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POLETJE 
 

Poletje začenja se,  
vsi glasno zavpijemo je! 

Šole je konec,  
poletja pred nami pa poln lonec. 

 
Na morje bomo šli,  

se vsi zabavali. 
Sladoled lizali,  

z njim se hladili. 
 

Končno prišel je čas,  
da poletje pozdravi nas! 

 
 
 

Sestavili: Lara Grims in Gaja 
Fleišer I. 5. e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
POLETNA PESEM 

 
Poleti se zabavamo 
in veselo plavamo. 
Na plaži se veliko  

sončimo in pojemo: 
 

 Skupaj v vodo skačemo 
in v vodi veliko  

plavamo! 
 

Peščene gradove gradimo  
in vodo v njih spustimo. 

Na ležalnikih sedimo  
in se veselimo! 

 
Na koncu domov gremo 

v avtu pa sladoled ližemo!! 
 
 

SESTAVIL: Matej Ribnikar 
5.e. razred 

 
 

 
 



 

 

HANA 
 

Moje ime je Hana Rooss 
in sem vsem težavam kos. 

Rada imam živali 
tudi če se valjajo po travi. 

 
Moj morski prašiček, 

nori kot hudiček. 
družbo mu dela Veselka 

ribica brez primerka. 
 

Pozimi sem kraljica 
belih  strmin  

velikih brzin se 
nič ne bojim. 

 
Rada grem v McDonalds 

na krompirček 
oči pa na točen pirček. 

 
Če me kdo še ne pozna 

jaz sem doma s Primskovga. 
 Redno hranim jaz žepnino, 

da si kupim živalco fino. 
 
 

  Hana Rooss 2.e 



 

JAZ 
 

Jakob je moje ime, 
rad imam frape. 

Igram fuzbal za zabavo, 
to je tisto pravo. 

 
Ko pa trening se konča, 

večerjo mi mama na mizo da. 
Vem ,da nisem kot Christiano, 

vendar me punce še vsem rade imajo. 
 

Jakob Zaplotnik 2.e 
 
 
 

MOJ DAN 
 

Zgodaj zjutraj se zbudim 
in na zajtrk prihitim. 
Med in kruh pojem, 
hitro v šolo grem. 

 
V šoli pridno se učim, 
vse račune naredim. 

Z Martinom v varstvu se igram, 
včasih pa se tudi sam. 

 
Popoldne grem na nogomet, 

v soboto pa na dolg izlet. 
Pande imam rad, 

z njimi hodim spat. 
 
 
 

Vid Pungerčar 2.e 
 

 



 

KOS IN PTIČKA 
 

Ptička je letela, 
v lonček je zletela. 

Prišel je kos 
in videl, da je bos. 

 
 

Ptička je zletela 
in zraven pela. 
Kos ji je sledil 

in zraven je pil. 
 

Kos je padel 
in ptičko ukradel, 
Ptička je jokala, 
kosu je zbežala. 

 
Ptička je zletela, 
domov je letela. 

Bila je vesela 
in je pela. 

 
 
 

Tjaša Ahačič, 3. f 
 
 

 
KLEPETANJE 

 
 

Klepetanje je prijetna stvar, 
ki dogaja se v razredu, 

a včasih povzroča veliko težav 
in prevar. 

 
Klepetanje nastaja v prostem času, 

ali kar tako takrat, 
ko učiteljice v razredu ni. 

 
Radi klepetamo 

in se z besedami igramo. 
 
 

Anja, Gea, Nina, 5. f 
 



 

BIKOBORBE 
 

V dežju bik se zapodi 
zmage on se veseli. 

Bikoborec se odmakne, 
bik se cunje ne dotakne. 

 
Občinstvo gleda in kriči, 
v dežju bik se razvedri. 
Bikoborec je premočen, 
bik pa čisto razpočen. 

 
Bikoborec en, dva, tri, 
zmage on se veseli. 

Bik pa skoraj je obupal, 
da bo zmagal, to je upal 

 
Se še zadnjič zapodi, 

občinstvo pa še kar kriči. 
Bikec ubogi zgubil je, 

Pa kaj zato,  
saj drugič zmagal bo. 

 
 

 
Ana Šmid, 3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAFAELA 
 

Sem slovenska deklica, 
Rafaela mi je ime. 

Sem obraza bistrega, 
dobro imam srce. 

 
Laske imam rjavkaste, 
v eno kitko spletene, 

lepo je moje telo, 
srce pa zvesto. 

 
Marija Rafaela Brankovič, 2. f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOJA ZABAVA 
 
Jaz sem Matej, 
rad mečem v koš žogo, 
kot jo tudi brcam z nogo. 
 
S prijatelji na igrišču tečem in 
skačem, 
s sestrico pa na vrtu domačem. 
 
Z dedkom in babico se rad 
sprehajam, 
z očkom in mamico po izletih 
rajam. 
 
Matej Gaberc, 2. f 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

LIKOVNO USTVARJANJE PETOŠOLCEV 
 

 
 

 
 
LIKOVNO USTVARJANJE ČETRTOŠOLCEV 
 

  
 

 
 
 



 

LIKOVNO USTVARJANJE TRETJEŠOLCEV 
 
 

 
 
LIKOVNO USTVARJANJE DRUGOŠOLCEV 
 

  
 
LIKOVNO USTVARJANJE PRVOŠOLCEV 
 

  
 



 

LOŠKI MUZEJ 
 
V sredo, 30.5.2012, smo odšli v Škofjo Loko v loški muzej. Ob 7.30 smo 
odšli izpred šole. Ko smo prispeli, smo najprej odšli na delavnico. Tam smo 
z majhnimi ročnimi statvami stkali zapestnice. Nekatere so bile daljše od 
drugih.  
Po delavnici smo odšli na zanimiv ogled muzeja. Najprej smo se poučili o 
Loškem gospostvu. Včasih so bili lastniki Škofjeloškega gradu škofje. To 
ozemlje je škofom podaril Oton ll. To j bilo zapisano na listini, ki je bila 
napisana leta 973. Ko je bilo ozemlje predano škofom, so ti začeli 
naseljevati kmete, tako imenovane podložnike. Kmetje so morali del 
pridelka dajati škofu. Zadnji škof pa je umrl leta 1803.  
V prvem škofjeloškem grbu je naslikan zamorec, ki je obdan s tremi stolpi. 
V drugi sobi smo si ogledali makete gradov. Ko so škofi dobili ozemlje, ni 
bilo nobenega gradu, zato so prvega postavili na vzpetino Krancelj. Zrušil 
pa ga je potres leta 1511. V začetku 18. stoletja pa so postavili Škofjeloški 
grad. Pozneje so nune odstranile osrednji stolp.  
V naslednji sobi smo izvedeli nekaj več o mestu. Mestu so najprej zgradili 
mestni trg, nato pa še spodnjega. Ker so bile hiše druga ob drugi in iz lesa, 
je pogosto prihajalo do požarov.  Pomembna je bila tudi mestna hiša 
(Rotovž) in kašča, ki je služila za shranjevanje pridelka.  
Nazadnje smo spoznali delo cehov. Posamezni trgovci so se združili v cehe 
zaradi konkurence. Zaslužek so hranili v cehovskih skrinjicah. Na mizah so 
bili tudi veliki cehovski vrči. Trgovci so za svoje trgovine uporabljali znake. 
V muzeju smo si ogledali še nekaj zanimivosti.  
Nazadnje smo si ogledali staro hišo (Škoparjevo hišo) s črno kuhinjo in 
starim šiviljskim strojem. 
 
GAJA FLEIŠAR IZLAKAR, 5. E 
 
 

   
 
 
 
 



 

KROPA 
Kulturni dan v 5. razredu 

 
V ponedeljek, 4.6.2012, smo se učenci 5. razreda odpravili na kulturni dan v Kropo. 
Zjutraj smo se ob osmih zbrali pred šolo, razdelili malico in nato šli pred Zadružni dom 
in počakali na avtobus.  
Odpeljali smo se v Kropo. Najprej smo šli v muzej. Prva soba se imenuje Zgodovinska 
soba. Izvedeli smo, da Kropo obdaja Jelovica. Potok, ki teče skozi Kropo se imenuje 
Kroparica, ki je dolga približno en kilometer. Žeblje so kovali v kovačnicah ( vigncah ). 
Kovali so 127 vrst žebljev. Žebljev so na dan skovali veliko. Bogatih hiš je bilo zelo 
malo. Kropa je bila bogata v 18. stoletju. Takrat je bilo v eni hiši 7 družin. Konec 18. 
stoletja je bila v Kropi velika kriza, saj je bila velika brezposelnost. V hišah kjer je 
nekoč skupaj živelo 1800 ljudi, jih sedaj živi samo še 200. Da je Kropa dobila energijo, 
je potrebovala potok-Kroparica.  
Danes sta v Kropi dve tovarni: Novi Plamen in Uko. Tam delajo mreže, ograje, ulične 
svetilke, …  
Ogledali smo si tudi maketo kovačnice ali fužine. Kovačnica je imela plavž. Vanj so 
dajali rudo, da se je segrela. Da se je ruda segrela, je moral biti plavž ogret na 1800 
stopinj Celzija.  
Nato smo si ogledali tudi oglarjenje. Oglje so kurili na Jelovici. Žaga s katero so rezali 
les, se je imenovala amerikanka. Oglje so kuhali. Ogledali smo si najdaljši žebelj, ki se 
mu je reklo benečan, dolg je 80 centimetrov, težak pa en kilogram.  
Najbolj znan kovač je bil Joža Bertoncelj. Rodil se je leta 1901. Imel je pridne roke. Že 
pri 11 letih je bil kovač.  
Ogledali smo si tudi življenje v stari kmečki hiši v Kropi. Osrednji prostor je bila hiša. 
Kroparji so delali od dvanajst do šestnajst ur na dan. Mizi s pokrovom pravimo 
mentrga. V njej so žene mesile kruh. V kotu je bila zibelka za dojenčka. Na steni je bila 
stenska omarica ( tabernakelj ). Spali so v kamrah. Denarja ni bilo veliko, zato so 
otroci spali na tleh ali pa v predalih.  
V kuhinji so se zbirale družine pri jedi. Jedli so iz ene sklede. V Železnikih, Kamni 
Gorici, Tržiču in v Kropi so v reke spuščali deščice z svečami. Temu prazniku se je 
reklo Gregorjevo. Danes v reke spuščamo čolne.  
Nato smo si ogledali vrste žebljev. To so: gradbenbi, ladijski, železniški, podkovski, 
žeblji za čevlje in žeblji za pohištvo. Barigla je ozek sod za žeblje, v sod se je dalo 60 
kilogramov žebljev.  
Nato smo si ogledali glasbeno omaro.  
Za konec pa smo šli v kovačnico in tam sami poskusili narediti žebelj. Škoda, da 
nobenemu ni uspelo. Nato smo se odpeljali nazaj v šolo.      
 
 
SESTAVIL: Matej Ribnikar, 5.e  
 

    
 



 

 
ŠPORTNI TABOR CERKNO 

 
V ponedeljek , 14.5. 2012, smo šli na športni tabor v  Cerkno . Tam smo 

preživeli pet prijetnih dni. 
Ko smo prispeli, smo pospravili prtljago in takoj odšli  plavat. 
Razdeljeni smo bili v pet skupin . V prvi so bili najboljši , v  
drugi dobri, v tretji še dobri, v četrti slabi in v peti neplavalci  
Zvečer pa smo imeli spoznavni večer. V torek smo šli na  hrib, zvečer pa 

smo imeli zabavni večer. Opazovali smo  zvezde . 
Tudi v sredo smo se povzpeli na isti hrib, kjer smo se sprehajali in opazovali 
okolico. Zvečer smo imeli igro Minuta do zmage. 
V četrtek smo začeli pakirati, zvečer pa smo imeli disko . 
V petek smo imeli preizkus plavanja, potem pa smo šli  nazaj domov . 
 
 
Lana Druškovič, 3. e 

 
 

DEKLICA V GRADU 
 

Nekoč je živela prelepa deklica v majhni hiški. Zelo rada je imela živali. 
Nekega dne se je odločila, da bo šla v gozd. Res je šla v gozd in srečala veverico, 
zajca, srnico… Skupaj so se igrali in zabavali. V tistem trenutku je prilomastil volk. 
Vsi so se razbežali. Le deklica je ostala. Rekla je, da ima volk ranjeno tačko. Živalice 
so se ustrašile, da bo volk kaj naredil deklici, ker ni zbežala z njimi. A videle so, kako 
je deklica volku pomagala in da ji volk ni nič naredil. Skupaj z volkom so ostale na 
gozdni jasi. Igrali so se do večera. Zvečer je deklica prijetno utrujena odšla domov. 
 
Špela Kern, 3. f 
 
 
 
 
 
 

NAJDEN KUŽA 
 

Deklica je našla kužka. Nadela mu je ovratnico. Hotela je, da gresta na sprehod. 
Ampak kuža ni hotel naprej. Potem je prišel mimo nek gospod. Deklica je videla, da 
je imel v nahrbtniku otroka.  
Hitro je tekla domov in mamico prosila za denar. Potem je šla v trgovino in si kupila 
nahrbtnik, da bo v njem nosila kužka. 
Kuža se je tako rad nosil, da je od takrat naprej hotel vsak dan na sprehod. 
 
 
David Tomič, 2.f 
 
 
 



 

 

                         Poletni strip 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gremo 
na morje! 

 

 
 

A res, 
oči? 

 

 

GREMO 
NA 
MORJE. 

 
 
 
                            

 

Oropal sem  
hišo 
Novakovih. 

 

Stoj ti! 
Lump! 

 
Zakaj sem 
ropal? Nikoli 
več ne bom! 

Hvala, 
zdaj bom 
bolje 
zavaroval 
hišo. 

KONEC

Medtem pri Novakovih.



 

 
 POLETNI STRIP O ŽIVALIH 

 
 
 
 
 
 
 

       
  
 
 
 
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                              

                              
                                                                 

 V AVTU…                                            NA PLAŽI… 
 
                                                                                                                          

                                       
SESTAVILA: LARA GRIMS, 5.E 

A gremo na 
moooorje? 

Ja pojdimo!  
Bom poklical 
še soseda. 

Ooooooo. Kako 
sem zaspan, 
ampak bom 
vseeno šel. Bom 
še sestri rekel. 

Super ideja! 
Samo 
spakiram še, 
pa gremo. 
Še ostalim 
povem. 

Juuuuhuuuuu
u! 
Skoraj mi 
odnese glavo! 

TO JE 
ŽIVLJENJE! 



 

 
INTERVJU Z RAVNATELJEM ŠOLE RUDOLFOM PLANINŠKOM: 

 
1. Kako dolgo ste že ravnatelj?  
Ravnatelj sem eno leto. 
 
2. Ali vam je delo všeč? Zakaj?  
Delo mi je všeč, saj delam tudi z otroki in to me veseli. 
 
3. Kakšno je vaše delo in koliko ga imate?  
Dela je veliko in je zelo različno, od učno-vzgojnega dela do administrativnega. 
 
4. Kaj ste želeli postati, ko ste bili majhni?  
Želel sem si postati športni učitelj. 
 
5. Katera je vaša najljubša knjiga?  
Zelo rad berem kriminalke in zgodovinske knjige. 
 
6. Ali se ukvarjate s kakšnim športom? Katerim?  
Ukvarjam se s košarko, kolesarjenjem in smučanjem. 
 
7. Kaj najraje počnete v prostem času?  
V prostem času grem najraje s kužkom na daljše sprehode. 
 
8. Kaj boste počeli med počitnicami?  
Nekaj časa bom bil še v šoli, potem bom šel na morje in se zabaval tudi doma. 
 
Intervju je opravila: Lara Grims, 5.e 
 
 
 
 

INTERVJU S POMOČNIKOM NAŠE ŠOLE BOJANOM ŠVABIČEM: 
 

1. Ali vam je vaš poklic všeč? 
Ja, zelo mi je všeč. 
 
2. Kaj ste želeli postati po poklicu, ko ste bili majhni? 
Želel sem postati to, kar danes sem-športnik. 
 
3. Katero osnovno šolo ste obiskovali? 
Obiskoval sem OŠ Simona Jenka. 
 
4. Ali se ukvarjate s kakšnim športom? Katerim? 
Ukvarjam se s smučanjem, potapljanjem in namiznim tenisom. 
 
5. Kaj boste počeli med počitnicami? 
Veliko se bom potapljal, plaval in osvojil 2000m vrh. 
 
Intervju je opravil: Matej Ribnikar, 5.e 



 

 
INTERVJU S POMOČNICO NAŠE ŠOLE INGRID KLEMENČIČ: 

 
 

1. Ali vam je vaš poklic všeč? 
Ja, zelo mi je všeč. Všeč mi je, da sem med otroci, tudi naloge pomočnice 
ravnatelja zelo rada opravljam. 
 
2. Kaj ste želeli postati po poklicu, ko ste bili majhni? 
Želela sem postati medicinska sestra ali pa delati z otroci, ki imajo kakšne težave. 
 
3. Katero osnovno šolo ste obiskovali? 
Obiskovala sem OŠ Dragotina Ketteja v Ilirski Bistrici. 
 
4. Ali se ukvarjate s kakšnim športom? Katerim? 
Hodim na dolge sprehode in plavam. 
 
5. Kaj boste počeli med počitnicami? 
Šla bom na morje in veliko brala. 
 
 

 
Intervju je opravila: Lana Druškovič, 3.e 
 
 
 
 
 

INTERVJU S POMOČNICO NAŠE ŠOLE MATEJO URBIHA: 
 
 

1. Ali vam je vaš poklic všeč? 
Ja, zelo mi je všeč.  
 
2. Kaj ste želeli postati po poklicu, ko ste bili majhni? 
Želela sem postati policistka, učiteljica ali zdravnica.  
 
3. Katero osnovno šolo ste obiskovali? 
Obiskovala sem OŠ Staneta Žagarja, potem pa OŠ Jakoba Aljaža.  
 
4. Ali se ukvarjate s kakšnim športom? Katerim? 
Ja, ukvarjam se s plavanjem, pohodništvom in plesom.  
 
5. Kaj boste počeli med počitnicami? 
Upam, da bom veliko plavala, prebrala kakšno dobro knjigo in veliko časa 
preživela z družino. 
 
 
Intervju je opravil: Domen Sajovic, 5. f 

 



 

 
Šolski časopis učencev Osnovne šole Simona Jenka Kranj, podružnična šola 
Primskovo 
Mentorica: Andrejka Dobre 
Uredniški odbor: učenke in učenci novinarskega krožka  
Izdala OŠ Simona Jenka Kranj, PŠ Primskovo 
Zadružna 11 
4000 Kranj  
Junij, 2012 
 
 


