ZMAJEVE STOPINJE

Šolsko leto 2017/2018

Dragi učenci in učenke!
Šolsko leto je spet naokoli in pred vami je nova številka šolskega
časopisa Zmajeve stopinje, ki smo ga po nekaj letih za vas zopet obudili.
To nam je uspelo z vašo pomočjo, z vašimi idejami, z vašo ustvarjalnostjo in kreativnostjo. Poskrbeli ste, da
je časopis poln dobrih zgodb, pesmic, likovnih umetnin, fotografij in razvedrilnih vsebin. Je dokaz, kako
raznolika in brezmejna je otroška domišljija. Zapisane besede in umetnine so sledi vaših doživetij, vaših
misli, čustev. Veseli smo, da jih delite z nami in veseli bomo, da boste s tem nadaljevali tudi v prihodnje.
Uživajte ob branju in obujanju spominov na preteklo šolsko leto.
Želimo vam prijetne poletne počitnice!
Cilka Blažon, Veronika Zabric in Rebeka Centa, uredniški odbor

Ustvarjanje 1. razredov

Niko Čejlaković, 1. b

Adnan Ramić, 1. c

Taira Švarda, 1. a

Aleksej Jovanović, 1. c

Mija Subotić, 1. b

Amina Ikanović, 1. c

Ustvarjanje 2. razredov
IZŠTEVANKE ...
GASILEC VRISKA,
SIRENA PISKA,
LIAM REČE,
»VODA TEČE«.
OGENJ SE GASI,
VEN PA POJDEŠ TI!
Liam Jurca, 2. a

Katja Simčič, 2. a

MAČKA TEČE,
MIŠKO HOČE,
KO PA MIŠKA JE ZBEŽALA,
MAČKA JE NA GLAVO PADLA.
ZDAJ PA JO MOČNO BOLI,
1, 2, 3 IN GREŠ VEN TI.
Dejan Đukanović, 2. a
Adelina Džebić, 2. a

HOV, HOV, MJAV, MJAV,
PES IN MAČKA SE LOVITA,
PA TEBE ULOVITA,
EN, DVA, TRI, POJDI VEN ZDAJ TI.
Aleks Donev, 2. a

Lara Kosi, 2. a

IZŠTEVANKE

TIKA TAKA TIKICA,
MIKA MIKA MIKICA,
TO JE LEPA SLIKICA,
EN, DVA, TRI,
PA POVEJ ŠTEVILO TI!
Eva Žnidaršič, 2. b

Žiga Doles, 2. a

IZMISLIMO SI VICE,
PEČEMO POTICE,
EN, DVA, TRI,
SLEPA MIŠ SI TI!
Nina Vukajlović, 2. b

MUHA JE SUHA,

Muhamed Djeloski, 2. b

ŽELI SI ŠE KRUHA,
KO TI LOVIŠ,
SE GREMO SLEPO MIŠ!
SLEPA MIŠ JE NAGAJIVA,
ČISTO NIČ NI SRAMEŽLJIVA!
EN, DVA, TRI,
SLEPA MIŠ SI TI!
Hana Žnidaršič, 2. b

Gašper Jenček, 2. b

ANICA IN TONE,
STA LIZALA BONBONE,
BONBONI SE STOPIJO,
TINE PONORI,
ANICA PA OMEDLI.
Živa Rudež, 2. b

MALIM SO VŠEČ (nadaljevanje pesmi)

Eva Žnidaršič, 2. b


MALIM SO VŠEČ DIŠEČE REČI,
KOT RECIMO PARFUM,
KOT RECIMO SIVKA,
KOT RECIMO, KOT RECIMO ...

MALIM SO VŠEČ RDEČE REČI,
KOT RECIMO JAGODA,
KOT RECIMO PARADIŽNIK,
KOT RECIMO, KOT RECIMO …
Zarja Kozamernik,2. b
MALIM SO VŠEČ MEHKE REČI,
KOT RECIMO VOLNA,
KOT RECIMO VZGLAVNIK,
KOT RECIMO, KOT RECIMO ...

MALIM SO VŠEČ MODRE REČI,
KOT RECIMO MORJE,
KOT RECIMO RIBNIK,
KOT RECIMO, KOT RECIMO ...

Živa Rudež, 2. b

MALIM SO VŠEČ SLADKE REČI,
KOT RECIMO SLADOLED,
KOT RECIMO KOLAČEK,
KOT RECIMO, KOT RECIMO ...

MALIM SO VŠEČ VELIKE REČI,
KOT RECIMO DREVO,
KOT RECIMO VELIKAN,
KOT RECIMO, KOT RECIMO …

Hana Žnidaršič, 2. b

Živa Rudež, 2. b

MALIM SO VŠEČ (nadaljevanje pesmi)
MALIM SO VŠEČ DIŠEČE REČI,
KOT RECIMO ROŽE,
KOT RECIMO DIŠAVE,
KOT RECIMO, KOT RECIMO ...

MALIM SO VŠEČ SLADKE REČI,
KOT RECIMO LIZIKE,
KOT RECIMO BONBONI,
KOT RECIMO, KOT RECIMO …

Eva Žnidaršič, 2. b

MALIM SO VŠEČ BARVNE REČI,
KOT RECIMO MAVRICA,
KOT RECIMO PISANE ROŽE,
KOT RECIMO, KOT RECIMO …

MALIM SO VŠEČ SMRDLJIVE REČI,
KOT RECIMO PLENICE,
KOT RECIMO GNOJČEK,
KOT RECIMO, KOT RECIMO …

Črt Križaj, 2. a

MALIM SO VŠEČ KISLE REČI,
KOT RECIMO LIMONA,
KOT RECIMO KIS,
KOT RECIMO, KOT RECIMO ...
Eva Žnidaršič, 2. b

MALIM SO VŠEČ (nadaljevanje pesmi)
MALIM SO VŠEČ DIŠEČE STVARI
KOT RECIMO ROŽE,
KOT RECIMO PARFUM,
KOT RECIMO, KOT RECIMO ...

MALIM SO VŠEČ SMRDLJIVE REČI,
KOT RECIMO STARA NOGAVICA,
KOT RECIMO DREKEC,

Hana Žnidaršič, 2. b

KOT RECIMO, KOT RECIMO ...

MALIM SO VŠEČ PUHASTE REČI,
KOT RECIMO VZGLAVNIK,
KOT RECIMO COFEK,
KOT RECIMO, KOT RECIMO …
Hana Žnidaršič, 2. b
ČUDEŽNA ŽOGA

Nekega dne so neki ljudje na travniku odkrili žogo.
Bila je v vodi, vendar je ni nikamor odneslo. Mirno je stala v potoku. Ljudje so se temu zelo začudili.
Kakšna je ta žoga? Najbrž ni čarobna? Vendar so se motili, ta žoga je bila zares čarobna. To je bila namreč
žoga samega kralja. Ko se ji je človek približal, je skočila in se odkotalila. Kralj je pogrešal svojo žogo.
Izvedel je, kje je. Poslal je svoje služabnike, naj jo gredo iskat. Služabniki žoge niso našli in so v grad prišli
praznih rok. Našel pa jo je neki fantek. Njemu se je žoga pustila ujeti. Ko se je naslednje jutro zbudil, je
poleg postelje zagledal žogo, ki je imela na vrhu kronico. Tako je vedel, komu pripada. Nesel jo je h kralju.
Žoga in kralj sta bila presrečna, kralj pa je dečka bogato nagradil za prijaznost.
Filip Dujmović, 2. b

LEDENO KRALJESTVO

Nekoč sta živela kralj in kraljica. Nekega dne sta dobila
majhno deklico, ime sta ji dala Elza. Ko je odrasla, je
dobila ledene moči. Poročila se je z mladeničem, ki je imel
prav tako ledene moči. Ime mu je bilo Peter. Nekega dne
sta se z Elzo sprla, Peter se je razjezil in zamrznil celo
kraljestvo. Pobegnil je in si ustvaril svoje novo kraljestvo.
Elza je odšla za njim. Ko ga je končno našla, je vstopila v
grad. Petru se je opravičila. Objela ga je in mu rekla, da ima
čudovito kraljestvo. Prav tako se je Elzi opravičil tudi
Peter. Ostala sta skupaj v novem kraljestvu in živela v
ljubezni in miru do konca svojih dni.
Nina Vukajlović, 2. b

ČAROBNA VILA
Nekoč pred davnimi časi je živela vila Katarina. Ni imela
doma, zato si ga je pričela iskati. Tavala je po gozdu in
zagledala je grad. Odšla je do gradu in potrkala. Ven je
prišel vilinec. Rekel je, da lahko pride v grad. Tam so ji
pripravili posteljo in večerjo. Vila Katarina se je pri
vilincih počutila zelo lepo. Postala je najboljša prijateljica
vilinke Maje. Skupaj sta leteli po gozdu, kjer je vila
Katarina spoznala gozdne živali. Postale so njene
prijateljice. Vilinka Maja pa ji je nekega dne razkrila
skrivnost čaranja. In tako si je neko jutro vila Katarina
pričarala svoj novi dom. Vanj je povabila svoje prijatelje.
Srečno so živeli do konca svojih dni.
Živa Rudež, 2. b

Čebelnjak in čebelice 2. b

NENAVADEN OBISK
V četrtek, 26. 4. 2018, je prišla k nam v razred gospa Tatjana Rant, Lucijanova mami. S seboj je prinesla 2
živali - bradato agamo in želvo. Bradati agami je ime Rango, želvi pa Žmellva. Oba sta zelo hitra. Izvedeli
smo veliko novih stvari o teh dveh živalih. Hvala za popestritev naše ure!
Eva Žnidaršič, Zarja Kozamernik in Lucijan Žorž, 2. b

DOM LIPA - ČRMOŠNJICE (5. 2. 2018 - 7. 2. 2018), 2. RAZRED
"Tabor si bom zapomnil/a po tem, da ...
... smo šli na nočni pohod z lučkami." (Pia Blatnjak, 2. b)
... smo tekli na smučeh in po klancu spuščali Lego avtomobilčke." (Mitja Marinšek, 2.b)
... sem smučal." (Aldin Krdžalić, 2. b)
... smo se dričali." (Ivana Savković, 2. b)

KMETIJA PRI PETROVIH - OD ZRNA DO KRUHA (10. 4. 2018, 2. razred)
"V Narinu mi je bilo najbolj všeč, ko ...
... smo pili njihov čaj, mlatili pšenico in si ogledali sobe ter lutke." (Hana Bećkanović, 2. b)
... smo jedli kolač." (Alan Mrkonjić, 2. b)
... smo mesili kruh." (Živa Rudež, 2. b)
... smo pekli kruh." (Timon Švarda, 2. b)
... smo lahko odšli na podstrešje in si ogledali razstavo." (Mitja Marinšek, 2. b)

TO SEM JAZ
(OPIS OSEBE)
Ime mi je Gregor, pišem se Dujc. Star sem sedem let in hodim v Osnovno šolo Antona Globočnika v
Postojni.
Sem srednje velike in suhe postave. Imam ovalen obraz ter temnorjave lase in oči. Sredi čela imam štiri
centimetre dolgo brazgotino, ki sem jo dobi pred tremi leti pri padcu na glavo.
Najraje sem oblečen v sivo jopico z zelenim marsovčkom in v modre kavbojke. Moja najljubša obutev so
športni copati.
Med prostim časom plezam, obiskujem tabornike in se učim igrati na tolkala.
Poleg tega rad kolesarim z družino.
Gregor Dujc, 2. c

Nik Butinar, 2. c

NA MIKLAVŽEVEM SEJMU
Na Miklavževem sejmu je bilo zelo zanimivo. Vse skupine podaljšanega bivanja smo imeli svojo stojnico.
Prodajali smo veliko stvari. Papirnata božična nogavica je bila napolnjena s tremi bomboni in eno liziko.
Veliko smo prodali in to nam je bilo všeč.
Brina Milavec in Mišo Malešević, skupina Morske zvezde, 2. c

USTVARJALNE DELAVNICE
Podaljšano bivanje je za nas zabava, ker veliko ustvarjamo in to nam je všeč. Ustvarjali smo na tisoče stvari.
Ena izmed njih je vetrnica. Ta mi je bila zelo všeč. Origami pa je sošolčev najljubši izdelek.
Zala Štradjot, skupina Morske zvezde, 2. c

VRTNARSTVO

Letos imamo na naši šoli Vrtnarstvo. Obiskujemo ga učenci, ki smo v podaljšanem bivanju. Uči nas
učiteljica Andreja. Enkrat na teden gremo po trije učenci. Medtem, ko vrtnarimo, se imamo lepo.
Sara Žitnik in Anže Žagar, skupina Morske zvezde, 2. c

MOJA PRIJATELJICA ELENA
Moja sošolka Elena je bila tudi moja najboljša prijateljica. Vedno sva bili skupaj. Pred novim letom so se
preselili. Zelo sem bila razočarana.
Pika Andjelić, skupina Morske zvezde, 2. c

NA OBISKU V AVSTRALIJI
V Avstraliji imamo sorodnike in za en mesec smo naša družina preživeli pri njih.
8. 4. 2018 smo iz Zagreba odleteli do Katarja, nato do Sydneya in končno prispeli v Adelide.
S sestrično Zojo, ki živi v Avstraliji, sva se pred obiskom pogovarjali po skaypu. Imeli sva enaki pižami.
Morske živali smo si ogledali v Oceaniju. Zanimiv mi je bil morski pes.
V »džungli« sem videla kenguruje. Pestovala sem precej veliko koalo. Ptice so v Avstraliji zelo pisane in
veliko večje kot v Sloveniji.
Srečno smo prispeli v Slovenijo. Ko sem prišla v šolo, smo v podaljšanem bivanju pogledali fotografije.
Sošolci in učiteljica Suzana so bili navdušeni.
Hana Smrekar, skupina Morske zvezde, 2. c

RAZSTAVA OB DNEVU ZEMLJE

V aprilu smo izdelovali vetrnice. Najprej smo iz kartona izrezali vetrnico. Karton je prinesla Mišova mama.
Spomnil sem se, da bi lahko prinesel lesene palčke. Doma mi je ata pripravil palčke. Nesel sem jih v šolo.
Vetrnico smo pribili na palčko. Vetrnica se je lepo vrtela.
Noel Ogrizek, skupina Morske zvezde, 2. c

Đorđe Božić, 3. a
Luka Čajlaković, 3. a
Saša Vegri: Jure kvak kvak (spremenjen konec)
Babica je hitro morala narediti jagodno torto s smetano na vrhu. Okrasila jo je še malo z jagodami in torta je
bila popolna. Babica je odšla v kopalnico po Jureta. Jure kvak kvak je skočil na mizo. Začel je jesti torto.
Babica ga je gledala ali se bo spremenil. Trajalo je nekaj minut in Jure kvak kvak se je začel spreminjati.
Babica je bila tako vesela. Zdaj ve, da mora za kosilo delati same dobre jedi.
Karin Filipčič, 3. a

Saša Vegri: Jure kvak kvak (nadaljevanje pravljice)
Potem, ko je postal deček je odbila dve ura. Na vrata sta potrkala mama in ata od Jureta kvak kvaka. Teta
jima je odšla odpret vrata. Ko sta mama in ata od Jureta kvak kvaka vstopila v stanovanje sta se usedla na
kavč. Tata ju je vprašal, če bosta čaj. Odgovorila sta, da bosta pila čaj. Teta je hitela kuhat čaj. Čez eno
minuto se je skuhal čaj. Teta ga ja odnesla v dnevno sobo. Starša sta vprašala kaj je Jure počel. Teta je
rekla, da je v dnevni streljal z lokom. Starša sta bila zelo jezna na Jureta. In še danes teta skriva skrivnost, da
je Jure postal žaba.
Tjaš Magajna, 3. a

POROČILO
V soboto, 7.4.2018, smo 3. razredi imeli naravoslovni dan. Pred šolo sta nas čakala dva lovca. Oba sta bila iz
lovske družine Postojna. Odpravili smo se v Staro vas. Tu smo se ustavili na jasi, kjer sta se se nam
pridružila še dva lovca in psička Klea. Pokazali so nam jelenovo rogovje. Odšli smo še globlje v gozd in ob
tem videli planoto Nanos. V gozdu smo se povzpeli na opazovalnico. Videli smo kako lovci noč med
opazovanjem ali če jih žena vrže iz hiše. Pokazali so nam tudi krmišče. Vrnili smo se v šolo, kjer smo se
pogovarjali o našem dnevu. Strinjali smo se, da nam je bilo zelo lepo. Hvala lovcem.
Zoja Katern, 3. a

POROČILO
V soboto 7.4.2018 smo učenci tretjih razredov imeli naravoslovni dan. Z učiteljicami in lovcema smo odšli v
gozd pri Stari vasi. Pri igralih v vasi sta nas pričakala še dva lovca. V gozdu smo iskali sledi nekaterih divjih
živali in sicer košute in srnjaka. Nato smo hodili do travnika, kjer smo pomalicali. Kmalu smo prišli do
solnice. Lovec nam je pokazal kako vstavijo sol v solnico in kako sol pada iz solnice. Sol za živali nastavijo
predvsem pozimi. Pot smo nadaljevali do preže. Ob preži smo zagledali blato v katerem se rade kopajo
nekatere živali, še posebej medvedi. V bližini smo videli sledi, ki jih pustijo živali, ko si brusijo kremplje.
S preže lovci opazujejo, ali je žival bolna ali ne. Pri igralih v Stari vasi smo se od lovcev poslovili in se
vrnili v šolo.
Matevž Premrl, 3. a

POROČILO
V soboto 7.4.2018 smo imeli učenci tretjih razredov naravoslovni dan. Z lovsko družino Postojna smo se
sprehodili po bližnjem gozdu in opazovali teritorialno obnašanje živali. V šolo smo prišli kot običajno, vzeli
smo malico in smo se z dvema lovcema odpravili proti Stari vasi. Kasneje sta se nam pridružila še dva lovca
s psom. Na hribu so nam lovci pokazali luknje, ki jih je naredil divji prašič, kako se jelenom obarva rogovje,
kako jeleni označujejo svoj teritorij in kako jelen odvrže rogovje. Postali smo lačni, zato smo si vzeli čas za
malico. Po malici smo odšli v gozd in tam smo videli odtise srnjaka, košute in divje mačke. Na poti iz gozda
smo na travniku videli lovsko prežo, solnico in blatišče. V skupini po pet smo si ogledali lovsko prežo. Nato
smo se odpravili proti šoli in tako smo končali naš naravoslovni dan.
Tanai Sajovic, 3. a

Kaj je sreča?

O sreči so razmišljali učenci 3. B razreda:
● Sreča me razveseli. Sreča je vse okoli nas, če se trudiš. 
Jakob Bojc
● Sreča mi pomeni, da imam veliko prijateljev. Srečna sem, ko prideta oči in mami s službenega
potovanja. Hana Praprotnik
● Sreča je takrat, ko imam veliko prijateljev. 
Ines Dautović

● Nikoli nisem srečen, razen kadar dobim darila. Sreča je nekaj, kar te razveseljuje. 
Svit Otoničar
● Osreči me petica v šoli. Srečen sem, ko moj bratec ne dela neumnosti in lahko poslušam glasbo s
slušalkami. 
Sergej Repić
● Srečen sem, ko naredim nekaj dobrega za druge. 
Matic Dujc
● Sreča je dom. Srečen sem, ko naredim nekaj prav. 
Maks Olenik

PALČICA (dramsko besedilo)
Osebe: Palčica, 1. hrošč, 2. hrošč, 3. hroščica, 4.hroščica
Na hrastu
1.HROŠČ: Poglejte, poglejte obisk smo dobili!
2.HROŠČ: Kaj je pa to! Glej kako majhne noge ima.
3.HROŠČICA: Kakšno obleko ima. Saj sploh nima tipalk ampak lase kot sonce.
4.HROŠČICA: Saj je manjša od mene, pa še tako grda je.
PALČICA: Nehajte, saj nisem tako grda in spustite me že.
1.HROŠČ: Ne, kar obdržali te bomo.
2.HROŠČ: Prav imaš kar tu boš ostala.
PALČICA: Ne pa ne bom.
3.HROŠČICA: Nikamor nam ne boš ušla.
1.HROŠČ: Pojdimo, moramo jo odnesti v naš dom.
2.HROŠČ: Od tam pa res ne bo mogla.
PALČICA: Seveda da bom zmogla, takoj vam bom ušla.
4.HROŠČICA: Odnesla jo bom daleč stran.
1.HROŠČ: Prav pa naj ji bo. Izpuščena si.
PALČICA: Juhej, končno sem na prostem!
1.HROŠČ: Pojdimo, drugič jo bomo spet vzeli.
4.HROŠČ: Prav. Potem se pa pazi Palčica.
1.HROŠČ: Naslednjič te pojemo.
PALČICA: Juhej!

Hana Praprotnik, 3. b

Vesna Česen, 3. b

Mateo Čančar, 3. b
Yihao Wang, 3. a

Tatjana Todorović, 3. a

Stian Hreščak, 3. c

Maks Olenik, 3. b

Yiwen Wang, 3. c

LOJZE KOVAČIČ: MOŽIČEK MED DIMNIKI (poosebljanje)
Sem možiček, ki živi med dimniki. Ime mi je Dobrodušnež. Zjutraj grem do bližnjega potoka in se umijem.
Vrnem se nazaj med dimnike in se po enem spustim. Pridem do mojih prijateljev, ki me vedno povabijo na
zajtrk, nato splezam nazaj na streho in vzamem moj srečen gumb. Srečen gumb, mi pomaga, da sem vedno
dobre volje. Grem na rob strehe in zagledam starega gospoda, ki nese koš drv. Lepo me pozdravi. Reče mi,
da zelo težko hodi. Odvrnem mu naj grem domov in se uleže. Odpravim se do bližnje gostilne. Naročim
pečen krompir in pleskavico. Ko pojem se odpravim na sprehod. Pridem zvečer. Splezam na streho in
zaspim.
Hana Čančula, 3. c

V INDIJI KOROMANDIJI (izmišljena pravljica)
Za devetimi vodami je v Indiji Koromandiji živela vila. Imela je zlobno sestro čarovnico. Čarovnica se je
odločila, da bo čez dvanajst dni uničila Indijo Koromandijo. Vsi ljudje so se bali čarovnice razen deklice
Fani. Vila je ugotovila, da čarovnica nekaj načrtuje. Vila je takoj sporočila Fani. Fani je prišla k vili. Vila je
Fani dala čarobni prah. Fani se je z njim posula in zrasla so ji krila. Skupaj sta odleteli v kraljestvo zmajev.
Vprašali sta kralja zmajev Elandra, če jima da zmaja. Kralj zmajev jima je dal zmaja. Odleteli sta nazaj na
tla z dvema zmajema. Čarovnico sta podili k prepadu. Ker čarovnica ni bila pozorna je padla v prepad.
Potem sta kralju zmajev vrnili zmaja. Fani pa je dobila ogrlico, ki lahko odstrani ali spet pričara krila. Vila
pa je izginila. Mogoče pa je vaša prijateljica vila, kdo ve?
Nikita Šipek Kaluža, 3. c

V INDIJI KOROMANDIJI (izmišljena pravljica)
Pred davnimi časi je moja prijateljica Kaja odšla v Indijo Koromandijo. Videla je zanimive stvari. Videla je,
da namesto slapa teče pomarančni sok. Drevesa imajo za krošnjo jagode. Namesto trave so bile lizike.
Klobuki so bili iz čokolade. Sonce je bilo veliko jabolko. Stavbe so bile iz bombonov. Pisali so z rogljički.
Peljali so se s papajami. Pili so iz čipsa. Morja so bila iz barvic. Računalniki so bili iz rib. Za vsakim grmom
so bila darila. V šoli so imeli samo eno šolsko uro. Luna je bila iz sira.
A devetim bratom to ni bilo všeč. Kaja jim je hotela pomagati. Toda ni ji uspelo. Poklicala je svoje
prijatelje. Svetovali so ji naj vpraša modrega palčka. Rekel ji je, da ima ta napoj. Kaja ga je nesla devetim
bratom. Takoj so postali veseli.
Hana Čančula, 3. c

L. P. Župančič Resni ljudje (poustvarjanje)
Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami živel človek. Ime mu je bilo Jan Preresen. Živel je v majhni
leseni koči sredi gozda.
Imel je temne, rjave lase, gledal je resno, bil je oblečen je bil v temna oblačila. Vsak dan je sanjal o svoji
službi. Sanjal je, da bi postal arhitekt, ampak ni mogel dobiti službe, ker je bil preresen. Bil je jezen. Zato se
je odločil za drug poklic. Tam so ga sprejeli in že naslednji dan je začel delat. Tam je dobil nove prijatelje in
vsi so bili resni. Le eden je bil prijazen. Čez nekaj časa so ugotovili, da jih hoče nasmejat. To prijateljem ni
bilo všeč in bili so zelo jezni nanj. Potem se je opravičil in prijatelji so mu oprostili. Potem so vsi hoteli
postati nasmejani, razen Janija. Vsi so hoteli, da tudi on postane nasmejan. A Jani ni hotel postati nasmejan.
A potem so ga vsak dan spraševali in Jani se je odločil, da postane nasmejan.
Jani jih je povabil k sebi domov. Tam so pojedli kosilo. In vsi so živeli srečno do konca svojih dni.
Ana Ivanović, 3. c

Filip Milić, 3. c

Lana Ikanović, 3. b

Jakob Kogej Kardinar 3. c

Metka Smrdelj, 3. a

Ustvarjanje 4. razredov

Adna Ramić, 4. b

Maks Barukčić, 4. b

Mia Manojlović, 4. b

Ajdin Majetić, 4. b

Ajdin Majetić, 4. b

Mia Manjlović, 4. b

Križanka domovine
1

2

3

4

5

6

7

Vodoravno

Navpično

3.Glavno mesto Slovenije

1.Najvišja gora v Sloveniji

4.Reka pod Nanosom

2.Gozdovi nad Postojno

6.Naši sosedje

5.Mesto ob morju

7.Znano mesto ob morju

Jan Bebić Kaluža, 4. a

Križanka
1

2

3

4

5

6

7

8

Vodoravno

Navpično

3.večstanovanjska stavba

1.žuželka, ki piči

4.sladica v obliki kroga
5.človek iz prazgodovine

2.šport z žogo, ki jo igramo z roko in z roko tudi
streljamo na gol

8.štajersko mesto

3.tropsko sadje
6.ime človeka, ki je živel v Predjamskem gradu
7.hitro premikanje nog

Svit Blaško, 4. a

Nori kviz
1
2

3

4
5

6
7

Vodoravno

Navpično

2.Katere vrste gliv mi jemo?
5.Šport z žogo
7.Otroci pri igri zakričijo: Ti...

1.Sesalec, ki plava v morju
3.Kaj je najboljše na svetu?
4.Kaj nosimo v šoli
6.Pripomoček za slikanje

Sara Lindič, 4. a

Razred 5. b
Letošnji 5.b je super razred,
boljšega še ni bilo.
kadar kdo stopi noter,
vedno je lepo.
23 nas je v razredu,
prijatelji vsi skupaj smo,
včasih tudi nagajamo
in se radi šalimo.

Včasih naloge pozabljamo, dovolj se ne učimo,
a vseeno nam nekako uspe,
da razred naredimo.

Amra Mustafić, Aleksandar Subotić,
Tijan Krejić, Neca Praprotnik,
Ajda Jenček, 5. a

Nekateri radi ustvarjamo,
drugim ljubša je zabava,
spet tretji so bolj za šport,
vsakemu njegova stvar je prava.
Klara Dujmović, 5. b

Neca Praprotnik, 5. a

Lara Sajovic, 5. a

Naš razred 5. b
Ko v šolsko leto smo vstopili,
novo učiteljico smo dobili.
ona nas je naučila,
da moramo upoštevati njena pravila.
Pisno množenje in deljenje
nam je povzročalo prave probleme.
Pri slovenščini nas je z vso silo
mučilo zaokroženo besedilo.
Družba nas je popeljala
Gloria Stojanović, 5. a
do vsakega slovenskega kraja.
Pri športni vzgoji in likovni umetnosti
lahko pokažemo svoje spretnosti.

Angleščino se radi učimo
in se je prav nič ne bojimo.
Pri naravoslovju in gospodinjstvu smo zbrani,
da bi se naučili vse o zdravi prehrani.
Glasbena umetnost poskrbi,
da nam v šoli dolgčas ni.
Včasih se težko učimo,
Ajda Jenček, 5. a
a smo veseli, ko dobro oceno dobimo.
Učiteljicam iskrena hvala,
za vse znanje, ki so nam ga dale.
Peti b najboljši smo,
vsi ostali zapomnite si to.
Tina Ćuran, 5. b

Tian Krejić, 5. a

Razred 5.b
V petem b - ju se učimo, pišemo in se smejimo,
vsak dan nalogo kdo pozabi, učiteljica pa to hitro zabeleži si.
Teste skrbno pišemo in vsak rezultat zapišemo,
vsak dan se učimo, saj s tem ocene pridobimo.

Na natečajih sodelujemo in točke pridobivamo.
Reditelji za red skrbijo, tablo brišejo in kaj zapišejo.
Pridevnike spoznavamo, računamo in zraven se zabavamo,
učiteljice prijazna je zelo, a včasih razjezimo jo.
Na izlete hodimo, učimo se pa prav tako,
različne snovi spoznavamo, a obenem se zabavamo.
Počitnice imamo, da odpočijemo si lahko,
Spočiti in vsi veseli jeseni ponovno skupaj smo.
Kaja Čeperković, 5. b

Z nadarjenimi po avstrijskem Koroškem

V soboto, 21.4.2018 smo se, v okviru dela za nadarjene, odpravili na avstrijsko Koroško.
Tam smo obiskali in si ogledali veliko zanimivosti. Ogledali smo si mesto Celovec. Še posebej se nam je
vtisnil v spomin knežji kamen, kjer so ustoličevali karantanske kneze. Pot nas je vodila naprej do gradu
Ostrovica. Na grad smo se povzpeli skozi 14 grajskih vrat. Na gradu smo si ogledali muzej starega orožja in
oklepov iz srednjega veka.
Nadaljevali smo pot po Gosposvetskem polju, kjer smo si ogledali cerkev Gospe svete in vojvodski prestol.

Naslednja točka ogleda je bila Minimundus. Tam smo si lahko ogledali veliko svetovno znanih stavb v
pomanjšanem merilu. Najbolj sem si zapomnila Londonsko oko, Eifflov stolp, kip svobode in londonski
dvonadstropni avtobus.
Tudi Slovenija ima tu svoje arhitekturne primere. To so Narodna univerzitetna knjižnica, cerkvica na
blejskem otoku in blejski grad.

Zadnja točka je bilo vrbsko jezero. Tega in okolico smo si ogledali kar s 100m visokega razglednega stolpa,
s katerega smo se nekateri spustili dol po toboganu. Spust je bil zelooo dolg.
Domov smo se vrnili v večernih urah.

Ta izlet mi je bil zelo všeč. Bilo je čudovito in nepozabno.
Klara Dujmović, 5. b

PESNIK

Pesnik je oseba taka,
ki že zjutraj,
preden se obuje,
kakšno dobro rimo skuje.

Ne rabi googla,
ne enciklopedije,
Popoldne se ne zmeni za počitek,
saj pesnjenje mu je užitek.
Zvečer,
ko zadnje verze zlaga,
pa končno vzklikne-

Aida Kurbašić, 7. b

TO JE ZMAGA!

(nagrajena naloga na likovnem natečaju

Gašper Dujc, 6. b

da svoje misli na papir prelije.
»Mladi za mlade, mladi za družbo«
Mladinsko združenje Postojna)

Zala Šemrl, 9. b
(srebrno priznanje na mednarodnem likovnem natečaju
»Sprehodi pod morjem«)

SREČA

Pomembna je moja sreča,
meni to predstavlja polna
sladkarij vreča.

Ali pa, ko zjutraj vstanem,
oči si pomanem.
Slišim siničko, ki prepeva.
Slišim veter, ki šumi,

Ajda Ščuka, 6. a

listje se premika, šušti.

(likovni natečaj »Naravne in druge nesreče –
Klic na številko 112«)

Vidim mamo in otroka,
povezuje ju roka.
Majhna dlan se prsta drži,
tedaj me misel spreleti.

Kak bi svet bil brez ljubezni?
Kak bi bil brez sreče in smeha?
Ko se vse to neha,
ali bo konec sveta?
Luka Mitrović, 6. a

Luka Mitrović, 6. a

Nastopilo bo sovraštvo in

(mednarodni likovni natečaj –

življenje brez mira.
112«)

Naravne in druge nesreče - Klic na številko

A to ni prava pesem za to,
kajti, srečo lahko sami ustvarimo.

Če delil boš dobro voljo in smeh,
nikoli ne boš s čustvi na tleh.

Vedno bodi pozitiven,
kajti kaj dobrega ne bo,
če boš negativen.

Skrbi pusti za seboj
in srečo deli z menoj.

Aida Kurbašić., 7. B

Manuela Subotić, 8. b
(46. mednarodni likovni natečaj »voda«, Lindice,
Češka)

PTICA

Želim si biti ptica,
pa ne kos ali sinica.
Jaz nad morjem bi letela,
sonce bi objela.
Šla bi lahko povsod,
kjer bi hotela.

Lahko delam kar želim,
če sem žalostna lahko kričim,
če sem vesela se smejim.
A zdaj nad vinogradom letim,
sama sebi se najlepša zdim.
Zajadram nad oljčnim nasadom,

Zoja Kragelj, 7. b

grem naprej in glej sem nad gradom.

Potem se vrnem k morju,
le modrina na obzorju.

Tako se ustavim, ne letim,
v bližino morja se spustim.
Zaljubim se v val
in še preden zmočim glavo me poboža vetrič zal.
Morje me objame,
k sebi me vzame.
Nič več ne letim,
nisem več galeb
le v novo jutro se zbudim.

Nika Kurbašić, 7. B

PESEM

Prava pesem se piše iz srca,
po navadi se piše doma.

Zala Nedeljkovič, 8. c
(21. mednarodni grafični bienale, Torun, Poljska )

Če kam greš, s seboj vzemi papir,
saj le tako ti bodo misli dale mir.
Za pesem potrebuješ navdih
kot za dihanje kisik.
Če ti navdiha primanjkuje,

se rime težje kuje.
Prava pesem se piše na papir,
saj najlepši je pisani vir.

Žalost je bolezen,
pesem je zdravilo,
če jo lahko pišeš,

se ti nič ne bo zgodilo.
Veselje je dobro če ga znaš deliti,
greh je , če ga poskušaš skriti.
Žal mi je za vse, kar se je zgodilo,
in moje mnenje na papir se je izlilo.
Zazvonil je šolski zvonec in te pesmice je konec.

Jan Maj Puntar Vadnal, 8. C

Filoreta Bajramaj, 8. b
(21.mednarodni grafični bienale, Torun, Poljska)

PESEM

Jaz rišem na papir,

Grafite se riše,

zraven popijem kefir,

zraven se nekaj napiše,

nekateri pa na zid,

potem ko se to konča,

naj to ostane mit.

se pojavi skleda lonca.

Nekateri mislijo, da je to vandalizem,
ampak ne, saj veste, da je to tudi umetnina.
Trubar je napisal Katekizem
in zdaj je čista starina.

Doma so me učili:
Uči se, da boš dober!
Zaradi tega me niso mučili,
in na glavi mi ni zrasel koder.

Twiny Franc, 8. C

PRAVI LAK

V skrinjici beli sto lakov tiči,
si z njimi nohte lakiram,
to me res veseli.

Barv je veliko, katero naj izberem?
Bela, rumena, zelena, rdeča,
vsaka na nohtu bila bi bleščeča.

Končno izberem, ta bo ta prava,

Rok Dolenc, 7. a

ko v skrinjici moji zasveti se rjava.

(21. mednarodni grafični bienale, Torun, Poljska)


Dodam še bleščice in vse se zasveti,
ko pogledam na nohte, res so prelepi.

Potem pa se spomnim, kaj pa pravila?
V šoli se učiteljica bo gotovo jezila.

Zala Nedeljkovič, 8. C
Lidija Todić, 7. c
(likovni natečaj »Mladi za mir«, MCP Postojna)

ZELENJAVA
Pomembno je, da živiš zdravo življenje,
pri tem ti pomaga domače korenje,
solata moč ti da,
da premagaš vsakega.

Fižol pri razmišljanju ti pomaga
da te v šoli ne peče zgaga,
vsa zelenjava mi je v veselje,
še posebej pa domače zelje.

Paprika za prebavo je,
da te v želodcu nič ne žre.
Če hočeš zdravo živeti,
moraš zelenjavo rad imeti.
Martin Lutman in Jan Maj Puntar Vadnal, 8. C

DRUŽINA
Na svetu je veliko ljudi. Vsak je različen, karakterno, po izgledu, pa tudi po načinu življenja. Otroci imajo
osnovne življenjske potrebe a to niso samo hrana, voda in obleka. Potrebujejo tudi družino. Veliko otrok pa
te nima. Včasih si tega sploh ne moremo predstavljati. Na eni strani otroci z družino in vsega v izobilju, na
drugi strani pa otroci, ki so sirote in komaj imajo kaj za pojesti ali obleči. Veliko otrok se ne zaveda kako
pomembno je imeti družino, saj si sploh ne predstavljajo življenja brez nje. Veliko ljudi se ne zaveda kako
težko življenje imajo ti otroci, sirote in otroci brez drugih osnovnih življenjskih dobrin, zato jim želijo
pomagati, tako da pošljejo denar, hrano , obleko. A velikokrat se zgodi, da te stvari ne pridejo do otrok.
Mislim, da bi včasih namesto izumljanja novih talentov in drugih tehnologij najprej malo bolj poskrbeli za
sirote.
Tia Stojkovski, 8. c

Elza Šemrl, 7. a

Jan Furlan, 7. c
(likovni natečaj »Mladi za mir«, MCP Postojna)

OTROCI

Ni vsem otrokom po svetu tako lep kot nam. Ni vsem največja skrb lepa ocena. Nimajo vsi družine. Veliko
otrok je sirot, ki si želijo le to, da bi imeli družino. Nekoga, ki bi jih imel rad z ljubeznijo, ki nam jo lahko da
le mama. Ljudje smo kruta a vendar zelo ljubeča bitja. Ljudje po svetu imajo komaj dovolj hrane za
preživljanje, mi pa jo mečemo stran in z njo ravnamo kot, da je nekaj samoumevnega. Vendar ni. Življenje
je nekaj posebnega in srečni smo lahko, da imamo vse kar potrebujemo. Vendar ni vsem ljudem tako lepo.
Moramo jim pomagati po naših najboljših močeh. Bodimo dobri ljudje, bodimo drug drugemu družina.
Neja Štradjot, 8. c

Nika Kurbašić, 7. b (likovni natečaj »Moja domovina –
poznam tvojo kulturno dediščino«)
Aneta Fidel, 7. a (Likovni natečaj Evropa v šoli
»Dediščina okoli nas«, ZPM Postojna)

Sto stopnic do moje knjižnice
U mojoj školi u Bosni smo imali veoma, veoma malu biblioteku. Iako je bila mala, meni je bila vrlo draga.
Tu radi naš stari Mehmed koji jako voli djecu. Svako jutro nas je pozdravljao sa velikim osmijehom na
licu☺. Voljela sam ga posjećivati u biblioteci jer je uvijek bio raspoložen za razgovor, smijeh i uvijek nam
je davao savjete za bilo šta. Kad nam je bilo dosadno, išli smo do njega i skoro pa uvijek nam je pričao
dogodovštine iz daleke prošlosti. On je jako star. Njegove ruke su veoma naborane, njegovo lice je također
bilo puno bora. Meni je jako žao što takav čovjek polako ''propada''. U toj biblioteci nije bilo mnogo knjiga,
ali je bilo dosta zanimljivih lektira koje sam vrlo rado čitala. Ja ću zauvijek pamtiti tu staru školu i tako staru
knjižnicu. Kada bih ušla u tu knjižnicu, osjetila bih cigare. Naš stari Mehmed je uvijek pušio cigare, i kad
god bi zapalio jednu, nama bi govorio kako to nije zdravo i da to nikad ne radimo. Malo mi je to bilo
smiješno i znala sam šta će taj, meni veoma drag čovjek reći. Kada bih imala manje časova, otišla bih sa
prijateljicama do njega i skupa bismo se smijali uz njegove zanimljive priče. Svako jutro, kad bismo krenuli
od njega, on nam je uvijek poželio sreću. Jedva čekam da ponovo odem u staru školu da vidim svoju malu
biblioteku i da se ponovo ispričam sa svojim starim bibliotekarom.

V moji šoli v Bosni smo imeli zelo, zelo majhno knjižnico. Četudi je bila majhna, mi je bila zelo pri srcu.
Tukaj dela naš stari Mehmed, ki ima zelo rad otroke. Vsako jutro nas je pozdravljal z velikim nasmehom.
Rada sam ga obiskovala, ker je bil vedno pripravljen na pogovor in nam dajal nasvete. Ko nam je bilo
dolgčas, smo šli k njemu, saj nam je pripovedoval stare zgodbe. On je zelo star. Njegove roke so bile zelo
nagubane, njegovo lice tudi. Žal mi je, ker ta človek ''propada''. V tisti knjižnici ni bilo veliko knjig, ampak
je bilo dosti zanimivih knjig, ki sem jih rada brala. Tista stara šola in tista stara knjižnica mi bosta za vedno
ostali v spominu. Vsakič, ko sem vstopila v tisto knjižnico, sem začutila vonj po cigaretah.
Naš stari Mehmed je vedno kadil in vsakič, ko je prižgal eno, nam je povedal, da to ni zdravo in naj tega
nikoli ne delamo. To mi je bilo malo smešno, ker sem vedela, kaj nam bo rekel. Ko sem imela manj ur
pouka, sem šla s prijateljicami k njemu, kjer smo se smejale njegovim zgodbam. Vsako jutro, preden smo
zapustile knjižnico, nam je zaželel srečo. Komaj čakam, da spet obiščem staro knjižnico in da se pogovorim
s svojim starim knjižničarjem.
Anisa Čaušević, 9. b

Jernej Magajna, 8. c

Nina Filipčič, 7. a
(likovni natečaj Evropa v šoli
»Dediščina okoli nas«, ZPM Postojna)

Julija Kovačič, 8. b

Urška Letič, 8. b

Vučko Ferdinand Nandi, 8. b

Franc Twiny, 8. c

Dorian Drožina, 8. c

Džejlan Hadžiabdić, 9. a

Neja Milošević, 9. b

Anamarija Kresovič, 9. a 
(risanje v SketchUp programu)
Pia Ziherl, 9. b 
(risanje v SketchUp programu)

Dogajanje v šolskem parlamentu
1. seja šolske skupnosti
V torek, 26. septembra je bilo na naši šoli sklicano prvo zasedanje
šolskega parlamenta, ki so se ga udeležili člani od 2. – 9. razreda.
Potrdili smo člane, mentorici go Martino Sedej Filipčič in go Petro
Košnik ter izvolili vodstvo. Letošnja predsednica parlamenta je
URŠKA LETIČ iz 8. b
, podpredsednik 
MAKS MAROLT iz 9. b
in tajnica 
JULIJA KOVAČIČ iz 8.b. Pregledali smo tudi program
dela ter seznanili člane z letošnjo osrednjo temo, ki je ŠOLSTVO
IN ŠOLSKI SISTEM. Čaka nas pestro in delavno leto!

DOBRODELNA STOJNICA DROBTINICA
Ponovno je za nami zelo uspešna dobrodelna akcija
Drobtinica, že sedma po vrsti. V soboto, 14. oktobra nas
je na stojnici obiskalo zelo veliko občanov, staršev, otrok
ter tudi naših učiteljic. V zameno za prostovoljni
prispevek so si izbrali nekaj domačih dobrot, ki so jih naši
učenci skrbno pripravili s svojimi starši. Najlepša hvala
vsem sodelujočim, posebna zahvala tudi učiteljici Suzani
Morel, ki je z učenci v podaljšane m bivanju poskrbela za
jesensko dekoracijo stojnice.


#KIDSTAKEOVER – svetovni dan otroka
V ponedeljek 20.11. 2017 se je ob svetovnem dnevu otroka
11 naših učencev pridružilo Unicefovemu sloganu
#KIDSTAKEOVER in se preizkusilo v vlogah različnih
učiteljev. Luka in Adrijana sta se preizkusila v tretjem
razredu, Domen, Nika in Jernej v četrtem, Lina in Anamarija
pa v petem razredu. Tudi na predmetni stopnji so učitelji
učencem prepustili vodenje in sicer v sedmem razredu pri
matematiki, slovenščini in naravoslovju, kjer so se preizkusili
Tinkara in Miha, Hana. Tinkara se je preizkusila tudi v vlogi
psihologinje. Za vse je bila to lepa izkušnja, učenci pa
predvsem ugotavljajo, kako težak je učiteljski poklic.

Junior župan

Na 3. seji otroškega občinskega sveta dne 7. 11. 2017 je bil
za junior župana občine Postojna izvoljen naš učenec Maks
Marolt, ki je s svojim suverenim nastopom in programom
prepričal prisotne svetnike! Iskrene čestitke Maksu ter petim
članom šolske skupnosti, ki so se seje udeležili.

Obisk ŠENT-a, 11. 12. 2017
V ponedeljek, 11. 12. 2017 smo s članicami šolske skupnosti
obiskale društvo ŠENT v Postojni. Tako smo dve uri preživele
na predbožični ustvarjalni delavnici, kjer smo iz recikliranih
materialov izdelovale Božička. Vzdušje je bilo prijetno in ob
slovesu smo se dogovorili, da se še srečamo.

OKRASITEV JELKE NA TRGU V POSTOJNI
V ponedeljek, 4. 12. 2017 smo z eko balončkom okrasili jelko v Postojni, ki
predstavlja našo šolo. Letos smo izdelovali lesene balončke. Predstavniki 6. A in 6.
B Karin, Ana, Tadej in Erik pa so pomagali pri krasitvi. Tako smo polepšali
praznični izgled trga.

Ozaveščanje o nevarnostih petard
V sredo, 13.12. 2017 so učenci šolske skupnosti Urh, Domen in
Tinkara učencem predstavili nevarnosti uporabe petard kot so
trajne poškodbe, onesnaževanje, povzročanje materialne škode,
plašenje živali in netenje požarov. Poudarili smo, da so v Sloveniji
prepovedane. Predstavitvi se je pridružil tudi policist g. Brane
Udovič, ki je učencem predstavil tudi konkretne primere nezgod in
poškodb. Učenci v šolski skupnosti so oblikovali tudi info točke z
letaki, ki opozarjajo na nevarnosti. Letošnji ''junak'' akcije je Peter
Prevc.

Jaz, ti, mi … za Slovenijo
Naša šola se je letos prijavila tudi na tekmovanje v zbiranju odpade embalaže –
plastenk. V okviru vseslovenskega ozaveščevalno – humanitarnega projekta Jaz, ti,
mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. Organizator tekmovanja je bilo
društvo Tandem Zagorje, strokovni partner pa Dinos d.d. Plastenke smo zbirali od
22. 3. do 22. 4. 2018, zbrali smo 80 vrečk plastenk oziroma 400 kg.

Pomlad na naši šoli
Do 23. marca je na šoli v okviru šolske skupnosti potekal ustvarjalni natečaj
Tulipan. Sodelovali so učenci od 2. do 9. razreda. Ustvarili so čudovite šopke, ki
krasijo našo šolo in ustvarjajo spomladansko vzdušje. Pri delu so učenci
uporabljali različne tehnike in materiale, kar je naredilo natečaj še toliko
kvalitetnejši. Čestitke vsem sodelujočim ter hvala tudi staršem za pomoč.

Šolski ples
V petek, 16. marca smo imeli na šoli šolski ples v okviru
programa šolske skupnosti. Udeležili so se ga učenci od 7. do 9.
Razreda. Pokazali so veliko dobre volje, saj so se lepo zabavali in
naplesali. Prevladovalo je pozitivno vzdušje. Otroci so pokazali, da
se znajo družit in cenijo medsebojno prijateljstvo.

4. seja otroškega občinskega sveta
V ponedeljek, 16.4. smo se udeležili 4. seje otroškega občinskega sveta.
Sejo je vodil junior župan Maks Marolt. Pregledali smo zapisnik tretje
seje, se pogovarjali o odprtih vprašanjih glede dogodkov v Postojni in
komunikacije mladih z županom. Strinjali smo se, da je zelo pomemben
osebni stik z županom. Le.ta je mlade pozval, da jim je na voljo vsako
sredo za njihova vprašanja. Poslušali smo prispevke obeležitve svetovnega
dneva otroka po šolah ter spoznali izkušnjo, ki sta jo Maks in Arja Ela
doživela na mednarodnem srečanju mladih v Španiji.

POZDRAV PRIJATELJEM, 20.4. 2018
V petek, 20. 4. smo se z učenci od 4. do 9. razreda udeležili
akcije POZDRAV PRIJATELJEM, v okviru festivala Postoj-na
ulici z mladimi. Otroci so se srečali z vrstniki OŠ Miroslava
Vilharja in v skupinah najprej razmišljali o miru in prijateljstvu,
nato pa zapisali misli in lepe želje svojim vrstnikom na Brač, v
mesto Supetar. Pisali so v več jezikih, pokazali veliko
ustvarjalnosti in sodelovanja.

Uspešna zbiralna akcija zamaškov in starega papirja
V ponedeljek, 24. 4. in torek 25. 4. 2017 sta potekali dve obsežni akciji zbiranja starega papirja in zamaškov.
Učenci ste bili v zbiranju zelo uspešni, saj smo skupaj zbrali kar 
650,3 kilogramov zamaškov ter 
10.996
kilogramov starega papirja
. Najbolj uspešni v zbiranju papirja so bili 
1.a, 5.a in 
4. b ter na predmetni
stopnji 
8. b, 7. b in 
8.a. 
Največ zamaškov za društvo Vesele nogice 
pa so zbrali 6. b
, drugo uvrščeni je bil
8. b, tretje mesto pa si delita 8. a in 6.c. ISKRENE ČESTITKE VSEM UČENCEM.

23.4.2018 – svetovni dan knjige
23.aprila se je ob svetovnem dnevu knjige zaključila medgeneracijska akcija
PODARI KNJIGO
. Učenci od 6. do 9 razreda ter učitelji so lahko podarili
slikanico ali zgodbo, vsebinsko primerno za učence 1. triade. Zbrali smo kar 54
knjig, ki jih bomo 10. maja podarili učencem, ki so letos pridno obiskovali
Bralne minutke. Vsem donatorjem se zahvaljujemo za dobrodelnost!

TEKMOVANJE ''ZDRAV DIH ZA NAVDIH''
(Kaj je to?) Tekmovanja se vsako leto udeležijo učenci od 6. do 9. razreda, katere zanimata področji kajenja
in alergij organizira pa ga Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije.
Cilj tekmovanja je prispevati k boljšemu poznavanju dihal, bolezni dihal, alergij in vpliva na dihala ter
pojava alergij med otroki, učenci in dijaki. Zaradi vedno bolj razširjenega kajenja med mladimi bi radi
opozorili tudi na to problematiko in pripomogli k (samo)ozaveščanju o posledicah odvisnosti od tobaka.
(Odličja) Naša šola je letos dosegla 
dve bronasti Trstiki
: Gašper Dujc 6.b za risbo, Aleksej Smrdelj 9.b,
Alex Nusdorfer 9.b in Andrej Batič 9.a za video »Pasivno kajenje«, ter 
pet zlatih Trstik
: Melisa
Bečkanović 6.b za plakat, Jerneja Škufca in Patricija Doles 6.b za plakat, Lana Muhič in Karin Delost 7.c za
plakat, Nika Kurbašić 7.b za »Pasivno kajenje Janka in Metke« (plakatna pravljica), Ajda Sakač Orel, Belma
Dogdić, Hana Samsa, Jernej Markelj in Matic Ulaga iz 9.b pa za raziskovalno nalogo »Alergije«.
Letos smo se že tretje leto odločile za sodelovanje na državnem tekmovanju ''Zdrav dih za navdih''. V
prejšnjih letih smo dobile že bronasto in srebrno Trstiko, letos pa smo bile zelo vesele ker smo končno
prejele zlato Trstiko.
Z mentorico Magdaleno Penko Šajn in ostalimi nagrajenci smo se v soboto 12.5.2018 odpravili v Celje, naše
tretje največje mesto, kjer so nas prijetno sprejeli na tamkajšnji Srednji zdravstveni šoli. Ogledali smo si
razstavo izdelkov, ki so jih ustvarili učenci iz cele Slovenije, med njimi smo srečali tudi nekatere, ki so
nastali izpod naših rok. Po ogledu razstave smo se udeležili poučne in zabavne predstavitve, ki so jo
pripravili organizatorji, predsednik društva g. Mirko Triler, upokojena medicinska sestra ter nekateri učenci
s predstavitvijo svojih raziskovalnih nalog. Za bolj sproščeno vzdušje in zabavo pa so poskrbeli tamkajšnji
pevci ter instrumentalisti. Za konec pa smo si pogledali se glasbene nastope, ki so jih zrežirali in zaigrali

sodelujoči učenci. Nato je sledila še slavnostna podelitev bronastih, srebrnih in zlatih Trstik. Vsi skupaj smo
odšli na oder po zaslužene Trstike. Po končanem uradnem delu smo lahko obiskali razne učilnice v katerih
so bile predstavljene raznorazne dejavnosti oziroma delavnice, kot so npr. nega dlani in nohtov, dihalne vaje
za sproščanje, lahko smo si celo izdelali pralen, bleščeč tatu,. ter se podučili o pravilnem ravnanju ob
pomoči nezavestnemu človeku, ki potrebuje umetno dihanje ter defibrilator. Po ogledu vseh dejavnosti, ki so
vzbudile naše zanimanje pa smo vsi skupaj odpravili do šolske jedilnice, kjer so nas postregli z obilnim ter
okusnim kosilom. Nato smo se vsi skupaj odpravili do šolskega kombija s katerim smo prišli, ter se počasi
vrnili domov, zadovoljni ter ponosni drug na drugega in na naše dosežke.
Pripravile in zapisale:
Ajda Sakač Orel, Belma Dogdić in Hana Samsa iz 9. b

Ob prihodu na Srednjo zdravstveno šolo v Celju je nastala slika vseh nas: nagrajencev,
mentorice in šoferjev (naš hišnik g. Miro in ata ene izmed nagrajenk iz 9.b razreda)

KAKO PRIPRAVIŠ DOMAČE MAZILO ZA USTNICE
1. IZDELOVANJE ŠKATLICE ZA DOMAČE MAZILO
Načrt: iz kartona izdelaj škatlico, kot je na spodnji sliki. Vanjo prilepi plastični zamašek.

2. SESTAVINE ZA PRIPRAVO MAZILA ZA USTNICE (za količino približno 10 zamaškov od plastenke)
- čebelji vosek (28g)
- kakavovo maslo (20g)
- kokosovo olje (52g)
- eterično olje (10-20 kapljic)

3. POSTOPEK PRIPRAVE
- Pripravimo vse potrebne sestavine.
- Sestavine stehtamo v čaši.
- Postavimo v posodo z vročo vodo in raztopimo.
- Ko se vse sestavine raztopijo, umaknemo z ognja in dodamo eterična olj (po želji).
- Vlijemo v posodice in počakamo, da se masa popolnoma ohladi. Nato zapremo in etiketiramo.

Podaljšano bivanje 5. razred, 10. skupina

Ustvarjanje v podaljšanem bivanju 5. razred, 10. skupina

Košarica za pirhe iz papirja

Eko avtomobil iz odpade embalaže

KRIŽANKA O ASTRONOMIJI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Drugi planet našega osončja
Ime angleškega astrofizika Hawkinga
Optični instrument za opazovanje zelo oddaljenih predmetov
Drugo ime za Venero, Večernica ali …
Drugo ime za vesolje
Sestavljajo ga tri zvezde v ozvezdju Oriona
Oblika tira, po katerem se gibljejo planeti okoli Sonca
Skriva se v Velikem medvedu
Izdelal je heliocentrični model osončja

Tinkara Miklavčič, 9.a

mentorica: Jadrič Greta, izbirni predmet Sonce, Luna, Zemlja

ASTRONOMSKI REBUSI
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OD CVETA DO CVETA ČEBELICA LETA…

O čebelicah so razmišljali učenci 1. razreda iz podružnične šole Planina
MOJE ČEBELICE

Pri naravoslovnem dnevu smo iz plastenk naredili čebele in čmrlje. Pobarvali smo jih, krila smo naredili iz
papirja. Tipalke smo izdelali iz žice. Brez čebelic ne moremo živeti. Ko nas pičijo umrejo. Nabirajo nektar.
Iz nektarja izdelujejo med. Zelo so koristne. Živijo v čebelnjaku. Imajo rjave črte in so svetlo rjave barve. Če
ne bi bilo čebelic, ne bi bilo rastlin. Čebelice oprašujejo rastline. Slovenke čebele so kranjske sivke. Zelo
zanimive živali so. Glavna je matica. Ona leže oplojena jajčeca .
Mila Tica

ČEBELICE
Kako smo jo izdelali?
Najprej smo v plastenko zlili rumeno barvo. Okoli zamaška smo zavili črn trak in bakreno žico. To so
tipalke. Iz peki papirja smo naredili krila. Potem smo se narahlo podpisali na krila.
Jan Kogovšek

KAKO SMO IZDELALI ČEBELE?

Najprej smo pobarvali plastenko. Z lepilnim trakom smo naredili želo in z žico smo naredili tipalke. Na
plastenko smo zalepili očesa. V plastenko smo zarezali zarezo in dodali krila. Brez čebel ne moremo živeti.
Tine Sluga

O ČEBELAH

1. Brez čebel bi izumrli.
2. Čebele oprašujejo cvetlice.
3. Čebele so koristne na travniku.
4. Kranjska sivka je kraljica čebel.
Bojc Petkovšek

ČEBELICE

Čebelice smo naredili iz plastenke. Brez čebelic ne moremo živeti, letajo s cveta na cvet. Čebelja družina
živi v panju. Največ je čebel delavk.
Julija Malc
O ČEBELICAH

V šoli smo izdelali čebelice iz plastenk. Brez njh ne bi mogli živeti, saj oprašujejo cvetove. Čebelice
moramo imeti radi.
Mia Rizmanovski
ŽIVIM S ČEBELICAMI

Brez čebelic ne bi imeli medu. Čebelice so rjavo- črne barve. Mi smo jih izdelali plastenk. Bile so čudovite.
Tako so mi všeč, da sem bila tudi za pusta čebelica.
Veronika Matijašič
ČEBELICE


Čebelice smo izdelali pri pouku iz plastenk. Brez čebelic ni življenja, Nabirajo nektar.
Liza Mrnjec

Čebele oprašujejo rastline. So žuželke. Živijo v panju. Panj okrasimo s panjskimi končnicami.
Jan Petkovšek

LOV NA KRTA

Živim v vasi, kjer je polno hiš in veliko travnikov. Na travnikih je veliko krtin. V soboto bom imela čas, zato
bova šla z mojim muckom na travnik, kjer bova kopala krtine. Moj muc Finta je nor na krte. Zelo dobro sliši
in voha. Vedno ugotovi v kateri krtini je krt. Pogosto cele dni poseda ob krtinah. S Fintom bova tiho sedela
in čakala, da pride krt. Če bo krt pomolil glavo ven iz zemlje, ga bova hitro ulovila z mrežo za ribe in ga
prinesla domov. Krta bom dala v škatlo in ga nahranila z žuželkami. Krtu bom dala ime Mufko in ga bom
skrbno pazila, da ga Finta ne ulovi. Imela ga bom en dan, zvečer pa ga bom izpustila nazaj v njegovo krtino.
Upam, da bo imel krt Mufko lep spomin name in da se bo še kdaj vrnil na obisk.

Staša Pilih, 
2. razred PŠ Bukovje

MIKA ME, MIKA
MIKA ME MIKA
KNJIGA VELIKA,
KI SE JE NE TIKA.
JE DEBELA IN VELIKA,
STARA IN STRAŠNA
PO VRHU PA PRAŠNA.

MIKA ME, MIKA
Mika me, mika,
zemlja velika,
v njej je zaklad,
ki ga bom šel iskat.

Mika me, mika,
GAŠPER PREMRL. 5.r

knjiga velika,

Podružnična šola Bukovje

v njej so skrivnosti,
ki smo jih imeli v mladosti.

KAJA DELOST, 5. r
Podružnična šola Bukovje

MIKA ME, MIKA

MIKA ME, MIKA,
GOSPA VELIKA,
KI SE JO VIKA.
V NJENI HIŠI JE SKRIVNOST VELIKA.
KAKŠNA?
TAKŠNA, DA SE VAS
NE TIKA!

NEJC ŠIRCA, 5.r
Podružnična šola Bukovje

O SREČI SO RAZMIŠLJALI UČENCI 4. IN 5. RAZREDA PODRUŽNIČNE ŠOLE BUKOVJE

Žan Debenjak: Najbolj sem srečen, ko zaigram na svojo harmoniko.

Nejc Širca: 
Jaz pa, ko igram na kitaro.

Kaja Delost: Srečna sem takrat, ko pomagam drugim. Še bolj pa, ko sem v bližini konjev. Takrat mi je lepo
in se pomirim.

Aleks Škrbec: 
Jaz sem srečen ko sestavljam lego kocke. Najrajši sestavljam letala.

Luka Kobal:Jaz sem srečen ko mi uspe narisati lepo sliko. V šoli smo risali portret sošolca. Pravijo, da sem
pravi umetnik.

Erik Magajna: Srečen sem, ko se igrava s prijateljem Janom.

Nika Magajna: Rada igram na violino. Ko mi uspe sem zelo srečna.

Miha Šantelj: Zelo rad igram nogomet. Srečen sem, ko dam gol.

Urban Čajko: 
Srečen sem kadar plezam na drevo in tečem. Če mi uspe zmagati, sem zelo ponosen.

Gašper Premrl:Srečen sem kadar izdelujem izdelke iz lesa. Srečen sem tudi, ko kaj popravim ali naredim
izdelek za svoji babici.

Tai Simčič: Srečen sem, ko igram košarko.

Blaž Vidmar: Zelo rad igram ksilofon. Srečen sem ko nastopam in me drugi poslušajo.

Vodoravno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zaključne, diplomske, magistrske ali doktorske naloge - pisali smo jo aprila 2018
vedno damo na koncu seminarske naloge, da učiteljica ve iz kje smo dobili podatke
je ena od osnovnih taksonomskih kategorij v sistemu znanstvene klasifikacije živih bitij
je ptič, ki ga uvrščamo v samstojen rod in družino, je edini še živeči predstavnik (s_ _ _ o_ _ _ _ a)
z drugo besedo peruti - so med najbolj pomembnimi deli telesa pri ptici
je izrastek kože ptičev - izrašča po vsem telesu ptičev in tvori zaščitno plast
živordeča kožna guba nad očesom, ki izgleda kot obrv

Navpično
1. Življenski ... oz. habitat
2. so dvožnožni, toplokrvni vretenčarji, pokritis perjem
3. je ena od najbolj znanih ptic roparic na svetu - gnezdi v odročnih planinskih predelih, navadno na
skalni polici
4. vsem je skupno, da imajo notranje osno ogrodje - hrbtenico iz vretenc
5. so majhna in kompaktna - oskrbujejo mišice z dovolj veliko količino kisika
6. je gozdno zemljišče, na katerem je več kot 75 % dreves iglavcev
7. celina katere meje so Atlantski ocean na zahodu, Arktični ocean na severu, Sredozemsko morje na
jugu, tu živi več kot 430 živalskih vrst
8. oblika je prilagojena načinu prehranjevanja posamezne vrste
9. to imajo slabo razvito, saj niso človeška ribica, ki je slepa

Haikuji s podružnice Planina, 5. in 6. razred
V sanjah visoko

Moja mami reče:

nad oblaki letim in

Cene, kaj sanjariš cel dan?

sledim pticam.

Si morda zaspan?

Adrian Ličer, 5. r.

Cene Cigale, 6. r.

Gledam v sanje.

Sanjarim in učiteljica

Učiteljica piše,

še vedno govori

jaz pa na ladji.

in govori in govori.

Tara Katern, 5. r.

Eva Ziherl, 6. r.

V zasneženi noči

Sanjarim, kaj bom,

sanje prebude se z nami.

ko bom velika. Ideja pride,

Nov svet se blešči!

ampak gre.

Ajda Facja, 6. r.

Anja Štremfelj, 6. r.

Haikuji, ki so sodelovali na japonskem natečaju, podružnica Planina, 6. razred
Zanimiva bitja
me obkrožajo.
Skrbi me, da se me bojijo.
おもしろい生きものたちが
私を取り囲んでいる
私を怖がっていないか心配
Interesting creatures
All around me. I worry
They are afraid of me.
Eva Ziherl

Za hip sem ga zaslišala.
Čivkal je in prhutal.
Kam je odpotoval?
ちょっと聞こえた
チュンチュンパタパタ
どこへ行っちゃったんだろう？
I heard it for a moment.
It was chirping and flapping.
Where did it go?
Tadeja Matičič

Kaj je tole tule?
Res je precej majhno,
je svetlo in sivo.
何を持っているの？
とても小さくてすばしこくい
灰色の生き物
What have we got here?
It is pretty small,
Light and grey.
Nik Stančič

Zmajeve stopinje
Šolsko glasilo
učencev Osnovne šole Antona Globočnika Postojna
Izdala:
OŠ Antona Globočnika Postojna
Odgovorna oseba:
Sabina Ileršič, ravnateljica
Mentorji literarnih in likovnih del:
Učitelji in učiteljice OŠ Antona Globočnika Postojna
Uredniški odbor:
Cilka Blažon, Veronika Zabric in Rebeka Centa
Jezikovni pregled:
Andreja Mlakar

