HRIBRČKI
Glasilo učenk in učencev podružnične
šole STOPERCE

Datum glasila

Šolsko leto 2016/17

Podružnična osnovna šola Stoperce

Naša šola ni velika. Vendar je nekaj posebnega − je duša kraja, vsi jo imamo iz srca radi.

HRIBRČKI

Glasilu na pot
Za nami je zelo uspešno šolsko leto. Poletje je že tu in počitnice prav tako. Šolsko leto se je obrnilo in lahko boste čas preživeli s svojimi najljubšimi, odšli na počitnice k svojim družinam, prijateljem, znancem.
Želim, da čas počitnic izkoristite za lepa doživetja, si vzamete
čas zase in za svoje najbližje in si odpočijete. Naj bodo vaši
dnevi pisani, iskrivi in polni prijetnih trenutkov. Izkoristite
jih za druženja, srečanja, ljubezen, veselje in užitke. Naj bo to
doma, na vrtu, pri sosedu, pri prijatelju, na morju, v gorah…
kjerkoli in kakor vam je najljubše.

»Dovolj je
tišina naših
misli in mir
naših čustev.
In poletje je
pravi trenutek
za to.«

Naj vas počitnice ponesejo v tista čudovita otroška poletja. Pozabite na čas. Lahko vstanete s soncem in z zvezdami zaspite. Lahko
odklopite računalnik in v roke vzamete knjigo. Zvečer lahko ugasnete televizor in se podate na večerni sprehod v naravo, pod zvezde.
Čas poletnih počitnic je lahko čas preprostosti. Preprosto se lahko
oblečemo, hranimo, pogovarjamo. V objemu poletne preprostosti
lažje slišimo naš notranji glas, glas duše. In lažje prisluhnemo
naravi. Zato niso potrebni dragi dopusti, večerne obleke in drage
večerje. Dovolj je tišina naših misli in mir naših čustev. In poletje
je pravi trenutek za to. Odmik od hitrega tempa, je korak v svet
duha, v svet drugačnih zaznav.
Želim vam, da si naredite vsak dan najlepši in da se prvega septembra vidimo spočiti, nasmejani razigrani in željni novih znanj.

Vodja podružnice Milena Širec
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Šolar se predstavi
Ime in priimek: Kaja Adam
Razred: 1. d
Najljubši šolski predmet: matematika
Hobiji: košarka
Najljubša knjiga: Janko in Metka
Najljubša igrača/igra: Človek ne jezi se
Najljubša barva: modra
Najljubša pesem: Prinesi mi rože
Najljubša žival: muca
Najljubša risanka/film: Peter Pan

Ime in priimek: Anja Kamenšek
Razred:1. d
Najljubši šolski predmet: matematika
Hobiji: gasilske vaje
Najljubša knjiga: Pepelka
Najljubša igrača/igra: Monopoly
Najljubša barva: rdeča
Najljubša pesem: Diradi čindara
Najljubša žival: kuža
Najljubša risanka/film: Mia in jaz
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Ime in priimek: Ana Žunkovič
Razred: 1. d
Najljubši šolski predmet:likovna umetnost
Hobiji: gasilske vaje
Najljubša knjiga: Palčica
Najljubša igrača/igra: skrivalnice
Najljubša barva: modra
Najljubša pesem: Pokvarjeni fantje
Najljubša žival: poni
Najljubša risanka/film: Nicky, Ricky, Dicky in Dawn

Ime in priimek: David Adam
Razred: 2. d
Najljubši šolski predmet: matematika
Hobiji: košarka, gasilske vaje
Najljubša knjiga: Živali sveta
Najljubša igrača/igra: avto na daljinsko upravljanje, traktor
Najljubša barva: modra
Najljubša pesem: vse pesmi so mi všeč
Najljubša žival: kuža
Najljubša risanka/film: Živali v muzeju, Ogy
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Ime in priimek: Anže Narat
Razred: 2. d
Najljubši šolski predmet: šport
Hobiji: kolesarjenje
Najljubša knjiga: Kmetija
Najljubša igrača/igra: šah, avto na daljinski upravljalnik
Najljubša barva: modra
Najljubša pesem: vse pesmi so mi všeč
Najljubša žival: muca
Najljubša risanka/film: Titanik

Ime in priimek: Zoja Lampret
Razred: 2. d
Najljubši šolski predmet: likovna umetnost
Hobiji: glasbena šola
Najljubša knjiga: Zvezdica zaspanka
Najljubša igrača/igra: Poni
Najljubša barva: modra
Najljubša pesem: Na polju rožice cveto
Najljubša žival: sinička
Najljubša risanka/film: Moj mali poni
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Ime in priimek: Gašper Galun
Razred: 3. d
Najljubši šolski predmet: šport
Hobiji: nogomet, gasilske vaje
Najljubša knjiga: Grozni Gašper
Najljubša igrača/igra: šah in Monopoly
Najljubša barva: modra
Najljubša pesem: Despacito
Najljubša žival: gepard
Najljubša risanka/film: Simpsonovi

Ime in priimek: David Jus
Razred: 3. d
Najljubši šolski predmet: šport
Hobiji: gledanje televizije
Najljubša knjiga: Kako delujejo stroji
Najljubša igrača/igra: traktor
Najljubša barva: zelena
Najljubša pesem: vse pesmi so mi všeč
Najljubša žival: pajek
Najljubša risanka/film: vse risanke

Stran 6

HRIBRČKI

Ime in priimek: Larisa Kamenšek
Razred: 3. d
Najljubši šolski predmet: šport
Hobiji: nogomet
Najljubša knjiga: Grozni Gašper
Najljubša igrača/igra: lovec
Najljubša barva: svetlo turkizna
Najljubša pesem: Rock mi nocoj
Najljubša žival: zajček
Najljubša risanka/film: Najstniška čarovnica

Ime in priimek: Jakob Kitak
Razred: 3. d
Najljubši šolski predmet: matematika
Hobiji: nogomet
Najljubša knjiga: 5 prijateljev
Najljubša igrača/igra: nogomet
Najljubša barva: svetla modrovijolična
Najljubša pesem: 7 years
Najljubša žival: puma
Najljubša risanka/film: Izgubljeni na zahodu
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Ime in priimek: Sabina Lampret
Razred: 3. d
Najljubši šolski predmet: šport
Hobiji: nogomet
Najljubša knjiga: Grozni Gašper
Najljubša igrača/igra: lovec
Najljubša barva: vijolična, modra
Najljubša pesem: 7 years
Najljubša žival: konj
Najljubša risanka/film: Balt 1

Ime in priimek: Miha Žunkovič
Razred: 3. d
Najljubši šolski predmet: šport
Hobiji: gledanje televizije
Najljubša knjiga: Strašna šola, Najhujša leta mojega življenja
Najljubša igrača/igra: šah
Najljubša barva: fluorescentna
Najljubša pesem: Despacito
Najljubša žival: leopard
Najljubša risanka/film: Ujeti na zahodu
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Ime in priimek: Matic Kamenšek
Razred: 4. d
Najljubši šolski predmet: šport
Hobiji: tekanje
Najljubša knjiga: Medo Pu
Najljubša igrača/igra: traktor
Najljubša barva: modra
Najljubša pesem: vse
Najljubša žival: pes
Najljubša risanka/film: Gasilec Samo

Ime in priimek: Dominik Pučko
Razred: 4. d
Najljubši šolski predmet: naravoslovje in tehnika
Hobiji: čaranje
Najljubša knjiga: 5 prijateljev
Najljubša igrača/igra: Monopoly
Najljubša barva: zelena
Najljubša pesem: NCS
Najljubša žival: pes
Najljubša risanka/film: Garfild
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In še vsi skupaj
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Prvi šolski dan

1. september 2016 je
bil za tri dekleta še
posebej pomemben.
Kaja, Anja in Ana so
namreč postale prvošolke. Ostali učenci
so se jih zelo razveselili in jim ob tej priložnosti pripravili kratek kulturni program.
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Obisk folkloristov iz Bosne in Hercegovine
9. septembra 2016 so nas obiskali folkloristi iz Bosne in Hercegovine. V
domu krajanov Stoperce so nam prikazali svoje plese in zapeli svoje pesmi.
Tudi učenci so imeli priložnost zaplesati skupaj z njimi.
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Športni dan—igre s starši
V petek smo imeli športni dan. Igrali smo se s padalom, ki smo ga vrteli. Potem
smo igrali nogomet, košarko in metali frizbi. Pomalicali smo hamburgerje in po
igrah še kostanje.

David Jus, 3. d
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Obiskali so nas policisti

Poučili so nas o
prometnih
pravilih, lahko
pa smo
preizkusili tudi
policijske čelade,
delovanje
radarja ter se
usedli v policijski
avto.
Zadovoljni
obrazi otrok
pričajo o tem, da
je bila to zanje
res edinstvena
izkušnja.
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Da ne utone v pozabo
V ponedeljek, 4. oktobra 2016, so
nas obiskali člani etnografske sekcije KPD Stoperce. To so teta Marjanca, stric Tinček in stric Franček.
Izdelovali smo pušl. 5. oktobra pa
so k nam prišle članice Društva gospodinj, in sicer teta Tilika, teta
Natalija, teta Darinka, teta Justa in
teta Greta. Izdelovali smo ptičke in
košarice iz kvašenega in nekvašenega testa.
Všeč mi je bilo, ko smo delali pušl,
ptičke in košarice, najbolj pa, ko
smo jedli svoje mojstrovine.

Miha Žunkovič, 3. d
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Delujmo preventivno

»Z gorljivimi
snovmi
moramo biti
previdni.«

Danes , 25. 10. 2016, smo imeli
evakuacijo. Ko smo začeli z uro, je
učiteljica Milena prišla povedat ,
da je v kurilnici dim. Hitro smo šli
po stopnicah, si vzeli čevlje, jakne
ter odšli ven. Gasilci so nas prišli
rešit, ampak smo vedeli, da je
vaja. Ko se je to končalo, smo šli k
malici. Po malici smo
imeli kviz. Vsi smo
imeli 10 točk. Ko je bil
kviz končan, smo odšli
na gasilsko parkirišče,
kjer smo imeli 3 igre:
najprej igro, v kateri
smo sklapljali cevi,
nato vodne igre s slamico in kot zadnjo igro
s kostanji. Z lončki
smo kostanje podajali
naprej in nazaj. Ko je

iger bilo konec, smo dobili darila:
uro in sladkarije.
Najbolj mi je bilo všeč, ko smo
igrali igre in ko smo dobili darila.
Zapomnila sem si, da moramo biti
previdni z gorljivimi snovmi.
Larisa Kamenšek, 3. d
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Jesenske počitnice — govorni nastop učencev
1. in 2. razreda
Jesenske počitnice sem preživel pri
babici. Vozil sem se s kolesom. Bilo je
super. Ko sem prišel domov, sem se tudi
doma vozil s kolesom. Malo sem pomagal atiju. Ati je montiral toplotno črpalko. To je želel narediti že lani, pa ni imel
časa. Malo sem se igral avtocesto.
En dan pa smo šli v toplice. Plaval sem
in se vozil po toboganu. Ko smo šli iz
toplic, smo šli še v trgovino, nato pa
domov. Počitnice so hitro minile.

V četrtek, sem se zbudil. Pojedli smo zajtrk. Preoblekel sem se nato smo šli pospravljat igrače. Malo sem se tudi igral.
Z avtomobilčki sem se igral po kosilu.
Zvečer sem gledal risanko.
Tudi drugo jutro sem gledal risanko. Po
zajtrku sem šel z dedijem na njivo
»frezat«. Nato sva imela malico. Po
malici sva očistila traktor. Dedi je imel
še veliko dela in jaz sem mu pomagal.
Podirala sva ograjo. Najprej sva odstranila mrežo, nato pa sva populila in pobAnže Narat, 2. d
rala količke. Pospravila sva traktor in
prekopalnik. Popoldne sem se vozil s
kolesom. Proti večeru sem spet pomagal
dediju. Zbijala sva deske in jih nesla na
Počitnic sem se razveselila.
skedenj. Zvečer sem sel na gasilske vaje.
Bil je praznik, dan spomina na mrtve. Šli Na vaji smo risali, kaj ti je najbolj všeč
smo na pokopališče prižgat svečko.
na vajah. Narisal sem gasilski avto, ki
Babica nas je povabila na kosilo. Po
gasi. Ko je vaja bila končana, je prišel ati
kosilu sva se z Ajdo igrali. Potem smo šli in me odpeljal domov.
domov. Lano smo povabili k nam. Ko
Doma sem se še malo igral s traktorjem,
smo prišli domov, sva z Lano šli delat
dvigal uteži in vodil avto z daljincem.
pismo za Božička. Ko sva končali, sva šli Potem sem šel k babici, večerjal, poglespat. Drugo jutro sta prišla babi in dedi dal še risanko in odšel spat.
in Lano odpeljala domov. Ko je Lana
odšla, sva z mamico odšli na pokopališče
v Stoperce. Prižgali sva svečko. Sveče, ki David Adam, 2. d
so že dogorele, sem odnesla v zabojnik
za sveče. Odšli sva domov. Doma sem
delala nalogo in si pripravila torbo.
Potem sem se umila in šla spat.
Zoja Lampret, 2. d
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Jesenske počitnice — govorni nastop učencev
1. in 2. razreda
V nedeljo smo imeli obisk. Prišli so sorodniki. Igrala sem se z drugimi otroki.
Jedla sem zelo dobro torto. Imela je
obliko Miki mavsa. Od Matica boter me
je vzel na roke kot dojenčka. Bilo je zelo
smešno.
Anja Kamenšek, 1. d

V petek smo z Leo in majo ves dan delali. Najprej smo pospravljali drva v kurilnico. Leja in Maja sta jih zlagali. Potem
smo šle še ene drve pospravljat. Drugo
jutro sva jih z Mihom zlagala. V nedeljo
smo šli k babici in teti. Pri teti smo dobili torto, pri babici pa štrukelj in kruh
namazan z evrokremom. Vse troje je bilo
okusno in sem se lepo posladkala.

Risbici Zoje Lampret, 2. d

Ana Žunkovič, 1. d
V četrtek je prišel moj bratranec. Ime
mu je Tim. Zvečer smo se igrali in jedli
kokice. Tim je bil poreden, zato je moral
iti spat v avtodom. Drugo jutro smo se
najedli, nato smo gledali risanke. Po
risankah smo šli ven. Igrali smo se različne igre. V petek je šel Tim domov. Poslovili smo se. Bilo je zanimivo.
Kaja Adam, 1. d
Ana Žunkovič, 1. d
Stran 18
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Skrb za čiste in zdrave zobe

Le kdo si ne želi čistih in zdravih zob? V mesecu novembru 2016 nas je obiskala
sestra Brigita, ki nam je pokazala, kako se zobje pravilno čistijo. KORK Stoperce je
ob tej priložnosti vsakemu izmed učencev podaril zobno ščetko. Učenci pa so si
celo leto po kosilu temeljito ščetkali zobe.

Ob koncu šolskega leta so vsi razredi dosegli Priznanje zmagovalcu v tekmovanju
za čiste zobe.
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HRIBRČKI

Pletenje adventnih venčkov
V četrtek, 24. 11. 2016,
smo šli po malici v dom
krajanov. Tam smo
delali adventne venčke.
Pri tem so nam pomagale gospodinje. Meni
ni pomagala gospodinja, ampak
učiteljica
Ida. Naredila sem venček iz mahu, okrasila pa
sem ga sama z bunkicami in s trakovi. V domu
so nam gospodinje dale
še nekaj sladkega za jesti in sok.
Venček sem dala doma
na vhodna vrata. Moji
družini je venček všeč.
Meni pa je bilo najbolj
všeč, ko sem venček
naredila in bila pri tem
uspešna.
Sabina Lampret, 3. d
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Prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti
23. decembra 2016 smo v OŠ Stoperce imeli prireditev ob dnevu samostojnosti
in enotnosti. S šolo smo naredili zelo lepo predstavo za mamice, atije, dedije,
babice in sorodnike.
Jakob Kitak, 3. d

Imeli smo nastop, prišli so starši. Nastop je bil odličen. Na pogled mi je bila
miza v igrici zelo všeč, vloga pa še bolj, ker sem igrala vlogo Gašperjeve, Mihove,
Davidove, Jakobove in Larisine mame.
Sabina Lampret, 3. d
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Nastop naših učencev na prireditvi ob
Prešernovem dnevu

Učenci podružnične šole Stoperce vsako leto obeležijo spomin na našega pesnika
Franceta Prešerna. V šolskem letu 2016/17 so ob slovenskem kulturnem prazniku
pod vodstvom učiteljice Marjetke Kotnik pripravili recital Pesmi in pesmičice. Na
nastop, ki je potekal v telovadnici stoperške šole, so povabili tudi starše in v. d.
ravnateljico Evelin Kočevar. Z recitalom pa so nastopili tudi na osrednji občinski
proslavi z naslovom Sledimo sledem kulture.

Stran 22

HRIBRČKI

Pustna povorka v Majšperku
V Stopercah so se učenci z učiteljicama odločili, da nam bodo kot običaj, dediščino domačega
kraja prikazali furež – koline.
To je nekoč bil pravi praznik, saj so se nanj pripravljali celo leto. Pred samim furežem je bilo
potrebno vzrediti prašička in priskrbeti špale, jih očistiti in posušiti. Dan prej pa so gospodinje
tudi napekle potico, kruh in druge pekovske priboljške ter iz domačih sestavin naredile rezance.
Na sam dan fureža so mesarji prišli zgodaj zjutraj. Čez cel dan se je na veliko jedlo in tudi pilo.
Bilo je veliko močnih mož, saj so morali celega prašička tudi dvigniti. Zraven so bili tudi otroci,
ki so z velikim zanimanjem opazovali delo mesarjev.
Gospodinje so prav tako imele veliko dela s kuhanjem, praženjem, varjenjem, pečenjem.
Včasih so furež podaljšali še na drugi dan, ko so delali klobase in salame. No, pri današnjem
furežu, so bili mesarji pridni in so kašnice ter klobase naredili še pred večerjo.
Na večerjo je bila povabljena žlahta in sosedje. Po večerji so tudi plesali in se igrali najrazličnejše igre. Starejši se spominjajo, da so se največkrat peričkali.
Furež je bil in v Stopercah po mnogih domačijah še ostaja praznik. Zato se tudi v stoperški šoli
trudijo, da bi bila dediščina del otrok in bi se prenašala še na naslednje rodove.

»Vsi smo bili
sproščeni in
veseli, rade
volje smo
prašička nesli
celo povorko in
na koncu pri
šoli prikazali
del fureža.
Najbolj veseli
pa smo bili
drugega mesta,
ki nam ga je
podelila
komisija.
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Mamicam ob materinskem dnevu
MAMA
Mama, mama, kam se ti mudi?
Mama, mama, vzemi si čas za me.
Mama, mama, zakaj tako hitiš?
Mama, mama, zakaj imaš toliko skrbi.

MOJA MAMICA
Moja mamica je vedno pri roki,
ko karkoli potrebuješ, ti prinese,
pa četudi se kujaš.
Me ima rada, moja mamica.
Me nahrani, moja mamica.
Me pelje kamorkoli, moja mamica.

Mama se usede in v objem ga stisne.
Sinko moj, rada te imam, ko pa je toliko Gašper Galun, 3. d
dela.
Mama, tudi jaz imam te rad,
samo pomagal bi ta rad, ker imaš toliko BABICA IN MAMICA
skrbi.
Najprej je prababica,
ki je najstarejša
Mame so zelo delavne in vse počnejo,
in tudi najpametnejša.
vse skrbi imajo v glavi,
pa vendar si vedno vzamejo še čas za Za prababico je babica,
nas.
ki je mlajša in tudi slajša,
saj v pravljicah nastopa
Dominik Pučko, 4. d
in v pesmicah vedno dobro plete
ter vse dobro pomete.
MAMI
Zadnja pa je mamica,
Mamica, rad te imam,
ki vsak dan trudi se,
ker skrbiš za naju z bratcem,
da nam lepo je.
ker naju rada imaš, ker mi pomagaš pri Kljub dnevu in službi
učenju
vedno znova poskrbi
in ker naju pocartaš, ko greva spat.
za vse lepše dni.
Mami, hvala ti za vse.
Miha Žunkovič, 3. d
David Jus, 3. d
MAMA
Mama, le ena je mama,
ki jo lahko imaš tako rad.
Mama, ki te vedno stisne v svoj objem.
Zato vse mamice in babice,
bodite enake, kot ste zdaj.
Mama, ki ti vedno stoji ob strani,
mama, na katero lahko vedno računaš.
Jakob Kitak, 3. d

O MAMI
Mama ni nikoli sama,
ker je vedno z njo otrok.
Mama mi pomaga pri domačin nalogah
in dela teste, da se učim.
Mamo razveselim s tem,
da imam dobre ocene,
ko sem priden in ubogam.
Matic Kamenšek, 4. d
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Mamicam ob materinskem dnevu
MAMA
Mama je samo moja, mama je edina,
ki nas rodi, in moja prva beseda je mama.
Mama gre v službo, kuha kosilo, pospravlja, lika in pere,
zato dajmo, pocartajmo mamo.
Naj vsi otroci na svetu imajo mame,
ker mama je najboljša,
zato naj ostane za vedno.
Larisa Kamenšek, 3. d
MAMA JE SAMO MOJA
Mama je samo moja,
ki daje mi nasmeh.
Nikoli je ne dam,
saj je samo moja.
V njenem objemu mi je mirno
in lepo, poučno in zanimivo,
saj je samo moja.
Mama je kot sonce,
njene tople roke me v spanec zazibljejo,
saj je mama samo moja.
Sabina Lampret, 3. d
Jakob Kitak, 3. d

Zoja Lampret, 2. d
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Jaz sem burja
Rada piham z neba in pošiljam svojo sapo na zemljo. Kadar čez polja in gore
grem, rada vrtinčim krošnje dreves in se potepam. Vijugam sem ter tja in vabim
vihar. Ko postanem utrujena, se poslovim od prijateljev in zaspim na oblaku.
Zoja Lampret, 2. d

Sabina Lampret, 3. d
Star sem bil pet let, ko sem razbil vazo. Bil sem kregan. A jaz sem se počutil kot
viharna burja. To ni bilo lepo, ko sem razbil vazo. Res sem se počutil burno.
Anže Narat, 2. d
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Novi člani KORK Stoperce

Učenci drugega razreda so tudi to šolsko leto bili sprejeti v KORK Stoperce. Ob tej
priložnosti so učenci pripravili krajši kulturni program ter prejeli darila. KORK
Stoperce vsako leto učencem kupi zobne ščetke, letos pa so pokrili stroške zaključne ekskurzije za vse učence. Na fotografiji sta ponosna Zoja in David v družbi učiteljice in članic KORK Stoperce.
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Baletna predstava Romeo in Julija
Predstava mi je bila všeč, ker so se mečevali in ubijali. Jaz sem razumel čisto vse,
ker sem cel čas gledal predstavo. Dvorana mi je bila všeč, ker so bili udobni stoli in
dober razgled.
Gašper Galun, 3. d

Kaja Adam, 1. d

Stran 28

HRIBRČKI

Na travnik z Moniko Podgorelec
V ponedeljek nas je obiskala Monika Podgorelec. Z njo smo šli na travnik in smo
iskali travniške rože. Tam smo si izbrali par. Vsak par je dobil zastavice. Poiskali
smo tri rožice in zraven smo dali svoje zastavice. Medtem ko je gospa Monika štela
zastavice, smo vzeli povečevalna stekla in smo iskali druge travniške rožice. Ko je
gospa Monika preštela zastavice, smo odšli v šolo. Tam sem se počutila zanimivo.
To bi še delala.
Ana Žunkovič, 1. d

Obiskala nas je Monika Podgorelec. Odšli smo na travnik. Iskali in opazovali smo
travniške rože, kukavičevke ali travniške orhideje. Gospa Monika je preštela zastavice. Mi smo ta čas opazovali druge rože. Všeč mi je bilo, ker še nikoli nisem videl
takih rož.
Anže Narat, 2. d
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Na travnik z Moniko Podgorelec

Larisa Kamenšek, 3. d

Sabina Lampret, 3. d
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Divje orhideje so bile naš navdih za pesnjenje
DIVJA ORHIDEJA
Rastline so pele,
ko slišijo glas, pojejo.
Moja roža ljubkuje samo ti si mi všeč, ti si mi všeč.
Bila si prijazna.
Orhideje so lepe, prijazni smo bili, da smo prišli do vas.
In si lepa bila, tako si mi všeč, vam sodijo vse rastline.
David Jus, 3. d

DIVJE ORHIDEJE
Divja orhideja je nebes sijaj,
ki odseva se v nebesa,
daleč daleč do persea.
Peti da sijaj izgine in roža oveni.
Je sebi vse zapela,
semena je odvrgla.
Sabina Lampret, 3. d

DIVJA ORHIDEJA
Divje orhideje spadajo med kukavice,
ki ni ptica, toda prav lepa cvetlica.
Rože lepe so ogrožene
toda vsaj niso kot žabe povožene.
Miha Žunkovič, 3. d
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Divje orhideje so bile naš navdih za pesnjenje
ORHIDEJE
Orhideje so zelo zaščitene rože,
ker jih je zelo malo, najdemo jih na suhih travnikih.
Tudi na bregovih jih ni veliko.
Matic Kamenšek, 3. d

DIVJA ORHIDEJA
Divja orhideja je kot odeja.
Zaščitena je, saj vedno manj jih je.
Na zeleni travci sončijo se,
a jaz jih občudujem le,
ko one ogledujejo se.
Larisa Kamenšek, 3. d

DIVJA ORHIDEJA
Na trati je orhideja,
ki se ziba kot mlada veja.
Ta orhideja se gleda z drugimi,
katera je lepša.
Ona je sreča, nenavadna vreča.
Ona je roža, ki lahko gleda in sneda sveži zrak.
Njena soseda je lučka iz meda.
Ona cveti, lučka pa medi.
Njen obraz je kot osa s teras.
Dominik Pučko, 4. d
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Divje orhideje so bile naš navdih za pesnjenje
ORHIDEJA
Orhideja lepa, mehka kot odeja,
ki je zaščitena bolj kot odeja.
Lepi, roza cvetovi,
to je orhideja,
ki jo boža sonce.
Jakob Kitak, 3. d
DIVJA ORHIDEJA
Orhideja je kot sončna odeja,
pokrije nas vse, kot majhna mavrica.
Že pokrije nas, mogoče tudi vas.
Orhideje skrbele bodo za nas.
Orhideje v Halozah živijo,
nekatere pa svoj večni mir dobijo.
Lepše so kot ptice na nebu,
one nas zbudijo in zaživijo.
Gašper Galun, 3. d
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Dan šole

Tudi ob dnevu
šole smo se
odpravili v
naravo iskat
divje orhideje.
Druženje s
starši in
starimi starši
je bilo prav
prijetno.
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Dan šole

Včasih ni
potrebno mnogo,
da ustvarimo kaj
lepega. Ta
metuljček je bil
pobarvan z
naravnimi
barvami.
Dan smo
zaključili z
okusno malico, ki
nam jo je kot
vedno z velikim
veseljem
pripravila
kuharica Olga.
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Kmečki praznik

Tudi letos smo
nastopili na
kmečkem
prazniku. Ob
tej priložnosti
smo zapeli
Kekčevo
pesem, Na
planincah ter
po svoje
spremenjeno
pesem Jaz pa
grem na zeleno
travco ...
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Moja pravljica
Krilati samorog
Nekoč je živel samorog, ki si je želel postati krilati samorog. Naenkrat je prišla
njegova vila. Samorog je vedel, da se mu bo želja uresničila. Vila je odšla in hitro
somu zrasla krila. Vila je spet prišla nazaj in krilati samorog je pripravil zabavo.
Na zabavi ji je dal čudovite gozdne cvetlice.
Zoja Lampret, 2. d

Na travniku je živela vila
Nekoč je na travniku letala vila. Videla je škrata. Potem je rekla: »Mogoče pa bi šla
rožice nabirat.« Ko je rožice nabrala, ni več videla škrata. Sama sebi je rekla:
»Lačna sem že.« Ko se je najedla, je vila rekla: »Kaj pa, če bi se šla igrat s prijatelji?« Potem je vila priredila zabavo in so se igrali do večera.
Kaja Adam, 1. d

Ob potoku
Nekega sončnega dne se je družina odpravila na sprehod. Odšli so do potoka. Ob
potoku so si poiskali lesene palčke. Naredili so mlinček. Sestavili so ga iz različnih
delov lesa. Ko so ga naredili, je kuža Falko pritekel in prevrgel Žana. Žan je padel
na mlinček. Mama ga je potolažila. Oče je mlinček sestavil nazaj.
David Adam, 2. d
Stela se zaljubi
Nekoč je živela Stela. Bila je zelo zaljubljena v Manuela, ampak on je bil zaljubljen
v drugo. Stela se je nekega dne odločila, da se bo začela oblačiti in obnašati kot
bogatašinja. Mislila je, da se bo Manuel tako zaljubil v njo. Šla je v mesto, kjer si je
kupila drage obleke in čivavo. Poskusila je tudi igrati golf, a ji ni šlo dobro. Po
pomoti je udarila žogi v fanta, ki je bil v bližini. Šla se mu je opravičit in se je na
prvi pogled zaljubila. Kmalu je pozabila na Manuela in s svojim novim fantom je
živela srečno do konca svojih dni.
Ana Žunkovič, 1. d
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Moja pravljica
Sneguljčica
Nekoč je živela kraljica, ki je imela hčerko Sneguljčico. Ker kraljica ni imela rada
Sneguljčice, je poklicala vojsko, da so jo odpeljali v gozd. Ti so jo odpeljali tja,
kamor jim je kraljica naročila in jo tam pustili. Ko je Sneguljčica nekaj časa hodila
po gozdu in jokala, ker jo je mati tako grdo zavrgla, je zagledala majhno hiško.
Odhitela je do nje in potrkala. Odprla ji je starejša ženica. Sneguljčica ji je povedala, kaj je njena mama naredila z njo. Ženici se je zasmilila, zato jo je vzela pod svojo streho, saj ji je veliko pomagala in postorila kaj namesto nje. Tako sta s Sneguljčico še dolgo lepo in veselo živeli.
Anja Kamenšek, 1. d

Ob potoku
Družina je šla na travnik. Mamica je odstranila lubje z vejice in sestrica Liza je
bratcu Aljažu prinesla vejice. Ati je odmaknil kamenje, Rok pa je sestavil mlinček.
Ko so ga sestavili, se je kužek Piki malo zamotil, pritekel in se zaletel v Aljaža.
Aljaž je padel v vodo. Liza je kužka skregala. Mamica pa je Aljaža potolažila. Rok
in ati sta sestavila mlinček.
Anže Narat, 2. d

Gašper Galun, 3. d

Stran 38

HRIBRČKI

Ekskurzija v Maribor
Na izletu mi je bilo najbolj všeč, ko smo se peljali z ladjo in vlakom.
Ana Žunkovič, 1. d

Všeč mi je bilo na vlaku in na avtobusni postaji. Najbolj pa v vivariju in na ladji.
David Jus, 3. d
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Ekskurzija v Maribor
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Mi smo mali pesniki
Počitnice

Avtomobilček

Veselim se počitnic

Avtomobilček se vozi po rdeči preprogi,

Juhu, juhej, komaj čakam na počitnice.

se vozi in se ne utrudi,

Juhu, rada imam počitnice,

ko drvi med mojimi igračami.

toplo sonce in brezskrbne dni.

Ko ga ustavim, ga ugasnem in pospravim.

Doma se igram in se lepo imam.

Kaja Adam, 1. d

Anja, Kamenšek, 1. d

Poletje
Z družino grem na morje.
Z družino plavala bom in se veselila.
Skakala bom z mojim atijem
in z njim jedla koruzo.

Poletje
Komaj čakam, da na morje grem,
da plavati smem.
Se bom v vodi igral.

Potem se bom s sladoledom sladkal
A ne pozabim na brata Sergeja, ki školjke nabira.
in si novih moči nabral.
Pa še mami, ki plava kot žaba.
Anže Narat, 2. d
Zoja Lampret, 2. d
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Mi smo mali pesniki
Poletje
Komaj čakam na poletje,
da lahko na morju se igram v pesku.
Lizal bi veliki sladoled
in plaval bi kot žaba v ribniku
in se potapljal kot delfin v morju.
Našel bi pa veliko školjk
in igral zvečer družabne igre,
z družino gremo do obale in nazaj v
šotor.
Zvečer bi šel lovit ribe,
še na sladoled bi skočil,
Kaja Adam, 1. d

še na vrtiljak bi skočil in
si novih moči
naberem.

David Adam, 2. d

Anže Narat, 2. d
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V šoli v naravi
V ponedeljek me je mami odpeljala v Majšperk, kjer je čakal avtobus. Naložili
smo kovčke in se odpeljali. Potem smo prišli do počivališča, tam smo se najedli.
Vozili smo se dve uri. Šli smo do naše vile, kjer smo bili pet dni. V sobi sem bil z
Dominikom, Kevinom in Aleksom. Najprej smo šli na kosilo, potem pa na
bazen plavat. Po večerji smo šli spat. V sredo zjutraj smo šli na ladjico v Piran.
Tam smo si kupili razglednice in spominčke. Dopoldan smo do kosila tri ure
plavali. Po kosilu smo se učili plavati žabico do večerje. Po večerji smo imeli
modno revijo in potem smo šli spat. V četrtek smo dobili priznanja, kar je bilo
zelo zanimivo.

Matic Kamenšek, 4. d
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Mi smo pravi umetniki

Ana Žunkovič, 1. d

Kaja Adam, 1. d

Anja Kamenšek, 1. d
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Mi smo pravi umetniki

Ana Žunkovič, 1. d

David Adam, 2. d
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Mi smo pravi umetniki

David Adam, 2. d

Anže Narat, 2. d

Jakob Kitak, 3. d
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Mi smo pravi umetniki

Gašper Galun, 3. d

Larisa Kamenšek, 3. d

Dominik Pučko, 4. d
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Mi smo pravi umetniki

Dominik Pučko, 4. d

David Jus, 3. d
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Mi smo pravi umetniki

Miha Žunkovič, 3. d

David Jus, 3. d
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Mi smo pravi umetniki

Larisa Kamenšek, 3. d

Matic Kamenšek, 4. d

Ana Žunkovič, 1. d
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Ob koncu šolskega leta
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Ob koncu šolskega leta
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Dosežki naših učencev
KAJA ADAM
Cankarjevo priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
(Mehurčki)
Bralno priznanje za osvojeno bralno značko
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Matemček
Priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru
Pohvala za sodelovanje na tekmovanju iz CICI vesele šole
Priznanje za uspeh na tekmovanju računam z Lili in Binetom
Diplomo za program plavalnega opismenjevanja
športni program Zlati sonček
Knjižno nagrado za Priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček in
srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast
Tekmovala je še Znam več z Lili in Binetom,
Sodelovala v OPZ, oblikovalni krožek, pravljični krožek, angleški krožek, razredni projekt Bralni zvezek

ANJA KAMENŠEK
Cankarjevo priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
(Mehurčki)
Bralno priznanje za osvojeno bralno značko
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru
Pohvala za sodelovanje na tekmovanju iz CICI vesele šole
Diplomo za program plavalnega opismenjevanja
Športni program Zlati sonček
Tekmovala je še Znam več z Lili in Binetom ter na šolskem tekmovanju
Matemček, sodelovala v OPZ, oblikovalni krožek, pravljični krožek, angleški
krožek, razredni projekt Bralni zvezek
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Dosežki naših učencev
ANA ŽUNKOVIČ
Cankarjevo priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
(Mehurčki)
Bralno priznanje za osvojeno bralno značko
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Matemček
Srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru
Pohvala za sodelovanje na tekmovanju iz CICI vesele šole
Priznanje za uspeh na tekmovanju Znam več z Lili in Binetom
Diplomo za program plavalnega opismenjevanja
Priznanje Znam več z Lili in Binetom
usvojila športni program Zlati sonček
Sodelovala v OPZ, oblikovalni krožek, pravljični krožek, angleški krožek, razredni projekt Bralni zvezek.

DAVID ADAM
Cankarjevo priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
(Mehurčki)
Bralno priznanje za osvojeno bralno značko
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Matemček
Srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru
Bronasto priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju iz logike
Bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Pohvala za sodelovanje na tekmovanju iz CICI vesele šole
Priznanje za uspeh na tekmovanju računam z Lili in Binetom
Diplomo za program plavalnega opismenjevanja
športni program Zlati sonček
Knjižno nagrado za Priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Matemček in
srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična pošast
Tekmoval je še Znam več z Lili in Binetom,
Sodeloval v OPZ, pravljični krožek, razredni projekt Bralni
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Dosežki naših učencev
ZOJA LAMPRET
Cankarjevo priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
(Mehurčki)
Bralno priznanje za osvojeno bralno značko
Bronasto priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Pohvala za sodelovanje na tekmovanju iz CICI vesele šole
Diplomo za program plavalnega opismenjevanja
športni program Zlati sonček
Priznanje Znam več z Lili in Binetom,
Sodelovala je v OPZ, pravljični krožek, razredni projekt Bralni zvezek, tekmovanje šolsko– Matemček, šolsko tekmovanje - Mednarodni matematični kenguru,
ANŽE NARAT
Bralno priznanje za osvojeno bralno značko
Priznanje za uspeh na tekmovanju Mednarodni matematični kenguru
Pohvala za sodelovanje na tekmovanju iz CICI vesele šole
Diplomo za program plavalnega opismenjevanja
športni program Zlati sonček
Sodeloval je v OPZ, pravljični krožek, tekmovanje šolsko– Matemček, razredni
projekt Bralni zvezek

GAŠPER GALUN
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Logične pošasti
Bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Bronasto priznanje iz logike
Priznanje na šolskem tekmovanju Znam več
Zlato priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Priznanje za usvojeno bralno značko
Zlati sonček
Bronasti delfin
Pohvala Cici vesela šola
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Dosežki naših učencev
DAVID JUS
Priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Zlati sonček
Zlati Konjiček/Vili začetnik
Pohvala Cici vesela šola
LARISA KAMENŠEK
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Logične pošasti
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
Bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Bronasto priznanje iz logike
Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju
Zlato priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Priznanje za usvojeno bralno značko
Zlati sonček
Bronasti delfin
Pohvala Cici vesela šola
JAKOB KITAK
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Logične pošasti
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
Bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Bronasto priznanje iz logike
Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju
Priznanje na šolskem tekmovanju Znam več
Zlato priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Priznanje za usvojeno bralno značko
Zlati sonček
Bronasti delfin
Pohvala Cici vesela šola
SABINA LAMPRET
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Logične pošasti
Priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Srebrno priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Priznanje za usvojeno bralno značko
Zlati sonček
Bronasti delfin
Pohvala Cici vesela šola

Stran 56

HRIBRČKI

Dosežki naših učencev
MIHA ŽUNKOVIČ
Državno priznanje Matemček
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Logične pošasti
Vegovo priznanje
Bronasto priznanje iz logike
Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju
Bronasto priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Priznanje na šolskem tekmovanju Znam več
Srebrno priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Priznanje za usvojeno bralno značko
Zlati sonček
Srebrni delfin
Pohvala Cici vesela šola
MATIC KAMENŠEK
Priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Priznanje za usvojeno bralno značko
Bronasti Delfin
Priznanje Krpan
Pohvala Cici vesela šola
DOMINIK PUČKO
Državno priznanje Logična pošast
Državno priznanje Matemček
Priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz Logične pošasti
Bronasto priznanje iz logike
Priznanje na računalniškem tekmovanju Bober
Srebrno priznanje za angleško bralno značko Epi Reading Badge
Zlati Delfin
Priznanje Krpan
Pohvala Cici vesela šola
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HRIBRČKI,
šolsko glasilo učenk in učencev OŠ Majšperk, podružnice Stoperce.
Glasilo sem uredila in oblikovala Janja Kitak.
Za pomoč pri zbiranju prispevkov se zahvaljujem sodelavkama.
Oblikovano v juniju 2017.
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