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Šolsko glasilo učenk in učencev OŠ Lucija 

Mentorica: Tina Manfreda 

Lektorirala: Dragica Kocjančič 

Oblikovala: Tina Manfreda 

 

Šolsko leto: 2017/2018 

Številka: 4  

Lucija, junij 2018 

 

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

Lucija. 

 

ZA ZAČETEK 

 

Po dolgem času smo naredili 2. izvod časopisa v tem šolskem letu. Govori o različnih zgodbah, 

filmih, otroških serijah, kvizih, rebusih, o Japoncih, ki so prišli k nam, in še o mnogo čem. Upamo, 

da vam bo všeč. Vsi novinarji smo se zelo zelo potrudili. Uživajte v branju našega novega 

časopisa. 

Dan brez zabave je dan brez smeha. 

 

Klara Berić in Anastasja Zeka, 5. b 

 

Gaja papaja,                                            Lina malina,                                           Veronika harmonika 

ki Marku nagaja,                                    iz plastelina,                                           po cesti skaklja, 

pa pride še Lina,                                    je popila kozarec vina.                        ji padejo hlače,  

ki se je napila vina,                              1,2,3, VINA SE NAPIJ ŠE TI!                domov oddivja. 

priteče še Ula,                                                                                                     1,2,3, ODDIVJAJ DOMOV ŠE TI! 

kot prava čebula, 

pa pride Žanet, 

ki ima na glavi kornet. 

1,2,3, PESEM ZAPOJ ŠE TI!                                                                                                   Mark Šinkovec, 4. b 
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OCENA FILMA/RISANKE 

KITAJSKI ZID 

Film Kitajski zid je pustolovski in se dogaja na meji Kitajske. Začne se, ko skupina ljudi išče črni 

prah (smodnik). Dosti jih na poti umre. Ostane jih samo še 5. Ponoči pride pošast in ubije tri. 

Potem ta dva prideta do kitajskega zidu. Skupaj se borijo proti tem pošastim. Več vam pa ne 

povem. Če bi delil oskarje, bi ga dal filmu. Zgodba je dobra.  

 

Eneij Pikel, 4. b 

BATMAN 

V filmu Batman mora Batman rešiti svojega direktorja pred bombo in uničenjem sveta. Zlobnež 

ima pajdašinjo, ki zapiči nož Batmanu v hrbet. Na začetku Batman samo rešuje ljudi. V tem filmu 

je zelo močan. O super zlobcu se ne najde imena. Jaz mu pravim Železna maska, saj ima železno 

masko in je zelo močan. Skoraj tako kot Hulk . Ima tudi majhno pištolo.  Je višji od vrat. Masko 

ima zato, ker ima malo krvavo glavo in hrapav glas. Na koncu Batman vzame bombo in jo z 

letalom nese  daleč nad oceane. Tam se bomba razstreli na milijon koščkov. Takrat Batman 

umre. Vsi so žalostni in jokajo. Meni je ta film  všeč. Je zelo zanimiv in imam rad super heroje.  

                            Nikola Zhezhovski, 4. b 

 

VOJNA ZVEZD 

Vojna zvezd je znanstveno-fantastični film. Govori o vojnah v vesolju med Sithi  in Jediji . Jediji  

so po navadi premagali Sithe (razen v 3. in 5. epizodi). Glavna junaka sta Luke Skywalkery in 

Darth Veder. Izdanih je bilo 7 epizod. Sithi so vedno hoteli zavladati galaksiji.  Zame je Star wars 

najboljši film v galaksiji. Kloni so najprej delali za republiko, nato pa za Sithe. 

 

      Rok Lončar, 4. c 
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DEŽELA LA LA 

La la Land je film, narejen leta 2016. Traja pa 2 uri in 8 minut. Film govori o ljubezni. Nastopata 

dva glavna junaka, dekle in fant. Skregata se zato, ker ima vsak svojo prihodnost. Dekle razmišlja, 

da bo postalo filmska igralka. Fant pa hoče narediti bend Đaza. Na koncu dekle dobi novega 

fanta, postane bogata in dobi otroka. Film je zelo zabaven. 

                                    Marta Španjol M., 4. c 

 

 

SHIMMER AND SHINE 

Shimmer in Shine je risanka, ki govori o dveh  duhcih. Sta dvojčici. Shimmer ima roza lase, Shine 

pa modre. Prva ima ljubljenčka, ki se imenuje Tala in je opica, druga pa ima tigrčka, ki je vijolične 

barve in se imenuje Nahal. Obe imata prijateljico Mio, ki ni duhec.  

                              Marta Španjol M., 4. c 

 

101 DALMATINEC 

 

101 dalmatinec je zgodba o dveh kužkih  dalmatincih, ki se zaljubita in dobita 99 dalmatincev. 

Zlobna ženska, ki si želi od kužkov kožuh, jih ukrade in odpelje v svojo hišo. Njihov oče začne 

lajati, da ga sliši drugi pes, ki reši male dalmatince in jih odnese. Vrže jih skozi dimnik in padejo 

na sneg. Na koncu gre še on in zbežijo. Najbolj mi je bilo všeč, ko je stražar padel v past, ki so jo 

naredili psi. Ženska, ki je hotela pse, je šla v zapor, pokrita s čokolado in jabolčnim sokom. Zelo 

mi je všeč, ker je zgodba smešna. Dal bi ji oceno 5!  

Mark Šinkovec, 4. b 
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OCENA KNJIGE 

ZLOBNA ZOBARKA 

Knjigo Zlobna zobarka je napisal David Walliams. To je angleški pisatelj, ki je napisal veliko 

zanimivih knjig. Knjigo si lahko sposodite v knjižnici. Zagotavljam vam, da vam bo všeč. 

Deček Alfi gre k zobozdravniku po šestih letih. Ima zelo grozne zobe. Treba je izpuliti zob. Komaj 

mu ga izpulijo. Po končanem pregledu se odpravi domov. Deček nima mame, temveč samo očeta, 

ki je na invalidskem vozičku. Nekoč je delal v rudniku in se je preveč nadihal prahu. Skoraj je 

umrl. Čez nekaj tednov umre tudi zobozdravnik. V mestu dobijo novo zobozdravnico, gospo 

Korenino. Dečku se zdi sumljiva, ker otroci dobivajo čudna darila, ko jim izpade zob. Obnova se 

tukaj konča. Svetujem vam, da greste v knjižnico in si jo sposodite. Knjiga mi je zelo všeč. v njej je 

polno zanimivih dogodkov. 

Anastasja Zeka, 5. b 

 

Ne vem, kako naj začnem z zgodbo, saj ima ta knjiga ogromno zapletov in 

dogodivščin. Ne gre se o normalni vsakdanji zobozdravnici, ampak ta je 

bolj posebna, grozljiva in predvsem nenavadna. Zlobno zobarko je napisal 

zelo znan angleški pisatelj David Walliams. V knjigi sta glavna junaka 

zlobna zobarka (njena mačka Vampirka) in  fantek, ki ima zelo veliko 

težav z zobmi. Knjiga je zabavna, zanimiva in seveda grozno strašna. 

Svetujem vam, da jo preberete.  

                                        Klara Berić, 5. b 

 

ČAROVNICE 

Poznamo veliko različnih knjig, a knjiga Čarovnice je posebna. Napisal jo je 

Roald Dahl, znan angleški pisatelj. Če želite, lahko to knjigo tudi preberete, a 

pazite se. Je strašljiva. 

Začne se tako, da se mlad deček s svojimi starši odpravi k babici na 

Norveško, a žal njegovi starši umrejo v prometni nesreči. Tako deček 

preostanek svojega življenja preživi pri babici. A mu ni žal, saj mu njegova 

prijazna babica ves čas pripoveduje zgodbe o čarovnicah, ki so resnične. in 

Opisuje mu jih vsak dan in govori o njih. Pravi, da jih lahko hitro prepozna 

po praskanju. Ker so čarovnice plešaste, nosijo lasulje. Da jih kdo ne prepozna, nosijo tudi 

rokavice zaradi dolgih in zelenih nohtov. Prepoznamo jih tudi po tem, da se jim oči obarvajo v 

veliko različnih barv. Babica kadi grozne cigarete. Nekega dne zboli. Z dečkom odideta v hotel, 

kjer so bivale čarovnice, a žal tega nista vedela. Ko izvesta …  Svetujem vam, da to knjigo 

preberete, da boste o tej zgodbi več izvedeli. Je zelo zanimiva in STRAŠLJIVA. Ko sem knjigo 

brala, je bilo vse zelo živo opisano, zato sem si lahko vse predstavljala. Ne zamudite je.  

Klara Berić, 5. b 
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HARRY POTTER 1. DEL  

 

Na začetku knjige hudobni Mrlakenstein ubije Harryjevo mamo. Hagrid Ruralus pusti Harryja pri 

njegovi teti in stricu. Imata tudi otroka. Pri njih mora Harry spati pod stopnicami. Nekega dne 

gredo v živalski vrt, kjer vidijo kačo. Harryjev bratranec pade v kačji terarij. Vsi zganjajo paniko. 

Kar na enkrat se kača prične pogovarjati s Harryjem Potter. Ko pridejo domov, Harry dobi pismo. 

Stric pošto odvzame in jo zakuri. Kasneje Harry prejme še več pisem. Njegov stric ponori, zato 

odidejo na zapuščen otok. Hagrid Ruralus odpelje Harryja v novo šolo Bradavičarko. V vlaku 

spozna dva prijatelja, Rona Weasley in Hermiono Granger. Z njima doživi veliko stvari. V šoli 

sreča Draca Malfoy, s katerim se slabo razumeta.  

Ocena: Ta knjiga je zelo zanimiva, na trenutke malo žalostna. Vam jo priporočam. 

 

                                      Eva Le calve, 4. b 

 

 IN OTROK PREKLETSVA 

 

Avtorica knjige je J. K. Rowling. Ali vas zanima, kako se prične? Harry Potter ima sina Albusa 

Potter. Deček prispe v veliko dvorano v Bradavičarki. Klobuk Izbiruh pokliče k sebi Albusovo 

sestrično Rose Granger-Wisley. Pošlje jo v dom GRYFONDOM. Nato je na vrsti Albus. Klobuk 

Izbiruh pri njem potrebuje več časa za odločitev. Naenkrat zakliče SPOLZGAD. Vsi prisotni so 

obnemeli … Kaj sledi, si preberite v knjigi. 

 

 

Mark Šinkovec, 4. b 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiw_P-S7LvYAhWFIMAKHSUiAEkQjRwIBw&url=https://www.pinterest.com/pin/367254544601369435/&psig=AOvVaw1trGbOmQO0yt0_7qxdvkB_&ust=1515070605665455
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ZANIMIVOSTI NAŠEGA SVETA 
 

ČLOVEŠKO TELO 
Človeško telo sestavljajo glava, vrat, trup, dve roki, dve nogi in spolovila v dimljah, ki se pri 

moških in ženskah razlikujejo. Vsak del telesa sestavljen iz različnih celic. Človeško telo 

sestavljajo določeni kemični elementi v različnih razmerjih. Človeški skelet ali okostje šteje ob 

rojstvu 308 kosti. Mišica je organ, ki s krčenjem omogoča gibanje telesa. Kaj več o zanimivostih 

človeškega telesa lahko poiščete v knjižnici. 

 

                                                                                                                             Armadno Božiček, 4. b 

CONA 51 

Cona 51 oziroma v angleščini AREA 51 se nahaja v ZDA. Je zelo zavarovan prostor, v katerega 

imajo vstop samo delavci. Nekateri delavci, obiskovalci, trdijo, da so videli Marsovce. A na žalost 

o coni 51 ni veliko informacij. Večina ljudi meni, da nam zaposleni nočejo povedati, kaj delajo v 

njihovi zoni.    

                                            Eva Le calve, 4. b                                             

 

RUDY MANCUSO 

Rudy Mancuso je moj najljubši yutuber. Ob njem se učim angleško in je smešen. Zdaj imajo 

skoraj vsi kanale. Menim, da dela najboljše posnetke. Kanali so zdaj moderni, ker lahko objavljaš 

posnetke, smešnice, zgodbe … Posnetke dela tudi z drugimi kot so Anwar Jibawi, Hanah Stocking, 

King Beach, Oscar, Inana Sarkis, Lele Pons … Na desni roki ima tri črte. Ena je rumena, druga 

modra, oranžna pa ima narisano tudi eno vijugasto črto. Na levi je šest ptičk , klavir in napisano 

glasba. Ima skuštrane lase. 

                             Nikola Zhezhovski, 4. b 
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Anketa o dolgčasu z učenci 1. razreda 

 

Eneij: Kaj bi naredili, če bi vam bilo dolgčas? 

Dael Brdakič: Bi vzel spiner in bi ga vrtel. 

Elmar  Ismaili: Bi iskal ene igrače. 

Tjaša Gojtanič: Bi sedela na stolu in razmišljala. 

Zala Likar: Bi se šla igrat. 

Tomas Kranjec: Bi se šel igrat. 

Eneij Pikel, 4. b 

 

Mark: Kaj bi naredili, če vam bi bilo dolgčas? 

Urška Marinac: Igrala bi se z LEGO kockami. 

Sofija Vesali: Sestavljala bi puzzle. 

Timoteja Moše: Igrala bi se s kockami. 

Laura Cedrici: Gledala bi risanke. 

Sara Matič: Igrala bi se s hiško od hrčka. 

Mark Šinkovec, 4. b 

 

ŠOLSKA KRONIKA 

OŠ Lucija je bila sezidana leta 1910, pouk se je začel leta 1911. Šolsko poslopje je bilo samo 

enonadstropno. 23 let je ta šola imela samo en razred, ki je bil dolg 10 m in širok 6 m. Pri 

merjenju omenjenega prostora, sedanje računalniške učilnice, mi je pomagal učitelj Miha. 

Mark Šinkovec, 4. b 

ZGODOVINA ŠOL NA SLOVENSKEM 

V poznem srednjem veku poznamo le cerkvene ter poklicno usmerjene šole. Cerkvene šole so 

stolne, samostanke in župnijske. Pri nas so bile prve stolne šole, v katerih so se učili psalmov, 

branje, petja in izračunavanja cerkvenih praznikov ter latinščine. Največ je bilo župnijskih šol, ki 

so imele pomembno vlogo pri izobraževanju slovenskih otrok. Razvile so se od 11. do 12. 

stoletja. Nastale so zato, ker so v cerkvi potrebovali pomočnike pri svojem delu in pevce za 

cerkveno petje. Najmanj je bilo samostanskih šol. Šolarji so skozi vsa leta šole bili zelo uspešni. 

Vsi so napredovali.  

 

V mestnih šolah so se šolali predvsem meščanski otroci. Najemali so domače učitelje ali 

organizirali pouk v posebnih šolah. Največ mestnih šol se je razvilo v obmorskih mestih.  
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Mislim, da je očitno, da se je naša šola s časom povečala in se spremenila. Tudi program se je 

spremenil. Če želite izvedeti še več, pojdite v  knjižnico po knjigo 100 let slovenske šole v Luciji 

ali pa si preberite na internetu.                                          

                                                                                         Eva Le calve,  4. b 

 

OBISK JAPONCEV 

DANES SO JAPONCI PRIŠLI NA OBISK  K UČENCEM 4. RAZREDA. PRIPRAVILI SO MINI 

PROGRAMČEK, KI GOVORI O JAPONSKI KULTURI. PELI SO, PLESALI, PRIPOVEDOVALI. 

OGLEDALI SMO SI SUMOBORCE. POKAZALI SO NAM JUDO. NAUČILI SO NAS PESEM, ČRKE. JAZ 

ZNAM ŠTETI PO JAPONSKO DO 10: IČI, NI, SAN, ŠI, GO, ROK, SAČ, HAČ, QU, ĐU. 

 

Marta Španjol Mlacović, 4. c  

 

Lokostrelstvo 

Pripomočki za lokostrelstvo so zapestna zanka, ščitnik za prste, ščitnik, lok, puščice in 

tok. Poznamo štiri vrste loka: goli lok, sestavljeni lok, dolgi lok in še eden.  Puščica je 

sestavljena iz cevke iz treh peres. Glavno pero se imenuje petelinje pero. Ima tudi špico in 

jahača. 

 

Eneij Pikel, 4. b 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiP0oaPts3YAhUhDsAKHSnnAH0QjRwIBw&url=http://www.oslucija.si/www/zgodovina/&psig=AOvVaw06Ajw4c77RW-kcqKMhoaHJ&ust=1515674612690937
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ŠAH 

Šah je šport za možgane. Je miselna igra. Šahovska plošča ima 64 polj. Igraš ga lahko samo v 

dveh. Za prijateljske igre se z nasprotnikom dogovoriš, ali boš beli ali pa črni. Prvi je na potezi 

beli. Imamo tudi šahovske ure. Te imajo 36 programov. Na turnirjih, kdo bo beli in kdo bo črni, 

določijo sodniki. Vsak igralec ima na razpolago 8 kmetov (8 točk), 2 tekača (3 točke), 2 skakača 

(3 točke), 2 topa (5 točk), eno damo (9 točk) in kralja (vse ali 0). 

Prvenstvo šole. Zmagovalec: Zakhar Lukin, drugi Rok Lončar, tretji Tristan Tul. 

 

                           Rok Lončar, 4. c 

 

SAŠO OŽBOLT 
 

Sašo Ožbolt je slovenski košarkar, rojen je 4. aprila 1981 v Dubrovniku na Hrvaškem. Visok je 

191 cm in igra na položaju branilca. Sašo je Star je 38 let, težek je 85 kg. Sašo je ustvaril klub 3x3 

Piran in je vse to prepustil Mihi Gorelu in Marku Nemgarju. Na majice, puloverje, kape in hlače 

ter kratke majice da natisniti ime kluba 3x3 Piran Basketball klub. Včasih nas odpelje na ogled 

tekme. 

                           Armando Božiček, 4. b 
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ALJAŽ  BEDENE 
 

Aljaž Bedene se je rodil 18. julija 1989. Zdaj je star 28 let, visok pa je 1,83 m. Njegova starša se 

imenujeta Branko Bedene in Darlen Bedene. Je slovensko britanski igralec tenisa. Od leta 2008 je 

Aljaž živel v Angliji, leta 2015 si je pridobil britansko državljanstvo in do leta 2018 tekmoval za 

Združeno kraljestvo. Od leta 2018 pa ponovno tekmuje za Slovenijo. Njegov največji uspeh 
kariere in hkrati prvi nastop v polfinalu ATP pa je nastop na 2013 Aircel Chennai Open v 

Chennaiu.  

 

Armando Božiček, 4. b 

3X3 Piran 

3x3 Piran je klub za košarko. V njem sva jaz in moj prijatelj Armando. Hodimo na tekme, 

treniramo in se zabavamo. Naš učitelj  je Miha.  V klubu sta dve skupini. V prvi je približno enajst 

igralcev, v drugi pa približno deset. Naš učitelj ima tudi mini trgovino. Vse je po 20 evrov. Kupiš 

lahko torbo, jopico, majico, hlače… Vse na ceniku je v zvezi s košarkarskim klubom 3x3 Piran.  

                            Nikola Zhezhovski,  4. b 

 

ANKETA O POČITNICAH 

Nikola novinar: Kaj ti je bilo najbolj všeč med počitnicami?  

Teo, 2. c: Metal sem kamne v vodo. 

Maik, 2. b: Za božič sem dobil hrčka. 

Mark, 2. b: Bil sem v gorah. 

Zala, 2. b: Igrala sem se s svojo mucko. 

Julija, 2. b: Ko sem šla na dopust. 

Amina, 2. c: Ko je očka praznoval rojstni dan. 

Tara, 2. c: Ko smo praznovali praznike. 

 Erika, 2. c: Ko smo odpirali darila.                                                                        Nikola Zhezhovski, 4. b 
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ZABAVNI KOTIČEK 

 
                                            Amina, 2. c 

 

SUPER MAMI 

Moja mami je zame super herojka. Celo narisal sem jo in tako izgleda. Ima lasersko šminko, 

nedrčke za padalo. Njen fen odpihne vse, njen parfum vse zaduši. Nosi raketne škornje. Z njimi 

leti po zraku. Ima krtačo, ki je bumerang, in lak za nohte, s katerim zrastejo nohti. Njene 

trepalnice se lahko povečujejo in zmanjšujejo. Nekoč se je borila in borila. Ko je vrgla svoj 

bumerang, pošast se je zvrnila v vodo.  Nato je prišel še moj očka. On je tudi super heroj. Kmalu 

je pošast vstala. Moj očka jo je porinil v vodo in mesto je bilo rešeno. Moj očka in mami sta 

postala super ekipa. 

Nikola Zhezhovski , 4. b 

 

LEGENDA ROGAŠKE SLATINE 

Nekoč, pred davnimi časi, je v Rogaški Slatini živel krilati konj. Vse je bilo v redu. A konj je hodil v 

Grčijo, da bi pil vodo. Nekega dne mu je bog rekel: »Zakaj hodiš pit vodo v Grčijo? S kopitom 

udari in voda bo pritekla.« Ko je konj udaril s kopitom, je voda res potekla. 

 

                                       Nikola Zhezhovski, 4. b 
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ŽIVAL, KI SE JE STARŠI BOJIJO  
 

PRIPOVEDOVALEC: Nekega dne je fantek TinTin šel na sprehod.  

FANTEK: Mami, grem lahko ven in pridem ob 18.00? 

MAMI: Okej, samo pod enim pogojem, ne smeš priti domov čez sedmo uro zvečer. 

FANTEK: Okej mami, se vidimo. Adijo. 

MAMI: Adijo. 

PRIPOVEDOVALEC: Preden je odšel iz hiše, si je obul rjave čevlje z rjavo notranjostjo, oblekel 

rdeče hlače, modro srajco in kožnato bundo. Med hojo je pel »trilili li la trululu tu la«. V mestnem 

grmovju je našel psa. 

FANTEK: Ooooo, pes, kaj pa ti tukaj? Ubogi pes brez hrane in pijače. Kaj naj naredim? Aha, imam 

idejo. Odnesel ga bom domov. 

PRIPOVEDOVALEC: Pes je z piskavim človeškim glasom odgovoril na njegovo vprašanje. 

»Lastniki so me vrgli iz hiše. Ker sem preglasno lajal, so me sosedje prijavili na policijo. Rad bi 

odšel k tebi domov. Prosim te, TinTin.« 

FANTEK: V redu, lahko odideš k meni domov samo pod enim pogojem. Pogoj pa je tak, da ne 

smeš lajati in te moja mami ne sme videti. V redu? 

PES: V redu. 

FANTEK: No, klical te bom Švrk. Ti je všeč novo ime? 

PES: V redu, zelo mi je všeč moje novo ime. 

PRIPOVEDOVALEC: Pes Švrk in fantek TinTin sta odšla domov. Med potjo sta kupila hrano za 

pse, skledo in povodec. Tintinova mama se je bala psov, ker grizejo. 

FANTEK: No ja, po 2 km sva prišla domov. No, zdaj pa se skrij v hišico maminega starega psa. Ko 

me je pes ugriznil, je rekla: »Od zdaj naprej ne bom nikoli več imela nobenega psa.« 

ČEZ 1 TEDEN. 

FANTEK: Švrk, Švrk zbudi se. Hitro! Ojoj, mami se je zbudila. 

MAMA: Hmm, kaj pa tukaj dela ta pes? 

FANTEK: Ta pes ne grize. V bistvu je zelo prijazen. Prosim te, lahko ostane? 

MAMI: V redu. Pes lahko ostane.  

                                  Armando Božiček, 4. b 
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KAPKOV PRVI BOŽIČ 
 

Bil je zadnji dan pred božičem.  

Kar naenkrat so nebo preplavili sivi oblaki. Začelo je deževati. Ena izmed kapljic je bil Kapko. 

Posrečilo se mu je lepo pristati na tleh, druge kaplje pa so se razblinile na zemlji. Kapko je gledal 

okoli. Videl je hišo. Splezal je na okensko polico in zagledal okrašeno jelko. Opazil je tudi, da je 

okno malo počeno. Skozi špranjo je vstopil. Vse je bilo tako okrašeno, da ni mogel verjeti svojim 

lastnim očem. Kmalu je postal žejen. Šel je v kuhinjo. Splezal je na pult in stopil do umivalnika. 

Takoj je spil vodo iz pipe. Ko se je odžejal, je premišljeval, od kod prihaja pitna voda. Spomnil se 

je, da pitna voda prihaja iz izvira, kjer jo vzamejo in jo prečistijo. Ravno takrat je zaslišal zvončke 

in šel pogledat, kaj je to. Ko je prišel iz hiše, je zagledal belo pokrajino. Pred hišo pa so bile sani, 

vprežene z jeleni. Hitro se je vrnil v hišo, da bi pogledal, kaj se je zgodilo v njej. Potiho se je 

priplazil do jelke. Pod njo je našel darila. Eno je bilo najmanjše darilo.  

Na njem je pisalo ZA KAPKA. 

Lana Licul in Špela Grbec, 4. c, natipkal Rok Lončar, 4. c   

 

ZAJEC PEPI IN MAČKA MIMI 
 

Nekega sončnega dne je zajec Pepi skakal okoli jase. Mimo je pritekla mačka Mimi. Zajec Pepi in 
mačka Mimi se nista poznala. Pozdravila sta se. Zajec Pepi je vprašal mačko Mimi, kako ji je ime. 
Odgovorila mu je: »Ime mi je Mimi. Kako pa je tebi ime?« Zajec ji je rekel: »Meni pa je ime Pepi.« 
Družila sta se in družila, dokler ni začel pouk. V šoli nista bila skupaj v razredu. Bila sta  zelo 
razočarana. V razredu sta našla veliko prijateljev, ampak niso bili tako dobri, kot sta bila onadva. 
V četrtem razredu so se znova premešali. Spet nista bila skupaj v razredu.  
Nekega dne je ravnateljica potrkala na vrata četrtih razredov in rekla, da bodo vsi otroci iz šole 
hodili v podaljšano bivanje. V razpredelnici z otroki je pisalo, da sta zajec Pepi in mačka Mimi 
skupaj v 10. skupini. Zajec Pepi in mačka Mimi sta kar jokala od sreče. Najprej sta se objela. 
Končno sta skupaj! Ko sta prišla domov, sta rekla: »Že spet sem s starim prijateljem! JUHU! 
JUHU!« 
In do konca življenja sta bila prijatelja. 
 

                                                                                               Kristjan Kodrič in Armadno Božiček, 4. b 
 

MOJ PRVI SPOTIK ČEZ KORENINO 

Bile so poletne počitnice. Sonce je močno pripekalo. Odločil sem se, da se bom šel na sprehod. 

Stopil sem skozi vrata. Ulil se je dež. Lilo je kot iz škafa. Ampak še vedno si nisem premislil glede 

sprehoda. Vzel sem dežnik, stopil sem ven in se že po treh metrih spotaknil čez korenino ter z 

obrazom pristal v blatu. Dežnik se je polomil. Ko sem vstal, da bi se vrnil, sem se spotaknil čez 

isto korenino kot prej in telebnil v blato. Vstopil sem v hišo in se spotaknil čez mačka. Vstal sem 

in pogledal skozi okno. Zunaj je sijalo toplo sonce. 

Eneij Pikel, 4. b 
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Prešernov kviz 

1. KDO JE NAPISAL NAŠO HIMNO? 

a) FRANCE PREŠEREN 

b) JOŽE PREŠEREN 

c) FRANCE VUČIČ 

 

2. KATERA JE NAŠA HIMNA? 

a) ZDRAVLJICA 

b) GAGNAMSTYLE 
c) LIVE FOR TODAY 

 

3. KAKO SO GA OTROCI KLICALI? 

a) DOKTOR MALINA 

b) DOKTOR JABOLKA 

c) DOKTOR FIG 

 

4. KJE JE KONČAL GIMNAZIJO? 

a) LJUBLJANA 

b) LUCIJA 

c) MARIBOR 

 

5. KDAJ SE JE RODIL? 

a) 2006 
b) 2018 
c) 1800 

         Nikola Zhezhovski , 4. b 

21 pilots 
 

21 pilots je moja najljubša skupina pevcev. Člani so: Tyiler Joseph, Jush Dan, Chris Salin in Nick  

Thomas. Moja najljubša pesem je Fairly Lokal. Zvrst glasbe, ki jo prepeva ta skupina, je 

altemativni hiphop, electropop, indie pop, pop rock in rap rock. Prejela je ameriško nagrado za 

najboljšega alternativnega umetnika. Sodelujejo z glasbenimi založbami Fueled by Ramen, 

Warner Music Group, Atlantic Records, Decaydance.  

Posneli so že več albumov. Najbolj so mi všeč spodnje pesmi. 

 

STRESSED OUT Blurryface-2015         HEATHENS-2016                         RIDE-2015 

 

    

 

 

Armadno Božiček, 4. b 
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EMA 2018 

EMA JE ODDAJA,KJER SE ZBEREJO SLOVENCI, KI POJEJO.  OD 108 PRIJAVLJENIH JIH  

NAJPREJ IZBEREJO 16, NATO 8 OD 16. V FINALU ZMAGA 1 OD 8. LETOS JE BILA PRVO 

UVERŠČENA LEA SIRK.IMA 29 LET.NASLOV PESMI JE HVALA , NE! RAIVEN IN VID VALIČ 

STA VODLA ODDAJO. 

 

NA TO ČRTO NAPIŠI, ALI BI TUDI TI PEL(A).  

 

 

 

Marta Španjol  Mlacović , 4. c 

 

LEGO KOCKE 
 

Lego kocke so igrača, ki je najbolj iskana na svetu. Obstajajo lego za malčke, fante in  dekleta, 

malo večje otroke in odrasle. Znan je lego robot MINDSTOREM, ki je podrl številne rekorde. Na 

Danskem je obstajalo podjetje LEGO. Tam se je začelo proizvajanje lego kock. Leta 2003 se je 

zgodila velika izguba denarja. Vzrok je bila  napaka, ko so opustili prodajo klasičnih kock. 

 

 

Rok Lončar, 4. c 
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SVET IGER IN SUPER HEROJEV 

CLASH ROYALE 
 

Clash Royale je zelo dobra igrica. V njej je 12 aren. Na njih so različne karte, ki jih postopoma 

osvajamo. Pridobimo jih tako, da odpiramo »cheste« oziroma zaboje. Te si seveda zaslužimo ali 
kupimo. Denar pa zaslužimo z bojem ali v »chestih« oziroma zabojih.Obstajajo tudi ščitki. Na 

žalost jih je samo 9. Arene so zelo različne. Vsaka ima svojo vsebino. Igra se na isti način. 

Menim, da je ta igrica super. 

                             Nikola Zhezhovski, 4. b  

 

GEOMETRY DASH 

 

Geometry dash  je igrica za inteligentne ljudi. V igrici preskakuješ ovire. Izbereš si možička 

(skin). Lahko si narediš svojo stopnjo. Drugače imaš druge stopnje. Lahko postavljaš nove 

rekorde. Stopnje moraš rešiti do konca. Zelo jih je težko rešiti, saj so res dolgi in zapleteni. Vsi 

možički (skins) so drugačni. Zaslužiš ali kupiš jih z zlatniki ali s pravim denarjem. Obstaja več 

vrst Geometry dash. Če  želite igrati, jo poiščite na telefonu in igrajte. 

                      Nikola Zhezhovski , 4. b 

 

CLASH ROYALE KARTE 
 

Clash Royale je igra za mobilne naprave. Prenos je mogoč preko Google Playa ali App Store. Igro 

je naredila in jo prav tako vzdržuje znamka Supercell Wikipediya. Igrica Clash Royale je moja 

najljubša igrica. Na 6. areni je največ kart. Datum prve izdaje Clash Royala je 4. januar 2016. 

Razvijalec je Supercell. Moji najljubši karti sta na deseti areni. Imenujeta se Royale ghost in Mega 

knight. Dobili so nagrado občinstva AMD eSports. Ta igrica ima zvrsti strateška videoigra, Tawer 

defense, Multiplayer online battle arena. Sistemi za uporabo so lahko Android ali IOS. 

Royale ghost                                          Mega knight  

                                                                                        Armadno Božiček, 4. b 
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CS GO global offensive 
 
Cs go je moja najljubša igrica na računalniku. Datum prve izdaje Cs go je 21. avgust 2012.  

Mehanizem je source. Nagrade, ki jo je ta igrica prejela so The game award for Best ESports 

Game. Sistem oz. stroj, na katerem igrico lahko igraš, so Xbox  One, Microsoft Windows, 

Microsoft Xbox 360, Play Station 3, Mac Os in Linux. Oblikovalca sta Minih Le in Jess Cliffe. 

Razvijalca Counter Strike global offensive sta Valve Corporation, Hidden Path Entertainment.  

                      Armadno Božiček, 4. b 

 
DEADPOOL 
 

Deadpool je naslov mojega najljubšega filma. Datum začetka predvajanja je bil 11. februarja 

2016. Zelo je zanimiv, hkrati neprimeren za otroke stare od 3 do 8 let. Poračun je bil 58 

milijonov USD. Njegova nosilna pesem je Careless Whiiisper. Deadpool je Ryan Reynolds. 

Nastopajoči so Morena Baccarin, T.J. Miller, Brianna Hildebrand, Gina Carano in Ryan Reynolds.  

                            Armando Božiček, 4. b 

BEYBLADE BURST 
 

Prva epizoda risanke je bila izdana 4. aprila 2016. Moja najboljša beyblada se imenujeta Valtryek 

in Sprizen. Najmočnejši beyblade so Valtryek, Sprizen in Luinor. Njihova revija se imenuje 

CoroCoro Comic, krajše CCC. Zvrst njihove animacije je skoraj pri vseh risankah enaka. Njihov 

studio je OLM in Inc. Igralci, ki jih jaz poznam, so Brett Bauer, Yu Kobayashi in Adrian Petriw. 

              Armando Božiček, 4. b 

                                                                                                                                     

STICK WAR LEGACY 
 

The spear stickman je zanimiva igrica.  Ima tri svetove. V prvem svetuso še trije svetovi, v njih pa 

še 10 stopenj. 2. svet je v bistvu turnir. Jaz sem enkrat dosegel 2. mesto. V 3. svetu so zombiji. Z 

njimi moraš preživeti čim več noči. Pridobiš lahko lokostrelca. Izboljšaš mu lahko samo lok za 

puščice. Lahko pridobiš mečevalca. Izboljšaš mu lahko meč oz. sabljo in čelado ali ruto. Pridobiš 
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viteza, ki mu lahko izboljšaš meč, čelado in ščit. Pridobiš tudi čarovnika, ki mu lahko izboljšaš 

kapo in čarobno palico, s katero lahko pozove svoje vaščake. Pri velikanu lahko izboljšaš samo 

njegovo velikost. Smisel igrice je tak, da moraš zaščititi svojo kraljevo stavbo in uničiti 

nasprotnikovo stavbo. 

       Armando Božiček, 4. b 

 

SLENDRINA 
 

V igrici Slendrina moraš poiskati osem knjig. Hiša je kot labirint. Ima veliko vrat. Ko najdeš osem 

knjig, moraš iti na začetek, kjer je izhod. Ko najdeš eno knjigo, se pojavi za teboj. Ko se obrneš, te 

prestraši. Igra je dobra, ker je strašna. Priporočam vam jo, ker je povezana z ustvarjalcem 

strašnih igric. 

                           Armando Božiček, 4. b 

SUPERHEROJI 

BATMAN 

Kapetan super herojev je Batman. Je gibčen,  močen  in pameten. Oblečen je v netopirja . Ima 

super pripomočke, bat mobil … Njegov nasprotnik je JOKER. 

 

FLASH 

Je eden najhitrejših super herojev. Hiter je kot strela. To pove tudi njegovo ime. Njegova super 

moč sta hitrost in vzdržljivost. Oblečen je v rdečo strelnato obleko. 
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SUPERMAN  

Je super močan, ima laserske oči, vetrovni pih, ledeni pih in letenje. Nikoli ne bi nikogar ubil. Je 

zelo prijazen. Živi v Ameriki.  

 

 

 

WONDER WOMAN 

Je princesa, ki ima golden laso, ščit in meč. Lahko leti. Je močna in odločna. Nikoli ne bi nikogar 

izdala. 

         Nikola Zhezhovski, 4. b 

 

SUPER ZLOBNEŽI  
 

JOKER 
 

Joker je glavni iz super zlobnež. Po navadi se bojuje proti Batmanu. Uporablja bombe, karte … 

Joker je najmočnejši iz super zlobnežev. Ima vijoličen plašč in oblačila, zelene lase in velike 

mišičaste klovne.  

 

 

ANTI FLASH 

Anti flash je eden od najhitrejših zlobnežev. Ima rumeno obleko, na maski pa dve rdeči streli. 

Včasih se bori tudi sam proti Flashu. Večinoma se bori skupaj s super zlobneži. 
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LEX LUTHOR 

Lex Luthor se bori s Supermenom. S seboj ima vse kristale (CRYPTONIGHT). Z njimi lahko 

premaga Supermana. Hkrati zna tudi leteti. 

 

 

CAT WOMAN 

Cat woman se bori z Wonder women. Iz nohtov ji zrastejo špice. Na svojem kostumu ima tudi 

rep. 

         Armadno Božiček, 4. b 

  

 

 

 

 

Nikola Zhezhovski, 4. b 
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Mark Šinkovec, 4. b 

KVIZ 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom, da dobiš končno geslo. 

 

1. Kdo je predsednik Slovenije?                                             3. Kaj pomeni kaj? 

 

D: Marjan  Šarec                                                                                     A: kje 

L: Borut Pahor                                                                                        S: kaj 

B: Miro Cerar                                                                                          B: kdo 

 

2. Kdo je Tanja Vincelj?                                                        4. Kdo je J. K. Rowling  

 

O: učenka                                                                                                ICA: pisateljica 

T: piflarka                                                                                               IKA: nihče  

I: ravnateljica.                                                                                        T: plesalec. 

 

GESLO: _ _ _ _ _ _                                                                                                          Rok Lončar, 4. c 
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Armadno Božiček, 4. b 
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KVIZ 
 

ZAKAJ OBSTAJA ŠOLA? 
 

1. Zakaj torej moraš hoditi v šolo? 

a) Zato da se norčujem. 

b) Da se pridno učim. 

c) Da špricam pouk. 

 

2. Zakaj so učitelji v šoli? 

a) Da nas učijo. 

b) Da nas hecajo. 

c) Da nas tepejo. 

d) Da nas mučijo. 

 

3. Zakaj imam zvezke? 

a) Da vanje zapisujem svoje znanje. 

b) Da vanje zapisujem učno snov. 

c) Da vanje pišem in rišem čičke čačke. 

 

4. Zakaj moram imeti pisalo? 

a) Da pišem v zvezek. 

b) Da čečkamo po zvezku in mizi. 

c) Da jih grizemo. 

 

5. Zakaj si v šoli? 

a) Da se v njej ne učiš. 

b) Da prideš kar tako v šolo. 

c) Da prideš in se učiš. 

 

                                                                                                              Armadno Božiček, 4. b  
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UGANKE  O ZNAMENITOSTIH SVETA 
 

V ITALIJI POSTRANI STOJI,                                    NEKJE V AMERIKI MORJU BAKLO DRŽI, 

PA SE ŠE VEDNO TAL DRŽI.                                  S KRONO IN KNJIGO NA OBALI STOJI. 

KAJ JE TO?                                                               KAJ  JE  TO? 

 

Z NJEGA JE LEP RAZGLED,                                      VČASIH SO GA POTREBOVALI ZA OBRAMBO, 

BAGUETE TAM IMAJO ZA OBED. (STOLP JE)                    ZDAJ PA JE SAMO ŠE KITAJSKA MEJA. 

KAJ JE TO?                                                                 KAJ JE TO? 

                                                              

V SIDNIYU JE TA STAVBA ZGRAJENA. KAJ JE V TEJ STAVBI?  

 

Eneij Pikel, 4. b 

ANKETA Z NAKLJUČNIMI UČENCI   

Nekatere učence sva vprašali, kaj bi spremenili na šoli? Je anketa, torej je anonimna. 

 

- Zvonec je treba spremeniti, 

- obvezen računalniški pouk, 

- dovoljenje učiteljev za WC med poukom, 

- uvedli bi niforme, 

- dovoljenje telefonov med glavnim odmorom, 

- da si sami izberemo dneve dejavnosti, 

- ves dan dežuranje pred glavnim vhodom, 

- učenec lahko dobi samo dva vzgojna opomina in potem mora zapustiti šolo, 

- da ni domače naloge, 

- da ni toliko ur!, drugo kosilo (škampi in paradižniki),  da imamo 60 minutni odmor, 

namesto stolov fotelji. 

 

                                                     Eva Le calve, 4. b, Marta Španjol Mlacović, 4. c 
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KRIŽANKA 

 

1.                         2.                               3.        

  

4.                                      5.                               6.                                                                                                                                           

 

7.                                      8.                           9.              

              Mark Šinkovec, 4. b 

 

Blišč in beda mam 

Dobro veste, kakšne so mame. Vedno težijo, da moraš to, pa to… Po drugi strani pa so včasih 

prijazne. Ko dobiš odlično oceno, si pohvaljen. No, včeraj Miha pride domov. Iz šole prinese slabo 

in dobro novico. Mama ga vpraša, kaj je slaba novica. Miha ji odgovori: »Učiteljica me je oštela.« 

Mama ga pošlje v sobo. Naslednje jutro ga vpraša, kaj je dobra novica. Miha ji odgovori: 

»Učiteljica me je pohvalila.« »O, lepo,« reče mama. »Danes lahko greva k tvojemu prijatelju.« 
Jejjjjjjjjjjj!  

 

Rok Lončar, 4. c 
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Eva Le calve, 4. b 

REBUS  

Tiste številke, ki so rdeče, so del gesla. 

1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

2. 1 2 3 4 5   

3. 1 2 3 4 5 6  

4. 1 2 3 4 5   

5. 1 2 3 4 5 6  

6. 1 2 3 4  

7. 1 2 3 4 5 6 7  

 

 

Geslo: _____________________________                                                                          Eneij Pikel, 4. b 
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Križanka 

       

    

     

      

 

1. Kje smo največ časa v šoli?   

2. Kaj v pravljicah najraje jedo miši? 

3. Kaj so jurčki? 

4. Kaj je kislo, pa ni kis?                                                                                    Geslo: _____________________ 

                                                                                                    Eneij Pikel, 4. b 

 

Kviz 
 

Obkroži črko pred pravilnim odgovorom. 

 

Kdo je napisal zbirko knjig Harry Potter? 

T: Agatha Christie, 

L: J.K. Rovling, 

G: Oliver Wood. 

 

Kje najdemo diamante? 

I: Globoko pod zemljo, 

K: v vodi, 

E: v vulkanu. 

 

Kdaj so postavili našo šolo? 

Z: 1910, 

R: 1898, 

H: 1952. 
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Iz česa je nastal  rjavi premog? 

O: Iz zemlje, 

A: iz kamnov, 

I: iz starega lesa. 

 

Kdo je Primož Trubar? 

E: Pesnik,  

K: pisatelj, 

P: zgodovinar.  

 

V katero skupino spadajo kalamari? 

F: Sesalec, 

Z: vretenčar,  

A: mehkužec. 

 

GESLO:_________________________        Eneij Pikel, 4. b 

 

MALO ZA ŠALO  
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         Eneij Pikel, 4. b 

 

Eva Le calve, 4. b 



ŠOLSKI ČASOPIS 1, 2, 3 …   PRELISTAJ ME ŠE TI! 
 

31 
 

KVIZ ZNANJA 

ČRKE V MATEMATIKI 
 
Ugotovi pravilo in izračunaj posebne matematične račune. V okvirčku na desni strani lahko 
zapišeš pomožne račune in ugotovitve. 
 
              SVINČNIK  + SVINČNIK = 6 
              SVINČNIK + RADIRKA =  10  

              RADIRKA + ŠILČEK = 9  

              SVINČNIK + RADIRKA + ŠILČEK = ______   

       HAMBURGER + HAMBURGER = 4 

HAMBURGER + POMFRI = 7 

POMFRI + PIJAČKA = 15 

HAMBURGER + PIJAČKA – POMFRI= ____ 

 

       RAČUNALNIK + RAČUNALNIK= 8 

TELEVIZIJA + RAČUNALNIK =10  

TELEFON + TELEVIZIJA = 9  

TABLICA – TELEFON = 2 

TABLICA + RAČUNALNIK- TELEFON + TELEVIZIJA= __ 

              MAJICA + MAJICA = 10 

KRILO – MAJICA =  4 

KRILO + HLAČE = 7 

HLAČE – OBLEKA=  3 

MAJCA + OBLEKA – KRILO + HLAČE= ____  

Klara Berić in Anastasja Zeka, 5. b  

 

MEZOZOIK 

Mezozoik je geološka doba v razvoju zemlje. V tistem času so živeli dinozavri. Kot so T-rex , 

triceratop, velociraptor … Ta čas je bil dolgočasen, saj so vse živali napadale ena drugo. Zaradi 

meteorita, ki se je združil z vulkanom, in zaradi lakote, so vsi izumrli. Bolje tako, sicer bi nas 

požrli. Znanstveniki so odkrili, da so Velociraptorji najnevarnejši dinozavri, saj so zelo pametni 

in napadajo v skupinah. Lahko tudi močno praskajo.  

                     Nikola Zhezhovski,  4. b  
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KRIŽANKA 

 
 
 
 

    
  
      
 
 
 
 
 

 
 

 
          GESLO: __ __ __ __ __ __ __ 
  
Sličice niso oštevilčene. Iz besedne premetanke sestavi geslo in ga napiši na črto. 

 
Anastasja Zeka, 5. b 

 

Hecni poletni horoskop 

POZOR! Vsi, ki ste po horoskopu ribe, pripravite se na veliko poplavo. 

Škorpijoni opozarjam vas čim manj ščipanja ljudi, ki so okoli vas ali pa boste zelo 

žalostni. 

O, ne! Vodnarji, na žalost bo velika suša, zato zalijte več vode, da ne bomo umrli od 

žeje. 
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Levi, verjamem, da so vaši starši ponosni na vas, saj ste vodje. 

Ojoj. Vsi kozorogi ste preveč nasilni. Preveč izzivate. Malo se bo treba umiriti. 

Biki,  čestitam vam. Podrli ste rekord o prerivanju z glavami. Zadnji udarec je bil 
fantastičen. 

Vau! Imate tako zavite rogove. Bodite ponosni nase.  

 Strelci, kako dobro streljate. Presenetili ste me. 

Dajte no dvojčki, dovolj je kreganja. 

Vsi ki ste po horoskopu raki, ne morem verjeti, kako ste talentirani. 

Tehnice pazljivo merite hrano, saj je to zelo pomembno. 

Nikola Zhezhovski, 4. b 
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KRIŽANKA 

                    

       

       

    

       

      

      

      

    

     

  

                    

 

 

 GESLO: ___ ____ ___ ___ ____ ____ ____ ____  ____ __ 

Sličice niso oštevilčene. Iz besedne premetanke sestavi geslo in ga napiši na črto. 

 
Klara Berić, 5. b 

 

RECEPT ZA SLUZIJA 

 

Prvi recept: tekoče lepilo (prozorno), kozarec vode in prašek za perilo. Vse sestavine zmešaš 

skupaj.  
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 Drugi recept: Milo za roke in sladkor.  Sestavini zmešaš.  Eno uro postaviš v zamrzovalnik. 

              

 

Tretji recept: V prvi lonec zmešaš milo za roke in vodo. V drugi lonec dodaš kremo za obraz. 

Postaviš 20 minut v hladilnik. 

                                                                             

Priprava:                                                                                                    Sestavine: 

Najprej v skledo stresemo moko, potem kakav,                            210 g moke                                         

sladkor, pecilni prašek in eno žličko soli.                                       200 g rjavega sladkorja 

Potem to zmešamo. Skuhamo  kavo in segrejemo vodo.            75 g kakava 

V večjo skledo zlijemo olje, kavo, vaniljev sladkor,                       1,5 žličke pecilnega praška 

Kis in vročo vodo. Premešamo. V tekočo zmes                               1 žlička soli 

umešamo že prej združene suhe sestavine.                                    1 žlička vanilijevega sladkorja 

Dobro  premešamo, a le toliko da se vse sestavine                       1,2 dcl olja 

združijo. Pripravimo pekač s snemljivim obodom.                        1 žlička jabolčnega kisa 

Jaz  sem uporabil pekač premera 26 cm. Spodnji                         180g/ml kave 

del obložimo s peka papirjem in ga namastimo.                           180g/ ml vroče vode 

V pekač vlijemo biskvitno maso in pečemo približno                 Sestavine za čokoladni mousse 

30minut v pečici.                                                                                    1 žlička kakava                                                                                                    

Eneij Pikel, 4. b                2,5 žlice vroče vode 

100 g temne čokolade 

                                                                                                                     300 g sladke smetane 

                                                                                                                     1 žlica sladkorja v prahu 

 

                     Eva Le calve, 4. b 
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NEKAJ RECEPTOV KUHARJA MARKA 

MOJ PREFESONALNI RECEPT - DOBER SADNI NAPITEK 

Najprej  stisneš pomarančno, da se izcedi sok. Dodaš ščepec sladkorja in zmešaš. Na deski 

narežeš jabolka in banane. Zmiksaš in počasi ulivaš stisnjeno pomarančo. Vse skupaj premešaš 

in za 10 min pustiš v hladilniku. Po želji dodaš malo sladoleda. Na vrh naneseš sladko smetano. 

Dober napitek!  

MOJ DRUGI RECEPT - SUPER KUPA 

Najprej narežemo jagode in jih vržemo v kozarec. Potem jih nekaj zmiksamo v preliv. Postavimo 

jih v drugi kozarec. V prvi kozarec dodamo dve kepici sladoleda. Na koncu dodamo še smetano in 

jagodni preliv. 

Mark Šinkovec, 4. b 

     Mark Šinkovec, 4. b 
 

NEKAJ ŠE ZA  KONEC 
 

Sedaj vam bomo razkrili, kje smo dobili ideje za naše pisanje.   

KLARA: Ko sem pisala za časopis, sem imela veliko idej. Nisem vedela, kje naj začnem. Bilo mi je 

v veselje, ko sem napisala članke za vas bralce. Upam, da vam je bilo všeč. Ideje pa sem dobila 

sama, večinoma pa v knjigah. 

ANASTASJA: Ko sem pisala časopis, sem se zelo zelo zabavala. Imela sem se super. Svoje ideje 

sem delila s svojo prijateljico Klaro. Sama sem prišla do idej. Iskala sem tudi po knjigah. 

MARK: Ko sem pisal za časopis, sem se imel zelo lepo. Ideje sem dobil v šoli in na internetu. 

Upam, da so vam moji članki všeč. 

ARMANDO: Ideje o igricah sem dobil na računalniku, telefonu, preko igric in googlu. Všeč mi je 

bilo, ker sem lahko pisal po računalniku in imel veliko idej. 

NIKOLA: Med pisanjem sem se imel odlično. Ideje sem dobil iz glave ali z interneta. 

MARTA: Imela sem se zabavno, a tudi dolgočasno. Novinarski krožek imam rada, ampak včasih 

mi povzroča težave. Ideje sem dobila iz TV-programov, računalnika, knjig in prijateljev. 

EVA: Ob pisanju  člankov sem se počutila zelo dobro. Pisala sem o tem, kar me zanima. 

ROK: Užitek mi je bilo pisati o vsem za kar sem dobil ideje. Ideje pa sem dobil iz glave kar mi je 

prvo padlo na pamet. 

Klara Berić in Anastasja Zeka, 5. b 


