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Živijo!  

Letos smo za vas pisale osmošolke, ki smo se prvič preizkusile v vlogi novinark. Minilo 

je že skoraj celo šolsko leto, zato se je nabralo kar veliko stvari, ki jih želimo deliti 

z vami. Za vas smo pripravile pretekle športne dogodke, dogodke na šoli, za vse 

knjižne molje literarni kotiček, razkrile vam bomo še nekaj rezultatov anket, prebrali 

boste lahko horoskop in se do srca nasmejali v zabavnem kotičku. 

 Prijetno branje vam želimo!  

                     

                Vaše novinarke 
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MALI KORAKI ZA VELIK CILJ 

V četrtek, 12. 10. 2017, so v okviru akcije Mali koraki za velik cilj tekači obiskali 

osnovno šolo v Solčavi in v Lučah. Osnovnošolci in otroci iz vrtca smo jih nestrpno 

čakali pred šolo, saj so imeli nekaj zamude. Imeli smo malce treme, saj nas je 

spremljala kamera. Ko so prispeli, smo s pobudnico Nušo Lesar vsi v en glas 

zakričali:«MALI KORAKI ZA VELIK CILJ!« Nato smo se z njimi malce pogovorili in 

skupaj naredili nekaj slik. Nace in David sta povedala nekaj besed in  jim ponudila 

sveže sadje, nato pa smo skupaj pretekli še krajšo razdaljo. 

      

 

Na ta dan so se tekači ogrevali že zgodaj zjutraj pri slapu Rinka in po fotografskih 

obveznostih so se podali na pot. Ustavili so se v Solčavi, nato so pot nadaljevali proti 

Lučam, ustavili so se še na Ljubnem ob Savinji, v Mozirju, Žalcu in nazadnje v Celju. 

Skupno so v tem dnevu pretekli 75 km. Na cilj so prispeli pozno zvečer, a jim je s 

skupnimi močmi vseeno uspelo.  

Želimo jim še veliko takšnih akcij. 

 

 

Janja Robnik                                                                                                     
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PUST 
 

V torek, 13. februarja, smo v šoli praznovali pust. V šolo smo prišli ob 9. uri. Sledila 

je malica in ples, ki ga je vodil Nejc Slapnik. Tako kot vsako leto so se nam tudi letos 

predstavili razredi in vrtec, pa tudi učiteljice, ki so bile čarovnice. Razredi višje 

stopnje so imeli skupinske maske. Učenci šestega razreda so se predstavili kot 

dojenčki, sedmi razred so bili barbike in keni. Osmi razred so si izdelali kostume kot 

pokovka ter nas popeljali v kino. Fotografijo maske so poslali na Cineplex , ki je opazil 

njihov trud, in jih nagradil z boni za pokovko. Deveti razred pa so bili srčni kralji in 

kraljice in  s kraljevskim nastopom osvojili 1. mesto. 2. mesto je zasedel osmi razred 

in 3. mesto sedmi razred. Sledila je povorka po vasi in še ena predstavitev razredov 

pred občino, kjer nam je župan tudi letos  natrosil bonbone. Na predstavitvi pred 

občino sta nas na koncu presenetili še dve maski, ki sta ravno v času aktualne 

učiteljske stavke s transparentom »štrajk« nasmejala marsikaterega obiskovalca.  

 

 

 

  

3. razred 
4. razred 

5. razred 6. razred 

1. razred 
2. razred 
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9. razred 

7. razred 8. razred 
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MATERINSKI DAN 

V četrtek, 22. 3. 2018, je v kulturni dvorani Luče potekala prireditev ob materinskem 

dnevu. 

Tema letošnjega materinskega dneva je bila družina. 

Prvi se je predstavil otroški pevski zbor, ki je zapel tri pesmi z zborovodjo Mitjo 

Venišnikom. 

Prvi razred se je predstavil s pesmijo »Ko ko ko«, nato je sledil cici OPZ, ki je prav 

tako zapel tri pesmi. 

Za tem je sledil drugi razred, ki je skupaj zapel in zaplesal. 

V tretjem razredu so učenci uprizorili kratko igrico, Andraž je igral na harmoniko, 

punce pa so nekaj zaplesale. 

Četrti razred je odigral skeč, v katerem je predstavil življenje v starem in srednjem 

veku, ter kako živimo v sedanjosti. 

Za četrtim razredom je sledil še peti razred, ki se je prav tako predstavil s kratko 

igrico, ki se je odvijala v razredu, nato pa so povedali še nekaj misli za starše. 

Na koncu pa so vsi otroci zapeli pesem » Mi se imamo radi«. 

Celo prireditev pa sta popestrila napovedovalca Nace in David Robnik. 

 

 

 

 

 

 

 

Janja Robnik 
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POTOČKA ZIJALKA 

V torek, 17. 10. 2017, so se sedmošolci odpravili na naravoslovni dan v Potočko zijalko. 

Pot so pričeli na kmetiji Rogar, nato pa so se povzpeli do zijalke na nadmorsko višino 

1675 metrov. Nato so z navdušenjem pričeli raziskovati jamo in vsak od njih je postal 

pravi arheolog. Orodja, ki so jim bila v pomoč, so bila lopata, svetilka in vrečka, kamor 

so odlagali najdbe. Po izkopavanju je vsaka skupina predstavila svoje delo. Fantje so 

pokazali hribe in gore, ki so v okolici Potočke zijalke. Nato so izvedli poizkus 

raztapljanja apnenca, skupina deklet pa je povedala nekaj o arheologu Srečku 

Brodarju. Nato so se polni lepih vtisov odpravili nazaj v dolino. Drugi dan so 

sedmošolci pripravili razstavo o Potočki zijalki, kjer so razstavili svoje najdbe. 
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ROGLA 2017 

Letos so se 4. 12. 2017 šestošolci odpravili na zimsko šolo v naravi na Roglo. V šoli so 

se zbrali ob osmi uri, kjer so imeli malico. Kasneje so se z avtobusom odpravili na 

Roglo. Ko so prispeli, so se razporedili po sobah, ob dvanajstih so imeli kosilo. Do 

druge ure popoldan so imeli prosto, saj so se potem odpravili smučat, kar so počeli 

do štirih. Razdeljeni so bili v tri skupine. Prvo je vodila Špela Kumer, drugo Katja 

Matijovc in tretjo Rajko Rudnik. Ob sedmi uri so imeli večerjo, nato so imeli vsak dan 

po eno dejavnost, in sicer v ponedeljek ogled filma Gremo mi po svoje 2, v torek 

plezanje in igranje raznih športov v športni dvorani, v sredo obisk športne dvorane in 

četrtek sankanje. Zaspati so morali do desetih zvečer. Žal so se morali domov vrniti 

predčasno zaradi slabih vremenskih razmer. Kljub temu pa so domov odšli polni novih 

izkušenj in doživetij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tina Supin 
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RADENCI 2018 

26. marca 2018 smo se učenci 8. razreda odpravili v šolo v naravi. Pet dni smo preživeli 

v majhni vasici ob reki Kolpi, imenovani Radenci. 

Kaj smo počeli? 

1.DAN 

Po prihodu v Radence smo si najprej ogledali dom CŠOD, nato pa smo odnesli svoje 

stvari v sobe. Za tem smo imeli kosilo, po kosilu pa smo se odpravili na sprehod do 

tako imenovane Radenske stene. Od tam smo imeli prečudovit razgled na reko Kolpo 

in pa vas Radence. Ko smo se vrnili v dom, smo imeli večerjo, po večerji pa smo imeli 

večerno animacijo.    

 

2.DAN 

Drugi dan smo imeli po bujenju jutranjo telovadbo, takoj po telovadbi pa smo imeli 

zajtrk. Po zajtrku pa se je pričela dopoldanska dejavnost. Najprej smo se razdelili v 

dve skupini. 1. skupina so bili fantje, ki so se najprej odpravili ob reko Kolpo, da bi 

ulovili nekaj majhnih vodnih živali in na podlagi tega ugotovili ali je voda čista ali ni. 

2. skupina pa smo bile punce in smo se najprej preizkusile v lokostrelstvu, po malici 

pa sta skupini zamenjali vloge. Popoldne pa smo se osmošolci preizkusili v peki 

belokranjske pogače.  

 

3.DAN 

V sredo  smo se po zajtrku spet razdelili v dve skupini. Prva skupina je pričela z 

izdelavo belokranjskih pisanic, druga skupina pa se je odpravila na orientacijo po vasi. 

Nato smo imeli malico, po malici pa sta skupini zamenjali vlogi. Ko smo končali z 

dopoldanskimi dejavnostmi, smo imeli kosilo, po kosilu pa nekaj prostega časa. Za tem 

smo se odpravili do jame Kobiljače. Po ogledu manjše jame smo zakurili ogenj in pekli 

hrenovke. Sledil je odhod do doma in večerna animacija. 

 

4.DAN 

Četrti dan dopoldne smo se preizkusili v plezanju, ker pa nas je bilo kar veliko, smo 

se spet razdelili v dve skupini. Ena skupina je plezala, druga pa je na igrišču igrala 
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odbojko. Popoldne smo spoznali kačo, ki jo imajo v domu Radenci in jo lahko tudi držali 

v rokah.                                

 

5.DAN 

Peti dan je bil hkrati naš zadnji dan šole v naravi. Dopoldne smo se naučili zaplesati 

nekaj belokranjskih plesov, po kosilu pa smo se polni novih doživetij in vtisov odpravili 

domov.                     
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SESTRE ČERČEK V SLOVENSKEM 

POZDRAVU 

Slovenski pozdrav je narodno zabavna oddaja, v kateri se prepleta veliko glasbenih 

dogodkov. Del oddaje prepevajo tudi posamezne družine, tako so se predstavile tudi 

sestre Čerček. S svojim nastopom so bile zelo izvirne in tako so prišle do polfinala. 

Sestre Čerček so nas povabile na ogled in snemanje oddaje. Ansambli so glasovali za 

družini Čerček in Lamprečnik, a so se odločili za sestre Lamprečnik in tako so prišle 

slednje do finala. 

V prvi oddaji so se predstavile s pesmijo Skriti cvet.  

 

V drugi oddaji so prepevale venček  domačih. 

V polfinalni oddaji pa so se predstavile z miksom pesmi Veselih svatov. 

Za učence je bila to zabavna izkušnja, sestram želimo pa veliko uspehov na 

zastavljeni poti. 

 

 

                         

 

 

 

Tjaša Dešman 
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ŠPORTNI DOSEŽKI 

V letošnjem šolskem letu so učenci naše šole dosegli že kar nekaj medalj in priznanj. 

Do zaključka šolskega leta pa verjamem, da jih bodo dosegli še več. 

Za začetek so se naši učenci udeležili področnega tekmovanja v odbojki na mivki, ki 

se je odvijalo v Velenju. Naša dekleta so osvojile zelo dobro 3. mesto, fantje pa so 

bili še uspešnejši, saj so pometli z vso konkurenco in osvojili 1. mesto. 

                             

 

                                                   

 

 

 

 

Za tem je sledilo državno polfinale v odbojki na mivki, ki so se ga udeležili le naši 

fantje, ki so osvojili solidno 5. mesto. 

 

 

 

 

 

 

Nato nas je čakal kros, ki se je odvijal na Ljubnem ob Savinji. Udeležili smo se ga v 

kar v velikem številu, medalje pa je prejelo najboljših devet učencev. 
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Sledilo je medobčinsko tekmovanje v nogometu za 

starejše deklice, ki je potekalo v Nazarjah. Za las se 

nam je izmuznilo 1. mesto, vendar smo vseeno osvojile 

2. mesto in se uvrstile na področno tekmovanje. 

 

Na področnem tekmovanju nam novi dresi niso 

prinesli dovolj športne sreče in moči, zato smo zopet osvojili 2.mesto. 

 

 

 

 

 

Naslednje je bilo medobčinsko tekmovanje v košarki za starejše dečke, kjer so 

zasluženo osvojili 3. mesto.  

 

 

 

 

 

 

Teden kasneje pa je potekalo medobčinsko tekmovanje v košarki za starejše deklice, 

kjer naša dekleta niso imela nobene 

konkurence is so osvojila 1. mesto. 

Za tem je potekalo področno tekmovanje, 

kjer smo kljub nekaterim napakam osvojile 1. 

mesto. 

 

 

Pred kratkim pa je potekalo tudi četrtfinale državnega tekmovanja, kjer smo zasedle 

zelo dobro 3. mesto. 
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Med tem so fantje imeli medobčinsko tekmovanje v košarki in nogometu. Po zelo dobri 

igri pa se jim sicer ni uspelo uvrstiti na področno tekmovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Na področju odbojke pa so bili bolj uspešni, saj so se s 1. mestom zasluženo uvrstili 

na področno tekmovanje. 

 

 

 

 

 

 

 

Na področnem tekmovanju so premagali ekipo Šoštanja in ekipo Ljubnega in tako 

osvojili 1. mesto. S tem so se uvrstili v državno četrtfinale. 

Četrtfinale državnega prvenstva je potekalo v Lučah. Naši fantje so imeli veliko 

podpore s tribune. Osvojili so odlično 2. mesto. 
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Prav tako so želi uspehe mlajši učenci. Mlajše deklice se medobčinskega tekmovanja 

v košarki niso udeležile, ampak so se uvrstile kar na področno tekmovanje, saj se 

medobčinskega tekmovanja ni udeležila nobena druga šola. Na področnem tekmovanju 

v Velenju so si priigrale 1. mesto.  

 

 

 

 

 

 

Na državnem četrtfinalu v Celju so si dekleta prisvojila 1. mesto. Tokrat na žalost ni 

šlo brez poškodb, a so se vseeno odlično odrezale. 

 

Na 

državnem polfinalu v Murski Soboti, so osvojile 3. mesto in tako postale 7. do 9. v 

državi. 

Mlajši dečki so na medobčinskem tekmovanju osvojili 2. mesto. V finalu so jih 

premagali Mozirjani, fantje pa so se vseeno uvrstili na področno tekmovanje. Na 

področnem tekmovanju so z odlično igro osvojili 2. mesto in se tako prvič v zgodovini 

uvrstili na državno tekmovanje.  
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V prvem krogu državnega tekmovanja, na četrtfinalnem turnirju regij, ki je potekal 

v Šentilju pri Mariboru, so fantje presenetili z odlično igro. Zmaga proti ekipi OŠ 

Prežihov Voranc iz Raven na Koroškem in poraz proti OŠ Rudolfa Maistra iz Šentilja, 

sta zadostovala za doseženo 2. mesto in uvrstitev v drugi krog državnega 

tekmovanja-polfinale regij, kar je do sedaj največji uspeh fantovske košarke na naši 

šoli! 

 

 

 

 

 

 

Na državnem polfinalu v Miklavžu na Dravskem polju  so fantje osvojili odlično 3. 

mesto. 

Zdaj pa še smučanje. Učenci smo imeli športni dan na smučišču Madona di Puri. Pri 

starejših deklicah je bila prva Lucija Suhodolnik, pri starejših dečkih pa Jan Dogaris. 

 

 

 

 

 

 

Pri mlajših deklicah je na stopničke stopila Tina Zamernik, pri dečkih pa Blaž 

Klemenšek.  
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Na državnem tekmovanju na Krvavcu so se naši smučarji odlično odrezali. Lucija 

Suhodolnik je dosegla 4. mesto, Jan Dogaris pa 5. mesto. Skupno pa so že 3. leto 

zapored postali državni prvaki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mlajše deklice so v odbojki tekmovale na Ljubnem in s tem zaključile letošnja 

medobčinska tekmovanja. Poraz proti OŠ Mozirje in zmaga proti OŠ Rečica ob 

Savinji sta zadostovala za osvojitev 3. mesta. 

 

 

 

 

 

 

 

Mlajši dečki so tokrat nastopili na medobčinskem tekmovanju v mali odbojki, a na 

žalost svojega znanja niso znali v celoti prenesti še na igrišče. Trema in na trenutke 

prevelika nezbranost sta zadostovala za osvojitev 3. mesta. Lahko pa bilo veliko bolje. 

Kljub temu čestitke in še bolj zagnano v naslednja tekmovanja. 

 

V tem šolskem letu so nas razveselili igralci namiznega tenisa, ki so več kot uspešno 

nastopili na državnem četrtfinalu, saj je kar štirim našim učencem uspel preboj v 
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polfinale, z ekipno zmago pa so le še potrdili svojo odlično pripravljenost, saj so 

osvojili 1. mesto brez izgubljenega niza. 

Vsem tekmovalcem in mentorju iskreno čestitamo za dosežene rezultate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Strmčnik in Maruša Strmčnik 
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LONDON 

Na začetku šolskega leta se je 16 učencev 8. in 9. razreda odpravilo na petdnevni 

izlet v London. Kaj vse smo videli?  

1. DAN 

20. 10. 2017 ob 13. uri smo se učenci s spremstvom Simone Moličnik z avtobusom 

odpeljali iz avtobusne postaje v Lučah. Peljali smo se do letališča Jožeta Pučnika 

Ljubljana. Let smo imeli ob 16.45, trajal pa je dve uri. Po končanem letu smo poiskali 

svojo prtljago, nato pa smo se z avtobusom odpeljali do hotela Hilton  Garden Inn 

Heathrow. Namestili smo se v sobah. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

2. DAN 

Drugi dan se je pričel s samopostrežnim zajtrkom, po zajtrku pa smo se dobili v 

pritličju, da nam je vodička Špela razdelila vozovnice za podzemno železnico. Nato 

smo se s podzemno železnico odpeljali do South Kensingtona, kjer smo si ogledali 

Naravni zgodovinski muzej, stolnico svetega Petra in muzej z 

voščenimi lutkami. Za tem smo se 

vrnili v hotel in odšli spat.          
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3. DAN 

Ko smo se tretji dan zbudili, smo najprej imeli zajtrk, nato pa smo kot prejšnji dan 

dobili nove karte za podzemno železnico, z njo pa smo se odpeljali do ničelnega 

poldnevnika Greenwich. Po ogledu smo imeli malico, nato pa smo se z ladjico odpeljali 

po tamkajšnji reki Temzi, zraven pa smo si ogledovali znamenitosti kot so London eye, 

Big Ben in Tower Bridge. Po končanem ogledu smo se z vlakom odpeljali v 

univerzitetno mesto Cambridge. Ko smo prispeli, smo najprej imeli prosti čas in smo 

si malo sami ogledali mesto, nato pa nas je vodička odpeljala do nekaterih univerz in 

nam zraven povedala zelo zanimive zgodbe. Ker smo se vrnili predčasno, smo imeli 

dovolj časa, da smo si ogledali še stadion Wembley. Ko smo prišli v hotel, smo se 

najprej družili, nato pa smo odšli spat. 
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4. DAN 

Četrti dan se je začel podobno kot vsi ostali. Po zajtrku smo se odpeljali do 

Buckinghamske palače. Ob njej je potekala menjava straže, ki je privabila veliko ljudi. 

Sprva kraljice ni bilo v palači, nato pa smo videli, da so zamenjali zastavo in tako smo 

vedeli, da se je kraljica vrnila v palačo. Za tem smo si ogledali Trafalgarski trg, na 

katerem stoji kip admirala Nelsona. Po ogledu trga smo smo se sprehodili do 

Britanskega muzeja. V njem si je vsak lahko ogledal, kar ga je zanimalo o zgodovini, 

vsak pa je lahko kupil tudi kakšen spominek. Nato je sledilo kosilo. Po kosilu smo si od 

daleč ogledali parlament, ob katerem stoji Big Ben. Ko smo končali z ogledom, smo se 

vrnili v hotel in zaspali. 

 

5. DAN 

 

 

 

 

 

 

Peti dan, ki je bil hkrati tudi naš zadnji dan, se je začel  z zajtrkom in nadaljeval z 

vožnjo do letališča. Naš let je bil ob 13:05 po londonskem času. Ko smo pristali na 

ljubljanskem letališču nas je čakala še samo vožnja domov. V Luče smo prispeli okoli 

šestih zvečer in s tem se je naš prečudovit izlet v London končal.  

Ta izkušnja nam bo zagotovo ostala v spominu, saj smo doživeli res neverjetnih pet 

dni. 

Učencem, ki so obiskali London, sva zastavili tudi nekaj vprašanj, na katera so imeli 

zelo zanimive odgovore. 

1. Ali bi živela v Londonu in zakaj? 

Da, zato ker mi je bila všeč podzemna železnica, vse trgovine, stolpnice, 

znamenitosti in je na sploh lepo mesto. 

 

2. Ti je bila hrana v mestu všeč? 

Nisem bila navdušena nad njo, saj imam veliko raje našo domačo hrano. 
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3. Kaj bi si še želela ogledati, če bi imeli še več časa?                                                                  

Ogledala bi si londonske ječe, peljala bi se z londonskim očesom in obiskala še kakšen 

zanimiv muzej. 

4. Kako ti je bil všeč naš izlet in ali bi ga priporočila drugim?                                                                   

Izlet mi je bil zelo zelo všeč, saj smo se veliko zabavali in videli smo veliko 

znamenitosti. Jaz sem sicer dobila vtis, da se vsem ljudem nekam mudi. Z veseljem 

pa bi izlet priporočila tudi drugim. 

5. Kaj ti je bilo na našem izletu najbolj všeč in zakaj?                                                                           

Najraje sem imel naša večerna druženja, saj smo se takrat res veliko družili in se 

zabavali. 

 

 

Maruša Strmčnik in Zala Zamernik 
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NAJ PUNCA/NAJ FANT 

Se še spomnite januarske  ankete? Rezultati so bili zanimivi in v nekaterih razredih 

tudi zelo izenačeni. Če želite izvedeti še več, pa si preberite naslednji članek. 

 

V 1. razredu je najboljša punca Ulla Sofia Bezovnik Strmčnik. Sošolci so o njej 

povedali, da je smešna, rada pomaga, deli bonbone in se rada igra. Najboljša fanta pa 

sta dva - Timotej Resnik in Ivan Mlačnik. Timotej je dober prijatelj, ima rad 

parkeljne, Ivan pa je smešen in  prijazen. 

 

 

 

 

 

Najboljša punca v 2. razredu je postala Anika Čopič, ker je prijazna in rada pomaga. 

Najboljši fant pa je postal Maj Enci, ker odlično telovadi, odlično računa in je 

prijazen. 

 

 

 

 

 

Naj punca je v 3. razredu postala Nika Moličnik. Sošolci pravijo, da je dobra 

športnica, je smešna, se ne krega in je sladkosneda.  Najboljši fant pa je Martin 

Resnik, ker je prijazen,  miren, dober prijatelj in dober učenec. 
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V 4. razredu so za najboljšo punco izbrali Špelo Pečovnik, ker je dobra športnica, je 

spoštljiva, radodarna, vesela in  nagajiva.  Najboljši fant pa je postal Vid Strmčnik, 

ker je dober prijatelj, pameten, prijazen, zabaven,  dober športnik, dobrodušen in 

družaben. 

 

 

 

 

 

 

5. razred je za najboljšo punco izbral Ajdo Kopušar, ker je prijazna, ima dobre ocene, 

rada pomaga in je vljudna. Naj fant pa je postal Anže Kladnik, ker je dober prijatelj, 

rad pomaga,  je pameten, se rad šali in je dober športnik. 

 

 

 

 

 

 

Šestošolci so za najboljšo punco izbrali Lano Robnik, ker je dobra učenka, je delavna, 

prijazna, samozavestna, lepa, je dobra prijateljica in je igriva. Najboljši fant pa je 

David Robnik, ker je dober športnik, dober prijatelj, rad pomaga, je pošten, delaven, 

ima lepe ocene. 
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Naj punca 7. razreda je postala Meta Suhodolnik, sošolci pravijo, da je dobra učenka, 

delovna, prijazna, lepa, se rada smeji, inteligentna, spretna in te  vedno spravi v dobro 

voljo. Naj fant je postal Vid Ošep, ker je pameten, rad pomaga, je smešen, dober 

športnik. 

 

 

 

 

 

V 8. razredu je najboljša punca Ana Strmčnik, ker rada pomaga, ima dobre ocene, 

dobra prijateljica, dobra športnica, je pametna,  se rada smeji, je glasbenica, je 

vljudna in spoštljiva. Najboljša fanta pa sta bila kar dva - Maj Dogaris in Tine Robnik. 

Za Maja pravijo da je dober športnik,  včasih smešen in dobre volje. Tine pa je 

zabaven, pameten,  majhen in dober glasbenik. 

 

 

 

 

 

Najboljša punca 9. razreda je postala Lucija Suhodolnik. Pravijo, da je prijazna, rada 

pomaga, je dobra športnica, družabna, ima dobre ocene, je lepa, vljudna in je pridna. 

Največ glasov med fanti pa je prejel Jaka Strmčnik, ker je smešen, zabaven, dober 

športnik, je lep, je zmeraj dobre volje, je legenda, najboljša oseba na svetu in rad 

pomaga. 

 

 

 

 

 

                                                                            Ana Strmčnik in Nika Čerček 



ŠOLSKO LETO 2017/18 

26 
 

ANKETA O PREŽIVLJANJU POLETNIH 

POČITNIC 

Bližajo se poletne počitnice in vsi jih že nestrpno čakamo. Zanimalo naju je, kam se 

bodo odpravili in kaj bodo počeli učenci nižje stopnje. Zato sva jim pripravili nekaj 

vprašanj. 

1. razred 

Kje najpogosteje preživiš poletne počitnice? 

 

 S kom se najraje družiš med poletnimi počitnicami? 

 

Kaj najraje počneš med poletnimi počitnicami? 
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Spoznali sva, da učenci prvega razreda ne preživljajo radi počitnic v gorah in da se 

najraje družijo s prijatelji in družino. Večina se jih ukvarja s športom, prav tako pa 

radi lenarijo in počnejo ostale otroške vragolije. Nihče v prvem razredu nima rad 

branja in tudi potovanje v tujino jim ni pri srcu. 

2. razred 

Kje najpogosteje preživiš poletne počitnice? 

 

S kom se najraje družiš med poletnimi počitnicami? 

 

Kaj najraje počneš med poletnimi počitnicami? 

 

Učenci drugega razreda največ časa preživijo na morju in se najraje družijo s 

prijatelji. Odločili so se, da ne bodo lenarili in uganjali vragolij, temveč se bodo 

ukvarjali s športom, brali in odpotovali v tujino. 
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3. razred 

Kje najpogosteje preživiš poletne počitnice? 

 

S kom se najraje družiš med poletnimi počitnicami? 

 

Kaj najraje počneš med poletnimi počitnicami? 

 

 

Tretji razred večino časa preživi doma, nekaj pa se jih odpravi na morje. Kot prvi 

razred pa so se odločili, da poletnih počitnic ne bodo preživljali v gorah. Največ se 

jih druži z družino, nekaj pa tudi s prijatelji. Najbolj radi se ukvarjajo s športom, 

lenarijo bolj malo, pa tudi branje jim ni pri srcu. Radi pa tudi odpotujejo v tujino. 
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4. razred 

Kje najpogosteje preživiš poletne počitnice? 

 

S kom se najraje družiš med poletnimi počitnicami? 

 

Kaj najraje počneš med poletnimi počitnicami? 

 

 

Tudi četrti razred najraje preživlja počitnice na morju in doma, v gorah pa jim ni 

všeč. Večinoma se družijo z družino in prijatelji. Najraje se ukvarjajo s športom in 

počnejo druge stvari. Kot ostali razredi pa ne berejo radi in prav tako nimajo radi 

potovanj v tujino ter lenarjenja.  
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5. razred 

Kje najpogosteje preživiš poletne počitnice? 

 

S kom se najraje družiš med poletnimi počitnicami? 

 

Kaj najraje počneš med poletnimi počitnicami? 

 

Peti razred najpogosteje preživi počitnice na morju, doma najmanj pa v gorah. 

Najraje se družijo z družino in prijatelji, najmanj pa s starimi starši. Kot vsi drugi 

se najraje ukvarjajo s športom, odpotujejo v tujino, počnejo druge otroške vragolije 

in lenarijo. Spoznali pa sva, da nihče rad ne bere. 

 

Janja Robnik in Ema Moličnik 
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OD NOGOMETA K NAMIZNEMU TENISU 

Namiznoteniški klub Savinja je znan po tem, da se je v letošnjem letu uvrstil  v prvo 

slovensko ligo. Njihov predsednik in naš trener je Patrik  Rosc. Ker nama je za vzor, 

sva se odločili, da ga intervjuvava. 

1. Kako to, da ste začeli trenirati namizni tenis?                                                            

Nad treniranjem me je navdušil moj ati in pa moja babica je poznala trenerja 

mojega prvega kluba. 

2. Kakšen uspeh ste imeli v šoli?                                                                                            

V osnovni šoli sem imel odličen uspeh, v srednji šoli pa sem bil vsa leta prav dober. 

3. Kje ste začeli trenirati?                                                                                 

Trenirati sem začel v Velenju. 

4. Koliko časa že trenirate?                                                                                   

Treniram pa že sedemnajst let. 

5. Kdo vas je treniral?                                                                                              

Najprej me  je treniral Luka Gruber, nato Alfred Vodušek, Andreja Ostršek Urh in 

Marjan Oražem. 

6. S katerimi športi ste se še ukvarjali?                                                                             

Kot otrok sem treniral nogomet. 

7. Kakšni so začetki NTK Savinja?                                                                                     

Začetki NTK Savinja segajo v leto 2014, ko smo se s prijatelji odločili, da bomo 

tudi v Savinjski dolini ustanovili namiznoteniški klub. 

8. Kolikokrat na teden trenirate?                                                                              

Treniram trikrat ali štirikrat na teden. 

9. Kako pa potekajo vaši treningi?                                                                           

Tako, da se najprej segrejemo, nato pa približno uro in pol na mizah delamo različne 

vaje. 

10. Ali se vam kdaj ne ljubi iti na trening?                                                               

Seveda se tudi meni včasih ne ljubi, vendar stisnem zobe in  grem na trening. 

11. Na katerih tekmovanjih ste že sodelovali?                                                                         

Na vseh državnih, regijskih, na mednarodnih, na evropskih prvenstvih in na 

univerziadi. 
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12. Kako poteka vaš dan, kadar imate tekmo?                                                  

Najprej v miru zajtrkujem, potem se odpravim na jutranji in dopoldanski trening, 

nato sledi lahko kosilo, za tem še segrevanje in sama tekma.  

13. Kateri uspeh najbolj cenite v življenju?                                                                          

Bolj kot tekmovalne uspehe cenim to, da nam je uspelo ustanoviti klub. 

14. Kdo je najboljši tekmovalec v NTK Savinja?                                                       

Najboljši igralec je Jure Slatinšek. 

15. Na koliko šolah poučujete?                                                                                

Trenutno poučujem na enajstih šolah. 

16. Katera od šol dosega najboljše rezultate in zakaj mislite, da je tako?                       

To je OŠ Blaža Arniča Luče. To pa zato, ker največkrat in najbolj pridno trenirate. 

17. Kdo poleg vas še trenira otroke?                                                                            

Poleg mene trenirajo še Jaka Golavšek, Miha Grampovčnik, včasih pa tudi Oskar 

Rosc. 

18. Kaj počnete v prostem času?                                                                        

Nimam ravno veliko prostega časa, kadar ga imam, pa ga preživljam s svojo punco. 

19. Kdo je bil vaš vzornik in zakaj?                                                                          

To pa je bil in še vedno je Andres Iniesta. To pa zato, ker je kljub vsem uspehom  

še vedno skromen in ga imajo vsi radi. 

20. Kakšni pa so vaši cilji za prihodnost?                                                              

Moji cilji kot igralec so, da bi nam šlo čim bolje v 1. slovenski namiznoteniški ligi, 

kot trener pa, da se čim več otrok odloči za namizni tenis. 

21.  Kaj je vaša najljubša hrana in česa ne marate?                                             

Moja najljubša hrana so testenini na vse načine, ne maram pa graha in rdeče pese. 

22.  Kateri je vaš najljubši film in zakaj?                                                             

Kaznilnica odrešitve, saj ima dobro zgodbo z dobrimi igralci. 

23.  Kam bi šli na vaš popolni dopust?                                                                     

Jaz bi šel na Novo Zelandijo, saj se mi zdi zelo lepa in me privabi. 

24. Kaj je bila najbolj nepremišljena stvar, ki ste jo kadar koli storili?                              

Ko sem bil star deset let, sem divjal iz plaže, da bi se prvi umil, a ker nisem dosegel 

do tuša, sem si podstavil neko pručko, ki se je seveda prevrnila in sem si zbil stalni 

zob. 
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25. Ali ste zadovoljeni  s svojim uspehom?                                                           

Sem in nisem tako kot pa vsak športnik, lahko bi pa bilo še boljše. 

26. Ali mislite, da boste postali državni prvaki?                                                  

Nekoč mislim, da bomo, nismo pa ravno favoriti in mislim, da nam bo tudi to uspelo. 

27. Kako mislite, da boste prišli do tega?                                                                  

S pridnim treniranjem, trdim delom, mogoče tudi s tem, da pripeljemo kakšnega 

izkušenega igralca. 

28. Ali bi radi kdaj postali slavni in zakaj?                                                                  

Ne, zaradi tega, ker mislim, da potem nimaš ravno dobrega svojega privatnega 

življenja in imaš gnečo na vsakem koraku, kamor greš. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maruša Strmčnik in Tjaša Dešman 
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NAJPAMETNEJŠE ŽIVALI NA SVETU 

Ugibam, da imamo vsi radi živali, zato vam v tem članku predstavljam deset 

najpametnejših živali na celem širnem svetu. 

 

1. Šimpanzi 

Šimpanzi so najpametnejše živali na svetu, saj 

imajo zelo dober spomin in znajo logično 

razmišljati. Zmorejo veliko različnih stvari, kot 

je izdelovanje orodja, ki jim pomaga pri lovljenju 

plena, trenje orehov s kamni, zajemanje vode z 

listi ter razumejo nekatere vidike človeškega 

jezika. 

 

2. Delfini 

Delfini se med sabo sporazumevajo v 

svojem jeziku in se zelo radi igrajo, lovijo 

in učijo novih stvari. Ena neverjetnih 

lastnosti, ki jo imajo te živali je, da 

rešujejo človeška življenja. V nekaterih 

državah jih celo sprejmejo v vojsko, kjer 

rešujejo ljudi.  

 

3. Orangutani 

Orangutani se poleg goril in šimpanzov smejejo 

ob fizičnem kontaktu, kot je žgečkanje ali pa 

objemanje. Presenetljivo je tudi to, da nekatere 

orangutane privlačijo človeške ženske. Znan je 

tudi primer, ko je orangutan posilil neko žensko.  
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4. Sloni 

Sloni si zapomnijo vse, kar se jim je 

zgodilo, tako dobro kot pa slabo. Zaradi 

tega lahko včasih postanejo nasilni do 

ljudi, ker nismo ravno najboljši pri 

ravnanju z živalmi. Med seboj pa si 

ustvarjajo dolgotrajna prijateljstva. 

 

 

5. Papagaji 

Papagaji so zelo inteligentne in družabne 

živali, zato so tudi pogosti človeški hišni 

ljubljenčki. Zelo radi se učijo in so zelo 

radovedni. Če hočete papagaja naučiti čim 

več, pa ga je potrebno učiti že od rojstva, saj 

so takrat najbolj dovzetni. 

 

 

6. Prašiči 

Splošno mišljenje ljudi je, da so prašiči debele 

in umazane živali in da je njihova edina dobra 

lastnost ta, da lahko iz njih naredimo dobre 

klobase in zrezke. V resnici pa to ni res, saj so 

prašiči najbolj inteligentna domača žival. Bolj 

kot psi in mačke. Lahko se naučijo mnogo stvari 

in se zelo navežejo na človeka. 

 

 

 



ŠOLSKO LETO 2017/18 

36 
 

7. Velika hobotnica 

Morda nekaterim od vas hobotnice zgledajo 

kot velik kup zdriza, vendar so v resnici 

mnogo več od tega. So ena izmed 

najpametnejših morskih živali. Hobotnice 

se igrajo, rešujejo probleme in najdejo pot 

iz labirintov. Poleg tega imajo zelo dober 

kratkoročni spomin.  

 

8. Srake 

Srake so zelo pametne in iznajdljive 

živali. Domače srake so celo tako 

inteligentne, da ukradejo oreh in ga 

prinesejo na cesto ter počakajo, da 

čezenj zapelje avtomobil in ga tako 

zdrobi. Nato oreh seveda z užitkom 

pojejo. 

 

 

                                                                           9. Podgane 

Ti prenašalci bolezni so resda 

umazani in škodljivi in jih ljudje ne 

maramo, poleg tega pa so tudi zelo 

kreativne in pametne živali, ki 

vedno najdejo način, da preživijo in 

znajo najti pot iz različnih 

labirintov in zank. Znano je, da bo 

podgana vedno našla pot iz 

ujetništva, če bo le mogoče.  
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10. Golobi 

Golobi se nikoli ne izgubijo in ravno 

zaradi tega jih ljudje velikokrat 

uporabljamo kot pismonoše ali pa da 

prinesejo kakšno nedovoljeno drogo čez 

mejo ali pa celo komu v zapor. 

 

 

 

 

 

Maruša Strmčnik 
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DUBAJ 

Dubaj je največje mesto v Združenih arabskih emiratih in glavno mesto 

istoimenskega emirata, enega od sedmih, ki sestavljajo državo. V njem živi približno 

2,1 milijona ljudi, kar je devet desetin vsega prebivalstva emirata. Ker je Dubaj zelo 

turistični kraj, smo se odločile, da vam predstavimo štiri najbolj znane turistične 

atrakcije:  

 

1. Burj Al Arab  

Hotel je zasnovan tako, da spominja na jadro ladje. Je tretji najvišji hotel na svetu 

(čeprav je 39% njegove celotne višine sestavljeno iz neuporabnega prostora). Stoji 

na umetnem otoku, 280 m od plaže, in je povezan s kopnim z zasebnim krivljenim  

mostom.   

 

 

 

 

 

 

2. Burdž Kalifa  

Stolp Kalifa je nebotičnik v Dubaju, zgrajen leta 2010. Zaradi veliko tekmecev je bila 

končna velikost zgradbe dolgo časa skrivnost. Nebotičnik je visok 228 metrov, ima 

pa 163 nadstropij. 
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3. Dubai Fountain 

Dubai Fountain je največji svetovni koreografski sistem vodnjakov, ki je narejen na 

30-hektarskem manjšem jezeru. Osvetljen je s 6600 lučmi in 25 barvnimi 

projektorji, je dolg 75 metrov in strelja vodo do 152,5 metrov v zrak, ki ga spremlja 

vrsta klasične do sodobne arabske svetovne glasbe.  

 

 

3. Ski Dubai 

Ski Dubai je prvo smučarsko središče na bližnjem vzhodu. To je neverjetna gorsko 

tematska zimska postavitev, kjer lahko uživate v smučanju, deskanju na snegu, 

sankanju ter sodelujete pri številnih dogodkih v snegu.  Je največji svetovni snežni 

park v notranjosti, ima neverjetnih 3.000 kvadratnih metrov snega. 

 

Nika Čerček 
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HOROSKOP 

OVEN 21. 3. – 20. 4. 

Šola: Junija boš moral/a več pozornosti in časa posvetiti šoli in 

učenju. Če vsakodnevno ne boš delal/a za šolo, boš težko 

opravil/a vse šolske obveznosti. 

Ljubezen: Spogledovanje in druženje lahko prerase v resno 

zvezo, kamor bodo usmerjeni tudi tvoji napori. Ko pa najdeš simpatijo, izpolni 

osvajanje. 

Odnos s starši: Ta mesec se boš odlično razumel/a s svojo družino.  

 

BIK 21. 4.-20. 5. 

Šola: Junija se ti prav nič ne bo dalo. Veliko boš lenaril/a, z mislimi pa boš plaval/a 

nekje v oblakih. Nekoliko več energije boš imel/a v drugi polovici meseca. 

Ljubezen: Ta mesec ti ljubezen ne bo prav nič naklonjena, ne 

poslušaj nasvetov prijateljev, temveč svoje srce. 

Odnos s starši:  Ta mesec se boš s starši veliko prepiral/a saj te 

bodo ves čas preganjali, da daj nekaj več od sebe. 

 

DVOJČKA 21. 5.-21. 6. 

Šola: Ta mesec boš zelo dejaven/dejavna, poln/a energije in ustvarjalnosti, saj se bo 

približeval konec šolskega leta. 

Ljubezen: V ljubezni bodi manj zaletav/a, novo zanimivo osebo 

boš spoznal/a, ko boš to najmanj pričakoval/a. 

Odnos s starši: Doma se boš lotil/a temeljitega čiščenja sobe, 

zato bodo starši zelo ponosni nate. 
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RAK 22. 6.-22. 7. 

Šola: Za šolo ne boš naredil/a čisto nič, saj boš vedel/a, da je konec 

šolskega leta. Tvoje razpoloženje bo zelo muhasto in odvisno od 

tvojega počutja. 

Ljubezen: Nova ljubezen te čaka konec meseca, a te bo razočarala. 

Odnos s starši: Starši bodo tvojo zasanjanost težko prenašali, zato se pripravi na 

oštevanje. 

 

LEV 23. 7.- 23. 8. 

Šola: Čisto boš pozabil/a na šolo, saj boš z mislimi čisto drugje. 

Ljubezen: Za ljubezen in zabavo ti bo zmanjkovalo časa. A ne srbi- med 

počitnicami boš vse nadoknadil/a. 

Odnos s straši: S straši boste veliko hodili v hribe in si s tem krajšali dolgčas. 

 

DEVICA 24. 8.-23. 9. 

Šola: Čas za počitek. Ob začetku novega šolskega leta bo veliko učenja, učitelji se ti 

bodo zdeli dolgočasni. 

Ljubezen: Spoznal/a boš  veliko ljubezen, s katero si boš  krajšal/a čas. 

Odnos s starši: Starši bodo veliko pričakovali od tebe, zato boš moral/a 

intenzivno začeti delati. 

 

TEHTNICA 24. 9.- 23. 10. 

Šola: Začele se bodo počitnice, zato stresa ne bo. Poskusi biti malo manj len/a in 

preberi kakšno knjigo. 

Ljubezen: Držimo pesti, da tvoja simpatija pozna na uro in da ne 

bo zamujala na zmenke- sicer boš čeznjo  naredil/a križ. 

Odnos s starši: Ta mesec se boš s starši veliko prepiral/a, saj ne 

bodo zadovoljni s tvojimi ocenami. 
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ŠKORPIJON 24. 10.-22. 11. 

Šola: Ugotovil/a boš, da ne gre drugače, kot da se začneš učiti 

in tvoje ocene bodo lepše. 

Ljubezen: Vprašal/a boš svojo simpatijo, če gre s tabo na 

zmenek, ampak pri tem ne boš uspešen/a, saj te bo ignoriral/a. 

Odnos s starši: S starši boste se prav lepo razumeli, saj boš imel/a lepe ocene, 

večkrat te bodo peljali tudi v najboljšo slaščičarno. 

 

STRELEC 23. 11.-21. 12. 

Šola: Ta mesec se ti bodo ocene poslabšale, saj se bližajo poletne 

počitnice, a tebe to prav nič ne skrbi. 

Ljubezen: Tvoja simpatija te bo poklicala in ti povedala, da te ne 

ljubi, zato boš zelo razočaran/a. 

Odnos s starši: S starši boš imel/a grozen odnos, saj ti v šoli ne bo šlo najbolje. 

 

KOZOROG 22.12.-20.01. 

Šola: Za šolo se sploh ne boš ukvarjal/a več, cele popoldneve boš gledal/a televizijo 

in igral/a video igrice. 

Ljubezen: Poletje boš  preživel/a s svojo simpatijo, imela se bosta 

odlično.  

Odnos s starši: Veliko se boste prepirali, saj tvoje ocene ne bodo 

najboljše. 
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VODNAR 21. 1.-20. 2. 

Šola: Vse tvoje misli se bodo vrtele okoli šole, vse drugo pa bo 

potisnjeno na stranski tir. 

Ljubezen: Vsi sošolci in prijatelji že imajo svojega partnerja in 

ti postaneš v zadregi, ker te vsi vrtijo okoli prsta. 

Odnos s starši: S starši imaš dober odnos, saj jih prosiš za kakšen nasvet v okviru 

šole in ljubezni. 

 

RIBI 21. 2.-20. 3. 

Šola: Ker se bo začelo poletje, boš vročinsko utrujen/a, 

ampak se vseeno trudi po svojih najboljših močeh. 

Ljubezen: Spoznal/a boš simpatijo. Prosila te bo, če 

prideš na zmenek, a se ti ne bo  ljubilo in tako jo boš 

razočaral/a. 

Odnos s starši: S starši se veliko prepirate, saj boš tečen/a in muhast/a, a se ti bo 

zdel tak odnos s starši čisto normalen. 

 

 

 

 

Janja Robnik 
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LITERARNI KOTIČEK 

 

Sedmošolci so pisali pesmi o ljubezni in iskali rimane besede ter iz njih sestavili 

pesmi.. 

Kaj je ljubezen? 

 

Ljubezen je, ko rečeš nekomu , 

da ga imaš rad. 

Ljubezen je slepa 

in včasih ni lepa. 

V ljubezni včasih izgubimo, 

a največkrat pridobimo. 

A najlepše pri ljubezni je to, 

da ti je nihče ne more vzeti. 

                                                

 

                                            Ljubezen se rodi naskrivaj 

                                            njej važen ni ne čas ne kraj, 

                                            srce začuti toploto 

                                            in konec je s samoto.  

                                            Toplina ti boža srce     

                                            in svet takoj lepši je. 

                                            Ljubiti in ljubljen biti je prelepo, 

                                            če te oseba spoštuje 

                                            in se ne norčuje.                               
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Če ti kdo nudil bo ljubezen,  

poglej globoko mu v srce, 

 da videl boš, 

 če on pravi bo zate. 

 

Če ti kdo nudil bo srce, 

 Poglej globoko mu v oči  

in videl boš, 

 če on ustvarjen je zate. 

 

Ljubezen se rodi v pogledih, 

živi v poljubih in umre 

v solzah. 

 

GLAS SRCA TE NIKOLI NE OGOLJUFA! 

 

Ljubezen je pomlad, ko imaš nekoga srčno rad. 

Ti rožice cvete in sončece žare. 

Je vse svetlo, kot da nekdo zasveti v tvojo dušico močno. 

Oj naj živi, vse žive dni, ljubezen mojih mladih dni. 

 

Ljubezen je kakor veter. 

Pride in gre, ampak največkrat ostane. 

Lahko je lepa, včasih tudi zahrbtna. 

Uživaj v njej in jo spoštuj. 
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Ko si bil še mlad , 

si bil majhen zaklad. 

 

Kmalu za tem prišla je mladost, 

za njo pa še zaljubljena norost. 

 

Vse kar ti ne ugaja, 

pa  pride še na misel prodaja. 

 

Tam mimo priskaklja zajček , 

ki se dela kot mali zmajček. 

 

Na misel mu pride beseda, 

ki mu jo je dala soseda. 

 

Kar naenkrat pa mu pravi, 

TRPLENJE NI KAKOR HREPENENJE! 
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Mi otroci smo prav zanimivi. 

Tudi jaz sem še mlad in mi pogosto – priznam, 

 iz šole prihaja smrad, 

učiteljičina beseda pa se mi nemalokdaj zdi beda.  

Mladost je velikokrat norost, 

še posebej pri nas mladih. 

Naša mlada norost je kot nalezljiva bolezen, 

ki se z leti prelevi v ljubezen. 

Potem nastopi ta nesrečna teta puberteta, 

in takrat mamin najljubši zajček 

postane hudoben zmajček-  

no pravzaprav kar hudoben zmaj. 

Zato pa vsi komaj čakamo obiska pri babici, 

da nas razvaja 

in kolikor vem, nam to kar zelo ugaja. 

In zato življenje ni trpljenje in trpljenje ni naše življenje,  

le razliko moraš najti, jo zaživeti 

in srečen boš. 

 

                                                                                                    

Zakaj ni besede, če ni abecede? 

Zakaj zajček za vse je malček? 

Zakaj mladost za vedno ne ostane radost, 

ampak ta preide v starost? 

Zakaj on razgraja, drugim pa to ugaja? 

In zakaj mora biti mišljenje eno veliko trpljenje? 
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Vsako pomlad, 

počutim se bolj mlad. 

Vendar mi to ne ugaja, 

temveč vedno nagaja. 

 

O, ta mladost, 

je kot norost. 

Še mali zajček, 

je v naši glavi videti kot palček. 

 

Zato je našo vse vedo sosedo, 

ki ima vedno zadnjo besedo, 

doletelo trpljenje 

in v glavi močno vrtenje. 
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Tudi letos so učenci naše šole sodelovali na srečanju mladih literatov – BESEDIČICI- 

in objavljamo njihova avtorska dela. 

 

ŠKRATJE IN VILE 

 

Nekoč, pred davnimi časi, so v deželici med dvema gorama skupaj z ljudmi prebivali 

škratje in vile. Takrat so živali in ljudje govorili še isti jezik. V tej dolini je bilo v 

tistih časih življenje res prijetno. Nikomur se ni zdelo čudno, če je na vrtu obiral 

jagode, vmes pa med listi opazil kakšnega škrata, ki se je gugal na jagodnih listih in 

se z njim malo in pogovoril. Tudi v tistih časih so bili tako kot danes štirje letni časi. 

Ko je v deželo začel pritiskati mraz, se je življenje pospešilo, ker so vsi delali zaloge 

hrane, topla oblačila in tudi domovanja je bilo potrebno pripraviti na zimo. Tako je 

bilo med ljudmi, škrati in živalmi, samo vile so se pozimi spremenile v male lesketajoče 

kristalčke na snegu, ki so se še posebno lepo bleščale ob polni luni. 

Vendar pa vsi škratje niso bili pridni in so nagajali ljudem in živalim ter jim skrivali 

stvari, zato se je med njimi vnel hud spor. Zaradi tega spora so se nehali med seboj 

pogovarjati in jezik se je spremenil, zato danes več ne govorimo skupnega jezika. 

Živali so se umaknile v gozdove. Škratje so se poskrili in jih danes več ni moč videti, 

vendar pa se še prikradejo med nas in nam kdaj pa kdaj še kakšno ušpičijo. Na primer 

pri  pisanju nam izmaknejo kakšno črko, piko ali vejico, da je potem tekst poln napak. 

Ali ko babica vsak dan sproti išče očala, ker jih škratje prestavijo ali skrijejo. Ali pa 

ko si zvečer v šolsko torbo pripravim vse potrebno za naslednji dan in potem v šoli 

tega ni v torbi, ker mi škratje zagodejo lumparijo.  

Škratje so ostali del nas, le videti jih ne moremo več. Za razliko od tega pa vsako 

zimo, ko zapade sneg in ko gremo ob polni luni na sprehod pa še lahko opazimo vile, ki 

se kot mali kristalčki bleščijo in svetlikajo v snegu. 

Tako da če imam v pravljici napake, se je sigurno spet prikradel škrat in mi vse 

pomešal, zato mi oprostite. 

 

                            Karin Gradišnik 
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HITRI LENIVEC 

 

Nekoč je živel lenivec Timi. Bil je še mlad in mladi lenivčki se še lahko prevzgojijo. 

In to se je tudi zgodilo.  

Timiju se je zdelo dolgočasno, kako ostali lenivci ves čas spijo, zato ni nikoli spal več 

kot šest ur na noč, čez dan pa si je privoščil le kakšen kratek dremež. Vsak dan je 

opazoval ptiče, lisice, srne in včasih tudi gorile, kako hitro se premikajo. Zaželel si 

je, da bi bil tudi sam tako hiter. Začel je trenirati. Splezal je z drevesa in se premikal 

tako hitro, kolikor je zmogel. Čez kakšen teden se je začel obešati po lijanah in vaditi 

moč. Za tem je začel trenirati tudi skoke v višino in daljino, met ptičjega jajca ter 

plavanje.  

Nekega dne pa je na svojem drevesu opazil plakat, na katerem je pisalo, da se bo čez 

teden dni začela vsakoletna tridnevna prireditev v atletiki. Prijave pa se pobirajo pod 

tem velikim drevesom. Hitro in to res hitro se je odpravil do njega. Prijave je pobiral 

medved Toni. Ko je Timi prišel na vrsto, so se mu začeli smejati vsi, ki so stali za njim 

v vrsti, vključno s Tonijem. Bil je žalosten in še bolj odločen, da jim pokaže, kaj 

zmore. Toni mu je čez nekaj časa končno dal izpolniti prijavnico. Živali so se lahko 

prijavile na najmanj eno in na največ šest disciplin – tek, plezanje, skok v daljino in v 

višino, met jajca ter plavanje. Timi se je prijavil kar na vse discipline in se užaljeno 

napotil proti svojemu drevesu. Odločil se je, da bo tistim, ki so se mu posmehovali, 

pokazal svoje sposobnosti,  zato je zadnji teden treniral še veliko bolj zagnano.  

Hitro je napočil prvi dan tekmovanja. Na sporedu sta bila met jajca in skok v višino. 

Pri metu jajca ni bil najbolj uspešen, a se ni pretirano vznemirjal, saj je to disciplino 

najmanj vadil. Pri skoku v višino je Timi sprva malo podvomil o svojih sposobnostih, 

toda na koncu je za zmagovalcem zajcem zaostal le za dva centimetra. Živali so se 

čudile, a še vedno ga niso jemale preveč resno. 

Naslednji dan so se pomerili v plavanju in skoku v daljino. Pri plavanju je zmagal Timi, 

a je bila lisica tik za njim. Pri skoku v daljino so preskakovali veje na drevesih. Tudi v 

tej disciplini je zmagal Timi, ki ni imel prave konkurence. Kljub zmagam je bil 

razočaran, saj mu živali še vedno niso pokazale spoštovanja. 

Tretji dan pa sta bila na vrsti še plezanje in tek. Pri plezanju se je štelo, kako hitro 

in kako visoko si priplezal po drevesu. Zmagal je Timi, ampak zajček in lisica sta bila 

le za las zadaj. Štiri ure kasneje so tekmovali še v teku – Timi, zajček, srna, lisica, 

volk, jazbec, jež ter medved. Pred startom so se  udeleženci atletike še vedno 

posmehovali Timiju. To je vzel  še kot večjo spodbudo, da pokaže, kako hiter je.  Le 

volk se mu je nasmehnil in mu zaželel srečo. Startali so vsi naenkrat.  
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Jež je omagal že po petih metrih, lisica se je zabila v drevo, medved je šel po drugi 

poti v čisto napačno smer, jazbec in zajec sta hotela goljufati in sta se v gozdu 

izgubila, srna si je zvila gleženj, Timi in volk pa sta hitela naprej. Tik pred ciljem je 

Timi padel. Vedel je, da je volk daleč za njim, a ni mogel vstati. Ko je volk pritekel do 

Timija, mu je pomagal vstati in ga odnesel do cilja, tako da sta bila izenačena na prvem 

mestu. Timi je bil skupni zmagovalec atletike. Dobil je velik pokal in nihče ni več 

dvomil vanj ali se mu posmehoval. Dobil je tudi novega prijatelja in veliko oboževalcev.  

Timi se je naučil, da se s trdim delom veliko doseže in da ne smeš nikoli obupati, tudi 

če se drugi norčujejo iz tebe. 

 

                                                                                              Pija Funtek 

TRI BABICE (narobe pravljica) 

 

Nekoč so živele tri babice. Bile so tako pozabljive, da sta dve svoja očala izgubili, 

tretja pa jih ni mogla najti. Bile so site, a njihovi želodčki so bili prazni. Odpravile so 

se v gozd iskat gobe. Ker pa so bile brez očal, so nabrale nore gobe. Bil je vroč dan 

in sklenile so, da se bodo ohladile v bližnji reki. Dve nista znali plavati, tretja pa se 

je utopila. Tretja, ki se je utopila, je na ves glas klicala:«Na pomoč.!« V bližini je bil 

ribič, ki je lovil ribe. Namesto rib je ujel tri babice. Vzele so gobe in se skupaj z 

ribičem odpravile domov. Začele so pripravljati večerjo iz norih gob. Usedli so se za 

okroglo mizo kvadratne oblike in začeli jesti iz krožnikov brez dna. Po večerji je ribič 

odšel domov, babice pa v cerkev, kjer je bila zabava s plesno glasbo. Hodile so po 

rokah in skakale po glavi. Zjutraj, ko so se zbudile, pa so se spomnile, da sploh niso 

odšle spat. Počila so očala in pravljica se je končala.  

Tjaša Supin 
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MOJA DOMOVINA 

Kjer sem se rodil, 

tam, kjer s starši dom delim, 

tam, kjer sem in bi rad bil, 

je moja domovina. 

 

Kjer v miru živim  

in si s prijatelji dan popestrim, 

tam, kjer me narava  

z vso svojo lepoto objame 

in tam, kjer je nekomu mar  zame, 

je moja domovina. 

 

Daje mi možnost izobrazbe, 

daje mi varnost 

in možnost, da izpolnim svoje sanje. 

To je moja domovina. 

 

 

                                              Job Romšak 
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DOMOVINA SLOVENIJA 

 

S  –  Sonce, ki vsako jutro vzide, 

         iz sveta prepir odide. 

 

L   –  Lipa, ki zeleni in medi, 

          Lipica, ki lipicanca vzredi. 

 

O  –  Ogenj v srcih športnikov – smučarjev, košarkarjev, veslačev … 

           ponos vseh navdušencev in  navijačev. 

 

V  –  Veselje otrok, ki v miru živijo, 

         hodijo v šolo in se pridno učijo. 

 

E  –  Energijo daje nam potica, žlinkrofi, pršut, kremšnita, 

         za povrh pa še teran, da odložiš vse skrbi na stran. 

 

N  –  Narava čista in veličastna, 

         to so reke, gozdovi, gore in jezera prekrasna. 

 

I  –  Iskreni, prijazni in skromni ljudje, 

        sposobni premikati so gore. 

 

J – Jadransko morje, prelepo  malo morje, 

      pomeni okno nam v svet. 

 

A  – akordi naše himne Zdravljice 

        razvedrijo Slovencem lice. 

 

Slovenija, moja domovina! 

 

Ema Moličnik 
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ANEKDOTE IN ŠALE 

 

Ko je Ford objavil, da išče mladega uradnika za urejanje svojih zasebnih zadev, se je 

oglasilo petsto mladeničev. Ford si jih je ogledoval, spraševal to in ono, toda dolgo 

časa mu ni bil nobeden po volji. Nazadnje naleti na mladeniča, ki se mu je zdel 

inteligenten in razsoden, in ga vpraša: »Fant, povej mi, ali rad delaš?« »Ne,« je kratko 

in mirno odgovoril mladenič. »V redu! Sprejet si. Ti si prvi izmed prijavljenih 

kandidatov, ki si iskren.« 

 

Ko ga je eden od njegovih kolegov nekoč vprašal za domačo telefonsko številko, je 

slavni fizik Albert Einstein vzel v roke telefonski imenik in pričel iskati številko. »Mar 

ne veš svoje lastne telefonske številke?« se je začudil kolega. Einstein je skomignil: 

»Zakaj bi si zapomnil nekaj, kar zagotovo najdem v knjigi?« 

 

 

Učiteljica: » Janezek, kako visoka je šola?«                                                                                                         

Janezek: »Okoli dva metra!«                                                                                                                             

Učiteljica: »Zakaj toliko?«                                                                                                             

Janezek: »Ker jo imam čez glavo!!!« 

 

Miro in Marjan bežita iz zapora. »Poglej, sneži!«                                                                                         

reče Miro. Marjan: »Ah, saj imava verige.« 

 

Haso povabi Mujota na večerjo.                                                                                                                       

Mujo pride do Hasota in zagleda na vratih listek:                                                                                        

»Ha, ha, ha, Mujo, sploh me ni doma!«                                                                                                               

Mujo se odloči da mu bo to vrnil, zato pripiše na listek:                                                                                         

»Ha, ha, ha, Haso, sploh me ni bilo tukaj!!« 

 

 

Janja Robnik in Ana Strmčnik 


