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Do morebitnih napak v šolskem časopisu Šolarija
… ker šola prija
je prišlo zgolj po naključju.
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PRED DEVETIMI LETI

-3-

UVODNE BESEDE
Drage učenke in dragi učenci!
Veseli me, da bomo v tem šolskem letu izdali šolsko glasilo, kljub temu da je bilo le-to okrnjeno in
precej drugačno od vseh dosedanjih.
Epidemija, ki že od lanske pomladi v veliki meri kroji naše ustaljeno življenje, je korenito posegla tudi
v samo poučevanje in učenje. Upali smo, da bomo lahko to šolsko leto pouk v celoti izvajali v šoli, a nas
je zaprtje šol pred jesenskimi počitnicami ponovno vrnilo pred ekrane računalnikov, v način
komuniciranja preko elektronske pošte in mobilnih telefonov ter spletnih učilnic. Z učenci od 1. do 3.
razreda smo dočakali vrnitev v šolo po 50 dneh pouka na daljavo. Učenci od 4. do 9. razreda pa so se
v šolo vrnili po 68 dneh z upanjem, da bodo do konca šolskega leta ostali v šolskih klopeh in
nadoknadili veliko zamujenega dela ter se ponovno veselili medsebojnega druženja. Prišel je april in
ponovno smo ostali za nekaj dni doma. A končno je tudi zima vzela slovo in spomladansko sonce nas
je začelo navdajati z mislimi, da bomo konec šolskega leta le dočakali v našem drugem domu, šoli.
Pouk na daljavo je od vas in od nas zahteval drugačen pristop ter način učenja. Prepričan sem, da nam
bo s skupnimi močmi in prizadevanji uspelo doseči tiste cilje, ki bodo osnova za naše nadaljnje delo v
novem šolskem letu.
Na koncu le še malo stisnite zobe, pristanek v počitniške dni pa naj bo mehak in varen.
Uspešen in prešeren zaključek šolskega leta vam želim.
Vaš ravnatelj,
Zdravko Jamnikar
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PROGRAM EKOŠOLA
POSADILI SMO NOVO DREVO
Že od leta 2012 vsako leto 21. marca obeležujemo mednarodni dan gozdov. Letošnji je potekal
pod geslom »Obnova in nega gozda: pot do zdravja in dobrega počutja«. Tudi na naši šoli
smo nekaj časa namenili negi in obnovi dreves v okolici šole. V sodelovanju s sadjarskim
društvom Mislinjske doline smo obrezali in uredili vsa sadna drevesa ob šoli, v kotu šolskega
igrišča pa smo posadili novo drevo – hruško, ki smo jo prejeli v dar od drevesnice Omorika
Muta. Upamo, da bodo tako stara kot novo drevo dobro rastli in sladko obrodili.
Kratek prispevek na temo obrezovanja je v okviru interesne dejavnosti Šolski radio zapisala
šolska novinarka 5. b razreda Gaja Mlakar Gilčvert skupaj s Špelo Landeker Knez, učenko 4.
a, ki obiskuje interesno dejavnost Ekoprojekt in Zeliščarski krožek. Pridružili sta se nam v
popoldanskem času, ko so že vsi učenci odšli domov.
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OBREZOVANJE SADNEGA DREVJA NA OŠ ŠMARTNO
Dne 23. 3. 2021 smo na šoli obrezovali sadno drevje. Obiskal nas je predsednik sadjarskega
društva Mislinjske doline, ki sicer šteje kar 130 članov.
Gospod Janez Mirkac je opravil zimski rez. Obrezati je bilo treba jablane in slive. Češnjo bo
prišel obrezat po obiranju. Pomagal si je z različno velikimi obrezovalnimi škarjami in baterijsko
žago, saj so bile določene veje predebele, da bi jih lahko odrezal s škarjami. Svetoval nam je,
da sadnih dreves ne škropimo, lahko pa jih pognojimo.
Za odrezane veje je poskrbel naš hišnik.
Komaj čakam na poletje in jesen, da bomo okusili okusne in zdrave sadeže.
Gaja Mlakar Gilčvert, 5. b
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POZABLJENA OBLAČILA
Na šoli se vsako leto nabere ogromna količina oblačil, ki ležijo v škatli pozabljenih oblačil in
čakajo svoje lastnike. Ker se velikokrat lastniki ne javijo in oblačila tudi po več mesecev
ostanejo v šoli, jih operemo in podarimo različnim društvom in ljudem, ki ta oblačila potrebujejo
in jih še uporabijo. Letos smo oblačila odpeljali v Ljubljano na društvo Slovenska filantropija,
kjer so jih podarili otrokom priseljencem.
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EKO DAN
Letošnji EKO dan smo na šoli posvetili kar trem dnevom: dnevu brez avtomobila (22. april),
dnevu Zemlje (22. april) in dnevu brez zavržene hrane (24. april).
Učenci in učitelji razredne stopnje smo ta dan izvedli vsaj tri EKO dejavnosti in s tem
pomembno prispevali k lepšemu in bolj zdravemu okolju ter hkrati zmanjšali ogljični odtis. Vsi,
ki smo imeli možnost, smo prišli v šolo ta dan brez avtomobila (peš, s skiroji, z rolkami, z
avtobusom …). Sami smo si pripravili šolsko malico in pri tem upoštevali, da je bila zdrava in
da nismo ničesar, kar se še da uporabiti, zavrgli. Po oddelkih smo podpisali tudi zavezo o
premišljenem nakupovanju in porabi nakupljenih izdelkov. Ves mesec april smo zbirali odpadni
papir, tekom eko dneva pa smo počistili še okolico šole, šolsko igrišče in del kolesarske steze.
Seveda pa ni dovolj, če to počnemo le enkrat letno, kar se na naši šoli dobro zavedamo in se
ves čas trudimo upoštevati rek: »Naj bo vsak dan EKO dan«.
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EKO DAN – DAN BREZ ZAVRŽENE HRANE
Na šoli smo v petek, 23. 4. 2021, izvedli Eko dan za učence od 1. do 5. razreda.
Šolske novinarke, Gaja Uranc, Eneja Pavlin in jaz smo odšle po razredih ter poizvedovale, kaj
bodo ta dan učenci počeli.
V prvih razredih so najprej naredili dekoracijo. Za prigrizek so naredili sadna nabodala.
Pri drugošolcih je bilo že navsezgodaj zelo pestro. Pripravljali so si namreč vitaminski
prigrizek, žitni in sadni smuti ter obložene kruhke.
Naslednji so bili seveda naši tretješolci, ki so pripravljali ovseno kašo s kakavom, črni kruh z
zeliščnim namazom, vse skupaj pa naj bi poplahnila limonada.
Četrtošolci so se malice lotili s peko. Pekli so palačinke ter vaflje, za napitek pa so izbrali smuti,
vodo in domač bezgov sok.
Petošolci so pripravljali 3-hodni meni, sadna nabodala, kosmiče v domačem jogurtu ter kruh z
namazom.
Ob koncu Eko dneva so se vsi razredi odpravili čistit šolski okoliš in kolesarsko stezo.
Da bi čim manj obremenjevali okolje, so učenci v šolo prihajali na okolju prijazen način, in sicer
peš, s skiroji, s skupinskim prevozom ali celo na hibriden način, pol poti z avtom, pol peš.
Šolski novinarji pa smo kljub vsemu opazili, da se z odpadki nemarno ravna, zato vas
pozivamo, da si še enkrat preberete, kako pravilno ločimo odpadke, in da se seveda
poboljšate!!!
Gaja Mlakar Gilčvert, 5. b
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UREJANJE CVETLIČNIH GREDIC IN SKALNJAKA
Vsako leto nas v jesenskem in spomladanskem času čaka obilica dela v bližnji okolici šole. Če
se v jesenskem času potrudimo in delo temeljito opravimo, se to pozna spomladi, ker imamo
manj dela. Zmanjka ga pa nikoli ne.
Jeseni 2020 smo z učenci v okviru interesne dejavnosti Eko projekt uredili cvetlična korita in
cvetlično gredico pri zbornici. Za zahtevnejša dela na skalnjaku in ostalih cvetličnih gredah pa
so prostovoljno na pomoč priskočili učitelji, hišnik in čistilke. Veseli smo bili tudi pomoči dedka
naše učenke, ki se je kljub letom v popoldanskem času s kolesom pripeljal na šolo in pomagal
urejati skalnjak.
Na ekovrtu so delo opravile kuharice. Pridelki pa so na koncu tudi končali v loncih kuharic.
Svoje marljivo delo niso pozabile opraviti niti čebelice samotarke, ki gnezdijo v hotelu za
žuželke v neposredni bližini vrta. Lani so obilno zalegle in komaj, da je kakšna luknjica ostala
prazna.

Prispevke sva zbrali in zapisali Renate Bašek in Damijana Poberžnik, ekokoordinatorici.
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EKO dan, kot so ga doživeli tretješolci
Danes, 23. 4. 2021, smo imeli EKO dan. V šolo se nisem peljal z avtom, ampak sem šel peš.
Najprej smo si pogledali filme in zgubali prtiček za pogrinjek. Pripravili smo si kašo, limonado,
skutni namaz in nabodala. Nazadnje smo počistili še okolico šole. Imel sem se lepo.
Jan Ravlan, 3. b
Pripravili smo si zdravo malico. Naredili smo kašo iz ovsenih kosmičev, vode, mleka, medu,
banan in cimeta. Pripravili smo tudi skutin namaz z rdečo papriko ali drobnjakom, ki smo ga
namazali na črni kruh. Iz limoninega soka, vode, metinih listov in medu smo naredili limonado.
Bila je odlična. Naredili smo še sadna nabodala. Dali smo tudi prisego, da hrane ne bomo
metali stran. Za zaključek pa smo očistili še okolico naše šole. Ta dan mi je bil zelo všeč.
Aljaž Jezernik, 3. b
Danes smo imeli EKO naravoslovni dan. Najprej smo si pripravili pogrinjek, nato pa sadna
nabodala. Ko smo to končali, smo naredili še kašo iz ovsenih kosmičev in limonado. Potem
smo namazali črn kruh s skutnim namazom in vse pojedli. Najbolj všeč so mi bila sadna
nabodala.
Izabela Čas, 3. b

Danes smo imeli EKO dan. Pripravili smo si zdravo malico. Pogledali smo si kratek film in
očistili okolje. EKO dan je bil super, pa ne samo za nas, temveč tudi za naše okolje.
Tija Sečnjak, 3. b

Lili Pečolar, 3. b
Izabela Čas, 3. b

Nik Kac, 3. b
Ana Iza Stoporko, 3. b
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KAJ VSE JE ZA NAMI?
PARADA UČENJA 2020
V okviru Tednov vseživljenjskega učenja je v sredo, 9. septembra, v atriju graščine
Rotenturn v Slovenj Gradcu potekala Parada učenja 2020 – Dan učečih se
skupnosti.
Parade učenja smo se udeležile tudi me, šmarške devetošolke. Tam smo na stojnici
predstavljale »virtualno bralno noč«, ki smo jo izvajali med karanteno.
Obiskovalcem smo na čim bolj izviren način poskusile predstaviti, kako je potekala
naša bralna noč. Prav zato smo s sabo vzele tudi veliko pripomočkov, da bi to čim
bolje prikazale. Naredile smo si čaj, v roke vzele knjigo in drugim poskusile opisati
našo bralno noč. Vsakemu smo podarile tudi kazalke z lepimi mislimi o branju in
knjigah, oni pa so nam v zameno povedali, kakšne knjige prebirajo in so jih
prebirali kot otroci. Našo noč smo predstavile tudi pred televizijo. Ko smo imele
malo prostega časa, smo si šle pogledat tudi druge stojnice, ki so bile tam, saj so
bile zelo zanimive. Parada je bila popestrena tudi z raznimi glasbenimi točkami,
na koncu pa smo še vsi skupaj zapeli pesem. Za spomin smo vzele tudi nekaj
balonov, nato pa smo se polne novih znanj odpravile nazaj proti šoli.
Naj še vam predstavimo, kako je potekala naša virtualna bralna noč. Svoje
druženje smo začeli malo pred osmo uro zvečer. S čajem v roki smo se prek Zooma povezali in družili ob prebiranju knjig. Imeli smo tudi pestre pogovore o knjigah
ter nagradne igre s knjižnimi nagradami. Naše druženje se je končalo okoli enajste
ure zvečer, nato pa smo se z lepimi mislimi o knjigah odpravili spat.
- 13 -

Katarina, Julija, Lucija in Valentina iz 9. b
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PO PREŠERNOVIH STOPINJAH
Učenci osmega razreda smo se 16. 9. 2020 odpravili na 1. kulturni
dan na Gorenjsko. Najprej smo odšli v Kranj, kjer smo obiskali hišo, v
kateri je v enem izmed stanovanj naš največji pesnik, France Prešeren,
preživel zadnji leti svojega življenja. V tej hiši je bila tudi njegova
odvetniška pisarna. Hiša je danes urejena v muzej. Prešernovo
stanovanje je bilo skromno, a za tiste čase kar prijetno. V Kranju smo
obiskali tudi največji, njemu posvečen kip v Sloveniji.
Za tem smo se odpravili v Vrbo. V Prešernovi rojstni hiši smo izvedeli
zanimive zgodbe iz njegovega otroštva. Domačija je bila za tiste čase
zelo bogata. V hiši je bila majhna spalnica, osrednji prostor s krušno
pečjo in črna kuhinja. Videli smo tudi Prešernov manjši kip na poti do
hiše in cerkev svetega Marka, ki jo pesnik poleg svoje rojstne vasi in
hiše omenja v svojih pesmih.
Za konec pa smo odšli v Radovljico. Tam smo obiskali muzej, posvečen
Antonu Tomažu Linhartu, piscu prve slovenske komedije Županova

Micka. V muzeju smo izvedeli več o Linhartovem življenju. Videli smo
tudi rojstno hišo dramatika, a hiša ni odprta za javnost, saj je v zasebni
lasti. Obiskali smo še arhitekturno zelo zanimiv Linhartov spomenik.
Ob sončnem vremenu pa smo si na trgu Radovljice privoščili še sladoled
v tamkajšnji slaščičarni, ki je urejena v stavbi iz 17. stoletja. Polni
novih in zanimivih vtisov smo se vrnili nazaj na Koroško.
Maks Gašper, 8. a
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Ula Plazovnik, 3. b
Teja Kobold, 3. b
Tjaž Novak, 3. b
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PRVI KULTURNI DAN DEVETOŠOLCEV
16. septembra malo pred osmo uro smo se s sošolci zbrali pred šolo, vzeli malico in odrinili
proti Libeličam. Ko so nas tam sprejeli, smo peš odšli proti cerkvi sv. Martina. Najprej smo si
ogledali eno od treh kostnic v Sloveniji, ki je tudi najbolje ohranjena in najbolj obiskana. Po
ogledu nas je kustos, g. Marjan Kos, povabil v cerkev, kjer nam je razlagal o zgodovini
Libelič. Od cerkve smo se spustili do nekdanje šole, kjer so nam pokazali črno kuhinjo in
prostore šole.
Nato smo se z avtobusom odpeljali proti dvorcu Bukovje nad Dravogradom. Tam so nam
najprej pokazali ruševino stolpa iz srednjega veka. Popeljali so nas v zgodovino dvorca in
plemičev, ki so živeli na njem. Ogledali smo si tudi posnetek osvobodilne vojne za Slovenijo
ter se sprehodili skozi prostore, v katerih so bivali vojaki, in videli nekaj njihove opreme.
Zadovoljni in polni novih informacij smo se odpravili nazaj proti šoli. Ob sončnem vremenu
smo preživeli res lep kulturni dan.
Tjaš in Lana
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22. MIROVNIŠKI FESTIVAL IN 13. FESTIVAL DRUGAČNOSTI
V MO Slovenj Gradec bi 19. septembra 2020 moral potekati 22. Mirovniški festival in 13.
Festival drugačnosti. Letošnja tema je mednarodno leto zdravja rastlin.
Zaradi situacije s COVIDOM – 19 so prireditev izvedli v drugačni obliki. Učenke in učence so
organizatorji spodbudili k pisanju in risanju. S prispevki smo sodelovali tudi na naši šoli. Pisali
smo pesmi na temo MIR in risali ilustracije z mirovniškim sporočilom. Izpod peres
devetošolk sta nastala dva izdelka, pesem TK MIRNO in MIROVNIŠKO SPOROČILO,
zapisano na mirovniško ilustracijo.

TK MIRNO
Tam pod starim hrastom, v tisti mirni »hosti«,
Krdelo lisic čaka na kosti.

Mama lisica hitro nabira kosti, da nahrani ljube tri
In hrane več ni, ker »veš, gozd uničili smo mi«.
Res grozni do živali in rastlin smo,
Nobeden nas maral več ne bo.
Odprimo oči in postanimo boljši mi!

Valentina, Julija, Katarina, Lucija, 9. b

- 18 -

MIROVNIŠKO SPOROČILO

Mir je v vseh nas,
če je v večji meri,
se lažje poglobimo vase
in ga hkrati s srečo
razdajamo po svetu.
Julija, Valentina, Lucija in Katarina, 9. b
- 19 -

Tretješolci so prav uživali v športnem dnevu na daljavo in ga večina preživeli s svojimi
najbližjimi. Za nekatere je bil športni dan pravljičen, nekaterim pa jo je zagodla tudi
kakšna poškodba. Skratka, zabavali so se vsi, mlajši in starejši.

Moj športni dan na daljavo
Zadnji dan šole na daljavo smo imeli športni dan. Kot po navadi, sem vstal zgodaj. Bil je lep
sončen dan.
Najprej sem zajtrkoval. Nato sem se oblekel in vzel nahrbtnik s pijačo. Z mamo sva se
odpravila v trgovino po štručko. Šla sva mimo cerkve sv. Martina in mimo Brezovnikove
gostilne, naše kulturne dediščine. Pot naju je vodila mimo spomenika padlim med vojno. Šla
sva po klancu navzgor do cerkve sv. Jurija. Imela sva lep razgled. Videl sem Uršljo goro in
Peco. Peca je bila še bela. Mi pa imamo tu že pomlad. Drevesa že brstijo, trave zelenijo in še
narcise jih krasijo. Na desni strani se je lepo videl Slovenj Gradec in na levi strani sem videl
našo prelepo vas Šmartno. Poiskal sem svojo hišo. Nato sva šla dalje in zavila levo. Pot naju
je vodila ob gozdu. Slišal sem zbor ptic, vse dokler ga ni prekinila vrana s svojim groznim
glasom. Ko sva prispela na konjeniški klub, sem videl konje, mačko, kokoši, race, zajčke in
ribice. Na koncu sem spoznal nove prijatelje. Ko sva z mamo šla nazaj, sem zagledal štor z
obrazom. Razveselil sem se ga in gozd je oživel. Bilo je kot v pravljici.
To je bil moj najlepši dan pouka na daljavo.
Matija Mencinger Merzdovnik, 3. b
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Tudi športni dan je lahko pravljičen. Vse je odvisno od naše domišljije. »Kam pa bi brez
domišljije?« 

V petek zjutraj sem se prebudila v lepo sončno jutro. Hitro sem vstala iz postelje
in zbudila sestro Hano. Z družino smo pojedli zajtrk in vzeli nahrbtnik, v katerem
so bili sendviči in voda. Z rolerji smo se odpravili v mesto. Tam smo pojedli malico
in si kupili sladoled. Potem smo se odpravili proti domu. Na poti smo se večkrat
ustavili in se spočili. Domov smo prišli zelo utrujeni. Po kosilu sta k nam prišli
sestrični, s katerima smo se igrali zabavne igre. Ko sta odšli domov, je bil že večer.
Pred spanjem smo se umili, pojedli večerjo in pogledali risanko. V postelji nama
je mamica prebrala pravljico in takoj sva zaspali. Ta dan je bil zelo lep in je hitro
minil.
Zoja Zdovc, 3. a
V petek smo imeli športni dan. Z družino smo odšli na Rahtel. Na pohod smo se
odpravili okoli desete ure. Med potjo vsa se z očkom pogovarjala o drevesih. Ko
smo prišli na vrh, smo se na klopci spočili in se malo okrepčali. Opazovali smo
lep razgled na mesto Slovenj Gradec. Po poti nazaj smo si pripovedovali šale.
Preživeli smo lep dan.
Tija Bricman, 3. a
V petek, ko smo imeli športni dan na daljavo, sem se vozil s skirojem. Po kosilu
pa sem šel k babici v Kotlje. Teta naju je z babico z avtomobilom peljala do
Prežihovine. Potem pa sva šla peš nazaj domov.
Tilen Kokalj Garmuš, 3. a
Zjutraj sem se zbudil in šel v kopalnico, kjer sem se umil in oblekel. Ker staršev ni
bilo doma, sem šel k babici na zajtrk. Ob 8. uri sem pogledal v spletno učilnico,
kaj imam za nalogo. Bil sem vesel, ko sem videl, da imam športni dan. Šel sem k
babici in dedku in jima povedal, da imam športni dan. Z babico sva se odločila,
da greva peš v Podgorje. Primerno sva se oblekla ter se odpravila proti letališču.
Tja sva prišla hitro. Nato sva prišla do ceste, ki vodi v Podgorje. Skoraj pri vsaki
- 21 -

hiši naju je pozdravil kuža s svojim laježem. Videla sva avtomobile in en traktor.
Zagledala sva šolo, v katero je hodila moja babica. Zraven babičine šole stoji cerkev
sv. Urha. Dedek in sestra Laura sta naju čakala pri pokopališču. Potem smo se
skupaj odpeljali domov.
Leon Merzdovnik, 3. a
Za športni dan smo z babico, dedkom, s sestro in sestričnama odšli na hrib
Škabriel. Pot je bila dolga in naporna. S sabo smo imeli čaj, mafine in čokoladne
zajčke. Zelo smo se zabavali. Na poti smo opazili veliko jam, v katerih so živeli
vojaki. Malo smo se razgledovali in videli veliko zarjavelih pločevink. Med potjo smo
videli črno-oranžne. Na vrhu je bil lep razgled. Šli smo na razgledni stolp, od
koder smo videli celo Novo Gorico. Nato smo se najedli in napili ter si v planinsko
knjižico odtisnili štampiljko. Veseli smo odšli s Škabriela. Ko smo prišli do avta,
smo se odpeljali domov.
Vita Hrastelj, 3. a

Tiara Komar, Ema Marhat in Manca Rošer, 3. a
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Zjutraj, ko smo se zbudili, smo se z družino dogovorili, da gremo na pohod. Najprej
smo zajtrkovali, potem pa smo se oblekli. Oblečeni smo bili v športne hlače, majico
ter športne copate. Zraven smo vzeli malico in pijačo. Ob 10. uri smo se odpravili
od doma. Najprej smo šli na Črepič in nazaj na Fričev vrh. Med potjo smo se
pogovarjali o šoli na daljavo in kam bodo odšli sošolci na športni dan. Opazovali
smo naravo in poslušali petje ptičk. Med potjo ob kolesarski stezi sem v mlaki
videla mlade žabice in mrest. Ko smo prišli do Fričevega vrha, sem videla veveričko,
kako je hitro splezala na drevo. V tistem trenutku sem jo želela ujeti, vendar je
bila prehitra in visoko na drevesu. Nato smo iz nahrbtnika vzeli malico in pijačo.
Na klopci smo se odpočili ter se vpisali v planinsko knjigo. Ko smo se odpočili, smo
se vrnili domov. Med potjo proti domu sva z mamo trgali borovničeve vejice. Dali
sva jih v vazo v mojo sobo. Ta dan je bil zelo zanimiv, ker sem videla žabice z
mrestom in veveričko.
Maja Juvan, 3. a
V petek sem z atijem odšla na športni dan. Zraven sta šli tudi moji sestri Maša in
Lara. S kolesom smo se peljali proti Turiški vasi in se ustavili pri lesenih igralih.
Tam smo se igrali in pojedli malico. Nato smo se odpeljali domov. Po kosilu, ko se
je mami vrnila iz službe, smo nadaljevali s športnim dnem. Odpravili smo se peš
proti Legnu, kjer smo hodili po gozdni učni poti in opazovali drevesa (bor, bukev,
smreka, javor). Pot smo nadaljevali po posekanem gozdu, kjer raste polno mladih
dreves. Šli smo tudi mimo hiše naše učiteljice za angleščino. Pozno popoldne smo
se vrnili domov.
Ema Marhat, 3. a
KAKO SEM SI ZVIL GLEŽENJ?
Z družino smo odšli na Kremžarico. Odšli smo ob 11. uri. Med potjo smo srečali
prijatelja Luka. Skupaj smo odšli naprej. Na Kremžarjevi koči smo si odpočili,
vendar je zelo pihalo, zato počitek ni dolgo trajal. Na poti domov sem si pod
Sedlarjem ob kamnu zvil nogo. Nisem se jokal. Ker sem še bil segret, sem še lahko
hodil. Odšel sem domov. Na nogo so mi dali kompresijsko nogavico in obkladke.
Naslednji dan nisem mogel stopiti na nogo, zato sem moral k zdravniku. Najprej
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so mi nogo slikali. Ugotovili so, da imam počeno kost, zato sem dobil longeto. Šola
na daljavo mi je šla odlično, čeprav sem si zvil gleženj.
Luka Gošnak, 3. a
SKUPNO ROLANJE
V nedeljo sem se z družino odpravila rolat. Rolali smo se približno dve uri. Zraven
smo se zelo zabavali in veliko smejali. Najbolj me je bilo strah, ko sem se morala
spustiti po bregu. Takrat mi je na pomoč priskočila mamica. Prijela me je za roko,
da nisem padla, saj se sama še ne znam ustaviti. Ko smo prirolali do Šmartna,
smo si privoščili čokoladice in sok. Za pot nazaj smo potrebovali veliko energije.
Preživeli smo lep dan.
Tiara Komar, 3. a
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NA LOVU ZA GEO ZAKLADOM
Konec januarja je za učence od 5. do 9. razreda potekal športni dan na daljavo, ki se je
imenoval VSAK KILOMETER ŠTEJE, Z GEO ZAKLADOM PA ŠE VEČ.
Učenci smo se najprej registrirali na strani geocaching.com. Tukaj smo lahko videli, kje se
nahajajo geo zakladi in se odpravili na pot. Razredi smo med seboj tekmovali in nabirali
kilometre. Za dokaz smo morali poslati sliko števca kilometrov. Če pa smo našli še zaklad, se
nam je prištel bonus dodatnih 5 km.
Ob zaključku smo izpolnili anketo in razglasili zmagovalca. Uspelo je 8. a razredu. Bravo!!!
Pravi lovci na zaklade.
Največja vrednost pa je v tem, da smo bili vsi aktivni in da smo se zabavali.
Pripravila: Gaja Mlakar Gilčvert, 5. b
Mentor: Renate Bašek
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ŠOLSKI PARLAMENT
Dne 28. 1. 2021 smo organizirali že 31. šolski parlament, ki se je tokrat prvič izvaljal na daljavo.
Parlament je otvoril naš ravnatelj Zdravko Jamnikar.
Najtežjo nalogo so imeli naši najmlajši, torej prvi razredi, ki so se predstavili z željami, kaj si
želijo postati, ko odrastejo: slaščičarka, veterinar, veterinarka, policist, policistka. Zelo so me
presenetili s poznavanjem manj znanih poklicev, kot je arheolog. Sploh si nisem predstavljala,
da so za tak poklic že slišali, kaj šele, da so si ga zapomnili.
Drugošolci so se bolj dotaknili šolanja na daljavo. Med epidemijo so opazovali vlogo svojih
staršev in kako bi oni ravnali v taki situaciji. Dotaknili so se tudi poklicev. Posebej zanimivo so
opisali kakšna bi bila šola, če bi bili oni ravnatelji.

Če pa bi bili ravnatelji …
… bi naredili lepšo šolo z igralnimi kotički, bazeni, s trampolini in seveda z masažnimi stoli,
da bi se lahko spočili.

Opazila sem, da so želje od 1. do 4. razreda zelo podobne. Ko pa že ravno omenjam 4. razred,
bi rada izpostavila, da mi je bila njihova predstavitev zelo všeč, saj je imela ena izmed
predstavnic vlogo novinarke in je druge predstavnike razreda spraševala, oni pa so ji
odgovarjali s podatki, ki so jih zbrali v razredu. S tem je bila predstavitev zelo pregledna in
zanimiva. Peti razred se je bolj dotaknil pouka na daljavo in pouka v šoli.
Učenci 3. triade že bolj vedo, kaj bi radi postali oz. imajo bolj točne in resne cilje. Izpostavila
bi še 7. b, saj so izbrane poklice natančno in zanimivo opisali. Seveda so se vsi naši učenci
dobro odrezali.
Na koncu je potekala še debata, v kateri so sodelovali predstavniki razredov in komisija,
kakšno mnenje pa so podali tudi učitelji. Prišli smo do zaključka, da bi lahko imeli predmet, pri
katerem bi se bolj posvečali kuhanju, pranju perila, ločevanju odpadkov, šivanju … Učenci
torej pogrešajo življenjska in praktična znanja, s katerimi bi si lahko pomagali v dobi
osamosvajanja in odraščanja.
Kljub temu da je letošnji šolski parlament potekal na daljavo, je bil zelo uspešen.
Pripravila: Gaja Mlakar Gilčvert, 5. b
Mentor: Renate Bašek
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Naša devetošolka Julija Kotnik je bila izbrana za debato na državnem parlamentu in s tem na
nek način zastopala tudi našo šolo. Ponosni smo nanjo! Kako je vse skupaj potekalo, nam je
zaupala kar sama.
V sredo, 21. aprila 2021, sem se udeležila državnega parlamenta. Na državnem parlamentu
učenci iz sedmega, osmega in devetega razreda osnovne šole iz cele Slovenije vsako leto
debatirajo o različnih temah ter iščejo rešitve za razne probleme v državi. Tematiki letošnjega
parlamenta sta bili šolanje ter poklici v prihodnosti. Ker se zaradi letošnjih okoliščin nismo
mogli zbrati v živo, smo državni parlament tokrat izvajali na daljavo preko aplikacije Zoom.
Parlament se je začel ob devetih dopoldne in je trajal vse do enih popoldne. Ta čas sem
preživela v šolski knjižnici, kjer sem prav tako imela priskrbljen prenosni računalnik. Na video
klicu se nas je zbralo okoli 190 učencev in mentorjev, pridružil pa se nam je tudi predsednik
države Borut Pahor. Dogajanje je potekalo tako, da smo se najprej razdelili v skupine, kjer
smo odprli debato in o našem pogovoru prav tako napisali povzetek. Sledil je odmor, po njem
pa so vodje skupin s pomočjo povzetkov predstavili naša mišljenja pred vsemi udeleženci. Za
tem smo začeli še en skupen pogovor, pri katerem smo lahko sodelovali prav vsi udeleženci
parlamenta. Celoten dogodek se je snemal in posnetek je bil poslan voditeljem naše države.
Menim, da je bila to zelo dobra izkušnja, saj sem lahko slišala veliko zanimivih idej in predlogov
ter jih nekaj tudi sama podala. Čeprav je bil tokratni državni parlament izpeljan drugače kot
običajno, sem zelo uživala in se marsičesa naučila.
Julija Kotnik, 9. b
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UTRINKI POEZIJE
21. marca je svetovni dan poezije. Že vrsto let na naši šoli ta dan obeležujemo z Utrinki
poezije.
Učitelji so učencem prebirali različne pesmi po lastnem izboru, pesem je pri marsikateri uri bila
tudi kot motivacija za šolsko uro. Prav tako so pesmi na začetku ure prebirali tudi učenci.
Tokrat smo morali Pesniško karavano izpustiti in se prilagoditi trenutni situaciji. Ker se zaradi
posebnih razmer družimo v mehurčkih, smo tudi Utrinke poezije naredili drugačne. Tokrat
smo pesniški izziv prepustili učencem. Otroci so na različne teme pisali pesmi tako doma kot
v šoli. Pesmi smo zbrali in jih objavili na vidna mesta po šoli, tudi na šolski spletni strani, v
šolskem časopisu. V okviru ure oddelčne skupnosti smo se svetovnega dneva poezije spomnili
tudi v krajši radijski oddaji.
Privoščite si tudi vi utrinek poezije – vsak dan; ker ne boli in nič ne stane, pa še dobro de.
Tadeja Germadnik Modrej
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Smo v času, ko je dobro, da smo čim bolj računalniško opismenjeni, zato k temu navajamo
že naše najmlajše. Tretješolci so se v okviru računalniškega krožka s svojo učiteljico pridno
učili, kako pisati besedilo v Wordovem dokumentu. Sami so izbrali vrsto in velikost pisave ter
barvo naslova. Mislim, da jim je šlo zelo dobro od rok.

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Ime mi je Blaž. Pišem se Strmčnik. Mojemu bratu je
ime Martin. Mojima sestricama je ime Neža in Katarina.
Jaz sem star 9 let. Imam očka in mamico. Živim v
Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Hodim v 3. razred
Osnovne šole Šmartno. Moja razredničarka je Anita
Prikeržnik. V šolo pridem ob 7.30. V šoli imam
prijatelje, ki jim je ime Luka, Jan, Klemen, Vid in
Valentin. V podaljšanem bivanju naredim domačo
nalogo. Ko pridem domov, pomagam atiju in mami.
Zelo rad se igram igre na prostem. Rad tečem v naravi.
Blaž Strmčnik, 3. a

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Ime mi je Eva. Pišem se Miheu. Imam brata Gašperja
in Blaža, mamo in očeta. Obiskujem 3. a razred. Moje
prijateljice so Sara, Miša, Ema Kovše, Ema Marhat,
Manca Lauko, Vita in Zoja. Mojemu psu je ime Zoro.
Ima dolge uhlje, je belo rjav in zelo prijazen. A moja
najljubša žival je hrček. Ko bom velika, bom
veterinarka, ker imam rada živali in ker bom lahko
pozdravila svojega psa. Delo za veterinarja je tudi
zahtevno, ker bom morala zdraviti tudi hude živali.
Eva Miheu, 3. a
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JAZ IN MOJA DRUŽINA
Jaz sem Jan, pišem se Klemenc. Star sem 8 let. Hodim
v 3. a. Imam brata Maja. Moj ati dela v Velenju.
Stanujem v Golavabuki. Doma polagamo tlakovce.
Moja mama dela ob četrtkih in petkih od doma. Imam
psičko Ruby. Moja najljubša žival je pes. Ko bom velik,
bom kuhar, zato se bom moral veliko učiti. Rad jem
školjke. Moji najljubši prijatelji so Luka, Blaž, Klemen,
Vid in Valentin. Spat grem ob 19. uri. Z Ažbetom se
igram ninje. Na morje grem 8. avgusta. Zelo rad igram
nogomet in košarko. Moja pijača je voda.

Jan Klemenc, 3. a

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Sem Klemen, pišem se Tretjak. Star sem 9 let. Hodim
v 3. razred osnovne šole. Imam dva brata in eno
sestro. Doma sem v Golavabuki. Bratoma je ime Jure
in Blaž. V prostem času sem rad zunaj. Imam tudi
psičko Dono in dve muci. Doma imamo kmetijo. V šoli
imam prijatelje. Moja najljubša žival je pes. Rad se
igram s prijatelji na šolskem igrišču. Moji prijatelji so
Jan, Blaž, Luka, Vid in Valentin.
Klemen Tretjak, 3. a
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MOJA DRUŽINA
Ime mi je Leon, pišem se Merzdovnik. Star sem 8 let.
Hodim v 3. a razred. Imam sestro Lauro, mamo Katjo
in očka Mateja. Doma sem v Mislinjski Dobravi 5. Imam
mačka Pikija in kužka Kana. Ob prostem času igram
nogomet in klavir. Po poklicu bi rad postal nogometaš.
Za pisanko sem dobil motor. Z njim se vozim po kros
progi.

LEON MERZDOVNIK, 3. A

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Meni je ime Misha, pišem se Zih. Stara sem 8 let. Imam
brata, ki mu je ime Kristian. Obiskujem 3. a razred.
Imam očka Matjaža in mamico Andrejo. Imam šest
prijateljic: Evo, Emo, Tiaro, Saro, Emo Kovše in Manco
Lauko. Učiteljici je ime Anita. V šoli se učimo, beremo,
računamo in ko končamo, se igramo. V prostem času
se igram z bratom. Ko prideta mama in očka, se vsi
igramo Človek ne jezi se. Ob polnoči z očkom gledava
filme in ko grem spat, mi pove še pravljico. Rada imam
puhaste živali, na primer zajčke, kužke in papagaje. Ko
bom velika, bom veterinarka. Med počitnicami bom šla
k babici. Tam imam dva kužka, enemu je ime Reks in
drugemu Spajki. Reks je manjši, Spajki pa je večji.
Vsako noč spim z babico, Kristian pa spi na drugi
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postelji. Očka in mamica skupaj spita v drugi sobi. Ko
je konec počitnic, grem nazaj domov.
Misha Zih, 3. a

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Ime mi je Sara. Pišem se Nabernik. Stara sem 8 let.
Doma imam 3 hišne živali. To so maček Jaka, muca
Rozi in pes Božo. Hodim v 3. a. V šoli imam 5
prijateljev. To so Misha, Eva, Manca L., Zarja in Tiara.
Sara Nabernik, 3. a

Jaz in moja družina
Ime mi je Tiara, pišem se Komar. Stara sem 9 let in
obiskujem 3. razred. Imam starejšega brata in sestro.
Moji mami je ime Ksenija, očetu pa Sebastjan. Živim v
Mislinjski Dobravi. Imam tudi hrčka z imenom Baily. V
prostem času tudi plešem. Uči me plesna učiteljica z
imenom Nina. Imam svoji najboljši prijateljici Zojo in
Zarjo. Spat grem ob 19. uri. Med počitnicami grem na
morje, tam bom 12 dni.
Tiara Komar,3. a
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JAZ IN MOJA DRUŽINA
Ime mi je Valentin, pišem se Hace. Star sem 8 let.
Hodim v 3. a razred. Imam brata Andraža, sestro
Urško, mamo Andrejo in očka Petra. Ati hodi v službo
v Celje. Mama je doma. Njen poklic je hmeljar. Očkov
poklic je tudi hmeljar. Brat je star 7 let, sestra pa 8
mesecev. Brat hodi v 2. razred. Moj hobi je vožnja s
štirikolesnikom. Moja najljubša žival je srna. Imam
prijatelje Klemna, Jana, Blaža, Luka in Vida. Z njimi se
igram. Imel sem tudi psa, a smo ga prodali. Prodali
smo ga zato, ker je bil divji. Vsak vikend sem pri
dedku, babici, teti in stricu.
VALENTIN HACE, 3. A

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Meni je ime Vid. Pišem se Smrtnik. Imam sestro Klaro,
mamo Jernejo in očka Marka. Star sem 9 let. Hodim v
3. razred. Živim v Turiški vasi. Mama je stara 37 let.
Očka je star 42 let. Sestrica je stara 6 let. Imam
morskega prašička. Morskemu prašičku je ime Pikica.
V prostem času se igram s sestrico in vozim z
motorjem. Moja najljubša žival je konj, ker ga rad
jaham. Konj je star 8 let. Moja razredničarka je Anita
Prikeržnik. Rad hodim v šolo. Ko bom velik, bom
gozdar. Popravljal bom tudi motorje. Zelo rad grem na
svež zrak. V šoli rad igram nogomet. V Radušah
gradimo hišo.
Vid Smrtnik, 3. a
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JAZ IN MOJA DRUŽINA
Moje ime je Zarja, pišem se Čas. Obiskujem 3. a
razred. Stara sem 8 let. Imam sestro Brino, brata Jaka,
mamo Majo in očka Janeza. S svojo družino živim v
Turiški vasi. Imam mački Kiki in Bučka. Moji najljubši
živali sta muca in konj. Muca Kiki je črne, bele in črne
barve. Moje prijateljice so Zoja, Tiara, Sara, Vita,
Manca L., Manca R., Eva in Misha.
Zarja Čas, 3. a
JAZ IN MOJA DRUŽNA
Ime mi je Luka. Pišem se Gošnak. Hodim v 3. razred osnovne šole
Šmartno, star sem 9 let. Moj hobi je igranje harmonike. Mojemu bratu
je ime Jaka in hodi v 6. razred, star je 11 let. Imam še očeta in mamo.
Z mojim bratom hodiva na isti šport, ki se imenuje judo. Mojemu očetu
je ime Aleš, moji mami pa Zvonka. Zelo radi hodimo v hribe. Moja
mama je po poklicu zdravnica, oče pa strojnik. Brat Jaka je včasih
igral kitaro.
Luka Gošnak, 3. a

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Ime mi je Vita, pišem se Hrastelj. Hodim v 3. a razred. Stara sem 8
let, kmalu bom 9. Moji mami je ime Maja, atiju Miha, mojima
sestrama pa je ime Vesna in Zarja. Živimo v dvonadstropni hiši. Pod
nami živita bica Anica in deda Franc. Med počitnicami grem
večkrat s sestro Vesno v Barbarigo. V Barbarigi hodimo na plažo
peš po gozdni poti. Na morju se družim s sošolko Manco. Zelo si
želim imeti kakšno domačo žival, vendar mi mama in ata ne
dovolita.
Vita Hrastelj, 3. a
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MOJ DAN
Ime mi je Ema. Pišem se Marhat. Moji mami je ime
Mojca, očku pa Tomaž. Imam tudi sestrici Mašo in Laro.
Zraven mene živijo tri sosede, ki so moje najboljše
prijateljice. To so Manca R., Vita in Manca L. Vsako jutro
se zbudim ob 7.00, se oblečem, zajtrkujem in odhitim v
šolo. Tam se še nekaj časa igram s prijatelji in potem se
začnemo učiti. Moji učiteljici, ki jo imam rada, je ime
Anita, piše se Prikeržnik. Po koncu pouka grem v OPB.
Tam nas pazi učiteljica Lidija Mlinšek. Ob 14.00 s
prijateljicama odidem domov.
Ema Marhat, 3. a

JAZ IN MOJI LJUBLJENČKI
Moje ime je Manca. Imam tri ljubljenčke. Zajčka Cofka,
muco Mimi in psičko Vikico. Mimi je velikokrat lačna.
Rada je jajca. Vikica rada je meso. Cofek pa živi pri moji
prijateljici Sari. Imeli smo tudi hrčka. Včasih grem na
obisk k Sari. Tam božam živali in se igram s Saro. Zelo
rada imam svoje živali. Cofka sem dobila pred kratkim.
Manca Lauko, 3. a

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Moje ime je Ema. Pišem se Kovše. Stara sem 8 let. Živim v
šestčlanski družini. Obiskujem 3. razred Osnovne šole
Šmartno pri Slovenj Gradcu. Imam atija Kristjana, ki je star 40
let, mamico Suzano, ki je stara 35 let. Imam sestri Zojo, ki je
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stara 6 let, in Evo, ki je stara 13 let, in tudi brata Kosto, ki je star
9 let. Imam tudi psa z imenom Ajka, ona pa je stara 3 mesece.
Z njo delamo prijazno. Zelo radi hodimo v hribe in gore. Moj
hobi je plezanje. Zelo rada jem njoke v smetanovi omaki. Z Evo
najraje kuhava sladice, z Zojo pa se večkrat igrava za šolo. V šoli
sem eko predsednica. Pri atiju vsak večer gledamo filme. In to
je moja družina.
Ema Kovše, 3. a

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Moje ime je Maja. Pišem se Juvan. Stara sem 8 let.
Imam sestro Špelo, očka Boštjana in mamo Melito.
Sestra Špela je stara 10 let, očka Boštjan 41 let in
mama Melita 39 let. Obiskujem 3. razred. Moji
učiteljici je ime Anita. Špela pa obiskuje 5. razred.
Rada se rolam in kotalkam. Najraje se igram s
Špelo. Moja najljubša igrača je opica, ker z njo spim.
Ime ji je Ficko. Največkrat se s Špelo igrava zunaj.
Moja in mamina najljubša barva je vijolična, očkova
je turkizna, Špelina pa rdeča in roza. Z očkom se
zvečer velikokrat igrava namizne igre. Moje
prijateljice so Zoja, Manca R., Tija, Ema K. in Ema
Marhat.
Maja Juvan, 3. a
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JAZ IN MOJA DRUŽINA
Ime mi je Tija. Pišem se Bricman. Stara sem 9 let in
obiskujem 3. a. Imam prijateljice, ki jim je ime Ema K.,
Maja, Manca, Ema M., Vita in Zoja. Rojstni dan imam 1.
aprila. Mami je ime Petra, očku Ernest, bratu pa Tjaš.
Živim v Šmartnu pri Slovenj Gradcu. Skupaj radi igramo
namizne igre. Očka je po poklicu policist, mama pa
učiteljica. Imamo tudi 2 hišna ljubljenčka. To sta deguja.
Ime jima je Šina in Šana. S Tjašem si razporediva delo.
Jaz skrbim za njih zvečer, Tjaš pa zjutraj. Rada imam
Šino in Šano. Imam svojo sobo. Najraje se igram z
barbikami. Imam jih zelo veliko. Rada imam svojo
družino.
Tija Bricman, 3. a

JAZ IN MOJA DRUŽINA
Ime mi je Zoja. Pišem se Zdovc. Obiskujem 3.
a razred. Imam svojo družino. Mojemu očiju je
ime Miha, mami Renata, sestrici pa Hana.
Zelo radi se igramo družabne igre, kot so
Človek ne jezi se, Črni Peter in šah. Pogosto
se igramo tudi skrivalnice, ob tem se zelo
zabavamo. Pogosto gremo na sprehod. Tam
vidimo različne živali. Vedno gremo do
gasilskega doma. Tam se spočijemo in
odpravimo proti domu. Zmeraj smo zelo
veseli.
Zoja Zdovc, 3. a
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Eva Perše, 9. b
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Na svet prijokal sem jeseni,
za starše začeli se sladki so problemi.
Bolj sem rastel, bolj živel,
rajši sem jih jaz imel.

Tomaški vasi sem še vedno zvest,
v življenje popeljalo me bo mnogo cest.

Ime je moje Roko,
odločil se bom za gastronomsko stroko.

Popoldan rad računalniške igrice igram,
nikomur jaz se ne predam.
Iz fanta rastem v moža,
včasih priden, drugič pa poreden sem za dva.

Vzamem v roke rad kitaro,
rock igram kar za zabavo.
Kaj v življenju treba bo početi?
Potrebno se v sebe bo zazreti.

Roko Oto Slemenik, 9. b
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Julija Kotnik, 9. b
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Moj življenjepis v rimah
Zdaj ko tu so najstniška leta,

V Slovenj Gradcu sem se rodila,
nekaj dni po rojstvu se v Tomaško vas preselila.
Leta so minila

vse uničila nam je korona »presneta«.
Vsi moramo maske nositi
in od hiše ne smemo iti.

in jaz sestrico ter bratca dvojčka sem dobila.

Ampak vseeno mi je za to,
doma je še vedno lepo.

Začela v šolo sem hoditi,

Lahko več jem in se redim,

se s prijatelji veseliti.

lahko dlje spim in lepše živim.

Letos iz šole bo treba oditi,
vseh dogodkov nikoli ne bom mogla pozabiti.

Mnoga leta so že minila
in moj pogled na svet spremenila.

Veliko sem se naučila,

Pa tudi korona bo enkrat odšla

to znanje zdaj bom porabila.

za vselej s tega sveta.

Svoje življenje si bom lepo uredila,
mogoče si bom tudi mercedeza kupila.

Do zdaj sem lepo življenje imela,
veliko stvari sem doživela.

Sicer pogrešam otroška leta,

Zdi se mi, da sem najsrečnejši človek na

polna smeha, plesa in klepeta,

planetu

nič skrbi, kaj še prihaja,

in tega ne bi spremenila za nič na svetu.

konec otroškega je raja.

Sara Tušnik, 9. a
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Tadej Strnad, 7. a
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UČITELJ
Uči nas vse,
Čedalje težje je,
In hkrati zabavnejše.
Tuhta, kakšen test bo dal,
Eureka, še to bom dodal.
Le poglej, cvek se je podal,
Janeza na dopolnilnega bom dal.

Andraž Cigler, 8. b

LJUBEZEN
Ljubezen premaga vse.
Jasno nebo nad mano je, a
Upanje zadnje umre.
Bolezen z imenom ljubezen
Ekosistem spremeni in vse drugačno se zdi.
Zdravilo za to je bližina,
Eksotična toplina in
Neskončna milina.
Neža Slemenik, 8. b
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Z devetošolci smo brali Prešernovo najlepšo gazelo, v kateri lirski subjekt izpoveduje
ljubezen - Gazelo III. Dobili smo navdih in nastale so gazele v slengu.

Ej, jouuuuuu, sad je resnica, da jo luuuuvam.
U komadih mojih očitno lapam, da jo luuuuvam.
Jouuuuuu, ve že najt, ko čuje, da jamram, namest' da spim,
ve že jutro pa ceuuuuuu dan, da jo luuuvam.
Jouuuuuu, že stene moje bajte pa use, kar sameva al pa živi,
ve, da jo luuuuvam.
Jouuuuuu, ve že rouža, ki štrli ob poti,
pa ptica, ki laufa po nebu,
da jo luuuuvam.
Jouuuuuu, ve že gniu prag njene bajte, pa usak kamenček co njega,
tam mim, ko vodi me potka,
da jo luuuuvam.
Jouuuuuu, ve že čist' use, pa n'č noče več čut od mene tega,
ona pa ne šteka,
da jo luuuuvam.
Filip, Valentin, Kaja, Eva iz 9. b
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Sad, kdo še ne ve, da crusham na nje.
U mesedžih mojih zve samo to, da crusham na nje.
Ve že noč, ko namesto da spim, na njenem instagramu ždim.
Zjutro cel crkjen se zbudim, ker celo noč zarat nje bedim.
Ceu dan že ve, kk grozno mi gre, ko crusham na nje.
Ko sm bled ko sneg pa zgledam ko sekret, bi ji še vedno kupo sladoled.
Še moja stena se mi smeji, ko njena slika na njej visi.
Tud mesto že ve, da crusham na nje.
Ve že roža od soseda, ko me skoz ograjo gleda.
Ve že ptica, ki vidi moja bleda lica.
Vejo že vse stezice, ker na njih zlivam svoje solzice.
Vsaka duša že ve, da crusham na nje.
In verjeti noče mi devica, da je moja kraljica, saj s solzivcem me pošprica.
Katarina, Lucija, Julija, Valentina iz 9. b
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Na začetku pouka na daljavo so gledališčniki nekaj svojega časa namenili »koroni« in samo
zanjo oziroma o njej pisali pesmi. Le-te so potem preko Zoom-a predstavili na svoj način.
Nekateri so jih deklamirali, eni pa »repali«. Bilo je zabavno.

O, korona korona,

KORONA VIRUS

kaj si nam naredila?
Življenje si nam

KAR NAENKRAT VDRL SI V MOJ DOM

čisto spremenila!

IN NAREDIL ROM-POM-POM.
VSI SMO V KARANTENI,

Smo doma zdaj

DA DRUGI NE BI ZBOLELI.

ostali vsi.
Ne vemo ne jaz ne ti,

LEKADOL IN ANELGIN

kako dolgo

ČAJ IN KOFEIN.

ta virus živi.

SLUŽBA, ŠOLA NA DALJAVO,
MAMA 'MA ŽE VSEGA POLNO GLAVO

Šole zaradi tebe
zdaj ni,

JELKO PRAVI, KMALU BOLJE BO,

na daljavo

ČE SE NAVODIL DRŽALO BO.

šolamo se mi.

KMALU GOSPODINJA POSTALA
IN MALO SPALA.

Ah …
Zaradi varnosti

NOČ IN DAN PREBEDELA

ostanimo doma,

KER IMELA SEM TOLIKO DELA.

da bo zdrava

KAJ NAJ NAREDIM,

cela Slovenija.

NIČ KAJ SI ZAŽELIM.

Ema Kuhelnik, 7. b

KORONA NAJ GRE STRAN!
KDO VE KAM,
SAMO DA DALEČ STRAN.

Julija Gradišnik, 7. a
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KORONA
KARANTENA NAS UBIJA,
Bolezni smo že vse doživeli,

KER KORONA SE RAZVIJA.

a takšne še nikoli nismo imeli.

ZATO ŽELIMO, DA SPAKIRAŠ
IN NAS NIČ VEČ NE NERVIRAŠ.

Korona zaprtje frizerskega salona,
pred trgovino nastala je kolona.

Maj Gams, 7. b

Šolanje od doma,
naša največja je nadloga,

TA KORONA

maska pa nas za ušesi praska.
Pojavila si se naenkrat,
Virusa nič ne ustavi,

iz Kitajske si prišla.

zato smo vsi v karanteni pristali.

Uničila si nam življenje,
da zdaj smo vsi doma.

Alja Vranjek, 7. a

Na milijone prebivalcev si okužila.
Daj, poglej se malo, prosim,

KORONA VIRUS

vse si mi uničila!
Tukaj vsi so zdaj bolani,

KORONA VIRUS JE PRIŠEL

ti pa malo zjamrana.

IN NAM ŠOLO JE VZEL,

Uničili te bomo,

ZDAJ SE VSI DOMA UČIMO,

ko prišel bo tvoj čas.

PREKO ZOOMA GOVORIMO.

Pokopana boš jokala

NA ZAČETKU JE ŠE VREDU BILO,

in malo jamrala.

A ZDAJ PO ZLU VSE JE ŠLO.
Nuša Ovnič, 7. a

VSI SMO ZDAJ DOMA V HIŠI,
DA VIRUS NAS NE PIČI.
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Šestošolci in njihove pesmi

PISATI

ROJSTNI DAN

Piši, piši, piši!

Rojstni dan je prišel

Ni važno kaj!

in hitro odšel.

Besedila, pesmi, rime

A tudi če ga več ni,

ali vražje čenče.

vesele misli ohrani.

Pisanja ne opusti,

Vesel si na rojstni dan tudi ti,

piši z levo ali desno

saj ni lepše poti.

roko ali nogo.

Darila lepa dobiš
in jih za vedno obdržiš.

Piši čitljivo,
saj je tvoj podpis

Z družino, ki jo imaš rad,

tvoj prstni odtis!

se dobro imaš.
Tvoj rojstni dan je najboljši

Hana Krevh, 6. b
ŽIVLJENJE
Življenje včasih težko je,
a hkrati vedno vse reši se.
Včasih kakšna solza je,

in nikoli najslabši.
Ko pa ga je konec,
ne meči koruze v lonec.

Žan Kotnik, 6. b

a za tem vedno nasmeh vrne se.
Kadar več ne zmoreš,
padeš kar na tla,
da pobrati več ne moreš se
iz tega prelepega sveta.

Žiga Čas, 6. b
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POMLAD

BONBON

Ko ptički pojejo,

Bonboni sladki so,

se otroci igrajo.

A zdravju škodujejo.

Ko se sonce zbudi,

Če pojemo jih preveč,

mi čez dan srečo zaželi.

Imamo trebušček boleč.

Pomlad je pred nami,
zvončki cvetijo,

Slanih nihče kupil ne bo,

ptički se veselijo.

Saj preveč neokusni so.
Izbire je veliko

Cveti le najlepše cvetje,

Z različno obliko.

ko sonce nas ogreje.
Koliko je še do poletja,

Rumeni, rdeči, zeleni in roza,

nihče ne ve,

Mamo je čisto groza.

ampak pomlad je pred nami,

Odnese jih vsaka mravljica,

in to je, kar šteje zame.

Saj svetijo se kot mavrica.

Lina Vunderl, 6. b

Manca Rošer, 6. b

FANT Z ANGINO
Vsako leto isti čas

Fant bolje se počuti,

pride v našo malo vas.

zato prijatelja prosi,

Sneg, sneg, mrzlo je,

da mu snov razloži.

otroci prehladijo se.
Doma z angino vsi

Minilo kar nekaj ur je že,

v postelji žalostni.

noč je.
Fant lepo tam zaspi

Doma z zvezkom,

in ga več ni.

s svinčnikom v roki
snov prepiše si,

Naja Kac, 6. b

ker v šoli ga ni.
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O DEČKU, KI JE NA KANARČKOVEM PERESU ODPOTOVAL V AFRIKO

Živel je deček po imenu Tine. Oboževal je živali, predvsem ptice. Ko je nekega dne v
živalskem vrtu opazoval kletko s kanarčki, mu je eno od rumenih peres padlo v roke.
Tine je bil presrečen, saj je zbiral ptičja peresa, kanarčkovega pa vendarle še ni imel. Ko
si ga je nekaj časa ogledoval, je ugotovil, da je nekam čudno. Naenkrat se je pero razširilo
in ga potegnilo v zrak. Letela sta in letela, dokler nista prišla do obale. Tam se je spet
skrčilo in s Tinetom skočilo v morje. Tine je bil začuden, ko je ugotovil, da lahko diha pod
vodo. Vedno bolj ga je zanimalo, kam gresta. Najbolj pa ga je presenetilo, ko se je ustavil
pred Afriko. Odločil se je, da jo razišče. Hodil je malo tu, malo tam. Z veseljem si je
ogledal običaje Afričanov, najbolj srečen pa je bil, ko je prišel do puščave. Veselil se je
ogleda tujih živali, kaktusov in oaze. Vedel je, da brez vode ne bo zdržal dolgo. Na
njegovo presenečenje pa je ob vsaki želji po vodi naletel na izvir. Ko je bil lačen, se je
pred njegovimi očmi znašla vrečka sadežev. Tako je hodil ves dan in ko se je zmračilo, je
opazil dober šotor. Tine je bil zelo presenečen, ko je ugotovil, da ima čarobno pero. Po
nekaj dneh je bila Afrika raziskana. Pero ga je spet pod vodo potegnilo domov. Njegovo
mamo je močno skrbelo, ker ga ni bilo. Povedal ji je za vse, kar se je zgodilo. Vprašal pa
jo je še, zakaj se je to zgodilo prav njemu. Skupaj sta raziskala družinsko zgodovino.
Naletela sta na zgodbo o maminem prapradedku. Izvedela sta, da se je imenoval kralj
kanarčkov. Takrat je ostal le še eden. Kralj kanarčkov ga je res cenil in po kraljevi smrti
je odletel. Skrbniki živali so ga dali v kletko k ostalim kanarčkom, saj niso vedeli, kako
poseben je. Ljudje so govorili, da naj bi živel večno s svojim lastnikom, s takšnim
lastnikom, ki ga bo varoval in imel rad do konca svojega življenja. Takrat je Tine vedel,
da je to on. Naslednjega dne se je odpravil v živalski vrt, da bi ga vzel in odnesel k sebi
domov. Dan po tem se je Tine čudno počutil. Ko je odšel h kanarčku, je na kletki opazil
krono z zlatim peresom. Dal si jo je na glavo in iznenada je z okna priletelo na stotine
kanarčkov. Vedel je. Zdaj je on kralj. Ves svet je ozelenel, ptički so zapeli, sonce je
posijalo, v vseh se je prebudila sreča. Tako so živeli veselo, zadovoljno, vse je bilo
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drugače. Tine je govoril vsem ljudem, kako je svet čudovit. Kako lepo je odpreti oči in se
povezati z naravo, živalmi in drug z drugim. Vsi so delali tako, kakor je rekel Tine. Na
svetu je zavladal mir. Nekaj ljudi se je odločilo, da bodo povedali vsem ljudem na svetu
o moči kanarčkov in ljubezni. Prvo leto Tinetovega kraljevanja je imel kralj polne roke
dela. Vsak dan so hodili k njemu in se mu zahvaljevali za vse, kar je naredil. In ko je
pomislil, kako naključno je po njegovi zaslugi
zemlja postala tako drugačna, se je le
nasmehnil in prosil ljudi, naj skrbijo za svoje
okolje ter so hvaležni za to, kar imajo.
Sčasoma si je rekel, da bi bilo dobro narediti
kaj lepega še drugim ljudem, na drugih delih
sveta. Nekaterim zagotovo ni bilo jasno, zakaj
je vse tako drugače. Tako so bili vsi presrečni,
da je Tine šel za peresom in bil hvaležen temu,
kar ima.
Blažka Finc, 6. a
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TEKMOVANJE IZ LOGIKE 2020/21
Šolsko tekmovanje iz logike je potekalo
24. septembra 2021.

Na tekmovanju so naši učenci na razredni stopnji osvojili 34 bronastih priznanj. Od tega 9
bronastih priznanj v drugem razredu, 11 v tretjem, 6 v četrtem in 8 priznanj v petem razredu.
Na predmetni stopnji je bilo osvojenih 18 bronastih priznanj.
V šestem razredu so bronasta priznanja osvojili Blažka FINC, Hana KREVH, Naja KAC in
Žan KOTNIK.
V sedmem razredu so bronasto priznanje osvojili Ažbe TURIČNIK, Jernej MEŽNARC, Eva
KOVŠE, Marcel LAZAREVIĆ in Eva TUŠNIK.
V osmem razredu Alen FINK, Larisa HANŽEKOVIČ, Tigo JEROMEL, Aljaž CIGLER in Manca
KREVH.
V devetem razredu Katarina MAJCEN, Lucija RIBNIKAR, Tjaš VELCL in Eva PERŠE.

Državnega tekmovanja iz znanja
LOGIKE so se udeležili:
-

devetošolka Katarina MAJCEN
osmošolec Alen FINK
sedmošolca Ažbe TURIČNIK in
Jernej MEŽNARC.

Zlato priznanje je osvojil Ažbe,
srebrno pa je s seboj odnesel Alen!
Vsem tekmovalcem iskrene čestitke!

Mentorica
Andreja Žužel
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA
Šolsko tekmovanje je bilo 15. 4. 2021.

Bronasto Stefanovo priznanje so osvojili osmošolci Alen FINK, Tigo JEROMEL in Yuri
JEROMEL ter devetošolke Lana OŠLOVNIK ŠPEGELJ, Lucija RIBNIKAR in Eva PERŠE.
Na državno tekmovanje so se uvrstili štirje učenci, in sicer osmošolca Alen in Tigo ter
devetošolki Lana in Lucija.
Tekmovanje se je odvilo v soboto, 8. 5. 2021.
Alen je na državnem osvojil ZLATO, Tigo in Lucija pa SREBRNO priznanje.

Čestitke vsem!!!
Vodja tekmovanja
Robert Sterkuš
Tekmovanje iz znanja angleščine
Začetek marca so svoje znanje angleščine preizkusili osmošolci. Tekmovanje je prvič
potekalo preko spleta. Udeležilo se ga je 9 učencev. Ažbe Kunc in Tigo Jeromel iz 8. a sta
osvojila bronasto priznanje in se tudi uvrstila na državno tekmovanje. Tudi državno
tekmovanje je delno potekalo preko spleta, odvilo se je 19. aprila. Oba učenca sta uspešno
zastopala našo šolo.
Devetošolci so se preizkusili v znanju angleščine 29. marca. Tekmovanja se je udeležilo 10
učencev, kar 7 jih je osvojilo bronasto priznanje (Sara Tušnik in Danijel Pogorevc iz 9. a ter
Valentina Popič, Julija Kotnik, Lucija Ribnikar, Tadej Marzel in Tjaš Velcl iz 9. b). Še posebej
odlično znanje angleščine sta pokazala Sara Tušnik iz 9. a in Tjaš Velcl iz 9. b, saj se
jima je uspelo v hudi konkurenci uvrstiti na državno tekmovanje. Le-to se bo odvilo 25.
maja. Za državno tekmovanje je potrebno dobro poznati knjižno predlogo avtorja Johna
Greena »Turtles All the Way Down«.
Vsem učencem iskreno čestitam!
Mentorica Mateja Žgur
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CANKARJEVO TEKMOVANJE 2020/2021
SLOVENIJA, VSE NAJBOLJŠE

V šolskem letu 2020/2021 so osnovnošolci ponovno tekmovali za Cankarjevo priznanje.
Letošnji bralni izziv je bil:
-

1. razred: Leopold Suhodolčan: Piko Dinozaver

-

2., 3. razred: Desa Muck: Anica in grozovitež

-

4., 5. razred: Sebastijan Pregelj: Deček Brin na domačem kolišču (1. del), (Zbirka: Zgodbe s
konca kamene dobe)

-

6., 7. razred: Igor Karlovšek: Pobeg

-

8., 9. razred: Mate Dolenc: Kako dolg je čas

Šolsko tekmovanje za učence od 4. do 9. razreda smo izvedli 13. aprila 2021. Tekmovalo je
35 učencev. Bronasto priznanje je osvojilo 13 učencev. Osmošolka, Neža Slemenik, in
devetošolka, Julija Kotnik, sta se uvrstili na državno tekmovanje, ki je tokrat potekalo na
daljavo preko Zooma, in sicer 22. maja 2021. Uradni rezultati bodo znani v juniju.
Vsem tekmovalcem izrekamo pohvalo za ves trud, ki ste ga vložili za pripravo na tekmovanje,
dobitnikom priznanj pa iskreno čestitamo. Mentorice na letošnjem tekmovanju so bile Mateja
Turičnik, Mateja Štamulak in Tadeja Germadnik Modrej.
Obilo bralnega navdiha vam želimo tudi med poletnimi počitnicami.
Tadeja Germadnik Modrej,
predsednica Šolske tekmovalne komisije za Cankarjevo tekmovanje
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ŠOLSKO TEKMOVANJE V ZNANJU SLOVENŠČINE »MEHURČKI«
13. 4. 2021 je potekalo tekmovanje iz slovenščine »Mehurčki«. Tekmovanja se
je udeležilo 10 učencev iz 3. a in b razreda. Tretješolci smo po dolgem in po čez
predelali knjigo priljubljene pisateljice Dese Muck: Anica in grozovitež.
Osrednji lik v knjigi predstavlja deklica, ki s svojim pogumom premaga
marsikatero težavo. Anica je navihana, vztrajna, odločna ter predvsem trmasta
deklica. V zgodbi se prepletajo motivi prijateljstva, strahu in odnosi v družini.
Aničini starši so se nekega dne odpravili na koncert, sestri Anica in Mojca pa sta
ostali sami doma. Preden sta starša odšla od doma, sta Anici in Mojci dala nekaj
napotkov, ki bi jih morali deklici upoštevati, vendar je Mojca želela pripraviti
zabaven večer, ki pa se žal ni iztekel po njenih načrtih.
Učenci so morali na tekmovanju zapisati nekaj napotkov Aničine mame, ki jih bo
dala hčerkama, ko bosta kmalu spet sami doma. Pa si poglejmo, kaj vse so
zapisali.

Ne smeta gledati grozljivk, samo risanke! Umijta
si zobe! Ne odpirajta vrat tujcem! Ne hodita po
vasi, ker se lahko izgubita! Prezračita hišo! Pijta
dovolj vode! Ne izkoriščajta zaupanja!
Luka Gošnak, 3. a

Ne jejta sladkarij za večerjo! Ne smeta se tepsti!
Zvečer ne hodita ven! Po večerji si umijta zobe!
Ne glejta grozljivk! Ne spustita neznancev v hišo!
Zaklenita vrata, preden gresta spat!
Manca Rošer, 3. a

Ne odpirajta vrat neznancem! Ne igrajta se z
ognjem! Preden zaspita, si umijta zobe in
ugasnita luči! Ne glejta grozljivk!
Izabela Čas, 3. b

Ne glejta televizije! Spat ob 21.00! Ne jejta
nobenih drugih stvari kot večerje! Po stanovanju
sem nastavila kamere! Če bosta delali karkoli
neprimernega, vaju bodo kamere opazile!
Vita Hrastelj, 3. a
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Ne glejta grozljivk, saj bosta postali nasilni,
hudobni in grdi s črnim srcem! Ne jejta ali pijta
hrane
V in pijače, ki je ne poznata! Ne odpirajta
tujcem, saj vaju lahko ugrabijo!
Aljaž Jezernik, 3. b

Za večerjo imata golaž in ne jejta sladkarij!
Pojdita hitro spat in oblecita se v pižamo, preden
prideva z očkom domov!
Staša Žvikart, 3. b

Ne jejta bonbonov in lizik! Pojejta večerjo!
Počistita mizo! Brez grozljivk! Brez kreganja in
pretepanja! Ne odpirajta vrat neznancem! Ne
kličita neznanih številk!

Ne glejta grozljivk! Glejta primerne risanke!
Pojejta golaževo juho!

Maja Juvan, 3. a

Ana Iza Stoporko, 3. a

Ne glejta grozljivk! Pojejta večerjo! Ob 21.00
pojdita v posteljo!

Niti pod razno ne glejta grozljivk! Ne jejta
sladkarij! Ob 21.00 v posteljo! Jejta, kar je v
hladilniku! Telefonske številke:

Matija Mencinger Merzdovnik, 3. b

mama: xxxxxxx, očka: xxxxxx
Tija Bricman, 3. a

Vsi učenci, ki so sodelovali na tekmovanju, prejmejo priznanje za trud in ustvarjalnost.
Čestitke vsem!
Anita Prikeržnik
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TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE 2021
22. aprila 2021 smo na šoli izvedli ŠOLSKO TEKMOVANJE IZ ZNANJA
MATEMATIKE - KENGURU 2021.
Tekmovanja za bronasto Vegovo priznanje se je udeležilo 188 učencev in učenk od 1. do
9. razreda.
Bronasto Vegovo priznanje je osvojilo:





v 1. razredu 18 učencev in učenk
v 2. razredu 10 učencev in učenk
v 3. razredu 6 učencev in učenk
v 4. razredu 8 učencev in učenk

V 5. razredu so bronasto Vegovo priznanje osvojili:







Zala Matavž
Tevž Turičnik
Katarina Osojnik
Nik Kobold
Petja Knez
Zala Mlakar Gilčvert

V 6. razredu so bronasto Vegovo priznanje osvojili:





Žan Kotnik
Jaka Gošnak
Blažka Finc
Alen Kolar

V 7. razredu so bronasto Vegovo priznanje osvojili:







Svit Serušnik
Tjaš Bricman
Ažbe Turičnik
Maj Gams
Jernej Mežnarc
Anja Pungartnik

V 8. razredu so bronasto Vegovo priznanje osvojili:





Manca Krevh
Jurij Strmčnik
Maks Gašper
Yuri Jeromel
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V 9. razredu je bronasto Vegovo priznanje osvojila:
 Katarina Majcen
 Tjaš Velcl
 Maja Pleunik

Najuspešnejši učenci naše šole od 5. do 9. razreda so se uvrstili na državno
tekmovanje iz znanja matematike.
Na državnem tekmovanju 15. 5. 2021 so našo šolo zastopali:





Zala Matavž iz 5. a razreda
Svit Serušnik iz 7. b razreda
Tjaš Bricman iz 7. a razreda
Ažbe Turičnik iz 7. a razreda

Vsem učencem, ki so osvojili priznanja, čestitamo.
Majda Borovnik, učiteljica matematike
Ker je glasilo izšlo pred uradnimi rezultati, bodo le-ti vidni na spletni strani šole, ko bodo
znani. Smo pa medtem vsi stiskali pesti za naše odlične tekmovalce. 
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Pri pouku angleščine učenci vsako leto izdelajo po tri projekte. Vsak je po svoje odličen,
nekateri pa res izstopajo. Nekaj teh objavljamo v glasilu.
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Katarina Majcen, 9. b
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Manca Rošer, 6. b
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Naja Kac, 6. b
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Sara Tušnik, 9. a
SARA, IZJEMNO!!!! 

Corona Diary, by Tjaš Velcl

Wednesday, January 27th
Today we had to go on a hike for school. At 10 o'clock me and my sister left home and returned 3
hours later for a lunch our mum prepared. We had chicken breasts and rice. I really like chicken.
After that I waited until 4 in the afternoon for the new episode of Re: ZERO to release. It was,
as usual, amazing and I really liked it. We had an online training, and I really hate these. I can't wait
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for the day when we can finally have trainings in person. After the training I took a shower, ate dinner
and played some video games. It's now 10 pm and I'm going to sleep.

Thursday, January 28th
Today we had the school parlament. It went well but it was a bit boring because we had the same
theme for 3 years now. Today was also the last day I had chemistry in primary school. After lunch I
played some video games. Our training was at 6 pm today. I really hate these videocalls because
they are boring and repetitious, but we have to do them to keep in shape. After everything opens
up again it will be much better. I will finally be able to buy clothes and have normal trainings again. I
also miss my friends and teammates a lot. We haven't seen eachother in a good while now. Well, I
went on a tangent here. After the training I showered and decided to finish Fate/Zero. It was an
incredible show. It's 10.30 pm now, I'm going to sleep.
Friday, January 29th
I woke up a bit earlier today because our first school period starts at 8 instead of 8.20 and it's really
stupid in my opinion. School isn't stressing me out a lot lately, because teachers aren't allowed to
give out grades anymore. But that will soon change when everything opens up again. And that got
me thinking, what else will change when we eventually return to our normal lives. I think many people
will start wearing masks and cleaning their hands more and overall be more cautious about their
health. Working from home might also become more widespread. Anyway, today I practiced the
piano for a bit and we had another boring training. I had tortillas for dinner, they were pretty good.
After dinner I started watching Fate/Stay night, and it's been pretty good so far. It's now 1 am
and I'm going to sleep.
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Žan Kotnik, 6. b
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Julija Kotnik, 9. b
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Blažka Finc, 6. a
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NAGRADA ZA NAJBOLJŠI STRIP
V januarju je Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika razpisala
nagrado za najboljši strip. Na razpolago sta bili dve temi, in sicer za
tiste brez pojma o najstniških muhah ter tiste z njimi.
Tema 1 – ZIMSKA ZABAVA in tema 2 – DAJ MI MIR!
Na razpis se je v lastni režiji prijavila tudi naša učenka, šestošolka Miša
Žvikart. Njen strip je bil izbran za najboljšega in je razstavljen na
razstavi stripovskih izdelkov v Koroški osrednji knjižnici dr. Franca
Sušnika.
Da pa se vam ne bo potrebno peljati ravno do Raven na Koroškem, ga
objavljamo tudi v našem glasilu.
Vi uživajte ob branju. Tebi, Miša, pa iskrene čestitke za odličen in
duhovit strip ter seveda za zmago! Bravo!! 
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KAJ NAM PA MORE
Nič nam ne more tale korona. Zakaj ne? KER SE NE DAMO !!!

Najprej preberite spodnje stavke naprej, nato še nazaj in se čudite …
Kaj opazite?
KISIK
NEŽEN
POTOP
KAJAK
NERADODAREN
EDO SUČE MEČ USODE.
KLOVN IN VOLK
TOLPA NATIKA KITA NA PLOT.
JAKOB, BO KAJ?
MATEJ JE TAM.
IVO LENO TEČE, TONE LOVI.
MIŽE LE SMEJEM SE, LEŽIM.
MARA: ČE SMEJEM SE, ČARAM.
LEPO BO PEL!
ELA KOPIČI POKALE.
IGOR PA NI NAPROGI.
PERICA REŽE RACI REP.

Palindromi so besede oziroma stavki, ki imajo isti pomen, če se berejo naprej ali nazaj. V
slovenskem jeziku je zabeleženih kar 1151 palindromov.

- 88 -

ŠE MALO SMEHA …

Razred učencev je v živalskem vrtu. Tomaž je posebno navdušen nad žirafami.
Učiteljica ga vpraša: »Pa bi imel tak vrat?«
Tomaž ji odgovori: »Pri umivanju ne, pri kontrolkah pa z veseljem!«

Psa se srečata. Prvi pozdravi: »Hov, hov…«
Drugi pa odzdravi: »Mijav, mijav…«
»Kako pa ti govoriš?« se čudi prvi pes.
»Obiskujem tečaj tujih jezikov, pa malo vadim,« se pohvali.

Marko vstopi v razred pet minut pred koncem ure.
Učitelj ga vpraša: »Zakaj si prišel šele zdaj?«
Marko mirno: »Se ne spomnite, gospod učitelj? Na začetku leta ste nam povedali, da
se ni nikoli prepozno začeti učiti.«

Klemen je zamudil pouk. Ko se je vzpenjal po stopnicah, je srečal ravnatelja, ta pa je
pogledal na uro in jezno rekel: »Deset minut prepozen!«
»Jaz tudi!« mu odvrne Klemen.

»Zakaj skačeš po učilnici, Bine?« vpraša učiteljica.
»Saj ste rekli včeraj, da če se dovolj potrudim, lahko preskočim razred!«
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ČISTO NA KONCU PA ŠE NEKAJ LEPIH MISLI
V okviru projekta Rastem s knjigo so sedmošolci pisali lepe misli, namenjene
starostnikom v Domu za ostarele v Slovenj Gradcu. Ko so jih prebrali, jim je na
obraz prilezel nasmešek in lepo jim je bilo pri srcu.
Le komu ne bi bilo ob branju tako toplih besed? Zato jih delimo tudi z vami,
dragi bralci, in vam želimo vse dobro.
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SPREJEM V ŠOLSKO SKUPNOST V 1. RAZREDU
ŠOL. LETO 2012/13
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