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ZA ZAČETEK
Dragi bralec/bralka!
Po dolgem času se je iz lepotnega spanca prebudil šolski časopis OŠ Lucija. Novinarji razredne stopnje smo se
v septembru zbrali v računalniški učilnici, staknili glave skupaj in pričeli stiskati možgančke. Naučili smo se
tipkati besedila na računalnik, raziskovati po leksikonih in na internetu, postavljati zanimiva vprašanja,
beležiti šolske dogodke ... Približuje se polovica šolskega leta in tu je natisnjen sad našega truda. Prepričani
smo, da vas bo vsebina našega glasila pritegnila k branju.

Urednica in novinarji šolskega glasila

"Dan brez smeha je zapravljen dan."
|

Charlie Chaplin
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NOVINARJI SE PREDSTAVIMO
ime novinarja, razred

Ana Marija Suban, 4. a

starost

9 let

zanimivosti

Želim postati veterinarka.

najljubši dogodek

Moj najljubši dogodek je bil, ko so
me vsi podpirali na tekaškem
tekmovanju.

najljubše stvari

Moja najljubša žival je konj, moja
najljubša barva pa je roza.

ime novinarja, razred

Zoja Žic, 4. b

starost

9 let

zanimivosti

Želim postati novinarka.

najljubši dogodek

Moj najljubši dogodek je bil, ko so me
vsi podpirali za Cankarjevo in za
Kengurujevo tekmovanje. Dobila sem
vse točke. Juhu!

najljubše stvari

Moja najljubša barva je zeleno
modra, najljubša žival pa delfin.

ime novinarja, razred

Eva Le calve, 3. a

starost

8 let

zanimivosti

Ko bom velika, bom novinarka.

najljubši dogodek

Moj najboljši trenutek je bil, ko sem
dobila prvo oceno.

najljubše stvari

Moja najljubša barva je modra.

ime novinarja, razred

Mark Šinkovec, 3. b

starost

8 let

zanimivosti

Ko bom velik, bom računalničar.
Hodim na plavanje, novinarski, branje
ITD pravljic, gasilski krožek.

najljubši dogodek

Moj najbolj smešen trenutek je bil,
ko je moj sošolec rekel, da ljubi vse
punce.

|

najljubše stvari

Moja najljubša žival je kuža. Moja
najljubša barva je rdeča.
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ime novinarja, razred

Nikola Zhezhovski, 3. c

starost

8 let

zanimivosti

Ko bom velik, bom gradbenik.

najljubši dogodek

Moj najljubši dogodek je bil obisk
Istralandije.

najljubše stvari

Najljubša barva je modra. Moja
najljubša žival je mačja panda.

ime novinarja, razred

Sara Urevc, 2. c

starost

7 let

zanimivosti

Ko bom velika, bom novinarka.

najljubši dogodek

Moj najljubši dogodek je bil, ko je moj
sošolec zlomil barvico.

najljubše stvari

Moja najljubša barva je zelena. Moja
najljubša žival je rak.

ime novinarja, razred

Eneij Pikel, 3. b

starost

8 let

zanimivosti

Ko bom velik, bom znanstvenik.

najljubši dogodek

Najbolj smešno je bilo, ko se je
sosedov maček »stlačil« v mamino
omaro.

najljubše stvari

Moja najljubša barva je petrolej

|

rdeča, žival pa kuža.
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PLAVALNI TEČAJ
V septembru in oktobru so se učenci 2. razreda OŠ Lucija odpravili na izjemno dogodivščino na Bernardin.
Potekal je namreč plavalni tečaj, pouka sploh ni bilo. Kaj več si lahko preberete v utrinkih naše novinarke
Sare Urevc.

2. a

|

2. b
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2. c
1. dan, ponedeljek
Z avtobusom smo se odpeljali na Bernardin. Razdelili so nas v dve skupini. Neplavalci so dobili črvička in so se
šli učit plavat. Plavalci pa smo začeli plavati žabico. Plavali smo dva kroga. Potem smo tekli na malico, saj smo
bili tako lačni. Ko smo pojedli, so nas spustili na velik zaviti tobogan. Ker je že bila ura, da gremo, smo se vrnili
v šolo.
2. dan, torek
Vsi smo komaj čakali, da gremo plavat. Vse smo delali kot včeraj. Preden smo šli na malico, je en deček padel
name in sem se zelo močno udarila v glavo. Ko smo prišli z malice, smo naprej plavali. Tam, kjer so bili
neplavalci, je en deček mojo prijateljico popraskal okoli očesa. Ni jokala, ker je bila tako pogumna. Pustili so
nas, da smo se spuščali po toboganu.
3. dan, sreda
Na šolskem dvorišču smo počakali učiteljico. Ko je prišla, smo šli na avtobus. Pri bazenu smo najprej malo
telovadili. Potem smo šli plavat v globlji bazen. Vadili smo kravl in plavali z desko. Danes ni bilo tako naporno
kot včeraj.
4. dan, četrtek
Večino časa smo bili na toboganih. Najbolj mi je bil všeč velik zaviti tobogan. Tudi drugim je bil ta najbolj
všeč. Potem smo vadili žabico in kravl. Nato smo se počasi vrnili v šolo.
5. dan, petek
Danes so nam dovolili, da prinesemo sladkarije in da delamo, kar želimo. Vsi smo bili veseli in zelo utrujeni.
Sestavila: Sara Urevc, 2. c

|

Natipkali: Nikola Zhezhovski, 3. c, Ana Marija Suban, 4. a, Sara Urevc, 2. c
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TEDEN OTROKA

V času od 3. 10. do 9. 10. 2016 je v vseh večjih krajih po
Sloveniji potekalo praznovanje Tedna otroka. Temelji na
obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956
priznala Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodna
zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za
pomoč otrokom Unicef pa sta od leta 1957 skrbela za
obeleževanje tega dne. Tudi na naši šoli smo počeli zanimive,
drugačne reči.

V tednu otroka so učiteljice na tla narisale
različne igre. Pri angleščini smo se samo igrali.
Tudi pouk je bil bolj zabaven. Imeli smo
različne dneve dejavnosti. Meni in mojim
sošolcem je bil ta teden res super. Verjamem,

Vir: internet

da je bil ta teden tudi drugim všeč. Bilo je res
zakon!!!!!!!!!!!!!!!
Ana Marija Suban, 4. a

V tednu otroka mi je bilo všeč, ker nismo imeli

Med rekreativnim odmorom smo v tem času

domačih

plesali. Naloga je bila lahka. Igrali smo tudi

nalog.

Takrat

so

učiteljice

pri

glavnem vhodu po tleh narisale razne igre. V

igre, ki so nam jih narisale učiteljice.

tem času je na šoli potekala mini olimpijada.
Mark Šinkovec, 3. b
Sara Urevc, 2. c

Na

mini

olimpijadi

se

je

zbralo

V času tedna otroka smo plesali pred glavnim

veliko

vhodom.

razredov. Prišla je lisička v maski. Nosila je
olimpijsko baklo. Zelo je bilo lepo.

Eneij Pikel, 3. b

|

Nikola Zhezhovski, 3. c
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7. skupina OPB, ustvarjanje za natečaj Zdravi junaki smo korenjaki, učiteljica Katja Smrdel Zafred

|

3. a, plesne delavnice, razredničarka Tina Košuta

3. a, 3. b, 3. c, plesne delavnice, učiteljica Tina Manfreda,
razredničarke Tanja Šorgo Milutinović, Irena Dobec Srdoč, Tina Košuta
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INTERVJU PRVIH RAZREDOV
V mesecu oktobru sta novinarki Ana Marija Suban in Zoja Žic v času podaljšanega bivanja obiskali skupine 1.
razreda. Postavljali sta smešna in tudi zahtevna vprašanja, učenci pa so nanje pogumno odgovarjali. Vsem
otrokom se zahvaljujemo za sodelovanje.
Novinarka Ana Marija Suban iz 4. a-razreda je prvošolcem zastavila naslednja vprašanja:

Novinarka: Zakaj imajo kamele grbo?

Novinarka: Zakaj kresnice svetijo?

Erika Radojkovič, 1. c: Zato, ker ima vodo noter.

Maja Roškar, 1. c: Ker ima noter lučko.

Novinarka: Zakaj luna sije?

Novinarka: Zakaj so drevesa?

Teo Maraspin Kališčar, 1. c: Zato, ker je noč.

Mark Božiček, 1. b: Zato, da delajo luknje.

Novinarka: Zakaj se dolgočasimo?

Novinarka: Zakaj muce predejo?

Erika Radojkovič, 1. c: Pač zato.

Maja Roškar, 1. c: Zato, ker jim je všeč.

Novinarka: Zakaj neradi pospravljamo?

Novinarka: Zakaj sneži?

Teo Maraspin Kališčar, 1. c: Zato, ker se nam ne da.

Erika Radojkovič, 1. c: Zato, ker je sneg.

Novinarka: Zakaj ptice letijo?

Novinarka: Zakaj pingvine ne zebe v podplate?

Maja Roškar, 1. c: Zato, ker imajo krila.

Teo Maraspin Kališčar, 1. c: Ker ničeasr ne čutijo.

Novinarka: Zakaj reka teče?
Erika Radojkovič, 1. c: Zato, ker notri teče voda.

Domišljijska žival, Mark Šinkovec, 3. b

|

Domišljijska žival, Eva Le calve, 3. a,
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Tako so učenci 1. razreda odgovarjali na vprašanja novinarke Zoje Žic iz 4. b-razreda:
Novinarka: Čemu imajo ribe plavuti?

Novinarka: Zakaj parfum diši?

Lana Berič, 1. c: Zato, da lahko plavajo.

Maik Medenhodžić, 1. c: Zato, ker je narejen iz
dišečih stvari.

Novinarka: Zakaj sanjamo?

Novinarka: Čemu se učimo?

Bor Poljanšek Rašič, 1. b: Zato, ker mislimo, kadar

Ensar Ismaili, 1. c: Da bomo znali še več.

spimo.
Novinarka: Zakaj se igramo?

Novinarka: Zakaj piha veter?

Zoja Čauševič Petretič, 1. c: Ker nam to ustvarja

Zala Penko, 1. c: Zato, ker se oblaki premikajo.

|

veselje.
Novinarka: Zakaj se zaljubimo?

Novinarka: Zakaj smo jezni?

Luana Stepančič, 1. c: Zato, ker so nam všeč.

Tia Morgan, 1. b: Zato, ker nas nekdo jezi.

Novinarka: Čemu jemo?

Novinarka: Zakaj pingvine ne zebe v podplate?

Julija Prinčič, 1. b: Zato, da ne zbolimo.

Amina Šakarović, 1. c: Zato, ker je ledeno.

Novinarka: Zakaj se Zemlja vrti?

Novinarka: Zakaj ribe dihajo pod vodo?

Marian Gabriel, 1. c: Zato, ker je okrogla.

Ivana Jelaš, 1. c: Zato, ker imajo škrge.

Novinarka: Čemu ima vsaka država svojo zastavo?

Novinarka: Čemu imajo rože semena?

Evan Čendak, 1. b: Zato, da se ne bi mešale.

Tara Vidojevič, 1. c: Zato, da lahko rastejo.

Novinarka: Čemu imamo oblačila?

Novinarka: Čemu imamo igrače?

Noemi Koritnik, 1. b: Da nismo nagi.

Domen Nemgar, 1. c: Zato, da se lahko z njimi igramo.

Domišljijska žival, Sara Urevc, 2. c

Domišljijska žival, Ana Marija Suban, 4. a
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MISLI OB PREBRANI KNJIGI

Podatki: Julia Donalson, Zverjašček, Mladinska knjiga, 2006.
Knjiga govori o zverjaščku, ki se je bal miši. Napisana je v rimah. Ponavlja se
AHA OHO. Knjiga je smešna in zanimiva. Bralec naj bi jo prebral, ker je
smešna in zanimiva.
Eneij Pikel, 3. b

Podatki: Allison Green, Lisjak iz teme, Didakta, 2009.
V knjigi nastopajo mama lisjak, mali lisjak, racak, miška, ovčka in zajec.
Najbolj mi je bilo všeč, ko so se nehali bati lisjaka. Dogaja se v zajčevi hiši.
Zgodi se, da v postelji ni več prostora. Pravljica se konča tako, da vsi zaspijo.
Eva Le cavle, 3. a

Podatki: Walt Disney, Knjiga o džungli, Egmont, 1996.
V zgodbi se zgodi, da Mavglija najde črni panter Bagira. Pelje ga v gozd k volčji
družini, ki ga bo varovala. Mavglija po nekaj letih ne morejo več varovati, ker je v
gozd prišel tiger Širkan. Mavglija je našel medved Balu. Čez nekaj dni je Mavgli
premagal tigra Širkana. Pravljica mi je bila zelo všeč, ker je Širkan zbežal stran.
Mark Šinkovec, 3. b

Podatki: Jillian Harker, Rad te imam, mamica, Učila, 2010.
Knjiga je zelo prisrčna. Govori o mamici in medvedku. Sporoča nam, da je zelo
vredna. Zelo je lepa. Zanimive besede: toda, ravnotežje. Naučil sem se, da
moramo za vsako stvar vprašati mamo.

|

Nikola Zhezhovski, 3. c
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ŽIVALI OKOLI NAS
S pomočjo interneta in leksikonov smo raziskovali nenavadni živalski svet. Ali poznate katero izmed
predstavljenih živali?

AKSOLOTEL

Ali veš, da …
… živi v jezeru Xochimilco in nekaj drugih jezer v Mehiki;
… se hrani z nevretenčarji;
… ima ploščat rep in velike vpadljive zunanje škrge;
… če si kaj zlomi, mu zraste nov del telesa;
… je sorodnik tigrastega salamandra;
… je dvoživka;
… jajca odloži v vodo in ličinke tam živijo;

Vir: internet

… zraste med 15 in 45 cm;
… živi do 25 let;
… ima v ustih samo zametke zob?
Sara Urevc, 2. c

Ali veš, da…
… aya aya najdemo le na Madagaskarju;
AYA AYA

… so njegovi zobje podobni glodavčevim;
… ima dolg in tanek srednji prst, ki ga uporablja na
podoben način, kot detelj uporablja svoj kljun;
… je največja znana nočna vrsta primata;
… je njegova posebna značilnost način hranjenja: pleza po
drevju in z rokami tipa podlago;
… je aya aya eden najredkejših sesalcev na svetu;

Vir: internet

… v latinščini se imenuje (daubentonia madagascariensis);
… je trenutno aya aya ogrožena vrsta;
… se aya aya deli na dve družini: Daubentonia in
Daubentoniidae;
… se prehranjuje s semeni, sadjem, cvetnim nektarjem,
gobami in ličinkami žuželk?

|

Mark Šinkovec, 3. b
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HOBOTNICA DUMBO

Ali veš, da …
… je svoje ime dobila po svojih dveh naglavnih plavutih, ki sta
kot dve ušesi;
… sodi v globokomorski živalski svet, saj živi v velikih globinah;
… ima hobotnica Dumbo 8 majhnih lovk;
… ima zelo mehke kosti;
… če jo na hitro pogledamo, lahko vidimo, da izgleda kot žele;
... zdi se kot, da ti kaže jezik;
… je edina hobotnica, ki ima plavuti na glavi;

Vir: internet

… hobotnico Dumbo vidimo zelo redko;
… vse hobotnice Dumbo imajo rjave oči;
... obstaja 300 vrst hobotnic?
Eva Le calve, 3. a

Ali veš, da …
… je njegovo slovensko ime samorožec;
KIT SAMOROG

… je slovensko ime dobil po svojem roževinastem izrastku, ki
je pravzaprav podaljšan zob;
… je njegovo angleško ime Narwhal, ki izhaja iz nemške besede
in pomeni truplo;
… so mu to ime dali zato, ker je take barve kot mrtvec;
… ga znanstveniki imenujejo Monadom monecerus;
… živi tudi na Antarktiki;

Vir: internet

… se ga zelo redko vidi;
… so njegovi največji plenilci polarni medvedi;
... kar 90 % vseh kitov uvrščamo med zobate kite;

|

… se nekateri zobati kiti selijo na dolga potovanja?

Ana Marija Suban, 4. a
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Ali veš, da…
KITOGLAVEC ali ČEVLJEKLJUNEC

… ko raztegne krila, so dolga 2 do 3 metre;
… zraste do 1,2 metra;
… živi v tropskih območjih od Sudana do Zambije;
… so mladiči rjave barve, odrasli pa sivi;
… starši hladijo mladiče z vodo;
… je v sorodu s štorkljami;
… njegov kljun izgleda kot čevelj;
… njegova glava je podobna sinjemu kitu;
… se v angleščini imenuje shoebill;
... je zelo težko poiskati zanimivosti o njem?

Vir: internet

Nikola Zhezhovski, 3. c

Ali veš, da …
... je ta kuščar svoje ime (ang. frill-necked lizard) dobil po
veliki kožni gubi, ki se nahaja za njegovo glavo;
KUŠČAR OVRATNIČAR

... gubo podpira hrustanec;
... ko je kuščar prestrašen, široko odpre svoja usta;
... kot večina kuščarjev je tudi kuščar ovratničar aktiven
podnevi;
... je hladnokrvna žival in potrebuje toploto, da mu ogreje kri;
... ko se počuti ogroženega, se obrne proti sovražniku in
razpre svoj ovratnik.;
... zaradi svojega ovratnika zgleda bolj strašen in velik;

Vir: internet

... ima ovratnik različne barvne vzorce;
... je barvni vzorec odvisen od življenjskega prostora;

|

... je v južni Avstraliji rumen, na severu pa oranžen?

Eneij Pikel, 3. b
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Ali veš, da…
PRITLIKAVA DOLGONOGA AMERIŠKA
OPICA ali MARMOZETKA

... jo najdemo v gozdovih zahodne Brazilije, jugovzhodne
Kolumbije, vzhodnega Ekvadorja in Peruja;
… je ena izmed najmanjših primatov;
… v dolžino zraste od 14 do 16 centimetrov, njen rep doda še
od 15 do 20 centimetrov;
... se ne more pohvaliti niti s svojo težo, saj samci dosežejo
140 gramov, samice pa še nekaj manj;
… je vsejedec, najraje pa srka rastlinske sokove;
… jo v ujetništvu hranimo dvakrat na dan (zjutraj in popoldne).
… v naravi obgrize lubje, da lahko zaužije različne smole;
… potrebuje veliko vitamina D3 in ga ne presnavljajo brez
sončne svetlobe;

Vir: internet

… jo je mogoče udomačiti, vendar spuščena v stanovanju ne
sme biti brez nadzora;
… potrebuje veliko kletko, višine minimalno 1,5 m?
Zoja Žic, 4. b

|

Domišljijska žival, Nikola Zhezhovski, 3.c
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LITERARNI KOTIČEK

V oktobru so v sklopu Tedna otroka učenci 5. razreda ustvarjali na temo Svet, v katerem želim živeti. Kaj vse
zanimivega so napisali, si lahko preberete.

Moj svet bi bil takšen, da bi imeli vsi hrano in vodo, prenočišče in vse svoje pravice. Hkrati
pa bi morali imeti vsi službo in opravljati svoje vsakdanje dolžnosti. Vsi bi upoštevali
pravila.
Vita May 5. a, natipkala Eva Le calve, 3. a

Jaz hočem živeti v svetu, kjer ne bo lačnega in žejnega otroka, ne bo nasilja, vojn, drog,
orožja. V Afriki bi ustanovili šole. Želim si, da bi se vsi ljudje spoštovali, bili prijazni drug
do drugega.
Jakob Koterle, 5. a, natipkal Eneij Pikel, 3. b

Svoj svet si prestavljam brez vojne. Vsi bi imeli bogate hiše in službe. Nobenih hudih
bolezni ne bi imeli, kot so rak, ebola, klopni meningitis … Otroci bi radi hodili v šolo.
Mačke in psi bi se razumeli. Starši se ne bi ločevali in sestre se ne bi kregale. Nobeden ne bi
kadil, pil in še posebej se drogiral. Tako si predstavljam svoj svet.

|

D. R., natipkal Mark Šinkovec, 3. b

Vir: internet
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RAZVEDRILNI KOTIČEK
IZŠTEVANKA
ULA ČEBULA
V JEDILNICI LULA,
1 2 3, POLULAJ SE TUDI TI!
Mark Šinkovec, 3. b

ULA ČEBULA, KI SE POLULA.
ULA ČEBULA PO CELEM SVETU LULA.
1 2 3, POSNEMAJ JO TUDI TI!
Eneij Pikel, 3. b

Vir: internet

MORSKE ŽIVALI

|

Poglej veliko sliko in poišči vse spodaj narisane živali.

Eneij Pikel, 3. b
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|

Eva Le calve, 3. a

Nikola Zhezhovski, 3. c
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|

REBUSI O ŽIVALIH

18

Eva Milutinović, 5. c

»Živiš lahko na dva načina. Lahko se pretvarjaš, kot da ni nič čudežno.
Lahko pa imaš vse za čudež.«

|

Albert Einstein
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NEKAJ ŠE ZA KONEC …

Učenci 3. skupine OPB so pod mentorstvom učiteljice Špele Korent razmišljali o naši šoli in učencih, ki jo
obiskujejo. Njihove želje ob prihajajočem letu so:

ČIM MANJ NASILJA,
DA NIHČE NE NAGAJA,
DA SE NE BI PREPIRALI,
DA BI BILI ZDRAVI,
DA SI NE BI LAGALI,
DA BI BILI DOBRI SOŠOLCI,
DA BI RADI POSOJALI IGRAČE,
DA BI BILI ISKRENI DRUG DO DRUGEGA,
DA BI BILI ČIM MANJ BOLNI,
DA BI VSE OTROKE SPREJELI V IGRO,

|

DA BI SI BOLJ POMAGALI MED SEBOJ.
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Učenci 6. skupine OPB so ustvarjali na temo Če bi bil Božiček, bi … Učiteljica Andreja Viler je zbrala nastale
prispevke.

Če bi bila Božiček, bi prinesla darila, se pogovarjala in igrala z otroki. (Teira, 3. a)
Če bi bila Božiček, bi raznašala darila po vsem svetu in bi se pogovarjala
z otroki. (Vanesa, 3. a)
Če bi bila Božiček, bi nosila darila vsem otrokom. (Melanie, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi bil zelo vesel in bi delil darila. (Aljaž, 3. c)
Če bi bila Božiček, bi pozimi otrokom raznašala darila. (Danaja, 3. c)
Če bi bil Božiček, bi delil darila, igrice in igrače. (Maj, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi vse razveselil. (Ray, 3. c)
Če bi bil Božiček, bi delil najnovejša darila. (Rok, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi imel škrate, delil bi darila in imel bi dolge brke. (Tim, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi izumil stroj za igrače, saj bi mi tako bilo lažje. (Jakob, 3. a)
Če bi bila Božiček, bi delila darila, bonbončke in igrače. (Šejla, 3. c)
Če bi bil Božiček, bi vsem otrokom razdelil darila. (Tadej, 3. c)
Če bi bila Božiček, bi delila darila. Počakala bi, da se otroci zbudijo ter
bi jim naredila zajtrk. (Marta, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi otrokom dal darila. (Tomas, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi vzel vsa darila zase. (Leon, 3. c)
Če bi bila Božiček, bi letela z jeleni in se spuščala po kaminu. (Martina, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi otrokom podaril Xbox in igrice. (Olsen, 3. c)
Če bi bil Božiček, bi delil darila, razveselil otroke ter jim prinesel to, kar želijo. (Dalibor, 3. a)
Če bi bil Božiček, bi za novo leto naročil iPhone. (Filip, 3 .a)
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Če bi bil Božiček, bi razdajal darila, jedel piškote in se vozil z jeleni. (Nikola, 3. c)
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Vir: internet

Učenci 7. skupine OPB so se pogovarjali, kaj si želijo v novem letu 2017. Učiteljica Katja Smrdel Zafred je v
dolgem pismu zbrala njihove odgovore.

Erika: Želim si, da bi vsak dobil svoje darilo.
Kristijan: Želim si, da bi bil vsakdo srečen.
Mark: Želim si, da bi lahko bil vsak dan s Kevinom.
Kevin: Všeč mi je, ko se igrava z Markom.
Špela: Želim si, da bi vsaj enkrat prespala na njivi.
Sara G.V.: Želim si, da bi se kepali, se sankali in predvsem zabavali.
Dorentina: Želim si, da bi v hotelu prespali vsaj 4 dni,
da bi imeli veliko sladkarij in piškote, da bi bila vsak dan dobre volje,
da bi se zgodile čudovite stvari, npr. snežinke.
Evelin: Želim si, da bi šli z družino na dopust v Terme Čatež.
Mija: Želim si, da bi imeli daljši odmor.
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Lana: Želim vam srečno novo leto!
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Učenci 9. skupine OPB so opisali, kakšne decembrske praznike si želijo. Njihove prispevke je zbrala učiteljica
Andrejka Ozebek.

Za božič in novo leto bi lahko dobili vse, kar si želimo, npr. psa, hrčka, čopič, barve, igrače … Lahko bi
videli tudi Božička in dedka Mraza. Od Miklavža pa bi dobili veliko sladkarij (bonbonov, čokolade,
žvečilnih gumijev). Lahko bi bili budni do polnoči. Cela hiša bi bila okrašena z novoletnimi okraski. Imeli
bi belo jelko, na njej bi bili črni okraski, pod njo pa velike jaslice z ovcami. Jelke in jaslice bi se postavljale
1. decembra. Zima bi se tudi začela 1. decembra. Miklavžu, Božičku in dedku Mrazu bi pripravili mleko
in piškote. Pa ne preveč piškotov, saj bi postali debeli. Decembra ne bi bilo pouka. Ves mesec bi bili doma.
Z vsemi bi lahko smučali in delali snežaka. In to bi bil najboljši mesec.
Denis
Svoj božič si predstavljam kot lepo okrašeno hišo, 16 m visoko okrašeno jelko in skupino pevcev, ki pojejo
Merry Christmas. Zadnja dva tedna ne bi šli v šolo in bi se lahko igrali. Za božič bi čakali polnoč in bi vsi
skočili v vodo. Takšen božič bi morali imeti vsi na svetu. Ta praznik bi mi bil zelo všeč.
Enei Blažič, 4. a
Rada bi, da vsi na svetu praznujejo božič. Želim si, da bi vsi imeli jelko, lučke, venec na vratih, Božička in
še marsikaj v zvezi z božičem. Rada bi, da so na ta dan vsi veseli, da bi vsi pekli kolače, panetone ter razna
božična peciva. Želim si, da bi božič trajal ves mesec, saj je to moj najljubši praznik. Zelo ga doživljam.
Milla Popič
Za božič bomo šli po dobrote, potem bomo šli še po sveče, božične piškote in božične kape. Ko pridemo
domov, bova z mamo prižgali sveče. Vsi si bomo nadeli kape. Očka in bratec bosta pripravljala božično
pojedino. Ko bomo pojedli, si bomo postregli s piškoti in mlekom, nato se bomo igrali. Preden bom šla spat,
bom Božičku dala pismo.
Rubi, 4. a
Meni bi bilo všeč, da bi bilo vse okrašeno z lučkami in okraski. Lahko bi bila še kakšna božična glasba. Zelo
bi mi bilo všeč, da bi bilo vse svetlo. Lahko bi bilo še veliko snega. Želim si, da bi obstajal čokoladni slap, ki
bi se pretakal, da bi obstajala lizika, ki jo poješ in spet nastane nova. To bi mi bilo zelo dobro in kul.
Božični večer bi preživeli z Miklavžem, Božičkom in dedkom Mrazom.
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Žan Razboršek
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Učenki iz 4. skupine OPB sta pod mentorstvom učiteljice Ane Mašera zapisali svoje najzanimivejše dogodke iz
leta 2016.

Spominjam se, ko sta prišla babi in dedi na obisk, poletja, ker
sem šla na plažo. Všeč mi je, ko grem k babi na kmetijo in z
njo pečem štrudelj. Všeč mi je poletje, ker me mami pelje na
sladoled. Všeč mi je bilo, ko smo včeraj šli peš iz šole do
Portoroža.
Maruša, 2. b

Moji veseli dnevi so bili, ko sem se igrala z Nikolino, ko me je
mama peljala na igrišče, ko sem imela rojstni dan. Ko sem šla
z družino na sprehod, sem se imela zelo dobro in sem bila zelo
vesela. Ves dan sem bila z bratom. Poleti sem jedla sladoled.
Vesela sem, ker hodim sama domov.
Sofija, 2. c
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Vir: internet
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V 5. skupini OPB si bodo december popestrili z listki presenečanja.
Vsak dan od 1. decembra pa vse do počitnic bomo odprli en listek, na katerem bo zapisana zabavna naloga
oziroma majhna nagrada za učence (npr. ogled risanke po njihovem izboru, več časa na igrišču, predvajanje
glasbenih želja …). Listki presenečenja so skrbno spravljeni v prav posebni vazi, ki smo jo okrasili skupaj z
učenci. Nad vazo pa smo zalepili plakat, na katerem so zapisane naše novoletne želje.
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Zapisala učiteljica Polona Lilić
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V 4. c razredu so učenci preizkušali svoje znanje angleškega jezika tako, da so pisali pismo Božičku. Prispevke
je zbrala učiteljica Polona Lilić.
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Matic, 4. c

Leonard, 4. C
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Konec šolskega leta bo izšla nova številka šolskega glasila. Veseli bomo vašega
sodelovanja z nami. Zbiramo različne prispevke, npr. literarne, likovne … Lahko nas tudi
obvestite o zanimivih dogodkih na šoli.
Prispevke prinesite meni osebno ali pa v učilnico 1. c-razreda.
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Hvala!
Urednica Tina Manfreda
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