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Šolsko glasilo učenk in učencev OŠ Lucija
Mentorica: Tina Manfreda
Lektorirala: Dragica Kocjančič
Oblikovala: Tina Manfreda

Šolsko leto: 2016/2017
Številka: 2

Lucija, maj 2016
Večino fotografij v glasilu so učenci samostojno izbrali na spletu, nekatere so ilustracije naših
otrok, ostale so last OŠ Lucija.
Opomba iz 1. številke: Za obeleženje Tedna otroka skrbi Zveza prijateljev mladine Slovenije
že od leta 1957.

ZA ZAČETEK
Dragi bralec/bralka!
Pred teboj je nova številka šolskega časopisa. Nikakor ni običajna, nasprotno. Našel/a boš
marsikaj zanimivega in okusnega. Veliko je utrinkov iz različnih šolskih dogodkov. Z rebusi,
kvizi in križankami se lahko pozabavaš v kotičku za sproščanje, s časovnim strojem potuješ
v različna obdobja naše zgodovine, prebereš horoskop pa še kaj.

Urednica in novinarji šolskega glasila
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MAMA
MAMA JE ZAME KOT ZLATO,
KOT OBLAK NA NEBU.
ZAME JE ŠE VEČ KOT TO,
ZAME JE NEKAJ VEČ KOT TO!

Gabriela Markežič Požar, 2. b, 3. skupina OPB
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TINA IN NIKOLINA
STA HUJŠI KOT LINA,
STA ISTI KOT GAJA,
KI VČASIH NAGAJA.
IN TU JE ŠE ULA,
KI JE VEDNO ČEBULA.
1, 2, 3, PONOVI JO TI!

MARKO SMETARKO
NE ZNA PELJATI BARKE.
1, 2, 3, NAUČI GA ŠE TI!
ŽANET KORNET,
JE´ SLADOLED.
1, 2, 3, POJEJ GA TUDI TI!

JAN KOMALDA NA ŠKOLJKI SEDI,
PADE V ŠKOLJKO IN GA VEČ NI.
1, 2, 3, V ŠKOLJKO SE SKRIJ ŠE TI!

VITAN KONITAN
DELA SMEŠNICE VES DAN.
1, 2, 3, SMEŠNICE DELAJ ŠE TI!

Mark Šinkovec, 3. b
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MOJ DOMAČI KRAJ LUCIJA
Lucija je majhno naselje z večinoma stanovanjskimi hišami. Nekdanji dirkalni park se zdaj
imenuje park Sonce. Banko Koper spreminjajo v Intesa San Paolo bank. V avtokampu je
delal moj stric. V Luciji so odprli novi trgovini Tedi in Eurospin. Lucija je ime dobila po
župnijski cerkvi sv. Lucija. Imamo tudi avtobusno postajo z več kot petimi avtobusi.

Sveta Lucija je leta 1961 postala samo Lucija. Slavko Ivančič je znan pevec iz okolice Lucije.
Je tudi mož Irene Ivančič, ki je učiteljica na Osnovni šoli Lucija.

Mark Šinkovec je napisal intervju s Slavkom, o katerem si lahko preberete v nadaljevanju.
Obalo 118 so pred kratkim prenovili. Lucija je ob obali. Zaradi bližnjega Portoroža se vse do
danes se ni razvila v pomembnejše turistično naselje. V turističnih krogih je prepoznavna
kot obrobje Portoroža.
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Stavbe, ki so v Luciji, so knjižnica, Osnovna šola Lucija, banka in knjigarna Mladinska knjiga.
Mark Šinkovec, 3. b

BILI SMO V ŠOLI V NARAVI IN
DOGAJALO SE JE …
DOM FARA, 1. – 4. razred, Podružnična šola
Strunjan
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V šoli v naravi so se dogajale zelo lepe stvari.
V torek smo plezali po adrenalinskem parku, nato smo šli do potoka, kjer smo lovili
sladkovodne živali. Lovili smo jih po skupinah. Vsaka skupina je ulovila nekaj živali. Ena
skupina je našla tri drsalce, druga pa dva.
V sredo smo še enkrat obiskali adrenalinski park. Plezali smo po plezalni steni in se
spuščali po žici. Nato smo se vrnili v dom. Tam nam je učiteljica Jasmina na plakatu
pokazala, kje se nahaja Zemlja. Spoznali smo osem planetov.
V četrtek smo se razdelili v skupine. Vsaka skupina je morala poiskati štiri liste z
vprašanjem. Ko je ena skupina že končala, je šla streljat z lokom. Sprehodili smo se do reke
Kolpe, kjer smo prižgali ogenj. Vsaka skupina je morala narediti šotor. Potem smo si spekli
hrenovke in jih pojedli. Zadnji dan smo obiskali muzej rastlin in živali, nato smo se
odpravili v dom, pojedli kosilo in se odpeljali proti domu.
Teh dogodkov ne bomo nikoli pozabili.
Napisala Sara Leskovar, 4. S, natipkali Mark Šinkovec, 3. b in Nikola Zhezhovski, 3. c

LUKOV DOM, KOPE, 5. razred
Od ponedeljka, 13. 3. 2017, do petka, 18. 3. 2017, so se šole v naravi udeležili učenci 5. a, 5.
b in 5. c - razreda ter njihovi učitelji in mentorji smučanja.
PONEDELJEK, 13. 3. 2017
Petošolci so v spremstvu učiteljev svojo pot začeli že ob 6.35 zjutraj. Po dveh urah vožnje
smo se ustavili na postajališču ter pomalicali, nato pa nadaljevali pot. Po dobrih štirih urah
vožnje smo prispeli na cilj v Lukov dom na Kopah. Prtljago smo odnesli v svoje sobe, jo
razpakirali in odšli na kosilo, po njem pa nadaljevali z razburljivim dnevom. Večer smo
zaključili s smuko in iznašli smučo-pralnico. To noč smo spali kot polhi.
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TOREK, 14. 3. 2017
Naš prvi dan na Kopah se je začel z obilnim zajtrkom. Odšli smo na smučanje na javno
smučišče Kope. Smučali smo štiri ure. Nato smo se odpravili v sobe, se preoblekli in
počakali, da nas učiteljice peljejo na še eno slastno kosilo. Po njem smo v sobah zasluženo
počivali, nekateri pa so urejali in pospravljali sobe, pisali dnevnik. Na večerni smuki se je
druga skupina oz. skupina učiteljice Anje s pomočjo učitelja Črta in učitelja Romana že učila
pluženje ter se pripravljala, da se bo jutrišnji dan prvič spustila po sedežnici oz. modri
progi. Po večerni smuki smo odšli še na malico, pod tuš in spat. Po tako razburljivem dnevu
smo res potrebovali počitek.
SREDA, 15. 3. 2017
Spet smo začeli dan z obilnim zajtrkom (jajca na oko, kakav, čokoladne kroglice, sok…). Ko
smo vsi pojedli, smo odšli v sobe ter si nadeli smučarsko opravo. Pred smučanjem smo se
še dobro ogreli, nato pa se razdelili v skupine in začeli smučati. Nekateri so se tega dne
prvič peljali z vlečnico in postali že skoraj popolnoma samostojni smučarji. Po smučanju
smo odšli v sobe, se preoblekli in odšli na še eno okusno kosilo. Nato smo vadili za
zaključno predstavitev sob oz. večerno zabavo, ki smo jo vsi tako težko pričakovali.
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ČETRTEK, 16. 3. 2017
Na današnji dan smo šli vsi trije razredi na sedežnico in rdečo progo. Po približno petih
minutah čudovite panoramske vožnje s sedežnico smo prispeli na vrh proge. Razdeljeni po
skupinah smo elegantno vijugali za učitelji, ki so nam utirali pot v snegu. Za vztrajnost pri
učenju smučanja si zaslužijo čisto petico. Po kosilu, sproščanju v sobah in večerji smo
končno dočakali predstavitev sob. Nastopi so bili vsak na svoj način zanimivi. Videli smo
vse od petja in plesa do šal in. Po podelitvi priznanj in nagrad za najbolje pospravljeno sobo
so se nam pridružili še naši sosedje iz druge šole, ki so nam pokazali nekaj plesnih točk.
Skupaj smo se zabavali in plesali tako, da so nas učitelji komaj prepričali, da gremo spat. Ta
dan je bil za mnoge eden najlepših dni v šoli v naravi.
PETEK, 17. 3. 2016
Dan odhoda je za mnoge prišel prehitro. A se nismo veliko menili za to in še naprej uživali v
zadnjih urah šole v naravi. Danes smo vsi samostojno smučali po rdeči progi. Preden smo
se poslovili smo se še enkrat zahvalili osebju Lukovega doma, da je tako lepo skrbel za nas.
Odpeljali smo se. Pot je zelo hitro minila in pred šolo so nas že težko pričakovali dobro
razpoloženi starši. Ta šola v naravi nam bo zagotovo za vedno ostala v lepem spominu.
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Gaia Vanessa Kavčnik, Gaia Nussdorfer, Eva Milutinović, 5. c

DOM JURČEK, KOČEVJE, 3. razred
V ponedeljek smo si ogledovali mesto Kočevje. Všeč mi je bila reka Rinža, ki se izteka v reko
Kolpo. V torek smo obiskali kraško jamo. Jaz vanjo nisem šel, ker me je dušilo. Nato smo
spoznali učitelja Jureta. Bil je zelo smešen in zabaven. Šli smo na opičji park. Najlepše mi je
bilo, ko smo čolnarili. Priveslali smo do slapa smrti, ki je visok 4 metre. Naučili smo se
obrniti čoln v drugo smer. Iskali smo živalske stopinje in lepe zanimivosti. Videli smo velik
in majhen mrest. Pižama parti je bil zelo dober.
Nikola Zhezhovski, 3. c
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Prvi dan po prihodu smo šli s sošolci v svoje sobe. Spoznali smo zmaja Jureta, ki nosi črne
gate. Streljali smo z loki. Vozili smo se s kanuji. Zmaj Jure, ki nosi črne gate, je rekel, da se
moramo sami usmerjati. Vozili smo se v kanuju Rdeči ferarij. Drugi kanu se je imenoval
Počasna banana, ki je plula do mosta zaljubljencev. Pri lokostrelstvu je Eva trikrat zadela v
srce. Zakurili smo ogenj. Ko je Maks pekel jabolko, se mu je zažgalo. Enako je bilo s
kruhom. Pečeno jabolko je bilo zelo zelo okusno. Poskusili smo še enkrat zakuriti, a ni
uspelo. S stistimi, ki so šli do mosta zaljubljencev, smo se hacali, da so zdaj vsi zaljubljeni.
Mark Šinkovec, 3. b
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ŠOLA V NARAVI, MEDVEDJE BRDO, 1. razred
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LJUBEZENSKI NASVETI ZA VALENTINOVO
Valentinovo ali dan Svetega Valentina praznuje 14. 2. Nekoč so
valentinovo praznovali v čast svetemu Valentinu, zdaj pa ga praznujemo
kot dokaz ljubezni. Zdaj pa nasveti. Če si sramežljiv in si ne upaš
povedati, ni treba govoriti, lahko tudi napišeš kakšno pesem ali pismo. Če
se skregate, se opravičite in pozabite. Če te tvoja ljubljena oseba niti ne
pogleda, mu dokaži, da ti ni mar zanj. Če te zapusti, se moraš obrniti
stran. Če si res želiš ljubezni, moraš nadaljevati.

PUSTOVANJE
Pust smo tokrat praznovali v šoli. Tretji razredi smo prvo šolsko uro pojedli zajtrk. V telovadnici
smo se igrali posnemanje, nato smo vsi zaplesali. To je trajalo do 5. ure. Končno je nastopilo
podaljšano bivanje. Tokrat pa so se nam pridružili tudi 1. in 2. razredi. Izdelali smo maske živali in
super junakov. Šli smo na igrišče in takoj ko smo končali fotografirali, je začelo deževati. Pust je
praznik, s katerim prikličemo pomlad. Obstaja veliko slovenskih mask, kot so kurenti, škormati,
lavfarji in coprnica Uršula.
Eva Le calve, 3. a
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3.skupina OPB

5.skupina OPB

3.skupina OPB

5.skupina OPB
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7.skupina OPB

2. in 6. skupina OPB
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2.skupina OPB

INTERVJU Z ALJOŠEM GOLUBIĆEM
Novinarka Ana Marija Suban je obiskala 7. razrede, ki so v sklopu dni dejavnosti ustvarjali
in spoznavali veščine kiparjenja. Z gospodom Aljošem Golubićem je opravila zanimiv
intervju. Fotografije je prispevala učiteljica Mojca Lenardič.
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Ana Marija: Kaj vas je navdihnilo, da ste si izbrali poklic kiparja?
Aljoša: Po poklicu nisem kipar. Spomini segajo v začetke
osnovne šole in ustvarjanje z glino. Obstaja strast,
ki zahteva izražanje osebnosti, občutkov, pogledov v
formi in materialu. Resneje sem se kiparstvu posvetil v
letu 2004, ko sem samoiniciativno iskal obrtniška znanja
obdelave kamna.
Ana Marija: Ali je bil kateri vaš kip nagrajen?
Aljoša: 2. nagrada strokovne žirije na kiparskem
simpoziju Forma Viva Makole 2012 - skulptura
FOREXPRESENT - tematika sonce, voda, zrak. »Na vesti«
imam tudi več javnih skulptur doma in v tujini.
Ana Marija: Koliko časa se že ukvarjate s kiparjenjem?
Aljoša: Z letom 2005 smo s kolegi akademiki in ljubitelji ustanovili KUD Korenina. Od takrat
imamo redne letne kiparske projekte in delavnice.
Ana Marija: S katerim materialom izdelujete?
Aljoša: Obožujem kamnine, razen granitov, ter trdi les, kot so oljka, hrast, oreh, mahagoni.
Prav tako uporabljam kovine.
Ana Marija: Kako se vam zdi delo z učenci?
Aljoša: Delo z učenci je zame zelo inspirativno, tako se v vsakem trenutku potrudim, da se
kaj novega naučim in predam. Mladina oz. učenci so plod našega bivanja, delo z njimi so
bogate izkušnje zame in upam tudi za njih.
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Ana Marija Suban, 4. a

INTERVJU S SLAVKOM IVANČIČEM
Mark: Kdaj in kje ste začeli svojo glasbeno
pot?
Slavko: Doma sem iz Crikvenice na
Hrvaškem. Pri petih letih sem se začel
ukvarjati z glasbo.
Mark: Katera pesem vam je najbolj všeč
in zakaj?
Slavko: Moja najljubša pesem je »Ko
mene več ne bo«.
Mark: Kdo je vaš glasbeni vzornik?
Slavko: Moj glasbeni vzornik je Oliver
Dragojevič.
Mark Šinkovec, 3. b
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Ana Marija: Kako poteka vaš vsakdan?

Slavko: Moj vsakdan poteka tako, da se poskušam zbuditi ob 7.00, nato sledi sprehod in glasba.
Ana Marija: Kaj bi svetovali mladim talentom, ki si želijo ubrati glasbeno pot?

Slavko: Mladim talentom bi svetoval, tako da naj ogromno vadijo in si takoj izberejo svojo zvrst
glasbe.
Ana Marija: Kakšne načrte imate za prihodnost?

Slavko: V prihodnosti želim izdati dva nova albuma in imam veliko koncertov.

Ana Marija Suban, 4. a

POMEMBNA OBDOBJA NAŠE ZGODOVINE
PRVA SVETOVNA VOJNA
Prva svetovna vojna je izbruhnila leta 1914 zaradi ozemeljskih in trgovskih sporov med
zavezniškimi silami, med njimi so bili Velika Britanija, Francija, Rusija in kasneje tudi ZDA,
in centralnimi silami, z državami Avstro- Ogrske, Nemčijo in Turčijo. Najhuje je bilo z nočno
patruljo pobirati mrtve in ranjene na nikogaršnji zemlji ter prežati na premike sovražnika.
Edino zaklonišče je bil frontni jarek, ki je varoval pred sovražnim ognjem in slabim
vremenom zavarovan z okopom. Oborožene sile zavezniške vojske so štele 48 milijonov
vojakov, od tega jih je padlo 5 milijonov (padlo pomeni umrlo). Centralne sile so imele
najmanj 26 milijona vojakov, padlo jih je tri milijone in pol. Poleg tega je bilo ranjenih 21
milijonov mož.
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Največ žrtev so imele francoska, ruska, nemška in avstro-ogrska vojska. Za boj so razvili
nova orožja, predvsem tanke, letala, podmornice in strojnice. Čeprav so častniki
preprečevali, da bi vojaki zapustili frontno bojišče, veliko vojakov ni upoštevalo.

Sam zbiram orožje in predmete iz prve svetovne vojne. Te stvari sem prinesel k
novinarskem krožku.

Eneij Pikel, 3. b
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DRUGA SVETOVNA VOJNA
Druga svetovna vojna je bila najobsežnejši in najdražji oborožen spopad v zgodovini. Začela
se je leta 1939 in trajala do 1945. V njej pa je sodelovala večina svetovnih držav z več kot
100 milijoni pripadnikov oboroženih sil. Boj je potekal večinoma med Francijo, Združenim
kraljestvom, Sovjetsko zvezo, Kitajsko in ZDA proti Nemčiji, Italiji in Japonski oziroma med
zavezniki in silami osi. Boj je zahteval približno 60 milijonov človeških življenj. Drugo
svetovno vojno označujemo kot najbolj krvav spopad v človeški zgodovini. Kitajski in
japonski imperij sta bila ob začetku že v vojni. V tej vojni so bili večinoma prizadeti tisti, ki
niso bili vojaki.

Pomembni datumi druge svetovne vojne so:
Leta 1939 je Nemčija zasedla Poljsko.
Leta 1940 so v drugo svetovno vojno vstopile Francija in Anglija (to so zavezniške države).
Leta 1941 je Nemčija napadla Rusijo.
6. 6. 1944 se imenuje DAN D. Takrat so zavezniške države skupaj z Ameriko izvedle
protinapad na Nemčijo v Normandiji (Normandija je pokrajina v Franciji). To je bil začetek
konca druge svetovne vojne. Druga svetovna vojna se je končala 8. 5. 1945 v Evropi.
15. 8. 1945 pa se je druga svetovna vojna dokončno končala s predajo Japonske. Pred tem
pa je Amerika prvič v zgodovini uporabila dve atomski bombi na Japonsko. Ker sta bili ti
dve atomski bombi tako močni, se je Japonska predala.
To je bilo zanimivo napisati, ker rada raziskujem zgodovino.
Ana Marija Suban, 4. a
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Literarno-likovno-fotografski nagradni
natečaj Peter Klepec
Peter Klepec je legendarna oseba, po starem
izročilu osilniški domačin nenavadnih moči,
ki je iz doline pregnal Turke. Petru Klepcu
moč ni bila dana od vselej. Najprej je bil le
šibek
pastirček,
izpostavljen
nasilju
močnejših vrstnikov. Ko je nekoč pred
sončno pripeko z vejevjem zaščitil
spečo gorsko vilo, mu je ta v zahvalo podarila
nadnaravno moč, s katero je svoje mučitelje
spravil k pameti.
Najbolj poznan slovenski avtor pripovedke
Peter Klepec je France Bevk (1956). Če
zgodbe ne poznate, hitro obiščite knjižnico.
Petra Klepca lahko glede na njegovo silno
moč primerjamo tudi z Martinom Krpanom,
kraljem Matjažem, Kekcem
in Piko
Nogavičko.
Tudi novinarji novinarskega krožka smo
sodelovali na natečaju s svojimi prispevki.

Moj prijatelj Mark Š. je zame Peter Klepec. Če bi bil junak, bi pomagal ljudem pred
sovražnimi plemeni. Imel bi super moč. Če hoče, je lahko hiter kot strela in lahko leti. S tem
lahko lažje potuje. Je zelo močan in v rokah ima dve mačeti. Z njima bi lahko sekal glave.
Varuje manjše in nemočne vasi pred velikani in drugimi sovražniki. Seveda ima tudi
električno puško, ki jo uporablja za ribolov, da bi se prehranjeval. Je zelo mišičast in
neuničljiv, v rokah ima nože. Obvlada vse borilne veščine. Seveda je LEGENDA!!! Je velik in
visok. Je dober in pošten človek. Resničen dogodek je bil, da mi je na novinarskem krožku
prižgal računalnik, ker si sam nisem mogel pomagati. Je eden od nesmrtnikov in jasnovidec,
zato da bi takoj vedel, če mu bo mamica kaj kupila. Ali vas zanima, kako je prišel na svet in
zakaj? Bogovi so ga naredili zato, da bo reševal celine. On je našel Indijo. To je naredil tako,
da je poletel tja.
Eneij Pikel, 3. b
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Moj Peter Klepec je mami. Njo sem si izbrala zato, ker mi vedno stoji ob strani in je zabavna. Želim,
da taka ostane za vedno, tudi ko bomo vsi na svetu izumrli. Ko se nisem hotela udeležiti
Cankarjevega tekmovanja, me je spodbujala in prepričala, na koncu sem dobila 20 točk. Odlično bi
bilo, če bi imela super moči. Z njimi bi lahko pomagala vsem živim bitjem. Če bi jaz imela super moči,
bi jih dala mami. Če je ne bi bilo, jaz tega ne bi pisala. Zares je najboljša mami na svetu. Če bi imela
super moči, bi mi pri testu vedno povedala pravilne odgovore in bi vse dneve v tednu spremenila v
SOBOTO. S super močmi bi premagala mravlje, ki bi hotele prevzeti svet in pet super zlobnežev, ki bi
hoteli spremeniti vse živali v robote. S svojimi močnimi rokami lahko stisne planet Zemljo nazaj
skupaj. Moji sošolki je pomagala pri učenju italijanščine. Moji prijateljici je pomagala, da se nauči
rolkanja, ko je bila stara pet let. Pomagala mi je, da se naučim poštevanko. Visoka je, zato lahko z
očmi vidi 100.000 km daleč. Ušesa ima velika, zato lahko sliši čisto vse na svetu. Noge ima dolge,
zato se lahko raztegne za 123 m.
Zoja Žic, 4. b

Moj Peter Klepec je zelo močan in je moj sošolec Eneij. Znal bi leteti in delati drevesa. Če bi bomba
padla točno na njegovo nogo, bi preživel. Lahko postane živi pesek. Ima tudi krila in raketni pogon
na zelene duhce. Tako močno spusti smrdljive duhce, da bi ubil vse ptice. Je zelo očarljiv. Rad spi.
Eneij običajno nosi dolge lase brez čopa, ko pa se spremeni, je njegov čop tako dolg, da iz njega
naredi kavbojski laso, tako da se las dotakne s palcem in že so dolgi, ker je palec v bistvu super
junak. Z mislimi lahko naredi žarnico tako, da pogleda v sonce in potem v steklo. Lahko naredi
drevo. Ko se zbudi in zazeha, semena zletijo iz njega in v zemljo. Je zelo prijazen, ker s pogledom reši
ptico pred mačko. Takoj nahrani oba. Lopove ujame s svojim lasom iz človeških las. Nahranil je dve
sosedovi muci in ju čuval. Je zelo prijazen do njih in one do njega. Videl je muco, ki pada iz letala,
Takrat je postal Peter Klepec. Odletel je v zrak in jo rešil, ker ima modra krila. Ustvaril je luno tako,
da je pojedel super sir. Ko je človek umiral, ga je rešil s super injekcijo. Enkrat je poletel v vesolje in s
svojimi mišicami rešil raketo, ki je padala na Zemljo.
Mark Šinkovec, 3. b
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Moj Peter Klepec je moj oče. Rešil me je med igranjem klavirja. Tako, da sem se z njegovo pomočjo
lažje naučila dveh pesmi. Je pošten, prijazen. Če bi imel super moči, bi odrival meteorje od Zemlje.
Leti z vetrovi in živi brez maske v vodi. Je visok, da lahko gleda v daljavo. Je tudi gumijast. Če bi padel
na tla, se ne bi poškodoval, ker bi se odbil od tal. Če poje lubenico, postane človek lubenica. Je
prijazen, pošten in moder. Rešil bi Zemljo pred ogromno bananasto pošastjo. Lahko kar skoči z letala
v kup kač kober. Ko sem si zlomila prst, me je celo pot držal in govoril, da bo v redu. Ko včasih
padem, mi pomaga.
Sara Urevc, 2. c

Moj Peter Klepec je tati. Njega sem si izbrala, ker je pošten, prijazen, zabaven, močen, pameten in mi
vedno pomaga. Res si želim, da tak ostane do konca življenja. Pomagal mi je, ko sem skoraj padla
naravnost na oster kamen, ko smo bili na Morenah v Bolgariji. Zakon bi bil, če bi res imel super moči.
Pomagal bi vsem, ki bi potrebovali kakršno koli pomoč. Res bi bil super junak. Če pa bi jaz imela
super moči, bi jih zagotovo podarila tatiju. Če ga ne bi bilo, bi že obupala nad učenjem. Res je
najboljši tati na svetu. Če bi imel super moči, bi zagotovo imel moč, da vse osreči s pogledom. Vsako
uro bi mu iz rokava zletelo 1000 dolarjev, ki bi jih razdelil svoji družini in med revne ljudi. Moj Peter
Klepec je pogumen, zabaven in vedno v akciji za lumparije. Če bi bil super junak, bi se boril proti
vesoljcem, da ne bi zavzeli našega planeta. Reševal bi miši proti vesoljskim mačkam, tako da bi jih
ustrelil s pištolo, ki strelja dimljene losose. Nekaj svoje moči bi dal vsem ljudem na svetu. Ima tako
veliko uho, da sliši na drugo stran sveta in prepreči največji rop v vesolju. Nekega čisto normalnega
dne je poletel na Mars, ker je s svojim velikim ušesom slišal, da se Marsovci kregajo, in rešil primer.
Ko smo šli plavat, me je po roki opekla meduza in nisem mogla plavati. Takoj mi je priskočil na
pomoč, mi pomagal priplavati do obale, nato je bilo vse v redu. Če ga potrebujete, ga lahko pokličete
tudi na Mars.
Ana Marija Suban, 4. a
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Moj Peter Klepec bi bil moj bratranec. Nekega dne je splezal na vrh drevesa in se sam rešil, zato sem
mu dala moč letenja. Kot vsi junaki bi reševal svet. Živel bi na Marsu, da bi lahko videl svet. Vsako
soboto bi tekel maraton in vsakič bi bil na prvem mestu. Imel bi čudežne prste. Njegov mezinček bi
bil super junak. Nekega dne je rešil muho, ki je obtičala v pudingu. To pa je naredil zato, ker mu je
bila pomembna. Znal bi vse jezike na svetu, tudi marsovščino. Pisal bi himno, basni, knjige in rime.
Ruval bi drevesa, grme in hiše. Ko bi tlesknil s prsti, bi bil neviden. Kazal bi 20 let, ampak v resnici bi
imel 230 let. On bi bil moj super junak!
Eva Le calve, 3. a

Moj Peter Klepec je moj očka. Ko sem padel v vodo, me je rešil tako, da je skočil v vodo z oblačili.
Zelo je prijazen. Vedno me spodbuja. Če delam kaj narobe, mi pokaže pravi postopek. Vse mi dovoli.
Z vrvico bi povlekel sonce. Lahko obrne cel svet. Vrtel bi drevesa, ker je zelo močan. Premikal bi tudi
zvezde. Imel bi moči Supermana. Ima boljši vid od sokola, zato na travniku zagleda mravljico. To je
dobro, če bi prišla kakšna nevarnost, saj bi jo takoj opazil. Ima tako močne noge, da lahko brcne
planet STAR WARS! Prijazne osebe iz Star warsa pa je že rešil. Kadar delam nekaj narobe, mi
opozori. Ima mavrične možgane, zato je zelo pameten. Rešil je majhno račko. Na plaži sem se skoraj
utopil, pa me je rešil. Skočil je do Star warsa in rešil vesoljsko mačko. Slona je rešil pred 1.000.000
levi. Levi so prišli z Marsa, vode, živalskih vrtov, Afrike in Star warsa. Boril se je proti zlobnežu
Aleksu Gadu. Zelo je pošten. Našel je sveti kristal. Je največja legenda in vladar sveta!!!
Nikola Zhezhovski, 3. c
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NAŠE INTERESNE DEJAVNOSTI
Mini odbojka
Izbrala sem si krožek odbojke v Volley klubu Portorož. Na krožek odbojke hodi 14 deklet.
Trener je Črt Butinar. Odbojka je timska igra. Na odbojki se učimo zgornji in spodnji odboj
ter zgornji in spodnji servis. Na začetku treninga se najprej ogrejemo, nato nam trener pove
vajo in jo tudi pokaže. Učimo se servisa, sprejemanja, podajanja žoge in ekipne igre.
Udeležimo se tudi tekmovanj. Igralci in igralke na tekmi nosimo enotne drese. Igra se igra
na tri sete do 25 točk z dvema razlikama. V igri so 3 igralci. Obvezen je spodnji servis.
Prepovedan je sprejem servisa z zgornjim odbojem (prsti). Pri sprejemu servisa nikoli ne
sme iti prva žoga čez mrežo. V prvem setu trener določi trojko, v drugem setu igrajo samo
tisti igralci, ki niso igrali v prvem setu. V tretjem setu lahko igrajo vsi igralci. Ena tekma so
odigrani trije seti. En zmagovalni set prinese eno točko.

Zoja Žic, 4. b

Novinarski krožek
Ta krožek je ob četrtekih ob 16.15. Pišemo članke, zgodbe o Petru Klepcu, zgodbice,
intervjuje in pesmi. Obiskujemo ga Ana Marija, Zoja, Mark, Eva, Nikola, Sara in jaz, Eneij.
Lahko raziskujemo, tipkamo na računalnik in pišemo zanimive stvari. Mark Š. pravi, da mu je
na tem krožku zelo všeč in da ga rad obiskuje, ker delamo z računalniki. Evi je ta krožek zelo všeč,
ker bo nekoč novinarka. Nikola pravi, da mu je zelo všeč. In to je to!
Eneij Pikel, 3. b
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Glasbena teorija
Ula mi je rekla, da obiskuje ta krožek, ker ji je všeč glasba. Abel mi je povedal, da obiskuje ta krožek,
ker mu je všeč klarinet. Živa mi je zaupala, da obiskuje ta krožek, ker so ji všeč igre. Ta krožek
obiskuje 17 učencev. Jaz pa obiskujem ta krožek, ker rada pojem, plešem in igram klavir.
Sara Urevc, 2. c

Ljudske igre
Krožek obiskuje 10 otrok, tudi jaz. Na vajah plešemo, pojemo in se igramo. Zanimivo je, da skoraj
vsak dan nastopamo. Ta krožek poteka ob četrtkih. Plešemo na ljudske pesmi. Učenec Matej igra na
harmoniko.

Eva Le calve, 3. a

Pevski zbor
Dana Skrt je iz 3. b- razreda. Ima 8 let. Na pevski zbor se je vpisala, ker bi rada postala pevka. Na
krožek hodi 82 otrok. Vaje so v mavrični sobi ob torkih in petkih. Je najbolj obiskan krožek. Na tem
krožku pojemo.

Mark Šinkovec, 3. b
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INTERVJU Z UČENKO SARO GORENC VALENTA
Sara iz 3. c je s svojo umetnino sodelovala na mednarodnem likovnem natečaju Igraj se z
mano. Ker je prejela nagrado, je bila povabljena na otvoritveni dogodek, ki je februarja
2017 potekal v Cankarjevem domu. Novinar Mark Šinkovec je z njo opravil zanimiv
intervju.
NOVINAR: Kaj si narisala?
SARA G. V.: Narisala sem igro s starimi starši.
NOVINAR: Kaj je bila nagrada?
SARA G. V.: Nagrada je bila diploma.
NOVINAR: Kdaj si jo prejela?
SARA G. V.: Šla sem v februarju.
NOVINAR: Kam si šla po nagrado?
SARA G. V.: Po nagrado sem šla v Ljubljano.
NOVINAR: A si videla kakšnega prijatelja?
SARA G. V.: Ja. Videla sem Sumejo.
Mark Šinkovec, 3. b
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LITERARNI KOTIČEK
MIMI IN RACMAN ROK
Bil je lep sončen dan. Na igrišču sta se igrala Mimi in racman Rok skrivalnice. Nato ju je
poklicala mama. Zaklicala je: »Pridite na kosilo!« Šla sta na kosilo in na mizi je bila gobova
juha, ki je ne marata. To sta tudi povedala. Mama je vztrajala: »Če bosta jedla, se bosta šla
igrat, sicer ne.« Ko je mama šla gledat televizijo, sta zlila juho v umivalnik. Mama je opazila,
da je umivalnik umazan. Kaznovala ju je, ona pa je šla po knjige. Ko se je vrnila iz trgovine,
ju je poklicala, da gresta brat. Ugotovila sta, da so knjige prav zabavne in poučne. Nato sta
rekla mami, naj jima kupi še več knjig. In zato sta vsak dan brala. Vedno bolj sta brala in
brala in ko sta prišla v šolo, sta pri branju dobivala dobre ocene, pa tudi priznanja in
medalje za branje.
Armando in Tristan, 3. razred

KAM PA TEČE VODA?

TELOH

Kam pa teče voda,

Toplo se je prismejalo

ta bistra vodica?

sonce čez goro.

V dolino kjer jo čaka

Snežec solzo potočil,

starejša sestrica.

pa je vzel slovo.

Kaj bo rekla voda,

Teloh solzico popil je

ta bistra vodica,

in se razcvetel.

ko bo prišla v dolino,

Za spomin na beli snežec

kjer sestra je doma?

nosi cvetek bel.

V naročje bo planila

Armando, 3. razred

preljubi sestrici.
Objeti bosta skupaj
v široki svet odšli.
Armando in Tristan, 3. razred
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PESMI Z AKROSTIHI
Novinarji smo se prelevili tudi v pesnike. Le kdo ne ve, da je Prešeren posvetil posebno vrsto pesmi
svoji ljubezni Primičevi Juliji? Igrajmo se pesniško uganko. V spodnjih kiticah ugotovite, kaj pomeni
AKROSTIH.

Piškot je sladek.

Novinar ni lahko biti.

Olimpijada tekmovalce zabava.

Oooo, kaj zdaj narediti?

Tamburin je glasen.

Vtipkati na računalnik to.

Amfora je polna.

In še kaj bo prišlo.

Potapljač se potaplja.

Novinar tudi je Eneij.

Limona je kisla.

A kako mu to uspe zdaj?

Jajce še ni kuhano.

Razlika pa je v tem, da on boljši v novinarstvu je.

Ana je moja mama.
Čaju se v markščini reče aj.

Mark Šinkovec, 3. b
Eneij Pikel, 3. b

Prešeren je bil znan pesnik, res znan, res znan.
Rešitev je prava, ta mala krava in bik, rešitev je prava ta mala krava.
Eva je prava, Eva je prava prijateljica!!!!!
Šele danes ob pravi uri vstala sem, ponavadi ne, ponavadi neee,
Eh, saj ni pomembno , če vstanem dovolj zgodaj, ali ne, zakaj ne??????
Rešitev je prava, ta mala krava in bik, rešitev je prava ta mala krava.
Eva je prava, Eva je prava prijateljica!!!!!!!!!!!
No, 1, 2, 3, ponovi mojo pesem zdaj ti!!!!!!!

Sara Urevc, 2. c
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Vanja danes poroko ima.

Novinarji res zabavni so,

Aleka bo poljubila.

Opravki na nas čakajo.

Leon ljubosumen je.

V nedogled pospravljajo,

Eno uro Vanja čaka.

In zgodbe si pripravljajo.

Ni nobenega na poroki?

Na računalnike tipkajo,

Tina reče: »Vanja pridi na poroko svojo«.

A nikoli se ne ustavijo.

In poroke Tina reče Vanja.

Raje pa se zabavajo,

Nova hiša je bila.

Joj. grozna zmešnjava!

O, pa res sem se zmotila.

Igra se je končala.

Vanja končno se je poročila.
Oh, ta poroka.
Ana Marija Suban, 4. a, Zoja Žic, 4. b
Eva Le calve, 3. a

PREVAJAMO ANGLEŠKE PESMI
ŽIVI ZA DANES
Pravijo, da smo nepremišljeni.
Pravijo, da ne moremo ničesar narediti po svoje.
Ne morejo nam obljubiti jutrišnjega dne.
Torej naj živimo za danes.
Oni ne marajo zabave (ni zabavno).
Radi naredimo postanke na poti.
Ne morejo nam obljubiti jutrišnjega dne.
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zdaj, če bi z mano rekli oh...
In, če bi z mano rekli oh … (REFREN)

Torej, zakaj ti nisi ti, ker jaz bom jaz.
Pusti mi, da prerokujem, kakšna bo prihodnost.
Delati poteze na tak način, medtem ko je videti drugače.
Nekaj milijard jih misli, da repajo.
Kaj pa govoriš, Matt? (ha!)
Ničesar, samo o mejnem območju.
Začel sem z nalepko, zdaj dajem vse prijatelje gor.
Pišem svoje lastne pesmi, deček s sanjsko pesmijo.
Seveda, kakor da bi bil kdaj v prijateljskem območju.
Matty, bi bil moj fant? Ni pogoja.
Mislim, da bom šel po šunko.
Pravijo, da sem se preveč svetil v primerjavi z mojimi starimi marmeladami,
ampak to je za moje stare oboževalce.
To je za mojo pravo slavo, z menoj skozi in skozi, človek!
Narediti, kar naredi slava.
Vsi so podpisali za velike, vztrajam z gradnjo mojega nebotičnika.
Zidak po zidak. Vztrajam s polaganjem plasti.
Sledi toku, kot bi lahko okušal.
Sovražniki mislijo, da so še vedno Darth Vader.
Zato pritisnem na njihove gumbe kot majhen otrok na dvigalu.

(REFREN)
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MattyB

LIVE FOR TODAY – MATTY B
They say that we reckless
They say we can't do it our own way
They can't promise tomorrow
So let's live for today
They love to have no fun (no fun)
We love to make stops along the way
They can't promise tomorrow
So let's live for today
Now if ya with me say oh...
And if ya with me say oh...

So why don't you do YOU cause I'mma be ME
Lemme prophesy what the future gon be
Making moves like this, while they looking like that
Couple billion in now er'body think they rap
What you talkin' bout, Matt? (ha!)
Nothin but the end zone
Started up a label now I'm putting all of my friends on
Writing my own theme songs, kid with a dream songs
Yeah right, like I've ever been up in the friend zone
Matty be my boyfriend? baby that's a no ma'am
I'm about to go ham, they say that I glowed up so much compared to my old
jams
But this is for my old fans, this is for my true fam, with me through and
through man
Doing what it do fam, ye ye
Everybody signed to majors
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I keep building my sky scraper
Brick by brick keeping stacking layers
Flow like you can taste the flavor
Haters think they still darth vador

So I press their buttons like a little kid on elevators

Nikola Zhezhovski, 3. c

MATEMATIČNE PESMI
Učenci 4. b razreda so ustvarjali posebne matematične pesmi. Spodaj si lahko preberete, kaj
vse lahko počnejo števila.
Številke so zaplesale
in nas vse dobro nasmejale.
Prišla je osmica z debelim trebuhom
in se šopirila pred sedmico s toplim
kožuhom.
Naenkrat se je na glavo postavila
našpičena osmica,
ko je njuno stojo podrla šestica .

Matematika, matematika,
seštevanje, odštevanje.
Matematika, matematika,
geometrija in simetrija.

Val, 4. b, natipkala Mija Lavrinec, 4 . b

Matematika, matematika,
seštevanje, odštevanje.
Matematika, matematika,
vedno tu za vas.

Seštevanje, odštevanje,
deljenje, množenje.
Matematika, ta je za vas!

Anastasja, 4. b, natipkala Ana Marija
Suban, 4. a

Noemi ,1. b
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Vsak ve, da matematika ni težka,
ker poštevanka
je lahko kot peresce na
zmnožku, ki ga rešujejo.
Ena ni nobena, dva je kokoška,
tri dokler ni, štiri kot vampirji.
In ko petko dobimo, se vsi veselimo,
ker če ne jih od mame dobimo.
Pri matematiki so večinoma
števila do tisoč in tudi nazaj,
saj je lahko
kot kolobar, ki leti
iz vsote na razliko.

Ena, dve, tri, poštevanka se mi smeji.
Deljenje vedno skrije se,
seštevanje razumem še,
odštevanje pa mi ne gre.
Ti-ti matematika,
a bova kdaj prijatelja?
Kaj naj revež naredim,
da si te prisvojim?
Učbenik pade mi,
učiti pa da se mi.
Komaj čakam,
Da konča ta hudičeva matematika.
Nermin 4. b, natipkal Nikola
Zhezhovski, 3. c

Nika, 4. b, natipkal Eneij Pikel, 3. b

Štejemo števila vsi,
štejemo 1, 2, 3,
štejemo jih vse dni.
Številke so zabavne,
hecne in zabavne,
vsak dan uporabne.
Štejemo krompirje,
buče in denarje,
štejemo tudi leteče komarje.

Matematika me jezi,
saj računanje me skrbi,
poštevanka mi iz glave beži,
deljenje v sobi se učim in
pred mamino metlo bežim.
Ker pred matematičnim zvezkom ležim,
z lahkoto petico dobim.
Ko iz šole pridrvim, starše razveselim.
Matematika ni strah in trepet,
z malo učenja lahko
vsak dobi tudi pet.

Leon, 4. b, natipkala Eva Le calve, 3. a

Rene, 4. b, natipkala Zoja Žic, 4. b

Zoja, 1. c
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Matematiko znati je lepo,
a kaj ko se je učiti tako težko.
Matematični zvezek je zame bojišče ,
jaz odplaknila bi ga v stranišče.
Kalkulator bi tudi prav prišel,
a bi se pokvaril in plačo vzel.
Vsota, razlika, količnik, produkt postalo je že tečno, uh, uh, uh.
Domen, 1. c

Plus, minus, krat, deljeno,
saj mi je čisto vseeno.
Matematika se more enkrat končati,
saj tišči za vsakimi vrati.
A učiteljica nam vedno govori,
da matematiko moremo vzljubiti vsi.
Kaj hočeš, takšno je življenje,
zdaj čaka me učenje in bedenje.
Veronika, 4. b, natipkal Mark Šinkovec, 3. b

Tia, 1. b

BASNI
Učenci 3. razreda so spoznavali nove besedilne vrste. Preberite si, kako so se poigrali z besedami v
basnih, poučnih živalskih zgodbah.

ŠTORKLJA IN RIBA
Nekega dne je štorklja pristala na drevesu ob potoku. Ogledala si ga je in zagledala ribo. Pognala se
je in riba se ji je odmaknila. Štorklja pa se je zaletela v skalo ob potoku. V peruti je začutila bolečino.
Riba se ji je smejala. Štorklja pa se je razjezila in zagrabila ribo za rep. Riba se je začela mučiti in
hlastati po zraku. Obljubila ji je kosilo in štorklja jo je spustila v vodo. Riba ji je rekla: »Zakaj si bila
tako butasta, da si me spustila?« In štorklja je bila užaljena, pa še lačna.
Nauk te zgodbe je: nikoli ne verjemi na prvo besedo, če nisi prepričan.
Tara Torej, 3. b, Eneij Pikel, 3. b
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ŽIVALSKA BANDA OROPA HRČKA
Nekega dne se je živalska banda odločila oropati hrčka. Podgana, želva, zajec in vrana so
sladkosnedemu hrčku ukradli njegove sladkarije. Nespameten hrček se je ustrašil in se je skril v
omaro.
Bilo je jutro, ko je hrček videl, da so ga oropali. Šel je v knjižnico in prebral knjigo 100 nasvetov,
kako se braniti. Naučil se je veliko prijemov in šel k pouku karateja. Bil je dobro pripravljen na to
noč. Nastavil je tudi sir za vabo. Ob polnoči so prišli banditi. Podgana je prijela za kljuko. Skoraj jo je
že obrnila, ko je zagledala sir. Ni vedela, kaj bi izbrala, bogastvo hrčka ali sir. Izbrala je hrčkovo
bogastva. Že so škripala vrata tiste vile, ko z balkona skoči hrček. Prime podgano za glavo in jo
porine v past, hrček zamaši tisto past. Želva, vrana in zajčica zbežijo. Podgana pa iz luknje zakriči:
»Nehvaležneži!«
Drugo jutro pride policija. Vklenejo podgano in jo odpeljejo v zapor. Hrček pa dobi glavno nagrado
1000 evrov. In živel je srečno do konca svojih dni.
Mia Electra Kavčnik, Sara Gorenc, Lana Licul, Eva Delbello Radovič, 3. c,
natipkali Klara Berić, Anastasja Zeka, 4. b

LISIČKA GRE NA SEVER
Nekoč je živela lisička. Odločila se je, da bo sošolce povabila na sever. Ko so se odpravljali, je
vprašala domišljavega zajca, če je slučajno kaj pozabil. Nato se je spomnila, da je pozabila rokavice.
Švignila je domov in vzela rokavice. Sedla je zraven oslička. Ko so skoraj prispeli, je lisička postala
žejna. Vzela je sok, ga popila. Ko ga je odmaknila od ust, je na glas rignila. Vsi so se ji posmehovali in
norčevali iz nje, da je pujs. Na koncu so se sprijaznili, da vsi na svetu rigajo. Stopili so z avtobusa.
Bilo je zelo mrzlo. Opazovali so pingvine, ki so skakali v vodo. Sedli so na avtobus in se odpeljali
domov, saj so bili navajeni toplote.
Basen sporoči, da se ni lepo norčevati iz drugih, saj vsi na svetu rigajo.
Alja Veselko, Ula Levac Stančič , 3. b, natipkal Mark Šinkovec, 3. b
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ANKETA: S ČIM SE NAJRAJE IGRAŠ?
Žiga, 2. c: Najraje se igram z lego kockami.
Lina, 2. c: Najraje se igram s prijateljicami.
Sofija, 2. c: Najraje se igram s družabnimi igrami.
Lana A., 2.c: Najraje se igram z barbikami.
Lana, 2.c: Najraje se igram s svojo prijateljico Saro.
Nikolina, 2.c: Najraje rišem po tabli.
Anže, 2.c: Najraje se igram s sluzjo.
Ula, 2.c: Najraje se igram z bratom.
Tina, 2.c: Najraje se igram z veliko stvarmi.
Nik, 2.c: Najraje se igram z igricami na tablici.
Isebel, 2.b: Najraje se igram s prijateljico Vivijano.
Tai, 2.c, Amadej, 3. a, Tristan, 3.a, Matijas, 2. c: Najraje se igram z
dominami.
Sara Urevc, 2. c

POBARVANKE

ZABAVAJ SE
MED
BARVANJEM!
Klara Berič, Anastasja
Zeka 4. b
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ZABAVNI KOTIČEK
KVIZ PAMETNIH
1.

Zakaj so Egipčani zgradili piramide?

2. Zakaj so Vikingi šli v boj?
L: Da bi dobili zaklad.
H: Ker so hoteli ubiti druge, da bi pokopali mrtve.
N: Da bi zavzeli mesto.

A: Ker so v piramidah.
K: Da je lepo videti.
Z: Ker so tam skrivali zaklade.
4. Zakaj so umrli dinozavri?

3. Zakaj nas Zemlja drži pokonci?
A: Ker nas na njej drži sila težnosti.
H: Ker smo pretežki.
G: Ker ne moremo leteti.
5.

Ali je lava resnična?

O: Ja.
N: Ne.
M: Mogoče.
7.

N: Ker je na Zemljo padel meteorit.
K: Ker so bili prestari.
D: Ker jim je zmanjkalo hrane.

Zakaj so izumili hiše?

6. Zakaj so ustvarili barke?

T : Da bi lahko pluli po morju.
G: Ker so hoteli loviti ribe.
L: Ker so hodili na križarjenja.

GESLO:
__ __ __ __ __ __ __

Mark Šinkovec, 3. b

S: Da bi lahko živeli.
G: Da ne bi bili mokri.
J: Da bi spali na toplem.
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Pomladni kviz
1.

Kaj so vroče točke?

A: Voda.
P: Lava.
D: Nafta.

2. Kje je največ ljudi?
A: Na Kitajskem.
C: V Ameriki.
H: V Angliji.

4. Kdo ogroža živali?
O: Lava.
J: Voda.
E: Ljudje ali mi.

7.

Zakaj na začetku na
zemlji ni bilo življenja?

L: Ker ni mogoče.
U: Ker ni zraka.
I: Ker je včasih gorela.

10. Je premog kamnina?
P: Ja.
I: Ne.

5.

Ali severni medvedi
znajo plavati?

T: Ja.
K: Ne.

8. So bili Vikingi dobri
mornarji ?
K: Ja.
H: Ne.

3. Kako voda obrabi
kamne?
G: S sladkorjem.
M: S soljo.
T: S poprom.

6. Ali se lahko ljudje
pogovarjamo brez
besed?
O: Mogoče.
N: Ja.
J: Ne.

9. Zakaj gradijo hiše iz
ločja?
R: Ker se jim ne da graditi bolj
kvalitetnih hiš.
V: Ker je to najdostopnejši
material.
J: Ker so take hiše moderne.

10. Katera je sveta gora
aboriginov (v Avstraliji)?
R: Ni je.
Z: Uluru.

GESLO:
___________
Eneij Pikel, 3. b
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ŠOLSKE NOVICE
Šolske novice sta napisali Klara Berić in Anastasja Zeka iz 4. b, njune prijateljice in sošolci. Najbolj
so pomagali Zoja Žic, Veronika Gortan in Rene Krmac. Vsem se zahvaljujemo za sodelovanje pri
oblikovanju šolskega časopisa.

UKRADENI ŠOLSKI PREDMETI
Nekateri učenci kradejo in izgubljajo šolske
predmete.

ZANIMIVI DOGODKI V
KNJIŽNJICI
V knjižnici je dekle iz 6. razreda sestavilo
Rubikovo kocko v osmih sekundah. Veliko otrok
bere, nekateri pa se neprimerno obnašajo. V
knjižnici so knjige od A do Ž. Napisane so v
različnih jezikih: slovenščini, angleščini in
drugih jezikih.

1. V 4 . c so ukradli učiteljičine štampiljke in
blazinice.
2. Nekdo je v 3. b izgubil uro vijolične barve. Če
jo kdo najde, naj jo prinese v 3. b.
3. V 4. b so izginile Rubikove kocke. Še
ugotavljamo, kdo jih je ukradel.
Pozanimajte se in nam pomagajte ugotoviti, kje
so ti ukradeni predmeti. Morda pa komu
pomagamo, da tega ne bo več počel.

POUK IN PODALŠANO
BIVANJE

ŠPORTI IN KROŽKI
Veliko otrok na tej šoli je vključeno v različne
dejavnosti in tam se zelo zabavajo. Zelo
priljubljeni športi so: odbojka, nogomet,
košarka, ples, tenis … Najbolj priljubljena športa
sta odbojka in nogomet. Zabavno je in zanimivo,
zato če vas zanimajo, se prihodnje šolsko leto
obvezno vpišite. Športi so zanimivi in zabavni.
Če vas zanima, se prihodnje šolsko leto obvezno
vpišite.

Pri pouku in PB veljajo različna pravila: če želiš
kaj povedati, dvigneš roko, med poukom ne
klepetaš, se lepo obnašaš … Upoštevati in
spoštovati moramo učiteljico ali učitelja. Med
poukom se učimo veliko novih snovi pri
predmetih: NIT, MAT, DRU, TJA, SLJ …
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DOGAJANJE V JEDILNICI
Ko nekomu nekaj pade, se vsi smejejo. To ni primerno in želimo si, da se to popravi. Jedilnica je lepo
okrašena, ker v PB radi izdelujejo in jo nato okrasijo. Ločevati moramo odpadke, da se kuharice ne
mučijo. Naše kuharice nam kuhajo dobro in zdravo, zato moramo to ceniti.
Zakaj je tako glasno v jedilnici? Odgovori sam/a: ________________________________________________________.
To se mora spremeniti.
HVALA!
Klara Berić, Anastasja Zeka, 4. b

SMEJMO SE …
V ŠOLI
»Simona,« sprašuje
učiteljica matematiko: »Če
imam v eni roki 9 jabolk in v
drugi 7, kaj to pomeni?«
»Da imate nenormalno velike
roke, gospa učiteljica,«
mirno odgovori Simon.

BLONDINKA
Zakaj ima blondinka okroglo
hišo? Ker se boji, da bi jo
mama poslala v kot.

PADEC Z VEJE
»Moj brat je padel s 30 m
visokega drevesa.« »Pa je
preživel?« »Seveda! Padel je
z veje, ki je meter visoko!«

ZOBNA PROTEZA
Kaj po dnevi laja, ponoči pa
plava? Zobna proteza!
HAHAHAHA.

SVINČNIK
Zakaj se Janezku vedno
zlomi svinčnik? Ker njegova
mama prodaja svinčnike.

SLONICA
Zakaj ima slon rdeče oči?
Da se lažje skrije med
jagode.

LJUDOŽERCI
Kako pravijo ljudožerci
tekaču? Fast food.
Kako pravijo nosečnici?
Kinder jajček.
Kako pravijo telefonskemu
imeniku? Jedilnik.

POKL IC
»Očka, po poklicu bom
polarni raziskovalec, zato mi
daj 10 evrov.«
»Zakaj pa 10 evrov?«
»Moram se privaditi na mraz
in si bom kupil 10
sladoledov.«

KAZEN
Učenec: »Učitelj, sem lahko
kaznovan, če nisem ničesar
naredil?« Učitelj: »Seveda
ne …« Učenec: »Dobro …
Danes nimam domače naloge
…«

Šale so natipkali in si zamislili: Klara Berić, Anastasja Zeka, Rebeka Torej in Rene Krmac
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HOROSKOP
OVEN
V šoli boste uspešni. Dobivali boste dobre ocene, pohvale in pridobili veliko znanja. Učiteljice
vas bodo imele rade. V e-Asistentu ne bo pripomb.

BIK
Radi dobro jeste. Tokrat boste tudi veliko brali, ne samo jedli. Hodili boste na vsakodnevne
sprehode. Obiskali boste tudi kakšno kmetijo.

DVOJČKA
Vaša želja po hrani bo neizmerna. Pogosto bo na vašem jedilniku pica, a ne pozabite, da to ni
najbolj zdrava hrana.

RAK
Prijatelji vas bodo ščipali in vam povzročali težave. Ostanite mirni in se bodo naveličali.
Poskrbite za fizično aktivnost. Primanjkuje vam svežega zraka.

LEV
Pogosto boste pri frizerju. Vaši lasje bodo vedno krajši. Tudi vaša učiteljica bo to opazila in vas
opozorila, da niste več najlepši.

DEVICA
Veliko se bose učili. Tudi v spričevalu bo to zelo lepo videt. Starši bodo ponosni na vas in
odpeljali vas bodo na večerjo.

TEHTNICA
Tehtali boste in tehtali, vendar ne boste ničesar stehtali. Spoznali boste, da je življenje
enostavnejše, če tehtnice ne uporabljate in delate raje po občutku.

ŠKORPIJON
Vaše počutje bo sončno. Prijatelji vas bodo imeli radi. Vabila na zabave se bodo kar vrstila in
vaš uspeh v šoli bo neverjeten. Odlično, škorpijoni!
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Streljali boste v prazno. Vaši cilji se bodo izmikali. Vendar to ni tragedija. Kmalu bodo prišli
dobri dnevi tudi za vas. Srečno!

KOZOROG
Dobre novice na vidiku. Prihranili ste nekaj denarja in lahko si boste uresničili skrito željo. Za
zdravje poskrbite z uživanjem vitaminov.

VODNAR
Namenjena so vam lepa darila. Izkoristite lepa vremena in jih preživite na prostem. Možno je, da
boste srečali sorodno dušo.

RIBA
Odlični boste na mnogih področjih. Šola vam ne bo predstavljala problemov. Vaš srček se bo
ogrel za nekoga. Naj vas to ne skrbi: Ljubezen je lepa.

VSE TO SE VAM BO URESNIČILO!
Klara Berić, Anastasja Zeka, 4. b

REBUSI

1234567

12345

1234

GESLO: __ __ __ __
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1234

GESLO:__ __ __ __ __ __

12345678

123

123456

GESLO:__ __ __ __
Klara Berič, Anastasja Zeka, 4. b

UGANKE
Ko jo vržeš, je zelena,
ko pa pade je rdeča.
Kaj je to? Odgovor: ________.

.

Ko avto stoji, je
luč rdeča, ko avto vozi,
je luč zelena.
Kaj je to? Odgovor:_________.

Je pes in živi v vodi.
Kdo je to? Odgovor:____________.
KDOR NAPIŠE GESLA IN ODGOVORI NA UGANKE, NAJ PRIDE V 4. B IN BO
DOBIL NAGRADO, ČE BO IMEL VSE PRAV.
Klara Berič, Anastasja Zeka, 4. b

45

ŠOLSKI ČASOPIS 1, 2, 3 …

PRELISTAJ ME ŠE TI!

Križanka
1.

3.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ana Marija Suban, 4. a
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UGANKE
Stražar, ki ni živ, se je v luknjico skril. Kaj je to?
Slon je včeraj imel modro pižamo, danes pa rdečo. Zakaj?
V zvitek papirja zaviti tobak v pljuča prinaša zakajeni zrak. Kaj je to?
Z visoko vročino preživlja angino, pol dneva prespi in manj govori. Kdo je to?
Brez nje bi se bitja ne mogla roditi, ob njej se učimo iskreno ljubiti. Kdo je to?
Nad mestom lebdi, z gromom grozi, s strelami sika, na jug se pomika. Kaj je to?
Hvala ti, ljubi, za krasno cvetlico! Kljub trnju na steblu velja za kraljico. Kaj je to?
Čokoladno ali sadno, s smetano ali brez nje, tudi lišpavec navadno brez ugovora poje. Kaj je to?
Vremensko odporen zložljiv bivak ob morju postavlja očkov nečak. Kaj je to?
Pravkar naročam ledeno sladico: dva dvojna, prosim, oba borovnico! Katera jed je to?
Polna deklic in fantkov, modrijanov in osličkov, je prijazno naravnana, tudi tebi dobro znana. Kaj
je to?
Za starše so sreča, skrb in navdih, dojenčki in malčki ter večji od njih. Kdo je to?
Češnjevo rdeča po žilah potuje, sleherni človek jo potrebuje. Kaj je to?
Tri dni nam pada in dolgo leži, da se nasankam preden skopni. Kaj je to?

Rešitve: čujlk, rek ej ordom lad tarp, ateragic, kinlob, amam, kalbo, gens, acintrv, atrot, rotoš,
delodals, aloš , icorto, irk, gens.
Sara Urevc, 2. c
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Nekaj še za konec …
POLETNA ANKETA
Novinarka Ana Marija Suban in novinar Nikola Zhezhovski sva sestavila poletno anketo.
Delavce OŠ Lucija in učence sva spraševala, kaj od naštetega imajo poleti najraje, kaj pa
najmanj.
Možni odgovori:
kopanje v morju,

prosti čas,

dopust,

lizanje sladoleda,

igranje poletnih iger,

nošenje kratkih rokavov,
vročina.

Strokovni delavci imajo poleti najraje kopanje v morju,
najmanj radi pa igranje poletnih iger in vročino.
Učenci imajo najraje kopanje v morju,
Najmanj pa kratke rokave in vročino.

STRIP:

Sara Urevc, 2. c
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ZGODBA V SLIKI:
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ŽELIMO VAM VESELE, ZABAVNE IN
SPROŠČUJOČE POLETNE POČITNICE!
Šolsko leto 2016/17 se počasi izteka. Čas je kar poletel, kot bi mignil. Novinarji smo
zadovoljni s svojim delom, predvsem pa s tem, da je šolski časopis ponovno zaživel.
Vsem otrokom, učiteljem in ostalim strokovnim delavcem se iskreno zahvaljujemo za
sodelovanje z nami in pomoč pri uspešnem soustvarjanju našega šolskega glasila. V
novem šolskem letu 2017/18 vabimo vedoželjne novinarje k nadaljnjemu sodelovanju.
Ostale pa še vedno spodbujamo k ustvarjanju nenavadnih, super mega fantastičnih
prispevkov.
Posebna zahvala gre tudi naši knjižničarki, učiteljici Maji Gržina Cergolj.
Ker je naslovček našega časopisa 1, 2, 3 igriv kakor izštevanka, naj bo tudi vaše
poletje do konca igrivo.
Vidimo se in se beremo ponovno čez kakšen mesec!
Novinarji in urednica Tina Manfreda
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