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ŠOLSKI GLAS 
 

ČASOPIS PODRUŢNIČNE ŠOLE PRIMSKOVO 
 
 
 
 

 
 
 

 



UVOD 
 
 

Pred vami je druga številka Šolskega glasa v mesecu 
novembru. V njem boste našli pesmi, zgodbe, pravljice, 
intervjuje… Našli pa boste tudi kriţanko in rebus. Rešite 
ju 
in oddajte v nabiralnik. Pravilne odgovore bomo izţrebali 
in podelili knjiţno nagrado. Upamo, da vam bo Šolski 
glas všeč. Lahko ga  boste videli tudi na naši šolski 
spletni strani. 
                                                                       
 
 
 
Sestavil: Martin Ješe Sulcer, 5.f 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TONE PAVČEK 
 

 
21. oktobra je umrl znan slovenski pisatelj in pesnik Tone 
Pavček. 
Naša šola ga pozna še posebej po knjigi Juri Muri v Afriki. 
Ponekod so v njegovo smrt pripravili posebne prireditve  
na katerih so recitirali nekaj njegovih pesmi. 
 
Sestavila: Lara Grims, 5e 
 
 
 

   Tone Pavček:    

 

Pesem o zvezdah 

 

 

Vsak človek je zase svet, 

čuden, svetal in lep 

kot zvezda na nebu ... 

 

Vsak tiho zori, 

počasi in z leti, 

a kamor že greš, vse poti 

je treba na novo začeti. 

 

Tako živimo ljudje. 

Vsak zase krmari k pogrebu. 

Svetloba samo 

nas druži kot zvezde na nebu. 

 

A včasih so daleč poti, 

da roka v roko ne seže, 

a včasih preblizu so si, 

da z nohti lahko 

srce kdo doseže ... 

 

Od tega menda 

človek umre, 

od tega z neba 

se zvezda uspe. 

http://tamaragorup.blogspot.com/2007/10/pesem-o-zvezdah.html


 

INTERVJU Z 
UČITELJICO 
KLEKLANJA! 

 
1. Kako vam je ime? 
Sonja. 

 2. Ali vam je ta 
kroţek všeč? 
  Ja. 
 3. Kaj ste si ţeleli biti, 
ko ste bili še majhni? 
  Se ne spomnim. 
 4. So otroci pri uri   
kleklanja pridni? 

  Ja, zelo. 
 5. Povejte nam imena 
kakšnih premikov ali 
zasukov klekljčkov pri 
klekljanju. 
Prekriţaš, posukaš in   
zaklekljaš. 

 
 
 
 

 

 
 

            

         
Sestavila Lara Grims, 5.e 



 
ČAROBNI ZEMLJEVID 

  
   Nekoč pred davnimi časi, za devetimi gorami in za devetimi vodami sta ţivela moţ 
in ţena, ki sta imela tri otroke. 
Ta druţina je bila zelo revna. Moţ je hodil sluţiti v vas, ţena pa je doma delala in 
pazila na otroke, zato so dobili zelo malo denarja. 
Čez pet let pa je ţena hudo zbolela, čez nekaj časa pa umrla. Čez dan so si otroci 
morali pomagati sami. Najstarejši brat je pomival posodo, mlajši brat je šel v gozd 
nabirati drva, da so lahko zakurili, najmlajši brat pa je pobegnil od doma, saj starejši 
in mlajši brat nista nanj čisto nič pazila. Ko sta delo končala sta se spomnila na 
najmlajšega brata. Iskala sta ga dokler ni prišel oče in vprašal po njem. Mlajši brat in 
starejši brat nista znala odgovoriti, čez nekaj časa pa sta povedala vso zgodbo kaj se 
je zgodilo. Medtem je najmlajši brat uţival v gozdičku. Prišel je do čarobne jame, v 
kateri je rasla lepa zelena trata. Ko je oče slišal zgodbo se je zelo razjezil in rekel, da 
zdaj gredo poiskati najmlajšega brata. 
Iskali so dolgo v noč. Utrujeni so se vrnili domov. Naslednje jutro so ugotovili, da se 
je najmlajši brat nazadnje igral v gozdu. Iskali so ga v gozdu, nikjer drugod. Najmlajši 
brat se je igral na zelenju v jami, kjer je našel čarobni zemljevid. Sledil je zemljevidu, 
ampak pozabil je prebrati opozorilo: PAZI VELIKO DELA TE ČAKA! Ko je najmlajši 
brat prišel do omejenega zemljišča, se je kar naenkrat prikazala hišica. Iz hišice pa je 
prišel gospod, in ga povabil noter. Dal mu je nalogo pobrati vse palice okoli hišice. 
Starejši brat, mlajši brat in oče pa so ga iskali po vsem gozdu, a ga ni bilo. Obupali so 
in upali, da se bo le nekoč vrnil. Najmlajši brat pa je delal dva dneva in, ko je končal, 
je dobil od gospoda vrečko z denarjem. Vesel je nadaljeval pot. Na zemljevidu je 
videl, da ima še dva omejena zemljišča. Prišel je do drugega omejenega zemljišča. 
Zopet se je prikazala hišica, ki je bila enaka. Iz hišice je prišla gospa z dvema 
otrokoma ter ga povabila v hišico. Dala mu je nalogo, naj pazi otroka dva dneva. To 
je naredil z veseljem. Ko se je gospa vrnila je zagledala zelo vesela in razigrana 
otroka. Za nagrado je od gospe dobil vrečko denarja in košaro dobrot. Najmlajši brat 
je nadaljeval pot in prišel je do zadnjega omenjenega zemljišča, ampak zdaj se je 
prikazal park z hišico. Park je bil ves umazan in razdejan. Iz hišice je prišla druţina in 
mu naročila,da naj prenovi park. To je bila zahtevna naloga, zato je potreboval kar 
štirinajst dni. 
Starejši brat , mlajši brat in oče so bili zelo ţalostni, osamljeni in so se spominjali 
najmlajšega brata, saj po mamini smrti niso hoteli izgubiti še njega. 
Najmlajši brat je skoraj obupal, a se ni vdal in je trdo delal še naprej. Naredil je 
nalogo in stekel v hišico. 
Druţina je bila zelo ponosna nanj in mu je dala veliko vrečo denarja. Vesel se je 
poslovil od druţine. Na koncu zemljevida je pisalo: IZKAZAL SI SE! TO KAR IMAŠ 
OD GOSPODA, GOSPE IN OD DRUŢINE JE NAGRADA ! Zemljevid je izginil, 
najmlajši brat pa je vesel šel domov k svoji druţini. 
Ko je prišel domov, so ga bili vsi zelo veseli, da se je vrnil. Povedal jim je vso zgodbo, 
kako je dobil veliko vrečo, dve majhni vrečki in košaro dobrot in zato niso bili več 
revna druţina. 
 
Maruša Mediţevec, 5.E 
 

 



ČUDEŢNI LONČEK 
 
ČUDEŢNI LONČEK MI JE PRINESEL MAKS. BIL JE MODRE 
BARVE. ČUDEŢEN JE BIL ZATO, KER SE JE LAHKO 
SPREMENIL V ŢIVAL. Z NJIM SEM SE IGRAL. 
 
 
ŢIGA KURALT, 2. F 
 
 
 
 

ČUDEŢNI LONČEK 
 
LONČEK MI JE PRINESEL ATA. REKEL MI JE, ČE REČEŠ 
LONČEK KUHAJ, BO KUHAL DOBRE ČOKOLADE IN 
BONBONE. IN RES JE KUHAL. BILI SO RES DOBRI. 
 
 
 
DAVID TOMIČ , 2. F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ČUDEŢNI LONČEK 
 

Nekoč je ţivela mala panda in njena mami. 
Nekega dne je mami rekla pandici naj gre v gozd 
po jagode, maline in robide. In je šla. A kmalu se je 
izgubila. Joj, si je mislila. Čez nekaj časa je videla 
na tleh lonec, ki je sam kuhal. Vzela ga je. Lonec 
se je skotalil. Panda ga je vprašala če ji pomaga 
najti pot domov. In skupaj sta našla pot. 
 
 

Pravljico napisal: Vid Pungerčar, 2.e 

 

 

ČUDEŽNI LONČEK 

 
Nekoč je živela revna žena, ki je imela punčko. Punčka 
Se je rada igrala s psičkom. Z njim se je igrala v gozdu. 
Nekoč so ostali brez hrane. Psiček je zagledal lonček. 
Zalajal je vuuuh, vuuuh! Potem so prišli k lončku 
in potem je sam kuhal kašo. Nato počil je lonec in pravljice 
je konec. 
 
Luka Krnić, 2.e 

                               

 



KAKO STA Z OSTRŢKOM ODPRLA TOVARNO 
 

( zgodba) 
 

Nekega dne mi je bilo dolgčas. Ravno sem odprl knjigo, 
da bi bral, ko je  
 
nenadoma iz neba padel Ostrţek. Prvih deset sekund 
sva bila oba tiho,  
 
potem pa je rekel, če se greva igrat. Rekel je, da je 
priletel z lune. Takoj  
 
se mu je podaljšal nos. Ostrţek se je ves dan lagal, zato 
sva si zamislila  
 
tovarno miz. Mize sta delala iz Ostrţkovega nosa. Vsi so 
imeli Ostrţkove  
 
mize. To so bile kvalitetne mize. 
 
 
Val Luka Jugovac, 3. e 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POGUMKO REŠI PALČJO VAS 
 

Za devetimi gorami, za sedmimi vodami in tremi gozdovi je bila majhna 

vasica. V njej so ţiveli majhni palčki. Vsi so imeli vzdevke: Ata Palček, 

Palčica, Lenuh, Brihtneţ, Jamravček, Kmetko, Oko, Pogumko, Veliki, 

Mali, Lepi, Kuhar, Izumitelj, Smejko... 

Vsak je imel svoje delo. Delali so v palčjih hišah v obliki palčjih kap. 

Nekega dne je Izumitelj izumil vozila. Naredil je: palčigasilec, palčitraktor, 

palčibus, palčiavto in palčiavion. 

Nekega jutra so se zbudili s smejalno boleznijo. Še Jamravček se je 

smejal, čeprav je sovraţil smeh.  

Ata Palček je sklical sestanek. Čeprav so se vsi smejali, so sklenili, da 

nujno potrebujejo zdravilo.  

Brihtneţ se je spomnil, da je enkrat v knjigi prebral o posebni zdravilni 

gobi, ki pozdravi prav vse bolezni.  

Ker ta goba raste v začaranem mestu, je na pomoč priskočil Pogumko. 

Na pot se je odpravil s palčiavionom. Na poti ga je ujela nevihta, a je 

vseeno prišel v začarano mesto. Mesto je bilo temno, zato je priţgal 

palčjo svetilko. Hodil je po mestu in iskal gobo. Kar naenkrat je priletela 

čarovnica. Hotela ga je začarati s svojo čarobno palico, a ni delovala, ker 

se je Pogumko ves čas smejal. Tudi metla ni več letela, zato je čarovnica 

kar ušla. Pogumko pa je nadaljeval pot do parka, kjer so rastle zdravilne 

gobe. Eno je odtrgal in se vrnil proti palčiavionu. 

Ko se je Pogumko srečno vrnil v domačo vas, so se ga vsi zelo 

razveselili, ker so jih od smeha ţe zelo boleli trebuhi. 

Palčica je iz gobe skuhala zdravilni čaj. Vsak je popil skodelico čaja in 

ozdravel. 

Ta vas še danes stoji. Palčki so zdravi in bodo srečno ţiveli do konca 

svojih dni. 

         Vid Kuralt, 5. f 



INTERVJU S TRENERJEM NOGOMETA 
 
 
 

KAKO VAM JE IME? 
Alen Krcić. 
 
KDO JE VAŠ VZORNIK? 
Cristiano Ronaldo. 
 
ALI VAM JE TA POKLIC VŠEČ? 
Najbolj. 
 
S KATERIM ŠPORTOM STE SE UKVARJALI V OTROŠTVU? 
Z nogometom. 
 
KJE STE OBISKOVALI OSNOVNO ŠOLO? 
Osnovna šola Matije Čop. 
 
KAJ VAM JE DALO NAVDIH ,DA STE ZAČELI IGRATI NOGOMET? 
Oči je bil nogometaš, zato sem se na tekmah bujno navdušil nad  
nogometom. 
 
KDO JE BIL VAŠ PRVI TRENER? 
Petar Krstič. 
 
V KATEREM KLUBU IGRATE? 
NK Triglav. 
 
NA KATEREM POLOŽAJU IGRATE? 
Vezni igralec. 
 
 
 
SESTAVILA: Matej Ribnikar in Jakob Istenič, 5. in 4. E.  
 
 
 
 
 
 
 
 



SLOVENSKI ZAJTRK 
 

 
V petek, 18. 11. 2011, smo imeli slovenski zajtrk. Za zajtrk 
smo dobili med, maslo, kruh, mleko in jabolko. Med so nam 
dali okoliški čebelarji, tudi ostale dobrote so bile 
slovenske. Tretjo uro nas je obiskal še čebelar. Predstavil 
nam je čebeljo druţino, prinesel je tudi panj in pokazal 
kadilnik.    
Čebelarja smo lahko tudi kaj vprašali. Ko je rekel da mora 
iti v vrtec smo odšli v svoje razrede. 
 
Sestavil Amaj Semanič, 4.F 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zakaj sestre obstajajo? 
Zakaj sestre obstajajo? 

 
Zakaj sestre obstajajo? 

Zato, da ves čas nagajajo, 
da ti roza pobarvajo sobo, 

in s tem pričnejo dekliško dobo. 
 

A včasih ni tako, 
in to dobro je zelo. 

 
Sestra lepa hoče biti, 

                                     da so njeni lasje kot svilene niti, 
sestra s punčkami bi čajanko se igrala 

in vse s čajem popackala. 
 

A včasih ni tako, 
In to dobro je zelo. 

 
Zakaj bratje obstajajo? 

Zato, da ves čas razgrajajo, 
bratje vedno računalnik igrajo 

in oči štiroglate imajo 
 

A včasih ni tako, 
In to je zelo dobro. 

 
Bratje bi se šli vojake, 

s puško- igračo streljajo srake, 
bratje bi se radi samo pretepali, 

in ko staršev ni doma, bi se ves čas potepali. 
 

A včasih ni tako, 
In to dobro je zelo. 

 
 

Sestavila: Ţana Ciglič in Domen Sajovic, 5. f 



SRNA 
 

Opis 
 

Srna je sesalec. 
Samec je večji in teţji od samice. Veliki so pribliţno meter in štirideset centimetrov. 
Tehtajo pa od 15 do 30 kilogramov. 
Poleti je rdečerjava, pozimi pa sivorjava. Zrcalo na riti je belo, mladiči pa imajo bele 
pege. Rep je dolg od dva do tri centimetre. Vsako leto odvrţe rogovje, nato pa jim 
zraste novo. Ima po šest paroţkov, paroţki pokaţejo koliko let je stara. V maju se 
koţa posuši, rogovje pa otrdi. 
Aktivna je preteţno v mraku. Teče hitro, plava in skače v tropih po tri do trideset srn. 
Samci rezko lajajo. 
Prehranjuje se z listjem, popki, zelišči, travo in poljščinami. 
Srnjaki označujejo svoj teritorij z izločki posebnih dišavnih ţlez, ki jih imajo načelu. 
Nanašajo jih na tanka debelca ali veje. 
Mladiči se skotijo v začetku maja ali junija. Brejost traja od sedem do osem mesecev. 
Skoti od enega do dva mladiča. Samci sesajo od dva do tri mesece. 
Ţivi v listopadnih mešanih gozdovih z gosto podrastjo in jasami, gozdnih robovih, na 
poljih, v parkih in v gorah do drevesne meje. 
Razširjena je po celi Evropi, razen Irske, Islandije in severne Skandinavije. Ţivi tudi v 
severnem delu Azije do Kitajske. 
 
        Aljaţ Troppan, 4. f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



REBUS 

M═K    
REŠITEV:─────── 
 

   K═N  
REŠITEV:───  

 

  L═B  
REŠITEV:────── 

 

 
 

NAGRADNA KRIŽANKA 

  ↓geslo 

1   
 

      

2  
 

      

3  
 

      

4  
 

      

5  
 

      

6  
 

      

7  
 

      

8  
 

      

1  2  3  4 
 

5  6    grški basnopisec 7   8 

 
 
 



Šolski časopis učencev Osnovne šole Simona Jenka Kranj, podruţnična šola 
Primskovo 
Avtor risbe na naslovni strani: Martin Ješe Sulcer, 5. f 
Mentorica: Andrejka Dobre 
Uredniški odbor: učenke in učenci novinarskega kroţka  
Izdala OŠ Simona Jenka Kranj, PŠ Primskovo 
Zadruţna 11 
4000 Kranj  
November, 2011 

 


