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GLASILU NA POT
Junij natakne si rdeče uhane:
Zrele in sočne so češnje obrane.
Čas za počitnice končno napoči,
dnevi so dolgi - najdaljši – in vroči.
(Mojca Luštrek)
Končno smo dočakali. Mesec junij – zadnji mesec tega šolskega leta. Tudi v tem
šolskem letu smo bili uspešni. Pridno smo se učili, osvajali nova znanja, doživeli
mnogo zanimivih dni in dogodkov. Ob igri smo gradili prijateljstvo, si pomagali,
včasih pa si tudi nagajali. Še nekaj šolskih dni je pred nami in pričele se bodo
težko pričakovane POČITNICE.
Tako kot že vrsto let do sedaj, smo tudi letos pridno pisali, risali, slikali… Vse to je
naša učiteljica Katja Predikaka pridno zbrala v našem glasilu Hribrčki. Pripravili
smo vam veliko zanimivega branja. Vzemite si čas in ga preberite. Ob prijetnem
branju si boste lahko krajšali dolge počitniške dneve in se spominjali šolskih dni,
ki bodo za nami.
Šola bo za dva meseca zaprla okna in vrata ter se predala poletnemu spancu.
Jaz pa vas vabim na morje, v planine, v senčne gozdove, k prijateljem,
sorodnikom. Med poletno vročo pripeko pa vam priporočam senco in veliko
sladoleda. Imejte se lepo do septembra, ko se zopet vidimo.
VODJA PODRUŽNICE
Milena Širec

O SEBI SO POVEDALI…
1. RAZRED
IME MI JE DOMINIK. PIŠEM SE PUČKO. ŽIVIM V
KUPČINJEM VRHU. NAJRAJE SE IGRAM S
HELIKOPTERJEM IN AVTOMOBILOM NA
DALJINSKO, KI PA TRENUTNO NE DELA. MOJA
NAJLJUBŠA BARVA JE MODRA. NAJRAJE
IGRAM IGRICE NA RAČUNALNIKU IN GLEDAM
RISANKE NINŽA ŽELVE. OD ŽIVALI MI JE
NAJBOLJ VŠEČ KONJ, KER GA LAHKO JAHAM.
DOMINIK, 1.D

IME MI JE MATIC. ŽIVIM V KUPČINJEM VRHU. IMAM SESTRICO ANJO. MED
ŽIVALMI IMAM NAJRAJE TELIČKE IN KRAVE. RAD POMAGAM DEDIJU, KO PELJE
KRAVE NA TRAVNIK. ATIJU POMAGAM PRI
POPRAVLJANJU AVTA. VSAK DAN SE VOZIM S
KOLESOM. IMAM TRAMPOLIN PO KATEREM RAD
SKAČEM. RAD SE VOZIM PO TOBOGANU. IMAM
PSA AJKA, KI GA RAD BOŽAM. RAD SKAČEM V
SLAMO. KO JE DEŽEVNO POMAGAM PELJATI
KRAVE V HLEV.
MATIC, 1.D

MATIC IN DOMINIK, 1. D

2. RAZRED
SEM KATARINA PUČKO. DOMA SEM
NA KUPČINJEM VRHU. IMAM
BRATCA DOMINIKA. SEM PRIJAZNA,
ZATO
MU
TUDI
VEČKRAT
POMAGAM. MOJA NAJLJUBŠA
ŽIVAL JE MUCA. IME JI JE CUFKO.
OB LEPIH DNEVIH GA ZUNAJ
BOŽAM. IMAM TUDI IGRAČKO
TAČKO, KI JE PRAV TAKO MUCA.
MOJA NAJLJUBŠA BARVA JE
VIJOLIČNA. VČASIH POMAGAM
BRATCU. RADA IZDELUJEM IN SI
POGLEDAM KAJ NA RAČUNALNIKU. IMAM POPUSTLJIVEGA ATIJA, KI MI KUPI VSE
KAR SI ZAŽELIM. VČASIH NAJU PELJE V TOPLICE ALI NA WINETTU.
Katarina, 2. d

SEM KATJA VTIČ. HODIM V DRUGI
RAZRED. MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL JE
MUCA, NAJLJUBŠA IGRAČKA MI JE
SLIPI. IME JI JE ZASPANČICA. ŽIVIM V
STAREM
GRADU
16A.
IMAM
STAREJŠEGA BRATA. RADA RIŠEM.
MOJA
NAJLJUBŠA
BARVA
JE
VIJOLIČNA. DOMA IMAM MUCA, KI MU
JE IME JAKA. RADA GA BOŽAM, IMAM
GA RADA. VČASIH PRESPI V MOJI SOBI,
PA ČEPRAV MI MAMICA NE DOVOLI.
ZBUDI ME TAKO, DA ME S KREMPLJI POPRASKA PO NOGI. V ŠOLI SEM VČASIH
NAGAJIVA. UČITELJICA JE REKLA, DA SEM VČASIH TUDI SRAMEŽLJIVA.
POMAGAM ATIJU IN MAMICI. RADA HODIM V TOPLICE IN Z ATIJEM V TRGOVINO,
KJER SI LAHKO KUPIM IGRAČKO ALI KAKO SLADKARIJO.
Katja, 2. d

SEM JERNEJ. PIŠEM SE GAJŠT. ŽIVIM V DEŽNEM
PRI MAKOLAH 14. ZELO RAD IMAM MUCO.
DOMA IMAM DVE BREJI MUCI. MOJA
NAJLJUBŠA IGRAČA JE KONJIČEK. SEM
PRIJAZEN. RAD SE IGRAM Z MOJO SESTRICO
NATALIJO. NAJRAJE GLEDAM HITRE PRSTKE NA
PROGRAMU OTO. IMAM SVOJO SOBO.
NAJRAJE JEM POMFRI, ČEVAPČIČE IN PICO.
Jernej, 2. d

SEM JAN LAMPRET. ŽIVIM V ZGORNJI SVEČI.
IMAM SESTRO SARO. MOJA NAJLJUBŠA
RISANKA JE MR. BEEN. RAD DELAM NA
RAČUNALNIK. IMAMO DOLINO WINTTU. V
RIBNIKU IMAMO RIBE POSTRVI. LETOS SEM ŽE
ULOVIL 20 RIB. NOVOST NA WINETTUJU JE
NOGOMETNO IGRIŠČE NA ODBOJ IN IGRALA.
MOJA NALJUBŠA IGRAČA JE TIGER. TRENIRAM
NOGOMET ZA DRAVO IN SEM NAJBOLJŠI
IGRALEC V EKIPI. IGRAM ZA EKIPO U8.

Jan L., 2. d

IME MI JE DAVYD. MOJA
NAJLJUBŠA BARVA JE ČRNA,
NAJLJUBŠA ŽIVAL PA DINOZAVER.
IMAM MLAJŠA BRATCA IN
SESTRICO IN STAREJŠA BRATA.
RAD KOLESARIM. VČASIH TUDI
TELOVADIM. NAJRAJE IGRAM
NOGOMET IN DELAM SKLECE. Z
BRATCI IN SESTRICO SE NAJRAJE
IGRAM Z LEGO KOCKAMI IN Z
ŽOGO. IMAM MUCO, KI NIMA IMENA IN DVA PSA. TO STA COPI IN ČOKI.
Davyd, 2. d

SEM JAN EGARTNER. STAR SEM
OSEM LET IN ŽIVIM V STOPERCAH.
SEM NAGAJIV IN VČASIH TUDI MALO
POREDEN.
MOJA
NAJLJUBŠA
IGRAČA JE TRAKTOR, NAJLJUBŠA
BARVA MI JE RDEČA. NAJLJUBŠA
ŽIVAL PA MI JE TIGER. RAD
KOLESARIM. ATIJU POMAGAM PRI
DELU NA KMETIJI. VEČKRAT MU
POMAGAM PELJATI KRAVE NA
PAŠO. IMAMO 10 KRAV, 2 MUCI, 3
PUJSE IN NEKAJ KOKOŠI.
Jan E., 2. d

Od leve: Katarina Pučko, Katja Vtič, Jernej Gajšt, Jan Egartner, Davyd
Viun, Jan Lampret

3. RAZRED
SEM SARA LAMPRET. DOMA SEM V ZG. SVEČI. IMAM MLAJŠEGA BRATCA JANA.
ZELO RADA SE Z NJIM IGRAM. NAJRAJE
SEM NA TRENINGIH PLAVANJA.
TRENIRAM V PLAVALNEM KLUBU V
TERMAH
PTUJ.
HODIMO
NA
PLAVALNE
MITINGE.
PLAVANJE
TRENIRAM OSEM MESECEV. PRED
PLAVANJEM SEM V ZLATOLIČJU
TRENIRALA
NOGOMET.
MOJI
VZORNICI STA ANJA ČARMAN TER
SARA ISAKOVIČ. MOJA NAJLJUBŠA
HRANA SO MAKARONI. PIJEM VODO.
ZELO RADA SE GIBLJEM IN HODIM NA
SPREHODE. RADA USTVARJAM. MOJI
NAJBOLJŠI PRIJATELJICI STA VIKTORIJA RIHTARIČ IN LORA GROBELŠEK. V ŠOLI SE
NAJRAJE DRUŽIM S KATJO VTIČ, KI HODI V 2. RAZRED. SEM DOBREGA SRCA.
RADA POMAGAM. SLABE VOLJE SEM TAKRAT, KO ME RAZJEZI KDO OD MOJIH
SOŠOLCEV.

MOJE IME JE LUKA, PIŠEM SE DROFENIK.
MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL JE LIGENJ,
NAJLJUBŠA BARVA PA ORANŽNA. MOJA
NAJLJUBŠA JED SO RAŽNJIČI, PIJAČA PA
FANTA. RAD SE IGRAM SKRIVALNICE.

MOJE IME JE JURE, PIŠEM SE FERLEŽ.
DOMA SEM V GRDINI 30. HODIM NA
PODRUŽNIČNO ŠOLO STOPERCE, V 3.
D RAZRED. MOJA UČITELJICA JE IDA
ŽUNKOVIČ.

Učenci 3. d razreda, od leve: Luka Drofenik, Jure Ferlež in Sara Lampret

Sara, 3. d

Jure, 3. d

Luka, 3. d

4. RAZRED
SEM NATALIJA GAJŠT. HODIM V 4.D RAZRED. MOJI NAJLJUBŠI ŽIVALI STA MUCA
IN KONJ. MOJA NAJLJUBŠA HRANA JE PICA. RADA IMAM TUDI POHANO MESO,
POMFRI IN PALAČINKE. SEM PRIJAZNA IN RADA POSOJAM STVARI. STANUJEV V
DEŽNEM PRI MAKOLAH 14. IMAM BRATA JERNEJA, KI HODI V 2. RAZRED. MOJA
NAJLJUBŠA BARVA JE ROZA, IGRAČA PA KONJIČEK. RADA SE IGRAM
DRUŽABNO IGRO ČLOVEK NE JEZI SE. NAJLJUBŠA RISANKA JE DIVJA BRATA KRAT
IN HITRI PRSTKI.
Natalija, 4. d

SEM MAJA NOVAK. PRIHAJAM IZ STOPERC. STARA SEM 9 LET. HODIM V 4. D
RAZRED. IMAM BRATCA DAVIDA. NAJRAJE JEM TESTENINE, JUHO IN MESO, PIJEM
PA JABOLČNI SOK. MOJA NAJLJUBŠA BARVA JE ROZA. VELIKA SEM 146 CM IN
TEHTAM 36 KG.
Maja, 4. d

Maja in Natalija, 4. d

MOJ KOTIČEK

BIBIKA

ŽE DOLGO IŠČEM KOTIČEK, KER ŽELIM BITI SAM.
ČE SEM SAM, ME NIHČE NE MOTI. V KOTIČKU BI
IMEL RAČUNALNIK, SOKOVNIK, POSTELJO IN
GARAŽO S ŠTIRIKOLESNIKOM. V GARAŽI BI IMEL
RAZLIČNO ORODJE IN RAZLIČNE KLJUČE, DA BI
LAHKO POPRAVIL, ČE BI SE NA ŠTIRIKOLESNIKU
KAJ POKVARILO. IMEL BI TUDI KUHINJO Z
MIKROVALOVKO IN KOPALNICO S STRANIŠČEM.

MOJI PUNČKI JE IME
BIBIKA. IMA SVETLE LASE IN
ZELENE OČI. Z NJO SE
RADA IGRAM. OBLEČEM
JO V MODRO OBLEKICO
IN NA NOGE NATAKNEM
COPATKE. MAMICA JI
PLETE JOPICO ZELENE
BARVE. IMAM JO ZELO
RADA.

Dominik, 1. d

Katja, 2. d

Jernej, 2. d
Davyd, 2. d

BALERINA
JAZ, KATARINA BOM POSTALA BALERINA. DOBILA BOM
POSEBNE OBLEKE IN ČEVLJE. LAHKO BOM PLESALA. KOMAJ
ČAKAM. ŽE ZDAJ VADIM DOMA BALET. IMAM ROZA
COPATKE IN ROZA OBLEKE, AMPAK NISO PRAVE. NAREDITI
POSKUŠAM TUDI PAPIRNATO OBLEKO, AMPAK ŠE MI NI
USPELO.
Katarina, 2. d

ŠPORTNI DAN - STOPERŠKA PLANINSKA POT
Zgodilo se je 24. septembra 2013. Šli smo na izlet. Zjutraj sem se zbudil,
preoblekel, najedel in pripravil nahrbtnik. Mami me je nato odpeljala v Dolino
Winettu. Na Winettuju nas je Sarina mamica počastila s kakavom in keksi, nato
pa smo odšli po štampiljke in se podali na pot po Stoperški poti. Na poti smo
spoznavali naravo in se veliko pogovarjali. Vmes smo naredili krajši odmor. Po
odmoru smo nadaljevali in v travi zagledali gobe Medvedje šapice. Z učiteljico
Mileno sva se pogovarjala o nekaterih gobah, ki so zelo strupene in so tudi
smrtno nevarne. Nato sva pela in se pogovarjala. Malo naprej so učiteljice
zagledale rdečo mušnico. Nato smo imeli malico in pot nadaljevali do
Kupčinjega vrha, kjer smo ponovno dobili štampiljko.
Všeč mi je bilo, ko smo zagledali rdečo mušnico. Ni mi bila všeč hoja, ker je bila
predolga. Pohod bi ponovil zato, ker spoznavam veliko gob in drugih rastlin, pa
tudi svoj domači kraj.
Jure, 3. d

ŠPORTNE IGRE S STARŠI
V mesecu oktobru, ko praznujemo teden otroka, smo imeli športni dan- Igre s
starši. Razdelili smo se v skupine. Igre so bile razporejene od lažje k težjim.
Tekmovali smo v štafetnih igrah z žogo, ciljali kostanj v posodo, izvajali različne
igre z žogo… K vsaki skupini so se priključili starši. Na koncu smo odigrali igro Med
dvema ognjema. Zmagali so naši starši. Po koncu iger nam je kuharica prinesla
čaj. Hišnik in očetje so nam spekli kostanje. Po končanem športnem dnevu smo
pojedli kosilo in se ponovno zbrali na igrišču, kjer smo se igrali z loparji, žogami,
obroči in kolebnicami. Ta dan sem zelo uživala, saj smo se imeli zelo lepo.
Natalija, 4. d

TRGATEV PRI BABICI IN DEDIJU V ŠENTJURJU
Začetek trgatve poteka tako, da gremo v vrsto po dva in dva trgača. Tako
lahko obiramo vsak iz ene strani. Grozdje režemo z manjšimi škarjami in ga
dajemo v vedro. Ko so vedra polna grozdja, jih presipljemo v zaboje, ki jih nato
stric Ivan odpelje v klet. V kleti grozdje zmeljejo v stiskalnici, da odteče grozdni
sok v sode.
Jure, 3. d

Natalija, 4. d
Jure, 3. d

COŠD- DOM LIPA
Zgodaj zjutraj smo učenci 1. in 2. razredov odšli v šolo v naravi. Vozili smo se
zelo dolgo. Med potjo smo se ustavili in pojedli sendvič. Ko smo prispeli na cilj
smo se razdelili v sobe. Najprej smo imeli malo odmora, spraznili kovčke in se
namestili v sobe. Po odmoru smo odšli v jedilnico in se dogovorili kdo bo
dežuren. Potem smo se igrali. Najbolj zanimivo mi je bilo, ko smo se sankali po
listju, vozili avto na daljinsko in vlekli lesene avtomobile. Ogledali smo si tudi
Zmajevo jamo, Veliko smo se sprehajali, obiskali cerkev, s teleskopom
opazovali zvezde in iskali veliki in mali voz ter zvezdo Severnico. Opazovali smo
živali, božali želvo Rdečevratko, morskega prašička in miško. Nihče si ni upal
pobožati paličnjaka. Zanimivo mi je bilo, ko smo iskali kostanj.
Učenci 1. in 2. razreda

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK IN
OBISK ČEBELARKE BARBARE
Zjutraj sem se pripravila na prvo uro
pouka, nato smo imeli tradicionalni
slovenski zajtrk. Jedli smo črn kruh,
maslo, med in sadje, pili pa mleko. Vsi
izdelki so bili domači. Po zajtrku nas je
obiskala čebelarka, gospa Barbara
Pučko. Povedala nam je kako so
čebelice pridne in kako nabirajo
cvetni prah. Za poskusit nam je dala
vosek zmešan z medom. Nekaj časa
smo žvečili in v ustih nam je nastal
žvečilni gumi. Poskusili smo tri vrste
medu (cvetlični, hojev in kostanjev),
Na projekciji nam je pokazala matico.
Potipali smo lahko tudi satovje.
Pokazala nam je trota, ki pa zime ni
preživel. Preden je odšla, nam je
podarila še zgibanko, kako lahko
narediš čebelico iz lončka. Ta dan
sem se veliko naučila. Naučila sem se,
da so čebelice zelo pridne, da
pridelujejo med. Od sedaj bom bolj
pogosto jedla med, ker je zdrav.

Natalija, 4. d

Maja, 4. d

Davyd, 2. d

Jernej, 2. d

IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV
Zjutraj smo imeli pouk in malico nato pa smo končno odšli na delavnico, kjer
smo izdelovali adventne venčke. Tam so nas že čakale gospodinje, med
katerimi je bila tudi moja
botrca Majda Kidrič.
Najprej smo iz slame
izdelali ogrodje - kroge na
katere
smo
dodali
zelenje. Nato smo venčke
okrasili z različnimi okraski:
storži, orehove lupinice,
perlice…
in
seveda
svečke. Gospodinje so
nas tudi pogostile s
klobasami, kruhom in s
keksi. Bilo mi je všeč, ker
rad izdelujem. Na koncu
smo vse počistili in odšli
nazaj v šolo, kjer smo imeli
kosilo in nato odšli k
podaljšanemu bivanju.
Luka, 3. d

NOVOLETNO PRAZNOVANJE- OBISKAL NAS JE DEDEK MRAZ

Ob zaključku leta
smo pripravili
program za naše
starše. Zapeli smo
pesmico Siva
kučma in Čisto, čisto
tiho ter zaplesali ples
Snežink. Obiskal nas
je tudi dedek mraz
in nam prinesel
bombončke,
jabolka in vroče
lepilo.
Maja in Natalija,
4. d

Čas pred novim letom je bil zelo
zanimiv, saj smo počeli veliko
zanimivega.
Pekli
smo
piškote,
poslušali božične in novoletne pesmi, postavljali jelko in si ogledali risanko
Frančkov prvi božič.
Natalija, 4. d

ZIMSKI ŠPORTNI DAN - SANKANJE
V torek nam je učiteljica povedala, da se bomo naslednji dan zabavali na
snegu. Ko smo zjutraj prišli v šolo, smo pomalicali in se preoblekli v kombinezone.
Nato smo odšli v šolsko klet po
sani. Vlekli smo jih na bližnji
hrib, od koder smo se
sankali. Čez čas smo se
ogreli s toplim čajem. Bilo je
zabavno, saj nam je Sara
govorila, kdo je prevzel
vodstvo v najdaljšem spustu.
Sankale so se tudi učiteljice.
Jaz in Katja sva se spuščale
po toboganu. Pridružila se
nama je tudi Maja. Na
koncu smo skupaj z Jernejem
naredili še iglu ter se tri punce
skupaj spustile s sanmi po našem hribu.
Natalija, 4. d

JAZ SEM SNEŽINKA
Sem snežinka. Skupaj s prijateljicami sem v
oblaku. »Daj oblaček, spusti nas na zemljo.« Na
srečo nas je izpustil. Otroci so se sankali, smučali
in delali snežake. Nejc pa se je hotel kepati.
Pobral me je iz tal in zraven še mojih sto prijateljic.
Vrgel nas je na drugo stran, kjer smo ostale dokler
je bil mraz. Ko pa je posijalo sonce, smo se stopile.
Sara Lampret, 3. d
Katja, 2. d

PISMA BOŽIČKU
Lepe pozdrave iz Zg. Sveče, kjer je zelo
mrzlo. Zelo se veselim praznikov, ker bomo
pekli piškote in krasili smrečico. Veselim se
tudi tvojega obiska. Letos sem bila kar
pridna. So tvoji jelenčki kaj pridni? Letos si
želim pobarvanke. Pa tudi, da bi bili vsi
zdravi in pridni.
Upam, da boš prišel kmalu. Komaj čakam in
lepo pozdravljen.
Jernej, 2. d
Sara, 3. d

Dober dan in srečno 2014. Letos te prosim, da mi prineseš letalo na daljinca.
Lepo potuj in se ne poškoduj.
Luka, 3. d

ZIMSKO POPOLDNE
Jure in Miha sta se igrala na snegu. Pridružil
se jima je njun prijatelj. Skupaj so uživali na
snegu. Nataknili so si pancerje, smučke in
v roke prijeli palice. Med smučanjem si je
Jure poškodoval nogo. Poklicali so
pomoč. V bolnici so Juretu nadeli mavec.
Ko je prišel domov, so mu pomagali pri
hoji in ga odnesli na sedež v dnevno sobo.
Mama je skuhala vročo čokolado, oče
pa jim je prebral pravljico o pošasti, ki je
imela svojo delavnico. Jure je od
utrujenosti kmalu zaspal.
Sara, 3. d

PRIREDITEV OB KULTURNEM PRAZNIKU
Ob
kulturnem
prazniku
smo
pripravili nastop in
nanj povabili naše
starše, babice in
dedke.
Na
nastopu
smo
pokazali vse kar
znamo.
Plesali,
deklamirali in igrali
igro
Abecedno
drevo.
Po
končanem
nastopu
smo
podelili
naše
pesniške
zbirke
našim staršem. Bili so zelo ponosni na nas. Starše smo povabili na sok in kavico,
mi pa smo se posladkali z napolitankami.
Katja, 2. d

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE ZVEZDICA ZASPANKA

Na predstavi Zvezdica
zaspanka mi je bilo
najbolj všeč, ko je
Ceferin dobil srce.
Katarina, 2. d

Najbolj všeč mi je bila
slaščičarka. Rekla je, da
se nič ne boji Ceferina.
Ta je nato kihnil in udaril z
nogo ob tla in jo lovil ter
ji vzel sladoled.
Katja, 2. d

PUSTNA POVORKA
V soboto, 8. marca smo vsi že nestrpno čakali kdaj bo ura 12.30 saj je v
Majšperku potekala pustna povorka. Med pripravami na pustovanje smo si
izbrali masko in obleko, ki jo bomo nosili na povorki. Dogovorili smo se za slikarje.
Ob pol enih smo se začeli zbirati na avtobusni postaji na Bregu, ob enih pa se
je začela povorka, ki je potekala proti Majšperku. Med potjo smo delili portrete
in se zabavali. Pred šolo smo se predstavili komisiji in nato nadaljevali pot proti
gasilskemu domu, kjer smo se posladkali s sladkimi krofi in s toplim čajem.
Glasba nas je spodbudila, da smo plesali in se veselili. Ob koncu rajanja je
gospa Zlatka Lampret razglasila mesta, ki smo jih zasedli. Zasedli smo tretje
mesto in si prislužili petdeset evrov.
Na pustovanju mi je bilo všeč, še posebej sem bila vesela nagrade. Med
maskami so me najmanj navdušili rogati kurenti iz Lancove vasi. Vse maske so
bile lepe, najbolj pa vojaki in
zdravniki, ki so se imenovali
«Naša Majšperska klinika.«
Na
pustni
povorki
v
Majšperku je sodelovalo
veliko mask: slikarji, kuharji,
vrtnarji, vojaki, policisti,
cestarji,
klovni,
mizarji,
delavci, kurenti in učitelji…
Najbolj všeč so mi bili
kuharji, najmanj pa hudički,
ker so strahovito skakali. Mi
slikarji smo bili lepi, osvojili
smo tretje mesto in si
prislužili denarno nagrado.
Sara, 3. d

PRIREDITEV OB DNEVU ŽENA

NA PLAVALNEM TEČAJU
NA PLAVALNEM TEČAJU MI JE BILO ZELO LEPO. NAJBOLJ MI JE BILO VŠEČ, KO
SMO SE VOZILI PO TOBOGANU. ŠLI SMO TUDI V VELIKI BAZEN. TAM SMO PLAVALI
S ČRVI IN Z DESKAMI. VŠEČ MI JE BILO, KER SEM IMEL VOJAŠKE KOPALKE IN TUDI
KO SMO PRI OGREVANJU NAREDILI »HITRO REKO.«
MATIC, 1. D

Učenci 1., 2. in 3. razredov

RAZSTAVA VELIKONOČNIH IZDELKOV V ZELENI DOLINI

VARNOSTNA OLIMPIADA

EKSKURZIJA NA PTUJ

20. maja smo odšli na Ptuj na končni izlet. Ogledali smo si Dominikanski
samostan. V njem smo videli grobnice in kulturno dvorano. Potem smo odšli do
starih zaporov. Tam smo videli stare predmete in druge stvari iz druge svetovne
vojne in celice v katerih so bili ujeti kaznjenci. Potem smo odšli na grad. Na
gradu smo videli velike sobane. Poslušali smo pravljico Kraljična na zrnu graha
in nato imeli še delavnico. Izdelali smo si naprstno lutko. Potem smo odšli na
sladoled, nato pa še v park. Tam smo se igrali in plezali po plezalih.
Najbolj mi je bilo všeč v parku na gugalnici, ki je bila kot pajkova mreža.
Jernej, 2. d

ŠPORTNI DAN- ATLETSKI TROBOJ

SPREJEM DRUGOŠOLCEV V RDEČI KRIŽ
Za svoje zdravje skrbim tako, da se gibljem na svežem zraku in da se dobro
naspim.
Jernej, 2. d

Za svoje zdravje skrbim tako, da se veliko gibljem na svežem zraku in uživam
sveže sadje.
Katja, 2. d

Za svoje zdravje skrbim tako, da pijem veliko tekočine in se gibljem na svežem
zraku ter tekam okrog naše hiše.
Jan E., 2. d

Za svoje zdravje skrbim tako, da se gibljem na svežem zraku. Večkrat tekam z
našim kužkom Larsom. Mečem mu palico in on teka za njo. Rad plezam na
drevo. Namesto soka pijem vodo.
Dominik, 1. d

Jernej, 2. d

Jan L., 2. d

Katja, 2. d
Jure, Ferlež, 3. d

JURI MURI
KO SEM SE ZBUDILA SEM ŠLA GLEDAT TELEVIZIJO. ATI IN MAMICA STA ŠE
SPALA. KO SEM SE NAJEDLA SEM ODŠLA VEN BOŽAT MUCKA CUFKA. NEKAJ
ČASA SEM GA POŽALA, NATO PA SEM HOTELA ITI V HIŠO. KO SEM SE
ODPRAVLJALA SEM ZAGLEDA PREMRAŽENEGA DEČKA. STOPILA SEM BLIŽE IN
POVEDAL MI JE SVOJE IME. POSTALA SVA PRIJATELJA. POKAZALA SEM MU
MOJ DOM IN GA PREDSTAVILA STARŠEM. STARŠA STA SE STRINJALA, DA
LAHKO JURI MURI OSTANE PRI MENI. RAZVESELILA SEM SE IN GA TAKOJ
POVABILA V SOBICO, KJER SVA SE IGRALA. MAMA JE KUHALA KOSILO. NATO
SVA VPRAŠALA, ALI LAHKO SKOPAVA MUCKA IN MAMA NAMA JE
DOVOLILA. MED KOPANJEM JE CUFKO SKOČIL NA JURIJA MURIJA IN GA
POTISNIL V VODO. JURIJ NI BIL JEZEN. BILO MU JE PRAV ZABAVNO, SAJ SE RAD
KOPA. PO KOPANJU SMO IMELI KOSILO. CUFKOTU SEM NA SKRIVAJ VRGLA
POD MIZO MAKARONE. MAMA JE BILA JEZNA. ODNESTI SEM GA MORALA
VEN. ODŠLA SVA NA SPREHOD. JURI MURI JE OSTAL PRI NAS EN MESEC, NATO
SE JE POSLOVIL IN ODŠEL DRUGAM. MALO SEM BILA ŽALOSTNA. RAZVESELILA
ME JE MOJA MAMI, KO MI JE POVEDALA, DA BOVA PEKLI PIŠKOTE. Z MURIJEM
SVA SI VSAK TEDEN POŠILJALA RAZGLEDNICE.
Katarina, 2. d

Dominik, 2. d

Katarina, 2.d

PEDENJPED
LEPEGA SOBOTNEGA POPOLDNEVA SEM ŠLA VEN IN SREČALA
RADOVEDNEGA FANTKA. POVEDAL MI JE, DA JE PEDENJPED. TAKOJ
SVA POSTALA PRIJATELJA IN SE ZAČELA IGRATI. UGOTOVILA SEM, DA JE
IZ PRAVLJICE. ČEZ NEKAJ ČASA SEM GA VPRAŠALA, ČE JE
SLADKOSNED. PRITRDIL MI JE. KO SEM SE ZJUTRAJ ZBUDILA, SEM
UGOTOVILA, DA JE SEM SANJALA.
Katarina, 2. d

MILA IN ZAGI (opis slike)
Nekega dne se je Mila v parku igra s svojim kužkom Zigijem. Hitro mu je postalo
dolgčas, zato ga je Mila peljala na sprehod. Naenkrat je Mila zagledala svoje
prijatelje, Zigi pa svoje. Oba sta tekla po svoje. Zigi je s ptičkom tekel proti
gozdu. Ko je Mila prišla nazaj, Zigija ni bi nikjer več. Tim, Metka, Luka in Liza so
ga odšli iskat, Sara pa je tolažila Milo. V tistem trenutku je zagledala Zigija. Bila
je presrečna in oba sta srečna odšla domov.
Jure, 3. d

CUFKO
MOJ MUCEK CUFKO JE ZELO
RADOVEDEN MUCEK, KI HODI
VENOMER ZA MENOJ ALI ZA
NAŠIM PSOM. TEKA VSEPOVSOD
OKROG HIŠE, VČASIH TEČE TUDI
K ČEBELAM. RAD SE IGRA Z
IGRAČKAMI- MIŠKAMI, KI JIH JE
PRINESEL MIKLAVŽ. ENI IZMED TEH
MIŠK JE CUFKO ŽE UTRGAL REP.
DO ZDAJ JE UJEL ŽE ŠTIRI MIŠKE IN
DVA PTIČKA. MOJ MUCEK ME
IMA ZELO RAD. VEDNO, KO
PRIDEM IZ ŠOLE PRITEČE K MENI.
Katarina, 2. d
Luka, 3. d

OPIS POKLICA
FRIZERKA
Opisala bom frizerko, zato ker mi je ta poklic všeč…in tudi zato, ker sem rada
lepa.
Frizer pri svojem delu uporablja zelo veliko pripomočkov. Z glavnikom nam
razčeše lase, da so gladki. Za navijanje las uporablja navijalke, za barvanje pa
uporablja barve za lase. S škarjami nam striže lase in oblikuje pričesko. Z
gumicami in špangami nam lase spne. Svojo pričesko si lahko ogledamo z
ogledalom.
Oseba, ki želi postati frizerka, mora narediti osnovno šolo in poklicno frizersko
šolo. Delo je naporno in zahtevno, ker mora vedeti kako narediti pričesko.
Poznati mora različne lase in vedeti, kako se obnašajo. Vedeti mora tudi, kako
se določena barva prime na določene lase. Lastnosti in spretnosti, ki jih mora
imeti dober frizer so estetika, lepota, nežnost in občutek.
V salonu je veliko ogledal, da si stranke lahko ogledajo svoje frizure. S pomočjo
ogledal si lahko frizer ogleda frizuro z vseh strani.
Maja, 4. d

GOSPODINJA
Opisala bom poklic gospodinje. To bi rada postala zato, ker me veseli kuhanje,
pomivanje posode in pospravljanje.
Gospodinja dela v kuhinji s kuhinjskimi pripomočki. Perilo pere s pralnim strojem,
posuši ga na stojalu in na koncu ga še zlika in zloži v omaro. Pomiti mora še vse
kuhinjske pripomočke, ki jih pri svojem delu uporablja. Stanovanje počisti z
metlo ali posesa s sesalcem. Včasih mora zašiti tudi kaj s šivalnim strojem.
Največkrat otrokom, ko si kaj raztrgajo. S krpo briše prah in hodi po nakupih, da
si priskrbi sestavine za kuhanje in čistila. Dela po domovih, stanovanjih, in
pomaga, če so starši v službi. Poskrbeti mora za otroke in jim pripraviti hrano.
Odpelje jih tudi v šolo in še kam, če je potrebno. Njeno delo je naporno, ker
mora poskrbeti za veliko različnih opravil. Imeti mora občutek za red in lepoto,
saj mora biti vse lepo pospravljeno in na svojem mestu. Za ta poklic mora imeti
dokončano osnovno in poklicno šolo.
Poklic gospodinje mi je zelo všeč, ker
je vsestranski. Pri delu spozna tudi
veliko novih in zanimivih ljudi.
Natalija, 4. d

Maja, 4. d

PRVOMAJSKE POČITNICE

Med prvomajskimi prazniki se mi je
zgodilo veliko zanimivega. Bili smo v
toplicah in vsak dan počeli kaj
zanimivega. Pomagala sem mamici
pri kuhanju kosila in atiju nosila
pijačo, ko je »šprical«. Zjutraj sem
pripravila presenečenje za atija in
mamico. Pripravila sem zajtrk in
skuhala kavo. Z bratcem sva šla v
gozd kjer sva tekala in nabirala
šmarnice. Bili smo tudi na obisku pri
Aniti in Ksenji. Gledali smo televizijo in božali živali. Komaj sem čakala naslednji
dan, ker bomo postavljali majsko drevo in zakurili kres. Naslednji dan sem bila
malo prehlajena. Hvala bogu ni bilo prehudo. Spila sem čaj in bilo mi je boljše.
Ati je spekel čevapčiče in perutničke. Kosilo je bilo zelo dobro. Z bratcem sva
se igrala princeske, hodila po gozdu in božala muco. V gozdu sva našla jurčke
in mamica je naredila odlično gobjo juho. Med počitnicami mi je bilo zelo lepo.
Katja, 2. d

Sara, 3.d
Jure, 3.d

ZIMA
Pozimi je zunaj zelo mrzlo,
a vsem otrokom je lepo,
kepajo se in sankajo.
Tam na bregu snežak stoji,
pisker ima na glavi,
metlo pa v rokah drži.
Jernej, 2. d

KO BOM VEKLIK BOM…
Ko bom velik bom vrtnar, imel bom šest otrok in zelen avtodom. Živel bom v
Grdini 31.
Jure, 3. d

Ko bom velika bom frizerka. Imela bom pet otrok. Živela bom v Ljubljani, v
sodobni hiši. Moj avto bo Sharan.
Maja, 4. d

Ko bom velika bom natakarica. Živela bom v Zg. Sveči. Imela bom avto s
sedmimi sedeži kot učiteljica Ida in tudi avtodom.
Sara, 3. d

Ko bom velika bom učiteljica. Imela bom štiri otroke. Moj avto bo znamke
Renault. Živela bom na Ptuju v hiši veliki kot grad.
Natalija, 4. d

Ko bom velik, bi rad postal kuhar v restavraciji ali pa fotograf.
Luka, 3. d

Ko bom velik, bi rad postal avtomehanik, zato ker je to delo zabavno. Doma
večkrat pomagam atiju popravljati avto.
Dominik, 1. d

OPIS OSEBE
BABI
Moji babici je ime Milka oziroma
Ljudmila
Ferlež.
Stara
je
sedeminsedemdeset let. Doma
je v Grdini 30. Obraz ji obkrožajo
ravni, sivi lasje. Njene oči so
modro sive, nos je srednje velik.
Ne nosi uhanov in nima
materinega
znamenja.
Po
navadi nosi hlače, pulover,
predpasnik in jopico. Obute ima
čevlje, na glavi nosi ruto.
Jure, 3. d

MOJA MAMI
Moja mami ima črno-rjave in rdečeoranžne lase. Najraje si obleče hlače
in kratko majico. Ima zelene oči.
Rada je meso, juho in krompir. Stara
je 27 let. Po duši je zelo dobra.
Mami mi pomeni veliko, ker mi
pomaga če kaj potrebujem. Vedno
mi stoji ob strani. Življenje z mamo je
lepo, ker z njo počnem veliko stvari.
Skupaj se igrava, delava domačo
nalogo,
skuhaj
kuhava
in
si
pomagava. Včasih se skregava, ker nisem pridna. Včasih pa se skrega z atijem,
ker ga ni pravi čas domov. Mamico imam rada, saj skrbi zame in mi kupi kar
potrebujem. Za rojstni dan mi naredi lepo zabavo. Speče mi torto. Vsak dan
me preseneti z dobrim kosilom. Zdaj ko je pomlad, dela na vrtu in polju. Dela
ima veliko, saj seje in sadi. Zvečer ima opravke v hlevu. Poleti skupaj z atijem
pregledata destinacije, kam bomo šli na morje. Najbolj me je razveselila, ko mi
je kupila sintetizator in nov telefon.
Hvaležna sem ji, da mi je podarila življenje. Hvaležna pa sem ji tudi za vsak
korak, ki ga naredi v mojem življenju.
Maja, 4. d

MOJA MAMI
Moja mami ima modre oči. Lase ima svetle.
Rada obleče hlače in bluzo. Rada je regrat,
meso in pomfrit. Mama je prijazna. Pomaga
mi pri domači nalogi, če česa ne razumem.
Pomagam ji prinesti drva v hišo in skuhati
kosilo. Z mano gre rada na sprehod. Skupaj
nabirava rožice. Pomagam ji tudi v hlevu.
Namečem seno in nahranim živali. Ko ji kaj
izdelam, si shrani za spomin na posebno
mesto. Ko pridem domov me vedno spomni
na domačo nalogo. Mami rada te imam. Zahvaljujem se ti za pomoč, ki mi jo
nudiš iz dneva v dan.
Natalija, 4. d

BOLEL ME JE ZOB
Bile so poletne počitnice, bolel me je zob in ponoči nisem spala. Mamica je
mislila, da mi bo izpadel, čeprav si jaz tega nisem želela. Čez dva dni sem odšla
k babici na počitnice. Ugotovila je, da imam v zobku luknjo. Odšla sem k
zobozdravniku. Na ponovni pregled me je naročil čez dva tedna. Takrat mi je
naredil zalivko, ampak jaz sem še vedno imela bolečine. Minil je en mesec in
odšla sem ponovno na pregled. Zobozdravnik je ugotovil, da je zob potrebno
izpuliti. Malo je bolelo, ampak sem zdržala. Ko sem prišla domov, sem se
odločila, da bom bolj skrbela za svoje zobe. Sklenila sem, da si bom redno
umivala svoje zobe, upoštevala mamine nasvete in redno hodila na preglede.
To drži še v letu 2014.
Maja, 4. d

MAJA IN REX
Maji in Rexu je postalo dolgčas. Kuža je hitro zavonjal družbo. Našel je ptička,
Maja pa družbo prijateljev s katerimi se je igrala. Čez čas je morala domov, a
Rexa ni bilo nikjer. Vsi so ga klicali in iskali. Postalo je pozno. Ko se je Maja ozrla
naokrog, je zagleda Rexa, kako jo čaka pri klopci. Skupaj sta odšla domov.
Luka, 3. d

Jan E., 2. d

MOJA SOBA
Ko prideš v mojo sobo zagledaš omarico s kaktusi. Levo od omarice je postelja.
Levo od vrat je pisalna miza, levo od nje pa omara, ki se v levem kotu stika z
drugo omaro. Desno od postelje je lesen konjiček za zibanje, levo od postelje
pa stol. Stene so rumene, pohištvo pa rjavo. Postelja je prekrita z zeleno odejo
in tudi vzglavnik je zelen. Na stolu je zelena posoda.
Jure, 3. d

V moji sobi je v levem kotu postelja
in miza. Na mizi imam računalnik in
akvarij z ribico. Na desni strani sobe
je televizija, omare in vrata. Okno je
na sredini stene. Barva sobe je
modra. Pohištvo je rjavo z modrimi
črtami.
Luka, 3. d

DOMINIK, 1. d

OPIS ŽIVALI
Je zelo lepa, ker je pisane barve. Živi v akvariju ali v morju. Njena domovina je
Afrika. Ima veliko glavo. Rada ima črno barvo. Dolga je približno 10 cm.
To je afriška riba.
Luka, 3. d

Ta žival ima zelo dolgo perje. Ima tudi krila. Okrog oči je rdeče, modre ali zelene
barve. Živi v naravi. Jaz pa si želim, da bi jo imel doma v kletki. Na perju ima
vzorec oči, da prestraši druge živali, ki jo hočejo pojesti. Ima kremplje in je zelo
spretna. To je pav.
Dominik, 1. d

Ta žival živi v vodi. Je zelo velika. Večja je od morskega psa in je sivo modre
barve. Na hrbtu ima grbo. Ima tudi plavuti. To je… kit grbavec.
Jan E., 2. d

Je ptica. Živi v gorah. Razpon njegovih kril
je približno 2 m. Ima okroglo-oglato glavo z
velikim ostrim kljunom. Kljun potrebuje za
lovljenje miši. Ima rjavo perje in dve zelo
močni nogi. Ima tudi zelo dober vid. To je
orel.
Jure, 3. d
Jernej, 2.d

MOJ KUŽA PIKI
Moj kuža Piki je srednje velik. Je bele barve, ima črne pike, majhne oči, črn nos
in mahedrava ušesa.
Pasma se imenuje Dalmatinec. Biva zunaj, kjer ima
pasjo uto. Prehranjuje se z briketami, in konzervami z vitamini ter pije vodo. Rad
hodi na sprehode in se žoge.
Sara, 3. d

MEDIKA
Opisal bom mojo psičko Mediko. Ima rjavo dlako in velike uhlje. Čeprav je njen
izgled podoben lisici, se njena pasma imenuje Nemški ovčar. Je zelo velika.
Njene oči so rjave. Zelo je igriva in je odličen čuvaj.
Luka, 3. d

MOJA MUCA
Moja muca je visoka 25 cm in ni težka. Ime ji je Zofika. Ima temno rjave oči,
majhne uhlje oblikovane na špic in dolgo telo. Tudi rep ima dolg. Barve dlake
je črna, rjava in siva. Stara je pet let. Moja muca se zelo rada carta, ne razume
pa se z drugimi mucki. Rada spi pod avtom. Trikrat je že imela mladičke. Rada
ima brikete.
Jure, 3. d

KAKŠEN ČUDOVIT DAN
Družina Novak je v petek odšla na izlet na Bled. Bil je lep sončen dan. Na izlet
so se odpeljali z avtobusom. S čolnom so se peljali na otok, na katerem stoji tudi
cerkev. Na čolnu je bila tudi družina Golob. Skupaj so si ogledali notranjost
cerkve. Na blejskem jezeru so plavale štiri račke. Odšli so na sprehod okoli
jezera. Med potjo so srečali strica Janeza, ki je tekal in dečka Jureta, ki je
pešačil. Na klopi sta sedela deklica in fant, ki sta hranila račke. Družini sta po
poti nabirali rožice. Ko so prišli nazaj, jih je na postaji čakal že avtobus. Njihov
dan je bil zelo lep, saj so počeli in videli veliko zanimivih stvari.

Natalija, 4. d

ŽOGARIJA
V petek, 25. aprila je na
Ptuju v dvorani Kampus
potekalo tekmovanje v
Žogariji. Tekmovanje je bilo
sestavljeno iz več iger:
spretnostne igre, nogomet,
kviz in igra Vi profesor.
Spretnostne igre so bile
težke, saj smo morali
pokazati veliko spretnosti:
preskakovanje
blazin,
vodenje žoge s palico, met
na koš itd. Po koncu
spretnostnih iger smo navijali
za našo učiteljico, ki je tekmovala v igri Tudi vi profesor. Dobro smo navijali, saj
je učiteljica med vsemi učitelji dosegla največ točk. Pomerila se je v brcanju
žoge. Naslednji so bili na vrsti nogometaši, ki so prav tako spretno dajali gole in
se branili. V kviz smo vložili Vrančka Frančka, ki nam je prinesel še dodatne
točke. Vsaka šola, ki je tekmovala- bilo jih je osem, se je predstavila s svojo
točko. Jaz in moja prijateljica Julija sva zapeli pesem Ti, moja rožica. S skupnimi
močmi smo dosegli tretje mesto. Dobili smo nagrado za fair- play, zapestnice,
športne rekvizite in seveda pokal. Te nagrade smo se zelo razveselili. Z
avtobusom smo se zadovoljni pripeljali nazaj v šolo in odšli na zaslužene
prvomajske počitnice.
Maja, 4. d

PESNIKI SMO TUDI MI
Naša šola Stoperce je zelo lepa šola,
Ker tu so same dobre učiteljice.
Tudi zato je naša šola super,
ker pozimi ven gremo
in se po šolskem bregu sankamo.
Če pa le preveč sneži
nam v telovadnici lovec ne ubeži.
Malica dobra je ,
sadje pa vedno na razpolago nam je.
Prava škoda pa mi je,
da letos od te šole poslavljam se.
Natalija, 4. d

Jernej, 2. d

ŠOLA
SOŠOLCI
Sošolci se smehljajo,
sošolci so prijatelji,
sošolci si pomagajo
in lepo se vedno
imajo.
Sošolci se igrajo,
sošolci se hecajo,
sošolci se ne
kregajo
in imajo se vedno
radi.
Jure, 3. d

Ko v prvi razred sem prišla,
sem lahko igrat se šla,
nato v klop sem usedla se
in računala že račune skoraj vse.
Ko v drugem razredu se učila sem,
do sto že računala in brala sem,
za igro časa ni bilo,
ker dela veliko je bilo.
V tretjem razredu sem bila,
poštevanka dobro mi je šla,
črke vse spoznali smo
in Slovenijo prepoznavali smo.
Zdaj v četrtem razredu se učim,
matematičnih problemov se nič ne bojim,
pisno množiti in deliti dobro znam,
druge predmete učiti se tudi že znam.
Maja , 4. d

GALAKSIJA

David, 2.d

Galaksija je daleč vstran
in mene pritegne vsak dan.
Galaksija je zvezda,
sestavljena iz več zvezd.
Ko prvo galaksijo so odkrili,
ime Super noga so ji dali.
Ne vem zakaj,
saj nogi podobna ni bila,
a še danes je čudovita galaksija.
Luka, 3. d

SNEŽAK
Snežak je sneženi mož.
Noge, glava in telo,
manjka mu še nos,
a je še zmeraj bos.
Žan nam metlo je podal,
da ne bo zaspal in preveč
smrčal.
Dominik, 1. d

SNEG
Sneg pobelil je naš
breg,
veselo se sankamo
in po cesti drsamo.
Saj povsod je led
in zato smo morali
šolo zapret.
Matic, 1. d

Katarina, 2. d

ZASNEŽENE STOPERCE
Ko prvi sneg zapade,
Stoperce belo zacveto.
Povsod so igluji, sneženi možje
in kepe povsod leže.
Sneži, sneži, zelo sneži,
na sankah pa že lepo drsi.
Skralska že ledeni,
na kup se spravljajo drsalci vsi.
Jure, 3.d

Katarina, 2.d

ŽIVALI POZIMI
STOPERCE

Ptički se igrajo
In iščejo si hrano.

Tu snežak, tam snežak,
le poglej koliko jih je.
Toda, kje so zdaj otroci
vsi?

.
Medvedi dremljejo,
lisice pa se grejejo.
Jež, polh, netopir,
vsi že spijo
in se mraza ne bojijo.

Le pridite k nam,
ker zopet v Stopercah
sneži
in to nas otroke zelo
veseli.

Kača, žaba, klop pa
otrpnejo
in se do pomladi ne
premaknejo.

Sara, 3. d

Jure, 3. d

Jan E., 2.d

VESOLJE
Če rad bi šel v vesolje,
si moraš najprej narediti raketo.
Ko prideš v vesolje,
tam veliko je kometov.
V vesolju res je zanimivo,
ker vidiš Zemljo vso sivo.
Natalija, 4. d

Jernej, 2.d

VESOLJE
Vesolje je temno,
vesolje je skrivnostno,
vesolje je zelo lepo,
tako je to v vesolju.
V vesolju ni prometa,
v vesolju so planeti,
v vesolju je Zemlja
in vesolje je čisto brez
kisika.
Jure, 3. d

Katja, 2.d

ZIMA
Po zimi je vse zelo belo
in zelo mrzlo.
Otroci se že kepajo,
juhuhu, zima je že tu.
Otroci delajo snežake
in se po hribu sankajo.
Ko pa zima odide,
so žalostni,
ker se ne morejo več kepati.
Natalija, 4. d

KOMET
Komet je velik
kamen,
ki povzroči lahko
veliko škodo.
Zgodi se eksplozija,
ki je močnejša od
atomske bombe.
Če komet se v
Zemljo zaleti,
velik del sveta se
spremeni.
Luka, 3. d

SLOVENIJA
PUST
Slikarji, konjički,
policaji, princeske, indijanci…
Joj, koliko je pustnih šem.
Vse se trudijo,
da nam za debelo repo
plešejo
in hudo zimo odganjajo.
Sara, 3. d

Naša domovina, ti res lepa si,
radi te imamo prav vsi.
Ti si najlepša v Evropski uniji,
čeprav te niso pravi ljudje vodili.
Morje, planine, jezera, doline so
tvoje krasote,
a pogosto ne zavedamo se tvoje
lepote.
Pa vendar naj povemo na ves
glas,
naša domovina je Slovenija.
Maja in Sara

TO SMO MI
Maja je zelo lepa,
bistra in prijazna deklica.
Natalija je tiha, igriva,
lepa in dobra sošolka.
Igriva, lepa, prijazna in skromna ,
to naša je Sara.
Jure je dober, prijazen
in pravi matematik.
Luka šole ne mara,
toda dober je,
ureja se in prav super je.
To smo mi vsi,
ki letos smo sošolci bili.
Jure in Sara, 3.d

Sara, 3.d

LETNI ČASI
Zima že na plan hiti,
snežno bela odeja že spi,
na naši Zemljici.
Pomlad s kovčki pridrvi,
pomladnega cvetja natrosi
ter se prekmalu poslovi.

Jernej, 2. d

Poletje za njo pridrvi
in v bazenih namakamo se vsi.
Zdaj zelo nam je toplo,
veselo vsi v vodo.
Ko ni več tako toplo,
nam veter jesenski piha mrzlo.
Pridelke pospravljamo
in se na zimo pripravljamo.
Pa je zopet zima,
ki nam pred vrati kima.
Sara, 3. d

Matic, 1. d

Katja, 2. d

UČENCI ŠOLE STOPERCE
Dominik je dober fant,
ki v prvi klopi sedi.
Matic zelo rad govori,
kako se na kmetiji živi.
O Janu povemo vse,
če traktor omenimo le.
Jan Lampret dober je nogometaš
in z žogo velik je pajdaš.
Davyd priden je zelo
saj veliko dela za slovenščino.

Katarina, 2. d

Jernej je pravi učenjak,
saj znanje srka kot veljak.
Katja se piše Vtič
in že zdaj prelep je deklič.
Katarina rada se smeji,
njena mama pa čebelice goji.
Luka zavzeto šah igra
in se s kolesom rad pelja.
Sara prava plavalka je,
knjige pa bere, kot da za stavo gre.

Jernej, 2. d

Jure rad vrtnari in rožice sadi,
pa tudi računa za tri.
Natalija bolj tiha je,
a za igro prav vsako je.
Maja nam poje lepo,
da je na šoli vsem pri srcu toplo.
To smo mi, učenci stoperški.

Luka, 3.d

ČAROBNA TORBICA
NEKOČ JE ŽIVELA REVNA DEKLICA, KI JI JE BILO IME PIA. NI IMELA MAME IN NE
OČETA. SAMA JE KUHALA, POMIVALA POSODO IN ČISTILA. BILA JE ZELO
OSAMLJENA. NEKEGA DNE, KO NI IMELA VELIKO DELA, SE JE ODLOČILA, DA BO
ODŠLA V GOZD. KO SE JE SPREHAJALA PO GOZDU JE NA TLEH NAŠLA PISANO
TORBICO. ODNESLA JO JE S SEBOJ DOMOV. DOMA JO JE ODPRLA IN IZ NJE JE
SKOČIL ZELO SMEŠEN PAJAC. DEKLICA SE JE NAJPREJ ZELO PRESTRAŠILA. A
PAJAC JI JE REKEL NAJ JE NE BO STRAH. HOTEL JE POSTATI CELO NJEN PRIJATELJ.
VSE KAR MORA DEKLICA NAREDITI JE, DA IZREČE ČUDEŽNE BESEDE »ČUDEŽNA
TORBICA SPREMENI ME«. V KAJ PA BI SE MORALA SPREMENITI?«, GA JE
VPRAŠALA PIA. ODGOVORIL JI JE, »V PRINCESKO.« PIA SE JE V TRENUTKU
SPREMENILA V PRINCESKO IN S ČUDEŽNO TORBICO ODŠLA NA STARI GRAD. TAM
JE ODRAŠČALA. NEKEGA DNE JE NA GRAD PRIŠEL MLAD PRINC IN PIA SE JE Z
NJIM POROČILA. DOBILA STA DOJENČICO LILI. PAJAC PA JE POSTAL GROF.
Katarina, 2. d

ČAROBNA URA
NEKOČ NEKJE JE ŽIVEL FANT. BIL
JE SIROMAK. KO JE NEKEGA
DNE HODIL PO GOZDU, SI JE
ZAŽELEL ČAROBNO URO, KI BI
ZAVRTELA ČAS NAZAJ. NA POTI
JE ZAGLEDAL PRAVO URO.
IZREKEL JE BESEDE »URICA,
URICA, ZAVRTI ČAS NAZAJ«. IN
RES. ČAS SE JE ZAVRTEL NAZAJ
ZA ENO LETO. BIL JE ZELO VESEL.
PRIŠEL JE DOMOV IN SI
SPAKIRAL STVARI TER NATO
ODŠEL V MESTO. V MESTU SO SE
MU VSI SMEJALI. NOBEN MU NI
VERJEL. ŠE BOLJ SO SE MU SMEJALI. NATO JE FANT POSTAL BOGAT IN SI JE V
MESTU ZGRADIL HIŠO. ZDAJ SO GA VSI LJUDJE HODILI GLEDAT, SAJ JE IMEL
NAJLEPŠO HIŠO DALEČ NAOKROG. BOGAT JE OSTAL DO KONCA ŽIVLJENJA.
Jernej, 2. d

DOSEŽKI UČENCEV
Dosežki učencev v šol. letu 2013/14
1.razred
-

-

MATIC KAMENŠEK
Priznanje za sodelovanje na tekmovanju RJI
Priznanje za BZ
Pohvala za CICI VŠ
Priznanje za udeležbo na tekmovanju Znam več z Lili in Binetom
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju MATEMČEK
Priznanje za sodelovanje na šolskem tekmovanju Logična pošast
Diploma – plavalno opismenjevanje Vili začetnik – (bronasti konjiček)
Športni program zlati sonček
DOMINIK PUČKO
Priznanje RJI
Priznanje za BZ
Pohvala za CICI VŠ
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju MATEMČEK
Diploma – plavalno opismenjevanje - Bronasti Vili – (bronasti delfin)
Bronasto Vegovo priznanje v znanju iz matematike na šolskem
tekmovanju
Športni program zlati sonček

2. razred

-

JAN EGARTNER
Priznanje za BZ
Pohvala za CICI VŠ
Priznanje za udeležbo na tekmovanju Znam več z Lili in Binetom
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju MATEMČEK
Bronasto priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Diploma – plavalno opismenjevanje – Vili začetnik (srebrni konjiček)
Bronasto priznanje za 7. mesto na šolskem tekmovanju iz logike
Športni program zlati sonček

-

JERNEJ GAJŠT
Priznanje RJI
Priznanje za BZ
Pohvala za CICI VŠ
Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju MATEMČEK
Državno srebrno priznanje na tekmovanju MATEMČEK
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
Diploma – plavalno opismenjevanje – Vili začetnik (srebrni konjiček)
Bronasto priznanje za 7. mesto na šolskem tekmovanju iz logike

JAN
-

Bronasto Vegovo priznanje v znanju iz matematike na šolske
tekmovanju
Športni program zlati sonček
LAMPRET
Zlato priznanje RJI
Priznanje za BZ
Pohvala za CICI VŠ
Priznanje na šolskem tekmovanju MATEMČEK
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Diploma – plavalno opismenjevanje – bronasti Vili (bronasti delfin)
Bronasto priznanje za 1. mesto na šolskem tekmovanju iz logike
Diploma za uspešno sodelovanje na ŽOGARIJI
Športni program zlati sonček

KATARINA PUČKO
- Priznanje za BZ
- Pohvala za CICI VŠ
- Priznanje na šolskem tekmovanju MATEMČEK
- Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
- Bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
- Diploma – plavalno opismenjevanje – Bronasti Vili (bronasti delfin)
- Bronasto priznanje za 14. mesto na šolskem tekmovanju iz logike
- Športni program zlati sonček
DAVYD VIUN
- Priznanje za BZ
- Pohvala za CICI VŠ
- Diploma – plavalno opismenjevanje- Vili začetnik (bronasti konjiček)
- Bronasto priznanje za 11. mesto na šolskem tekmovanju iz logike
- Športni program zlati sonček
KATJA VTIČ
- Priznanje RJI
- Priznanje za BZ
- Pohvala za CICI VŠ
- Priznanje na šolskem tekmovanju MATEMČEK
- Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
- Bronasto Cankarjevo priznanje na šolskem tekmovanju iz slovenščine
- Diploma – plavalno opismenjevanje – Vili začetnik (srebrni konjiček)
- Bronasto priznanje za 7. mesto na šolskem tekmovanju iz logike
- Priznanje za udeležbo na tekmovanju Znam več z Lili in Binetom
- Športni program zlati sonček

3. razred
LUKA DROFENIK
- Zlati sonček
- Bronasti Delfin
- Cici vesela šola
- Bralna značka
- Bronasto tekmovanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
- Zlato priznanje RJI
- Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
- Državno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična
pošast
JURE FERLEŽ
-

Zlati sonček
Srebrni Delfin
Cici vesela šola
Bralna značka
Zlato priznanje za odličen uspeh na tekmovanju za angleško bralno
značko Epi Reading Badge
Vegovo priznanje
Bronasto priznanje iz logike
Srebrno priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
Srebrno državno priznanje iz Matemčka
Zlato priznanje RJI
Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
Državno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična
pošast
Potrdilo za sodelovanje na regijskem natečaju »Naravne in druge
nesreče – Voda! Kaj storiti, da nesreč ne bo«.

SARA LAMPRET
- Bronasto Cankarjevo priznanje
- Bronasto priznanje iz logike
- Zlati sonček
- Srebrni Delfin
- Cici vesela šola
- Bralna značka
- Zlato priznanje za odličen uspeh na tekmovanju za angleško bralno
značko Epi Reading Badge
- Vegovo priznanje
- Bronasto tekmovanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
- Zlato priznanje RJI
- Pohvala za osvojen projekt RAD BEREM – 1. mesto
- Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast

4. razred
NATALIJA GAJŠT
- Priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
- Priznanje RJI
- Bralna značka
- Srebrno priznanje za uspešno sodelovanje na tekmovanju za angleško
bralno značko Epi Reading Badge
- Potrdilo o sodelovanju na bralnem tekmovanju iz angleščine
»Bookworms«
- Srebrni delfin
- Cici vesela šola
- Športno priznanje Krpan

MAJA NOVAK
- Srebrno Vegovo
- Bronasto Cankarjevo priznanje
- Srebrno državno priznanje za Matemčka
- Bronasto priznanje na šolskem tekmovanju iz Matemčka
- Bronasto priznanje iz logike
- Zlato priznanje RJI
- Zlato priznanje za odličen uspeh na tekmovanju za angleško bralno
značko Epi Reading Badge
- Potrdilo o sodelovanju na bralnem tekmovanju iz angleščine
»Bookworms«
- Srebrni delfin
- Cici vesela šola
- Športno priznanje Krpan
- Pohvala za osvojen projekt RAD BEREM
- Srebrno priznanje za uspeh na šolskem tekmovanju Logična pošast
- Državno srebrno priznanje za uspeh na državnem tekmovanju Logična
pošast
- Diploma za uspešno sodelovanje na ŽOGARIJI

POČITNIŠKO REŠEVANJE

VELIKO
USPEHA… 

HRIBRČKI, šolsko glasilo učencev OŠ Majšperk, podružnice
Stoperce.

Za pomoč pri zbiranju prispevkov se zahvaljujem sodelavkama.

Zbrala, uredila, lektorirala, fotografirala in oblikovala Katja
Predikaka.

OBLIKOVANO V JUNIJU 2014

