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UVODNIK 
MLADE OČI, SO SVETLE LUČI, 

KI DOLGE NOČI SPREMINJAJO V JUTRA. 

V MLADIH OČEH, VESELJE IN SMEH, 

PORAJATA VEDRE SRČNE DNI. 

MLADE OČI, SO VSAKE OČI, 

KI V NJIH PLAMENI SVETLOBA POMLADI. 

DOBRIM LJUDEM IN MLADIM OČEM, 

VERJELA BI VSE, ZARES PRAV VSE. 

 

  
BESEDILO ZIMZELENE PESMI JE NAPISAL DUŠAN VELKAVRH,                  

AVTOR GLASBE PA JE IGOR JURE ROBEŽNIK. 

 



  

 

TO NI ZA MLADE OČI. 

 

3, 2, 1… NA POMOČ!!!!!



SANJSKA ŠOLA 

 

NEW SCHOOL - NOVA ŠOLA 

Želim si: 

1. da ima nova šola  ozkotirno železnico, 

2. da ima železniški prehod z ameriškimi znaki in z zapornico, 

3. da ima železniški muzej, 

4. da so počitnice 2 meseca, 

5. da ima navadne lokomotive.  

Nemanja, 6.a 

 

ŠOLA, KI SEM SI JO IZMISLILA 

Med poukom bi imeli telefone in lahko bi imeli slušalke. 

Lahko bi šli med poukom v Hofer in imeli bi dva tedna počitnic. Pouk bi imeli 

zunaj na igrišču.  

Clara,  6.a 

 

NOVA  ŠOLA 

V tej šoli mi je zelo dobro. In se  v redu počutim. In všeč mi je, da med 

odmorom poslušamo pesmi in se  hecamo. Moja nova šola bi zgledala tako,  

da bi bili na telefonih in da se bi učili. En dan v tednu bi smeli biti med odmori 

in med poukom na telefonih. Imeli bi skoraj same športne dnevne Imeli bi se 

lepo in bi uživali. 

Luka, 6.a 

 

NOVA ŠOLA 

Jaz bi želela, da bi imeli fantje in punce posebej pouk. Da nimamo pouka in  da se 

vedno zabavamo. Da smo sami brez učiteljic in da se imamo vsi dobro . 

Učenka , 6.a 



NOVA ŠOLA 

Jaz si želim, da bi imeli džakuzi in masažne stole. Punce bi imele pouk brez 

fantov, tako da bi bili fantje posebej punce pa posebej. Pa še to: punce bi 

imele kozmetične mize. 

Klara, 6.a 

 

NOVA ŠOLA   

V novi šoli bi nekaj stvari dodal. 

1. Dodal bi, ko dobimo nagrado, da smo 20 min na telefonih. 

2. Dodal bi, ko imamo odmor igramo nogomet v telovadnici. 

3. Dodal bi, da imamo za malico hamburger.  

4. Dodal bi, da imamo počitek 45 min.  

5. Dodal bi, da gremo na morje. 

6. Dodal bi, da imamo počitnice 5 mesecev. 

Daniel, 6.a 

 

NOVA ŠOLA  

Šola je v redu in po mojem mnenju ne bi nič spreminjal. 

V šoli se dobro počutim. 

V prostem času se pogovarjam in se zafrkavam. 

Super se počutim, ko delam domačo nalogo. 

Učitelji in učiteljice so super. 

Predmeti, ki jih imamo v šoli so super.  

Andy, 6.a 

 

NOVA ŠOLA 

Moja šola bi bila takšna, da bi fantje in punce bili ločeni. Tako, bi fantje imeli 

svoj urnik, punce pa tudi. Da bi imeli zdravo prehrano in da bi povečali zalogo 

knjig. Imeli bi  učenje tujih jezikov. Lahko bi imeli tudi jahanje,  da bi se izobrazili 

o konjih. Imeli bi plavanje in  plezanje. Lahko imeli sobo za počitek. V njej bi 

lahko dovolili uporabo telefonov. 

Dominik, 6.a 

 



 

NOVA ŠOLA  

Želim: 

1. da bi imeli v šoli PS 5, 

2. da bi lahko bili na telefonih, 

3. da bi lahko »strimali«, 

4. da bi lahko imeli »gaming« sobo, 

5. da bi imeli »gaming« stole. 

 

Anže, 6.a                                            

 

 

UČENCI IZ 6. A SI ŽELIJO, DA BI V RAZREDU IMELI LEPOTILNI IN FRIZERSKI 

KOTIČEK. IN KOTIČEK Z MODELI VLAKOV. ZUNAJ ŠOLE PA TRAMPOLIN.  

 

 

ADRIJANA 

 



 KLARA P. 

 

 NEMANJA 

 

 EDVIN 



 

UČENCEM IZ 8. A NI ZMANJKALO IDEJ O KOTIČKIH IN SOBAH V ŠOLI ALI ZUNAJ 

NJE: 

 Kavomat in avtomat za prigrizke. 

 Soba za umirjanje. 

 Dvigalo za ljudi. 

 Polnilnica in prostor za telefone (tukaj bi lahko bili vsak odmor). 

 Večji parkirni prostor. 

 Soba prijateljev (če se s kom skregaš, da se tam pogovorita). 

 Soba za borilne veščine z box vrečo (da bi se fantje lahko varno tepli  

»za hec«). 

 Prostor za odbojko. 

 Filmska soba s prigrizki, kavčem in veliko televizijo. 

 Trgovinica na travnati površini pred šolo, da ne bi hodili v Hofer. 

 Multimedijska soba. 

 

 Nik 

 Merjema 



 

Sara 

LUKA IN MONIKA IZ PP 7 PA SI NA ŠOLI ŽELITA: 

 

 

 

  

- prenovo igrišča (gugalnica,                  

- snemalni krožek, 

- bazen, 

- novo telovadnico, 

- prenovo učilnic, 

- namizni nogomet, 

- nova glasbila, 

- nove mize. 

Luka 

 

- boljše malice, 

- filmski krožek in studio, 

- močne računalnike, 

- več igral, 

- »fasado«, 

- novo košarkarsko igrišče, 

- novo ograjo, 

- novo parkirišče, parkirno hišo, 

- novo garažo, 

- šolski ansambel in mešani 

pevski zbor učiteljev. 

Monika 



NA POTEPU 

UČENCI IZ 7. A SO BILI V ZAČETKU JUNIJA NA IZLETU V BOHINJU. 

 

     

 

  



NARAVOSLOVNI DAN V SLOVENSKEM ETNOGRAFSKEM MUZEJU 

V sredo, 26.5.2021, smo šli v Etnografski muzej. Najprej smo se zbrali v šoli. 

Povedali so nam pravila. Potem smo se pojedli malico. Nato smo se odpravili 

peš do muzeja. Ogledali smo si orožja, ki so jih uporabljali: kamne, sulice,  in 

tudi kako so se oblačili. Ta dan mi je bil v redu. Počutila sem se dobro. 

Zapomnila sem si, da so v starih časih kaznovali s trlico in oblačila so izdelovali 

iz posebne vrste trave. 

Klara, 6.a 

 

Zjutraj, ko smo prišli v šolo, smo se zbrali s 6.b razredom. Pogovorili smo se o 

vedenju in kako se obnašamo. Potem smo se zbrali pred šolo, da bomo odšli v 

muzej. Med potjo smo se pogovarjali  veliko stvari.  Potem smo se postavili 

pred muzej. Ko smo prišli v muzej smo pustili v garderobi svoje stvari. Potem 

smo šli v tretje nadstropje. Tamle smo videli zelo veliko stvari. Vklenili so nas v 

eno stvar. Bilo je super. 

Nikoli ne bom pozabil tega dogodka. Potem smo  šli peš nazaj. Lepo je bilo. 

Še enkrat bom povedal, nikoli ne bom pozabil tega dne. 

Edvin, 6.a 

 

Včeraj smo zbrali in  odšli v muzej. V muzeju smo videli trlico. Tam smo plesali. 

Videli smo en kip od kurenta. 

Luka, 6.a 

 

Včeraj smo šli v Etnografski muzej. Najprej smo se dobili v šoli ob 8:00. Potem 

smo se pogovorili in učiteljica nam je razložila kako se obnašamo v muzeju. 

Potem smo pojedli malico. Ob 9:00 smo se dobili zunaj in se odpravili. Ko smo 

prišli, smo počakali in potem smo šli notri in si ogledali muzej. Potem smo se 

odpravili nazaj do šole. 

Anže, 6.a 

 

Ko sem prišel v razred, smo začeli govoriti o muzeju. Ko smo šli notri v muzej, 

smo si ogledali stare predmete, ki so stari 100, 200, 300 let. Videl sem sulice, 

pasti za živali, orožje in nobel obleke, zapestnice, prstan, kurente. Roke sem 

dal v trlico. Nazaj sem šel z učiteljem in potem domov. 

Andy, 6.a 



 

Začelo se je v šoli. Šli smo se v razred pogovarjat s 6. b o bontonu. Potem smo 

šli v garderobo in ven. Šli smo po cesti peš. Ko smo prispeli, smo se lovili. Šli smo 

noter. Potem pa smo se razdelili v dve skupini. Šli smo si pogledat japonsko 

razstavo, »jokaje«. Potem smo šli pogledat čupo. To je stari drevak. Šli smo si 

pogledat še obleke in inštrumente. 

Dominik, 6.a 

 

Včerajšnji dan smo šli v Etnografski muzej. Najprej smo se zbrali v našem 

razredu 6.a in 6. b. Potem smo pojedli malico in šli na pot. Potem smo prišli na 

cilj in šli notri v muzej. V muzeju je bilo vse zanimivo. Zanimiv je bil en kurent, ki 

je izgledal kot Chuck E. Cheese. Potem smo šli nazaj v šolo. 

Nemanja, 6.a 

 

IZLET NA BLED 

 

 

 

Zbrali smo se pred šolo, kjer sta nas čakala že Jaka in Matej. Nato je učitelj 

Sebastjan že pripeljal naš kombi. Belkota !! Potem smo se usedli v kombi in se 

odpeljali proti Bledu. Vmes sem poslušala glasbo in pisala Jakatu. Slikala sva 

se tudi malo. Poslal mi je sliko. Jaz pa sem imela glasbo na telefonu. Mojo !!  

Iransko !!  Ko smo prišli na Bled smo počakali še Katarino in očeta od nje. V 

kombiju smo morali imeti maske. Meni se je malo strgala. Ampak sem vse 

rešila. Na Bledu je bil en lep konj, ki mu je bilo ime Vili in je vozil kočijo. Bilo mu 

je ime Vili. Tudi on je ščipal. Potem pa smo šli okrog jezera. Na poti smo se 



ustavili in pojedli malico. Ko smo pojedli smo šli naprej. Prehodili smo celo pot 

okoli jezera in hranili račke. Labodov pa ni bilo zraven, ker so bili drugje. Ko 

smo hodili smo se pogovarjali. Potem, ko smo prišli okrog jezera smo odšli na 

pot proti slaščičarni. Tam smo si privoščili torte. Saj jaz in Nal sva si jo. Gašper in 

ostali so pa KREMŠNITE. Matej je vzel to za njegove doma in Sebastjan tudi. 

Mislim, da je eno pojedel tam eno pa vzel domov ali pa celo več. Jaz in Nal 

sva torto tam pojedla. Nal je sacher jaz pa čokoladno. Potem smo šli pa 

počasi nazaj proti kombiju. Katarina je šla S puhom – to je džip, mi pa smo šli z 

Belkom. Na poti nazaj sem tudi imela to isto masko in pesmi, da je bilo fino.  

KONEC !!  

Manca Rainer, PP 6 

 

IZLET  V KRANJSKO GORO 

 

 

 

Zbrali smo se pred šolo, kjer nas je čakal Matej in še Jaka. Sebastjan je šel po 

kombi. Vse smo si spakirali in se odpeljali do Kranjske gore, kjer smo se uredili in 

odšli na sankališče . Tam sta se nam pridružili še Katarina in sestra Barbara. 

Skupaj smo odšli do sankališča in se sankali. 1. vožnjo sem  šla s  Sebastjanom. 

Potem pa še malo sama. V bistvu sem šla s Heleno 1. vožnjo potem  pa še z 

njim. Potem  pa peš še malo sama. Šla sem do druge palice na smučišču. 

Sankala sem se še z Jakom. To je bila zadnja vožnja. Tudi Gašper je šel enkrat z 

mano. Nal pa ni šel in Katarina tudi ne. Ostali so se sankali sami. Slikala sem 

Sebastjana, kako pozira na soncu. Veliko smo se slikali in sankali. Jaz sem se 



celo nazaj sankala. To je to, ko gredo sanke v obratno smer. Potem smo spili 

čaj in pojedli šmorn. Med potjo sem imela v obe smeri moje slušalke in 

poslušala mojo glasbo na telefonu. Bila je zelo fino in bi še šla tja. Veliko smo 

se sankali. Med vožnjo je imel tudi Matej svojo glasbo na zvočniku. Kaja je šla 

enkrat  gor drugič pa z mano do prve palice. Skupaj sva šli dol. Šmorn bi bil 

lahko malo večji, no več. Jaz sem gledala smučarje, ki so smučali. Gledala 

sem, kako so šli gor na krogce. To je bila Brsnina. Potem smo šli nazaj v kombi 

in se uredili. Potem pa šli v šolo. Z mano je bil plišasti konj, ki je bil obešen v 

kombiju. Vsi so ga gledali. Katarina in Barbara sta šli potem tudi domov.  

KONEC !! 

Manca Rainer, PP 6 

 

LIKOVNO POTOVANJE PO VESOLJU 

 

 

Gal, 8. a 

  



KDO SEM JAZ 
PREDSTAVLJAJO SE VAM UČENCI IZ 6. B RAZREDA.  

Jaz sem Claudy. Tako ime mi je dal oči. Po angleško to pomeni oblačno. 

Rodila sem se v Ljubljani. Sedaj živim v Črnučah. Stara sem 12 let. 

Najraje poslušam glasbo. Moji najljubši barvi sta črna in zelena. Doma imam 

mačka, po imenu Roki, ki ga imam zelo rada. 

Moji mami je ime Alenka. Zelo veliko ve in pri njej mi je tudi všeč, da je zelo 

spretna.  

Stanujemo v dveh sobicah, je majhno, a zelo lepo. Želim pa si, da bi s sestro 

imeli svojo sobo..  

Za naš dom poskrbi mama. Pomagam tudi jaz. Ko je kaj razmetano 

pospravim in pomivam posodo. 

 V naši družini se redkokdaj skregamo in imamo se lepo. Radi gremo ven, ko je 

lepo vreme. 

Važno je, da smo skupaj srečni.  Pomagamo si in se poslušamo. Mojo družino 

bi razveselila tako, da bi šli na morje.  

Imam prijatelje in prijateljice, to so Ertines, Gabrijela in Benjamin. Vsi so iz 

Ljubljane. Družimo se v šoli. Nikoli se ne skregamo, če pa se, se kasneje 

pobotamo. Mislim, da so pravi prijatelji tisti, ki zadržijo skrivnosti, ki si jih 

povemo. Prijateljstvo mi veliko pomeni. 

Rada hodim v šolo, včasih pa je ne maram, zaradi ocenjevanj. Moja učiteljica 

je zelo prijazna. 

V šoli bi spremenila to, da bi med poukom lahko uporabljali telefone. 

Ko bom velika, bom prodajalka. Ko bom zaslužila denar, si bom kupila tak 

avto, v katerem se vrata odprejo navzgor. Živela bom v Beogradu, v Srbiji. 

Med vikendi pa bom obiskovala starše. 

Claudy, 6.b 

  



Moje ime je Egor in Goga. Goga pomeni velik in močan. Star sem 13 let, visok 

pa 192 cm.  

Rad gledam Anime, Robote in Maša in medved. Zelo rad hodim, obožujem 

živali in rad sestavljam Lego kocke. Imam dva lego avta in tri lego robote.  

Moj oči je star 44 let in rad snema videe, moja mami je stara 40 let in rada 

kuha, moj bratec je star 9 let in tudi on rad snema videe. 

Najljubše računalniške igre v naši družini so: očijeva so tanki, mamina šport, 

bratova Roblox, moja pa Vot Blitz. 

Moja družina ima dva avta in vrt.  

Moji prijatelji so: Benjamin, Gabrijela, Claudy, Marko, Teo, Jan, Nik in Lorena. 

Beni rad teče, Gabi rada riše, Marko rad gleda risanke, Teo rad igra Fortnajt, 

Lorena rada uči učence in je prijazna in legenda. 

Rad hodim v šolo. Ko bom odrasel, bom učitelj v vojaški šoli.  

Egor, 6.b 

 

Jaz sem Marko Erik. Imam dve imeni, ker se niso mogli zmenit kaj bom, Marko 

ali Erik. Star sem 13 let. Sem zelo prijazen fant. 

Rad se sprehajam in hodim v hribe z bratom. Bil sem že na Šmarni gori, na 

Rožniku, na Primožu in na Krimu. 

V moji družini smo oči, mami, sestra, brat in jaz. Živimo v hiši. Doma imam 

veliko domačih živali, psa, mačko, bike in krave ter teličke. 

Moji prijatelji so vsi moji sošolci, pa še Nemanja in Clara iz šestega a. 

Rad se vozim s kolesom in skirojem. Ko bom velik, bom vozil tudi traktor in avto. 

Z avtom bom odpeljal svojo družino na morje. 

Zanimajo me tudi glasbila. Doma imam flavto, na katero tudi kaj zaigram po 

svoje. 

V življenju bom delal več stvari, bom policist, gasilec in zidar. Zgradil  bom 

novo hišo za našo družino. 

Marko Erik, 6.b 

  



SPOZNAJTE ŠE JERNEJO IZ 8. A! 

V novi šoli 

Hej! Sem Jerneja, stara sem 15 let. Prihajam iz Kočevja, prej sem hodila v 

osnovno šolo Zbora odposlancev. Septembra sem prišla v novo šolo v 

Ljubljano, na Dečkovo. Že prvi dan sem se zelo dobro »zaštekala« in spoznala 

zelo dobre sošolke in sošolce ter najboljšo učiteljico Matejo. V tej šoli mi je zelo 

»fajn«, saj se z vsemi razumem.  V 8. a so sošolci odbiti, veliko smo skupaj, 

največ se družim z Merjemo, Mikijem in Davidom. Spoznala sem tudi sosošolce 

in druge učence. Vsi so zelo »najs«.  

 

IN KAJ SO SE NOVEGA NAUČILI STAREJŠI UČENCI? 

 

V tem šolskem letu sem se naučil, da nikoli ne obupam. Mislil sem, da bom 

padel razred zaradi tablice s poštevanko, a ste mi rekli, da ne obupam in se 

naučim in sem se. Naučil sem se, da nikoli ne odneham. 

O. F., 8. b 

 

Odkar sem prišla na to šolo, so se moje ocene poboljšale. Spoznala sem nove 

prijatelje in prijateljice. Naučila sem se, da mnenje drugih ni važno. Vse kar se 

zgodi, ne smeš obupat. Pomembno je, da verjameš sam vase. Zgodilo se je 

veliko zapletov, prepirov med sosednjim razredom. Učiteljica mi  je rekla, da 

drek bolj kot ga mešaš, bolj smrdi. Mislila je, da bolj kot se kregaš, večji prepir 

je. Ne poslušaj mnenja drugih, saj te ne sme zanimati. Ljudi ne sodi preden jih 

ne spoznaš. Pomembno je, da znaš odnehati med prepirom, da se ne 

nadaljuje. Pravi prijatelji so tisti, ki zaupajo vate, ti znajo pomagati. 

D. F., 7. b 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                



KAKO JE NA NAŠI ŠOLI 
 

Prispevek so pripravili učenci 5. a razreda.  

 

1. Kaj mi je na šoli dobro?  Kdo dobi                    ?                                        

OSEBE 

 druženje s prijatelji; 

 punce; 

 učiteljice; 

 dobre sošolke. 

POUK 

 likovni pouk, gospodinjstvo; 

 igra med odmori; 

 hrana. 

 

 

2. Kaj bi spremenil na naši šoli?  Kdo dobi           ?              
 

OSEBE 

 da se prepiramo; 

 da nekateri učenci govorijo kletvice; 

 izzivanje sošolcev. 

 

ŠOLA 

 igrala; 

 GARDEROBA       da bi imel vsak svojo garderobno omarico; 

                                    da bi imeli garderobo na kartice; 

 stranišča; 

 da bi imeli nove koše za košarko 

POUK 

 več iger na športni 

 več odmora 



PASTI INTERNETA 
David iz 8. a rad uporablja različna socialna omrežja. Z nami je delil svojo 

zgodbo o spletni prevari, ki jo je doživel: 

»Dobil sem na Instagram fejk profil Playstationa. Javili so, da sem bil izžreban v 

nagradni igri in da sem zadel Playstation 5. Želeli so moje osebne podatke in 

Paypal račun. 

Najprej sem se razveselil nagrade, potem se mi je začelo zdeti čudno. Preveril 

sem uradno slovensko stran Paystationa, kjer ni bilo nobenih nagradnih iger. 

Zato sem se odločil, da ne bom odgovarjal in pošiljal svojih podatkov.« 

 

ALI SE JE TUDI TEBI ZGODILO KAJ PODOBNEGA? 

ZA VARNO DESKANJE PO SPLETU VAM 8. A SVETUJE: 

 

Bodi previden kaj objavljaš, kot na primer: svoje hišne številke, ne daj svojega 

pravega imena ali česar koli kar je osebno. 

Sara 

Svojih osebnih podatkov ne dajemo na internet: kako nam je ime, kje živimo, 

koliko smo stari, koliko imamo telefonsko številko, ne govorimo ko liko denarja 

imamo. 

Nik 

Nikoli ne objavljaj svojih osebnih podatkov na internetu (telefonske številke, 

naslova stanovanja. 

Merjema 

Če koga spoznaš preko spleta, mu ne zaupaj. 

David 

Ne smeš dajati svojih podatkov, ker: 

- te lahko izsiljujejo, 

- vedo kaj si delal, 

- o tebi povedo vsem drugim, 

- te kličejo neznane številke. 

Gal 

  



PISMO 
PISMA RAZREDNIČARKI OB KONCU LETOŠNJEGA  ŠOLSKEGA  LETA 

Draga Ema!  

Zelo ste prijazna in pridna. Zelo vas imam rad. Letos smo se učili. Šli smo na 

izlete. Poslušali smo pesmi. Igrali smo se: Pogovarjali smo se. Hecali smo se. V 

tej šoli je zelo lepo. 

Luka, 6.a 

 

Draga učiteljica! 

To leto je bilo zanimivo. Všeč mi je bilo, ker sem dobil lepe ocene ter ker ste 

prijazni do nas. Ta 6. razred mi je bil »ful« dober. Samo malo mi je bilo čudno, 

ker smo imeli pouk na daljavo. In hvala, ker ste mi pomagali in mi razložili. 

Spomnim se, ko mi šla dobro matematika, potem ko ste razložila, pa sem znal. 

Potem sem vedel, da mi gre dobro matematika. Najboljše mi je bilo, ko smo šli 

v muzej. Spomnim se, ko smo imeli žurko. Bilo je lepo. 

Daniel, 6.a 

 

Ema Dolenc!!!  

To leto je bilo zelo zanimivo. Zelo sem vesela, da je prišla nova sošolka 

Adrijana. Zelo sem vesela, ker sem imela učiteljico Emo. Hvala vam za vse kar 

ste me učili in res hvala vam. Všeč mi je bilo, ker sem letos imela dve najboljši 

prijateljici. Všeč mi je bilo, da sem se naučila veliko novih stvari. Najboljša 

učiteljica ste. 

Lep pozdrav vaša učenka,  

Clara, 6.a 



Ema Dolenc, pozdravljeni! 

Pišem vam, ker je za nami šolsko leto. Bilo je zelo zabavno. Učiteljica je zelo 

prijazna, je pa tudi stroga. Ko ste prišli v razred ste bili zelo jezni. Ste pa tudi 

veseli, ko smo pridni. Ko so ocene , ste zelo strogi. Lep trenutek je bil, ko smo šli  

živalski vrt. Šli smo tudi v muzej. V muzeju je bilo lepo. Rad vas imam. Želim 

vam srečo v življenju. 

Edvin, 6.a 

 

Draga učiteljica! 

Na začetku šolskega leta sem se imel fino. Imel sem najboljšo učiteljico. 

Najboljši predmet mi je bil slovenščina, matematika in družboslovje. V šoli mi je 

bilo super, ker sem se pogovarjal s prijatelji. Ko sem šel v knjižnico sem si vzel 

strip. Šli smo v muzej. Videl sem zanimive stvari. Imel sem se super. Pri koncu 

leta sem dobil same petice in štirice. To leto sem se imel super. Imeli smo tudi 

športni dan n smo šli ven. Ven smo se šli fotografirat. Jutri bomo šli v muzej. 

Zahvaljujem se vam, ker ste nas učili celo leto. 

Andy, 6.a  

 

Učiteljica Ema! 

To leto je bilo super. Naučil sem se veliko novega. Imam dobre sošolke in 

sošolce. Spoznal sem novo sošolko. Veliko smo se zabavali. Šli smo tudi v 

Tomačevo. Ste zelo prijazna učiteljica.  

Lep pozdrav,  

Anže, 6.a 

  



DEČKOV HOROSKOP 
ALI VAŠE ZVEZDE V BLIŽINI POPTEVEJA 

 

OVEN: ZAKAJ BI POTOVALI SAMI. ŠOTOR IN DEKCO ŽE 

IMATE, PRISKRBITE SI ŠE HLADILNO TORBO. DNEVI, KI 
PRIHAJAJO BODO NEKOLIKO NAPORNI, ŠE DOBRO, DA 

DELO NI ZAHTEVNO. UTRUJENOST PREMAGAJTE Z DOBRO 
DRUŽBO IN OSVEŽILNO PIJAČO. SREČA SE VAM NASMIHA IN 
VAM GLEDA V OČI. OB MOČNI SVETLOBI NATAKNITE 

SONČNA OČALA. 
 

 

BIK: NO, VIDITE DA JE ŠLO, LEPO SE JE IZTEKLO. VROČINA 
VAM DELA RAHLE TEŽAVE, ZATO  MIRNO SEDITE V KAKŠEN 

SKRIT KOTIČEK IN SI PRIVOŠČITE ODIH. POGREŠATE 
PRIJATELJICO ZA KLEPET OB ODMORIH. ŠE DOBRO, DA STE 

ZADNJE DNI IMELI VELIKO DELA IN NISTE MISLILI NA TO. NE 
SKRBITE, ZA SMEH NI NIKOLI PREPOZNO. 

 

 

DVOJČKA: ČAS PRED POLETJEM JE ČAS ZA PIKNIKE. NE 

PRETIRAVAJTE S HRANO IN PIJAČO, PREVEČ JE VROČE. NE 
FANTAZIRAJTE IN SE RAJE OPRIMITE KAKŠNEGA DELA IN 

VZTRAJAJTE DO KONCA. PO MESTU NE HODITE SAMI, 
AMPAK RAJE V DRUŽBI. DOBRA VOLJA VAM NI ŠE NIKOLI 
ŠKODILA.  BODITE POZORNI DO DRUGIH IN SEBE. UŽIVAJTE. 

 

RAK: BODITE SAMOSTOJNI. ČAS JE. ČE STE OPAZILI, DA 

IMATE PREKRATKE HLAČE JE TO ZATO, KER STE ZRASTLI. DO 
NASPROTNIKOV NE BODITE PRIJAZNI. V POMOČ NAJ VAM 

BO VAŠ PRODEREN GLAS. POLETJE JE ČAS, KO BOSTE 
SPOZNALI KAKŠNO SIMPATIČNO OSEBO, ČE BOSTE LE MALO 
DVIGNILI POGLED. 

 

 LEV: UKRENITE KAJ! SENČNE LEGE VAM NE LEŽIJO, ZATO 

VAM SONČNI ŽARKI POMAGAJO NAJTI SKRITI PREDMET V 
TRAVI. ČE KOGA NE MARATE, MU POVEJTE NAJ GRE K 

ZOBOZDRAVNIKU. VSEM BO ODLEGLO. LJUBEZEN JE PRIŠLA 
V VAŠE KRAJE. VRATA NAJ BODO RAHLO PRIPRTA. 



 DEVICA: NI VAS OPAZITI. ČEDNI STE, ZAKAJ SE NE 

NASMEJETE. JUTRA BODO ŠE NASPREJ TEŽAVNA, VENDAR SE 
SPLAČA POTRUDITI. MED POLETJEM RAZMISLITE, ČESA SI RES 

ŽELITE IN TO POVEJTE NAGLAS. URESNIČILO SE BO. 
ŠPORTNEGA AVTA NE PRIČAKUJTE, RAJE KAJ MANJŠEGA, 

RECIMO PRIJATELJA. 
 

 TEHTNICA: LETOS JE PA BILO NAPETO KAJNE? ŽE VESTE KAM 

MED POČITNICAMI? POTOVANJA PROTI JUGU SO PRAVA 
STVAR ZA VAŠO DUŠO. NE POSEDAJTE, KER ŠKODUJE 

HRBTENICI. NE IMEJTE LJUDI ZA NORCA, LAHKO BI DOBILI 
JEŽKOVE BODICE V PETO. 

 

 ŠKORPIJON: NA SMEH VAM GRE, KAJ? UŽIVAJTE. ČASA ZA 

VESELJE BO KMALU ŠE VEČ. NE  PREDAJTE SE DOLGOČASJU 
ALI TELEVIZIJSKEMU EKRANU. POKLIČITE KOGA IN SE 
VESELITE. STE KDAJ VIDELI KOGA POČIT OD SMEHA? 

VERJEMITE, NITI MALO NE BOLI. SEPTEMBRA BODITE 
PREVIDNI. 

  
STRELEC: KADAR VAS JE STRAH, UPOŠTEVAJTE NAVODILA. 

LAŽJE VAM BO. DELATE  DOLGE KORAKE, ZATO JIH 
VEČKRAT UPORABITE. ČE NA POTI PADETE, VSTANITE. NIČ NI 

IZGUBLJENO. DOKLER IMATE KARTE V ROKAH IGRAJTE IGRO 
DO KONCA. JOKER SE SKRIVA V LEVEM ROKAVU. NE 

POZABITE. 
 

 KOZOROG: KAJ STE ŽE HOTELI POVEDATI? AHA. SKRBI SO 
ODVEČ RAZEN, ČE STE POZABILI KJE JE GARDEROBNA 
OMARICA. NA ŠOLI STE PRILJUBLJENI IN PRIAJTELJEV VAM  

NE MANJKA. NE POZABITE NA SPANEC, UTEGNE VAM 
KORISTII. LEPO VAS JE VIDETI TUDI PRED DESETO URO. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

VODNAR: POČITNICE, POČITNICE SO BESEDE, KI VAM NE 

GREDO IZ GLAVE. SEVEDA, PRIVOŠČITE SI. VENDAR NE 
POZABITE NA LEDENE KOCKE V KOZARCU. OBIŠČITE KRAJ, KI 

GA NE POZNATE. VŠEČ VAM BO. DOKLER IMATE PRIJATELJE,  
STE LAHKO BREZ SKRBI. JE MORJE ŠE ZMERAJ SLANO? 

 
RIBI: TELEVIZIJA VAM ŽE  ŠKODDUJE. UPRITE SE JI. ŠPORT 

VAM JE BIL VČERAJ VŠEČ. KAJ PA DANES? IZBIRETE MIRNO 
DRUŽBO Z NAHRBNIKI IN POPOTNIŠKIM ZEMLJEVIDOM. 
UŽIVAJTE POČASI, DLJE BO TRAJALO. OZRITE SE PROTI 

NOČNEM NEBU IN UGOTOVITE KAKŠNO BO VREME. MORDA 
PRIDE  TUDI ZVEZDNI UTRINEK. 

 

  



HVALA,  PRIJATELJI! 
 

AVTOR NASLOVNICE: SANTIJANA, 9. B 

ILUSTRACIJE RUBRIK: UČENCI PP VIZ 

OBLIKA PISAVE (FONT) RUBRIK: Ernes Regular  

OBLIKOVANJE FONTA: JAKOB ŠIRCELJ, PP7 

POMOČNIK UREJANJA GLASILA: JAKOB ŠIRCELJ, PP 7 
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BEREMO SE … 

 

M. I. Ž. 


