
 

 

 

   Maj  
 

Vse bolj se približujemo koncu šolskega leta in vročim poletnim počitnicam, 

ki jih že vsi nestrpno čakamo. Pred nami je še nekaj zanimivih dni 

dejavnosti, ki bodo popestrili zadnje šolske dni. 

V majski številki prevladuje pesniško ustvarjanje petošolcev in šestošolcev, 

devetošolci pa so se pesnili  na prav poseben način.  

Viktorija                        

                                                                                                 

 

 

 

NEDELJSKA DOGODIVŠČINA 

Vsako drugo nedeljo s starši odidemo na Klanc k babici in dediju na nedeljsko kosilo. 

Povabljen je tudi bratranec Mitja s Špelo. 

Po kosilu, ki ga pripravita babi in dedi, gledamo MOTO GP, kjer vsi strastno navijamo 

za Valentina Rossija. Takrat odmeva od sten, ker vsi kričimo in ploskamo. Opremljeni  

smo z navijaškimi kapami, zastavami in oblečeni v  majice s številko 46. 

Po napeti tekmi, ki je včasih za nas dobra, včasih pa ne, igramo karte ENKA. Zraven 

se smejemo ali pa kregamo. Rezultate pridno zabeležimo v zvezek. Vmes vsi popijejo 

veliko kave, jaz pa raje sok. 

Preden se razidemo, še povečerjamo in rezerviramo nedeljsko kosilo za čez štirinajst 

dni. 

Zame so te nedelje nekaj posebnega in mi veliko pomenijo, saj se vsi družimo. 

                                                                                                                     

Ula Švarc, 5. a 

 



 

ČUDEŽNI CEKIN 

 

 

 

 

Nekoč je bil en cekin. To ni bil navaden cekin. Bil je 

nekaj posebnega. Ta cekin je bil last Miha in Mateja, ki  

so jima rekli tudi 2xM. Skrbno sta ga čuvala in ga 

shranila v mošnjičku. 

 

 

Nekoč sta mošnjiček zakopala v zemljo blizu 

hrasta. Odšla sta v deželo sanj. To je bilo 

dolgo potovanje. Ko sta se vrnila, hrasta ni 

bilo več. Na tistem mestu je bilo otroško 

igrišče. Ravno so se otroci igrali v 

peskovniku. Kopali so in kopali in zagledali 

nekaj svetlečega. Bil je cekin. Začeli so se 

prepirati, kdo ga bo imel. 

 

Prepir sta rešila 2xM. Povedala sta, da je to 

čudežni cekinček. Če ga daš za tri ure na vroče 

sonce pred cerkev, se pomnoži. 



V dolgi povorki so se odpravili do tega čudežnega kraja. Natančno čez tri ure so se 

vrnili, a cekina ni bilo več. Tedaj so zagledali šepavega sleparja, ki je prosjačil pred 

cerkvijo. 

Nato se je vkrcal na ladjo. Za njim sta šla kot slepa potnika tudi 2xM. Kmalu so ju 

izsledili. Zaprli so ju v veliko kletko. Povedala sta svojo zgodbo, vendar jima niso 

verjeli. Za kazen sta morala počistiti ladjo. Čudežno sta postala prijatelja s 

kapitanom.  

Vsi skupaj so sleparja 

našli v kleti, kamor se je 

pretihotapil. Med hudim 

pretepom jim je cekin 

padel v morje. 2xM sta 

plavala in plavala. 

Končno sta ga ujela. Bil 

je čisto mehak in 

umazan. Bolj kot sta ga v 

morju prala, manj ga je 

bilo. Ugotovila sta, da je 

bil cekin iz čokolade.  

 

 

Na drugi strani ovoja pa je pisalo: »Draga pravnuka, 

želim vama srečno in sladko življenje. Vajina 

prababica.« 

 

 

 

Zdaj pa lahko noč pa en cekin na pomoč. Pokrij se, zavij se in zaspi.  

Jošt Čulk in Andraž Goltnik, 3. b 



BOŽIČ Z DRUŽINO 

Vsako leto se 25. 12. zberemo v hiši moje babice in dedka, kjer družinsko 

praznujemo božični večer. 

Praznovanje se začne popoldan, ko se začne zbirati družina. Skupaj okrasimo božično 

drevo, ki ga pripravi dedek. Babica pripravlja pogostitev, speče številne dobrote: 

rulado, piškote … Vsi ji pomagamo. Zvečer se usedemo za svečano pripravljeno mizo. 

Najprej pojemo predjedi. V tem času Božiček prinese darila in jih pusti pod okrašeno 

jelko. Darila so lepo zavita. Odpiramo jih drug za drugim, da vsi vidimo, kaj je v 

paketu. Vsi smo zelo veseli. Nato imamo sestra, bratec in jaz nastop, kjer tudi 

pojemo. 

Spet se zberemo za mizo in pojemo božično večerjo. Ker smo zelo siti, gremo na 

kratek sprehod ali na dvorišče, kjer prižigamo iskrice. Vsi smo skupaj. 

Ta dan je zelo poseben. Zvečer vedno utrujen, vendar vesel zaspim. 

Filip Dolšak, 5. a 

 

Pesniško ustvarjanje 

SEMAFOR PONOČI 

Semafor v križišču stoji, 
promet usmerja, za varnost skrbi. 
Njegov delovni dan se ne konča, 
ko tema spusti se na tla. 
 
Ubrano mežika v noč. 
Rdeča, oranžna in zelena, 
kot koračnica so utečena. 
Rdeča pomeni stop, oranžna pripravi se, 
zelena naprej lahko se gre. 
 
Hop! 
Če pa kdaj se zgodi, 
da kak divjak pridrvi, 
čez rdečo luč zdrvi, 
se lahko nesreča zgodi. 
 
Prometna pravila upoštevaj, 
za varnost sebe in drugih poskrbi. 
Drži se slogana, ki se glasi: 
»Če si divjak, nisi junak!« 
Pa srečno! 
Damjan Kovač, 6. a 



Učenci 6. a so ob obravnavi pesmi Nika Grafenauerja Ušesa napisali tudi nekaj 

svojih verzov še o drugih delih telesa. 

 

GLAVA 
 
Glava je center telesa, 
v  katerem so prava čudesa. 
Krasijo jo oči in 
usta z belimi zobmi. 
 
Na sredi nos se kaže, 
ki dolg postane, kadar laže. 
Ob strani so ušesa, 
ki sovražijo brenčanje mrčesa. 
 
V glavi so možgani, 
ki so lahko veliki ali mali. 
V možganih so tudi predali, 
ki shranjujejo vse, 
kar imamo radi. 
Ana Petek 

 

 

USTA 

Usta neprestano govorijo, 
včasih se na ves glas smejijo, 
drugič pa kremžijo in kričijo. 
Saša Matko 

 

ROKA 

Roka pet prstov ima, 
palec, kazalec, sredinec, prstanec in 
mezinec. 
Rada se krči, ukazuje, razteguje in si 
čevlje obuje. 
Tai Gorenjak in Eva Venek 

 

LASJE 

Las veliko na glavi se drži, 
rastejo hitro, kot se čas vrti. 
Težko jih je prešteti, ker toliko jih je, 
če umazani so, treba umiti jih je. 
Nika Košir in Laura Rosenstein 

 

JEZIK 
 
Jezik okuša, 
sladko, grenko in pekoče, 
povedati poskuša, 
kar misli glava in čuti srce. 
Včasih pa se zgodi, 
da kaj takega spregovori, 
kar komu prijetno slišati ni. 
Mojca Rogelšek 

 
 

 

 

 

 



MALI PRINC: Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. 

Mali princ gre s srcem za prijateljem, a nima ravno sreče. Ima samo rožo, ki mu 

pomeni vse. Med potjo sreča modro lisico, ki si želi, da bi jo udomačil. A on hoče 

odkriti še več dogodkov in velikih src, ki mu bodo pomenila veselje, smeh, žalost, 

veliko lepih trenutkov. 

 A pri tem lahko posluša samo odmeve svoje sreče. 

Slavko Bačovnik 

 
Mali princ se je nesrečno zaljubil v vrtnico na svojem planetu. Odpravi se na 
potovanje. 
Radoveden prispe na zemljo in tedaj sreča modro lisico, ki razume njegovo težavo. 
Razočaran je, ker spozna, da njegova vrtnica ni edina na svetu. Ali je lagala? Mogoče 
je zanj edina?!  
Teo Alagić 

 

 

Rime ali pa tudi ne …. 

Učenci 5. a razreda … pesniki?! 

Lisici je življenje dolgočasno, 

tako kot meni je občasno. 

Le kaj storiti je princu treba, 

da bil bi srečna reva? 

 

Princ lisico udomači 

in zasvetijo se ji oči. 

Za lisico prinčevi so lasje 

kakor zlato žitno klasje. 

Ula Švarc 

Življenje moje je pusto, 
je bežanje pred ljudmi. 
Če kdo me lovi, 
nikdar me ne dobi. 
Življenje moje pusto je, 
želim spremembe le. 
Prosim, udomači me, 
pa sreča obišče te. 
Ko pogledam žitno polje, 
spominja me na te, 
na tvoje zlate lase, 
ti edini si za me. 
Andraž Stenšak  

 

 



 

Jaz sem modra lisica, 

moje življenje je brez vica. 

Jaz lovim kokoši, ljudje lovijo mene, 

a še lovec mi strahu ne odžene. 

 

Če pa me udomačiš, 

v novo življenje me spustiš. 

Tvoji lasje so kot zlato 

in me na žito spominjajo. 

Gašper Repše 

 

 
Jaz sem lisica, v življenju tatica, 

kokoši lovim,  pred lovci bežim. 

Vsak,  ki me lovi ali beži, 

podoben drugemu se mi zdi. 

Udomači in posveti se mi, 

nisem še videla prijatelja, kot si ti. 

Lasje zlati kot žitno polje, 

spominjali me bodo nante.    

Sven Jurkovnik 

    
Sem lisica dolgorepa,  

a z mano nihče ne pometa, 

v gozdu živim, kokoške lovim. 

Ker ljudi  jezim, 

me lovijo, a jaz jim zbežim. 

 

Jaz tega nočem, 

udomačena biti hočem. 

Mali princ udomači me, 

in tu bom le za te.              

Oskar  Dolšak 

      

 

 

 

 

SREDI MORJA IN NA VRHU GORA 

 

Moje življenje je sivo, 

sivo kot skala,  

skala sredi morja, 

skala na vrhu gora. 

 

 

Niso vsi koraki enaki, 

koraki tvoji kličejo me,  

kličejo me sredi morja, 

kličejo me na vrhu gora. 

 

Postani moj prijatelj,  

prijatelj odprtega srca,  

srca, ki bije sredi morja, 

srca, ki bije na vrhu gora. 

Filip Dobelšek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KONSI DEVETOŠOLCEV 

 

  

 

 

Maja Voler, 9. a 

 

 

 



9  

Ana Rak, 9. a 



 

 

Zala Kumer, 9. a 

 


