
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Šolsko leto se zaključuje in pred vami je letošnja izdaja glasila 
učencev razredne stopnje. Ustvarjali smo ga učenke in učenec 4. in 5. 
razreda. V njem boste našli nekaj dogodkov in rezultatov tekmovanj 
iz letošnjega šolskega leta, vse učence razredne stopnje smo povabili 
k ustvarjanju literarnih ali likovnih stvaritev.  

V današnjem času vedno več strokovnjakov opozarja na zdrav način 
življenja in tudi v tem glasilu smo zbrali nekaj nasvetov. Pravzaprav 
nismo odkrivali novih metod življenja, si pa oglejte to rubriko in 
upoštevajte naša priporočila.  

Za konec smo pripravili tudi dve križanki, eno malo težjo in eno za 
najmlajše bralce. Učenci naprosite učiteljice, naj skopirajo križanki 
in jih rešite. Izpolnite kartončke za žrebanje in jih oddajte svojim 
razredničarkam. Izžrebali bomo 5 malo manj zdravih, a sladkih   
nagrad.  

Alja, Kristina, Karolina, Katarina, Karmen, Klara, Manja, Natalija in 
Domen ter mentorica Andreja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Ustvarjalci Nagajivca 



PRVI ŠOLSKI DAN 

Prvi september je za šolarje pomemben dan. Pomeni konec poletnega 
lenarjenja in zabave, začnejo se vsakodnevne domače naloge, 
preizkusi, zgodnje vstajanje, skratka obveznosti, ki včasih niso 
prijetne. Pa vendar. Za tiste, ki vstopajo skozi šolski prag učenosti 
prvič pa je ta dan nekaj posebnega. Skrita radovednost vznemiri 
vsakega prvošolca. Kakšna bo učiteljica? Kakšen bo razred? Kdo vse 
bo moj sošolec? S kom bom sedel v šolski klopi? Kaj se bom učil? 
Vprašanj je nešteto.  Kako pa je prvi dan doživljala prvošolka Kaja 
Pečovnik, boste izvedeli iz naslednjega pogovora.  

Ali si se veselila prvega šolskega dne? 

Ja, zelo. Že cel mesec sem se veselila, da bom šla v šolo. 

Kaj imaš v svoji šolski torbi? 

V moji šolski torbi so zvezki, peresnica, mapa, copati, barvice, 
radirka… 

Kdo te je spremljal prvi šolski dan? 

Na prvi šolski dan me je spremljala mamica. 

Kako si se počutila v šoli? 

Odlično. 

Ali ti je šola všeč? Zakaj? 

Da, v šoli mi je všeč, ker imam veliko prijateljev, 
prijazni učiteljici… 

Kaj si počela, ko si se prvi dan vrnila domov kot šolarka? 

Ko sem prišla domov iz šole, sem se najprej pripravila za naslednji dan 
nato pa sem se igrala.  

S Kajo se je pogovarjala Natalija.  



KAJ SE JE DOGAJALO, KOD SMO  

POTOVALI …  
PLANINSKI ŠPORTNI DNEVI 

Prvi razred so se odpravili na Ivanovo pustoto. Ko so prišli 
do Sončne hiše, so malicali ter se igrali različne igre. 
Nestrpno so čakali, kdaj jim bo učiteljica prebrala škratovo 
pismo. V škratovem pismu je pisalo, da jih v ″Mehki goši″ 
čaka presenečenje. Komaj so čakali, da pridejo do cilja. In v ″Mehki 
goši″ so res našli PRESENEČENJE, ki jim je bilo zelo všeč in tudi 
škratova hiška je bila prikupna.  

Kristina, Katarina 

Učenci 2. in 3. razreda so se odpravili na Lepenatko. Ko so prišli na 
vrh, so malicali in se lovili. Z vrha so videli Zadrečko dolino, Rogatec 
in Menino. Preden so se odpravili nazaj v dolino, so se vpisali v vpisno 
knjigo. Ko so prišli v šolo, so jih zaradi dolge poti bolele noge.  

Kristina, Katarina 

 Učenci 4. in 5. razreda smo se podali v pogorje Raduhe. Peljali smo se 
do Vodol, se namalicali potem pa se zagnali v hrib. Hodili smo po 
gozdni poti, iskali gobe in jedli borovnice, ki smo jih našli. Potem pa 
smo končno prišli do Travnika. Na Travniku smo se ustavili pred kočo. 
Učiteljice so popile kavo, otroci pa smo se lovili po gozdu. 
Fotografirali smo se nato pa  odšli proti Malem Travniku. Hoteli smo 
pogledati v dolino, a se zaradi megle ni videlo nič, zato smo se 
odpravili proti avtobusom. Po poti smo se prerivali, saj smo hoteli vsi 
biti prvi na avtobusu. Ko smo se usedli, smo se že peljali proti Lučam. 
Ta dan je bil zabaven! 

Alja, Karolina 

 

 



ZIMOVANJE NA KOČI NA LOKI 

Planinsko društvo Luče je letos organiziralo tridnevno zimovanje na 
Loki. Na zimovanje smo se odpravili v soboto, prvi dan zimskih 
počitnic. Nič kaj prijazno vreme nas je pozdravilo tisto sobotno 
jutro, a vendar smo si oprtali nahrbtnike in se podali na potep. 
Najprej smo se s kombiji pripeljali do Radušnika. Tam smo se srečali 
z našimi prijatelji, mladimi planinci z Ljubnega. Skupaj smo se 
odpravili na pot. Veter je močno pihal in pot je bila kar naporna. Vsi 
premraženi smo prišli do koče, tam pa nas je čakala topla krušna peč, 
čaj in malica. Sledila je naselitev v sobe. Komaj smo razpakirali, že 
smo imeli kosilo. Nato je bilo nekaj prostega časa in lahko smo se 
greli ob krušni peči ter igrali karte in druge družabne igre. Popoldne 
je bil namenjen lopatkanju. Vsi smo hiteli po bregu gor in dol in do 
večera smo bili mokri kot miši. Po večerji je bil družabni večer in 
sledilo je ″spanje″. Seveda bi bilo spanje, če ne bi fantje kar naprej 
trkali na vrata. Tudi nedeljo smo preživeli 
podobno; hrana, topla krušna peč, lopatkanje, 
naši vodniki pa so nas poučili, kakšna oprema je 
potrebna za planinarjenje pozimi, zelo 
zanimivo pa je bilo opazovati, kako psi za 
reševanje iščejo zasute pod plazovi. Kar 
prehitro je prišel ponedeljek, ko smo morali le 
še pospraviti svoje stvari in se podati proti 
domu.  

Na zimovanju nam je bilo lepo.  

Ana Fužir, 4. razred  

 

 

 

 

 



20. ARNIČEV POHOD NA RADUHO 

Na 20. Arničev pohod smo se iz Luč podali, 

ko smo se končno vsi na avtobusni postaji zbrali. 

Z dvema kombijema smo se do Radušnika peljali 

nato pa smo se peš v zasnežene hribe podali. 

Na Loki smo se s čajem ogreli 

nato pa smo se v sneg ″zaleteli.″ 

Snežene kepe so po zraku frčale, 

dokler nas niso učiteljice v kočo nagnale. 

Tam smo se s palačinkami posladkali 

potem pa se nazaj  v dolino zagnali. 

Domov smo utrujeni prišli, 

a drugo leto se spet na Loki vidimo mi. 

Domen, Andreja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EKSKURZIJA PO SAVINJSKI DOLINI 

V ponedeljek, 5.10.2009, smo se učenci 4. in 5. razreda OŠ Luče in 
Solčava odpravili na ekskurzijo. V šoli smo zjutraj malicali, nato pa 
odhiteli na avtobus. Kmalu smo že bili v Radmirju, kjer smo odšli v 
Radmirsko zakladnico. Gospod župnik nam je povedal, da imajo mašni 
plašči, ki smo jih videli, neprecenljivo vrednost. Na koncu smo dobili 
razglednico zakladnice, ki jo bomo lahko poslali.  Že smo se poslavljali. 
Ampak ta župnik… Rekel je, da so fantje bolj pridni kot punce!  

Pot smo nadaljevali v muzej, v Nazarje. Razdelili smo se v dve skupini. 
Gospa nam je povedala, da so včasih ljudje sekali s sekiro, kasneje pa 
so že imeli žage. Delali so vse letne čase. Tesar je pokrival ostrešja, 
mizar je delal stavbno in notranje pohištvo, kolar je izdeloval kole za 
nasajanje motik, lopat, grabelj, kos, sekir… 

Pot se je nadaljevala na Veniše. Tam smo malicali nato pa imeli 
počitek. Na Venišah smo se igrali, žal pa nismo smeli skakati na 
trampolinu. 

Morali smo še v Gornji Grad. V muzeju smo videli stare predmete, 
slike, podobe… 

Nato smo se odpravili v katedralo. Lahko smo si jo ogledali. Gospod 
nam je odprl tudi božji grob. Nekateri smo mislili, da je iz kartona, 
ampak vse je bilo iz lesa. Na koncu smo se poslovili in vsi veseli 
odhiteli na avtobus. Peljali smo se nazaj v Luče. Na avtobusu je bilo 
zelo živahno. Bilo je super! 

 

Karmen, Manja 

 

 



MATERINSKI DAN 

25. marec je materinski dan in učenci razredne stopnje že vrsto let 
ob tem prazniku pripravljamo prireditev za naše mame, očete, 
sorodnike in znance. Prav vsak je dobrodošel na tej prireditvi. Letos 
smo jo organizirali v petek, 26. marca in lahko se pohvalimo, da je 
kulturna dvorana pokala po šivih, mi pa smo bili ponosni, da smo 
nastopali pred tako številnim občinstvom. Vsak razred razredne 
stopnje je pripravil svoj program, nastopila sta otroški pevski zbor in 
Cici OPZ, zaključili pa smo z narodno zabavnim ansamblom Nagajivci, 
v katerem so nastopili petošolci. Celoten program so povezovali Alja 
Jurič, Domen Lokan, Kristina Kosmač in Timotej Rosc, ki so za to 
priložnost oblekli oblačila, kot so jih v naših krajih nosili otroci v 19. 
stoletju – seveda so bila to ″ta gmašna″ oblačila. Že vrsto let imamo 
navado, da eni posebni mami izročimo šopek. Letos ga je prejela gospa 
Polona Gril. Grileva Piluna, tako ji Lučani pravimo, je tudi pesnica. 
Napisala je kar nekaj pesmi in ena izmed njenih hčera je poskrbela, 
da so zbrane v pravo pesniško zbirko. Na prireditvi smo prebrali eno 
izmed njenih pesmi, objavljamo pa jo tudi na straneh tega časopisa:                     

Karolina, Alja, Katarina  

Polona Gril: LETNI ČAS 

Človek je kot letni 
čas, 
ko je mlad – je kot 
pomlad. 
Vse zabrsti in zacveti, 
vse se na novo prerodi  
v lepe pomladne dni. 
 

 

 

Pride poletje – vse 
dozoreva, 
pšenica dozori,  
žanjica jo požeti hiti. 
Na polju rožice vse 
zacvetijo, 
kosci pridejo, jih 
pokosijo.  
 
 

 

Jeseni, ko listje 
rumeni, 
že vse se pripravlja na 
zimske dni. 
 
Tudi človek nekoč 
dozori.  
Čas prinese tudi 
najhujše dni, 
a vsak jih nekako 
dotrpi 
in nekje novo življenje 
zaživi.

 
 



 22. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV  
 
 V Zagorju ob Savi vsako drugo leto poteka tekmovanje otroških in 
mladinskih pevskih zborov iz vse Slovenije. Tega tekmovanje smo se 
udeležili tudi člani Otroškega pevskega zbora OŠ Blaža Arniča Luče.  
V torek, 30. marca, smo se odpeljali proti Zagorju. Pot je potekala 
mirno, malo v napetosti pred velikim tekmovanjem. Na postaji v 
Zagorju nas je sprejel naš vodič,  ki nas je  odpeljal v dvorano, kjer 
smo lahko shranili svoje stvari potem pa smo že hiteli na tonsko vajo. 
Najprej smo se upeli, sledila je vaja. In … bilo je malo časa pred 
velikim nastopom. Mi smo klepetali in bi radi malo nagajali, a so nas 
učiteljice kar naprej opozarjale, naj bomo tiho in mirni, da bodo naši 
glasovi čisti, frizure pa urejene. Kar naenkrat je prišel trenutek, ko 
je bilo treba na veliki oder. Veste, tam luči močno svetijo, kamermani 
Televizije Slovenija snemajo in to se nam je zdelo imenitno. Pred nami 
se je pojavil naš zborovodja, gospod Mitja Venišnik in naš program se 
je začel. Po končanem nastopu so nam glasno ploskali in kar kmalu smo 
ugotovili, da smo lahko bili upravičeno ponosni na svoj nastop, kajti 
prejeli smo 87, 3 točke in s tem ZLATO PRIZNANJE. Zborovodja pa 
je za sestavo sporeda našega zbora prejel tudi posebno priznanje.  
Na nastopu nas je na klavirju spremljal gospod Toni Acman.  
V Zagorju smo preživeli lep dan in veseli bomo, če bomo tam še 
nastopali.  
 
Pa še to: Na poti domov nas je gospa ravnateljica počastila s 
sladoledom.                                                              Manja, Natalija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Nastop pevcev OPZ na 51. reviji CICIDO v Lučah 
 
 
 

INTERVJU Z MANJO PANČUR 
 
  

Manja je učenka 5. razreda. Njena 
velika ljubezen je glasba, njen 
najljubši instrument pa prečna 
flavta. 
 
Kako dolgo že obiskuješ glasbeno 
šolo? 
Glasbeno šolo obiskujem štiri leta.  
 
Kako si prišla do odločitve, kateri instrument boš igrala? 
Že od malih nog me je veselilo igranje flavte. Pri tem me je 
spodbujala tudi mama. Izpolnila mi je željo in me v drugem razredu 
vpisala v glasbeno šolo.  



 
V letošnjem letu si se udeležila kar nekaj tekmovanj.  
Nam zaupaš  katerih? 
17. 2. 2010 sem se udeležila regijskega tekmovanja v Celju in prejela 
sem zlato priznanje. Zato sem lahko sodelovala tudi na državnem 
tekmovanju, ki je prav tako potekalo v Celju. To je bilo 15. 3. 2010. 
Prejela sem zlato plaketo in posebno priznanje za 2. mesto. Potem me 
je moj učitelj, gospod Jernej Marinšek, prijavil na mednarodno 
tekmovanje, ki je potekalo od 23. do 26. 4. 2010, v Srbiji, v 
Požarevcu. Domov sem se vrnila z zlato diplomo, na kar sem še 
posebej ponosna.  
 
Uspeh na katerem tekmovanju ti pomeni največ? 
Največ mi pomeni uspeh z mednarodnega tekmovanja  v Srbiji.  
 
Povej nama kaj o tem tekmovanju? 
Tekmovanje je potekalo v Glasbeni šoli Stevana Mokranjača, v 
Požarevcu. Tekmovalci so prihajali iz sedmih držav. V moji kategoriji 
je tekmovalo 24 flavtistk, od tega je bilo 10 Slovenk. Iz Glasbene 
šole Nazarje je bila ne tekmovanju tudi moja prijateljica Sara, ki živi 
v Mozirju. Tudi Sara je prejela zlato diplomo in osvojila največje 
število točk. V Srbijo sva Sara in jaz potovali z najinimi starši, 
učiteljema Jernejem Marinškom in Suzano Hebar ter s Tonijem 
Acmanom, ki naju je spremljal na klavirju. Potovali smo s kombijem, ki 
nam ga je posodila šola, za kar se še enkrat zahvaljujemo. Pot je bila 
dolga in naporna.  Domov smo se vrnili zelo utrujeni, a srečni in 
zadovoljni. 
 

Kakšni pa so tvoji načrti za prihodnost? 

Najprej moram narediti nižjo glasbeno šolo. Za naprej še nimam 
načrtov, mogoče pa bom nekoč učiteljica flavte.  

Manja, hvala za odgovore in veliko uspehov še naprej! 

Z Manjo sta se pogovarjali Karmen in Natalija.  



OČIŠČEVALNA AKCIJA 

 

Ekologi brez meja so v Sloveniji 17. aprila organizirali 
akcijo OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU. 
Naša občina je to akcijo organizirala en teden prej in 
ravno to soboto smo tudi učenci imeli delovni dan. Ko 
smo prišli zjutraj v šolo, smo imeli najprej predavanje 

o ekologiji. Učenci razredne stopnje smo bili s svojimi 
razredničarkami in pogovarjali smo se, kako je treba skrbeti za čisto 
okolje, kako pomembno je ločevanje odpadkov in kako se da ponovno 
uporabiti odpadne snovi. Četrtošolci, ki so ravno takrat zaključili z 
zbiranjem starega papirja, so ugotovili, da so s pobranimi šestimi 
tonami papirja ohranili 85 dreves. Pohvalno!                                        

Po malici je sledilo delo. Dobili smo vreče različnih barv in zaščitne 
rokavice. Podali smo se na različne lokacije v Lučah in nabrali smo 
veliko odpadkov. Rečemo lahko, da smo bili Lučani ta dan res pridni, 
kajti v akciji so sodelovala številna društva, veliko občanov in naša 
nagrada je: LEPO OČIŠČEN KRAJ.  

Sedaj pa Lučani: POSKRBIMO, DA BO TAK TUDI OSTAL! 

 

Klara, Karmen  

 

 

 

 

 

 

 



KAKO SMO LETOS TEKMOVALI V ZNANJU? 
 

*Cankarjevo tekmovanje 

Učenci razredne stopnje so se letos drugič udeležili Cankarjevega 
tekmovanja. Drugo- in tretješolci so brali pesmi iz pesniške zbirke 
Mehurčki, ki jo je napisal Oton Župančič, četrto- in petošolci pa so 
brali pesniško zbirko Živa hiša, pesnice Bine Štampe Žmavc. Tisti 
učenci, ki so se odločili tekmovati, so pisali poustvarjalni spis na 
izbrano pesem. Naloge so bile kar malo težke, a z obilo domišljije je 
prišel tudi uspeh. Priznanja so prejeli:  

2. razred 3. razred 
DAŠA ZAMERNIK 
BLAŽ ZAMERNIK 

NEJC FUNTEK 
MANJA ŠUMAH 

NINA MELAVC 
ZALA PAHOVNIK 

LUCIJA ZAMERNIK 
JAKA ZAMRNIK 

FILIP MATK 
ŠPELA LIPNIK 

 

4. razred 5. razred 
KATARINA RESNIK 

ANA FUŽIR 
MATIC ŠUMAH 

ANA GOLOB 
NEŽA PRUŠNIK 

NATALIJA PEČOVNIK 
MANJA PANČUR 
JANJA SLAPNIK 

LENART PRELESNIK 

 

* Matematična tekmovanja 

Učenci so dvakrat preizkušali svoje znanje tudi na matematičnih 
tekmovanjih. Prvič so se pomerili v znanju logike, drugič pa na 
tekmovanju Kenguru. Pa si poglejmo, kdo so dobri matematiki in logiki 
na razredni stopnji:  

 

 



LOGIKA 

3. razred 4. razred 5. razred 
URŠKA SUHODOLNIK 
ŠPELA LIPNIK 
JAKA ZAMRNIK 

ALEN MANČIĆ 
JOŠT ROBAN 
MATIC ŠUMAH 
 

SIMON KLEMENŠEK 
LENART PRELESNIK 
GAŠPER LIPNIK 
NATALIJA PEČOVNIK 

 

KENGURU 

1. razred 2. razred 3. razred 
JAKA STRMČNIK 
LUCIJA SUHODOLNIK 
JAN DOGARIS 
ALJAŽ KLADNIK 
LUKA KRIVEC 
DEJA ČERČEK 
KAJA PEČOVNIK 
IRIS SKLEDAR 
HUDOKLIN 
MAJA VAVDI 

MANJA ŠUMAH  
NEJC FUNTEK 
DANIEL KLADNIK 
BLAŽ ZAMERNIK 
DAŠA ZAMERNIK 
 

 NINA MELAVC 
ZALA PAHOVNIK 
DOMEN OŠEP 
JAKA ZAMRNIK 
TIM ROBNIK 
MAJA ČERČEK 
ŠPELA LIPNIK 
UROŠ JUVAN 
PATRICIJA PANČUR 
MAJA ZAMERNIK 

    

 

4. razred 5. razred 
KATARINA RESNIK 
ANA FUŽIR 
JANEZ POLJANŠEK 
ROK ŠKRUBEJ 

NATALIJA PEČOVNIK 
DOMEN LOKAN 
JONAS KREBS 
BLAŽ MOLIČNIK 
FILIP KLADNIK 
TOM KLADNIK 

 

*ZIMSKI ŠPORTNI DAN  

Učenci 4. in 5. razreda so se na zimski športni dan odpravili na 
Metuljevo. Iz vasi so se peš podali na smučišče, hišnik pa je s 
kombijem peljal smučarsko opremo in sanke. Ko so bili smučarski 
čevlji zapeti in smuči ravno prav namazane, se je začelo zares. 



Sankači so imeli svojo progo, smučarji pa so kar spretno vijugali po 
hribu in Tomaž Robnik ter hišnik sta pripravila veleslalomsko progo, 
na kateri se je odvijala dramatična tekma. Proga je bila kratka, 
srednje zahtevna in rezultati tekme so naslednji:  

DEKLICE:  

4. razred 5. razred 
1. mesto:MANUELA BEZOVNIK 
2. mesto: KRISTINA KOSMAČ 
3. mesto: ALJA JURIČ 

1. mesto: INES GERMELJ 
2. mesto: KARMEN ZAMERNIK 
3. mesto:NATALIJA PEČOVNIK 

 

DEČKI: 

4. razred 5. razred 
1. mesto: ROK ŠKRUBEJ 
2. mesto: ŽIGA OŠEP 
3. mesto: MATIC ŠUMAH 

1. mesto: TOM KLADNIK 
2. mesto: MATIC FUNTEK 
3. mesto:  BLAŽ MOLIČNIK 

 

Ker pa smo ugotovili, da radi in dobro skačemo, so 
nam pripravili tudi skakalnico; pravo ″lufterco″ in 
daljava dneva je bila 52 dm, ki sta jo dosegla Rok 
Škrubej in Tom Kladnik. 

Rezultati tekem v smučarskih skokih pa so naslednji:  

DEKLICE:  

4. razred 5. razred 
1. mesto:MANUELA BEZOVNIK,  

            ALJA JURIČ 
2. mesto: KRISTINA KOSMAČ 
3. mesto:KAROLINA PAHOVNIK 

1. mesto: INES GERMELJ 
2.   mesto: KARMEN ZAMERNIK 
3.   mesto: --- 

DEČKI: 

4. razred 5. razred 
1.mesto: ROK ŠKRUBEJ 

      2. mesto: ŽIGA OŠEP 
3. mesto: MATIC ŠUMAH 

1. mesto: TOM KLADNIK 
2. mesto: MATIC FUNTEK 
3. mesto: BLAŽ MOLIČNIK 



ZDRAVO ŽIVLJENJE 

ŠEST NASVETOV ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE: 

1. ZDRAVA PREHRANA 

Vemo, da imate otroci radi pizze, hamburgerje, pomfri in tortice in 
ne bomo rekli, da jih ne smete niti poskusiti, saj vemo, da nas ne 
boste ubogali. Svetujemo pa vam: Takšno hrano jejte čim manj!  

Upoštevajte navodila strokovnjakov:  

• Jejte raznovrstno hrano!  
• Jejte petkrat na dan!  

Upoštevajte: Zajtrkuj kot kralj,  
kosilaj kot grof, večerjaj kot berač.  

• Jejte počasi!  

 

ZAPOMNITE SI: Eno jabolko na dan, odžene 
zdravnika stran. 

 

2. GIBANJE 
Ukvarjajte se s  
športom.  
 
 
Bodite telesno aktivni in lažje se boste gibali, lažje boste 
razmišljali, se učili in dosegali zastavljene cilje.  
 
 
 
 
 
Pojdite na sprehod, peljite se s kolesom, pozimi smučajte ali se 
kepajte, igrajte se z žogo, plavajte … in imeli se boste fino.  



3. HIGIENA 
Vsakodnevno umivanje telesa  in zob naj bo vaše pravilo, ne 
mučno opravilo!  
 
 
 
Milo, krema in glavnik, naj bo vaš vsakodnevni 
vodnik!  
 
Zobna ščetka pa naj se smeji, ker se vam vsak 
zob blešči! 

 

 

 

 

4. SPANJE 
Pojdite spat ob primerni uri in dan boste začeli sveži in 
spočiti. 
 V sobi naj bo tišina – brez računalnikov, televizije ali 
glasnega poslušanja glasbe.  

 
 

5. OBLEKA IN OBUTEV 
Oblecite in obujte se temperaturi in 

dejavnosti primerno. 

 Ne pozabite na varnost. V hribe hodite v planinskih 
čevljih, pri rolanju uporabljajte ščitnike, pri kolesarjenju 
ali smučanju nosite čelado… To niso le modne muhe –  

poskrbite za svojo varnost.  

 

 



6. DOBRA VOLJA 
 
    Začnite dan z nasmehom na obrazu! 
 
 
 
 
 
Saj veste: Če se vsaj enkrat na dan pošteno ne nasmejiš,  
                   dan izgubiš! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMIŠLJIJA IN USTVARJALNOST  NA 
POTEPU 

 
USTRAHAVANKI 

Bojim se strašne podgane, ki rep ima kar za tri vrane. 

Bojim se kače klopotače, obliko ima vrtače. 

Bojim se muce, bolj kot kakšne štruce. 

Bojim se škorpijona, kakor lampijona.  

Bojim se vampirja, ki izdaja se za kavalirja. 

Bojim se volkodlakov in strašnih dolgodlakov.  

Bojim se gada, močerada.   

Karmen Zamernik, 5. r 

 

 

Bojim se strašne, hudobne podgane, pod rjuho pa 
vrane.  

Bojim se strašne, hudobne kače, ki po mojem hrbtu 
skače.  

Bojim se strašne hudobne muce, ki nam je pojedla vse štruce.  

Bojim se strašnega hudobnega gada, ki ima prijatelja močerada.  

Bojim se strašnega škorpijona, ki ne vzame mi bombona.  

Bojim se volkodlaka, prav toliko tudi siromaka.  

Bojim se hudobnega vampirja, ki nič rad ne je krompirja.  

 Natalija Pečovnik, 5. r  



ŽABJE ŽIVLJENJE 

Žabe se učijo,  
kako naj živijo.  
Skočijo v mlako  
in se potopijo.  

 

Rega, rega,  
rega, kvak,  
žaba je junak, 
urnih nog  
skače naokrog.  
 
 
 
 
 
 

Rega, rega,  
rega, kvak, 
v lužo skoči še 
enkrat.  
Žaba mokra je vsa,  
s tem se pesmica 
konča.  
Matic Šumah, 4. r 
 

 

O TI ZVEZKI! 

″O, ti zvezki, samo zmešnjavo mi delajo. Polno mizo jih že imam. 
Vsepovsod mi ležijo. Kaj naj pa zdaj naredim? ″  

″Aha, že vem,″  mamico grem vprašat.  

A mama odgovori: ″Skrbno jih spravi, zvezki so 
ogledalo vsakega učenca.″ 

Vprašam še očka.  

Oče reče: ″Ni pomoči za tvoje zvezke. A ne vidiš, da že cvetijo.″ 

Pojdem vprašat še Matica.  

Matic pa reče: ″A ne veš, da nimam nobene prakse s tem. Jaz jih ne 
pospravljam.″  

Nato malo pomisli: ″Mogoče pa vem. Daj jih v torbo ali pa na kup. 
Lahko pa tudi za star papir.″ 

″Grem poskusit jih pospravit. Hvala, Matic! Sreča, da te imam.″ 

Manja Šumah, 2. r 

 

 



KAKO IZURITI SVOJEGA ZMAJA? 

Grega je našel nenavadne rože, ko je bil zunaj. Hotel je nesti rože 
sestri, ko je zagledal jajce. Ni vedel, da je to zmajevo jajce, zato si 
ga je ogledoval.  

V tistem trenutku se mu je približal zmaj in Grega se ga je ustrašil. A 
potem si ga je ogledal in si je oddahnil. Odločil se je, da bo to njegov 
zmaj. Pobral je jajce in skočil na zmaja, ta pa ga je odnesel v deželo 
zmajev. Tam je Grega našel oklep in si ga oblekel. Vzel je še meč in 
ščit. Zmaj ga je odnesel h glavnemu zmaju. Ko sta prispela, ga je 
glavni zmaj vprašal, če se gre bojevat. V boju je seveda zmagal Grega.  

In potem je bil glavni v deželi zmajev Grega. In njegov zmaj je postal 
njegov pomočnik. Oba sta se razveselila, ko se je iz jajca izvalil mali 
zmajček. Ni težko uganiti, ali je bil Gregov zmaj samec ali samica.  

Nejc Funtek, 2. r  

 



NA MORJU 

Nik in Kaja sta šla na morje z očkom in mamico. Očka je počival, 
mamica je brala knjigo, Kaja in Nik pa sta opazovala morje. Nenadoma 
so iz morja skočili trije delfini. Kaja in Nik sta jih nekaj časa 
opazovala potem pa so šli domov.  

Daša Zamernik, 2. r  

 

 

 

 

 

 

UGANKE TRETJEŠOLCEV:  

 

Ko vržeš v zrak, 
 je belo, 
ko pade na tla,  
je rumeno.  
         
 

Ko je narobe, je 
prav. 
Kaj je to? 
 
Miha Podbregar 
 
 

Vsi se ga bojijo.  
Ima kosmat 
kožušček. 
Celo zimo spi v 
brlogu. 
 Tim Robnik  

REŠITVE: medved, jajce, brazda na njivi 

Dolga uhlja, 
kratke noge, 
kratek rep, 
pozimi, ga ne vidim 
v rep. 
 
 

Majhen, da ga 
komaj vidim, 
če po gozdu 
žvrgolim,  
lahko bolezen  
dobim.  
 

Spomladi cveti, 
prijetno diši, 
če je železen tudi 
zvoni. 
 
Lucija Zamernik 

Rešitve: klop, zvonček, zajec 



PRVOŠOLCI REŠIJO BOŽIČKA 

Je dan pred božičem in odpravili smo se na pot. Morali smo rešiti 
Božička. Pot bo dolga, a smo vztrajni.  

Odšli smo zjutraj, ko je bila še tema. Sprva smo se morali prebiti 
skozi gozd. Ko smo vstopili v gozd, je nekaj zašumelo. Mislili smo, da 
je medved in vsi smo se skrili za drevesa. Čez čas smo ugotovili, da je 
bila le ptica. Šli smo naprej. Sredi gozda smo naleteli na drugo oviro, 
potok, ki ga nismo mogli prečkati. Na srečo smo imeli s sabo sekiro in 
posekali smo drevo. Drevo je padlo čez potok, a bilo je spolzko in kar 
nekaj časa smo potrebovali, da smo prišli na drugo stran potoka. 
Čeprav smo hodili že nekaj ur, smo se odločili, da nadaljujemo z 
iskanjem Božička.  

Končno smo prišli iz gozda in sredi jase smo zagledali veliko jamo, ki 
je bila napolnjena z bomboni vseh okusov. Prvošolci obožujemo 
bombone, zato smo se začeli sladkati z njimi. Na dnu luknje smo 
zagledali zvezanega Božička. Po vrvi smo splezali do njega in ga rešili. 
Božiček nam je zaupal, da so ga ugrabili hudobni ljudje. Skupaj smo 
odšli do jelenčkov, ki so nas odpeljali domov.  

Tako smo rešili Božička in vsi otroci sveta so naslednji dan pod 
drevesci našli božična darila.  

Prvošolci 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEM SVINČNIK 

Ko sem bil še cel, je bilo super. A ko sem moral pod šilček, je pa 
bolelo, strašno bolelo. Vam povem, da je to prava mora. In to se mi je 
dogajalo kar pogosto, saj morate vedeti, da sem bil nov velik kar 
dvajset centimetrov, zdaj pa merim samo še tri. Postal sem 
premajhen in neuporaben, zato me je moj gospodar vrgel v smeti. A 
na mojo srečo je prišel do smetnjaka prijazen fantek, ki me je pobral 
iz koša in postala sva prijatelja. Postal sem svinčnik za srečo. 
Pomagam mu pri spisih ali pri testu, v prostem času pa se igrava, 
loviva ali poležavava.  

Rok Škrubej, 4. r 

 

 

SEM GOBA 

Sem goba za brisanje table. Včasih me premetavajo po tabli kar na 
suho in takrat sem polna prahu in kašljam in kiham in smrkam, da je 
groza. Komaj čakam, da učiteljica reče otrokom, da morajo zbrisati 
tablo z mokro gobo, ker takrat me sperejo in se mnogo bolje počutim. 
Ob sebi imam vedno tudi moje prijateljice, krede. Čeprav me včasih 
žgečkajo po nosu, jih imam rada. Vedno jim nagajam in rada pobrišem, 
ko se važijo po tabli.  

Nekega dne pa je učiteljica prinesla v razred novo gobo, mene pa 
vrgla v koš. Žalostna sem čakala, kaj bo z menoj. Prišel je velik 
tovornjak in me odpeljal.  Pristala sem na smetišču in sedaj žalostna 
in osamljena čakam, da srečam kakšno prijateljico, ki jo je doletela 
podobna usoda.  

Žan Metulj, 4. r 

 

 

 



SEM ZOBNA ŠČETKA 

V kopalnici živim. 
Tam notri letajo muhe – prave 
mrcine, 
a pred njimi me ščitijo  
moje ščetine.  
 
Zjutraj in zvečer si ljudje zobe 
umijejo, 
me splahnejo z vodo 
in dajo nazaj v posodo.  

 
V kopalnici sem srečna 
bolj ali manj, 
saj tu vsak kotiček poznam.  
 
Sedaj sem še mlada  
in to me veseli, 
saj, ko bom stara, 
grem naravnost v smeti.  

Alja Jurič, 4. r 

 

 

 

 

ZOB BREZ NOG 

Jaz sem zob, 
ki nima nog, 
 včasih rahlo pozibavam se, 
in zraven zabavam se.  

 
Nekega dne ostanem sam  
in takrat si želim priti v svet 
sanj.  

 
Kaj jaz morem, 
če nimam nog,  
sem vendar čisto pravi  
breznogi zob. 

 
Sem velik, lep, breznogi zob, 
ki nima nikakršnih nog.  

Urban Romšak, 4. r 
 

 

 



VSE SE JE SPREMENILO 

Po kosilu sem se ulegla na posteljo in sem zadremala.  

Potem pa me zbudil glasen POK. Hitro sem skočila iz postelje in 
stekla k oknu gledat, kaj je bilo to. Gledala sem in gledala, a videla 
nisem ničesar. Hotela sem se že obrniti, ko sem na tleh zagledala 
suhega Tončka, ki je pravkar podrl ograjo. Pol minute sem gledala 
Tončka; ni bil tako suh kot zobotrebec, bil je debel kot kakšen 
sumoborec, mogoče še malo bolj.  

Mislila sem, da sanjam, zato sem se začela ščipati v roko – a na žalost 
je bilo vse res. Pogledala sem 
po ulici in videla, da dojenčki 
gasijo požare, gasilci pa se 
igrajo z ropotuljicami. ″Pa saj 
to ni res, ″ sem si rekla, ko sem 
videla, da drevesa ustavljajo 
avtomobile,  policisti pa so 
javne luči. Neko drevo pa je 
stalo čisto pri miru in reklo: 
″Kaj ni zdaj ta vas lepša? ″  

″Kje, kaj, kdaj, kako? Se 
poznava? ″ Tako se je začel najin pogovor. Klepetala sva pozno v noč. 
Potem pa je potrkalo na vrata. Bila je mama.  

Ni bila, saj veste, čudna. Bila je takšna kot zmeraj – PUSTA. 

Napodila me je spat in spet sem sanjala iste sanje.  

Karolina Pahovnik, 4 .r 

 

 

 

 



MOJ KUŽA THAI 

Mojega kužka smo dobili pred enim letom in pol. Bil je majhna kepica. 
To majhno kepico smo imeli v hiši, dokler ni zrasel v velikega, 
porednega kužka. Je lep kot mali medvedek. Na koncu tačk je rjav. 
Glavico ima puhasto kot puhec. Po telesu je črn. Je moj dober 
prijatelj.  

Lucija Zamernik, 3. r 

SEM DEŽNA KAPLJA 

Živela sem v oblaku. Tam je bilo še veliko kapljic, ki so moje 
prijateljice.  

Nekega dne se je oblak napolnil in začelo je deževati. Bila sem čisto 
obupana, kajti vse prijateljice so se porazgubile po svetu. Čisto sama 
sem padla v potoček. Tam je bilo še veliko kapljic, a nisem jih poznala. 
Drvele smo na vso moč, kar naenkrat pa se je vse ustavilo. Pritekla 
sem v morje. Bila sem zelo žalostna, ker nisem nikogar poznala. Kar 
naenkrat sem pred seboj zagledala kita in že sem bila v njegovih 
ustih. Dolgo sem bila v njegovem telesu potem pa je pljunil in pristala 
sem na svobodi. Na obali sem zagledala dva zaljubljenca. Ozrla sem se 
okrog in tudi sama sem zagledala kapljička, ki mi je bil všeč. Tudi on 
mi je povedal, da sem mu všeč. Skupaj sva odkrivala morje in 
spoznavala nove prijatelje.  

Manja Pančur, 5. r 

Nekoč smo kapljice med oblaki poplesavale in se igrale. Ko pa je bil 
oblak preveč poln, je začelo deževati in odletele smo proti Zemlji. 
Tam so moje prijateljice padale na tla, v reke, na travnike, v gozdove, 
jaz pa sem padla na streho. Uh, kako je bolelo! Potem pa me je 
odneslo v cev, od tam pa v črno luknjo. Tam pa je smrdelo, da je bila 
groza! Nekaj časa sem plavala v blatni vodi potem pa me je prineslo v 
prelepo morje. Tam sem srečala svoje prijatelje. Igrali smo se s 
kopalci, ko pa je posijalo močno sonce, nas je odneslo nazaj v oblake.  

Igor Robnik, 5. r 



 

Nekega dne je začelo močno deževati. Med dežnimi kapljami sem bila 
tudi jaz. S prijateljicami smo med padanjem vriskale, pele. Bile smo 
zelo vesele, da bomo končno videle Zemljo. Kmalu smo padle na cvet 
trobentice, ki je rastla ob potoku. Jaz sem bila čisto na koncu 
cvetnega lista in sem zdrsnila v potok. Ko sem plavala, sem opazovala 
prelepo okolico. Ampak kar kmalu je bilo tega konec. Ob vodi je bilo 
polno odpadkov; papir, plastika, tudi staro pokvarjeno straniščno 
školjko sem videla. ″Tisti, ki je to vrgel, je pa velik nepridiprav,″ sem 
si mislila. Dlje, ko sem plavala, več je bilo smeti in vedno bolj je 
smrdelo. Zaželela sem si, da bi lahko govorila kot ljudje in bi jim 
povedala, kakšna je narava in da če bodo tako ravnali z njo, se jim bo 
maščevala. Nato sem srečala zlato ribico. Vprašala me je, zakaj mi je 
tako hudo. Odgovorila sem ji, da si želim, da bi znala govoriti kot 
ljudje. Komaj sem si to zaželela, že sem govorila. Pri neki hiši me je 
ujela deklica. Povedala sem ji, kaj sem videla na poti. Ona je to 
povedala staršem, starši prijateljem in  tako dalje. Že naslednji teden 
je bila očiščevalna akcija. Vse so zelo lepo počistili. Jaz pa sem 
izhlapela nazaj v nebo in bila sem srečna.  

Natalija Pečovnik, 4. r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Kdor plava je … 
2. in 3. morska žival, ki plava v 

pokončni legi 
4. Sestavi besedo iz črk: 
AKJGNI (pomoč → naša 
kulturna prijateljica) 
5. Majhen človek je  
6.  

 
 
 

7. Skalo Iglo je v dolino vrgel 
… 

8. Vsak dan nas greje, poleti 
včasih celo preveč … 

9.  
 
 

10. Eden od letnih časov 
11. Skladatelj … Arnič 
12. Pravljična junakinja Pika… 
13. Šolski predmet, kjer računamo, 

merimo … 
15.                               15, 14!! 
14. Poleti plezamo po hribih in 

plavamo v … 
                         

16. Prvega septembra bo spet 
zazvonil šolski … 
17. Oblečem … in skočim v 
morje. 

18. Ko pride mesec …., 
torbo vzamem in se v 
šolo odpravim.    
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