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JUMICAR - Preventivna vzgoja otrok v cestnem prometu
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JUMICAR SLOVENIJA je program za preventivno vzgojo otrok v cestnem prometu na malo drugačen 
način. Sestavljen je iz teoretičnega in praktičnega dela. Učenci 3. a, 3. b in 4. razreda so se 14. 10. 2004 
na šolskem igrišču poučili o vedenju ter pravilih, ki so za njih pomembna kot za udeležence v cestnem 
prometu. Izvedba programa je bila za otroke brezplačna, za kar gre zahvala sponzorjem: Proizvodno 
trgovski zadrugi Lipi z.o.o., Občini Lenart in Adriatic – Zaal d.o.o.
Učenci so bili nad programom navdušeni, zato upamo, da se še kdaj v prihodnosti ponovi.
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Jesenski kros
Kot vsa leta do zdaj je tudi letos na naši šoli 
potekalo tekmovanje v teku, v okviru športnega 
dne, ki je bil 6. 10. 2004. Nekateri so bili boljši 
nekateri slabši, vendar upamo, da ste vsi uživali. 

Kdo bo hitrejši?

Rezultati najbolje uvrščenih:
DEČKI VIŠJA STOPNJA
Stanko Čuček
DEKLICE VIŠJA STOPNJA
Katja Rebernik
MLAJŠI DEČKI
Mitja Lešnik
DEKLICE MLAJŠE
Barbara Sužnik
DEČKI NIŽJA STOPNJA
Mesarec Blaž
DEKLICE NIŽJA STOPNJA
Kolarič Saška
CICIBANKE
Špela Grajfoner
CICIBANI
Uroš Zupančič

Vsem iskreno čestitamo.
Jernej Zavernik 8. b

Občinsko tekmovanje v malem 
nogometu za dečke
V ponedeljek, 11. 10. 2004, je na osnovni šoli v 
Voličini in Lenartu potekalo občinsko tekmovanje 
v malem nogometu.
V Lenartu se je v finale uvrstila ekipa Lenarta. 
Za tretje mesto pa se je borila ekipa Sveta Ana s 
Cerkvenjakom. Zmagali so slednji. Proti Lenartu 
smo v finalni tekmi žal izgubili, zato pa smo si 
priborili drugo mesto.

Marko Murko, 8. b

Občinsko tekmovanje v malem 
nogometu za dekleta
V ponedeljek, 18. 10. 2004, smo imeli v Voličini 
občinsko tekmovanje v nogometu za dekleta. Na 
začetku jim je kazalo dobro. A po penalih se jim 
ni izšlo. Nazadnje so pristale na četrtem mestu.

Primož Sužnik, 8. b

Sprejem prvošolcev v šolsko 
skupnost
Letošnji prvošolci so bili 8. 10. 2004 sprejeti 
v šolsko skupnost. Za ta njihov izjemni dan 
jim je zapel otroški pevski zbor pod taktirko 
učiteljice Anite Grajfoner Petrič. Četrtošolci so 
jim zaigrali igrico o kralju, ki je rad jedel kolačke. 

Temu je sledilo 
že obredno 
izbiranje 
varuhov, ki naj bi 
malčke varovali. 
Letos so si 
varuhe izbirali 
iz 8. razredov 
osemletke. 
Na žalost 
prvošolcev ni 
bilo dovolj, zato 

je marsikateri osmošolec ostal brez varovanca.
Klemen Imširovič 8. b

Pikin festival
V torek ob 8. uri, smo se z avtobusom odpravili v 
Velenje, ki se je nekdaj imenovalo Titovo Velenje.
Vozili smo se dve uri. Ko smo prišli v Velenje, 
nas je najprej tiščalo na malo potrebo, potem smo 
šli v delavnice. Nismo mogli verjeti svojim očem, 
kajti delavnic je bilo zelo veliko. Tam notri je bila 
trgovina, delavnice, gledanje filma in nekaterim se 
je podpisala Jolanda Čeplak. Ko smo prišli ven, 
smo šli v tabor in dobili priznanje za taborniški 
kviz. Šli smo naprej v druge delavnice. Te so bile: 
čarovniška, cirkuška in Fickova. Na koncu smo 
še šli v Erikovo trgovino in na sladoled. Ko smo 
končali z obiskom, nisem bila žalostna kot drugi, 
ampak vesela, ker sem vedela, da grem v soboto s 
starši še enkrat na Pikin festival.
Pika bo zmeraj v mojem srcu, prav tako pa njen 
pozdrav: “Luba kroglca pregelk, nikdar nočem 
biti velik.”

Ina Pivljakovič, 3. b
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Intervu z učiteljico razrednega 
pouka
Ta mesec nadaljujemo z intervjuji novih učiteljev 
na naši šoli. Predstavili bi vam radi učiteljico 
razrednega pouka Alenko Cvetko.

Zakaj ste se odločili za poklic učiteljice?
Že v otroških letih sem rada prevzemala vlogo 
učiteljice. Kasneje pa sem tudi želela, da bi bilo 
moje delo povezano z otroci. K  moji odločitvi pa 
so pripomogle tudi učiteljice, ki so me poučevale. 

Kje ste študirali in kakšen se vam je zdel 
študij? 
Študirala sem na Pedagoški fakulteti Maribor, na 
oddelku za razredni pouk. Študij je bil zanimiv. 
Pogrešala pa sem več praktičnega dela z otroci.

Kako dolgo že poučujete?
Poučujem šele dve leti.

Se vam je v tem kratkem času zgodilo kaj 
nepozabnega?
Trenutno se ne morem spomniti kaj 
nepozabnega. Moram pa reči, da pri delu 
z majhnimi otroci zgodi veliko drobnih in 
prisrčnih trenutkov, ki se jih kasneje še velikokrat 
spominjam.

Ali je prvi razred priden?
Otroci so zelo živahni, ampak znajo biti tudi 
pridni.

Kakšna se vam zdi naša šola?
Naj povem, da je bil moj prvi vtis pozitiven. 
Všeč mi je, čeprav šola ni nova, je lepa in urejena. 
Tukaj se dobro počutim.

S čim se ukvarjate v prostem času?
Všeč mi je vse, kar je povezano z glasbo, petjem 
in plesom. Že 2 leti pojem pri Ženski vokalni 
skupini na Ptuju. Obiskujem tudi plesni tečaj. 
Zelo rada pa imam tudi hojo, če le  imam malo 
več prostega časa se rada odpravim na sprehod. 

Kaj bi storili z denarjem, če bi zadeli na lotu?
Ne razmišljam o teh stvareh. Vendar bi vam to 
zaupala, če bi se res zgodilo. Sigurno pa bi se 
najprej spomnila dobrih prijateljic in ljudi, ki jih 
imam rada.

Kaj želite sporočiti učencem in delavcem šole?

Mislim, da se vsi dobro počutimo, če nas kdo 
prijazno nagovori. Včasih pa nekomu veliko 
pomeni že nasmeh, zato nikar ne varčujmo z 
njim.

Misel, ki vas vodi skozi življenje.
Življenje je slikarsko platno, pobarvaj ga z vsemi 
barvami, ki jih premoreš.

N A   K R A T K O...   N A   K R A T K O...

Horoskop: Rak
Hrana: Špinača in pire krompir
Pijača: Hruškov sok

Naj skupina: R.E.M.
Pevec: George Michael
Pevka: Nelly Furtana, Tinkara 

Kovač
Film: Poslednji mohikanec

Knjiga: Imenovali so jo dvoje src
Barva: Rumena

Avto: Twingo

Učiteljici se lepo zahvaljujemo za odgovore 
in ji želimo veliko uspeha pri delu z mladimi 
nadebudneži.

Gabrijela Ploj, Tamara Caf,
Jasmina Kristl, Estera Pivec, 8. a
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Uresničene sanje
Ko sem šla spat sem sanjala, da sem orel.
Letela sem visoko in zagledala plen. Okoli njega 
sem krožila in nato napadla. Zgrabila sem ga z 
nogo, kjer sem imela mogočne kremplje. Držala 
sem ga, dokler ni bil mrtev. Nato sem ga pojedla 
in odletela.
Želela sem se odpočiti, zato sem sedla na vejo in 
opazovala. Vse sem videla po ptičje.
Zjutraj sem se zbudila, oblekla in umila. Mama 
me je vprašala, če bi jedla, ampak nisem bila 
lačna. Mama je mislila, kaj je narobe. Na poti v 
šolo sem srečala babico, ki mi je povedala, da je 
orel izgledal kot jaz. Ko me je ata peljala v šolo, 
sem zagledala orla, ki mi je pomežiknil.
V šoli sem to povedala prijateljicam, ampak so se 
samo smejale.

Larisa Trinkaus, 4. r

To res niso sanje
Sonce je vzhajalo.
Zbudili so me prvi žarki in vprašali, če bi 
stopila na oblak in se odpeljala v najlepši kraj. 
Odgovorila sem, da ja.Vstopila sem na oblak in 
se odpeljala. Med potjo sem videla lastovke, ki so 
letele na jug in druge ptice. Končno smo prispeli. 
Na jablani je viselo rdečo jabolko, zato sem ga 
utrgala in pojedla. Ob reki so bile race in siva 
čaplja. V reki pa so plavale ribe.
Sončni žarek mi je rekel naj naberem nekaj cvetlic 
za učiteljico ter jabolka za sošolce in sošolke.
Potem me je oblak pripeljal v učilnico. Učiteljici 
sem podarila cvetlice in rdečo jabolko. Ostala 
jabolka sem ponudila sošolcem in sošolkam. 
Nato pa sem dogodke pripovedovala razredu in 
družini.

Larisa Trinkaus, 4. r

Drevesna hišica
Nekega jutra sem se zbudil zelo zgodaj. Umil sem 
se ter stekel v kuhinjo, kjer me je že čakal zajtrk.
Spomnil sem se, da sva se s prijateljem 
dogovorila, da postaviva drevesno hišico. Prijatelj 
je bil že pripravljen. Z nama se je odpravil še 
njegov oče. Pri prijateljevi babici raste oreh. 
Prijateljev oče je odšel po deske, midva z Mihom 
pa sva pripravila orodje. Mihov oče se je vrnil s 
samokolnico, polno desk. Z Mihom sva splezala 
na drevo in zabila deske. Da bi bilo vse v redu, 
je deske pregledal še Mihov oče. Glavno je bilo 
narejeno.
Potem sem odšel po male deščice in naredila sva 
stopničke, kajti plezanje je bilo naporno. Prinesel 

sem že trdno vrv, ki sva jo pritrdila na vejo. Ko 
sva to delo opravila, sva se lotila težavnih sten. 
Bilo je zelo nevarno. Po dolgem času je prišlo na 
vrsto pohištvo, ki sva ga naredila sama.
Dan je zelo hitro minil in zmanjkalo nama je časa 
za igro. Pritisnili smo na pedale ter se odpeljali 
proti domu.

Gregor Brdnik, 5. r

Simon Slanič, 5. r

Jožek Zorko, 5. r

Košuta in jelenček
Globoko v starem gozdu je živela lepa košuta in 
je bila vsa srečna, ko je dobila ljubkega jelenčka, 
ki ji je razveseljeval življenje. Dnevi so jima 
minevali v igrah in ljubkovanju. Živali, ki so bile 
okoli njiju, so ju imele zelo rade in so delile z 
njima njuno srečo.
Proti večeru, ko sta se košuta in jelenček najedla, 
sta si poiskala zaveten prostorček, kjer sta se 
lahko odpočila. Potem je košuta pripovedovala 
mladičku zgodbe iz gozda o velikih jelenih, 
kakšen bo tudi sam postal.
Nekega jutra pa se je košuta zbudila vsa 
prestrašena. V gozdu je zaslutila nevarnost. Ko 
je videla, kako mladiček še spi, je začela previdno 
ovohavati zrak. Zaslišala je oddaljeno šumenje. 
Tudi to je napovedovalo nevarnost. In potem 
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se oglasi pasji lajež! Košuta steče k jelenčku, 
ga zbudi in pohiti z njim proti visokim goram. 
Psi so jima tesno sledili, nazadnje pa se jima le 
posrečilo pobegniti. Ko sta bila spet na varnem, 
pa je jelenček vprašal košuto: “Mama, kako je 
mogoče, da te je nekaj psov tako prestrašilo, saj 
sva pobegnila kot strahopetca?”
Košuta se je najprej zamislila, potem pa 
sprevidela, da se jelenček ni zavedal velike 
nevarnosti, ki jima je pretila. Zato ga je samo 
poljubila in rekla: “Ne smeš pozabiti, sinko 
moj, da gozdne zgodbe niso nikoli povedane do 
konca.”
“Kaj pa je tu še treba povedati, mama?” je vprašal 
jelenček.
“Lovski psi so nevarni!” mu pove košuta.
Tisti dan je jelenček zvedel nekaj zelo 
pomembnega, če imaš opraviti s sovražnikom, se 
mu je najbolje umakniti.
Ljubo se je ugnezdil ob ljubeči materi, kjer se je 
počutil popolnoma varno in sladko zaspal.

David Golob 7. r/9

Sabina Malek, 4. r

“Le čevlje sodi naj Kopitar!”
Opisal vam bom pripetljaj moje mame z 
“vsevedom”.
Ko je mama končala osnovno šolo, je odšla na 
srednjo kmetijsko šolo. Na šoli je bilo veliko 
učencev. Večina jih je bila preprostih, le eden je 
bil drugačen. Bil je zelo pameten. Ta učenec je 
vedno vse kritiziral (tako kot Prešernov čevljar). 
Kritiziral je tudi mojo mamo, zato ker je bila po 
njegovem mnenju slabo oblečena. Moja mama ga 
je nekaj časa prenašala, nato pa mu rekla, da naj 
neha. Ko so prišli izpiti, je ta učenec prosil mamo, 
da bi mu razložila snov. Mama mu je rekla, da mu 
bo, če bo nehal kritizirati ljudi. Ta učenec je nehal 
kritizirati ljudi in tudi izpite je uspešno opravil.
Moja mama je bila prijazna do njega, ampak če bi 

bil jaz na njenem mestu, bi tega učenca zavrnil, če 
bi me prosil za pomoč. O takih vsevedih nimam 
dobrega mnenja, saj si mislijo, da lahko delajo, kar 
se jim zahoče in so trmasti (tako kot Prešernov 
čevljar, ki je kritiziral naslikano telo, pa če prav ni 
vedel o njem nič.). Če mi takšen “vseved” pravi, 
da nimam prav (pa čeprav imam) mu rečem, naj 
najprej pogleda svoj izdelek, šele nato naj oceni 
mojega.
Včasih pa ti ljudje ne kritizirajo samo enega 
človeka, ampak vse po vrsti. Ti ljudje so v družbi 
nezaželjeni, zaradi tega, ker si izmišljajo in širijo 
laži o vsem mogočem.

Aleksander Sužnik, 8. b/9

Na planinah
Zjutraj ob 6.00 smo se odpravili na izlet proti 
Ptuju in mimo Slovenske Bistrice, Celja, Kamnika 
in pri Bledu smo se ustavili ter kupili karte za 
ogled soteske Vindgar, kjer sem v deročem 
potoku videl postrvi. Hodili smo po mostičkih in 
gozdu. Nato smo se odrpavili proti Jesenicam. V 
Jesenicah smo videli zelo veliko železarno. Potem 
smo se povzpeli iz Kranjske Gore na Vršič. Tam 
smo imeli kosilo pa sem jedel palačinke. Nato 
smo se odpravili na izvir Soče, ki se izliva v 
Jadransko morje. Povzpeli smo se po varovalnih 
jeklenih vrveh. Komaj smo prišli do splava, ki 
teče zelo hitro. Tudi voda je zelo hladna in bistra. 
Nato smo se odpravili iz doline Trente, Tolmina, 
Idirje, Logatca in Ljubljane domov.

David Šilec, 3. b

Barbara Sužnik, Nina Valenta,
Katja Kotnik, 5. r

Pripoved babice Anice in 
babice Marije
V šolo sta prišli babica od Katje in od Klavdije. 
Pripovedovali sta nam, kako je bilo nekoč v šoli. 
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Imeli so majhne razrede in klopi. Imeli so samo 
ene čevlje v družini. Nekateri so hodili v šolo 
zjutraj, nekateri popoldan. Menjavali so si čevlje. 
Menjavali so si tudi šolske stvari. Imeli so delovne 
zvezke, peresnice iz lesa, pero in črnilo. Nekateri, 
ki so hodili v šolo zjutraj, so včasih domov prišli 
bolj pozno. In potem so drugi zamudili šolo, ki 
so hodili v šolo popoldan. V šoli so imeli tudi 
kazni. Če nisi bil priden, si moral stati v kotu. Ali 
pa si pokazal dlani in so te udarili s palico. Tudi 
šolske malice so bile bolj slabe. Prinesti so si jo 
morali od doma. Za šolarje je bilo takrat zelo 
slabo. Vesela sem, da je zdaj v šoli vse drugače 
kot takrat.

Urška Peserl, 3. a

Simon Breznik, 5. r

SRNA IN SLON
NEKEGA DNE SE JE SRNA SPREHAJALA 
PO MESTU IN VIDELA V TRGOVINI 
MAJHNEGA SLONČKA. MISLILA JE, KAJ 
ČE BI SI GA KUPILA. STEKLA JE K MAMI 
PO DENAR. ŠLA JE NAZAJ V MESTO IN SI 
KUPILA SLONČKA. KO JE PRIŠLA DOMOV, 
JE ZAČELA REZATI. ODREZALA MU JE 
NOS.

REBEKA ŠNOFL, 2. A/9

SLONČEK SI ODREŽE RILČEK
SRNA SE JE SPREHAJAL PO MESTU. V 
IZLOŽBI JE VIDELA SLONA IN STEKLA 
DOMOV. PROSILA JE MAMICO, NAJ JI DA 
DENAR. KONČNO JE DOBILA SLONČKA, 
KI JE IMEL ZLOMLJEN NOS.

KARIN PETKO, 2. A/9

SLON BREZ RILCA
NEKEGA LEPEGA DNE JE SRNICA 
PREPRIČALA MAMICO IN ATIJA, DA 
SO ŠLI V TRGOVINO. USEDLI SO SE 

V AVTO. NATO JE MAMA POZABILA 
DENAR. ŠE SREČA, DA SO ŠE BILI DOMA. 
POTEM SO KONČNO ŠLI IN PRISPELI. 
ŠLI SO V TRGOVINO. NATO JE SRNICA 
ZAGLEDALA SLONČKA. TA JE BIL RES 
LUŠKAN. MAMA JE REKLA: “KUPILA TI 
GA BOM.” JUHUHU, IN SO ŠLI DOMOV! ŽE 
PRVI DAN GA JE UNIČILA, ZATO KER MU 
JE ODPADEL NOS. POČIL JE LONEC IN 
PRAVLJICE JE KONEC.

ŠPELA PESERL, 2. A/9

Anja Klobasa, 4. r

SLON IN SRNA
SLON NI IMEL NOBENE PLIŠASTE 
IGRAČKE, ZATO JE PROSIL MAMICO, 
NAJ MU DA DENAR. MAMA MU JE 
DALA DENAR. SLON SE JE ODPRAVIL V 
TRGOVINO. KUPIL SI JE SRNICO. KO JO JE 
VKLJUČIL, JE ZMIGALA S SMRČKOM.

SAŠA KURNIK, 2. A/9

OSAMLJENA SRNA DOBI 
PRIJATELJA
SRNA JE BILA OSAMLJENA. ODLOČILA 
SE JE, DA BO NAŠLA PRIJATELJA. ŠLA JE 
V GOZD IN VIDELA SLONA. VPRAŠALA 
GA JE: “ALI LAHKO POSTANEŠ MOJ 
PRIJATELJ.” “SEVEDA”, JE REKEL SLON, 
A PAZI, DA NE PADEŠ NA NOS. DALA MU 
JE BOMBON IN REKLA, MIDVA BOVA ZA 
VEDNO PRIJATELJA.

NATAŠA BRUNČIČ, 2. A/9

Kolesarski maraton
Najraje imam šport. Rad igram nogomet, namizni 
tenis, košarko, najraje pa kolesarim. Najbolj sem 
se veselil maratona v Radencih. Za maraton sem 
se moral zelo dobro pripraviti. S stricem sva 
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vsak teden kolesarila na Ptuj. Do Ptuja in nazaj 
je trideset kilometrov. Imel sem veliko kondicije. 
Devetindvajsetega avgusta sem se z družino 
pripeljal v Radence. Tekma se začne, ko ustreli 
pištola. Med potjo sta bila dva strma vzpona. 
Vozil sem eno uro in pol. Izboljšal sem lanski 
rezultat. Na postojanki smo dobili mineralno 
vodo in sok. Bil sem izmučen in srečen.

Mitja Damiš, 3. a

Maja Zupančič, 4. r

Urška 21. stoletja
Opisala vam bom prevzetne “Urške”, ki so tudi 
v današnjem času močno podobne Prešernove 
Urške iz pesmi Povodni mož.
Verjetno se je že prav vsak človek kdaj srečal s 
kakšnim mladim ali pa tudi starejšim dekletom, ki 
je bilo prevzetno.
Takšne prevzetne “Urške” spoznamo predvsem 
po tem, da so zelo vzvišene nad drugimi ljudmi. 
Mislijo, da so najlepše in najboljše, ob tem pa ne 
sprejemajo porazov. In takšna je bila Prešernova 
Urška. Bila je lepa, njena vzvišenost pa se je 
kazala v tem, da je na plesu zavračala vse plesalce, 
ki so jih prosili za ples, ker ji niso bili pogodu.
Navadni oziroma preprosti ljudje jih v svoji 
družbi ne sprejmejo, seveda pa se tudi “Urške” 
ne družijo z njimi. Ponavadi so v svoji družbi sebi 
enakih, prevzetnih ljudi. Z njimi se največkrat 
lahko pogovarjajo v lepoti, bogastvu in drugih 
stvareh, ki preproste ljudi ne bi zanimale.
Zanimivo je, da se večini vzvišenih in prevzetnih 

deklet le-to prav hitro maščuje. Lahko zbolijo, 
ali pa se pojavi preprosto dekle, ki je mnogo 
lepšo od “Uršk”, in to ji seveda “Urške” močno 
zavidajo. Zaradi svoje preprostosti, prijaznosti in 
odkritosti jo imajo v družbi raje in tako prevzetne 
deklice niso več “slavne”.
Urški se je zgodilo še huje. Zagledala je moža, ki 
ji je bil všeč. Takoj ga je hotela osvojiti, saj je bil 
pri drugih ženah zaželen. Najprej je z njim plesala 
in pripravljala se je nevihta. Povodni mož seveda 
ni bil prijazen in zato je z Urško odplesal med 
valove Ljubljanice. Tako Urške nobeden nikoli 
več ni videl.
Mislim, da je prav, da se takšnim in drugačnim 
“Urškam” njihova prevzetnost maščuje, vendar 
ne s smrtjo. Lahko so kaznovane na drugačne 
načine in se kasneje lahko tudi spremenijo ter 
opazijo, da njihova prevzetnost ni bila koristna.
Zaradi vzvišenosti in nesramnosti do drugih so 
“Urške” enaindvajsetega stoletja na slabem glasu.

Monia Kolarič, 8. b/9

Urška 21. stoletja
Velikokrat se srečujemo z ljudmi, ki so prevzetni. 
V njihovi družbi se ne počutimo dobro, saj nas 
imajo za manj vredne in nas gledajo z viška. Tudi 
preprostih ljudi ne sprejemajo.
Letošnje počitnice sem preživela v družbi z veliko 
ljudmi. Nekateri med njimi so bili prevzetni. V 
njihovi družbi se nisem počutila dobro, saj me 
niso sprejeli takšno kot sem.
Ampak ti ljudje nimajo le-te slabe lastnosti, da 
so prevzetni. Ponavadi so tudi slabi po srcu in 
ljudem privoščijo slabo. Najbolj pa mi je bilo 
težko pri srcu, ko so zmerjali svoje najboljše 
prijatelje, jim postavljali pravila, kako se morajo 
obnašati in seveda, vedno so se imeli za več 
vredne od njih.
Prijatelje so si izbirali sami. Če jim kateri od njih 
ni bil po volji, so ga tako dolgo vodili za nos, 
dokler jim je bilo po volji in so od tega imeli 
korist, nato pa so se vedli do njih, kot da jih ne 
poznajo.
Tako so dan za dnem ostajali brez prijateljev, in 
na koncu zaradi njihove prevzetnosti in hudobije 
ostali sami.
Tako se je dogajalo tudi z Urško iz pesmi 
Povodni mož. Tudi ona je bila prevzetna in si je 
izbirala le-tiste ljudi, kateri so ji bili všeč in njej po 
volji. Vse može je vodila za nos, dokler ni dobila 
takšnega, ki ji je bil kos. Na koncu je bila tudi ona 
kaznovana za svojo prevzetno, saj se je izgubila 
med valove reke Ljubljanice.

LITERARNE STRANI
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Najboljše je, da se ne družimo s prevzetnimi 
ljudmi, da ne bomo tudi mi na koncu užaljeni.

Jasmina Pukšič, 8. b/9

Nina Osojnik, 7. r/9

Trgatev
Bil je lep sončen dan in grozdje je bil dovolj 
dozorelo, da ga poberemo. Dogovorili smo se, 
da bomo ta dan imeli trgatev. Mami vedno pravi, 
da naj vsak poskrbi za svoje orodje. Torej sem si 
pripravil škarje, vedro in škornje. Popolna oprema 
za pravega berača.
Prišlo je jutro trgatve. Zbrali smo se ob kavi 
in slaščicah. Pripovedovali smo si smešne 
dogodivščine in se odpravili v vinograd. Vsak 
si je izbral par, s katerim bo pobiral eno vrstico 
vinograda. Tekmovali smo v nabiranju grozdja in 
pripovedovanju šal. Bilo je polno smeha. padcev 
po mokri travi in lačnih trebuščkov, ki so čakali na 
dobro kosilo. Grozdja je bilo veliko več kot smo 
ga pričakovali in bili smo veseli. Po končanem 
delu nas je pričakalo dobro kosilo.
Tako smo zaključili trgatev in vsi, ki so bili na 
trgatvi so bili zadovoljni in dogovorili smo se, da 
se znova dobimo.
Če še niste pobrali grozdja, strite to čimprej in se 
prijetno zabavajte.

Andrej Sterniša, 5. r

Prispel sem, a glej...
Sedel sem ob pisalni mizi ter hrepeneče gledal 
v predal, ki ga je mama zaklenila. V njem je 
bila knjiga pravljic. Vedno sem si želel živeti v 

pravljici.
Zaprl sem oči. Ko sem zopet odprl oči sem 
videl, da to ni moja soba. Ležal sem na travniku, 
kjer so cvetele lepe rdeče rože. Droben glasek 
se je oglasil: “Glejte, zbudil se je.” Vstal sem in 
zagledal majhna električna zelena bitja. Največji 
pritlikavec, ki je bil videti zelo star, je stopil 
preden in rekel: “Kdo si ali kaj si?” Povedal sem, 
da sem Gregor ter prihajam iz Voličine. Bitja so 
me le začudeno pogledala. Povedali so mi, da se 
njihovo ljudstvo imenuje Driade. Bili so mali kot 
roka, oči so imeli izbuljene, velika ušesa in cvileč 
glas. Iz glav so jim rasli gosti lasje. Skratka zelo 
čudna bitja. Povabili so me v moj dom, ki je bil 
na visoki vzpetini. Ko sem se okrepčal z njihovo 
pijačo slemanuškom, so mi razkazali okolico. Na 
poljih so redili drevesa, ki so jih poimenovali žive 
vrbe. Bila so visoko in njihove veje so švigale 
okoli mene. Odpeljali so me do Začaranega gozda 
in iz njega je prikopitljal beli samorog. Povedali 
so mi, da v gozdu živijo nevarne živali kot so 
kentavri in ognjene rakovice. Zadnja točka našega 
izleta je bilo staro drevo, ki je govorilo. Povedalo 
mi je, da se ta dežela imenuje Vas misli. Takrat 
sem se spomnil svoje sobe.
Ko sem odprla oči sem se zavedala, da sem 
zaspal. Obljubil sem si da Vas misli obiščem ob 
prvi možnosti.

Gregor Brdnik, 5. r

Katja Fištravec, 4. r
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Smeh ni greh

Za domačo nalogo je bilo potrebno opisati tigra. 
Naslednji dan je Mihec prebral svojo nalogo:
“Tiger je velik in močan in ima grd rokopis.”
“Kako pa si prišel do rokopisa?” je presenečena 
učiteljica.
“V knjigi piše, da ima grozne kremplje.” 

“Jure, povej mi stavek v kateri je beseda sladkor.”
“Bela kava.”
“Ja, kje je pa tu sladkor?”
“V kavi, vendar!” 

“Zmago, kaj boš ko boš velik?” vpraša učiteljica.
“Smetar. Oni delajo samo ob sredah.”

Učiteljica v 6.razredu pride v razred, kjer bi 
morala učiti o nastanku otroka.
“Ali veste, kako pride dojenček na svet?” vpraša 
učiteljica.
“DAAAA!” zakričijo otroci.
“Ali ga prinese štorklja?” zanima učiteljico.
Eni otroci odgovorijo da, eni pa ne.
“Potem pa se vi, ki veste postavite na levo stran, 
vi ki pa ne veste pa na desno,” svetuje učiteljica.
Vsi se postavijo,le Janezek ostane v klopi.
“Kaj pa je s tabo Janezek?” vpraša učiteljica.
“Ker ne vem, kar naj gremo mi, ki to že delamo.”

Aleksander Živko in Primož Sužnik, 8. b

2. Nasprotno od top (npr. top nož, _ _ _ _ _ nož)
3. Oton Župančič je bil...

8. Črta, ki nima ne začetka in ne konca.
12. Nasprotno od grenko.

Križanko je pripravila: Barbara Sužnik, 5. r
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Kaj je za nas sreča?
Tjaša: Ko po mene v šolo pride mama.
Ines: Da imaš nekoga rad.
Žiga: Prijateljstvo.
Tadej: Če se ti nekdo opraviči, če ti je storil kaj 
žalega.
Žan: Ko se imamo radi.
Tadeja: Prijateljstvo.
Demi: Kadar delamo kaj lepega.
Larisa: Če te nekdo ne popiše s flumastrom.
Sara Markl: da se ne potiskamo.
Nino: Kadar nekaj dobim.
Jasmina: Ko vidim sošolke.
Miha: Ko se nasmejimo.
Klemen: Ko pride po mene mama in gremo v 
trgovino.
Borut: Ko smo v telovadnici.
Monika: Ko se smejimo.
Sara Smodiš: Ko vidim prijatelje in prijateljice.
Mojca: Ko gledam oddajo Najšibkejši člen.
Karli: Ko se sabljam.
Blaž: Ko se igramo nogomet.
Manuela: Ko pride po mene babica.
Tadeja: Da se imamo radi.
Katja: Ko vidim svojega soseda Tomija.

1. A/9

Trači
Spet se vračamo z vročimi zgodbicami. Na peresnici 
od Taje L. smo opazili sumljiv srček v katerem 
je zapisano ime Blaž. Kateri ste pozabili naj vas 
opomnimo, da sta Taja in Blaž Ž. hodila več kot eno 
leto. Tudi Tajina bivša Mitja V. iz 8. b in Janko T., 
je še vedno nista pozabila. Tamara F. se še vedno ni 
znebila privržencev, katerih število stalno narašča. 
Aleksander S. iz 8. b/9 pa veselo pogleduje proti eno 
leti starejši Sabini M. iz 8. a, ta pa pogleduje proti 
sosošolcu Primožu S. iz 8. b. Novi učenec Matej Č. iz 
8. b/9 ima novo simpatijo, sošolko Moniko K. Aleš 
H. 8. a/9 ima skrite pogovore s Katjo P. iz 8. b/9.

Novi izdajalci S. K. P.

Nekaj za smeh
“Moja babica je takooooooo stara,” reče Tine.
“Kako stara?” zanima Toneta.
“Tako stara, da ima opravljen izpit iz ježe dinozavra.”

“Kaj je največje pokrivalo na svetu?”
“Ženska spalna srajca.” “Zakaj?”
“Ker pokriva dve mlekarni, eno plinarno in nočno 
zabavišče.”

Aleksander Živko in Primož Sužnik, 8. b


