazbi 
sem socialni pedagog. 
 
Kaj pa vi mislite o tem, da bomo na šoli izdajali šolski časopis? 
Ja! Že nekaj časa sem razmišljal o tej ideji in se posvetoval z učitelji, kdo bi sodeloval z vami. In ja! To mi 
je zelo všeč. Predvsem pa mi je všeč, da imate tako dobre ideje. 



Na kaj ste se najtežje navadili, ko ste prišli na našo šolo? 
Na vožnjo. 
 
Kaj bi pa izpostavili kot problem naše šole? 
Ali imamo kakšen problem? Jaz mislim, da takih večjih, resnejših problemov nimamo. 
 
Kaj vam je pa bilo zelo všeč, ko ste prišli na našo šolo? 
Najbolj mi je bilo všeč ravno to, da je naša šola umirjena, da ni nekega brezglavega tekanja sem 
ter tja, kot sem opažal na drugih šolah. 
 
Kaj si pa mislite o učiteljih naše šole? 
Zdijo se sproščeni in zelo profesionalni. 
 
Zakaj smo na šoli ukinili sokomat? 
Prvič zaradi drage cene teh sokov, ki pridejo v sodih, drugič pa zaradi zdravja, saj vsebuje snovi, 
ki niso ravno preveč dobre za vas. 
 
Hvala za pogovor. 
 

Ilustriral: Bor Zorič, 3. b 



             Intervju pripravila: Teja Mikuš, 9. a in Maks Ferlan, 9. b 

INTERVJU Z ŽUPANOM, BOJANOM ČEBELO 

Sva novinarja šolskega časopisa, ki bi vam rada zastavila nekaj vprašanj, ki bi zanimala naše 

učence. 

 Zakaj ste se odločili, da boste kandidirali za župana naše občine? 
V začetku niti ne veš dobro, zakaj se odločiš, ampak vseeno te žene neka želja. Vedno sem 
bil človek, ki sem hodil po svojih stopinjah in ne po stopinjah drugih. Rad imam veliko svo-
bode, svobodno gledam na razne ideje, rešitve. Spoznal sem, da lahko stvari rešujemo dru-
gače in to me je začelo veseliti in zato sem želel pridobiti orodje za to reševanje, to orodje 
pa je županovanje. 
 
Kaj si mislite o tem, da bomo na šoli začeli izdajati šolski časopis? 
Odlično, krasno. Možnost izražanja, svobodnega izražanja, da imate avtonomijo, da lahko 
sami oblikujete svoje mišljenje, kljub temu da se razlikuje od učiteljev ali staršev. Niti učitel-
ji niti starši ne bi smeli nasprotovati tej obliki izražanja, v kolikor se ne strinjajo z njim oziro-
ma z vašimi  pogledi na stvari. 
 
Na naši šoli je veliko osmošolcev in devetošolcev, ki še ne vedo kam bi se vpisali, kaj bi 
želeli početi v prihodnosti. Bi nam lahko povedali, za kaj ste se vi izšolali, kaj ste po pokli-
cu? 
Jaz sem elektrotehnik, ampak ta poklic sem opravljal le nekaj let. Potem sem se odločil za 

drug poklic, ki sicer je povezan s tem, ne pa v celoti. V življenju je veliko sprememb. Sloven-

ci smo navajeni na to, da se izobrazimo za neko smer, potem pa v življenju počnemo kaj 

drugega. Usmerjenost šolstva in povezanost z realnim stanjem kasneje v Sloveniji ni prava.  



 Ali imate v bližnji prihodnosti kakšne načrte z našo šolo? 
Imam, z ravnateljem dobro sodelujeva. Je predan kraju, pripaden šoli, kraju in kolektivu. Šolsko 
igrišče je potrebno zaščititi, narediti varnega. Šola potrebuje več nege, prostor, kjer je vhod v 
telovadnico, bi bilo potrebno preoblikovati. Naredili bi prireditveni prostor, kot letni kino, gleda-
lišče. Oder nad vhodom v večnamenski prostor. Tako bi dobili dve prizorišči. Obenem pa bi nare-
dili še sanacijo vlage. To je projekt, ki  ga bova z ravnateljem izpeljala.  

Drug in hkrati najbolj pomemben projekt pa je projekt samooskrbe. In sicer gre za oskrbo šole s 
poljščinami, ki jih pridelamo v kraju. Po zakonu je šola obvezna, da se oskrbuje preko razpisov, 
razpisi pa vemo, da prinesejo nizko ceno in slabo kvaliteto. Tukaj se želimo obvarovati pred pes-
ticidi, nekvalitetno hrano. 

Od kje izhajate in kje živite? 
Prihajam iz Ljubljane, vendar živim v Borovnici preko 40 let, tu imam družino in hišo. Vendar 
večino časa preživim na Vrhniki. 
 
 Na naši šoli organiziramo kar nekaj predstav, prireditev in proslav. Na nekaterih ste že bili, 
katera vam je bila najbolj všeč? Kaj mislite o organizaciji le teh? 
Mogoče najprej malo kritike. Čuti se, da ste dobili nekaj svobode pri ustvarjanju učenci sami, 
tako se čuti sproščenost. Vendar ste odgovorni za to. Več prakse kot boste imeli, bolj boste 
samozavestni.  Bolj kot si sproščen, boljše vsebine lahko podajaš. Pri prireditvi ob dnevu samos-
tojnosti in enotnosti je bilo opazno, da ste dali velik del svojih idej. Določene vsebine se da poda-
ti tudi na drug način, vendar vas bo še bolj strah, kot vas je najbrž zdaj. Nobena stvar ni narejena 
sama po sebi, za vse se je potrebno potruditi. Hoja po tankem ledu da več idej, že zaradi strahu, 
da ne bo dobro ali dovolj dobro. 
 
Kakšne načrte imate za Borovnico v bližnji prihodnosti? Če ni skrivnost. 
Nobena stvar ne sme biti skrivnost. Načrt je, najbolj pomemben, da območje urbanizramo tako, 
da bo kulturna dediščina zaščitena in s tem stavbe pridobile svojo pozornost in funkcionalnost. 
Knjižnica gostuje v prostorih, ki so od cerkve, nasproti pa je stara pošta, ki je pa naša, občinska. 
Tukaj je tudi lep galerijski prostor. Sam sem tudi del te galerije. Tu domuje HUD Karel Barjanski, 
dolga leta sem bil tudi njihov podpredsednik. No, v tej hiši bi uredili knjižnico. Obnovljena bo s 
pomočjo evropskih sredstev, notri bo tudi čitalnica z izobraževalno noto. Želimo narediti tudi 
dnevni center za starejše, tu bi se lahko vklapljali tudi osnovnošolci. To bi bil izziv za učence. 
Naredili bi tudi večnamenski prostor, na ta račun bi razbremenili večnamenski prostor v šoli. 
 
 Kaj najraje počnete v prostem času? 
Tu imam pa malce slabe vesti. S športom se premalo ukvarjam, skoraj da ne. Rad vrtnarim. Mor-
je pa je moja strast. Izredno ga cenim in kadar sem tam, hočem izživeti vsako minuto prostega 
časa za te dejavnosti.  Tudi navtika in  ribolov mi nista tuja.  
 
Ali ste bili župan že kdaj prej? 
Ne, nikoli. 



Kateri predmet vam je bil v šoli najbolj všeč in katerega niste marali? 
Najbolj sem cenil slovenski jezik, slovenščino. Najmanj pa, odvisno od obdobja. Da bi prav sovra-
žil kakšen predmet, ne. Tistega, kjer sem imel slabšo oceno, nisem tako maral. 
 
Kemija mi ni tako ležala. Po duši nisem kemik, nisem pripravljen razumeti določenih stvari. Za 
kemijo moraš biti malo rojen, jaz sem za druge stvari. 

Kar se pa tiče slovenščine, pa sem bil vedno malce privililgiran. Vedno sem imel boljše ocene kot 
moji sošolci, tako da so mi kar malce zavidali in se spraševali, zakaj sem ravno jaz vedno izbran za 
prireditve itd. 
 
Ali znate celo Zdravljico na pamet? 
Ne znam, vendar so se me dotaknile določene vsebine iz pesmi. To je naša himna. Prešeren je 
kultna osebnost.   

Hvala za pogovor. 

Ilustrirala: Neža Kovač, 2. b 



Intervju pripravila: Teja Mikuš, 9. a in Maks Ferlan, 9. b 

INTERVJU Z MINISTRICO ZA IZOBRAŽEVANJE, 

ŠOLSTVO IN ŠPORT - MAJO MAKOVEC BRENČIČ 

Kot šolska novinarja sva se odločila, da opraviva intervju z ministrico za izobraževanje, znanost in 

šport - Majo Makovec Brenčič, ki je obiskala našo šolo v času tradicionalnega slovenskega zajtr-

ka.  Ministrica je z veseljem odgovarjala na naša vprašanja. 

Zakaj ste se odločil, da boste prišli na zajtrk ravno na našo šolo? 

Prihajam iz Borovnice oziroma sem  bivša učenka OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica ter zaradi tradi-

cionalnega slovenskega zajtrka. Pa tudi bili ste prvi, ki ste me na zajtrk povabili. 

 

Kako vam je všeč slovenski  tradicionalni zajtrk? 

 Zelo mi je všeč, tudi  na ministrstvu ga podpiramo. Tudi sami so si ga pripravili na ministrstvu. 

 

Kaj običajno zajtrkujete? 

 Kosmiče, žitarice, čaj, velikokrat pa tradicionalni slovenski zajtrk, torej kruh, med in maslo. 

 

Kaj pričakujete od današnjega dne? 

Pričakujem, da se bomo imeli dobro. Všeč mi je, da vidim to vzdušje, da se lahko družim z vami,  

otroki na splošno. 



Kaj najraje počnete kot ministrica? 

 Najraje obiskujem šole in vrtce. 

 

Ali imate kakšne izboljšave za naš šolski sistem? 

Želim si čim večjega sodelovanja s šolami, več sestankov z ravnatelji šol ter izboljšati prehrano v 

šolah in vrtcih. 

Ali se v prostem času ukvarjate s kakšnim športom? 

 Če imam čas, s tekom in tenisom. 

 

Ali igrate kakšen inštrument? 

Igrala sem oboo in blok flavto. 

 

Ali bi še znali kaj zaigrati? 

Bi, vendar ne več tako dobro kot včasih. 

 

Kot vemo, ste bili učenka  naše šole.  Ali imate kakšno zabavno 

zgodbo iz svojih šolskih let? 

Imela sem plesno skupino. Imeli smo nastop na odru v večnamen-

skem prostoru šole. In ker so bila tla tako zloščena, smo padli z 

odra. 

 

Kaj ste po navadi zajtrkovali v otroštvu?  

Po navadi to kar danes in kar je skuhala mama. 

 

Katera učiteljica in kateri predmet sta vam bila najljubša v otroš-

tvu? 

Slovenščina in angleščina. Težave pa sem imela s tehniko in tehno-

logijo. 

 

Ali so učitelji pripomogli k vašem uspehu? 

Da. Vsi so pripomogli k mojemu uspehu. 

 

Hvala za pogovor. 

 



      Intervju pripravil: Ahac Petrič, 4. b 

 
POGOVOR Z UČITELJICO 4. B RAZREDA, ALMO LESKOVIC GROŠELJ 

Koliko časa že delate na OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica? 
Na tej šoli delam že 13 let. 
 
Kaj vam je na šoli najbolj všeč? 
Moji učenci, delo z njimi. 
 
Ali ste kdaj razmišljali o drugem delu? 
Nikoli, zelo rada poučujem. 
 
Kaj ste po horoskopu in ali verjamete vanj? 
Po horoskopu sem lev. Malo pa že verjamem J. 
 
Ali se spomnite kakšne smešne prigode na šoli? 
Zjutraj me moji učenci nasmejijo, ko se mi skrijejo. 
 
Ste kdaj ponavljali razred? 
Ne. 
 
Kaj je vaš hobi, kaj delate v prostem času? 
Zelo rada se sprehajam v naravi, rada obiščem kakšen dober koncert. Poslušam klasično glasbo 
in uživam v kuhanju. 
 
Ali imate hišnega ljubljenčka? 

Ne. Se pa okoli moje hiše sprehaja veliko srnic in uživam v gledanju in ko jih fotografiram. 

 

Hvala za pogovor. 



            Intervju pripravil: Bor Ilovar, 9. b 

POGOVOR S ŠPORTNIM PEDAGOGOM, KLEMNOM  STOJANOVIČEM 

Kaj počnete, da ste tako fit? Kakšna je vaša prehrana? 

Poskušam se veliko ukvarjati s športom, žal pa na prehrano ne dam veliko. Pazim le, da je raz-

nolika in poskušam zmanjšati količino zaužitih sladkarij. 

 

Kateri je vaš najljubši šport? Ali rad gledate naše športnike? Za koga najraje navijate? 

Zelo rad imam igre z žogo (košarka, odbojka), ampak se s temi športi ne morem ukvarjati zara-

di zdravstvenih težav. Zato raje kolesarim, plavam, se potapljam ter hodim s palicami (treking). 

 

Slišali smo, da obožujete nutelo in da jo jeste z žlico? Ali to drži? Kako potem porabite odve-

čne kalorije? 

Res je, sem velik oboževalec nutele. Čeprav vem, da ni najbolj zdrava, je pa zelooo dobra. V 

zadnjem času pa poskušam to razvado opustiti. 

 

Katera je vaša najljubša hrana? Ali se kdaj pregrešite s hitro prehrano (fast food)? 

Nisem izbirčen, jem vse. Obožujem morsko hrano in kakšno dobro sladico. Nekajkrat na leto 

pa se pregrešim s hitro prehrano. 



Kako ste prišli v to šolo in katerega leta? 

Kot učenec – 1. 9. 1978, ko učitelj pa leta 1997. 

 

 Kako doživljate telesno pripravljenost naših učencev? Kaj bi jim svetovali? 

Telesno pripravljenost naših učencev doživljam zelo raznoliko. Z večino sem kar zadovoljen, za 

nekatere pa zelo zaskrbljen. Predvsem sem zaskrbljen zaradi nemotiviranosti za gibanje. Sve-

tujem pa jim čim več gibanja, predvsem zunaj, v naravi. Torej, ven iz hiše! 

 

Zakaj ste se odločili za ta poklic?  

Zato, ker že od nekdaj ljubim šport in delo z otroki. 

 

Ali imate kakšno zanimivo prigodo? 

Imam ogromno zanimivih prigod, vendar ne vem, katera vam bi bila najbolj zanimiva. Zato naj 

ostane skrivnost. 

 

Kaj bi spremenili na naši šoli? 

Prav veliko ne, kajti naša šola dela dobro in imamo dobre pogoje za delo. Želel bi le, da se ure-

di igrišče. 

 

 Ali ste zadovoljni s pogoji za športno udejstvovanje naše šole? 

Sem zadovoljen, razen igrišča. Bilo bi ga potrebno urediti. Problematična je predvsem tekalna 

steza, po kateri se lahko prosto vozi z avtomobili, kolesi … Zato je nujno potrebno igrišče zap-

reti. 

 

 In še na koncu: burek ali kebab?  

Burek. 

 

Hvala za pogovor. 

Ilustrirala: Sara Pezelj, 3. b 



RAZREDI SE PREDSTAVIJO 

1. a (Nataša Strah in Polona Kohne) in 1. b razred 

(Ksenija Pavlič in Polona Kohne) 

OTROCI SMO POMEMBNI ZATO … 

… KER BOMO ZRASLI, SE POROČILI  

IN DOBILI OTROKE. 

… KER SMO PRIDNI IN POMAGAMO. 

… KER POMAGAMO ODRASLIM . 

… DA LAHKO UČITELJI SPLOH 

OPRAVLJAJO SVOJO SLUŽBO. 

… KER SE LAHKO IGRAMO IN 

DELAMO KAR ŽELIMO. 

… KER MAMICAM POMAGAMO POSPRAVITI  

IN KER UČILNICO POSPRAVIMO. 

… KER POMAGAMO ODRASLIM ČISTIT IN KUHAT, 

PA PRIJATELJEM POMAGAMO. 

… KER SI IZMISLIMO NOVE STVARI. 

… ZA STARŠE, KER NAS IMAJO RADI. 

… KER BI BILI DRUGAČE STARŠI BREZ OTROK. 

… KER ZRASTEMO IN DOBIMO SLUŽBO. 

2. a razred vodi razredničarka Marinka Šivec 
 
ANEJ AMBROŽIČ DINOV 
Ime mi je Anej, pišem se Ambrožič Dinov. 
 
MONIKA CERK 
Ime mi je Monika. Pišem se Cerk. Rada imam risanje. Vesela sem, ko so z mano prijatelji. Rada 
bi, da imamo najboljše prijatelje. Rada pojem. Moji prijateljice so: Lara, Ajna, Anndreja in Živa. 
 
LARA DOBROVOLJC 
Ime mi je Lara. Pišem se Dobrovljc. Najbolj mi je bilo všeč, da sem dobila nove prijatelje. Hodim 
v 2. a razred. 



DAVID DRAŠLER 
Sem David. Pišem se Drašler. Rad se igram in rišem. Rad imam športno. Rad sem zunaj in opazu-
jem naravo. 
 
IAN HANŽELJ 
Ime mi je Ian. Pišem se Hanželj. Doma rad igram računalnik. Najbolje računam. Vesel sem takrat, 
ko igram računalnik. 
 
NACE KENDA 
Ime mi je Nace. Pišem se Kenda. Rad računam, pišem in berem. Všeč mi je, da imam dobre 
sošolce. Vesel sem, kadar me učiteljica pohvali. Najbolje znam računati. Moja najboljša sta Val in 
Timi. 
 
NEJC KOGOVŠEK 
Ime mi je Nejc. Pišem se Kogovšek. Moji prijatelji so: Bor, Gal in Krištof. Najbolje mi gre sloven-
ščina. Najbolj sem vesel, ko sem z mojim bratrancem Jakom. 
 
PETER KOS 
Ime mi  je Peter. Pišem se Kos. V šoli mi je dobro, ko pišem račune. Moja najboljša prijatelja sta 
Žan in Val. Najbolje mi je, ko se vozim s kolesom. 
 
ANDREJA KOŠIR 
Ime mi je Andreja. Pišem se Košir. Rada rišem in pišem in rada se igram. Vesela sem, kadar mi 
mami prinese bonbone. 
 
BOR KOVAČIČ 
Ime mi je Bor. Pišem se Kovačič. Najbolje mi gre računanje. Moji prijatelji so: Krištof, Nejc, Gal. 
Najraje imam lego kocke. 
 
VIKTORIJA MARINKOVIČ 
Ime mi je Viktorija. Pišem se Marinkovič. Vesela sem, ko se igram s prijateljico Ajno. Srečna sem, 
ko se ima rada cela družina. 

DAVID NOVAK 
Ime mi je David. Pišem se Novak. Hočem dobiti škatlo jugic. Rad imam, kadar pomagam učitelji-
ci. Znam igrati košarko. Hočem, da moj tati pride iz Nemčije. 
 
NUŽA NOVAK DOLINŠEK 
Ime mi je Nuša. Pišem se Novak Dolinšek. Moja najboljša prijateljica je Kaja. Imam kužko Dašo. 
Rada pišem in ustvarjam. 
 
NEŽKA NOVAK 
Ime mi je Nežka. Pišem se Novak. Rada gledam v ekran. Najbolje znam narediti preval nazaj. V 
šoli mi gre zelo dobro matematika. Najraje izdelujem pri likovni umetnosti. 



ŽAN PERGAR 
Ime mi je Žan. Pišem se Pergar. Rad računam. Ko imam rojstni dan, sem vesel. Sem v 2. 
a razredu. 
 
GAL ROZIN 
Ime mi je Gal. Pišem se Rozin. Všeč mi je nogomet, ko bom šel skakat in igrice. 
 
VAL SAMSA 
Ime mi je Val. Pišem se Samsa. Danes je moj najboljši dan. Najboljši prijatelj je Peter. 
 
KAJA STIPANČEVIĆ 
Sem Kaja. Pišem se Stipančević. Rada rišem, se igram. V šoli mi je všeč likovna umet-
nost. 
 
KRIŠTOF SVETE 
Ime mi je Krištof. Pišem se Svete. Moji prijatelji so: Nejc, Gal in Bor. Najbolje mi gre 
računanje. 
 
AJNA ŠIŠIĆ 
Ime mi je Ajna.  Pišem se Šišić. Vesela sem zato, ker hodim v šolo. Vesela sem, ker imam 
svojega bratca, to je Din.  
 
ŽIVA ŠVIGELJ 
Ime mi je Živa. Pišem se Švigelj. Rada se igram s prijateljico Nežko. 
 
MELISA TABAKOVIČ 
Ime mi je Melisa. Pišem se Tabakovič. Rada imam svoja brata. Vesela sem, kadar grem k 
dedku. Najbolje mi grejo računi. Rada barvam pobarvanke. 
 
VANESA TABAKOVIČ 
Ime mi je Vanesa. Pišem se Tabakovič. Rada imam žrebička. Najbolj vesela sem, ko se 
igram. Rada delam snežaka. Zelo rada plavam. Všeč so mi konji. Rada rišem srčke. Všeč 
so mi zajčki. 
 
TIMI ZRIMŠEK 
Ime mi je Tim. Pišem se Zrimšek. Dobil sem kužka. Rad se igram z bagrom. Rad imam 
Vala in Žana. 



2. b razred vodi razredničarka Stanislava Suhadolnik 
MITJA BRLOGAR 
Ime mi je Mitja. Rad sem v šoli. Hodim v 2. b. Moj najboljši prijatelj je Nik. 
 
NIK CERK 
Sem Nik in hodim v 2. razred. Všeč mi je pisanje, rad športam. 
 
BARBARA DEBEVEC 
Ime mi je Barbara. Hodim v 2. b razred. Rada se učim. 
 
SARA DOLENC 
Sem Sara, pišem se Dolenc. Rada imam kužke. Rada se igram. Imam kužka, ki mu je ime Lola. 
 
JOŠT FERBEŽAR 
Ime mi je Jošt. Rad imam šport in likovno umetnost. 
 
MATIC HREN 
Sem Matic Hren. Rad se učim. 
 
MATIC HREN 
Ime mi je Matic. Pišem se Hren. Rad se igram. Rad imam sladoled. 
 
MATIC HROVATIN 
Jaz sem Matic. Najboljša ura mi je, ko je likovna umetnost. Obiskujem LEGO krožek. 
 
NEŽA KOVAČ 
Sem Neža. Rada se igram in rišem. Hodim v glasbeno šolo. Igram violino. Hodim v 2. b razred. 
 
ZORAN KUZMIĆ 
Sem Zoran, pišem se Kuzmić. Moj prijatelj je Ažbe. 
 
MIHA LAJH 
Jaz sem Miha Lajh. Hodim v 2. razred. Rad hodim na nogomet. 
 
ERIK MAZI 
Jaz sem Erik. Rad pomagam v gostilni. Rad pijem smuti. 
 
NEJC MIŠIČ 
Moje ime je Nejc. Pišem se Mišič. Rad igram nogomet. Obiskujem računalniški krožek. 
 
AŽBE PETRIČ 
Ime mi je Ažbe. Pišem se Petrič. Hodim v 2. b. Rad imam učiteljici. Hodim na judo. 
 
ANASTAZIJA PETROVČIČ 
Jaz sem Anastazija. Pišem se Petrovčič. Rada se učim. Igram klavir. Ne maram teorije. 
 



ZALA PIRNAT TURŠIČ 
Ime mi je Zala. Pišem se Pirnat Turšič. Rada imam likovno umetnost. Zelo rada rišem. Hodim na 
dodatni pouk. 
 
TAJA PODRŽAJ 
Ime mi je Taja. Zelo rada se igram. Hodim v glasbeno šolo. Štejem do 100. Učimo se male pisa-
ne črke. 
 
ANASTASIJA TURŠIČ 
Ime mi je Anastasija. Rada hodim v šolo. Rada imam likovno umetnost. Hodim na zborček. Rada 
imam matematiko in rada sem v podaljšanem bivanju, ker se lahko igramo in ker nimamo 
domače naloge. 
 
EVA TURŠIČ 
Jaz sem Eva Turšič. Zelo rada se igram in rišem. Redno hodim v šolo. Rada berem in se učim. 
 
FILIP TURŠIČ 
Rad igram harmoniko. Spoznam se na kmetijske stvari. 
 
LUKA VIDMAR 
Jaz sem Luka. Hodim v 2. b. Igram floorball. V šoli mi je všeč pisanje. 
 
ŽAN VRATUŠA 
Jaz sem Žan. Rad se igram, učim in berem. Dobro znam šteti do 100 in računati. 
 
TINE ZUPANČIČ 
Sem Tine. Rad imam nogomet in rad berem. Rad se tudi igram in učim. 
 



3. b razred vodi razredničarka Mateja Praprotnik Lesjak 

Pesem pripravili:  Julija Vajnhandl in Zoja Pezelj, 3. b 

Mi smo tretji be, 

to zdaj vsak že ve. 

Radi se učimo in 

učiteljici sledimo. 

Ker vse že znamo, 

včasih tudi klepetamo 

in se igramo. 

BOR ZORIČ 

Sem Bor. Postal bom paleontolog. Veliko vem o dinozavrih.  Moje najboljše stvari, ki jih 

počnem, so: kopanje in raziskovanje tal, branje knjig o dinozavrih. Doma sem izkopal 13 

cm globoko luknjo v tleh in našel polomljeno kost in fosil.  



AJDA ŠKODA 

Živjo! Moje ime je Ajda. Pišem se Škoda. Živim v Borovnici. Stara sem 8 let. Zelo rada imam 

živali. Imam 4 leta starejšo sestro Lino, s katero se igram šolo. V pravi šoli imam najraje glas-

beno in likovno umetnost. Med odmori se veliko družim z Zojo, Saro in Julijo V. Moja učiteljica 

je Mateja. Je zelo zabavna. Veliko pripoveduje o dogodkih, ki se ji dogajajo doma s kužkom in 

muckoma. Imam veliko interesnih dejavnosti, ki jih vse zelo rada obiskujem. V OPB me sprem-

lja učiteljica Sara, a ko gre učit nemščino, je z nami učiteljica Katarina. 

 

Živjo, me smo učenke 3. b razreda. Ime nam je Sara, Zoja in Julija. V šoli nam je najljubši pred-

met šport. Smo najboljše prijateljice. Zanima nas vse o vilah in čarobni magiji. 

4. b razred vodi razredničarka Alma Leskovic Grošelj 

TIJA BLATNIK 
Živjo, sem Tija. Moja najljubša žival je kužek. Všeč mi je, ker nas uči učiteljica Alma. Po poklicu 
bom prodajalka živil. 
 
KLARA DEBEVEC 
Živjo, ime mi je Klara Debevec. Stara sem 9 let. Rada imam živali, še posebej konje. Hodim v 4. 
b razred. Za šolski časopis sem se odločila, ker rada pišem in ustvarjam. 
 
TARA GAJIČ 
Ime mi je Tara, pišem se Gajič. Rada hodim v šolo, tudi zato, ker je učiteljica Alma prijazna. 
Rada imam pa tudi prijatelje. Najljubša mi je matematika. 
 
GAŠPER GUŠTIN 
Ime mi je Gašper, pišem se Guštin. V šoli mi je všeč in nič ne gre narobe. Počutim se odlično, 
saj se veliko naučim. S sošolci se razumem in imam prijatelje. 
 
ENJA HRASTNIK 
Sem Enja, pišem se Hrastnik. Všeč mi je, ker imam dobro učiteljico. V šoli se dobro počutim. 
Rada imam svoje prijatelje. 
 
NAJA HRASTNIK 
Sem Naja Hrastnik. Rada imam zebre. V šoli mi je všeč, da sem s svojimi najboljšimi prijatelji-
cami. Rada imam sestro Enjo, ki mi veliko pomaga. Moja najboljša učiteljica je Alma. 
 
ANA KAVČNIK OFENTAUŠEK 
Ime mi je Ana. Rada imam konje. Všeč mi je šport. Po poklicu bom učiteljica jahanja.  
 
JAKA KOBAL 
Všeč mi je nogomet. Na šoli mi je všeč šport. Ni mi všeč, da mi sestrica skriva vse čokoladne 
jajčke. 



TAJA KOŠIR 
Jaz sem Taja. Rada imam konje, mucke in ribice. Moja najljubša barva je vijolična. Moji najboljši 
prijateljici sta Ema Petrovčič in Monika Turšič. Moj najljubši predmet je matematika. 
 
TADEJ KOVAČ 
Ime mi je Tadej. Pišem se Kovač in hodim v 4. razred. Moja najljubša hrana je čips. 
 
LUCIJA LEBEN 
Ime mi je Lucija. Moja najljubša žival je maček. Rada imam živali. Moje ocene v šoli so dobre. 
Moja najljubša šolska ura je šport. Všeč mi je, ko nam učiteljica Alma  vsako jutro prebere pravlji-
co. Učiteljico Almo imam zelo rada. 
 
AHAC PETRIČ 
Ime mi je Ahac. Sem odličnjak in imam veliko prijateljev. Rad berem in ustvarjam šolski časopis. 
Najrajši imam šport in obiskujem 4. razred. 
 
EMA PETROVČIČ 
Jaz sem Ema, rada imam mucke in zajčke. Moja najljubša barva je črna. Moji najljubši prijateljici 
sta Taja Košir in Monika Turšič. Moj najljubši predmet je matematika. 
 
ŠPELA PRIMOŽIČ 
Zelo rada imam živali, ker so lepe. Ni mi všeč, da se ljudje ne razumejo. Rada imam učiteljico, pri-
jatelje. Moja najljubša prijateljica je Lucija, najljubša učiteljica pa učiteljica Alma. 
 
LUKA REHAR 
Od šolskih predmetov mi je všeč šport. Rad igram igrice. Rad jem sladkarije. Obožujem Petra Pre-
vca in Domna Prevca. Všeč mi je učiteljica. 
 
SEDEJ FLORIJAN 
Rad igram igrice in sem glasbenik. Moj najboljši prijatelj je Luka. V šolo hodim rad, ker se veliko 
naučim. Imam brata in sestro, očija in mami. Rad hodim v gore. 
 
GAL SUHADOLNIK 
Sem Gal Suhadolnik. Moj najljubši poklic je strojevodja, moj najljubši predmet pa šport. Rad 
imam bonbone. 
 
ROK ŠPANGER 
Ime mi je Rok, star sem 9. let. Rad igram floorball, odbojko in rad hodim na judo. V šoli sta mi 
najljubša predmeta šport in angleščina. 
 
MONIKA TURŠIČ 
Ime mi je Monika. Pišem se Turšič. Rada imam živali, še posebej konje. Všeč mi je, da nas uči uči-
teljica Alma. Všeč mi je, da imam dobre prijateljice. Najbolj mi je všeč tista ura, ko nam učiteljica 
bere knjigo. 
 
 



TINKARA TURŠIČ 
Ime mi je Tinkara. Rada imam mucke. Moj najljubši predmet v šoli je šport. Pri učiteljici Almi mi 
je všeč, da nam da bonbončke. 
 
JAKA VIDMAR 
Sem Jaka Vidmar. Rad imam video igre in igram floorball. V šoli mi je všeč naša učiteljica Alma. 
Imam brata Luka. Moja domača žival je kraljevi piton po imenu Kaj. 
 
TIM ZALOŽNIK 
Moje ime je Tim. Star sem 10 let. Treniram judo. Moji najljubši hrani sta lazanja in palačinke. 
Moja najljubša žival je morski pes, doma pa imam kuščarja in zajčka. 
 
LAN ZGONC SVETE 
Sem Lan Zgonc Svete. Moja najljubša žival je morski prašiček, doma imam dva. Imam dobro 
učiteljico, ki je zelo prijazna. Rad imam šolo, še posebej matematiko. Dobro je, da imamo veli-
ko naloge, ker se tako veliko naučimo. 

Napisali in ilustrirali: Iza Wallner in Vita Zupančič, 5. b 



RAZMIŠLJANJA DEVETOŠOLCEV 
ZAKAJ ČLOVEK SPLOH DELA? 

Da preživi. 

Da gre na počitnice. 

Da mu ni dolgčas.    Zase. 

Zaradi druženja. Da zasluži. 

Da je. 

                                                Da je plačan za to v čemer uživa. 

Zato, ker naj bi ga delo zanimalo. 

                                                                                                 Da se preživlja. Nič ni zastonj. 

KAJ TI JE NAJBOLJ POMEMBNO PRI IZBIRI SREDNJE ŠOLE? 

Izobrazba. 

 Všečen program. 

                                                             Trg dela. 

Da je šola dobra. 

                                                                             Prvi vtis, učitelji. 

                         Bližina doma. 

                                                                                                                        Dobra družba. 

Dogajanje na šoli. 

                                                                    Da ni pretežka. 

                 Podlaga za naprej. 

                                                                                            Da mi bo koristila v življenju. 

Da bom delo opravljala z veseljem. 



KAKŠNA JE DOBRA ŠOLA? 

Prijazna šola, dober kolektiv, dobri učenci. 

Dobra priprava na maturo. 

                            Nudi dobro izobrazbo. 

 

Zunanjost šole, okolica.  

 

Ilustriral: Rok Založnik, 3. b 



     MALO ZA SMEH 
            

          Pripravil: Ahac Petrič, 4. b 
Janko, Marko in Žiga stojijo pred zrcalom resnice. Kdor se pred njim zlaže, v hipu izgine! 

Janko reče: «Mislim, da sem najmočnejši na svetu!« In izgine. Marko reče: «Mislim, da sem 

najlepši na svetu!« In izgine. 

Ostane samo še Žiga, ki reče: »mislim …« In izgine! 

 

Taksist drvi skozi mesto. Na prvem križišču pelje čez rdečo luč, nato pa še na drugem. Na tret-

jem je luč zelena, tu pa ustavi. Potnik ga vpraša, zakaj ne pelje. Zelena je. Taksist odgovori: 

«Moram paziti, ker lahko z druge strani križišča pripelje moj kolega.« 

Žarko je bil zelo vljuden in  je za nagrado dobil 5 evrov. Toda pozabil se je zahvaliti. »Mi ne 

boš nič reke?« ga je vprašala mama. Toda Žarko je bil tiho. Mama se na koncu ne more več 

zadrževati in reče: »No spomni se, kaj rečem očku, kadar mi da denar?« Žarko odgovori: 

»je to vse?« J 

Ilustrirala: Klara Ravnihar, 1. a 



     NAGRADNA UGANKA 
            Pripravil: Ahac Petrič, 4. b 
Učenci razredne in predmetne stopnje lahko sodelujete pri reševanju  nagradne uganke. 

Napisane odgovore oddajte v poštni nabiralnik (med prehodom iz razredne stopnje na pred-

metno). 

Med pravilnimi odgovori bomo izžrebali rečne nagrajence. 

 

Razredna stopnja: 

Kako se pravilno reče: RUMENJAK JE BEL ali RUMENJAK JE BELI? 

Predmetna stopnja: 

Srečala sta se dva gobarja. »Koliko gob si našel?« vpraša prvi.  

Prodaj mi  dve gobi pa bova imela enako število gob.«. » Ne reče drugi«, prodaj rajši ti meni dve gobi, pa bom 

imel dvakrat toliko gob kot ti. 

Koliko gob je imel prvi gobar in koliko drugi? 

Ilustriral: Peter Molk, 5. b 



RAZGIBAJMO SE 
               Pripravil: Ahac Petrič, 4. b 

JUDO 

Na našo šolo se je po nekaj letnem premoru vrnil judo. Treningi potekajo v ponedeljek in sre-

do v mali telovadnici. Judo, ki  v prevodu pomeni »mehka pot«, je moderna japonska borilna 

veščina, ki se je razvila konec 19. stoletja. Njen začetnik je Džigoro Kano. 

Prav on je v judo uvedel sistem zaporednih stopenj in pasov, ki beležijo napredovanje in sto-

pnjo znanja učencev. Ta sistem je bil sprva zelo preprost (bel in črn pas), a so ga Kano in drugi 

sčasoma nadgradili 

Stopnje se delijo na: 

KYU – šolske oziroma osnovne stopnje 

DAN – mojstrske oziroma nadaljevalne stopnje 

Vsaka stopnja se podeli učencu op uspešno opravljenem preizkusu znanja in se označuje z 

določeno barvo pasu. 

Brez stopenj – beli pas 

8. KYU – belo-rumeni pas 

7. KYU -  rumeni pas 

6. KYU – rumeno- oranžni pas 

5. KYU -  oranžni pas 

4. KYU – oranžno- zeleni pas 

3. KYU – zeleni pas 

2. KYU – modri pas 

1. KYU – rjavi pas 

1. dan – 5. dan je črni pas 

6. dan do 8. dan je rdeči-beli pas 

9. dan je rdeči pas 

10 dan je beli pas, dvojna širina 



Najvišja stopnja, 10. dan, ni formalna stopnja in se podeljuje kot priznanje posameznikom za 

posebne zasluge ali doživljenjsko delo v judu. 

Judo je goloroka borilna veščina, ki vključuje borbo stoje in na tleh, mete, padce in vzvode. 

Udarcev z rokami in nogami pa judo neposredno ne vsebuje. Tako judo na prvi pogled spominja 

na rokoborbo. 

Judo razdelimo na štiri velike skupine. TEHNIKO METOV (naga waza), PARTARNO TEHNIKO 

(katame waza), TEHNIKO UDARJANJA (ate waza) in PRVO POMOČ z masažo (kuatso-kuppo). 

Tehnika metov se nato deli na mete v stoječem položaju in na telesne mete, parterna tehnika 

na prijeme stoje in prijeme, ki se začnejo na tleh, udarci pa se delijo na udarce z roko in udarce 

z nogo. 

Oseba, ki trenira judo, se imenuje judoist. Vladi pa pod vodstvom učitelja mojstra, senseia. 

Judoisti uporabljajo za vadbo judo oblačilo, ki se imenuje judogi. Izdelano je iz močnega bom-

baža in je sestavljeno iz hlač, suknjiča in pasu. Pravila zelo natančno določajo velikost hlač in 

suknjiča, trdnost materiala in dolžino rokavov. Več kot 100 let je bil v rabi samo bel judogi, 

danes pa se uporabljajo tudi druge barve. 

Pri judu ima veliko vlogo tudi začetni pozdrav. Predklon na začetku vadbe ali tekmovanje izraža 

spoštovanje, prijateljstvo in iskrenost do partnerja. Pozdrav mora biti vedno iskren in miren, ne 

glede na naše počutje. Judogi in pas morata biti vedno urejena. Pri judu se uporabljata dva 

načina pozdrava:  

pozdrav stoje (tachi rei) 

pozdrav kleče (za rei). 

Življenje judoistov naj bi slonelo na osnovah lepega vedenja in bontona, na spoštovanju in 

medsebojnem razumevanju. 

                    Pripravil: Ahac Petrič, 4. b 

PREPOVEDAN POLOŽAJ (OFSAJD) 

Prepovedan položaj ali prehitek (tudi ofsajd) je eno izmed težjih nogometnih pravil. Igralec je v 

prepovedanem položaju takrat, kadar je na nasprotnikovi polovici bližje nasprotnikovemu golu 

kot žoga in zadnja dva igralca nasprotnega moštva. Običajno se kot zadnja dva igralca nasprot-

nikovega moštva štejeta nasprotnikov vratar in še en obrambni igralec. Kadar pride do situaci-

je, da vratar ne igra več ali ne stoji na golu, štejeta dva nasprotnikova igralca. 

V pogovornem jeziku je prepovedan položaj opisan tako: ofsajd je, kadar je igralec pred žogo in 

pred predzadnjim igralcem. 

Prepovedan položaj je možen samo na nasprotnikovi strani. 



Prepovedan položaj ne nastopi pri začetnem strelu vratarja iz 5-metrske črte (ne iz igre) igral-

cu pred nasprotnikov gol in ne pri izvajanju auta. 

Igralec je lahko v prepovedanem položaju poljubno dolgo, vendar se v tem času ne sme dota-

kniti žoge in ne sme biti aktivno vpleten v igro. 

Ali je igralec v prepovedanem položaju presoja večinoma pomočnik sodnika (stranski sodnik), 

manjkrat pa to odločitev sprejema glavni sodnik. Spremembe odločitve pomočnika sodnika s 

strani glavnega sodnika so redke. Vseeno so odločitve o prepovedanem položaju večkrat 

sporne. To se zgodi zaradi tega, ker o tem ali je igralec v prepovedanem položaju ali ne odlo-

čajo centimetri, prav tako pa mora sodnik odločitev sprejeti v zelo kratkem času. 

Pravilo prepovedanega položaja je bilo uvedeno z namenom preprečiti združevanje igralcev 

pred nasprotnikovim golom takrat, ko sta med njim in nasprotnikovim golom manj kot dva 

igralca nasprotnega moštva. 



          Povzeto po: Kulinarična Slovenija 

SADNI MUFFINI  
SESTAVINE: 

380 g moke 

125 g masla 

2 jajci      

150 g sladkorja 

1 kisla smetana     

1 pecilni prašek 

1 vanilin sladkor 

1 dl mleka 

sadje po izbiri, koščki čokolade, kokosova moka (po želji) 

 

POSTOPEK: 

V kozici raztopimo maslo. V posodi zmešamo jajca, smetano, mleko in dolijemo maslo. Rahlo 

zmešamo. Dodamo sladkor in vanilin sladkor in rahlo pomešamo. Dodamo moko in pecilni pra-

šek ter dve žlici kokosove moke (po želji). V testo dodamo sadje in po želji koščke čokolade. 

Napolnimo papirnate modelčke (čez rob). Po želji lahko potresemo še kokosovo moko. 

Pečemo 20 minut na 180 stopinj.  



              Povzeto po: Okusno.je 

BOROVNIČEV DROBLJENEC       

SESTAVINE (za 6 oseb): 

 žlica masla za namastitev pekača  
 3 žlice koruznega škroba (gustina) 
600 g svežih borovnic  
 2 žlici rjavega sladkorja  
 1 vrečka vanilijevega sladkorja  
2,5 žlice limoninega soka  
 
 maslene drobtine  
70 g moke  
80 g rjavega sladkorja  
30 g ovsenih kosmičev  
3 žlice grobo sesekljanih orehov  
1 ščepec soli  
60 g hladnega masla, narezanega na koščke  
 

POSTOPEK: 
Pečico vključimo in nastavimo na 190 stopinj Celzija. Rešetko v pečici nastavimo na srednjo viši-
no. Borovnice preberemo, po potrebi na hitro oplaknemo pod tekočo vodo in dobro odcedimo. 
Manjši kvadraten ali pravokoten pekač dobro namastimo z maslom in po dnu potrosimo dve žlici 
koruznega škroba. Borovnice stresemo v veliko skledo. Potrosimo jih z eno žlico koruznega škro-
ba, dvema žlicama rjavega sladkorja in vanilijevim sladkorjem. Sestavine v skledi z žlico dobro 
premešamo, stresemo v pekač, prelijemo z limoninim sokom in enakomerno razporedimo po 
dnu. 
V skledi zmešamo moko, rjavi sladkor, ovsene kosmiče, orehe in sol. Po mešanici suhih sestavin 
potrosimo na koščke narezano hladno maslo in ga s prsti hitro vgnetemo v suhe sestavine, da 
nastane drobtinam podobna zmes. Maslene drobtine potrosimo po borovnicah, nato pa pekač 
za 30 minut potisnemo v ogreto pečico, da se drobtine hrustljavo zapečejo. 
Pekač vzamemo iz pečice in pripravljeno sladico malo ohladimo. Še toplo serviramo na krožnike 
in postrežemo s kepico sladoleda, grškim jogurtom, hladno stepeno smetano. 

http://okusno.je/recepti/ingredients:103
http://okusno.je/recepti/ingredients:81
http://okusno.je/recepti/ingredients:22
http://okusno.je/recepti/ingredients:223
http://okusno.je/recepti/ingredients:222
http://okusno.je/recepti/ingredients:229
http://okusno.je/recepti/ingredients:174
http://okusno.je/recepti/ingredients:223
http://okusno.je/recepti/ingredients:541
http://okusno.je/recepti/ingredients:148
http://okusno.je/recepti/ingredients:230
http://okusno.je/recepti/ingredients:103


            Povzeto po: Okusno.je 

DOMAČI KREKERJI S HUMUSOM   

Sestavine za 6 oseb: 
250 g moke 
1 dl olivnega olja  
1 vejica svežega rožmarina/ali posušen rožmarin 
60 g sveže naribanega parmezana  
1 dl kisle smetane  
0,5 žličke soli  
hladna voda po potrebi  
 
POSTOPEK: 
Rožmarinovo vejico oplaknemo pod tekočo vodo in osušimo. Iglice osmukamo in na drobno 
nasekljamo. V skledi zmešamo moko, olivno olje, sesekljan rožmarin, nariban parmezan, kislo 
smetano in sol. Vse sestavine dobro pregnetemo, da se sprimejo v kepo. Če se sestavine ne 
sprimejo, dodamo še malo hladne vode. 
Pečico vključimo in nastavimo na 200 stopinj Celzija. Nizek pekač obložimo s papirjem za peko. 
Kepo na pomokani delovni površini razvaljamo na velikost pekača. Testo mora biti približno 3 
mm debelo. Razvaljano testo previdno preložimo na pekač. Testo z nožem narahlo razrežemo v 
poljubno velike kvadratke. Pekač za 12 do 15 minut potisnemo v ogreto pečico, da se testo zla-
to rjavo obarva. Pekač vzamemo iz pečice in počakamo, da se testo nekoliko ohladi. Testo po 
črtah razlomimo, da dobimo krekerje. 

Ilustrirala: Živa Žitko, 4. a 

http://okusno.je/recepti/ingredients:174
http://okusno.je/recepti/ingredients:144
http://okusno.je/recepti/ingredients:198
http://okusno.je/recepti/ingredients:212
http://okusno.je/recepti/ingredients:67
http://okusno.je/recepti/ingredients:230
http://okusno.je/recepti/ingredients:247


Prispevke za zdravje pripravila: Pia Wallner, bivša učenka OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica 

PIA (S)POROČA 

Nisem oseba, ki bi želela v šolskem časopisu objavljati strani iz dnevnika, kritizirati odločitev ali 

dejanj javnih oseb, pisati o slabi ponudbi hrane v šoli, deliti nasvetov o učenju ali pisati zgodb ter 

pesmi. Zato bom kljub temu, da ne vem veliko o zdravi prehrani in zdravilnih učinkih določenih 

hranil, pisala ravno o tem. Za ta članek sem izbrala informacije o nekaterih oreščkih in suhem 

sadju, o katerih pa se še veliko najde na spletu. 

MANDLJI so vir beljakovin in pomagajo pri obnavljanju mišičnih tkiv, ugodno vplivajo na pljuča in 

blažijo kašelj ter pomagajo zniževati raven holesterola v krvi. 

OREHI so odličen vir beljakovin omega 3 in posledično zelo dober nadomestek rib. 

BRAZILSKI OREŠČKI so odlični vir selena, ki ščiti pred rakom, srčnimi boleznimi in prezgodnjim 

staranjem. Pripomore tudi k hitrejši rasti las in nohtov. 

V prevelikih količinah (več kot 2 oreščka na dan) je lahko škodljiv in pripelje do zastrupitve, saj 

selen dobivamo zgolj prek hrane in pijače. 



ARAŠIDI spodbujajo delovanje vranice in trebušne slinavke, krepijo kri in povečujejo apetit. 

Pomembno je, da so zrasli na biološko in kemijsko neoporečni prsti. 

LEŠNIKI krepijo ledvice. 

SUHE SLIVE so vri železa in pomagajo pri izboljševanju krvi, a le pod pogojem, da skupaj z njimi 

ne uživamo mlečnih izdelkov. 

SUHE BRUSNICE spodbujajo tek. 

KLINČKI (NAGELJNOVE ŽBICE) delujejo dezinfekcijsko, antivirusno in antibakterijsko. Če prežveči-

te le en klinček, lahko ublažite zobobol, ozdravite glavobol, vnetja ustne votline in migreno.  

KOKOSOVO OLJE na koži ustvari zaščito, zato ga lahko uporabite za premaz ustnic, saj naravno 

ohranja vlažnost. 

JAGODE IN MALINE pomagajo pri negi zob. Jagode lahko resnično posvetlijo zobe in odstranijo 

spremembe barve, maline pa razkrajajo zobne obloge. 

LIMONIN SOK lahko uporabimo kot naravno sredstvo za posvetlitev las. 

V primeru prehlada ne uživajte izdelkov iz kravjega mleka, saj kravje mleko povzroča povečano 

tvorbo sluzi v dihalnih poteh. 

Ilustrirala: Lara Jarnevič, 8. a 



RAČUNALNIŠKO POMIŠLJEVANJE 
 

           Ideje prispeval: Bor Ilovar, 9. b 

Bližnjice za WINDOWS 7, 8, 8.1, 10 

Bližnjice vam bodo olajšale rokovanje z vašimi Windowsi 

 + pomeni da hkrati pritisneš obe tipki                                     

CTRL + C = kopiraj 

CTRL + V = prilepi 

CTRL + A = označi vse 

CTRL + 1 = ! 

CTRL + J = obojestranska poravnava teksta 

CTRL + B = odebeljeni tekst 

CTRL + P = tiskaj 

ALT + GR + V = @ 

TIPKA WINDOWS = start menu  

WIN 10 

       + A = središče za obvestila/notification center 

       + ALT + PRINT SCREEN =posnetek zaslona/screen shot 

DEL = počisti obvestila v centru za obvestila/clear notifications 

    + G = igralna vrstica/game bar (deluje samo v igrah) 



                                      Idejo prispeval: Bor Ilovar, 9. b 

IZDELAVA HOLOGRAMSKEGA PROJEKTORJA  
Več na spletnem naslovu: https://www.youtube.com/watch?v=318htTYehjQ 

Potrebščine: 
 prozorna plastična škatlica CD-ja ali DVD-ja  

 lepilni trak 

 škarje 

 svinčnik 

 nož 

pametni telefon ali tablica 

 
Napotki in razlaga: 
Holografija je postopek predstavitve 2D- objekta v treh dimenzijah. To je lahko z lista 
papirja, stene ali drugih 2D- površin, vsekakor pa so vse bolj popularni 3D-hologrami-
digitalne slike, ki smo jih vajeni iz filmov in nanizank. 
Hologrami so danes še zelo dragi, malo ljudi pa ve, da enostavni hologramski 3D- projek-
tor lahko naredimo tudi sami doma iz odpadnih materialov. 
Osnovna ideja je narediti štiristrano piramido iz prozornega, odsevnega materiala, ki bo v 
pravem položaju na pametnem telefonu “pričarala” 3D-sliko. Video, primeren za predva-
janje s takim 3D projektorjem, je sestavljen iz štirih identičnih posnetkov – vsak za eno 
stran piramide. 
Na papir nariši lik s sledečimi merami: 1 cm, 3,5 cm in 6 cm. Lik s škarjami obreži, ga z 
lepilnim trakom nalepi na prozorno stran CD škatlice in ga preriši nanjo s svinčnikom. 
Lik s škarjami obreži, ga z lepilnim trakom nalepi na prozorno stran CD-škatlice in ga pre-

riši nanjo s svinčnikom. Lik izreži iz plastike z olfa nožem. Naj bo odrezani lik čim lepši, 

brez prask in prstnih odtisov. Odreži štiri enake stranice in jih z lepilnim trakom zalepi 

skupaj. 

Čeprav bo narejena piramida malo majava, bo zdržala “napore” 3D-holografije. Če želiš 
zagotoviti dodatno trdnost piramide, lahko robove zalepiš s sekundnim lepilom.  
Postavi piramido z manjšim koncem na sredino svojega pametnega telefona in pritisni 
play na primernem videu (nekateri videi so narejeni tako, da je piramida obrnjena na gla-
vo). Najdeš jih veliko, če v Youtube napišeš: “3D-hologram video”. 
Sedaj pa uživaj v svojem lastnem 3D-hologramu. 
Poskusi zavrteti piramido in poglej, kaj nastane. Poskusi še druge oblike zaslona za ogled 
»holograma« (npr. stranica CD-ovitka, ogledalo, aluminijasto folijo itd.). 
Opombe in pomoč 
Pri tem eksperimentu uporabljaš nevarne predmete, zato bodi zelo pazljiv pri uporabi le-
teh! Z nožem in pleksi steklom se lahko urežeš, zato bodi previden. 
Namesto pametnega telefona bo še boljši efekt, če uporabiš tablico. Stranice lika lahko 
tudi povečaš in narediš večjo piramido, ki jo postaviš na pametno tablico. Rezultat bo 
večji in svetlejši hologram. 
Video izdelave najdeš na povezavi (Youtube: Turn your Smartphone into a 3D-Hologram). 

https://www.youtube.com/watch?t=17&v=7YWTtCsvgvg


PROJEKTI 

Naš AVTOMAT ZA COPATE -  copatomat 

Zgodba Copatomata se je začela v mesecu septembru 2015, ko smo na enem izmed delovnih 

sestankov ugotovili, da so nekateri otroci vedno brez copat, starši pa se pritožujejo nad dejs-

tvom, da morajo biti otroci v skladu z našim hišnim redom bosi, če nimajo copat. Problem šole je 

naenkrat postal podjetniški izziv. Učenci interesne dejavnosti Borovniški UPI (ustvarjalni, podjet-

ni, inovativni) so takoj začeli nizati ideje. Zadeve smo se lotili po metodi Design Thinkinga. Prvi 

dve fazi, to sta razumevanje in opazovanje, sta bili hitro za nami. Veliko časa smo posvetili sinte-

zi. Ugotovili smo, kdo je naš uporabnik (učenci brez copat) in kakšen problem mu rešujemo 

(bose noge, možnost prehlada, slaba volja staršev). 

V naslednji fazi smo se posvetili iskanju idej. Veliko smo se o tem pogovarjali, opazovali okolico, 

pogovarjali pa smo se tudi s tistimi, ki sploh niso sodelovali pri naši interesni dejavnosti. To smo 

počeli zato, da bi dobili čim boljši vpogled v problem. Ideje smo spravili na papir in jih nekaj časa 

pustili v mirovanju, da so dozorele. 

Faza sestavljanja prototipa je bila najbolj aktivna. Učenci so po skupinah izdelali prototipe copa-

tomatov. Veliko so razmišljali o smiselnosti in uporabnosti njihovega prototipa. Nastali so npr. 

taki izdelki, ki so razvidni na sliki 1. 

 

Slika 1: Prototip copatomata številka 1 (Foto: Tanja Plohl) 



Slika 2: Prototip copatomata številka 2 (Foto: Tanja Plohl) 

Sledila je  faza oblikovanja copatomata. Učenci so združili svoje ideje, iz vseh prototipov 

povzeli uporabne zamisli in skupaj ustvarili copatomat iz rabljenih škatel za čevlje. Tudi 

tukaj ni šlo brez težav, saj je potrebno dobro razmisliti, kako bodo uskladili različne škatle 

med seboj, kako jih bodo zlepili in uredili, da bo izdelek ličen in uporaben. To, kar je nasta-

lo, je vidno na fotografiji. 

Slika 3:  copatomat  (Foto: Tanja Plohl) 



Naš unikaten, domiseln copatomat pa ima tudi unikatne copate. Za rabljene, malo poškodovane 

in že odslužene copate smo naprosili vse učence šole. Dobili smo jih kar lepo število in natančno 

tako kot smo želeli - v različnih velikostih. Copate smo oprali, jih zašili in okrasili. Tudi pri tej fazi 

se je pokazala domiselnost sodelujočih. 

Copatomat se bo nahajal pri dežurnemu učencu. Učenci podjetniškega krožka ter mentorici želi-

mo, da bi copatomat zaživel in služil svojemu namenu. 

 

                                                                     Mentorici: Mojca Gutnik in Tanja Plohl 

 

Ilustriral: Žiga Cerk, 5. a 



NAPOVEDNIK 

Am 22. April 2016 fahren Schüler, die an unserer Schule Deutsch lernen nach Klagenfurt. Erst 

spazieren wir am romantischen Wörther See und essen leckere Süßigkeiten, dann besuchen wir 

die faszinierenden Miniaturen von Minimundus und am Ende ist es Zeit fürs Shopping im Zen-

trum von KlagenfurtJ Spaß garantiertJ  

22. aprila bodo šli učenci predmetne stopnje, ki se na naši šoli učijo nemškega jezika v Celovec. 

Najprej si bomo privoščili sprehod ob romantičnem Vrbskem jezeru in se posladkali s kakšno sla-

dico, nato bomo obiskali znamenite miniature v Minimundusu, na koncu pa bo čas za nakupova-

nje v centru CelovcaJ V glavnem, zabavno bo. J 

         učiteljica nemščine, Sara Malečkar 



UTRINKI 

»Hm, kaj naj še vprašam? J Priprave na intervju z učiteljico Almo Leskovic 

Grošelj 

Demonstracija hologr. projektorja  



Angleške igrarije v 1. b razredu 

Priprave petošolcev na dan zaljubljenih 


