
 1 

 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spoštovani! 

 

 

Šolsko leto 2010/11 se je hitro izteklo in posamezni dogodki so kar zbežali mimo nas. 

Bilo jih je veliko. Zapomnili pa si ga bomo zlasti po ponovni oživitvi podružnične šole 

v Kalu, štiridesetletnici našega vrtca, potovanju v Francijo…  

V vrtcu in v šoli smo se poleg rednega in obveznega programa, kjer smo si prizadevali 

doseči visoko raven vzgojno-izobraževalnega dela,  med letom največ ukvarjali z 

domoljubjem, ekologijo in športom ter dosegali vidne rezultate na srečanjih in 

tekmovanjih.  

Med pomembne dosežke si štejemo tudi naš Mostiček.  

Otroci v vrtcu in učenci v šoli so čez vse leto pridno ustvarjali, strokovni delavci pa 

smo njihova dela vestno zbirali. Uredniški odbor je imel ob zaključku šolskega leta kar 

nekaj dela, da je med prispevki izbral in uredil najboljše. Naša šesta številka Mostička 

je dokaz, da skupaj znamo in zmoremo veliko. 

Hvala vsem za vaš delež pri nastajanju našega skupnega glasila. 

 

 

Srečno, Mostiček! 

  

 

Ravnateljica 
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Domovini malčki v vrtcu 

so se letos posvetili, 

dvajset let bo praznovala, 

z risbami so jo krasili. 
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NAŠA DOMOVINA v očeh naših najmlajših otrok iz vrtca 

 

V letošnjem šolskem letu smo v našem vrtcu posvetili pozornost celoletnemu projektu 

spoznavanja naše domovine.  Najmlajšim smo želeli predstaviti ožje in širše družbeno in 

kulturno okolje.  Ob tem so potekale različne dejavnosti, ob katerih so se otroci srečevali s 

slovensko ljudsko pravljico, pesmijo, plesi, običaji in kulturo.  

Posebej smo izpostavili spoznavanje našega ožjega okolja, to je krajev, vasi, od koder otroci 

prihajajo v vrtec, ter  Kanal in Kal nad Kanalom.  Opazovali in spoznavali smo znamenitosti 

Kanala: Kontrado, trg, grad in most čez reko Sočo. Ob vsem tem so nastajali ustvarjalni 

likovni izdelki, ki krasijo naš vrtec. 

Načrtovanje tega projekta nam je bil velik izziv, saj nismo vedeli, kako ga bodo otroci 

sprejeli. Pokazalo se je, da so izbrane vsebine otroke pritegnile, saj so z velikim zanimanjem 

sodelovali, dajali pobude in sami raziskovali. 

 

 

Najstarejši otroci iz 5. skupine v vrtcu smo SPOZNAVALI NAŠO DOMOVINO – 
SLOVENIJO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ob opazovanju zemljevida naše države smo jo tudi mi poskusili narisati.          
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Zgodbica »Maruška Potepuška« 

nas je spodbudila, da smo iz  

odpadne embalaže oblikovali  

in izdelali maketo –  

Triglav in Aljažev stolp. 

 

 

 

 

 

S praskanko smo upodobili našo najvišjo goro v Sloveniji. 
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Ob kulturnem prazniku smo se seznanili z našim največjim slovenskim pesnikom Francetom 

Prešernom. Njegov portret smo risali z ogljem. 

 

 

 

Na zemljevidu Slovenije smo 

opazovali reko Sočo od izvira 

do izliva in spoznavali kraje, 

mimo katerih teče.  

Izdelali smo maketo doline 

reke Soče. 
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SLOVENIJA –  MOJA DEŽELA v 4. skupini 

 

V letošnjem šolskem letu smo spoznavali našo domovino Slovenijo skozi slovenske pesmi, 

pravljice, običaje, obrti, kulturo, praznike, torej v besedi in sliki. V igralnici je počasi 

nastajala podoba, obris naše dežele na panoju, s slikami in značilnostmi Slovenije: Triglav, 

čipka, lipicanec, človeška ribica, kozolec, čebelnjak s panjsko končnico, kurent… Ob igri in 

izdelovanju smo prepevali slovenske ljudske pesmi: Moj očka ima konjička dva, Pleši, pleši 

črni kos, Jaz pa grem na zeleno travco… in izštevanko En kovač, konja kuje… 

 

 

 

Spoznali smo glavne 

slovenske simbole -

himno, zastavo in grb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Izdelali smo slovensko in občinsko zastavo iz zamaškov. 

 

Spoznavali smo domače obrti na Slovenskem. 
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V igralnici smo gostili čebelarja in se seznanili z njegovim delom. V Lokovcu pa smo obiskali 

kovača in pletarja košar, nato pa smo se tudi mi poizkusili v pletenju majhnih košaric. 

 

 

 

. 

 

Na novoletni delavnici s starši smo iz 

naravnega materiala izdelovali venčke, ki so 

nekaj časa krasili igralnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobno smo spoznali naš kraj Kanal, 

pomembne ustanove ter znameniti kanalski 

most, katerega smo izdelali tudi v igralnici 

in ga ob novem letu okrasili z lučkami. 

 

Šli smo tudi k reki Soči in gledali, kako se 

velik most razprostira nad reko. 

 

 

 

Risali smo kanalski most z ogljem, ustanove 

in znamenitosti pa s tušem. 
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Pogovarjali smo se o slovenskih praznikih in z motivi praznikov oblikovali plakat. Ravno 

tako smo spoznavali in tudi poskusili slovensko hrano. S slikami smo dopolnili plakat o 

Sloveniji. 

 

     
 

 

 

Za bralno značko smo v vrtcu in doma prebirali slovenske ljudske pravljice. Na pobudo otrok 

smo staršem zaigrali dramatizacijo »Zlate ptice«. Pri izdelavi scene nam je pomagal kanalski 

slikar Jernej Skrt. Otrokom je pomagal naslikati ozadje za dramatizacijo. Otroci so pri 

slikanju uživali in na koncu z veseljem opazovali svoje delo. 

 

     
 

S projektom smo začeli počasi in previdno, vendar je bil otrokom všeč in na koncu so že sami 

ugotavljali, kaj vse bi se še lahko naučili o naši deželi. Želimo si še več takih zanimivih in 

poučnih dni.   
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„PRI NAS DOMA V 
SLOVENIJI“  

 je naslov projekta v 3. skupini. 

Najprej smo spoznali, kje smo 

doma, in sestavili zemljevid 

krajev, od koder prihajamo. 

Zemljevid je prav zanimiva stvar, 

zato  ga je tudi vsak otrok po 

svoje narisal. 

 

 

Razglednice so nam pomagale 

spoznavati različne kraje po 

Sloveniji. 



 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

Tako zgleda kanalski most skozi 

oči štiriletnega otroka. 

SUPER, KAJNE! 

Skozi Kanal teče prelepa reka 

Soča, ki jo vsi poznamo, zato nam 

je ni bilo težko naslikati. 

Ker je naš vrtec v Kanalu, smo si 

podrobneje ogledali 

 naš kraj in ga po ogledu skupno 

naslikali. 



 13 

Otroci v drugi skupini so celo šolsko leto pozornost preusmerjali v raziskovanje svojega 

doma in kraja, v katerem živijo. Na sprehodih  in  številnih dejavnostih v vrtcu smo 

spoznavali kraj, kjer je naš vrtec.  

 

OTROCI S ČOPIČI SLIKAJO  VRTEC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lana: »Vrtec ima veliko oken, ima vrata in 

streho. V vrtcu je naša igralnica.«  
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OTROCI S KOLAŽNO TEHNIKO SLIKAJO KANAL  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika: »V Kanalu so hiše, pločniki, 

ceste. Pod hišo teče tudi Soča.«  



 15 

Tudi NAJMLAJŠI otroci v vrtcu so sodelovali v projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hej, ali veš,  

kdo živi v tej hišici? 

Hiša je naš dom, 

kjer prebivamo 

jaz in ti, 

mi vsi. 
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Poglejte, poglejte, koliko hišic smo natisnili mi najmlajši! 
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OTROCI IZ ENOTE KAL NAD KANALOM 

 

       

Podrobneje smo spoznali domači kraj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ker živimo na vasi, smo izdelali maketo večjega mesta. 
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Spoznali smo tudi državne simbole in izdelali vsak svojo zastavico. 

 

 

 

 

Uredili smo slovenski kotiček z zemljevidom, tipičnimi jedmi, znamenitostmi… 
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Risali smo lipicance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz papirja smo izrezali »čipko« in z odtisi naredili čipkast prt. 
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Šola, učenost velika, 

naše malčke že zamika. 

Kaj bo v njej? Bo dosti dela? 

Bo prijazna? Bo vesela? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anej Tinta, 1. b 
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V PRVEM  RAZREDU SEM PRIČAKOVAL-A: 

Da se bomo učili številke in z njimi računali, račune pa pisali v zvezek. Mislila sem, da bodo 

lahke naloge. 

Urška Humar, 1. b 

 
Da bomo veliko risali, da se bomo skupaj z učiteljico igrali, da se ne bomo kregali, da ne 

bomo kričali in si ne bomo nagajali.  

Špela Felc, 1. b 

 
Da bomo slikali, šli na igrišče, da se bomo učili, da bomo  delali izdelke.  

Marija Kralj, 1. b 

 
Da bomo pisali črke, številke, se veliko igrali, šli na igrišče, imeli praznovanja.  

Aleks Pavlin, 1. b 

 
Da se bomo učili, da bomo morali ubogati učiteljico, lepo pisati naloge, da ne bomo smeli 

delati smešnice pri malici, da bomo risali risbice za rojstni dan. 

Bujar Krasniqi, 1. b 

 
Da bi se v prvem razredu kaj učili, da bi imel še več prijateljev, kot sem jih imel v vrtcu.  

Žiga Berlot, 1. a 

 
Da bomo pisali različne številke, da se bomo veliko igrali. Prvi šolski dan sem preživel lepo 

in bil sem zelo vesel. 

Andraž Hvalica, 1. a  

 
Mama mi je povedala, da se bomo še igrali in se tudi 

učili. Ko sem prišel v šolo, sem  

bil vesel.  

Jaka Jug, 1. a 

 
Pričakovala sem, da bo v šoli lepo. Prvi šolski dan sem 

bila vesela. Dobila sem novo torbico, peresnico in 

zvezke. 

Larisa Dugar, 1. a  

 

 

 

 

Špela Felc, 1. b  
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Moja mama in moj tata, 

vedno skrbna, vedno zlata … 

 

 

 

 

 

 

Andreja Seljak,. 3. a 
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MOJA MAMA … 
 

- je taka kot jaz, 

- ima kratke in črne lase, rjave oči, je vedno vesela, 

- je prijazna in me ima zelo rada, 

- ima rdeče lase in uhane. 

NAJBOLJ MI JE VŠEČ … 

- kadar se ne jezi, 

- ker je zelo prijazna, 

- ker je najboljša mama, 

- ko me pelje na plesne.                   Lana Cvetrežnik, POŠ Kal 

NAJRAJE JO IMAM … 

- ko mi prebere zgodbico in ko mi pomaga,      

- ko pomiva posodo, 

- ko kaj skupaj počneva, 

- vedno. 

VESELA JE, KO … 

- sva z bratom pridna, 

- ji kaj narišem ali kaj dam, 

- kadar se ne jezi, 

- ko ima kaj časa. 

VEM, DA ME IMA RADA, KER … 

- vidim, mi pove, 

- mi je povedala, 

-  me objame.             Ana Vidmar, POŠ Kal 

Tako so o mamah razmišljale: Mihaela Cigoj, Lana Cvetrežnik, Nina Levpušček in Ana 

Vidmar, POŠ Kal nad Kanalom 
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Izdelki izpod pridnih rok mam, očetov in njihovih otrok. 

 

 
 

POŠ Kal 

 

MOJA MAMA IN MOJ TATA 

 

Mojemu tatu je ime Primož. Dela drva in jih vozi s traktorjem. Jaz in on iščeva vojaške reči in 

se skupaj igrava. Podajava si žogo. Rada se loviva. 

Matija Koren, 2. a 

 

Moji mami je ime Hana. Ima dolge črne lase in rjave oči. Rada ima črno barvo. Obožuje 

toploto. Če česa ne znam, mi pomaga. 

Tiana Karnel, 2. b 

 

Moja mama ima rdeče lase. Ime ji je Žaklina. Po poklicu je frizerka. Zelo je prijazna. Imam jo 

zelo rad. 

Klemen Karnel, 2. b 

 

Moji mami je ime Mojca. Dela v Modiani. Ima rjave dolge lase in  modre oči. Lepo se oblači. 

Lepo mi je, ko me stisne k sebi. Rada teče s kužkom. Mamo imam rada, ker se z mano igra in 

me potolaži, če mi je hudo. 

Pia Likar, 2. b 
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Moji mami je ime Bernarda. Ima rjave oči. Skuha mi kosilo. Kdaj me tudi okrega. Danes ima 

lep pulover. 

Dejan Mugerli, 2. b 

 

Moja mama ima rjavozelene oči in rdečerjave lase. Rada kuha, hodi v hribe in gleda 

televizijo. Obožuje naravo in rada ima mene. 

Matej Jerončič, 2. b 

 

Moj očka ima rjave lase in malo brade. Ima mišice. Dela v Salonitu Anhovo. Z mano gleda 

televizijo. Ime mu je Jože. 

Janez Makorič, 2. b 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martina Pavšič, 2. b 
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NAJLJUBŠA IGRAČA MOJIH DOMAČIH – MAME, OČETA, BABICE… 

 

Najljubša igrača moje mame je bila punčka. Ime ji je bilo Beba. Dobila jo je za rojstni dan. 

Beba je imela rjave lase. Oblečena je bila v belo obleko z roza pikami. Če jo je mama 

zazibala, je punčka rekla »mama«. Na sprehode jo je vozila z vozičkom. Nikoli ni zaspala 

brez nje. Zdaj je nima več. Beba je na fotografijah in v maminem srcu. 

Domen Gabrijelčič, 3. b 

 

Ko je bila moja babica majhna, je bila njena najljubša igrača punčka iz cunj. Ime ji je bilo 

Ančka. Naredila ji jo je teta. Bila je velika pol metra. Imela je lase iz volne rumene barve. 

Oblečena je bila v krilce. Krilce je bilo bele barve. Spleteno je bilo iz volne. Obute je imela 

pletene bele nogavičke. Oči je imela iz črne volne, usta pa iz rdeče.  

Lucija Makarovič, 3. b 

 

Punčko je mama dobila za darilo. Dobila jo je za drugi rojstni dan. Kupila ji jo je teta. Imela 

je modro majico in viola krilo. Bila je zlatolaska. Pozimi se je z njo igrala na topli kmečki 

peči. Nosila jo je s sabo v posteljo. Bila je njena najljubša igrača. Ko je odrasla, jo je dala 

sestrični. Sedaj pa je nekje na podstrešju. 

Anja Lango, 3. b 

 

Najljubša igrača očeta in njegovih prijateljev je bila puška s fračo. Igračo so naredili sami. 

Puška je bila iz lesa. Frača pa iz trde debele električne žice in elastike iz spodnjih hlač. Za 

sprožilec frače je bila ščipalka za perilo. Največkrat so se igrali kavbojce in indijance. 

Velikokrat so streljali v razne predmete. Včasih so ponesreči zadeli v šipo. Takrat je bil doma 

cirkus. 

Klemen Vogrič, 3. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matevž Perkon, 3. b 
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STARŠI NA IZBIRO  

Rad bi imel starše, ki bi mi vse naredili. Imenovala bi se Peter in Marija. Seveda bi bila moja 

starša robota, zato bi bila hiša vedno urejena. Imela bi dovolj denarja in bi mi kupila, kar bi si 

zaželel.  Najprej sem si zaželel, da bi imel res taka robota. In res se je tako zgodilo. Imam 

robota in ju znam že uporabljati. Ne potrebujem niti daljinca, samo rečem in že je delo 

opravljeno. Kupila sta mi tudi krosa, ki sem si ga zaželel.  

Ker sta mi starša vse dovolila in vse kupila, sem ju prodal, ker ju ne potrebujem več. Spoznal 

sem, da je bolje imeti prave starše. 

Denis Leban, 5. b 

 

VČASIH BI STARŠE PRODAL 

Včeraj bi svoje starše najraje prodal. 

Zjutraj sem se odpravil v šolo. Zazdelo se mi je, da sem nekaj pozabil, a nisem vedel kaj. Ko 

sem prišel v šolo, smo imeli angleščino in učiteljica je rekla, da bo spraševala. Najprej je 

poklicala mene. Ker nisem znal, sem dobil slabo oceno. Po pouku sem žalosten odšel domov. 

Mami sem povedal, da sem pri angleščini  dobil » šus«. Vsa jezna me je poslala v sobo. 

Domislil sem si, da bi starše prodal. Hitro sem odšel k računalniku in na internetu napisal 

obvestilo » Starši naprodaj«. 

Nato pa sem premišljeval, kako bom živel brez staršev. Hitro sem zbrisal obvestilo. Nikoli ne 

bi prodal svojih staršev, tudi če se včasih jezijo.  

Blaž Gerbec, 5. a 

MAMINA POTEGAVŠČINA  

Starši so mi povedali veliko o svojih potegavščinah, najbolj pa sem si vtisnila v spomin eno. 

To je mamina lumparija, ki jo je naredila, ko je bila sama doma. Moja babica oz. njena mama 

je bila učiteljica slovenščine. Nekega dne je prinesla domov cel kup zvezkov, saj je morala 

popraviti nareke. Odšla je po nakupih, ta čas pa se je moja mama hotela postaviti v njeno 

vlogo. Vzela je teh 18 zvezkov in napisane nareke popravila po svojih pravilih. Pisala je zelo 

veliko in z rdečim kemikom. Uspela pa je popraviti vseh 18 zvezkov.  Bila je ponosna nase, 

saj je mislila, da je tako veliko pomagala babici.  

Babica pa se je kmalu zatem vrnila domov. Opravila je še nekaj opravil, potem pa se je v miru 

usedla k mizi in vzela zvezke. Mama pa se je hitro odpravila v sobo pisat domačo nalogo. 

Babica je že vzela prvi zvezek in ga odprla, zelo se je čudila rdečim nepravilnim popravkom. 

Najprej ji ni bilo še nič kaj jasno, zato pa je odprla drugi zvezek, a še bolj je postala začudena, 

ker je bilo vse še huje. Pogledala je še natančneje in videla mamin podpis. Zelo se je začudila, 

potem pa hitro odšla k mami v sobo z zvezkom. Pokazala ji je njen podpis in vse popravke. 

Mama ji tega najprej ni znala pojasniti, potem pa je rekla, da je to naredila samo zato, da bi 

njej pomagala. Babica se je najprej hudo jezila, saj je bila jezna na mamo, hkrati pa ni vedela, 

kako se bo opravičila svojim učencem. Nato pa je mami le oprostila.  

Naslednji dan v šoli je oddala zvezke, še prej pa je učencem povedala vso zgodbo. Najprej ji 

učenci niso mogli odpustiti. Rekla pa jim je, da jim cel teden ne bo dala domače naloge in 

tako so se sporazumeli. 

Nikita Bucik, 7. a 
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GLEJ, SNEG! 

 

Ko je bilo mojemu tatu pet ali šest let, ga je večkrat pazila teta. Takrat so živeli še v bloku v 

Kanalu. 

Staršev ni bilo. Doma so bili le tata, njegova sestra Klavdija in teta. Tata in Klavdija sta bila 

verjetno lačna, zato jima je teta dala jogurt. Rekla jima je: 

»Počakajta trenutek. Skočim v trgovino. Pojejta v miru.« 

Lahko je reči, težje pa narediti. Teta je odšla, tata in Klavdija pa sta naprej jedla jogurt. 

Enemu je ponesreči padla na tla žlička z jogurtom, drugi pa je ves vesel vzkliknil: 

»Glej, sneg!« 

Začela sta se obmetavati z jogurtom. Zdelo se jima je zabavno, saj je izgledalo kot sneg. 

Kepala sta se, dokler ni prišla teta iz trgovine. Močno se je razjezila in jima pobrala prazne 

jogurtove lončke. 

Kaj pa je hotela? Šla je po krpo in začela čistiti kuhinjo.  

Ja, takšen je moj tata. Še zdaj! 

 

Luka Kralj, 7. b 

 

 
 

Aljaž Gerbec, 1. b 
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MOJI MAMI 

 

Mama, zahvalila bi se ti rada za vse, kar si zame storila in za vse, kar še boš. Vedno si mi 

pomagala, ko sem potrebovala tvojo pomoč in me bodrila, ko sem bila žalostna, Vedno si mi 

bila, si, ter vem, da boš, dobra mama še naprej. 

Čeprav si zaradi spleta okoliščin izgubila službo, sem nekako vesela. Hvaležna sem ti, da me 

vedno, ko se vrnem iz šole, pričaka toplo kosilo, ki ga ne bi bilo, če bi hodila v službo. Saj 

nekaj stvari znam skuhati tudi sama, a raje vidim, da mi skuhaš ti, ker tvojo hrano pojem z 

velikim užitkom. 

Od prvega razreda naprej mi pomagaš pri domači nalogi, ko ne znam. Rada si vzameš čas in 

mi razložiš snov, ki je ne razumem. Kadar sem bila bolna in sem hodila še v prvo triado, si 

poskrbela, da sem dobila vse zvezke in naloge. Zdaj to storim sama, vendar moraš vse to 

delati za mojo mlajšo sestrico, ki obiskuje prvi razred, in prepričana sem, da ti je tudi ona 

hvaležna. 

Vedno si me podpirala v vsem, za kar sem se odločila. Ko sem hotela hoditi k plesnim vajam, 

si me še isti dan vpisala. Spodbujala si me, da bi obiskovala še kakšne druge dejavnosti, a 

takrat tega nisem želela, zdaj pa mi je žal. 

Mama, vsak dan ti ne pokažem hvaležnosti, ki mi jo izkazuješ. Včasih se mi zdiš preveč 

vsiljiva in »zatežena«. Tudi jaz imam temne dneve in takrat se najraje zaprem v svoj svet. A ti 

hočeš na vsak način v meni prižgati iskrico svetlobe, da bi pregnala to temo. Vem, da ti 

družina, predvsem  sestrica in jaz, pomeniva največ. Srečna si, ko se med seboj razumemo. 

Si zelo skromna, ljubezniva, poštena in dobrosrčna mama, ki ne prenese laži, nevoščljivosti in 

hinavščine. Tvoja skrb do soljudi me preseneča. Vem, kako močno si želiš dobro službo, da bi 

bolje živeli. A jaz sem srečna s tem, kar imamo. 

Mama, tvoj delovni dan se konča pozno zvečer, ko mi že vsi sladko spimo. 

Takrat si vzameš čas zase in se razvajaš ob dobri knjigi… 

Boljše mame si ne bi mogla želeti. 

 

Tvoja Nika 

Nika Cvetrežnik, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Cuder, 5. a 
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MOJIM STARŠEM 

 

Zelo sem vama hvaležna za vzgojo in podporo, ki mi jo dajeta. Učita me o življenju in o 

dolžnostih, pa tudi o pravicah.  

Mama, ti vedno vidiš lepoto v življenju in pozitivne lastnosti ljudi. Polna si energije in 

malokdaj si na robu z živci.  

Zelo sem ti hvaležna za razsodnost in pazljivost v življenju, ki mi jo daješ. A vendar je tebi 

kljub temu ne zmanjka. Zavaruješ me pred vsemi nevarnostmi in me učiš, kako naj to storim 

sama. Ko pa  si preveč zaščitniška, zna tata razsoditi in ti pomagati. 

Tata, ti znaš v vseh trenutkih pomagati in vedno veš, kaj je treba storiti. Ti me učiš 

samostojnosti. Ker je mama zaščitniška, ti pa malo manj, se lahko od obeh skupaj naučim 

pravilne samostojnosti in pazljivosti v življenju. 

Ko je treba, si strog, če se pa le da, si popustljiv in se trudiš, da mi dovoliš, kar se da in 

narediš, kar hočeva midve z mamo in obratno. 

Obema sem najbolj hvaležna za to, da me imata rada. Zaradi vseh teh lastnosti, najbolj pa 

zaradi zadnje naštete, vaju imam tudi jaz rada. 

Vajina hčerka Ana 

Ana Medvešček, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Franci Obid, 8. b 
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Praznike in običaje 

vsak od nas ima najraje… 

 

 

 

 

 

 

Nika Vidič, 7. a 
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KAJ SO UČENCI PRVEGA RAZREDA POVEDALI O PRAZNIKIH? 

 

Praznik je, ko so starši doma. Najljubši mi je božič. 

Anej 

 

Ko je praznik, praznujemo. Mama speče potico. 

Anže  

 

Komaj čakam, da me obiščeta dedek Mraz in Miklavž. Za božič naredi nona kosilo.  

Tajda 

 

Praznik je, ko imam rojstni dan. Pridejo prijatelji. Igramo se in jemo torto. Skupaj pihnemo 

svečke. 

Barbara, Staša 

 

Kmalu bo velika noč. Najbolj všeč mi je, ker imam veliko čokoladnih jajc. Zavita so v bleščeč 

papir. V njih dobim igračko. 

Urška, Elizabeta 

 

Za veliko noč barvamo pirhe. Za rojstni dan mama speče torto. Ko praznuje domovina, 

obesimo zastavo. 

Janez 

 

Za novo leto si voščimo. Okrasimo jelko. Bilo mi je lepo, ko so mi peli pesmice za rojstni 

dan. 

Mirel 

 

Za rojstni dan imam torto. Dobim darila, pihnem svečke in me fotografirajo. Sošolci mi 

narišejo risbice. 

Marija 

 

Ko je bil praznik Franceta Prešerna, smo poslušali slovensko himno in recitirali pesmice. 

Primož  

 

Ko država praznuje, obesimo na blok zastavo. 

Rok  

 

Praznovanje je dan veselja. Praznujemo tudi, ko se kdo rodi in mu prinesemo darila. 

Aleksandar  

 

Kadar imata nono in nona rojstni dan, imamo praznovanje. Jaz jima narišem lepo risbico. 

Mei  

 

Za rojstni dan mi prinesejo darila. Na pokošeni travi igramo nogomet. Kadar zmagamo, sem 

najbolj vesel. Z igračami se igramo. 

Andraž 

 

Na praznovanje prinesemo torto,  pečemo čevapčiče in igramo na igrišču nogomet. 

Žiga 
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URA 

 

Ura se imenuje budilka. Izdelana je iz kovine. Držijo jo majhne nogice. Znotraj ima tri 

kazalce. Kazalci so veliki in majhni. Kazalci kažejo ure, minute in sekunde. Ima zvončke. 

Med zvončki je kladivo. Pod steklom ima številčnico. Na vrhu pa ročaj. Budilko uporabljamo 

zato, da nas zbudi. 

Taja Cencič, 3. b 

 

Ura se imenuje budilka. Budilko uporabljamo, da se zbudimo. Je narejena iz kovine. Je sive 

barve. Ima dve tanki nogici. V uri je številčnica in dva zelena kazalca. Eden kazalec ne dela. 

Na vrhu ure sta dva ročaja, dva zvončka in kladivce.  

Žiga Levpušček, 3. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dajana Barudžija, 3. b 

 

KRESOVANJE 

Kresovanje je star ljudski običaj, ki je doma povsod po Sloveniji. Kresovanje je potekalo od 

30. aprila do 1. maja, in sicer čez noč, saj je kres najbolj viden v temi. Po končanem delu 

kresa pa so se ljudje zabavali. Kresovanja se je udeležilo veliko ljudi, večina teh je gradila 

tudi kres. 

Udeleženci so že zelo zgodaj začeli pripravljati kres, da so ga potem, ko se je tam zbralo 

veliko ljudi, zakurili. Naredili so ga tako, da so najprej v sredino zakoličili smreko ter jo 

obložili z lesom in kamenjem, da je ne bi podrl veter. Nato so okoli nje pripravili nekakšen 

oder, ter nanj polagali dračje. Na sredino so včasih dali brinove grme in druge krajše veje. Ko 

so ga zakurili, je ogenj hitro šinil proti nebu. 

To so počeli v spomin na postavljanje kresov v času turških vpadov, ko so na hribih 

postavljali kresove kot signalne naprave za obveščanje vasi pred nevarnostjo. Njihov namen 

pa je tudi druženje. 

Za izdelavo kresa so potrebovali veliko lesa, včasih brinje, suhe okleščene veje, slamnate 

butare, mogoče tudi papir in bencin ter kamenje. Vse to pa so izdelovali z golimi rokami. Ta 

običaj je združen s postavljanjem mlaja, ki ga postavljamo na isti dan. 

Ta običaj so ljudje praznovali že od nekdaj in ga praznujemo še dandanes. 

Aneja Komac, 6. a 
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PUST 

 

Pust je ljudski običaj, ki so ga poznali že naši pradedi. 

Znan je po vsej Sloveniji, pa tudi drugod. Praznujemo ga februarja ali v začetku marca, kar je 

odvisno od lun. V starih časih so se ga udeleževali samo neporočeni moški, ki so se oblekli v 

kurente in hodili od hiše do hiše in prinašali srečo v hišo in hlev ter na njivo. V zameno so jim 

morali dati  klobase, jajca, sladkarije, pa tudi denar. Na zadnji dan praznovanja pusta, na 

pustni torek,  pa so pripravili gostijo in se zabavali pozno v noč. 

Kurenti so z zvonci odganjali zimo in klicali pomlad. Za opravljanje tega običaja so 

potrebovali kostum in ničesar drugega. 

Posebnost običaja je, da so fantje, preoblečeni v kurente, dekletom kradli robčke. Tisti, ki jih 

je zbral največ, je valjal za najlepšega. 

Danes je običaj še ohranjen, vendar se lahko oblečejo vsi, tudi otroci, in v večini ne prirejajo 

več torkovih praznovanj. 

Nika Kralj 6. a   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   OPB1 

 

HUDIČ 

 

Hudič je eden od mnogih liških pustov, ki odganjajo zimo. 

Le ti zimo odganjajo v okolici Kanala. Hudič ima dolg nos, usta, iz katerih visi rdeč jezik iz 

usnja ali blaga, ter velika črna ušesa. Maska je iz mehke kovine. Na glavi ima dva roga in črne 

lase. Oblečen je v črno majico in čez njo nosi brezrokavnik iz ovčje kože. Nosi črne hlače in 

obut je v sive čevlje. Na rokave ima pritrjene verige, v rokah pa drži vile. 

Liški pusti spadajo v kulturno dediščino Kanala. 

Nejc Skrt, 6. a 
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V šoli se ne le učimo, 

še kaj drugega storimo... 
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UTRINKI Z MEDVEDJEGA BRDA 

 

Ko so štirje učenci  uspešno preplezali steno, sem bil  na vrsti jaz. Tudi sam sem bil uspešen, 

čeprav sem imel na začetku malo treme. Nekaj učencev ni preplezalo stene, zato so rekli, da 

jim plezanje ni všeč, meni pa zelo. 

Nejc Markič, 4. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. a 

 

Opisal vam bom izdelavo gnezd, ker mi je bila ta dejavnost všeč. Razdelili smo se po 

skupinah kakor po navadi. V moji skupini smo bili Nejc Melink, Janez Medvešček in jaz. 

Izdelati smo morali ptičje gnezdo. Ker ptički delajo gnezdo s kljunčkom, smo tudi mi dobili 

ščipalko, s katero smo nabirali material za gnezdo. Naredili smo ga iz suhega listja, vejic, 

mahu in sena, ki smo ga našli na tleh. Učiteljica Adrijana je bila zadovoljna z izdelanim 

gnezdom, ki smo ga postavili pod grm. Naš ptiček pa upam, tudi. Spoznal sem, kako težko je 

prenašati bilke in graditi brez rok, le s kljunčkom. Največ težav smo imeli s prepletanjem 

vejic in trave. 

Tine Drekonja, 4. a 

 

 

Med grmovjem je naša skupina iskala živali in živalska bivališča. Odkrili smo veliko lukenj, 

ki so jih naredile živali. Našli smo še  mravljišče, v štorih črve in druge žuželke. V mreži nad 

grmom pa pajka, ki je čakal na plen. 

Janez Medvešček, 4. a 
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VODNI STOLP 

Učenci 5. a razreda smo se veliko pogovarjali o življenjsko pomembni tekočini. Spoznali smo 

njene lastnosti, njeno kroženje v naravi, onesnaževanje, delovanje vodovoda in kanalizacije 

ter si ogledali še kurilnico, hišnik pa nam je razložil, kako deluje centralna kurjava. 

Pri uri naravoslovja in tehnike smo dobili za nalogo  izdelavo vodnega stolpa, ki nam ga je 

učiteljica pred tem predstavila. Z veseljem smo se lotili dela. Najprej je bilo treba prežagati 

palčke. Pri tem so bili fantje pravi mojstri, dekleta pa smo potrebovala še malo pomoči. 

Spodnji del stolpa je bil hitro narejen. Paziti smo morali, da je bila vezava palčk dovolj trdna. 

Ko je bilo ogrodje končano, smo preluknjali še plastenko, skozi luknjo  dali cev in  jo 

zatesnili. Plastenko smo nato napolnili z vodo in preizkusili delovanje.  

Vsi smo bili zelo veseli, ker smo bili pri delu uspešni in so stolpi delovali. Čas nam je hitro 

minil, saj smo se zabavali in se včasih tudi nasmejali tistim, ki jim delo ni šlo dobro od rok. 

Petra Šuligoj, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZDELOVALI SMO VODNE MLINČKE 

 

Pri izdelovanju mlinčka na vodo smo potrebovali leseno stojalo, palčko, jajček in tršo folijo. 

Najprej smo zbrusili leseno stojalo. Zabili smo žeblja. Na os smo dali jajček. Iz trše folije smo 

izrezali lopatice. Lopatice smo zalepili na jajček. Potem smo vodo zlivali na lopatice. 

Ugotovili smo, če ima mlinček širše lopatice, gre bolj hitro. Hitreje se vrti tudi, če ulijemo več 

vode. Ob koncu smo zaplesali Ob bistrem potoku je mlin. Plesali smo v parih. 

Žan Bucik, 3. b  

 

 

 

 

 

 

Jan Petrevčič, 3. a 
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KOLESARSKI IZPIT 

 
Znaki in predpisi 

teorija – 

to prava je morija. 

 

Opremljeno kolo, 

čelado na glavo. 

Po poligonu smo vozili, 

nekaj stožcev prevrnili. 

 

 

 

 

Pa prišla je policija, 

da izpit bi ocenila. 

Kolesarski bil je carski. 

Vsi smo ga naredili, 

se policiji zahvalili. 

 

Petra Šuligoj, Anja Pavšič, 5. a 
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GLASBENA DELAVNICA ZA MLADE 

Ko je v sredo zazvonil zvonec in oznanil pričetek pete šolske ure, nam je po hodniku že 

prihajala naproti učiteljica. Skupaj smo vstopili v glasbeno učilnico, kjer je bilo že vse 

pripravljeno za pričetek predstavitve glasbil. Samo in Andrej sta nam za začetek zaigrala 

pesem, za katero sta uporabila afriško in evropsko glasbilo. Evropsko glasbilo je izviralo iz 

Madžarske in je bilo iz srednjega veka. Seznanili smo se še z glasbili iz Azije in Avstralije. 

Povedala sta nam legende o nastanku glasbil in zaigrala še nekaj pesmic. Po prvi uri smo tudi 

sami izdelali glasbilo. Podobo je bilo flavti, vendar je čisto drugače zvenelo. Izdelali smo ga 

iz slamic, ki smo jih z ročnimi spretnostmi obdelali. Z njimi smo kasneje zaigrali tudi svojo 

glasbo. Ko smo s »flavticami« končali, smo poskušali odigrati tudi nekaj podobnih skladb na 

glasbila, ki so bila razstavljena. Tako smo si nekajkrat zamenjali glasbila in na tak način 

odkrivali vedno nove zvoke. Nekateri so se opogumili in celo dirigirali našemu »orkestru«. 

Ti dve uri sta minili tako hitro kot še nobena v tem šolskem letu. Predstavitev neznanih 

glasbil mi bo ostala za vedno v spominu. 

Hana Munih, 6. a 

GASILCI NA OBISKU 

Zjutraj so nas presenetili gasilci iz Nove Gorice. Razkazali so nam gasilsko opremo. Imajo 

vse, kar potrebujejo za gašenje požara in reševanje pri prometnih nesrečah. Povedali so nam, 

da ne smemo tikati aparatov za gašenje in pokazali, kakšen dim se spusti, ko sprožimo aparat. 

Zelo se je kadilo. Tudi učiteljica je poskusila. En gasilec je želel pogasiti ogenj z vodo, ampak 

ogenj se je dvignil. Bilo je lepo opazovati gašenje. Rad bi, da bi še kdaj prišli. 

Klemen Vogrič, 3. b 

 

Gasilci so nas obiskali na igrišču. Pokazali so razna orodja, ki jih potrebujejo pri delu. 

Pokazali so tudi postopek, kako gasijo požar. Naša učiteljica je tudi gasila požar. 

Maja Kovačič, 3. a 

OGLED ŠOLSKEGA MUZEJA IN KONCERTA V CANKARJEVEM DOMU 

V sredo, 23.3.2011, smo odšli na pot v Ljubljano. Izpred šole smo se odpravili ob 7.30 z 

avtobusom. Pospremili sta nas učiteljici Mojca Jerončič in Anica Madon. Ko smo prispeli v 

Ljubljano, smo si ogledali šolski muzej. Tam smo počakali vodiča, ki nas je peljal na ogled po 

muzeju. Ustavljali smo se ob slikah in vodič nas je spraševal o zgodovini šolanja. V pomoč 

pri odgovarjanju so nam bile slike. Po končanem kratkem ogledu smo imeli učno uro, kakršne 

so bile nekoč. Učili smo se prišiti gumb. Učiteljice smo klicali z nazivom ''GOSPODIČNA 

UČITELJICA''. Pri pouku smo bili fantje oblečeni v suknjič, punce pa v krila. Naučili smo se 

veliko novih stvari glede šole v zgodovini ter spoznali, kako je potekal pouk.  

Nato smo se sprehodili do Cankarjevega doma, vmes smo videli še parlament. V 

Cankarjevem domu smo oblačila in nahrbtnike oddali v garderobi. Za tem smo poiskali vhod 

v Gallusovo dvorano. Predstavo je vodil stand-up komik ''Pižama''. 

Ta je med skladbami tudi predstavljal razne pojme in glasbila. Predstava je bila zanimiva, 

smešna, skratka bili smo navdušeni. Ko smo pešačili do avtobusnega postajališča, smo šli 

mimo Drame. Na avtobusu smo vsi učenci sedeli spredaj. Domov smo prišli okoli 15.00. 

Matic Gabrijelčič in Matic Strgar, 8. b 
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ČUDOVITA IZKUŠNJA V OKVIRU PROJEKTA COMENIUS 

 

Že tretje leto naša šola sodeluje v projektu Comenius, kjer so obravnavane  predvsem 

okoljevarstvene teme. V okviru projekta imamo učenci izmenjave. Jaz sem imela srečo in sem 

lahko doživela to čudovito izkušnjo.  

V prvi izmenjavi so našo šolo obiskali francoski učenci. Ker je bilo to zame prvič, me je 

skrbelo, kako se bodo počutili v našem okolju. Njihovo znanje angleščine je bilo zelo 

skromno, a s pantomimo je bilo mogoče pokazati prav vse.  Pri tem so nas sicer od smeha 

bolele trebušne mišice, a pravijo, da je  smeh pol zdravja, zato nas to ni preveč 

obremenjevalo. Obiskali so Benetke, Postojnsko jamo, Ljubljano in Bled. Povedali so, da je 

bilo vse zares lepo, najbolj pa jih je navdušila Soča. Bila sem zelo vesela, da niso bili 

razočarani nad našo malo Slovenijo. Odšli so veseli in polni lepih vtisov, jaz pa sem bila 

ponosna na našo malo državico, saj je bil to še en  dokaz, da je Slovenija res biser.   

Zaključek projekta je bil od 16. do 20. maja letos v Franciji, natančneje v kraju blizu 

Bordeauxa. Tam smo se zbrali učenci in učitelji iz vseh štirih držav in sicer Slovenije, 

Francije, Italije in Španije. Iz naše šole smo tja kot predstavniki učencev odpotovali Maja 

Jakopič, Polona Skrt, Maja Filej, Urban Makorič, Domen Kacin Vodičar ter jaz. Spremljale so 

nas učiteljice Nives Volk, Patricija Logar, Tanja Močnik, Nevenka Skrt in Marina Marinič. Z 

nami  je potovala tudi predstavnica občine gospa Vanda Colja.  

Ker smo vedeli, da nas čaka zares dolga vožnja z avtobusom, smo se za na pot dobro opremili 

z blazinami in odejami. Pred odhodom sem čutila rahlo vznemirjenje, a sem bila vesela, da 

sem lahko del tega dogajanja. Po poti smo se kratkočasili z različnimi pogovori in hitro smo 

premagovali kilometre, ki so nas še ločili do cilja. Ko smo prispeli do francoske šole, ki je 

poimenovana po Leonardu da Vinciju, smo bili zelo veseli, saj je na pročelju visela slovenska 

zastava. Kmalu smo ponovno videli svoje stare prijatelje. Bila sem zelo vesela in sledilo je 

dolgo pozdravljanje. Bivala sem pri Marion, s katero sva se že poznali, saj jo je naša družina 

gostila ob lanskem obisku francoske šole v Sloveniji. 

Dnevi v Franciji so zelo hitro minevali. Ogledali smo si mesto Bordeaux z njegovimi 

znamenitostmi. S francoskimi učenci smo odšli k morju opazovat ptice, ogledali smo si 

peščeno sipino, odšli na občino in še in še. Nekaj ur sem preživela tudi v njihovi šoli. Takoj 

sem opazila razliko pri obnašanju in vzgoji učencev, tako pri pouku kot v jedilnici. Iz tega 

vidika moram reči, da mi je naša šola dosti bolj všeč. Družina, pri kateri sem bivala, je bila 

zelo prijazna. Starši so zelo dobro govorili angleško, zato je bila komunikacija lažja.  Zadnji 

dan je ob odhodu pritekla tudi kakšna solza in za poslavljanje smo si vzeli kar cele pol ure. 

Spet smo se podali na dolgo pot proti domu. Bili smo zelo žalostni, da smo morali oditi. Vsi 

učenci smo se soglasno strinjali, da so bili štirje dnevi prekratki, a morali smo biti veseli, da 

smo sploh dobili to priložnost.  

Pred šolo so nas pričakali starši. Še vedno sem malo pogrešala Francijo, a pregovor  »Povsod 

je lepo, a doma je najlepše«, zagotovo drži. 

Anika Božič, 7. a 
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ENAINDVAJSETI OTROŠKI PARLAMENT 

Na otroškem parlamentu v Novi Gorici smo se pogovarjali o tem, kako različni mediji in 

družba vplivajo na otroke najstnike. V skupini tiskanih medijev, katere sem se udeležila tudi 

jaz, smo prišli do zaključka, da vedno manj otrok bere knjige, časopise... tudi knjig za domače 

branje v šoli nekateri ne preberejo. Pogovarjali smo se tudi o reklamah na televiziji, pri 

katerih je potrebno prebrati tudi droben tisk, saj se le tako lahko izve za vso resnico reklame. 

Z ugotovitvami otroškega parlamenta smo seznanili tudi župana. Dodali smo še naše „žulje“, 

ki nas žulijo v naši občini. Med drugim smo se pogovarjali tudi o bodočem večnamenskem 

prostoru na OŠ Kanal, katerega gradnja je predvidena do začetka prihodnjega šolskega leta. 

Ana Markič, 9. a 

 

O MEDIJIH IN NAŠIH „ŽULJIH“ NA OTROŠKEM PARLAMENTU  

 

V petek, 11.3.2011, smo se predstavniki učencev OŠ Kanal in OŠ Deskle zbrali na Občini 

Kanal ob Soči na enaindvajsetem otroškem parlamentu. Prisotni so bili tudi župan Andrej 

Maffi in ravnatelj in  ravnateljica OŠ v naši občini ter mentorji. 

Najprej smo izvolili delovno predsedstvo, nato pa je sledilo poročilo o sklepih 20. otroškega 

parlamenta, katerega tema je bila „Stereotipi, rasizem in diskriminacija«. Po tem smo 

predstavili temo letošnjega parlamenta „Vpliv družbe in medijev na oblikovanje 

mladostnika“. 

Ugotovili smo, da na življenje mladih najbolj vplivata internet in televizija. Največje napake 

na internetu so oddajanje osebnih podatkov in slik na splet. Življenja brez telefona si 

marsikdo od mladih ne predstavlja več. Mladi vedno manj prebiramo tiskane medije, t. j. 

revije, časopise..., večino podatkov poiščemo kar na internetu. 

Zadnja je bila na vrsti točka „Kje pa mene čevelj žuli?“ Ugotovili smo, da v nekaterih 

zaselkih še vedno ni interneta in ga še nekaj časa ne bo, ker ima občina premalo sredstev. Na 

cesti med Kanalom in Gorenjo vasjo še vedno ne bo pločnika za veliko sprehajalcev. Premalo 

denarja je tudi za popravilo te ceste, ker naj bi imeli preveč stroškov s košenjem in pluženjem 

233 km občinskih cest. Pritožbe so bile tudi, da so ceste slabo splužene. Izvedeli smo, da ceste 

najprej splužijo tam, kjer ljudje hodijo v službo. In kaj nas je zanimalo glede naše šole? 

Ureditev „stare“ telovadnice. 

Župan je potrdil, da bo preurejena v večnamenski prostor – dvorano do konca leta. 

Luka Kralj, 7. b 
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PRVAKI V ŠKL ODBOJKI ! 

 

19.4.2011 se je v ljubljanski hali Tivoli odvijal finale med osnovnošolskimi ekipami v pokalu 

ŠKL. Naša odbojkarska ekipa se je zasluženo uvrstila v finale, kjer se je pomerila proti 

Osnovni šoli Dušana Flisa iz Hoč in jih prepričljivo premagala. Ob 6.15 uri smo se skupaj  

z avtobusom odpeljali proti prestolnici. Ob prihodu v Tivoli smo najprej  pojedli malico, nato 

pa so naši šampioni pričeli z ogrevanjem. Med vsemi so bili najbolj glasni navijači iz Hoč, 

našo ekipo pa je prišlo spodbujat približno 50 učencev in učenk ter 20 staršev.  

Tekmo so začela dekleta, premoč na igrišču pa so že kar hitro dokazale naše igralke. V prvih 

5 minutah srečanja je bil rezultat presenetljivo 15 : 0 v naš prid. Igra je gladko tekla, ko so na 

igrišče vstopili fantje. Ti so še enkrat dokazali, da nas je težko premagati.  Tudi dekleta so v 

naslednjih minutah iz niza v niz višala razliko med ekipama. Finalni obračun so končali 

fantje, ki so z odlično predstavo na kolena spravili učence in učenke Osnovne šole Dušana 

Flisa Hoče z izidom 91 : 41, ter prišli do svojega drugega naslova prvakov v ŠKL odbojki. Za 

najboljša igralca tekme sta bila izbrana naša odbojkaša Eva Mori in Jure Okroglič, seveda 

gredo pohvale tudi trenerju Ivanu Markiču in vsem, ki so stali našim športnikom ob strani, 

slavje po prihodu domov pa je trajalo dolgo v noč. 

Peter Nanut, 9. b 

 

 

 ŠKL 
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V verze smo oblikovali, 

kar smo do sedaj spoznali. 

Tečejo nam kot za šalo. 

Kar poglejte, ni jih malo! 

 

 

 

 

Tadeja Jug, 8. a 
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SNEG 

Sneg prihaja, sneg prihaja,  

vse je belo že. 

Snežinke padajo, mi se pa kepamo. 

Kepa tu, kepa tam,  

kepamo se celi dan. 

K nam prihajajo dobri možje,  

ki nam prineso darila pod našo jelko. 

 

Tea Simonič, Aneja Šuligoj, 3. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Križnič, 6. a 

 

KAPLJICE 

Kapljica, kapljica zdaj je padla z neba. 

Kapljica, kapljica, zdaj je lepa lužica. 

Kapljica, kapljica, zdaj si z neba prišla. 

Kapljica, kapljica, kaj nam boš dala? 

 

Igraj mala, igraj mala, mala kapljica. 

Lepa mala kapljica, lepa mala kapljica. 

Kapljica, kapljica, padaj zdaj z neba, 

Kapljica, kapljica, padaj nam z neba. 

 

3. a 
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DEKLICA IN ROŽA 

 

Deklica Pomlad, kdo ima jo rad? 

Rad jo ima vrtiček in njen ptiček. 

 

Ko poskoči enkrat,  

ko poskoči dvakrat, 

zapre oči in si eno rožico izbere. 

 

Ena, dva, ena, dva, 

pa je pri mamici doma. 

 

Ko rožica oveni, 

ko rožica oveni, 

se mi zdi, 

rasla je zelo, zelo, zelo lepo 

kot mavrica bleščeča 

in kot sonce zlato in bleščeče. 

Maja Kralj, 2. a 

 

PESMI O POMLADI 

 

Pomladi vse cveti,  

vse žubori, 

pomlad diši. 

Najlepša je pomlad. 

kdo pa nima je rad.          Denis Pavšič, 3. b 

 

Matevž Perkon, 3. b  

 

 

 

 

 

Pomladi rožice cveto 

in ptički pojo, 

sonce pa šteje rožice, 

lepe mlade damice. 

 

Potok žubori, 

travnik zeleni, 

potok žubori 

in šteje en, dva, tri. 

 

Manca Velišček, Laura Nanut, Ivana Stojanović, 3. a 
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Zvončki cingljajo,  

trobentice trobentajo, 

pomlad se je prebudila, 

ti si se je razveselila. 

 

Rada te ima, 

če jo boš pazila. 

Pomlad je prišla, 

ti si zvonček utrgala. 

 

Cvetela bo cvetela 

in te objela. 

Zacvetele bodo rožice, 

cvetoče, lepe in dišeče. 

 

Lucija Humar, 3. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 Jaka Karnel, 2. a 

 

Ko pomlad je prišla, 

so se ptički ženili, 

fantje pa dekleta lovili. 

 

Šeme zimo so odgnale, 

sneg se že tali, 

zvončki so, trobentice, 

pomlad hiti. 

 

Fantje komaj čakajo, 

da rože zacveto. 

Da ljubici jih dajo, 

in ljubezen skupaj imajo.. 

 

Žiga Pavšič, 5. b 
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POUK 

 

V šolo ne hodimo vsi prav radi, 

ker vse, kar se učimo, 

moramo znati. 

Ker dela prav malo ni, 

garati moramo vsi. 

Povrh tega pa še misliti vse do neskončnosti. 

Vse, kar se naučimo, 

ni šala mala, 

saj se učiteljica jezi, 

mi pa od skrbi zamižimo z očmi. 

A večkrat se imamo prav lepo 

in si zato lepo pesmico zapojemo. 

 

Nina Mrak, 5. b 

 

KRIŽIŠČE 

Križišče  

je  

takšno, 

vsak  

dan 

drugačno. 

Avti vozijo vsak dan, vsak v svojo smer. 

Nekdo je s kolesom, nekdo je peš, nekdo s kamionom  

in tako naprej. 

 

Tea Simonič, Aleks Zimic, 3. a 

 

 

MOJ ROJSTNI KRAJ  

Moj rojstni kraj je Doblar. 

Lepi, lepi Doblar. 

Igram se in zabavam 

v mojem lepem Doblarju. 

Doblar je na hribu, 

lepem, lepem hribu. 

Moja hiša je v sredini, 

lepi, lepi sredini. 

Skozi Doblar teče Soča, 

lepa, lepa Soča. 

Pred našo hišo smreka stoji, 

lepa, lepa smreka ti. 

 

Lara Zimic, 5. b 
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MOJ MUCEK 

Moj mucek je zelo vesel. 

Ko nekaj poje, 

postane zelo debel. 

Zelo rad na ptice skače, 

zato mu kdaj 

z mojo sestro oblečeva hlače. 

Dava mu v usta dudo, 

on pa pljune jo z zamudo. 

Nič nam krtov ne lovi,  

ampak samo spi in spi. 

Ker nas uboga, 

ni huda nadloga. 

Vsi ga želimo,  

zato tudi kdaj z njim spimo. 

 

Maša Mrak, 5. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barbara Jelovčan, 5. b 

MOJ OČKA 

Kdo ima dolg nos in kratke lase? 

Jasno nam je, da to moj očka je. 

Čeprav je zabaven, 

se ne preveč smeji, 

a za zabavo vedno poljubček dobi. 

In si mislim: 

Moj očka je junak 

na mojem belem konju. 

On se bori, 

da denar dobi. 

Potem pa me vpraša: 

»Ali rabiš kaj?« 

»Ja! Sendvič daj nazaj.« 

 

Sara Zavec, 5. b 
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JESTI ALI NE JESTI - TO NI VPRAŠANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOVARNA ČOKOLADE 

V tovarni Gorenjka 

čokolada se cedi. 

Ko vstopiš,  

sladek vonj te omami, 

vse sladko se ti zdi. 

 

Čokolade na pretek, 

sladke, grenke, 

majhne in velike, 

da kar sam si misliš: 

» Dober tek.« 

 

Čokolado v model smo vlili 

ter jo z lešniki in mandeljni  

okrasili. 

Prijetno v ustih in sladko, 

prehitro jo je zmanjkalo. 

 

Jan Drole, 5. a                Klemen Karnel, 2. b 

 

Jesti ali ne jesti, 

se sprašujem vsak dan, 

mene pa lakota daje v stran. 

 

Čokolada, marmelada, sladoled, 

od tega kar ne morš' zbolet. 

Enkrat jabolko in med, 

zdaj pa pica in polpet. 

 

Ko že vsega maš dovolj, 

pride pa še en bonbon. 

In najraje odšel bi stran, 

tja v mir in blažen stan. 

 

 

Matic Gabrijelčič,  

Matic Strgar, 8. b 
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PRVA PESEM 

 

Prva pesem je kot juha vroča – 

ko se ti misel porodi, 

ne veš, kako in kaj bi z njo. 

 

V prvi pesmi je ogromno 

čudnih stvari, 

saj ko začneš filozofirati, 

ne znaš več šteti do tri. 

 

Ko čas recitacije je prišel, rdeč na oder sem prispel. 

Na srečo se je srečno vse izšlo, 

z nasmeškom dobil sem idejo 

za novo recitacijo. 

 

 Peter Nanut, 9. b 

 

 

 

 

 

MLADOST 

Ljudi vprašam, kaj je mladost, 

zakaj je in kaj pomeni. 

Govorijo mi, da ne vedo 

in le skomigajo z rameni. 

 

Pogledam v leksikon, na ''net'', 

ne izvem ničesar; pa to je za znoret! 

Končno nekje zasledim, kaj je mladost, 

med otroštvom in odraslostjo edini most.              Kristina Kudrič, 7. a 

 

Ampak ne razumem, kaj to sploh je,  

ali je prijetno, ali kaj boli? 

Slišala sem, da nihče ne ve,  

dokler sam tega ne doživi. 

 

Zdaj odkrila sem pomen mladosti. 

To je čas, poln norosti, 

čas, predragocen za bolezni,  

poln prijateljstva in ljubezni. 

 

Neža Medvešček, 8. b 
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S TEBOJ 

 

Noč prekrila je nebo,  

zvezde so kot majceno zlato.  

Luna daleč tam na nebu 

je med zvezdami doma... 

 

Jaz sem sama tu v tej sobi 

in mislim nate – kje si zdaj?  

Čakam jutro, ki te pripeljalo 

k meni bo v objem nazaj.  

 

Ker jaz vem, kaj hočem, 

in vem tudi, česa nočem. 

Nočem sama več živet,  

ob sebi hočem te imet. 

 

S tabo je vse lepši svet 

in vse krajše so poti, 

ki vodijo me tja, 

kjer ljubezen je doma. 

 

Lučka Velikonja, 9. a 

 

 

 

 

 

DRUG SVET 

 

Sama sedim      

na tej mrzli ulici             AnjaŽbogar, LS3, 9. a 

in gledam naokrog, 

od kod se prikradel boš. 

 

In zagledam te. 

Tiho stopaš tam nekje, 

ljudje hitijo mimo tebe, 

a ti si v svojem svetu. 

 

Skupaj šla sva nekam stran 

v najin svet, na drugo stran. 

Tam bova samo midva 

in ljubezen najina. 

 

Lučka Velikonja, 9.  a 
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Dani Bratuž, LS3, 9. b 

 

 

 

 

HAIKU 

 

Zima je, veter 

Veje, sneg naletava, 

polja so bela. 

 

Življenje teče, 

zaledeni, sonce ga več ne raztali. 

 

Svoboda je kot  

let metulja, glas sredi 

praznega polja. 

  

Novo leto je, 

mesto je okrašeno, 

vsi smo veseli. 

 

Mateja Felc, 9. b 

 

 

 

 

 

STOJIM NA GRIČU 

 

Stojim na griču. 

Maham ptiču. 

Odleti stran. 

Ostanem sam. 

 

Ozrem se okoli.  

Proti drevesni smoli. 

Na njej muha pristane.    

Na mestu obstane. 

 

Prilepljena je. 

Nikamor ne gre. 

Poskusi odleteti. 

Lepljive vezi predreti. 

 

Ozrem se v nebo. 

Sonce sije močno. 

Sinje nebo brez oblaka. 

Nekje vrana kraka. 

 

Lastovice v jati. 

Gnezdo imajo pred šolskimi vrati.     

Vrata se odprejo. 

Gnezdo podrejo. 

 

Odidem proč. 

Veter mi daje moč. 

Nazaj se obrnem. 

Smetnjak zvrnem. 

 

 Domen Kacin Vodičar, 9. b 

 

 

 



 61 

TO JE ŽIVLJENJE 

 

Življenje je lahko beda, 

ki človeku preseda. 

Življenje se lahko vleče 

ali pa hitro poteče. 

 

Ljudje prihajajo, 

drugi odhajajo. 

Staro veselje, 

nove prepreke, 

stare pokveke. 

Dobro življenje 

te v nebesa popelje. 

Krivo in grešno 

te v pekel zapelje. 

 

Kot bi trenil, 

se vse dobro konča. 

Na slabo pot si krenil 

in prav ta te pokonča. 

 

Da ne bomo črnogledi, 

pa je tu še par povedi. 

Življenje je krasno, 

življenje je špasno. 

Res je čarobno, 

ko si zaljubljen. 

Zaželeno je zelo, 

če si ljubljen. 

Srce močno ti bije, 

misli ti z meglo prekrije. 

Če ljubezen se uresniči, 

pokliči jo pri priči, 

upraviči svoje veselje, 

izusti svoje mnenje       Lucija Humar, 3. b 

in glasno zakriči: 

JA, TO JE ŽIVLJENJE! 

 

Martin Jerončič, 9 .b       
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SVOBODA 

 

Prost. Svoboden kot ptica. 

Jadram. Visoko v oblakih. 

Veter boža moja lica. 

Sem brez skrbi vsakih. 

 

Naenkrat se zbudim. 

Kot slon se potim. 

To bila je iluzija. 

Resnično življenje 

pa je prava grdobija. 

 

Nemir povsod, vojna, skrbi, 

vas ta pogled ne žalosti? 

 

 

 

 

Če na svetu ne bilo bi 

ene same težave - 

bilo bi lepo, 

bile bi sanje prave. 

 

Zato, v upanju, da se zgodi, 

da tu vse se spremeni, 

z glavo gor pojdi naprej, 

z belim naš ta svet poglej. 

                         Domen Kacin Vodičar, 9. b 

 

 

 

Nejc Šuligoj, LS3, 9. a 
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Dinozavri in smetnjaki 

v naših zgodbah so junaki, 

tajna društva, zgodovina 

in očetova rodbina 

so postali umetnina. 

 

 

 

 

 

Jernej Vinazza, 2. b 
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SREČAL SEM DINOZAVRA 

 

Dinozaver Plavko je majhen, s kratkim repom. Ima majhno glavo in kratke noge. Nekoč je 

padel v jamo, ko je iskal liste. Bil je žalosten. Slišal ga je dinozaver Vili. Vili je zelene barve 

in velik. Njegov vrat in rep sta dolga. Majhno glavo je dal v jamo in videl Plavka. Plavko je 

splezal Viliju po vratu na hrbet. Vili je rešil Plavka iz jame. Od takrat naprej sta velika 

prijatelja. Po zelene liste gresta vedno skupaj. 

Martina Pavšič, 2. b 

 

Bila sem v Afriki. Naenkrat je prišel velik dinozaver. Ko sem ga zagledala, sem se zelo 

prestrašila. Vprašala sem ga, kako mu je ime. Povedal mi je, da  je  Floki. Tudi njega je 

zanimalo, kako je meni ime. Povedala sem, da sem Hana. Postala sva prijatelja. 

Hana Gerbec, 2. b 

 

 

Moj dinozaver se kliče Bobi. Srečala sem ga v Ameriki. Ustrašila sem se ga. Je velik, ima 

dolg rep in velike oči. Je zelene barve. Zelo rad je liste, zato je debel. Rad se sprehaja po 

mehki travi. Zelo dobro skrbi za svoje mladičke. 

Dejana Barudžija, 2. b 

 

Nekoč je živel dinozaver z imenom D1000. V njegovo deželo je priletelo letalo z 90 ljudmi. 

D 1000 se je prestrašil. Ko je letalo pristalo, se je razlegel vik in krik. Vsi so se razbežali, le 

en fantek je ostal pri osamljenem dinozavru D1000. Povedal je dinozavru, da mu je ime 

Srrlmuz. Deček je povabil D1000 na igro. Dinozaver je bil tega vesel. Povedal je, da je 

končno našel prijatelja. Igrala sta se lovljenje do konca dne. 

Jernej Vinazza, 2. b 

POMLADNI DEČEK 

 

Pomladni deček jaha konjička. Na drevesu prelepo poje 

ptiček. Deček nabira rože in se igra z zajčkom. Pomladni 

deček ima na sebi zeleno barvo. Podari jo drevesom, travi in 

grmom. 

Peter Pirih, 2. a 

 

V neki vasi je živel deček, ki mu je bilo ime Ian. Nekega 

pomladnega jutra je šel v gozd. Tam je kukala kukavica tako 

glasno, da se je gozd spremenil v travnik. In ni bilo več poti 

nazaj. Deček se je ustrašil. Potem je zagledal deklico Pomlad, 

ki je v košari imela cvetlice. Ko jo je zagledal, se je spremenil 

v Pomladanka. Skupaj sta začarala zimo v pomlad. 

Aljaž Ipavec, 2. a 

David Lango , 2. a 
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POMLADNA DEKLICA 

 

Nekoč je živela deklica Pomlad. Nekega dne je srečala metuljčka. Metulj je rekel: Ti loviš! In 

sta se lovila. Metulj je ponesreči padel v lužo. Deklica Pomlad je videla, kaj se dogaja in ga je 

poskušala povleči iz luže. A ni mogla. Poskušala je še enkrat in »clof« - metulj je bil že 

zunaj. Zahvalil se je. Deklica Pomlad je rekla: Ni za kaj. In sta šla vsak na svojo stran.  

NE  POZABIMO  REČI:  HVALA! 

Tereza Mugerli, 2. a 

 

Deklica pomlad je poskakovala po travniku. Ko je prvič skočila, je videla zvončico. Rekla ji 

je: Dober dan. Ko je drugič poskočila, je videla trobentico, ki je veselo trobila. Ko je tretjič 

poskočila, je na drugi strani travnika zagledala zimo in jo takoj začarala v pomlad. 

 

Veronika Miklavc, 2. a 

 

Deklica Pomlad je iskala prijateljico. Nenadoma je 

zagledala Pomladno deklico. Postali sta prijateljici. 

Nekega dne sta našli zajčka, ki je bil ranjen. Vzeli sta ga 

domov. Ko je zajček ozdravel, se je spremenil v 

Pomladnega dečka. Zaljubil se je v deklico Pomlad. 

Skupaj sta dobila otroka Pomladančka.       

 

Tadeja Brezavšček, 2. a 

 

 

Deklica Pomlad je poskakovala po travniku. Zagledala 

je marjetico. A če pride zajček? 

Lahko ga pobožam. Sonce sije, lepo rumeno. Deklica se 

veselo igra na travniku in toplo ji je. 

Joj, kako lepa hiša! Ena, dva, ena, dva sem že doma! 

Lep dan vam želim! 

Maja Zucchiati, 2. a 

Dejana Barudžija, 2. b 

 

 

Deklica je šla na travnik. Elegantna je bila. Delala je šopek. Nabrala je zvončke. Cin,cin, 

kako je lepo! Imela je rdeča lička, ker je bilo toplo. Srečala je princa, ki mu je bilo ime Luka. 

Princ je vprašal: Kako ti je ime, princesa? On ni vedel, da je to deklica Pomlad. Povedala mu 

je, kdo je in on je vzdihnil: O, ti si deklica Pomlad! 

Lucia Pascolat, 2. a 
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V okviru projekta Comenius smo se v letošnjem letu posvetili ločevanju odpadkov. Na izviren 

način so o tem razmišljali petošolci. 

 

PRIPOVED ŽALOSTNEGA SMETNJAKA 

 

Nekega dne sem šel mimo smetnjaka Tadeja. Ta me je ustavil: »Damjan, počakaj!« Obrnil 

sem se in ga vprašal, kaj hoče. 

»Veš, kaj počnejo tvoji sosedje, ki so kadilci? Mečejo vame prižgane cigarete, zato so me 

gasili že vsaj desetkrat.« Debelo sem ga pogledal in mu odvrnil: 

 »Nisem vedel, res ne.« 

»Še nekaj je. Tvoj dedek večkrat pozablja očala, zato se po nesreči, včasih pa tudi nalašč, 

zaleti vame, ko pride mimo.«  

»Zato si torej tako izmaličen!« sem jezno vzkliknil. 

»Tvoja sestrična Mojca pa ima doma razne kisline in nevarne raztopine. Odloži jih kar vame. 

Nekatere se polijejo. Ves sem že razžrt!« je zastokal. »Tvoji sošolci Peter, Dik, Jan in Fred pa 

brcajo vame, kot bi bil nogometna žoga! Ukreni kaj, Damjan!« 

Razmišljal sem, kako bi mu pomagal. 

Pregovoril bom sestrično, da bo nevarne tekočine odnesla v zbirni center. 

Dedka bom prosil, da bo nosil očala, sosede pa, da naj cigarete najprej ugasnejo, če že morajo 

kaditi. Sošolce bom prepričal, da si bodo zabavo privoščili na igrišču. 

Smetnjak Tadej se je od zadovoljstva nasmehnil in se mi zahvalil. 

Damjan Medvešček, 5. a 

 

 

Stal sem na smetišču. Bil sem zelo nesrečen. Nisem in nisem se mogel premakniti in še 

prazen sem bil. Vsi smetnjaki okrog mene so bili polni ločenih smeti. 

Nekega dne pa je prišel Tonček. V samokolnici je imel kup raznih smeti. Ker pa so bili vsi 

smetnjaki do vrha polni, je vse vsul vame. Razveselil sem se in bil srečen kot še nikoli prej. A 

kar hitro sem videl, da smeti niso nič vljudne. Med sabo so se začele prepirati.  

Majica s kratkimi rokavi je rekla: »Kako je ta družina nemarna in razsipna! Njihov fant se je 

valjal po blatu in me umazal. Mami se me ni dalo oprati, pa me je zavrgla.« 

Pa sta se oglasila še čevlja:« Midva sva ožulila očeta, pa naju je odložil v samokolnico in 

sedaj sva tu.« 

Smeti so kričale druga čez drugo. Nobene več nisem razumel. 

Končno je prispel tovornjak za smeti in jih odpeljal. Tako sem se jih rešil. 

Naslednji dan je prišla Klara in prinesla samo neuporabne in ločene smeti in jih vsula vame, 

zato sem bil najsrečnejši smetnjak na svetu. 

Anja Pavšič, 5. a 
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Sem smetnjak Piki in sem zelo nesrečen, ker je v meni veliko različnih smeti. 

Nekega dne je bila v mestu zabava. Dan po njej so čistili mesto. Vse odpadke so zmetali 

vame. Nič niso ločevali, nič niso vrgli v sosednji smetnjak. Nekdo je imel rojstni dan, ker je 

žena iz sosednjega bloka prinesla ostanek velike torte, na kateri je pisalo: Maša, vse 

najboljše. Torta se je jezila na gospodinjo, ker jo je vrgla v napačen smetnjak. Oglasila se je 

še plastenka: »Tu je gneča. Jaz se ne morem tiščati. Le kdaj bodo pripeljali smetnjake za 

ločevanje?« Tudi vreča, polna smeti, ni mogla biti tiho. Rekla je, da ne bo več vsega tega 

prenašala. 

Mimo je prišel Tinko, ki se je vračal iz šole. Stopil je do mene in odvrgel bananin olupek. 

Škatlica barvic se je jezila, ker je pristal  na njej, in še plastenka se ji je smejala. 

V soboto popoldne pa sta se pri smetnjaku srečala »klošar« Franc in Micka iz sosednje vasi. 

Franc je ravno začel brskati po smeteh in  iskati kaj uporabnega, ko je mimo prišla Micka. 

Jezil se je, ker so bili odpadki tudi po tleh. Ko smetarji praznijo zabojnike, smeti po tleh ne 

poberejo. Micka, ki je vse to slišala, se je šla pritožit na mestno občino.  

Čez nekaj dni so pripeljali nove smetnjake za ločevanje. 

Bil sem vesel, da nisem več edini smetnjak v soseski.   

                                                                                                                         Ivana Humar, 5. a 

 

 

Vanesa Močilnik, Amadeja Bajt, Mateja Felc, LS3 

 

 

 

ČE  BI  BILA  RASTLINA,  BI  BILA… ČAJOTA 

Če bi bila rastlina, bi bila ČAJOTA. Pravijo mi tudi  indijanski krompir… Rasla bi na vrtu 

moje babice, ki je spomladi pisan, saj na njem rastejo lepe rože. Zelo dišijo in jih obletavajo 

čebele. Te rože kasneje nimajo plodov. Jaz pa jih imam. Ljudje bi me lahko posadili v 

zemljo, a me  raje pojedo. Moj okus je podoben krompirju. Uporabljajo me  v  kulinariki. Me 

skuhajo, spečejo, naredijo  v solati, golaž… Moji plodovi imajo bodice, zato me težko 

nabereš. Z njimi se branim pred živalmi. Tudi rastem tako, da se vzpenjam po opori.  

Sem užitna, dobra in nenavadna rastlina. 

 

Neža Jeklin, 4. a 



 70 

PO VZORU TAJNEGA DRUŠTVA PGC SO TUDI ŠESTOŠOLCI 

USTANAVLJALI SVOJA TAJNA DRUŠTVA IN PISALI PRAVILA ZA 

NJIHOVO DELOVANJE. 

 

DRUŠTVO LENUHOV  

Pravila društva: 

 

1. Vsaj enkrat mesečno napiši domačo nalogo. 

2. Če je mogoče, lenari. 

3. Med pisanjem testa se ne trudi, lahko oddaš prazen list. 

4. Med poukom premišljuj o zabavnih stvareh. 

5. V šolski zvezek piši čim manj, da ti ne zmanjka listov. 

 

Lea  Medvešček, 6. a 

 

DRUŠTVO SSVSN, NP  (super smrdljive volnene stare nogavice, ne pisane)  

Pravila društva:  

 

1. Nogavice morajo biti: stare, strgane, volnene in morajo smrdeti. 

2. Ne smejo biti pisane. 

3. Član ne sme zavreči nogavice, ki je stara, strgana, volnena ali smrdeča.  

4. Nogavice morajo biti spravljene v stekleni škatli, v kateri so obešene na 

vrvico. 

5. Nogavice se lahko uporablja tudi v dobrodelne namene. 

       Blaž Levpušček, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Hvalica, 1. a 
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KRONIKA MOJEGA RODU (odlomki iz družinskih kronik devetošolcev)  

 

Nekoč je v majhni primorski hribovski vasici na kmetiji živel fant z imenom Ivan. Krstili so 

ga za Filipa, kajti takrat so vsi imeli dve imeni. Dopolnil je dvajset let in sčasoma naj bi od 

očeta prevzel kmetijo. Nekega dne so mimo njihove kmetije peljali h krstu majhno deklico 

Amalijo, krstili pa so jo za Elizabeto. Ivanu je bila deklica tako všeč, da si je rekel: »Ko bo 

zrasla,  bo moja žena.« Minevala so leta. Medtem se je Ivan poročil, vendar pa sta mu na 

porodu umrla žena in novorojeni otrok. Ostal je sam. Kmalu je opazil, da je Amalija zrasla v 

zelo lepo dekle. Zaljubila sta se, poročila, imela šest otrok in živela srečno do konca svojih 

dni… Četrti izmed njunih otrok je bil Andrej, moj 'nono'… 

 

Andrej se je s  Potravnega vozil s kolesom v službo v tovarno Salonit Anhovo in na poti 

videval Olgo. Prav zaradi nje ga je pot, še bolj pogosto kot je bilo potrebno, vodila mimo 

hiše, v kateri je stanovala Olga. Še preden je dopolnila osemnajst let, sta se z enim kolesom 

odpeljala v Kanal in se poročila. Bila sta tako srečna, da nista opazila, da kolo nima zavor…. 

 

Rada igram harmoniko, prav tako kot moj pranono. Moja sestra pa rada igra orgle. Pravijo, da 

je prastric mojega očeta tudi rad igral orgle. Ne vem, očetov rod moram še raziskati. Vem le, 

da živim v najstarejši hiši v vasi. Vse bliže mi je tudi rek, da jabolko ne pade daleč od 

drevesa, saj se lastnosti prednikov prenašajo na nas – potomce.  

Ana Markič, 9. a 

 

Kot zanimivost naj povem, da je bil pradedek po 

mamini strani daljni bratranec Franceta Bevka, 

vendar  je to težko potrditi, saj so se vsi zapisi 

pomešali ali izgubili. Podobno je po očetovi 

strani. Očetova babica naj bi bila prav tako 

daljna sestrična Cirila Kosmača. To mogoče 

sploh ni res, ampak tako so mi pred približno 

šestimi leti povedali stari starši. 

Domen Kuk, 9. b 

Andraž Hvalica, 1. a 

 

Vsak človek je oseba zase, a ima svoje zgodbe, svojo preteklost. Tako tudi jaz. Imam svoj 

rod, ki ima svoje zgodbe in preteklost.  

Sem Mateja Felc. Živim v Kanalu, v hiši, ki jo je kupil moj praded Feliks Felc. In tako 

nekako se začne zgodba moje družine. 

Moj praded Feliks Felc se je rodil leta 1904 na Vojskem nad Idrijo. Pri štirinajstih letih je 

moral »s trebuhom za kruhom«. Pot ga je zanesla v Goriška brda. Čez čas je srečal dekle 

Marijo. Poročila sta se in dobila tri otroke. Najmlajši sin je bil Venceslav Felc. Začela se je 

druga svetovna vojna. Feliks je moral v partizane na Dolenjsko. Mariji so čez čas povedali, 

da je njen mož umrl, kar pa je bila huda pomota… 

Ko mi babica ali mama pripovedujeta o svoji preteklosti, se jima vedno orosijo oči. 

Stara sem petnajst let in živim lepo življenje. Ko pa pomislim na svojega pradeda, si ne 

morem predstavljati, da bi morala hoditi po svetu in si sama služiti denar za preživetje. 

Mateja Felc, 9. b 
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Kronika je privzeta beseda iz grščine, ki pomeni obširen zapis pomembnejših dogodkov, 

zapisan po zaporedju dogajanja. Družina je v našem življenju zelo pomembna, saj vpliva na 

to, kako bo le-to potekalo. Družina te nauči osnovnih vrednot, kaj je pomembno in kaj 

pomeni biti dober človek… 

Moj dedek Franc Bukovec je odraščal v Avčah in hodil v Osnovno šolo Kanal. Istočasno si je 

za preživetje služil kruh s košnjo sosedovih pašnikov. Pot je nato nadaljeval na učiteljišču v 

Mariboru, kjer se je izšolal za učitelja športne vzgoje, geografije in zgodovine. Bil je tudi 

dolgoletni ravnatelj naše šole. Ker je v Kanalu že od nekdaj najbolj priljubljen šport odbojka, 

jo je igral tudi moj dedi. V takratnem klubu Salonit je skupaj z ekipo dosegal vrhunske 

rezultate na področju bivše Jugoslavije… 

Moj pradedek  Leopold je bil kovač. Imel je svojo kovačijo v centru Kanala, natančneje v 

Gasi. Poleg kovačije pa je bil zaposlen v bližnji tovarni Salonit Anhovo. Tam je bil tudi 

nagrajen za poseben izum, saj je bil zelo inteligenten človek, ki je rad raziskoval. Njegovo 

življenje je bilo zelo težko. Rojen je bil v Močilah na liškem koncu. Že kot mlad fant je bil v 

času druge svetovne vojne zaveden Slovenec, zato ga je okupator deportiral v zloglasno 

taborišče Buchenwald v Nemčijo. Njegova hči, moja babica Alenka, mi je velikokrat 

opisovala kruta dogajanja, ki jih je njen oče doživljal v taborišču. Na srečo je bil delaven in 

iznajdljiv človek, zato so ga velikokrat izkoristili za delo, kljub temu pa je kmalu pristal na 

listi za usmrtitev. Tisti dan sta ga rešili samo njegova iznajdljivost in inteligenca. Skupaj s še 

dvema zapornikoma so na poti v smrt zbežali. Dolge mesece se je skrival in bežal in nekega 

dne le prišel v Kanal. Moja prababica je med tem časom dobila pismo nemške vojske, da je 

umrl v taborišču in žalosti pri hiši ni bilo konca. Ko je nekega dne potrkal na vrata svojega 

doma ves sestradan in na robu smrti, pa je spet začela verjeti v čudeže... 

 Ko je bila moja babica stara dvajset let, sta se z Antonom poročila. Poroka je bila zelo 

spontana, nista je načrtovala, priče sta dobila kar na poti z vlakom v Maribor, kjer sta se 

poročila še isti dan. Njuni domači so bili ob tem zelo presenečeni. Tako pač je v ljubezni…  

To je bila hitra predstavitev mojega družinskega drevesa. Družino zelo spoštujem. Ob večjih 

praznikih se naša družina zbere in najlepše je, ko si pripovedujemo zgodbe iz preteklosti. S 

sorodniki sem zelo tesno povezana, predvsem z bratrancem Irenejem in sestrično Tiano. 

Zavedati se moramo, da je družina naše največje bogastvo, ki ga moramo ohranjati za 

prihodnost. 

Eva Mori, 9. b 

 

Zelo nenavadno je, da se človek začne zanimati za svoje korenine takrat, ko je to nujno 

potrebno. To se je zgodilo tudi meni. Zelo zanimivo je, da je moj rod izjemno pester in da 

večine stvari, ki sem jih izvedel v zadnjem času, prej sploh nisem vedel. 

  Začel bom pri rodu moje mame, pri njenem očetu. Moj ded se je zelo zanimal za svoje 

korenine in je stvari malce raziskal. Izvedel je, da njegov rod živi v majhni vasi Klavže že 

najmanj od leta 1796, kar je več kot 200 let. Začel bom pri njegovem pra-pra-pra-pra dedu. V 

starih časih so bile zelo značilne številčne družine in dedek mi je povedal, da je njegov oče 

imel kar deset bratov in sester. Vsi so imeli malo umetniške žilice. Večina jih je prepevala, 

dva brata sta se ukvarjala s slikarstvom, sestra pa je pisala poezijo. Moj ded je vrsto let 

prepeval v pevskem zbor, njegov brat pa je od malih nog igral na razne inštrumente. Tudi 

moja mama je obiskovala glasbeno šolo, študirala glasbo in postala profesorica glasbe. 

  Zdaj bom preskočil k moji babici po mamini strani. Iz njenega pripovedovanja sem izvedel, 

da je njena mama zelo rada brala poezijo. Še posebej ji je bil všeč Simon Gregorčič. To je 

bilo za tiste kraje in čase precej nenavadno, saj je večina ljudi živela na kmetijah in ni imela 

časa za umetnost. Še po njeni smrti je njen mož večkrat dejal, da ji kmečko življenje ni bilo 



 73 

pisano na kožo in da bi morala postati učiteljica. Moja babica se spominja, da je bilo po 

zaslugi njene mame pri hiši veliko knjig in revij… 

 Kot zanimivost lahko povem, da je bil oče moje babice bratranec znanega slovenskega 

pesnika Mateja Bora. Njegovo pravo ime je bilo Vladimir Pavšič, Matej Bor pa je bil le 

njegov psevdonim… 

 Zelo pester je tudi rod mojega očeta. Najprej bom nekaj povedi posvetil rodu njegovega 

očeta oz. mojega deda. Ta družina izhaja iz vasi Lovišče pod Ligom. Pri hiši se je reklo »Pri 

Jerončevih«. Leta 1880 se je eden izmed sinov, po imenu Anton, priselil v majhno vas 

Potravno, na posestvo kupljeno na dražbi. Imel je štiri otroke. Starejši sin Franc je bil pismen, 

kar je bila takrat redkost. Na žalost je padel v 1. svetovni vojni. Francovi trije sinovi so bili 

vsi umetniško nadarjen. Igrali so kitaro, mandoline ter violino. Najbolj nadarjen izmed vseh 

pa je bil Jožef (Pepi). Igral je vse zgoraj naštete inštrumente. Bratje so pri hiši imeli pravi 

ansambel in večkrat zabavali ljudi na raznih plesih. Eden izmed teh bratov je bil oče mojega 

deda. Ime mu je bilo Alojz. Alojz je bil v umetnosti izjemno vsestranski. Igral je kitaro, pisal 

pesmi ter kroniko dogodkov vsakdanjega življenja… 

Moj oče je že pri petnajstih letih začel igrati bas kitaro v prvi skupini – WO. Sledili so še 

Relax, America, Eclipse, v kateri še vedno igra glasbo Pink Floydov, ter Happy day… 

Zelo zanimivo je bilo tudi življenje rodu moje babice. Rod njenega očeta izvira iz Kala nad 

Kanalom, rod njene matere pa iz Srednjega. Rdeča nit obeh rodov je bila umetnost, še 

posebej glasba. Babičin praded se je priženil v Ročinj in bil izvrsten pevec. Nastopil je tudi 

pred cesarjem Francem Jožefom… 

Kot lahko vidite, je glavna značilnost mojih rodov umetnost, še posebej glasba… 

Martin Jerončič, 9. b  

 

Najprej bom opisala prednike po očetovi strani. Moja 'pranona' Albina se je rodila na 

Potravnem. Imela je štiri sestre in enega brata, ker pa je bila najstarejša, je morala že zelo 

zgodaj poprijeti za delo. Bila je tudi partizanska kurirka, nosila je pošto v sosednjo Gorico in 

druge kraje. Moj 'pranono' Emil Kogoj se je tudi rodil na Potravnem. Že zelo mlad je moral v 

partizane, kjer je bil ustreljen v nogo, zato se je vrnil domov. Emil in Albina sta se poročila 

leta 1950. Isto leto se jima je rodila moja 'nona' Erna. S Potravnega so se preselili v Ajbo. 

Albina je doma skrbela za otroke, Emil pa je hodil v službo. Umrl je leta 2003, star 78 let. Bil  

je  sorodnik znanega skladatelja Marija Kogoja… 

 'Nono' Stane se je rodil leta 1943 v Bodrežu. Ko je bil še dojenček, so bombardirali most v 

Ajbi. Njegova družina se je skrila za skalami, on pa je, kot da bi vedel, da jim preti nevarnost, 

ostal tiho kot miška. Kasneje se je izšolal za zidarja. Stane in Erna sta se poročila leta 1970. 

V Kanalu sta si uredila hišo in imela dva otroka, Bernardo in mojega očeta, Sebastjana… 

 'Pranono' Jakob Kogovšek se je rodil v 

Zavratcu. Pomagal je na kmetiji, učil pa 

se je tudi igrati na orgle. Med vojno so ga 

ameriški vojaki odpeljali na Korziko in 

Sicilijo, kjer se je moral boriti za 

ameriško vojsko. Po koncu vojne se je 

vrnil v Zavratec in kasneje kar 67 let 

igral orgle v zavraški cerkvi 

Urša Blažič, 9. a   

 

Urška Lango, 5. a 
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RAJ DANES 

 

Nekaj nenavadnega se dogaja v našem vsakdanjem življenju, ki je postalo preprosto in nam v 

veselje. 

Ni skrbi, ljudje so veseli, umirjeni in pripravljeni pomagati vsakomur. Spremembe so na 

vsakem koraku. Ni ne  revnih ne bogatih. Izginil je denar in zaupanje je na najvišji možni 

stopnji. Ko vstopim v trgovino, ljudje vzamejo kar potrebujejo, vendar ni blagajn, da bi to 

plačali. Prisluhnem pogovoru na ulici, kjer je vse veselo, brez zavisti, sliši se veliko lepih 

besed. Vojne so končane. Ljudje si niso več sovražniki, ampak smo ena velika družina, v 

kateri je vsakdo upoštevan. Tudi meje so izginile, ni policije, sodišč, zaporov in socialnih 

ustanov. Vse teče usklajeno, brez vpliva posameznika. Ni parlamenta, politike in 

predsednikov.  

V šoli ni ocen, a vseeno radi vanjo zahajamo, ker v sproščenem ozračju in pogovorih 

pridobivamo znanje. Vsi znamo vse, brez izjem. Spoštujemo drug drugega, mi učitelje in oni 

nas.  Vse teče brez problemov. 

Kaj se pravzaprav dogaja? Postajam vznemirjen. Kar hitro se vživim v to utečenost, ko 

opazim, da vse biva v sožitju. Mesta so lepo urejena, narava je neokrnjena in čista. Tudi 

naravne katastrofe so se ustavile. Ni poplav, potresov in plazov. Vse je prijazno drug do 

drugega in ta občutek sreče ljudi, urejenosti in drugačnosti me obdaja z veseljem, ki je 

prisotno med vsemi nami. “ Ali je sploh to mogoče?” se sprašujem. »Saj to je raj na Zemlji! 

Raj, ki ga nikoli nismo imeli. To je res prelepo!« 

Tedaj pa kar naenkrat zaslišim znani glas v daljavi: “ Aljaž, Aljaž, Aljaž! “ Bila je mama, ki 

me je zbudila iz raja v vsakdan. 

Aljaž Bezjak, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Kristina Kudrič, 7. a 
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Italijansko in angleško 

pišemo in govorimo, 

pa prevajat se učimo,  

kot nagrada konec leta 

se nam še izlet obeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok Pušnar, 7. a 
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ČEDAD - CIVIDALE DEL FRIULI 

 

V četrtek smo se učenci izbirnega predmeta italijanščina 2 odpravili v Čedad. Najprej smo se 

odpeljali v Tolmin in se tam srečali z učenci iz Osnovne šole Tolmin. Izpred šole v Tolminu 

smo se odpeljali z manjšim avtobusom proti Čedadu. Na avtobusni postaji v Čedadu smo 

izstopili iz avtobusa in peš odkorakali na trg Pavla Diakona. Tam smo se razdelili v skupine. 

Učiteljica Nataša Jan Faletič nam je razdelila učne liste in vsaka skupina je imela na učnih 

listih zemljevid in začrtano pot, ki jo je morala opraviti. Na učnih listih sta bila dva dela 

nalog. Prvi del smo rešili v skupinah, drugi del pa smo reševali skupaj z učiteljico. Ogledali 

smo si keltsko podzemlje – Keltski ipogej, Hudičev most, stolno cerkev Marije vnebovzete, 

srednjeveško hišo, ki velja za najstarejšo hišo v mestu, in langobardski tempelj. Ko smo z 

delom končali, smo si lahko privoščili še sladoled. Ekskurzija je bila zelo poučna. 

Sposobnost orientacije v mestu po navodilih v italijanščini in znanje jezika smo lahko 

preizkusili še v praksi. 

Matic Gabrijelčič, 8. b 

 

 
 

 Ekskurzija  v Čedad 
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UNA GITA PERFETTA 

 

In estate, in agosto ho avuto un giorno indimenticabile. Io sono andato in Germania e in 

Austria con la mia famiglia. Il primo giorno noi abbiamo visitato Salisburgo in Austria. A 

Salisburgo noi abbiamo visto la casa di Mozart e la cattedrale di Salisburgo. Noi abbiamo 

visitato anche la miniera di sale vicino a Salisburgo. Gli altri due giorni noi abbiamo visitato i 

castelli Bavaresi. Noi abbiamo visto due castelli di Ludovico di Baviera e un castello di 

genitori di Ludovico. Il primo castello che abbiamo visto si chiama Neuschwainstein. Questo 

castello é reppresentato anche all' inizio del film di Disney. Questo castello é bellissimo e 

molto grande. L`altro castello che abbiamo visitato é un palazzo con l` interno tutto in oro. 

Noi abbiamo dormito in una camera privata. Il viaggio é stato molto lungo. Noi siamo tornati 

a casa a mezzanotte. 

 

Martin Jerončič, 9. b 

TORONTO 

 

Hello. My name is Tomaž and I'm going to describe the city of Toronto, but first, I'm going 

to tell a few things about Canada. Canada is the second largest country in the world, but only 

thirty-two million people live there. The weather there is artic and it's very cold. The most 

economically developed province of Canada is Ontario whose capital city is Toronto. The 

city is on the north-west of the Lake Ontario, which is the smallest of five North-American 

lakes. The first settlers were Indians from the Seneka tribe. They called the city Teioiagon. 

The French built a fortress there in 1720 and called it Toronto. The British conquered 

Toronto in 1723. The governor of Ontario called it York in 1793 and it was declared the 

capital city of Ontario. At first, there were 700 people living in York, but the number 

increased fast and in 1824 there were 9,000 people. York became a town and it got back its 

old name Toronto.  

In the middle of the 19
th

 century, a railway was built in the town and it contributed to the 

economic development a lot. Today, Toronto is an economic, financial, industrial and 

cultural centre and it has 2,5 million inhabitants. The mayor leads the town. Toronto is the 

most ethnically diverse city in the world. 60% of the population was born on the other side of 

the ocean. There are sixty different nations which speak more than hundred languages. 

Among them there is also a Slovenian community. Toronto has many neighborhoods. There 

are an Italian quarter, a China town, a Portuguese quarter, an Indian quarter and so on.  

In the city, which stretches 43 kilometres on the one and 21 kilometres on the other side, 

there are 1,500 parks, and they represent over 18% of the city area. The city also has 187 

kilometres of cycling paths. The most famous building in Toronto is the CN Tower. It got the 

name from a railway company called the Canadian National, which is with its 553 meters the 

highest building in America. The city has a subway which is combined with bus and tram 

routes. The main train station is called the Union Station. There is also a huge Villa called 

Casa Loma and such huge villas are rare. The villa has 98 rooms that are furnished and 

connected to a secret passages and hidden doors. The villa is a museum now. That’s all. 

Tomaž Šuligoj, 8. b 
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ŠALE MLADIH PREVAJALCEV IZ 7. RAZREDOV  

Si slišal novico? 

Ne, kaj pa? 

Moj stric je padel s pečine. 

Ali sta si bila zelo blizu? 

Dovolj, da sem ga potisnil. 

Luka Bajič Kralj  in Luka Lahajnar, 7. b 

 

Moški se je utapljal v reki. 

» Na pomoč, ne znam plavati! « je vpil. 

» Ne znaš plavati? 

Jaz tudi ne,« je rekel starec, ki je sedel na rečnem bregu in ribaril,  

» pa ne vpijem zaradi tega.«   

Nika Vidič, 7. a 

 

Kaj je narobe, mali mož, zakaj jočeš? 

Moja teta je šla utopit vse mucke. 

Ahh, to je pa hudo. 

Pa še kako, obljubila mi je, da bom jaz lahko to naredil. 

 

Erik Wolhar Pervanje in  Jakob Maver, 7. a 

 

Alice je tekla vsa objokana k svoji mami: 

»Mamaa! Craig je dal  žabo v mojo posteljo.« 

»Craig!« ga je poklicala mama. »Zakaj si ji dal 

žabo v posteljo?« 

»Ker nisem našel kače,« se je odrezal brat. 

 

Mali George je glasno molil: 

»Prosim, Bog, naredi Pariz za glavno mesto 

Italije.« 

»Ampak George,« je vprašala mama,« zakaj 

prosiš za tako neumnost?« 

» Zato, ker sem danes to napisal v svoj 

preizkus znanja.« 

Tadej Škrlec, 7.b 

 

Stric Bob: » Frankie, ali si bil priden  v cerkvi to jutro?« 

Frankie: » Pa še kako. Moški mi je ponudil velik krožnik, poln denarja, in jaz sem 

rekel'ne,hvala'. 

Laura Skrt, 7. a, Nika Cvetrežnik, 7. b  

 

Jennifer je dobila lepo zapestnico za svoj rojstni dan. 

Nadela si jo je tudi za v šolo, ampak- hudimana - nihče je ni opazil.  

Končno je med uro vstala in na ves glas rekla: »Uf, kako je tukaj vroče! Mislim, da bi morala 

sneti svojo zapestnico.«  

 

Ana Medvešček, 7. a,  Manja Bezjak, 7. b 
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So uganke prave zanke 

in za konec pa še šale, 

ki v šoli so nastale. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hana Munih. 6. a 
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KDO VE, KDO ZNA – REŠITI UGANKE IZ 6. A? 

 

Vije se in vije, 

a na koncu se izlije. 

 

Julija in avgusta, 

tiho so njegova usta, 

ko pa v šolo pridemo,  

zopet z njim se snidemo. 

 

Kar vidi, je belo, 

če pa ni, ono belo naredi. 

 

Ko je majhna, je grda,  

a ko v bubo se zvije, 

lepoto svojo kmalu odkrije.  

 

Noge po zraku vrti, 

pa vendar po cesti drvi. 

Kdo je to?         Jure Okroglič, 8. a 

 

Ogromna žival se je boji, 

le nekaj večja od nje, pa jo lovi. 

 

(Odgovori: reka, šolski zvonec, belilo, gosenica in metulj, kolesar, miš) 

 

Maja Križnič, 6. a  

 

 

Mama in tata  

imata po dva, 

hčerka ima enega, 

sin pa nobenega. 

 

Okrogel možicelj 

ima štiri oči, 

veselo se smeje,  

se za hlače drži . 

kdo je to? 

 

Rep, lisasta obleka 

dvigalo do neba 

in še štiri noge – 

uganka se konča.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voda, zelenjava in testenine 

v trebuhu njegovem plešejo,  

ko pa se segrejejo, 

se v krožnik zlijejo. 

  

(Odgovori: črka-glas a, gumb, žirafa, 

lonec) 

 

Lea Medvešček, Evelina Skrt, 6. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blaž Mrak, 8. a 
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BISERČKI IZ ŠOLSKIH KLOPI 

 

Ura dopolnilnega pouka pri slovenščini. 

Učiteljica vpraša: » Povejte, kako se imenuje šesti sklon.« 

Učenec, ki je na vrsti, začne: »Šesti sklon se imenuje, se imenuje …« 

Učiteljica pomaga: »Imenuje se o…« 

»Orožnik!« ustreli učenec. 

 

Slovenščina. Ura utrjevanja slovenskih pregovorov. 

Učiteljica: » Dopolnite slovenski pregovor: Kdor laže, …« 

Pričakuje odgovor »tudi krade«. 

Učenec, ki je malo pesniško navdahnjen, pa »pogrunta«: 

» Kdor laže, se izkaže!« 

 

Ali že veste najnovejšo razlago pregovora  Kdor hitro da, dvakrat da? 

Učenci so ugotovili naslednje: 

»To pomeni, da tisti, ki nekaj hitro da, mora potem dati dvakrat, ker so že pozabili, da je dal.« 

 

Ura slovenščine. 

Učiteljica: » Kakšna je Pavčkova pesem Darovi po obliki?« 

Učenec: »Zelena.« 

 

Slovenščina. Spraševanje v 6. razredu. 

Učiteljici se je pri spraševanju »zagovorilo« in vprašanje je oblikovala takole: 

»Sedaj pa povej še, v katerem dajalniku je samostalnik 'materi'?« 

»V tožilniku!« je vztrajala učenka. 

 

Zanimivost iz ankete o odpadkih: 

 

MANJ BOGATIH – MANJ ODPADKOV – OD MINEŠTRE JIH NI! 

 

 

In še dva »lešnika«: 

 

Pozor! Izumili smo 

ČASOVNI STAVČNI ČLEN 

in TRDILNI PRIDEVNIK. 

Če se bodo jezikoslovci 

strinjali, bosta naša izuma 

morda že naslednje leto v 

učbenikih za osnovno šolo 

 

Bisere zbrala Anica Madon 

 

 

 

Domen Golja, 7. b 
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In ko gre devet let mimo, 

spet začetek se obeta - 

hitro tečejo nam leta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejc Šuligoj, LS3, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Vanesa Močilnik, LS3, 9. b  
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NAŠI DEVETOŠOLCI BODO KMALU DIJAKI 

 

Naša osnovna šola se končuje. Ostali so le še trije tedni. Pretekla leta smo se vedno 

pogovarjali o srednji, toda zdaj ni več tako. Obiskovati sem začela osemletno osnovno  šolo, 

končujem pa devetletno. Vsi sprašujejo,  kakšen je  občutek, ko se šola končuje. Na ta 

vprašanja nimam odgovorov. Na šoli so seveda najboljše ekskurzije in nekateri predmeti, kjer 

učiteljice niso preveč sitne. Vsi pa mislijo, da je lahko končati deveti razred, pa ni tako. Vsak 

ga doživlja drugače. 

 

Almedina, 9. b 

 
 

Všeč mi je, da bom končal osnovno šolo, a mi je malo tudi žal. Ostalo mi bo veliko spominov 

– lepih, grdih, žalostnih in veselih, ampak vsak mora naprej in si graditi svojo usodo. 

 

Dani, 9. b 

 
 

Ko sem bila majhna, sem jokala, saj nisem hotela v šolo, sedaj pa sem srečna, da jo 

končujem. Bilo pa je to najlepše obdobje v mojem življenju. Srednje se veselim, ker upam, da 

bo prav tako lepo. 

 

Lučka, 9. a 

 
 

Osnovno šolo zapuščam z  lepimi in manj lepimi spomini. Všeč mi je bilo, da smo preživeli 

veliko lepih trenutkov s sošolci, ni pa mi bilo všeč, ker se je bilo treba veliko učiti. 

 

Maja, 9. b 

 
 

Ko smo vrtec zapustili, se nam je v šolo močno mudilo, saj nas je zanimalo, kaj tam počnejo. 

Veliko smo se igrali, nekaj tudi naučili – šteti do 10, počasi brali prve črke. Ko smo stopničke 

počasi premagovali, smo prvič dobili ocene. Se »kregali« z učiteljicami, si nagajali med sabo. 

V devetem razredu smo se malo zresnili. Zdaj odhajamo in veselo zremo v prihodnost. 

 

Peter, 9. b 

 
 

Najbolj mi je žal, ker bom izgubila moje sošolke in sošolce, saj sem se  z nekaterimi zelo 

dobro razumela. Vendar komaj čakam, da začnem srednjo šolo. 

 

Nika, 9. b 


