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Šolsko leto: 2017/2018
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Lucija, december 2017

Večino fotografij v glasilu so učenci samostojno izbrali na spletu ali narisali, ostale so
last OŠ Lucija.

ZA ZAČETEK
Ku – ku, spet smo tu!
Stara in nova ekipa se je zbrala, da bi nov časopis izdala.
Kakor lani smo se znova potrudili, da bi v vaših možgančkih zanimanje vzbudili.
Veliko se boste nasmejali in naučili, saj vas bomo s članki razvedrili.
Veselo branje in mirne sanje!

Vse oTina
meniManfreda in novinarji šolskega glasila
Urednica
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NOVINARJI POVEDO VSE O SEBI
Ime mi je Marta Španjol M. Živim v Luciji.
Rodila sem se 22. 3. 2008 v Izoli. Stara
sem 9 let. Moja najljubša jed so
palačinke. Sem zelo radovedna. Igram
tudi kitaro. Moj oče je bil v vojski. Dobil je
veliko medalj. Moja najboljša prijateljica
je Erika Kleva. Nimam fanta, a ga iščem.
Marta Španjol M., 4. c

Sem Etien. Hodim v 4. a-razred. Rodil sem
se v Izoli 1. 12. 2007. Dirkam z motorji,
sem državni prvak Slovenije. Moje
največje sanje so, da postanem svetovni
prvak v moto GP. Moji prijatelji so Thai,
Enej, Eneij in Andraž. Moj najboljši
prijatelj je Thai. Moja mama je Slovenka,
oče tudi. Moja sestra igra v našem
domačem Rokometnem klubu Piran. Zelo
so uspešni.
Etien Kantar Božič, 4. a

Ime mi je Rok. Moj najljubši predmet je
matematika. Hodim v 4. c razred na OŠ
Lucija. Živim v Luciji. Rodil sem se 23. 10.
2008 v Izoli. Sem zelo dober plavalec in
igralec tenisa. Dober sem tudi v
izdelovanju. Moj najboljši prijatelj je
Alexander Ozimec. Zelo so mi všeč
testenine s tuno. Obiskujem 3. razred
glasbene šole in igram trobento.
Rok Lončar, 4. c

Ime mi je Eva Le calve. Imam 9 let.
Obiskujem 4. b-razred. Po narodnosti
sem Francozinja. Ko sem bila stara 3 leta,
sem se preselila v Slovenijo. Živim v
Luciji. Moja najljubša barva je viola. Rada
imam živali. Najljubša mi je zajec. Za
božič si želim kamero. Doma imam psa.
Imam fanta, ki živi v Franciji. Zelo ga
pogrešam. Moja najljubša jed je pašta s
tuno. Moja starša sta ločena, zato živim
samo z mamo. Očeta zelo pogosto
obiskujem.
Eva Le calve, 4. b

Ime mi je Eneij Pikel. Živim v Luciji in v
Portorožu. Obiskujem 4. b-razred. Rodil
sem se v Izoli leta 2007. Star sem 10 let.
Moj najboljši prijatelj je Mark Šinkovec.
Učim se lokostrelstva. Moja trenerka je
evropska prvakinja. Znam kuhati in učim
se igrati na klavir. Imam ločene starše.
Nimam punce, ampak si jo želim.
Eneij Pikel, 4. b

Ime mi je Nikola, pišem se Zhezhovski.
Hodim v 4. b-razred. Živim v Portorožu.
Rad imam živali. Moja najljubša barva je
rdeča. Rodil sem se 27. 9. 2008 v Izoli.
Imam
9 let.
Moja najljubša jed so
prepražen krompir, špageti in lazanja.
Moj najboljši
prijatelj je Nai Ličen.
Družim se tudi z
Olsenom, Reyem,
Etienom in drugimi prijatelji. Igram na
kitaro, malo pa tudi na flavto.
Nikola Zhezhovski, 4. b

Ime mi je Mark in pišem se Šinkovec. Živim v bloku v Luciji, Obala 118. Obiskujem 4.
b. Rodil sem se v Izoli 20. 11. 2008. Star sem 9 let. Moji najboljši prijatelji so Eneij,
Mitja, Abel. Če je še kdo, sem pozabil. Moja najljubša jed so pica, sladoled in ringlo.
Ko bom velik, bom novinar. Rad plešem hip-hop in igram na klarinet. Zaradi svojega
najboljšega prijatelja Eneija znam kuhati. Imam mamo iz Ljubljane.
Mark Šinkovec, 4. b
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Sem Klara Berić. Stara sem 10 let. Rojena sem 17. 5. 2007. Hodim v 5. razred OŠ
Lucija. Rojena sem v Sloveniji, v Izoli. Moja najljubša barva je modra, moja najljubša
žival pa sta pes in delfin. Imam različne hišne živali: hrčka, želvo in psa. Moja
najljubša jed je pašta s tuno, najljubša knjiga pa Zlobna zobarka pisatelja Davida
Walliamsa. Imam tudi sestrico Lano Berić. Moja mama je rojena v Bosni, moj tata pa v
Sloveniji, zato sem pol Slovenka pol Srbkinja. Zelo rada berem različne knjige in ne
morem se odločiti za najboljšega pisatelja. Ko bom velika, si želim biti novinarka ali
učiteljica. Prebrala sem že veliko knjig, kot so Čarovnice, Košarka naj bo, Butalci,
Zlobna zobarka … Moja najboljša prijateljica je novinarka Anastasja Zeka. Igram
odbojko. Številko dresa je 16. Bila sem že na mnogo tekmah. Čez poletje potujem v
druge države ali mesta. Prejšnje leto sem šla v Bosno in Črno goro. Tam je zelo lepo.
To leto sem obiskala Tunizijo. Prejšnje šolsko leto sem bila kar uspešna z ocenami.
Klara Berić, 5. b
Sem Anastasja Zeka. Stara sem 10 let. Rojena sem 11. 11. 2007. Hodim v 5. razred.
Rojena sem v Izoli. Moja najljubša žival je delfin, barva pa modra. Imam sestrico
Teodoro Zeka. Moji starši so Srbi, zato sem po rodu Srbkinja. Živim v Luciji in hodim
v OŠ Lucija. Doma imam hrčka, želvo in psa, naslednje poletje dobim mačko. Zelo
rada berem in do zdaj je moja najljubša knjiga Tiranska teta, ki jo je napisal pisatelj
David Williams. Prebrala sem tudi druge knjige, kot so Butalci, Drejček in trije
Marsovčki, Kekec, Košarkar naj bo, Matilda … Ko bom velika, si želim postati
učiteljica ali novinarka. Moja najboljša prijateljica je Klara Berić. Čez poletje vedno
ostanem v Sloveniji, zato pa k meni na morje pridejo bratranci in sestrične. Moj
najljubši šport je odbojka. Z ekipo sem bila že velikokrat na tekmah. Moja številka
dresa je 18.
Anastasja Zeka, 5. b
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BI BIL TUDI TI NAŠ NOVINAR?
Ugotovi, kaj je značilno za poklic novinarja. Ko izpolniš vprašanja, jih odnesi novinarjem.

Novinarstvo je_____________________.
Kaj je pomembno delo novinarja?
_________________________________________.
Kje objavimo novice?

V

_______________________,

na

__________________,

na_________________, na_______________ in __________________.
Pripomočki novinarja so:

________________,

_________________,

____________,

______________…
Imaš mogoče kakšno idejo za naš šolski časopis? _______________________________
___________________.
Če želiš biti novinar/ka izpolni intervju, ki sta ga pripravili Klara Berić in Anastasja Zeka!

Klara Berić, 5. b, Anastasja Zeka, 5. b
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INTERVJU S PRIMOŽEM SUHODOLČANOM
Eneij: Ali ste imeli že kdaj problem z ravnateljico?

Primož: Ne, ampak z ravnateljem. Za vse, kar je bilo na šoli narobe, je bil kriv on. In
moj oče je bil ta ravnatelj.
Eneij: Na koliko šolah ste že bili?
Primož: Tega se pa ne spomnim.
Eneij: Kateri dogodek iz vašega življenja vam je najbolj smešen?
Primož: Ko sem kuhal špinačo in mi je razneslo lonec, potem je bila cela hiša zelena.
Eneij: Kje ste dobili navdih za svoje smešne zgodbe?
Primož: To se mi zgodi in potem zapišem.
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Eva: Kakšno barvo las imate?
Primož: A se ne vidi? Imam prozorno barvo las.
Eva: Kdo vas je navdušil nad pisanjem?
Primož: No, ko sem bil še majhen, so v moji hiši pleskali zidove in je bila barva še
sveža. Takrat sem po stenah risal črte. Prišla je moja sestra pa je rekla: »Joj, naš
Primož se je naučil pisati črko i!«
Eva: Katera je vaša najljubša knjiga?
Primož: Moja najljubša knjiga je Goran Dragič.
Eneij Pikel, 4. b, Eva Le calve, 4. b
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ŠOLSKE NOVIČKE
TEDEN OTROKA
Teden otroka je potekal od 2. do 7. oktobra 2017. Ker obiskujem 4. razred, bom pisala
predvsem, kaj se je dogajalo pri nas. V ponedeljek smo pripravljali vršičke zelišč. V torek
smo se spremenili v raziskovalce in z namigi okoli šole iskali zaklad. V sredo je na žalost
odpadel obisk muzeja. Namesto tega smo imeli prestavitev o pravicah otrok in pri tem smo
se režali kot opice. Učenci 5. razreda so v ponedeljek gledali film. V torek so delali preskuse
s temperaturo, v sredo pa so izdelovali hladilno torbo.
Eva Le calve, 4. b

DAN V PIRANU
V petek, 22. 9. 2017, smo se ob 7.40 z avtobusom odpeljali proti Piranu. Najprej smo našli
naše stojnice in si ogledali kratko predstavo. Začeli smo raziskovati Piran. Najprej smo se
sprehodili do svetilnika. Potem smo šli mimo prve postaje in nato še do naše. Sledile so štiri
postaje: Tartinijeva hiša, Medja dom Piran, piranska občina in Trg 1. maja. Končalo se je
tako, da smo se vrnili na Tartinijev trg. Nagrada so bile čokoladice.
Rok Lončar, 4. c
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Nastopala sem v legendi o Benečanki. Vsakič, ko je skupina odšla na naše stojnice, sem jaz
________________ (Na črto napiši, kaj sem počela). Ko smo končali z nastopom, se je razred
odpravil k stojnicam. Kasneje smo šli po zaklad in še najpomembnejše je to, da je naš razred
zmagal! Bravo, 4. c! V mojem domišljijskem jeziku »Kee som in gon« pomeni, da je šel
lonec v konec v obratnem smislu.
Izmed spodnjih namigov ugotovi, kaj sem počela (obkroži z modro barvo in napiši na črto z
roza barvo)
1. Odšla sem do stojnic.
2. Plesala sem na Tartinijevem trgu.
3. Ostala sem pri Benečanki.
Marta Španjol M., 4. c

(Rešitev-št. 1: Odšla sem do stojnic.)
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ZANIMIVOSTI ZA VSEVEDE

KARIERA MATTYJA BRAPSA
Mladi glasbenik Matty Braps je s svojo kariero začel v otroštvu oziroma pri sedmih letih.
Matty B je krajšava. Njegovo pravo ime je Matthew David Moriss. Raper Matty b oziroma
Matthew David Mooriss je zelo nadarjen. Rodil se je v Duluth Georgia, kjer tudi živi z dvema
bratoma in mlajšo sestrico. Njegova prva pesem je remix I, Belive in you, izdana 22. junija
2010. Moja najljubša pesem je Live for today, moja druga najljubša pa Driman. Poiščite
katero izmed njegovih uspešnic na youtubu.

Nikola Zhezhovski, 4. b

NOČ ČAROVNIC

Noč čarovnic je noč pošasti oziroma izmišljenih bitij. Znana je po angleškem izrazu
Halloween. Praznik se je najprej pojavil v Ameriki. Stari Kelti so 1. novembra praznovali
začetek novega leta in hkrati tudi prehod iz sončne in toplejše polovice leta v temačno in
hladnejšo. Tega dne so priljubljene oranžne buče, v katere se izreže strašen in jezen obraz.
Vanje vstavimo tudi svečko. Ljudje se oblačijo v okostnjake, čarovnice, volkodlake …
Nikola Zhezhovski, 4. b

GRČIJA - LEFKAS
10

ŠOLSKI ČASOPIS 1, 2, 3 …

PRELISTAJ ME ŠE TI!

Grčija ima veliko otokov. obiskal sem Lefkas. Zapomnil sem si mesta Agios, Nikitas, Lefkada,
Nidri in Nikijana. Tam so kanalizacijske cevi tako ozke, da se papir daje v kontejner.

zemljevid Lefkasa

Nidri

Lefkas ima od desetih dve najlepši plaži na svetu.

Porto Kaciki

Bival sem v hotelu na zgornji fotografiji - Lidias beach. Beach po angleško pomeni plaža. V
Grčiji se jasas reče, ko prideš in ko greš. Z letalom je približno eno uro in pol vožnje. Za
odhod na letališče sem moral vstati ob treh ponoči.

Letališče Brnik
Eneij Pikel, 4. b
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NEZEMLJANI

Nezemljane so opazili že povsod po svetu. Na žitnih poljih delajo mandale.
Eneij Pikel, 4. b

ANUNNAKI
Anunnaki so pred milijoni let prišli na Zemljo, ker so potrebovali zlato. Začeli so kopati, nato
so se pritoževali nad delom, zato so svoje gene vsadili v nas. Živeli so dolgo let in visoki so
bili tudi do 2 metra. Z leti se je tudi nam življenjska doba krajšala.

Eneij Pikel, 4. b

GORE
Poznamo veliko gora, kot so Kokoška, Nanos, Triglav itd. Vsi vemo, da je Triglav najvišja
gora v Sloveniji. Katera pa je najvišja gora na svetu? Ali veš? To je Mount Everest.
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Ali veš, da se ena izmed naših gora imenuje kot žival? To je Kokoška. Veš, zakaj se tako
imenuje?

Ena izmed gora v naši bližnji okolici se imenuje Nanos. Niti malo ni podobna nosu. Zato ne
vem, zakaj jo tako imenujejo. Ta članek sem izbral, ker so mi všeč gore.

Mark Šinkovec, 4. b

VESOLJE
Ali si vedel, da je vesolje večje od galaksije? V vesolju so tudi portali, ki te peljejo v drugo
galaksijo. Ko prideš na drugo stran portala, ni nujno, da boš prišel skozi isti portal ven. V
vesolju se z lahkoto izgubiš, tudi če si v galaksiji, kot je Zemljina.

Sonce je tako vroče, da bi lahko stopilo tudi najtrdnejšo kovino in železo.

A si vedel, da so zvezde, ki jih vidimo na našem nebu, v resnici tudi planeti? Z Marsa je
Zemlja videti modra, mi pa Mars vidimo kot rdečo zvezdo.
Mark Šinkovec, 4. b
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ZGODOVINA MUMIJE
Mumija je fosilni ostanek sesalcev, še posebej ljudi, katerih koža in meso sta se ohranila,
potem ko sta bila namerno oz. naključno izpostavljena kemikalijam, ekstremni vročini, ledu ...
MUMIFIKACIJA: Mumifikacija je postopek ohranitve mumij organizmov ali odlitkov mumij
organizmov v sedimentu. Je zelo redek način fosilizacije. V starem Egiptu so mumificirali
trupla bogatih ljudi in faraonov, danes pa si mumifikacijo lahko privoščijo vsi. S truplom so
praviloma ravnali takole: najprej so s kovinsko kljuko potegnili skozi nosnico možgane, nato
so z nožem odprli trebušno votlino in odstranili drobovje, sledilo je umivanje, nazadnje so
truplo nasolili in posušili. Vse to je trajalo več mesecev. Da se truplo ne bi sesedlo, so ga
napolnili z ilovico, peskom, smolami, zvitki platna in dodatki dišečih snovi. Na koncu so truplo
zavili v platnene povoje. Vanje so Egipčani polagali amulete, da bi magični urok pomagal
mumiji, da bi se prebudila. Truplo so nato položili v več lesenih krst, ki so bile druga v drugi,
nato pa še v kamniti sarkofag.

ANUBIS: Anubis je bil v staroegipčanski mitologiji sprva bog mrtvih in vladar podzemlja,
kasneje pa bog balzamiranja in varuh pokopališč. V egipčanskih tekstih je bilzapisan kot
Inpw (tudi Anpu, Anupu, Inepu, Ienpw ali Yinepu), kar so Grki kasneje zaradi težke
izgovarjave spremenil v Anubis. Znan je tudi kot Sekhen Em Pet ter Ano-Oobist.

Klara Berić, 5. b
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MORJA, OCEANI IN NJIHOVE GLOBINE
Morja in oceani pokrivajo večino Zemlje. Kaj veš o njih?
V morju je veliko živih bitij, zato je prav, da ga ohranimo čistega. V morju živi zelo posebno
bitje, pelamis. Kako zanimivo ime! Kaj meniš, kaj bi to bitje lahko bilo?
Pravzaprav se tako imenuje največja elektrarna na morju, ki deluje s pomočjo morskih valov.
Ime je dobila po orjaški morski kači iz grške mitologije, saj je po videzu podobna kači
velikanki, ki jo poznamo kot pelamis. To je 120 m dolga in 750 ton težka plavajoča
elektrarna.

Klara Berić, 5. b, Anastasja Zeka, 5. b

PREGOVORI O ZNANJU, PREUDARNOSTI IN UČENJU
TER NJIHOVIMI RAZLAGAMI
Poveži pregovore z njihovimi pomeni.
PREGOVORI

RAZLAGE

Več znaš, več veljaš.

Več se uči, več boš znal.

Kar ti v glavi ostane, ti nihče ne vzame.

Nikoli ne obupaj, večkrat poskusi.

Več glav več ve.

Znanja ti ne more nobeden vzeti.

Riba mora trikrat plavati: v vodi, olju in
vinu.

Več boš znal, večkrat te bodo opazili.

Vaja dela mojstra, če mojster dela vajo.

Več ljudi več ve.

Klara Berić , Anastasja Zeka 5. b
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ŠPORTNI KOTIČEK
ATLETSKI TROBOJ
V sredo, 15. 11. 2017, smo imeli učenci 4. razreda atletski troboj. Najboljša dva sta bila
izenačena. To sta bila Etien Lovrenčič in Kristijan Kodrič. V metu žvižgača (vortexa) je tretje
mesto osvojil Etien Kantar Božič, drugi je bil Etien Lovrenčič, prvo mesto pa Kristijan Kodrič.
Med dekleti je bila tretja Erika Kleva, druga pa Sara Gorenc Valeta, prvo mesto je osvojila
Dana Skrt. V skokih v daljino je tretje mesto dosegel Naj Ličen, drugo Kristjan Kodrič, prvo
pa Etien Lovrenčič. Bilo je zanimivo in tekmovalno.

Etien Kantar Božič, 4. a

UČENCI 5. RAZREDA SE BORIJO ZA ZMAGO
V sredo, 27. 9. 2017, so učenci 5. b in 5. a borili za zmago v košarki. Tekmo je bilo zanimivo.
Bilo je veliko prekrškov, spotikanja in brcanja. Nekateri so bili ranjeni, polni modric. Tekma je
bila zelo napeta. Navijačic je bilo zelo veliko, zato so se tekmovalci počutili pomembne. Po
tekmi je bilo veliko pripomb med učenci. Igra ni bila pravična, a smo se vseeno zabavali.
Zmagali so učenci 5. b-razreda, ki so se tega zelo veselili. 5. a-razred pa poraza ni sprejeli.
To so učenci tudi glasno povedali. Morda se bo naslednjič nasmehnila sreča tudi 5. arazredu.
NAUK: Naučili smo se, da je poštena igra vedno pomembna. Tako se ekipi na koncu
razumeta in ne pride do poškodb.
Pobarvaj žogo na desni, da bo čim bolj podobna žogi na levi.

Klara Berić in Anastasja Zeka, 5.b
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EVROPSKO PRVENSTVO V KOŠARKI

Evropsko prvenstvo v košarki se je zaključilo 17. septembra 2017. Naši bojevniki so se borili
in končno dobili pokal, na katerega so čakali 10 let. Goran Dragič je bil eden izmed najboljših
igralcev. Ko je Dragič šel na klop, ni samo čakal, ampak je spodbujal ostale igralce. Tekma je
bila napeta, a na koncu so zmagali Slovenci. Veliko prostih metov je bilo in veliko favlov.
Srbom je bil onemogočen met na koš, saj so jih Slovenci preigravali. Srbi so se trudili, a niso
zmagali. Niso prišli do žoge. Igra je bila dolga in težka, nasprotniki so bili zelo dobri in močni.
Igra je bila poštena in pravična. Vsi so bili enako močni.

Nikola Zhezhovski, 4. b

Luka Dončić se je rodil 28. februarja 1999. Ima 18 let. Je v ligi ACB. Visok je 204 cm. Tehta
99 kg. Igra tudi v madridskem Realu. Goran Dragić se je rodil 6. maja 1986. Visok je 1,94 m,
tehta pa 85 kg. Njegov položaj je branilec in organizator NBA.
Kateri so drugi igralci reprezentance? Žiga Dimec - njegovo igralno mesto je center. Rodil se
je 20. 2. 1993. Visok je 211 cm. Na dresu nosi številko 22. Njegov klub je Krka. Vlatko
Čančar ima številko 31. Njegovo igralno mesto je kril. Visok je 203 cm. Rojen je 10. 4. 1997.
Njegov klub je Mega Leks (SRB). Saša Zagorac - igra je center. Visok je 207 cm in ima
številko 17. Rodil se je 1. 1. 1984. Gašper Vidmar ima številko 14. Visok je 211 cm. Rodil se
je 14. 9. 1987. Je v skupini Banvit (TUR). Jaka Blažič je s številko 11 branilec. Visok je 196
cm. Rodil se je 30. 6 1990. Njegov klub je Morabanc Andorra. Oto Muric nosi številko 8,
njegovo igralno mesto je krilo. Visok je 202 cm. Klemen Prepelič je v dresu s številko 7.
Visok je 191 cm. Njegovo igralno mesto je branilec. Rodil se je 20. 10. 1992. Aleksej Nikolić
ima številko 6. Njegovo igralno mesto je branilec. Rodil se je 21. 2. 1995.

Mark Šinkovec, 4. b
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DIRKAČI

24. 9. 2017 je eden izmed najboljših dirkačev na
svetu, Valentino Rossi, v dirkališču Aragon z zlomljeno
nogo dosegel 6. mesto. Italijanski šampion Valentino
Rossi se je rodil 16. februarja leta 1979. V razredu 125
cm³ je v sezoni 1996 končal na 9. mestu. Že naslednje
leto je z enajstimi zmagami ugnal vso konkurenco in
napredoval v razred 250 cm³. Dobil je naslov
svetovnega prvaka, kar mu je odprlo vrata v kategorijo
500 cm³. Leta 2009 je na dirki v Assnu osvojil svojo
100. zmago.

Valentino Rossi je z Nicky Haydenom leta 2006 osvojil
2. mesto v kategoriji 500 cm³ v svetovnem pokalu. Žal
je Nicky Hayden leta 2017 v prometni nesreči umrl po
zelo hudi borbi za življenje.

Etien Kantar Božič je najboljši slovenski dirkač v
kategoriji junior b oziroma otroci dve.

Jan Poropat je evropski prvak.

Etien Kantar Božič, 4. b
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ŠPORTNA UGANKA
Poveži slike športnikov z njihovimi imeni. Lahko si pomagaš z opisom pod sliko.

Državni prvak Slovenije, ki
ima za prijatelja evropskega
prvaka.

Dober dirkač, ki je zaradi
kilogramov prestopil v
kategorijo »hvale«.

Zelo uspešen dirkač, ki si
ogromno upa in misli tudi na
druge. Je državni prvak
Slovenije.

Devetkratni svetovni prvak.
2017 je njegovo zadnje leto
kariere.

Je najboljši nogometaš na
svetu.

Je evropski prvak v mini-motu.

Najboljši
nogometaš na
svetu.

Dober dirkač,ki ne
pokaže zmeraj
svojega talenta.

Enej Logar

Zelo dober
nogometaš. Njegov
talent je streljanje na
gole.

Etien Kantar Božič
Valentino Rossi

Cristiano Ronaldo

Dober nogometaš.
Njegova posebnost so
številni goli.

Jaka Gorjan

Leone Messi
Neymar

Zlatan Ibrahimović

Jan Poropat
Jack Miler
Etien Kantar Božič, 4. b
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USTVARJALNI KOTIČEK

Amina Šakanović, 2. c
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ZABAVNI KOTIČEK

1.

3.

2.

5.

4.

6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nikola Zhezhovski, 4. b

Eneij Pikel, 4. b
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REBUSI

1234567
123

1234567

GESLO:__ __ __ __ __ __ __

123456

1234
Anastasja Zeka, 5. b

SMEŠNICE
1. Janezek je dobil novo kolo. Vozil je prvi krog in rekel: »Mama, glej, brez rok!« Potem je
šel drugi krog in vzkliknil: »Mama, glej, brez nog!« Potem je šel še tretji krog: »Mama, glej,
brez zob!«
2. Pri mojem prijatelju doma imajo tako velike ocvirke, da zgledajo kot mala svinja.
3. Zelo dober mehanik je imel 10 sostanovalcev, a ni imel svoje delavnice. Sosedje so mu
hoteli narediti delavnico, tako so se organizirali. Eno dekle mu je dala popraviti likalnik. Rekla
je, da naj to popravijo po petih minutah, sicer bi naredili tak likalnik, da bi lahko z njim samo
še cesto asfaltira.
Etien Kantar Božič, 4. a
1. Zakaj ima blondinka okroglo hišo? Da je mama ne pošlje v kot.
2. Janezek je moral napisati pet povedi za domačo nalogo. Ko je prišel domov, je vprašal
mamo: »Mi pomagaš napisati pet povedi?« »Ne morem, kuham.« Potem je vprašal očka:
»Mi pomagaš napisati štiri povedi?« »Ne morem, kakam.« »Sestrica, mi lahko pomagaš
napisati tri povedi?« »Opica v zelenih gatah.« »Brat, mi lahko pomagaš napisati dve
povedi?« »Su-su-supermen!« »Babica, mi lahko pomagaš napisati eno poved?« »Rožica je
ovenela.« Janezek je prišel v šolo. Učiteljica mu je naročila, naj prebere povedi, ki jih je
napisal za domačo nalogo. Janezek je odgovoril: »Ne morem, kuham.« »Janezek, še eno
tako pa greš k ravnateljici!« »Ne morem, kakam.« Moral je k ravnateljici. Vprašala ge je: »Kaj
misliš, kdo sem jaz?« »Opica v zelenih gatah.« »Kaj misliš, da si ti?« »Su-su-supermen!«
Padla je v nezavest. Janezek je rekel: »Rožica je ovenela!«
Rok Horvat Lokas, 2. c, Domen Nemgar, 2. c
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KRIŽANKA

1

2

3

4

5

6

7

1. HRANA, KI JO JEDO NA MILIJONE LJUDI.
2. S ČIM OKRAŠUJEMO NOVOLETNE JELKE?
3. UPORABLJA SE JO PRI ODBOJKI, NOGOMETU…
4. S ČIM ŠIVAMO?
5. KAJ KAŽE URA?
6. KAKO SE IMENUJE NAŠA CELINA?
7. S ČIM ZABIJAMO ŽEBLJE?
Eneij Pikel, 4. b
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POBARVANKA: MANDALA

Eneij Pikel, 4. b
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OPTIČNA PREVARA
Opazuj sliki. Kaj opaziš?

Eneij Pikel, 4. b

KRIŽANKA
Vpisuj po vrsti, kar prikazujejo slike. V rdečih kvadratkih boš dobil geslo.

Mark Šinkovec, 4. b
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INTERVJU (VSE O SEBI)
1.Kako ti je ime? ___________________________________.
2.Koliko let imaš? _____.
3. V katerem razredu si? _____.
4.Opiši svoj razred! ________________________________:
5.Ime tvojega najboljšega prijatelja._______________.
6.Tvoj najljubši predmet v šoli. _________________.
7. Katera je tvoja najljubša barva? _________________________________________.
8. Katera je tvoja najljubša žival? ________________.
9. Naslov tvoje najljubše knjige. ___________________.
10. Kaj ti je najbolj všeč na naši šoli? ___________________________________________.
11. Ti je hrana na naši šoli všeč? DA NE
12.Utemelji.__________________________.
13. Ti je šolski časopis všeč?______. Zakaj? ______________________________.

Klara Berić, 5. b, Anastasja Zeka, 5. b

Hvala za intervju.

1.

2.

4.

3.

5.

1
2
3
4
5

Eva le calve, 4. b
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Eva Le
calve, 4. b

Nikola Zhezovski, 4. b
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Mark Šinkovec, 4. b

Eva Le calve, 4. b
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NEKAJ ŠE ZA KONEC …
BOŽIČ
Božič je tradicionalni praznik v cerkvenem koledarju, ki ga v katoliških in protestantskih
državah praznujejo 25. decembra kot spomin na rojstvo Jezusa Kristusa. V večini
pravoslavnih cerkva praznik praznujejo zaradi uporabe julijanskega koledarja s 6. na 7.
januar. Pod istim imenom božič praznujejo južnoslovanski rodnoverci zimski sončni obrat.
Praznovanje korenini še iz predkrščanskih časov, ko so mnoga ljudstva častila nastop
zimskega solsticija, ko se dan začne ponovno daljšati in tako simbolizira zmago dobrega nad
zlim. Čas torej, ko zima res zaživi v vsem svojem sijaju in sonce zmaga nad temo, je širom
sveta že dolgo čas praznovanja.

Anastasja Zeka, 5. b

NOVO LETO
Novo leto je običajno praznični dan. V Sloveniji se novo leto začne 1. januarja. 1. 1. je
navada, da prižigajo rakete. Te pa zelo onesnažujejo zrak in okolje. Novo leto je eden izmed
najstarejših praznikov, ki ga človeštvo praznuje. Praznovati so ga začeli že Babilonci 4000 let
pred našim štetjem. To pomeni, da so ga začeli praznovati pred približno 6018 leti. Nekateri
se za novo leto napijejo. Veliko se jih tudi poškoduje zaradi nepravilne rabe pirotehnike. No,
takšno je novo leto opisano na kratko.
Rok Lončar, 4. c

BABILONCI
Babilonci so praljudje, ki niso živeli v jamah, ampak so si zgradili velike stavbe, kot je
prikazano na spodnji sliki. V še večjih pa so živeli kralji in kraljice. Bili so na svetu, preden se
je rodil Jezus. Babilonci so izklesovali nekakšne kipe, ki izgledajo kot slike v kamnu. S
praznovanjem novega leta so začeli leta 4000 pr. n. št.

Marta Španjol M., 4. c
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BOŽIČNA ANKETA

Vprašanja:
1.Katere izdelke ste izdelovali za Miklavžev sejem?
2.Kaj vam pomeni božič?
3.Vaše želje ob prazničnem decembru.

Učiteljica Manja Kubik Živkovič
»V našem razredu smo izdelovali mačke iz gline in božične voščilnice. Zame je božič družinski
praznik. Vesela sem, da smo skupaj v družini.«

8. a: M. C. in Š. M.
»Izdelovali smo podstavke iz lesa. Božič nam pomeni družinski praznik, druženje s prijatelji,
obdarovanje, razveseljevanje drugih, peka piškotov. Želim si dobiti odbojkarsko žogo,
drugače pa nič. Vedno se pustim presenetiti, karkoli dobim.«

4.c: Erika Kleva in Sara G. V.
»Izdelovali smo snežake iz gline, voščilnice, božične vrečke in risali na kamne. Prazniki nam
pomenijo veselje, srečo, obdarovanje, druženje s sorodniki in prijatelji. Zaželele sva si
kotalke, lego kocke, havrboard, x-box, skokico.«

4. b: Sumeja Ismaili in Tara Torej
Sumeja: »Meni prazniki pomenijo veselje, druženje, obdarovanje in darila.« Tara: »Meni pa
je pomembno, ker ni pouka, veliko je veselja, sreče, ni skrbi.«

Eva Le calve, 4. b
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BOŽIČNA POBARVANKA

Eva le calve, 4. b
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Prišli ste do zadnje strani,
ŽELIMO
VAM VESELE,
ZABAVNE IN SPROŠČUJOČE POLETNE POČITNICE!
naj novo
leto odžene
vaše skrbi.

Hvala za čas in branje,
naj se vam uresničijo novoletne sanje.
Že novo številko tipkamo mi,
do izdaje pa brž skočite na Božičkove sani.

Novinarji in urednica Tina Manfreda

***Srečno 2018!***
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