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UVODNIK  
Kmalu bo eno leto… 

Da lahko mine eno leto, je potreben čas. V tem času odrasli, 

otroci, mladostniki, dojenčki, starostniki, pubertetniki, malčki in vsi 

ostali, ki jih nismo omenili, delajo vse kar znajo in zmorejo. 

Vse kar smo se do sedaj naučili, smo v tem letu lahko povedali in 

pokazali na čisto nove načine. 

Zelo dobro se znamo pogovarjati in poslušati, čeprav je med nami 

razdalja, ki je daljša od nakupovalnega vozička. 

Natančno vemo kaj se zgodi, če kliknemo na znakec na katerem 

piše start video. 

Zelo se nam zdi zabavno, če se želimo s kom pohecati in potem 

kliknemo na znakec na katerem piše mute. 

S pametnim telefonom smo v šolah in službah v tem letu resnično 

pametnejši in še igrice imamo vedno (dobesedno) na dlani. 

Že vrabčki na veji vedo, kaj je to virus, povišana telesna 

temperatura, kašelj in slabo počutje. Mi smo seveda boljši in 

pametnejši od vrabcev, saj je pred kratkim nekatere med nami 

virus obiskal na domu. 

Približno leto dni smo potrebovali in natančno ugotovili, da so 

šolske počitnice ravno prav dolge. 

V enem letu je čas, ko dojenčki shodijo, odrasli odrastejo, otroci 

otročijo, mladostniki mladijo, pubertetniki pubertetijo in starostniki 

starajo. 

Kmalu bo eno leto… od zadnje pomladi, a oči moje simpatije se 

mi zdijo še lepše kot pred enim letom. Iznad modre zaščitne maske 

se božansko lepo svetijo. 

3,2,1,……BERIMO! 



JESENSKI SPOMINI 
ŠOLANJE V ŠOLI 

Naravoslovni dan – Mozirski gaj 

V septembru smo imeli naravoslovni dan. S šolskim kombijem smo 

se peljali v Mozirski gaj. Tam smo si ogledali buče velikanke in 

jesensko cvetje. Pred vhodom smo se slikali ob stari lokomotivi. 

 

 

Pod krošnjami smo prebirali knjige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravili:  PP 4 



KULTURA 
 

Vsako leto 8. februarja 

praznujemo slovenski kulturni 

praznik – Prešernov dan. 

Na ta dan je obletnica smrti 

našega največjega pesnika, 

France Prešerna. 

 

 

 

 

 

Učenec iz 5. a pa je tako narisal Prešerna in njegovo neuslišano 

ljubezen Primicevo Julijo: 

     

Pesnika na fotografiji so 

narisali učenci 5. a 

razreda. 



 

 

 

 

 

POZNAM MARTINA KRPANA 

To je moja mami. Ko mi nekdo nagaja, mi 

mami pove kaj naj naredim. Mi veliko 

pomaga. Me brani. Ona bo vedno moja 

junakinja. 

Gabrijela B. 

 

 

 

 

 

 

 

To je moj oči. Moj oči mi pomaga pri nalogah in 

spodbuja me in me potolaži. 

Reče mi, vstani in naredi nalogo in jaz to 

naredim. 

Teo P. 

Tudi v šoli smo obeležili kulturni praznik. 

Poslušali smo oddajo šolskega radia, ki so jo pripravili učenci 

skupine PP7. V oddaji smo spoznali pisatelja Frana Levstika in 

njegovega Martina Krpana. 

Učenci 6. b razreda pa so se po oddaji pogovarjali, kdo so njihovi 

junaki, ki jih branijo in jim pomagajo. Po pogovoru so svoje misli 

tudi zapisali. Preberete jih lahko spodaj! 

To je  moj sošolec Benjamin. On je moj  dragi 

prijatelj. Ko sem razburjen, on mene umiri. Zniža glas 

in govori, gremo v kotiček za pogovor. Potem se 

jaz umirim. 

Egor C. 

 



To je moj sošolec Egor. Ker me brani, če 

me kdo izziva. Delam mu masažo, če mi 

reče. Egor bo vedno moj junak v mojem 

življenju. 

 

Jan S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

To je moj brat. Spodbuja me pri nalogah. Pomagam mu pri kakšnih 

težavah. Jaz njemu pomagam in on meni pomaga. Skupaj greva 

v hribe. 

Marko Erik V. 

 

To je mami, ker me spodbuja pri nalogi. 

Pove mi, naj pripravim zvezke za šolo. 

Želim, da bi bila vedno vesela. 

 

Benjamin A. 

 



INTERVJU 
INTERVJU Z UČITELJEM TOMIJEM 

Intervjuvali smo učitelja za telovadbo, da bomo kaj več izvedeli o njem. 

1. Ali imate brata ali sestro? 

Imam starejšo sestro, ki je 2 leti starejša od 

mene. 

2. Zakaj ste želeli postati učitelj za športno? 

Kar naenkrat sem se v osnovni šoli odločil, da bi 

bil učitelj za športno, ker mi je to fajn, ker sem 

rad športal. To je bil razlog, pri katerem sem 

vztrajal. 

3. Kateri je bil vaš prvi šport, ki ste ga trenirali? 

Prvi šport, ki sem ga začel resno trenirati je bil jiu-

jitsu. Z njim se še vedno ukvarjam. 

4. Kakšna vrsta hrane vam je všeč od teh: kisla, 

sladka, pekoča ali grenka? 

Všeč mi je rahlo pekoča, lahko začinjeno pa tudi grenka hrana mi je kar v 

redu. Olive in podobno imam rad. 

5. Katera je vaša najljubša pijača? 

Najljubša pijača mi je brezalkoholno Heinekenovo pivo 

6. Katera vam je najljubša barva? 

Najljubša barva mi je modra. 

7. Koliko časa poznate učitelja Janeza? 

Učitelja Janeza Čmera poznam… Hmmm, to ste me pa dobro našli… 5 – 6 

let. 

8. Kje ste spoznali učitelja Janeza? 

Kje? Preko učiteljice Maše. Ker je ona pri nas prva delala. 

9. Koliko ste stari? 

Koliko sem star? Uf, haha prestar, 48 bom kmalu. 

10. Kje živite? 

  Živim v Gornjem gradu. 

11. Kdaj ste prišli na Center Janeza Levca? 

 Prišel sem leta… Katerega že? 2004! 

12. Katera je bila vaša prva služba? 

    Kot služba ali kot počitniško delo? 

13. Kar oboje povejte!                                                                                                            

Počitniško delo sem začel v osmem razredu takratne   osemletke v pekarni 



in delal vsak vikend, vsake počitnice do 2. letnika fakultete. Potem sem pa 

ostala dela opravljal. 

14. Igrate kakšen instrument? Ali ste ga včasih igrali? 

 Da bi prav igral, ne. Znam nekaj pesmic na flavto zaigrati. 

Hvala za vaš čas in za sodelovanje. Želimo vam lep dan, nasvidenje! 

Intervju so pripravili: Sara, Nik in Žan, 8. a 

Foto: Jakob Šircelj, PP 7 

 

INTERVJU Z VODJO ŠOLE 

Dober dan! Za bralce Murnov smo intervjuvali vodjo naše šole, Matjaža 

Kneza. 

1. Včeraj smo imeli delavnico v 

poklicih. Koliko časa ste bili učitelj? In 

kako to, da ste se odločili postati 

ravnatelj? 

Učitelj v razredu sem bil  samo pet let. 

Preden sem začel delati v šoli (začel 

sem delati v Jaršah) sem delal v 

nevladnih organizacijah, konkretno v 

Fužinah, kjer sem se ukvarjal z učenci, 

ki so potrebovali učno pomoč, vodil 

sem prostočasne dejavnosti. Potem 

sem se zaposlil v enoti v Jaršah in od 

tam šel na Levstikov trg. Nisem se 

odločil kar čez noč postati ravnatelj oz. 

moj naziv je vodja šole, ravnatelj je dr. 

Matej Rovšek. Dejansko je bila to 

pobuda, nek pogovor… mogoče je 

bila na začetku celo šala, ki je potem 

prerasla v dogovor oz. izziv, ki sem ga 

kljub temu, da sem bil takrat relativno mlad (pa saj sem še zdaj)  vseeno 

sprejel. Tako, da je to zdaj moje peto leto na Dečkovi. 

2. Katerega leta in kje ste se rodili? 

Rodil sem se v najlepšem mestu v Sloveniji, to je Maribor, že kar nekaj let 

nazaj. 

3. Ali ste poročeni in koliko dolgo ? 

Ja, sem poročen. Poročen pa sem eno leto več kot sem vodja tukaj na šoli. 

Se pravi, šest let sem poročen. 

 



4. Koliko imate otrok? 

Imam dva otroka oz. dve hčerki sta še precej majhni. 

5. Ali se redno ukvarjate s športom? S katerim? 

Trenutno se največ ukvarjam s tem, da redno hodim. Vsaj eno uro na dan 

hodim. Zato mi je policijska ura malo uničila sistem. Prej sem tudi šel na daljši 

sprehod zvečer, ko sta hčerki zaspali. Občasno tudi tečem. Sem pa v 

predkoronskem času, ko je bilo možno uporabljati telovadnice, tudi enkrat 

na teden igral nogomet s prijatelji iz študentskih časov. 

6. Katero humoristično serijo najraje gledate? 

Moram povedati, da nisem ljubitelj serij in ne gledam serij. Tudi televizijo zelo 

malo gledam. Serija, ki sem jo gledal in je bila vsaj malo humorna, sem jo 

gledal že zelo dolgo nazaj, to je bila serija Prijatelji. 

7. Katero zvrst glasbe radi poslušate? 

V prostem času sem bolj kot športnik, glasbenik. Poslušam vse zvrsti glasbe. 

Najraje pa zase poslušam jazz, jazz fusion ali pa big band glasbo, 

instrumentalno glasbo. 

8. Na kakšno glasbo pa najraje zaplešete? 

Najraje na nobeno. Sem oseba, ki ne mara plesa. Vendar kadar v življenju 

napočijo priložnosti, sem pripravljen za ples ali dva, če je res nujno. 

Drugače pa ne maram plesa. 

9. Kakšne plane imate za prihodnost? 

Sem optimističen, verjamem, da je pred mano dolga prihodnost, da bom 

lahko še veliko naredil na področju profesionalnega dela v šoli in zasebno. 

En tako zelo konkreten plan, ki je vezan name in mi prinese veliko 

zadovoljstva, je to da začnem z učenjem italijanščine. 

10. Kaj si želite v tem šolskem letu? 

V tem šolskem letu si želim, da bi vi učenci pridobili čim več stvari, ki jih  

morate pridobiti v tekočem šolskem letu, da bi to lahko pokazali in ob 

koncu šolskega leta dobili dobre ocene. Za naš kolektiv si želim, da bi znali 

dobro preživeti to posebno šolsko leto, da bi uspešno zaključili tako na 

osebni kot na strokovni ravni. Osebno si pa želim, da bi uspešno zaključil 

svoje šolanje, ki se ga trenutno udeležujem ob petkih in sobotah. 

Hvala za vas čas in za sodelovanje. Nasvidenje! 

Pripravili: Merjema, Jerneja, Gal in Timotej, 8. a 

Foto: Jakob Šircelj, PP 7 

  



ŠOLA NA DOMU 
DEVETOŠOLCI O POUKU NA DALJAVO.... Z DALJAVE: 

 Zelo dobro je bilo, da sem lahko sedel - kakor sem hotel. 

 Bilo je super, lahko sem bil s telefonom ali laptopom - 

kjerkoli. 

 Lahko sem jedel med poukom. 

 Ni mi bilo všeč, da sem moral uporabljati Arnes. 

 Ko smo bili na kameri mi je bilo fajn, ker sem premagala 

strah. 

 Bilo je slabo, da se nismo družili. 

 Bilo je zelo dobro in na koncu je sodišče reklo, naj grejo vsi s 

posebnimi potrebami v šolo. To ni prav, vsi bi morali naenkrat 

v šolo. 

 Ko nas je učiteljica učila, je veselo govorila. 

 Zoom je trajal predolgo, drugače je bilo pa kar v redu. 

 Tudi na daljavo sem se naučil veliko stvari. 

 Dobro je bilo, da je učiteljica pustila, da smo lahko imeli tudi 

izključene kamere. 

 Včasih se mi ni dalo delat. 

 Med Zoomom sem se tudi pogovarjal s 

prijatelji. Potem sem delal tudi nalogo 

in šel ven. 

 Še zdaj se spomnim karjole na 

posnetku. 

 Velikokrat me je vrglo ven iz Zooma. 

 Bilo je dobro, da nam bilo treba hodit v šolo in sem lahko 

igral igrice s prijatelji. 

 Ni mi bilo všeč, da sem moral kar naprej poslušat o virusu. 

 

 

Vir logo Zoom: https://www.colorado.si/urnik-tecajev/zoom-logo/  



KAJ SO »NA DALJAVO« POČELI UČENCI IZ PP 4? 

Sprehajali smo se s kužki in brez, se vozili z avtomobili in s kolesi. 

 

 

 

 

Katarina, Kan, Zorro in avto. 

  Nal na kolesarskem izletu. 

 

20. novembra smo si pripravili tradicionalni slovenski zajtrk. 

 

 

 

 

 

 

Veselili smo se decembrskih praznovanj. 

Pozdravljena učiteljica Helena, 

Pošiljam sliki novoletnih vejic, ki sem jih okrasil z 

smrečicami in krogci na katere sem napisal mami 

in atiju. Učil sem se natančno rezati s škarjami in 

tudi barval sem vejice. S Sabino sva poslušala 

božično glasbo ko sva ustvarjala. 

Pozdravljena Helena, 

prehranjujem se zdravo, ne jem hitre hrane, ne pijem kokakole in 

sladkih pijač, jem zajtrk, kosilo in večerjo vsak dan telovadim, 

kolesarim in tudi na sprehode hodim, vsak dan vadim klavir, 

berem in računam. 

Lep pozdrav, Nal 

 

Lep pozdrav, Nal 

 



V času pouka na daljavo je nastalo veliko lepih likovnih izdelkov. 

Predstavljamo vam božično – novoletne umetnije naših učencev. 

   

 

Clara, 6. a                    Sara, 8. a                    Claudy, 6. b 

          

Ž.                                     Gal, 8. a          B., 9. a               Marko, 6. b 

           

Adrijana, 5. a                            Adrijana, 5. a         N., 6. b  

   Z., 9.a                             Jerneja, 8. a              Nik, 8. a 



                     

Teo, 6. b                          Nik, 8. a                                 Z., 9. a                                  

 

D., 7.b      Gal, 8. a 

  Teo, 6. b 



BRALNI KOTIČEK 

DOMA SEM POSPRAVLJAL IN POMAGAL 

Bil sem doma. Pomagal sem očiju zlagati brisače in oblačila. 

Potem, ko sva končala sem pospravil brisače. Ko sem pospravil 

brisače, sem nesel perilo na balkon. Kasneje sem pa iz 

pomivalnega stroja zložil posodo in dal sem umazano posodo v 

pomivalni stroj. 

Vedno, ko grem k babici nesem mokro perilo če ga ima ali če ji 

grem na balkon iskat suho perilo. Zraven ga tudi zložim. Če ima kaj 

smeti, jih nesem v kontejner. Pa tudi jo vprašam, če ima smeti za 

dol odnesti. Pa tudi sem okopal psa. Vedno, ko pridem domov 

peljem psa ven. Ali če mi starši rečejo, da jo peljem ven. 

Ta vikend sem bil priden. 

Jan L., 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJE SANJSKO POTOVANJE 

Moje sanjsko potovanje je, da bi šla v Hogwarts. Tam bi rada 

spoznala različne igralce iz filma Harry Potter. Tam bi šla v 

IGRAL SEM IGRICE 

Opisal bom svoj vikend, ki ga preživim za računalnikom. 

Cele noči sem igral igrice, pil sem sok in jedel. Igral sem s prijatelji, 

ki so govorili angleško. Potem sem igral Roblox. Potem sem se 

pripravil za šolo. Naslednji dan sem se zbudil in sem kosil travo, čistil 

in zalil rože. Po dveh urah smo šli jest v Sevnico. Ko smo prišli 

domov, smo šli počivat. Ko sem se spočil, sem psa peljal na 

sprehod. Ko sem prišel domov, sem šel igrat igrice. 

Kristan, 7. a 



čarovniško šolo. Tam bi bila Slytherin zaradi tega, ker je moj 

najljubši igralec v Harry Potterju. Rada bi dobila svojo čarovniško 

palico. In seveda tudi svojo žival. Še posebej si želim, da bi se 

peljala s čarovniškim vlakom. Si že predstavljam, kako bi bilo. 

Razne šolske sobe, razni učitelji, malo zabave. Rada bi tudi, da bi 

se peljala s čolni po reki. Tudi bi rada, da bi dobila svojo uniformo. 

Odšla bi tudi v slaščičarno Freda in Georga. Tam najdeš najboljše 

sladkarije. Šla bi tudi do hiše od Hagrida. Naučila bi se tudi kako se 

kaj izgovori. Probali bi tudi kakšno hrano. Jaz si predstavljam 

Hogwarts, da je pravljičen in čaroben. Zelo bi bila srečna, če se bi 

to res zgodilo. Predlagam vam, da si pogledate vse dele Harrya 

Potterja. 

Lea, 7. a 

 

MOJ SANJSKI POKLIC 

Moj sanjski poklic je, da bi bila slaščičarka. Imela bi 

svojo restavracijo. Tam bi delala različne torte, 

piškote. Torte bi tudi oblikovala. Imela bi svoj prostor 

za izdelovanje slaščic. Delala bi tudi torte po 

naročilu. Za rojstne dneve bi tudi delala posebne torte. Imela bi 

tudi svoje delavce. Moja restavracija bi bila zelo velika. To 

restavracijo bi odprla v Franciji. Delala bi zelo veliko različnih lepih 

tort. Podarila bi jih tudi kakšni družini. Delala bi tudi torte za svojo 

družino, ko bi imel nekdo izmed njih rojstni dan. 

To bi bil moj sanjski poklic. 

E., 7. a 

  
Ko odrastem, si želim postati vzgojiteljica ali frizerka. Ampak zato 

moram najprej končati šolo, da bi lahko bila vzgojiteljica ali 

frizerka. V šoli se moram tudi nekaj naučiti o tem, kako se striže ali 

čuva otroke. Ko končam šolo in ko se naučim potem sem lahko 

vzgojiteljica ali frizerka. 

Lejla, 7. a 



ZBUDILA SEM SE IN IZVEDELA, DA JE KORONA VIRUS IZGINIL 

Bil je ponedeljek, zbudila sem se in odšla v kuhinjo in vprašala 

mami, zakaj je tako vesela? Rekla je, da je konec korone. Takoj 

smo odšli k teti in stricu. Stric in teta sta bila zelo vesela. Naredila je 

kosilo. Potem je prišla še sestrična. Po kosilu sva s sestrično šli na 

igrišče. Tam sva se igrali s prijatelji. Potem sva odšli nazaj. Potem 

naju je pričakala topla večerja. Ko sva pojedli, sva bili malo na 

telefonih. Potem smo odšli domov. Odpravila sem se spat. 

Naslednji dan je bila šola. 

Lea S., 7.a 

 

XXXTENTACION 

XXXtentacion je moj najljubši reper, ki je žal preminil 2018 leta. Ker 

so ga ustrelili, ko je bil na polovici poti do Mijamija. Tistega dne, ko 

je bil ustreljen je šel v trgovino z zelo dragimi motorji. In so mu 4 

moški sledili  in ko si je nehal ogledovati motorje, je odšel do avta in 

se odpeljal. In so mu 4 moški sledili in ga ustavili tako, da so mu 

blokirali pot, da ne bi pobegnil. In ko so ga zaustavili so mu rekli, da 

jim da ves svoj denar in on je to zavrnil. Ni jim hotel dati denarja in 

je začel bežati in so ga ustrelili. Bil je na licu mesta mrtev. To je bilo 

18. junija 2018. Njegovo pravo ime je bilo Jahseh Dwayne. Umrl je v 

Deerfield Beach na Floridi. Odkar sem začel poslušati njegovo 

glasbo si želim, da bi ga lahko spoznal. Počutil sem se kot, da sem 

se ponovno rodil, ko sem začel poslušati njegovo glasbo. In še 

vedno se počutim dobro, ko poslušam njegovo glasbo. Vedno bo 

v mojem srcu legenda repa. Pogrešam ga. Vse pesmi, ki jih je 

napisal, so mi spremenile življenje. 

David, 7. a 

  

Foto vir: https://en.wikipedia.org/wiki/XXXTentacion 



V PRIČAKOVANJU LETA 2021 – 8. A 

Med počitnicami sem bil večino doma. 

Veliko sem igral igrice in gledal serije. 

Tudi sem bil kaj zunaj, šel z Mikijem ven. 

Za novo leto sem bil s prijateljem doma pri meni in sva čakala 

novo leto. Veliko sem se  pogovarjal. 

Počitnice so bile super. Še bolj  super bi bile, če  ne bi  bilo korone. 

V novem letu sem si zastavil cilj, da naredim šolo. 

David 

 

 

 

 

 

 

 

Pisala bom, kako sem preživela novoletne počitnice. Med 

novoletnimi počitnicami sem bila v Ljubljani s svojo družino. 

Med počitnicami sem bila v Sloveniji, tukaj sem bila s svojo družino 

za novo leto. Bilo mi je super, ker smo se zabavali in uživali. Nisem 

šla ven zaradi corone. Nisem bila veliko zunaj. Dva dni pred novim 

letom sem šla s svojo celo družino v trgovine. Jaz in bratranec sva 

hotela iti v mesto pa nisva mogla zaradi corone. 

Novoletne počitnice mi niso bile tako kot prej zaradi corone. Moj 

cilj je, da uspešno končam šolo in da uspem v tem kaj rada delam. 

Merjema 

Med počitnicami sem bil večinoma doma. 

Med čakanjem na novo leto smo gledali televizijo in jedli meso, 

kruh, majonezo…. 

Potem sem gledal ognjemet, nato sem šel spat ob 1.00 zjutraj. 

Želim, da bi živeli normalno, brez virusa. 

Timotej 



Bil sem večino časa doma. Bilo je dolgčas. Šel sem raziskovat 

gozd. S prijateljem sva igrala nogomet. Z atijem sva šla na grob. 

Ustavila sva se pri skakalnici Ihan. Tam me je fotografiral. Imeli smo 

tudi potres. Objavljal sem posnetke na YouTube. Gledal sem 

tovornjake. Priznam malo sem se tudi učil. Delal sem kakavove 

kolačke. Kolački so se ponesrečili. Gledal sem skoke. Pogrešal sem 

sošolce. Gledal sem film Nepopisan list. Zraven sem jedel sem 

kokice in pil koka kolo. 

In prišli smo do konca. Zelo lepo je bilo. 

Žan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan pred počitnicami sem zbolel. Imel sem kašelj in hripav glas . 

Zelo slabo sem se počutil . Potem sem bil sam doma, gledal sem 

televizijo in telefon. Mami in oči sta bila v trgovini. Potem sta mi 

prinesla hamburger in kokakolo. 

V petek je šla moja sestrica k prijateljici na obisk. Jaz, dedi in oči 

smo šli po barvo za fasado. Mami pa v trgovino po darilo za rojstni 

dan. Potem smo jedli mehiško. Petem smo šli k od Line prijateljice 

očitu na rojstni dan. Tam je moje sestrica prespala pri prijateljici. 

Pisal bom o novoletnih počitnicah. 

Med počitnicami sem bil večino časa doma. Malo sem šel ven 

igrat košarko in na sprehod po mestu. Ulice so bile večinoma 

prazne. Mesto je bilo okrašeno. S sestro sva gledala televizijo. Na 

programu so bili skoki. Navijala sva za naše skakalce. Potem smo 

postavili novoletno jelko. Potem smo čakali na novo leto. Pred 

blokom so spustili nekaj raket, bile so različnih barv. 

Počitnice so mi bile zelo všeč. Upam, da ne bomo več rabili nositi 

mask. 

Nik 

 



Tam smo se imeli zelo lepo. Jedli smo hamburgerje. Pili smo pa sok. 

Potem za sladico je pa bila torta. Potem smo gledali »Kdo si ti?«. 

V nedeljo smo šli k mamičini sestrični na obisk. Tam smo jedli kosilo. 

Potem smo šli na sveti Jakob. Tam je bilo zelo lepo. 

Jan, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

RUSKA PESEM V CIRILICI 

VSTAVI! 

 

DOMAČE BRANJE 

»Jaz sem Jack« je naslov knjige avtorice Susanne Gerway. Jack je 

po naravi vesel enajstletnik, vendar ga tare hud problem. V šoli je 

postal žrtev ustrahovanja. S pomočjo najboljše prijateljice in 

učitelja se upre ustrahovalcu. 

Jackova zgodba se konča srečno. Preberite konec zgodbe, kot 

ga je spremenila Sara iz 8. a! 

ZAKLJUČEK KNJIGE JAZ SEM JACK 

Moj konec je tak, da je Jack prišel domov iz galerije. Ko je šel v 

dnevno sobo, je bil presenečen. V dnevni sobi je bila cela njegova 

družina, prijatelji in njegov učitelj in na mizi je bila njegova 

zelenjava, a je že zrastla do konca. Njegova mama je rekla, naj 

ZA VALENTINOVO 

Sam s tabo je najlepše vreme, 

rabm sam tebe, tuki zravn sebe. 

Ne rabm več nobene,prihajam iz teme,  

vse zarad tebe! 

Če ne veš kje je prava sreča, 

jst vem – prava sreča me pelje do tvojga srca! 

Miki, 8. a 



poskusi njegovo zelenjavo. Jack je sedel k mizi, ugriznil je en 

košček, bilo je zelo dobro, od sreče je kar zajokal. Bil je zelo srečen. 

Potem so vsi poskusili njegovo zelenjavo in rekli, da je zelo dobro. 

Ko je umil zobe, oblekel pižamo, legel v posteljo in preden je 

zaspal je rekel, to je bil najboljši dan na svetu in potem je zaspal. 

 

RUSKA PESEM V CIRILICI – Gal A., 8. a 

 

 

PISNI IZDELKI UČENCEV PP 5 

ŠPANŠČINA 

Zelo mi je všeč španski jezik. Zelo rada tudi poslušam glasbo v 

španskem jeziku. Rada tudi ob glasbi plešem. 

Ker mi je španščina tako všeč, sem se vpisala  na tečaj španščine. 

Tako imam sedaj vsak četrtek tečaj preko zooma. Naučila sem se 

že veliko besed in stavkov. 



Nekoč, bi zelo rada šla v Španijo in jedla paello. 

Adios amigos 

Ariana  

 

 

 

 

 

 

 

MOJE SANJE 

Včeraj sem imel zelo čudne in smešne sanje. Videl sem, da nekdo 

iz številk dela obraze. Te obraze so potem dali v okvir in nato obesili 

slike v galerijo. Tudi jaz sem jih gledal in so se mi zdele zanimive.  

To so bile zelo čudne in zanimive sanje. Spominjam se številk 5 in 4. 

Včasih sanjam res čudne sanje. 

Timon 

 

JADRANJE 

Za jadranje me je navdušil moj oče. Že kar nekaj let se učim 

jadrati. Rad tudi tekmujem. Jadramo na morju in tudi na jezerih. 

Največkrat jadramo na Zbiljskem jezeru. Naš klub se imenuje 

Kramar. Imamo tri jadrnice. Sedaj pozimi ne jadramo. Komaj 

čakam, da bo toplo in bomo zopet vsak vikend jadrali. 

Aljaž 

  

ŠARI 

V družini smo dobili novega člana. Ime mu je Šari. Star je 3 

mesece. Je siv in črn. Rad se igra z žogico,ki piska. Vsak dan ga 

peljemo tudi na sprehod. Je brikete, meso iz konzerve, makarone 

in rad pije mleko. 

Imamo ga zelo radi. Ko bo zrasel bo postal pes čuvaj. 

Žan 



PISNI IZDELKI UČENCEV IZ 6. A 

MOJA SANJSKA ŠOLA 

V moji sanjski šoli bi imeli devet  mesecev  počitnic in potem dva 

tedna šole. V šolo bi lahko prinesli živali. Za kosilo bi bilo na izbiro 

vse kar bi naročili.  Na izlet bi lahko šli  za tri leta v Srbijo in potem bi 

šli v Beograd. Tam bi vsak šel do svojih pevcev. 

In ko bi se vrnili iz Srbije, bi pri športni vzgoji  šli v hotel za dva dni. 

Potem bi po dveh dneh šli nazaj v šolo  in v šoli bi imeli vedno na 

urniku tri ure računalništva. Na telefonu bi vedno igrali igrice. Po 

končanem pouku bi šli domov z BMW-jem. 

Clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA SANJSKA ŠOLA 

Tako bi imel, da bi bili fantje in punce bili ločeni. Imeli bi vsak 

drugačne urnike. Za fante plezanje in tek, plavanj, sparing in vsi 

ostali športi. Za punce pa šivanje, ples in kar želijo. Zimske  počitnice 

bi trajale štiri tedne, pomladne dva tedna, poletne dva meseca. 

Malica bi bila zdrava hrana. Telovadnica in bi imeli pravi bazen. In 

imeli bi ure jahanja na konju. Počivali bi eno uro. Sproščali bi se 

lahko z igranjem igric in z ročnim nogometom. Imeli bi sobo za 

počitek. 

Dominik 

 



MOJA SANJSKA ŠOLA 

Rada bi: 

- da bi s šolo šli na kakšen izlet, 

- da bi imeli ta pravi bazen, 

- da bi imeli masažne stole, 

- da bi šli na Havaje, 

- da bi imeli pri športni manj tekov, 

- pa, da ko bi prišli v šolo, bi šli z učiteljico v Hofer. 

Klara 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO DIVJA KORONA 

Korona virus mi ni všeč, ker se je vse spremenilo. Trgovine z oblačili 

so zaprte, jaz pa rabim obleke, ker so mi tiste, ki jih nosim prevelike. 

Stalno moramo nositi maske, saj se bomo zadušili. V trgovinah 

morajo ljudje stati v vrsti. Sovražim te - korona! Želim si, da se 

trgovine z oblekami odprejo. Odidi korona prosim, odidi ! Noben te 

noče! Grda si, zlobna, odidi! 

Anže  

MOJA SANJSKA ŠOLA   

1 LETO BI IGRALI 1BRAV STARSA. 

1LETO POČITNIC. 

1LETO V ŠOLI. 

1LETO DOMA. 

Luka 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRAZNOVANJA MED CORONO 

Korona je vse spremenila, vse je zaprto. V Bosni je vse odprto, pri 

nas pa vse zaprto. Tam je vse drugače in boljše. Zdaj se 

praznovanja drugače praznujejo, ker je vse zaprto. Ne smemo se 

vsi skupaj družiti. Tale korona je prekleta,  ne maram je! Včasih je 

bilo vse drugače in bolje. Rada bi, da se vse odpre. Novo leto mi ni 

bilo všeč, ker se nismo smeli skupaj družiti. Božič je bil isti. 

Adrijana 

 

 

 

 

 

 

ZASPAL SEM 

Zaspal sem, ker nisem slišal budilke, ki je zvonila. Zgodilo se je tudi, 

da nisem slišal telefona, ko sta me klicala mami in oči. Na srečo, 

pa me je mami zbudila, ko je prišla iz službe, ker dela v nočni 

KO DIVJA KORONA 

V tem letu sem se zelo »ugoju.« Pa tudi mama je izgubila službo. 

Bila je nesrečna, ampak sem jo objel. In je bila že malo 

srečnejša. Še vedno je bila nesrečna. Nismo mogli kupiti kruha. 

Pomagala sta nam babi in dedi. Po 2 mesecih je pa dobila 

službo. Potem  je začela delati in smo lahko vse kupili. Samo še 

to bom rekel stran korona !!!!!!!!!! 

Edvin 

ZASPAL SEM 

Jaz rad spim zjutraj dolgo. Če pa peljem Tačko ven, se pa prej 

zbudim. Ker laja, me zbudi. Ko pridem nazaj gor, grem naprej 

spat. 

Andy 



izmeni. Prosila je mojega taksista, da počaka dokler jaz ne pridem 

ven iz stanovanja. 

Nemanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUSTOVANJE V ŠOLI 

Prišli smo v šolo v kostumih in za malico jedli slastne krofe. Bilo je 

lepo. Nekateri so imeli kostume, nekateri pa niso imeli kostumov. 

Pri pouku smo se zabavali  in se imeli zelo dobro. Za kosilo smo 

imeli zelo dober obrok. V podaljšanjem bivanju smo se igrali in 

pogovarjali. Odšli smo ven in uživali v lepem vremenu potem 

smo se poslovili in odšli domov. 

Adrijana in Clara 



KAJ PA PRIHODNOST 
INFORMATIVNI DAN – NA DALJAVO, SEVEDA 

V petek 12. in v soboto13. februarja so potekali na srednjih šolah 

informativni dnevi. Ker končujem deveti razred osnovne šole je bilo 

to zame zelo pomembno – da spoznam ravnateljico in učitelje v 

CIRIUS Kamnik in dobim informacije o šolah. 

V petek ob devetih sem bil na Zoomu BIC-a – učitelji so govorili, kaj 

delajo v šoli. Zelo zanimivo je bilo, ko so pokazali - kako delajo 

izdelke – hrano. 

Ob 14. uri sem jedel kosilo, nato je prišla mami in sva šla na Teams, 

kjer je bila predstavitev Kamnika. Najprej nam je ravnateljica 

predstavila šolo in učitelje in povedala koliko otrok je CIRIUS 

Kamnik. Potem nam je predstavila psihologinjo, ki nam je 

povedala, kaj ona dela in nas pozdravila. Za tem nam je 

ravnateljica predstavila zdravnico na šoli, potem je predstavila 

ravnateljico doma, ki nam povedala, kaj delajo v domu, naštela 

pravila in povedala da si učenci zelo radi pomagajo med sabo. 

Na Teamsu mi je bilo boljše kot na Zoomu. Veselim se srednje šole. 

Z., 9. a 

 

  

Prvi zoom je bil ob 9ih, samo me ni pustilo notri, pa sem »refrešal« 

stran, pa me je dalo v spletno učilnico za matematiko. Potem sem 

se odločil da bom ob 15ih šel na zoom. Čakali smo 10 minut, da se 

začne. Najprej je ena profesorica  govorila o predmetih kot sta 

matematika in angleščina. Potem nam je en profesor Silvo pokazal 

vse delavnice pa tudi območje za izvajanje prakse z bagrom. 

Povedali so nam o času šolskih ur. Malico/glavni odmor bomo 

imeli ob 10. Normalna ura bo trajala 45 minut. Pouk bo trajal od 7 

do 2:30, včasih lahko imamo do 3:00. Potem so nas dali v učne 

sobe. 

Zanimivo je bilo.  

Devetošolec/ka 

? 



KAJ V PROSTEM ČASU 
ŠIVANJE SOVICE 

Najprej sem se z učiteljico pogovarjala, kaj bi rada delala. Rekla 

sem, da bi šivala obeske za ključe. To mi je všeč. Učiteljici sem 

poslala sliko, kakšne sovice bi delala. Zašila sem kar tri, eno sem 

podarila mamici. 

Potek šivanja: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pripravila: L. P. 

? 



DEČKOV HOROSKOP 
 ALI VAŠE ZVEZDE V BLIŽINI POPTEVEJA 

 

OVEN: ČE BOSTE POTREBOVALI POMOČ, NAJ VAS NIKAR NE 
BO STRAH ZAPROSITI ZANJO. MORDA JO BOSTE PREJELI OD 

POVSEM NEPRIČAKOVANIH OSEB, ČEPRAV JE ZA KAJ 
TAKEGA ZELO MALO MOŽNOSTI. RAZMISLITE KAJ SI ŽELITE V 

PRIHODNOSTI IN POSKUSITE DELOVATI V TEJ SMERI. NE 
DELAJTE OVINKOV, BODITE USMERJENI. NAZDRAVITE, 

LUŠTNO BO! 
 

 

 

BIK: TEŽAVE BOSTE PREMAGALI Z NEKAJ TRUDA. ZDRAVJE JE 

NA VISOKEM NIVOJU, ZATO NI RAZLOGA ZA LENUHARJENJE. 
BODITE POTRPEŽLJIVI IN NE SILITE V TAKOJŠNJO REŠITEV 
PROBLEMA. POČAKAJTE, DA TUDI DRUGI POSTORIJO SVOJE 

ZADOLŽITVE. MED VIKENDOM SE DODOBRA SPOČIJTE IN SI 
NABERITE NOVIH MOČI. POMLAD JE PRED VRATI. 

 
 

 

DVOJČKA: POMEMBNO JE, DA JE DELO OPRAVLJENO, ŠE 
POMEMBNEJE PA TO, DA STE VI Z NJIM ZADOVOLJNI. NE 

OZIRAJTE SE NA OCENE, KER V RESNICI NISO NIČ VREDNE, 
ČE JIH DELI NEKDO, KI NE VE KAJ DELA. POJDITE V NARAVO 

IN UŽIVAJTE V MIRU IN Z LJUDMI, KI JIH CENITE IN SO VAM 
ZABAVNI. OSTANITE ZDRAVI Z MASKO ALI BREZ NJE. 

 

 

RAK: NAČRTI, KI JIH IMATE TRENUTNO V GLAVI, SO VELIKI IN 
ZA NJIHOVO URESNIČENJE BOSTE POTREBOVALI VELIKO 

ENERGIJE. POSKUŠAJTE DELATI V SKLADU S SVOJIMI MOČMI 
IN SE IZOGNITE PRETIRAVANJU IN PREOBREMENITVI. VSAK 

ODVEČNI NAPOR VAS UTEGNE PRIPELJATI DO IZČRPANOSTI 
IN POSLEDICE BI LAHKO BILE VELIKE. 

 

 LEV: ODNOSI Z DRUGIMI SO POSTALI VELIKO BOLJŠI KOT SO 

BILI PRED TEM. IMEJTE NAPETA UŠESA IN OČI ZA NOVE IZZIVE 
IN DOGODOVŠČINE. BODITE SKRBNI IN POZORNI DO LJUDI, 
KI JIH SREČUJETE NA SVOJI POTI. SREČA SPREMLJA TISTE, KI 

SI VZAMEJO ČAS ZA SVOJE PRIJATELJE. POSKRBITE ZA SVOJE 
ZDRAVJE IN POJDITE VEČKRAT PEŠ. 



 DEVICA: ČE BOSTE DOBREGA ZDRAVJA, SE BO USPEH 

POKAZAL TUDI NA VSEH DRUGIH PODROČJIH. NADALJUJTE 
S KONDICIJSKO PRIPRAVO, SAJ BOSTE LAHKO POLETI 

BLESTELI V KOPALKAH. NEKDO ZA VAMI OBRAČA OČI IN 
ČAKA, DA VAS POVABI NA ZMENEK. POKLIČITE PRIJATELJE, 

KI JIH ŽE NEKAJ ČASA NISTE VIDELI. ZABAVNO BO. 
 

 
 TEHTNICA: NEPRESTANO DELO IN SKRBI VAS BODO 

PRIPELJALI DO PREPADA. SKRAJNI ČAS JE, DA NEHATE 
MISLITI SAMO NA POTREBE DRUGIH. POT DO SEBE JE 

ZANIMIVEJŠA OD POTI DO DRUGIH LJUDI. UPOŠTEVAJTE 
NASVETE PRIJATELJEV, KI VAS ŽELIJO ODVRNITI OD DELA. 

NEKDO VAM JE ŽELEL NEKAJ SPOROČITI, PA JE ZMANJKALO 
ČASA. PA DRUGIČ. 
 

 ŠKORPIJON: NE DOVOLITE, DA BI VAM KDO ZBUDIL ŽELJO 
PO MAŠČEVANJU IN NERGANJU, SAJ JE ŠKODA VAŠEGA 

ZDRAVJA IN DOBRE VOLJE. KADAR STE POZITIVNI STE 
NAJBOLJŠI. POMLAD JE PRED VRATI IN POMLADI STE BILI 

NAVADNO ZELO USPEŠNI. TUDI TOKRAT BO TAKO. SLABE 
NOVINARSKE NOVICE VAS KMALU NE BODO VEČ JEZILE. 

 

  
STRELEC: NE VERJEMITE VSEM, ŠE POSEBEJ ČE BI NJIHOVE 

BESEDE LAHKO VPLIVALE NA VAŠO PRIHODNOST. POJDITE 
DO PROBLEMA IN SE POZANIMAJTE, KAJ TOČNO SE 

DOGAJA. ZAVZEMITE POZITIVNO STALIŠČE IN IZ VSEGA 
POSKUŠAJTE IZVLEČI DOLOČENO KORIST. VAŠE ZDRAVJE JE 
V VAŠIH ROKAH. NE POZABITE VAJETI ZA VARNO VOŽNJO. 

 
 KOZOROG: ZJUTRAJ STE POLNI ENERGIJE IN POKATE OD 

VESELJA. ŠE POSEBEJ SO VAM VŠEČ TISTA NAJBOLJ 
ZGODNJA JUTRA. STE PREMISLILI O PRIHODNOSTI, NE, 

POTEM JE SKRAJNI ČAS. PRIJATELJE ZANIMA, KDAJ BOSTE 
IMELI ČAS ZA KLEPET IN ŠE KAJ. POMLAD JE ČAS, KO IZ 

ZEMLJE POKUKAJO PRVE CVETICE, POKUKAJTE TUDI VI. SE 
VIDIMO. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

VODNAR: ČEPRAV SO DELOVNI DNEVI NAPORNI, SI LAHKO 

PRIVOŠČITE KAKOVOSTNO PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA. 
SPREHODI, TEK ALI DRUGE FIZIČNE AKTIVNOSTI BODO NA 
URNIKU PRAV GODILE VAŠEMU ZDRAVJU. OSTANITE ZDRAVI 

IN PIJTE VELIKO TEKOČINE. SONČNE DNEVE IZKORISTITE IN 
USPEH JE ZAGOTOVLJEN. 

 
RIBI: PRED VAMI JE USPEŠNO OBDOBJE. POZATI MORATE NA 

OBLJUBE, KI STE JIH DALI, DA NE BOSTE ZAŠLI V TEŽAVE. 
KLJUB MANJŠI VNEMI SE ODPRAVITE NA SPREHOD V 

NARAVO IN SI NAPOLNITE PLJUČA S SVEŽIM ZRAKOM. 
BODITE IGRIVI IN ISKRENI. KMALU BO ČAS ZA SPREMEMBO. 

POTRPITE, VSE OB SVOJEM ČASU. SREČNO. 



MAMI,  GLEJ,  TO JE PA MOJE 

FILMSKI STUDIO » FILMSKA KLET« V PP 7 

 

 

  

! 

»Ko bo posneto, bomo 

pokazali!« 

PP 7 



USTVARJANJE Z NARAVNIMI MATERIALI 
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SNEŽAKA 

    

A., 5. a                               Arijana, 5. a 



INICIALKA 

   Gašper, 9. b 

PRAZNIKI 

   Samanta, PP 4 

   Jan L., 7. a 

Inicialka – okrašena začetna črka 



   Claudy, 6. b 

   Teo, 6. b 

   N., 6.b 



AVTOMOBILIZEM IN MODA 

 

 

Timotej, 8. a  



LANIN KOTIČEK 
KAKO SEM SPOZNALA BQL 

Šla sem s prijateljico na otvoritev Interšpara Vič. Bila sem skupaj z 

Lavro, peli sva veliko pesmi. Spoznala sem ju po koncu koncerta, 

ko sta se slikala z mano.  Pa še podpisala sta se mi na plakat. 

Pevcema je  ime Anej in Rok. Ko sem bila med njima, sem začutila 

metuljčke v trebuhu. 

 

 
 

Potem sem  bila ful vznemirjena .In od takrat naprej pa ju poznam. 

Potem sem začela ves čas poslušati eno in isto glasbo. In potem 

sem pa še enkrat prišla na en koncert in to na Gospodarskemu 

razstavišču, ko je bila razstava mačk. Sem spet prišla z Lavro in 

veliko sva peli pesmi. Zelo sva uživali ampak med odmorom  pa 

me je  peljala v zakulisje in  sta mi zapela vse  najboljše.  Lavra me 

je slikala. Uživala sem malo bolj kot prvič, tako da  to mi je bilo res 

všeč. 

 

 

 

 

 

 

To sem slikala, ko sta šla nazaj na oder pet. 



 

 

 

 

 

 

 

Ena slika mi je najbolj všeč in 

upam da bo tudi to všeč vsem, ki 

radi berete moje prispevke. 

 

 

Vaša najboljša pisateljica in prijateljica Lana Skubic Iz PP5. 

 

KAKO SEM SPOZNALA UROŠA IN TJAŠO 

Z mami sem šla skupaj prvič na akustični večer od Uroša in 

Tjaše na Grajsko teraso nad Kamnikom. Takrat ju še nisem 

dobro poznala, ker sta to sta manj poznana glasbenika iz 

Kamnika. Zelo sem uživala in pela sem skupaj z njima. Sem 

pela veliko pesmi in imeli smo tudi grajsko zaroko, imeli smo 

tudi pavzo. Drugače igrata na porokah in zabavah,  delata z 

otroki s posebnimi potrebami. Na koncu koncerta, po tistem 

ko sta se začela od drugih poslavljati, sta me ustavila in 

istočasno vprašala, ali si ti Lana, sta me spoznala na fb. Sem 

rekla ja in je mami vprašala Uroša, če se lahko z njima slikam 

inje rekel ja seveda. Po tistem sem se počutila kot da imam 

metuljčke v trebuhu. In sta mi potem rekla še adijo, pa se 

drugič mogoče zopet spet srečamo. Takrat sem vedela kaj 

delata in vse drugo, bilo mi je tako kot da se je vse spremenilo 

in sem mislila, pa kako me poznata in potem sem stalno mislila 

le na to,  da kako naključje je bilo in kako to, da se je to ravno 

meni zgodilo. 

Potem drugič sem pa 

šla na njun koncert s 

prijateljicama Ajno in 

Katarino. Smo skupaj 

pele, sem pa Uroša in 

Tjašo kar preglasila. Ful 

lepo nam je bilo. Smo 



se slikali in pela sem veliko 

pesmi, bilo je vse praznično in  

nam je bilo všeč vse to. Vmes 

smo se pogovarjale in potem 

pa spet smo peli do ful poznih 

ur. Ne morem opisati kako 

prijetno mi je bilo. Vmes smo 

se tudi slikali vsi skupaj  in tudi 

prispevali smo prispevke za 

revne otroke, ker je bil kmalu 

božič. 

Tretjič sem pa bila na koncertu po dolgem času po koroni na 

Poletnem večeru od Uroša in Tjaše v Motniku. Šli sva skupaj s 

Katarino in je bilo tudi ful lepo in ful hudo. Prvič sem bila v Motniku, 

tam  nisem bila še nikoli prej. 

 

Tudi zdaj sem pela veliko pesmi, tako da mi je bilo čisto v užitek in 

po dolgem času je vredno kaj zapeti in uživati. Od marca naprej 

nismo nič peli več in zato je pa ful fino iti ven, biti zunaj in biti 

zdrugimi. Je vredno sprobati tudi kaj drugega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvala, ker berete vsako leto moje prispevke za revijo Murni in 

upam da vam bo všeč in tudi tega sem zelo vesela.  

 

Vaša najboljša pisateljica in prijateljica Lana Skubic iz PP5.  

Vse vas imam ful rada. 

 
 

 

 



POSLAVLJA SE OD ŠOLE LANA SKUBIC 

Na šolo na Dečkovi sem začela hoditi leta 2007 in sem hodila do 

leta 2021. Hodim na isto šolo že 14 let. Vsi prijatelji in prijateljice so se 

mi vtisnili v spomin, spoznala sem veliko prijateljev  in prijateljic. 

Spomnim  se veliko dogodkov, sem si jih vtisnila v spomin. Najbolj se 

spomnim nastopa v Zagrebu in nastopa na Festivalu Igraj se z mano. 

Pozna me veliko učiteljev in učiteljic, vsako leto sem spoznala nove 

sošolce in sošolke. Upam, da se bomo v prihodnosti spet kje videli  in  

srečali in se skupaj spominjali. Potem sem se vsega naveličala, saj 

to pač mora biti razumljivo, ker res že veliko hodim na to šolo, je 

moja prva šola. Hvala, ker ste me spoznali v vseh teh letih in hvala 

da verjamete v mene in moje sposobnosti. 

Vaša bivša učenka in pisateljica vas imam vse po vrsti zelo rada in 

vas bom pogrešala. Najbolj pa bom pogrešala Ajno, Anžeta, 

Katarino, Nala, Manco, Gašperja, Kajo,  Primoža, Petro, Luko, Anjo, 

Tino, Majo, Tima, Irmo, Marka, Ariano, Timona, Aljaža, Žana, Moniko, 

Nežo, Tjašo, in še veliko drugih. 

Vaša najljubša pisateljica in prijateljica 

Lana Skubic iz PP5 

 



 

HVALA, PRIJATELJI! 

 

AVTOR NASLOVNICE:  

ILUSTRACIJE RUBRIK: UČENCI PP VIZ 

OBLIKA PISAVE (FONT) RUBRIK: JAKA DEBELI 

OBLIKOVANJE FONTA: JAKOB ŠIRCELJ, PP7 

POMOČNIK UREJANJA GLASILA: JAKOB ŠIRCELJ, PP 7 

 

HVALA VSEM UČENCEM, UČITELJEM ZA POSLANE PRISPEVKE IN ZA 

SODELOVANJE! 

 

 

BEREMO SE … 

 

M. I. Ž. 


