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Lepo pozdravljeni, bralci Časotepca!
Kako čas beži. Zdi se, da smo še včeraj urejali prvo številko v decembru, sedaj pa je že maj.
Maj! Eden najlepših mesecev. Obsijan s soncem, dišeč, cvetoč, poln ljubezni.
Toda v maju nas učence čaka še veliko dela … Potrebno je zavihati rokave in se pridno učiti,
da bodo ocene v spričevalu sijale od zadovoljstva.
Srečno in veliko užitkov ob branju.
Uredništvo Časotepca
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Obisk Planice
V četrtek, 22. 3. 2007, smo se v Planico
odpravili učenci matične šole (dobitniki
malih Prešernovih nagrad) ter učenci s
podružnične šole Višnja Gora (udeleženci
delovne akcije med zimskimi počitnicami) na
ogled uradnega treninga smučarskih
poletov.
Ko smo prispeli v Planico, smo naleteli na
dolge kolone, a na srečo lepo vreme. Pred
vhodom je zadišalo po hrenovkah in kruhu. Z
veseljem smo pojedli malico ter se nato
odpravili proti skakalnici. Tam smo bučno
navijali in uživali ob dolgih poletih vseh asov,
z dolgimi skoki pa so nas razveselili tudi naši
orli.
Po koncu uradnega treninga smo odšli na
prizorišče zabavnega programa, kjer smo se
zabavali ob nastopu skupin 4 Play in Kocke.
Vmes so bile še karaoke, podelitev nagrade
za najlepšo sliko na temo poletov in seveda
predstavitev skakalcev.
Po končanem zabavnem programu smo se malce utrujeni, toda z lepimi vtisi vrnili domov.
Vse to je omogočila Zavarovalnica Triglav, ki je preko 3000 osnovnošolcem priredila
nepozaben dan.
Katarina in Niko, 9. razred

DRŽAVNI KROS V IVANČNI GORICI
V soboto, 5. 5. 2007, je že drugič zapored OŠ Stična gostila Dnevnikov kros. Kot se za tak
športen dogodek spodobi, so ga obiskali tudi vrhunski športniki. Zastavili smo jim nekaj
vprašanj, na katera so z veseljem odgovorili.

VPRAŠANJA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kako se počutite pri nas, tukaj v Ivančni Gorici?
Kdo vas je navdušil za šport, s katerim se aktivno ukvarjate?
Kateri je vaš najboljši dosežek v karieri in kje ter kdaj ste ga dosegli?
Kateri šport vam je bil v mladosti še všeč? Zakaj se niste odločili zanj?
Kako bi se opisali v eni povedi? Kakšna oseba ste?
S čim se še radi ukvarjate poleg športa? Vaši hobiji?
Česa se najbolj spominjate iz šolskih klopi?
Vaše sporočilo našim šolarjem …
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ODGOVORI:
Toni Vencelj – gorski tekač
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Počutim se predvsem domače, saj sem iz Šentvida.
Sem tekač. V osnovni šoli sem opazil tek. Žoga me ni preveč privlačila.
Moj najboljši dosežek je 2. mesto na svetovnem prvenstvu v gorskem maratonu.
Všeč mi je bil tek na smučeh, vendar se zaradi pomanjkanja snega pri nas doma nisem
odločil za ta šport.
Sem vztrajen.
Sem tudi DJ.
Ni dogodka, ki bi ga lahko izpostavil.
Bodite vztrajni.

Irena Avbelj – padalka
1. Počutim se krasno. Všeč mi je, ker je veliko
mladih športnikov.
2. Za padalstvo sem se odločila po čistem naključju.
3. Najboljši dosežek: 1. mesto na svetovnem
prvenstvu.
4. Všeč mi je bila tudi gimnastika. Ne vem točno,
zakaj.
5. Sem polna energije.
6. Rada se potapljam, rada imam živali, všeč mi je
tudi jahanje.
7. Nisem marala slovenščine, najraje pa sem imela
športno vzgojo.
8. Bodite pridni v šoli in veliko se učite.

Marija in Matija Šestak – atleta
1. Marija: Počutim se zelo lepo.
Matija: Super.
2. Marija: Za atletiko me je navdušil trener.
Matija: Mene je navdušila žena.
3. Marija: Moj najboljši dosežek je evropsko prvenstvo, kjer sem dobila srebrno kolajno.
Matija: Polfinale, 11. mesto (1999).
4. Marija: Rada plavam, igram tenis.
Matija: Košarka, nogomet.
5. Marija: Sem uporna, trmasta.
Matija: Borben, trmast.
6. Marija: Rada berem knjige.
Matija: Zanima me samo atletika.
7. Marija: Iz šole se najbolj spominjam ekskurzija.
Matija: Jaz pa »plonkanja«.
8. Marija in Matija: Ukvarjajte se s športom.
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Matic Osovnikar – atlet
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Počutim se v redu.
Za atletiko me je navdušil oče.
Najboljši dosežek – lansko 3. mesto.
Všeč mi je bil tudi hokej. Zaradi ostalih stvari.
Vse bi naredil za cilje.
Rad se ukvarjam z glasbo, z računalnikom, hodim
v kino …
7. Iz šolskih klopi se najbolj spominjam sošolcev.
8. Počnite take stvari, ki vas bodo navduševale.

Urban PRAPROTNIK – trener
1. Pri vas v Ivančni Gorici se počutim čudovito.
2. Za šport me je navdušil starejši brat.
3. Bil sem državni reprezentant v atletiki, zdaj pa sem trener atletskega kluba MASS.
4. V mladosti mi je bilo všeč kolesarjenje in smučanje.
5. Sem »fajn« oseba.
6. Poleg športa rad fotografiram, gledam filme, berem knjige …
7. Iz šolskih klopi se najbolj spominjam sošolk.
8. Sporočilo za vaše šolarje – uživajte svoje življenje.
9. Napisali ste tudi knjigo. O čem govori?
10. Knjiga govori o teku za začetnike.

Helena JAVORNIK – atletinja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

V Ivančni Gorici je super, lep kraj.
Za šport – tek sem se navdušila kar sama.
Moj največji uspeh je 10. mesto na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.
V mladosti mi je bilo všeč kolesarjenje, a me je tek bolj privlačil.
Sem vztrajna in trmasta osebnost.
Poleg športa rada tudi kuham, berem knjige in hodim v gledališče.
Iz šolskih klopi se najbolj spominjam, da sem zelo dobro tekla na 600 m. Moj rekord
na šoli ni bil presežen celih 15 let.
8. Ukvarjajte se s športom, saj je zdravo.
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Alenka BIKAR – atletinja
1. V Ivančni Gorici nisem prvič. Počutim se zelo
dobro.
2. Za atletiko me je navdušil profesor telovadbe.
3. Najboljša dosežka v moji karieri sta bila 3.
mesto na evropskem prvenstvu leta 2000 in
pa 6. mesto na svetovnem prvenstvu leta
2001.
4. V mladosti mi je bila všeč ritmična gimnastika.
5. Sem pozitivna, temperamentna osebnost.
6. Za hobije imam zelo malo časa, ker imam
hčerko, staro osem mesecev.
7. V šoli sem zelo rada hodila k telovadbi.
8. Bodite vztrajni. Vztrajajte v vsem, kar vas
veseli.
Tanja in Hana, 8. a
Nika, Lea in Katja, 7. d

Naša novinarka je o Alenki izbrskala še nekaj
zanimivosti.
Simpatična Alenka je zelo hitra punca. Predvsem na
atletskem stadionu. Je slovenska prvakinja,
rekorderka na 100 in 200 metrov. S športom se je začela ukvarjati že zelo zgodaj. Pri sedmih
letih si je na teku po Vrhniki pritekla medaljo. Sicer pa je Alenka znana tudi po tem,da rada
eksperimentira z lasmi. Preizkusila je že vse barve in veliko različnih frizur. Zelo rada tudi
nakupuje, predvsem kakšne modne dodatke in čevlje, rada bere in pleše. Njen življenjski
moto je: Življenje je prekratko, da bi se odrekli poslasticam!
Povzeto po: Pil Plus (september 2005)
Mirjam, 5. b
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Dober recept za naše pridne kuharice
VIŠNJEV NARASTEK
Sestavine:
0,5 l mleka,100 g sladkorja, 12 rezin kruha za toast, 50 g masla, 500 g višenj, 4 jajca,
zavitek vanilijevega sladkorja, 4 žlice sladkorja v prahu, ¼ sladke smetane
V ¼ sladke smetane stopimo 50 g sladkorja ter v tem namočimo kruh, da se napoji. Nato ga
pomočimo v stepena jajca. Pekač namažemo z maslom in potresemo s 50 g sladkorja.
Na dno posode naložimo polovico namočenega kruha, zgladimo ga z višnjami.
Pokrijemo z drugo polovico kruha in spet zgladimo. Pečemo pri 180 stopinjah C 15 minut.
(po pripovedovanju Valentinine mame)
Valentina, 5. b
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OTROŠKI PARLAMENT V DRŽAVNEM ZBORU
Sodelovala sem na 17. nacionalnem otroškem parlamentu, ki se je odvijal 19. marca 2007 v
državnem zboru. Učenci smo razpravljali o temi Naše mnenje o devetletki. Kljub temu da
imamo devetletko že kar nekaj let, pa je tema še vedno zelo aktualna, saj se program še ni
dodobra ustalil.
Že sam obisk parlamenta je bil zanimiva izkušnja, saj so pri vhodu tako nas kot naše
nahrbtnike pregledali z detektorjem kovin in ugotovili, da nihče ne namerava izvesti
atentata. Začetno strogost so omilili z darilnimi vrečkami, ki smo jih dobili vsi.
Zasedanje se je začelo s pozdravnimi nagovori gostov. Lanski predsednik otroškega
parlamenta je nato prebral zapisnik 16. zbora z naslovom Prepovedane teme – tabuji. Mladi
smo ugotovili, da se je stanje popravilo le na nekaterih šolah, v glavnem v obliki večje
dostopnosti literature. Izvolili smo delovno predsedstvo ter se razdelili v štiri skupine, ki so
razpravljale o različnih temah:
 ocenjevanje in nacionalno preverjanje znanja
 izbirni predmeti in nivojski pouk
 obremenjenost in prosti čas
 organizacija dela v devetletki
Bila sem v skupini, ki je obravnavala izbirne predmete in nivojski pouk. Delo v skupinah je
potekalo približno eno uro, po kratkem odmoru za malico pa je sledilo poročanje. Po
poročanju vsake skupine smo imeli 20 minut časa za razpravo. V prvi skupini so menili, da bi
bilo prav, če bi se nacionalna preverjanja znanja štela za vpis v srednje šole in da bi moralo
biti med preizkusi posameznih predmetov vsaj dan predaha. Želeli so tudi, da bi za tretji
predmet vedeli že na začetku šolskega leta in da bi ta predmet moral biti enak za vso
Slovenijo. Prav tako so menili, da naj se ob vpisu upoštevajo ocene zadnjih treh razredov in
da za to izvedo že v sedmem razredu. Večkrat so tudi poudarili, da se spremembe dogajajo
prehitro in sploh ne vidimo njihovega resničnega učinka. Glede ocenjevanja so predlagali, da
bi se znova uvedle ocene od 1do10 in pa opisno ocenjevanje pri vzgojnih predmetih.
V drugi skupini smo menili, da so izbirni predmeti pozitivna stvar, da pa bi morala biti
izbira teh povsem svobodna in se ne bi smela nanašati na naravoslovni in družboslovni sklop.
Tudi nivojski pouk je vsekakor pridobitev, mnenja pa so se kresala pri tem, kdaj začeti z njim
in koliko časa mu nameniti. Predlagali smo tudi, da bi bili testi za vse nivoje enaki.
Tretja skupina je poročala, da bi morali razumnejše porazdeliti tekmovanja in prilagoditi
urnike. Zanimiv je bil tudi predlog, da učitelji v ponedeljek ne bi smeli spraševati.
Po poročanju četrte skupine je tekla dolga debata o tem, ali so otroci pri šestih letih že dovolj
zreli za šolo. Na koncu je prevladalo prepričanje, da so. Omenili so tudi, da razredne ure niso
dovolj kvalitetno izpeljane in da bi jim morali nameniti več časa.
Po razpravi smo izglasovali temo za naslednji otroški parlament, ki se navezuje na zabavo
mladih.
Na koncu so nas še pogostili, potem pa smo se, polni novih vtisov in izkušenj, odpravili
domov, upajoč, da smo pripomogli k boljšemu šolstvu za naše naslednike.
Marja, 9. b (Višnja Gora)
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POMLADNI DAN V EVROPI 2007
Mentorice: Helena Halas, Julijana Bačič, Barbara Polajžer, Maja Razpotnik, Mateja Perhaj,
Sandra Šparl, Jasmina Blatnik in Jožica Golob
V okviru Pomladnega dne v Evropi 2007 je OŠ Stična sodelovala na literarnih, likovnih in
fotografskih natečajih.
Učenci 6. razreda, in sicer podružnice Višnja Gora, so napisali naravovarstveni zgodbi
Čudežni gozd in Gozd v nevarnosti, ustvarili sliki Skrbno varovana narava in Pokončana
narava ter na morju posneli zabavno fotografijo Krave v in ob morju.

Evropi, za darilo ob 50-letnici podpisa Rimskih pogodb, smo poslali znamke in rojstnodnevne
želje, naj poleg narave zaščiti tudi pravice otrok do igre, naj vsem ljudem nudi enake
možnosti varnega doma ter spodbuja pogum za raziskovanje neodkritega.

Učenci 1. in 2. razreda s podružnice Višnja Gora ter matične šole so raziskovali kulturno
raznolikost, promet brez meja, pravično ekonomijo in ekologijo v Evropi. Sedmošolci so se
preizkusili v kvizu o Evropski uniji.

Kakšno Evropsko unijo si želiš ti?
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INTERVJU Z UČITELJICO ANGLEŠČINE, KATJO RUS

 Koliko časa že poučujete?
Prvo leto.
 Zakaj ste se odločili za ta poklic ?
Poklic učiteljice se mi zdi zelo razgiban; vsak dan se zgodi kaj novega. Veseli me delo z
otroki. Za angleški jezik pa sem se odločila, ker me je ta jezik vedno zanimal. Rada
sem se ga učila v šoli.
 Katera je vaša najljubša žival? Zakaj? Ali jo imate doma?
Mačka, ker se mi zdi zelo prijazna žival. Všeč mi je tudi njena samostojnost in
samosvojost. Doma imam črnega mačka z imenom gizmo.
 Katere države ste že vse obiskali?
Obiskala sem vse države, ki mejijo s slovenijo, poleg tega pa še španijo, francijo in
grčijo.
 Katera je vaša najljubša zvrst glasbe?
Zelo rada pojem, moja najljubša zvrst glasbe je rock. Najraje poslušam siddharto.
Rada imam tudi skupino il divo, ki izvaja klasično glasbo na »moderen« način.
 Če bi bila rock zvezda …
Bi s svojo skupino prepotovala ves svet ter spoznavala svoje oboževalce ter različne
kulture. Drugo si zamislite sami …
 Kateri je vaš najljubši letni čas? Zakaj?
Moj najljubši letni čas je poletje, ker obožujem morje in sonce, rada pa imam tudi
pomllad, ker se prebuja narava in še ni tako vroče.
 Kateri je vaš najljubši film? Zakaj?
Moj najljubši film je šesti čut, ker je zelo zanimiv. Pri gledanju si vseskozi na trnih,
poleg tega je konec zelo presenetljiv, kar me pri filmu najbolj pritegne.
 Vaše sporočilo učencem …
Znanje je največje bogastvo.
Nika, 5. b
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EKO-KOTIČEK
OČISTIMO POTOČEK
Očistimo potoček,
da bo čist kot robček.
Da žabe bodo zbežale
in spet iz mlake bodo kukale.
Da račke se bodo vrnile
in svoje otročičke plavati učile.
Da ribice se v zlatem soncu zopet blešče
in se žabam smeje.
Očistimo potoček, saj ni tako težko,
dajmo malo moči, pa bo.
Katja, 4. b

Krki
Krka si Krka, lepa kot cvet,
zelena v pomladi svetiš se spet.
Sonce te greje, lepo nar'di,
zgrabiš nas vase, ohladiš nas ti.
Skačemo vate, zabavaš nas ti,
srečni smo mi, srečna si ti.
Mila si kot solza, ki ob žalosti na dan
privrzi,
skrivnostno se svetiš ob zarji jutranji.
Dno je zeleno, polno stvari, naša umazanija
Škodi ti.
Tvoje brzice pograbijo nas,
Odnesejo nas v čudo sveta.
Polno je rib, na-na-na-na.
Grmovje, ki obdaja te,
Še bolj izpopolni te.
Lepo se zvijaš okoli hiš,
Vsako jutro nas ti razveseliš.
Erika in tanja, 7. C
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Nina, zanimivo dekle
1. Prosim, če se mi na kratko predstaviš.
Živjo, sem Nina Pušlar, stara 18 let.
Prihajam iz Ivančne Gorice. Rada počnem
veliko stvari, npr. pojem, se ukvarjam s
kakšnim športom, drugače pa še vedno
obiskujem šolo, in sicer končujem zadnji
letnik na Srednji šoli Josipa Jurčiča.
2. Kako in kdaj si začela svojo pevsko kariero?
Že nekako od malega, ko sem pela pod
tušem in ogledalom. Hodila sem tudi kar
dolgo v pevski zbor in tako nekako se je vse
to začelo.
3. Kdo je tvoj vzornik?
Nimam nekoga, za katerega bi lahko rekla,
da je prav ta moj vzornik. Drugače mi je pa
veliko ljudi všeč in bi jih lahko imela za vzor, včasih jih celo imam.
4. Kakšen je bil občutek, ko si prvič stopila na oder?
Ta občutek mi je malo ušel iz spomina. Pa ne, ker bi bilo od tega dolgo časa, ampak
ker je bilo prisotno veliko treme. Drugače pa zelo rada nastopam in ko pridem na
oder, trema nekako kar izgine.
5. Kje si prvič nastopila v javnosti?
Prvič sem nastopila s svojo prvo skupino Day light na šolski valeti. Nato smo začeli
nastopati tudi po nekaterih večjih krajih v Sloveniji.
6. Kdo te je prepričal, da si se prijavila na bitko talentov?
Niso me potrebovale prepričevati, ampak so me kar prijavile, in sicer prijateljice.
7. Kako si izbirala pesmi za nastope na Bitki talentov?
Ja, izbira pesmi je bila zelo težka, eden izmed najtežjih delov Bitke talentov. Menim,
da je zelo pomembno, kaj si izbereš. Pesem moram biti všeč poslušalcem, mora biti
poznana in z njo moraš pokazati tudi svoj glas, saj vendarle sodeluješ v bitki.
8. Kakšni so bili prvi občutki po zmagi in kako se počutiš sedaj?
Ja, občutki so bili zelo, zelo lepi, takšni, kot bi bili pri večini. To je bil zame res izreden
dogodek, ki mi veliko pomeni in bo za vedno ostal del mene. Tega sem zelo vesela še
zdaj in bom tudi za vedno.
9. Ali igraš na kakšno glasbilo?
Igram prečno flavto, ampak zadnje čase malo manj, kot sem jo včasih. Hodila sem
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tudi v glasbeno šolo, in sicer 6 let in tako končala nižjo glasbeno šolo. Upam, da bom
v prihodnje svoj prosti čas, kolikor ga že bo, posvetila tudi prečni flavti.
10. Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
Načrtov je zelo veliko, vendar vam vseh ne morem še razkriti. Lahko vam povem, da
sem ravno v teh dneh posnela svoj nov videospot za pesem Vse, kar rečeš mi. Sedaj si
želim čim več nastopov in pa seveda dobre volje.
11. Kaj bi naredila, če bi na loteriji zadela glavni dobitek, večji od 10 milijonov?
Po vsej verjetnosti bi si kupila kakšno stanovanje in se nekako počasi osamosvojila.
Ko zadanem pa kaj več, pa vam povem. (hehe)
Lepa hvala za pogovor.
Nina, Katja, 7. b

4. A - KDO SMO MI?
(anketa)
Meni se moj razred včasih zdi malo zaspan, drugič živahen in nagajiv pa tudi priden. Imamo
nekaj porednih učencev in veliko pridnih učenk. Razred
mi je všeč.
Tajda
Moj razred je velik in tudi malce nagajiv. Včasih se
spremo, a se tudi kmalu »pobotamo«. Nekateri med
poukom govorijo, drugi so tiho; med sabo pa smo
vseeno prijatelji.
Manca
Naš razred je urejen in zelo moderen. Učenci smo zelo
pridni. Radi se igramo in zabavamo. Dobro se
razumemo.
Carolina Andrea
Naš razred je majhen, a zelo lep. Sošolci kdaj kaj
ušpičijo, tudi jaz. Vsi se lepo razumemo.
Nejc
V našem razredu je enajst deklic in dvanajst dečkov. Ne
razumemo se zelo dobro. Imamo zelo dobro učiteljico
in veliko prijateljev.
Klara
Med seboj se dobro razumemo. Učiteljica je zelo zabavna. Ko se spremo s sošolko ali
sošolcem, gremo v kotiček in se pogovorimo, zakaj smo se sploh sprli.
Lara
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Preberite si še nekaj zanimivih in lepih pesmic o starših, naravi …
MOJ OČKA

POMLADNE ROŽE

Moj očka je strokovnjak,
pozna ga vsak.
Ko delo postori,
se z nami veseli.
Moj očka me ima rad,
kakor da sem srček zlat.
Mamica mu reče:
Kam pa kam?
Še poljubček,
pa gre že drugam.

Na našem vrtu spet cvetijo
zvončki in trobentice,
mačice, vijolice.
Belo, rumeno, vijolično cvetje
je zadišalo v naše zavetje.
Ko zima prišla bo,
se cvetje skrilo bo.
A kmalu vrne se pomlad
In cvetje z zelenih trat.

Kaja, 4. b (8)
Katja, 4. b

MAMA
Mama je kot rdeča roža,
ki nikoli ne veni,
vedno vsak dan me poboža,
je prijazna kot za tri.
Kadar sem zelo bogata
solz in vseh skrbi,
mehka njena je beseda,
kakor trata me razveseli.
Ob njej, z njo, v bližini nje sem polna
zdravja, sreče, radosti,
kadar pa sem hudo bolna,
mi pove vesele stvari.
Za zaključek pa je sonce,
ki vedno zame le žari,
to sonce doseže že vse konce,
ki le zame hrepeni.
Rebeka, 4. b (8)
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KRIŽIŠČE

PIKI

V križišču je zmeda,
policista ni!
Joj, kašna zmeda!
Joj mene, že nesreča se zgodi.
Hitro po župana skočim; kje je
zebra?
Glej, po dvorišču se podi.
A kmalu po tem se zbudim
in vidim križišče,
takšno, kot mora biti.
Kasneje pa ugotovim,
da iz sanj se prebudim.

Piki je kuža,
majhen kot luža,
vsak se ga boji,
le pazi, da te ne dobi.

Rad se potepa,
a kmalu pride nazaj,
včasih nagajiv je
kot zmaj.

Dlako ima črno,
tačke pa bele,
smrček nagajiv,
repek pa šaljiv.

Vsi radi ga imamo,
zato ga nikomur
ne damo.
Kaja, 4. b

Neža, 4. (8)

15 | S t r a n

NAŠA POMOČ STAREJŠIM
Ne bojte se,
če česa nimate.
Le prosite
in zahvalite se.
Naša pomoč
vam pomaga,
če potrebujete jo vi.
Mnogo ljudi je lačnih,
ubogih, v stiski, bolnih,
ki rabijo našo pomoč.
Zakaj sprašujete se,
če na kubo bi mogoče šli?
Še prej pomagajte tistim,
ki so potrebni pomoči.
Starejšim, ne odrecite se jim,
Raje prisluhnite njim.
Popeljite jih tja,
kjer bi radi bili.
Nekateri starejši so podobni
radiu in televiziji.
Govorijo, govorijo,
čas pa medtem hiti.
A boljši so kot vse naprave,
saj se od njih lahko veliko
naučimo
in jih s poslušanjem razveselimo.
Sonja, 9. B

STAROST
Skoraj vsak, ki se na svet rodi,
se čez leta v starca spremeni.
Taki smo tudi mi.
Ko bomo stari, bomo potrebni pomoči.

Ko teta s kufrom iz trgovine gre,
zelo, zelo utrujena je.
Pravim vam, ljudje,
hitro ji pomagajte!

Vsi dovolj sposobni smo,
da ljudem, ki so starejši,
velikokrat pomagamo.

Vesela ona bi bila,
kljub pozabljivosti se vas bi vedno spomnila.
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Alenka, 9. b

UGANKE IN ŠALE
Kaj je to?
Kaj je to, ta kljukica?
Kaj je to, ta pikica?
Kaj je to, te vprašam jaz?
Kaj je to, je zdaj ta spak?
Katarina, 3. b

Smeh, smeh, smeh …
Kura vpraša pujsa: A bi imela trgovino?
Pujs: Kaj bi pa prodajala?
Kura: Ocvirke in jajca.
Pujs: Kje boš pa dobila ocvirke?
Neža inTadeja, 5. b
Pesek pride v puščavo in se začudi:
Uh, kakšna gneča!
Valentina, 5. b
Janezova starša se ločujeta. Oče vpraša Janezka: Kam bi šel raje – k meni ali mamici?
Janezek vpraša: Kdo bo pa vzel računalnik?
Maša, Eva 5. B
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STRIP, GRAJSKI STRAH
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STRIP, KAPITAN WC RAČKA
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PESMI O LJUBEZNI
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