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UVODNIK 
 

Uvodn( )k, k( ) je v bistvu zaključek…  

 

Uvodn( )k, ob zaključku šolskega leta.  

Uvodn( )k,  ob koncu pomladi.  

Uvodn( )k, ob koncu redovalnega obdobja.  

Uvodn( )k, ob koncu pouka.  

Uvodn( )k ob koncu hladn( )h juter.  

Uvodn( )k ob koncu zgodnega mraka.  

Uvodn( )k ob koncu zelenega regrata.  

Uvodn( )k ob koncu zgodnj( )h češenj.  

Uvodn( )k ob koncu gledal( )ške sezone.  

 

…nekega uredn( )škega dela.  

 

( ).., lepo se imej! MŽ 

  



KAJ JE ŽE ZA NAMI  
NARAVOSLOVNI DAN – IZLET V BOHINJ, 6. A IN 7. A, 25. 2. 2022 

 

OGLED PREDSTAVE KOKOŠJI ROD, ŠENTJAKOBSKO GLEDALIŠČE, 

UČENCI OE DEČKOVA, 3. 3. 2022 

 

Foto vir: http://www.sentjakobskogledalisce.si/opisi_predstav/podrobnosti/140 
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KURJI SONG 

Me smo srečne in vesele, 

krasne tolste in oblite. 

Res je važno, da smo site, 

kurje lojtre pa pribite. 

 

Me imamo kurjo pamet, 

in privlačno kurjo kožo. 

Resnično strah nas je samo, 

ko dobimo kurje oko. 

 

Žiga Sedmak 

! NAGRADNO VPRAŠANJE !  

Kdo je režiser gledališke predstave, ki ste si jo 

ogledali v Šentjakobskem gledališču? 

Odgovor napišite na list papirja in ga prinesite v 8. A. 

Pravilne odgovore bomo sladko nagradili na 

zaključni šolski dan  



NARAVOSLOVNI DAN – RIMLJANKA LIVIJA, MESTNI MUZEJ 

LJUBLJANA, 5. A, 24. 3. 2022 

 

 

OGLED SMUČARSKIH POLETOV V PLANICI, 8. A, 24. 3. 2022 

Zjutraj smo se dobili pred šolo. Ko smo 

se vsi zbrali, smo odšli na avtobus z 

Levstikovim trgom. Vozili smo se eno 

uro pa pol. Vmes smo se ustavili v 

Kamniku, kjer smo pobrali še ene ljudi. 

Ko smo prispeli v Planico, smo najprej 

vzeli malico in potem smo se spravili 

proti tribunam. Na poti smo izgubili 

Levstikov trg, zato smo šli sami naprej. 

Našli smo prostor in gledali skakalce. 

Potem smo odšli na topel obrok. Tam 

smo bili pol ure. Potem smo odšli 

naprej. Potem sta učitelja rekla, da 

lahko gremo kamor koli, samo da se 

dobimo ob 13.45 na istem mestu. Nato 

smo se dobili in odšli proti avtobusu in 

nazaj domov. Imeli smo se zelo dobro. 

Lea, Kristan, Jan L. in D., 8. A 



NARAVOSLOVNI DAN – EKSKURZIJA V DINARSKO KRAŠKI SVET,        

6. A IN 7. A , 24. 3. 2022 

 

 

DAN ODPRTIH VRAT NA OE DEČKOVA, 7. 4. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Imeli smo delavnice. Na proslavi smo gledali ples. Prišli so iz drugih šol. Bilo mi 

je všeč, ker nismo meli pouka. 

Zera I., 5. b 

Na dan oprtih vrat  smo v 5. b šivali  vrečke za različne igre.  

Meni je bilo »kul«. 

Vrečke smo razdelili drugim  razredom. 

Na dan odprtih vrat je prišla moja mami. 

Igral sem se z Nežo in Leonom. 

Aleksander L. M., 5. b 

Prišli so iz drugih šol in so gledali našo šolo. In potem smo šivali in sprehajali smo 

se po razredih. Imeli smo delavnice.  

Alisa B., 5. b 

ŠPORTNI DAN – POHOD NA DEBNI VRH, 3. TRILETJE, 13. 4. 2022 

 



ŠPORTNI DAN – PARAOLIMPIJADA NA DEČKOVI, UČENCI                                

2. TRILETJA, 13. 4. 2022 

 

 

PRVOMAJSKE POČITNICE 2022 

 

Za počitnice sem delal. 

Bilo mi je všeč. 

Čuval sem novi Hofer.  

Delal sem ponoči od pol štirih in sem končal ob pol sedmih. 

Igral sem biljard. 

Elon R., 5. b 

 

Med počitnicami sem se igral. 

Šel sem k dediju in smo pekli čevapčiče in medaljone. 

Doma sem plesal in poslušal muziko. 

Šli smo ven in smo se igrali. 

Podajal sem žogo z mojo majhno sestrico Mašo. 

Z mami smo šli na igrišče. 

Matija P., 5. b 



*TVU - TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 

Bila sem pri babici in pekli sva štrudelj. 

Šla sem na bazen Čatež.  

S družino smo šli na Rožnik. 

Šla sem v kino s prijateljico Majo. Gledali sva Sonček 2 .                                                

Neža K.K., 5. b 

 

1: Jaz sem igral v Robloxu place,  creepypasta life,  pa še v Quaratine role    

play. 

2: Jaz sem delal bazen s kislino v Robloxu. 

3: Jaz sem v Google napisal bible angel in gledal krila, ki so kot od ptice. 

4: Jaz sem igral v Scretchu različne projekte. 

5: Jaz sem naredil buger s sirom v šestih minutah! 

6: Jaz sem delal kar sem hotel. Na primer: z nožem sem narezal kruh, da sem 

naredil sandvič zase. 

Maksim K., 5. b 

 

Bil sem pri očetu v službi in sem gledal kako surfajo. Bil sem tudi v živalskem vrtu. 

Poslušal sem glasbo. Kolesaril sem tudi v hribe. 

Aleks P., 5. b 

 

*TVU: JAMARSTVO IN JAMSKA FOTOGRAGIJA, OE DEČKOVA, 

UČENCI PP IN NIS, 10. 5. 2022 

 



TVU: NOGOMET IN NOGOMETNO TRENERSTVO, OE DEČKOVA, 

UČENCI PP IN NIS, 12. 5. 2022 

 

 

PRIJATELJSKI MEDNARODNI KOŠARKARSKI TURNIR V TRSTU, EKIPA 

UČENCEV PP, 17. 5. 2022 

 



NARAVOSLOVNI DAN – ZNAČILNOSTI PRIMORSKEGA SVETA,                          

6. A IN 7. A, 19. 5. 2022 

 

 

NARAVOSLOVNI DAN – RAFTING NA KOLPI, 9. A IN 9. B, 20. 5. 2022 

Začelo se je tako, da smo prišli v šolo, vzeli malico in šli v kombi. Do Fare smo 

se vozili uro in pol. Ko smo prišli v Faro, smo pomalicali, videli smo Alana. 

Preden smo šli do reke Kolpe, smo morali dobiti opremo. Izbrali smo čevlje za v 

vodo in se odpravili do Kolpe. Ko smo prišli do reke, smo obuli čevlje, dali 

čelado na glavo in nataknili jopiče. Potem smo potisnili raft v vodo. Veslali 

smo čez nekaj majhnih brzic in hitro prišli do cilja. Dva moja sošolca sta se šla 

kopat v Kolpo, ostali pa smo pomagali nesti raft na prikolico. Potem smo se 

preobuli v naše čevlje in oprali čevlje za v vodo. 

Do doma smo hodili tri minute, tam smo imeli tudi kosilo. Po kosilu smo se 

odpeljali domov. 

 

Sara  

 



Imel sem se v redu. Ko smo se peljali s čolnom, sem 

vsake toliko časa dal roko v vodo, ki je bila zelo 

mrzla. Ko smo veslali po reki Kolpi, je bilo nekaj časa 

mirno in nekaj časa divje. Ko smo prišli do konca, 

sem z nogami šel v reko in jih namakal. 

Gal 

 

 

TVU – OBISK FAKULTETE ZA GOZDARSTVO, PP5, 9. A /B, 1. 6. 2022 

 

Izvedeli smo veliko zanimivega o medvedih. Videli smo ovratnice, ki jih 

nataknejo medvedu za eno leto. Potem lahko medvedi snemajo ljudi in 

sporočajo svojo lokacijo po SMS-u. 

Videli smo tudi puško, s katero v medveda izstrelijo uspavalo. Gledali smo 

zanimive videoposnetke. 

Med odmorom smo pili kakav. 

Potem smo se pogovarjali še o rastlinah. Učitelj je bil zelo simpatičen in 

prijazen. Kar koli smo ga vprašali, nam je prijazno odgovoril. 

 

Merjema 



ZAKLJUČNI IZLET NA OBALO, 9. A IN 9. B, 3. 6. 2022 

Ko sem se zbudila, sem si umila zobe, pripravila 

kopalke, se preoblekla in uredila. Z mestnim 

avtobusom sem odšla do Bavarca, kjer sem se 

dobila z Merjemo, Davidom in Ogijem. Ko je 

prišel avtobus, smo odšli v šolo in počakali 

Viktorijo in Bernardo. Hišnika Islam in Tomi sta že 

pripravila kombija in malico. Na poti smo se 

zafrkavali, smejali in komaj čakali, da prispemo 

do cilja. 

Ko smo prišli v Piran, smo se šli kopat, bilo je zelo 

dobro. Potem je prišla ladjica. Na ladjici smo se 

zabavali, opazovali ribe in školjke, videli smo 

soline. Ko smo se vrnili v Piran smo šli na pice, ki 

so bile zelo dobre. 

Potem sta nas Islam in Tomi odpeljala v Koper, 

kjer smo se spet kopali in skakali v vodo, bilo je 

enkratno. Ko smo se naveličali, smo šli proti 

kombiju. Videli smo, da prodajajo sladoled in 

smo šli še na eno kepico sladoleda.  

Potem smo se namestili v kombi in se odpeljali. 

Več kot polovica sošolcev je zaspala. Ko smo 

prišli v Ljubljano, smo se poslovili in odšli domov. 

Jerneja 

 

 

  



19. DRŽAVNE POLETNE IGRE SPECIALNE OLIMPIJADE V ZAGORJU, 

TRBOVLJU IN CELJU, 8. IN 9. 6. 2022 

Našo šolo je zastopalo 6 športnikov. Tekmovali so v balinanju, teku, skoku v 

daljino z zaletom, metu vortexa in štafeti. Dosegli so odlične rezultate. Srečali 

smo se tudi z aktualno Miss Slovenije 

  

 

MEDNARODNI ŠPORTNI TABOR ZA MLADOSTNIKE, LOUTRAKI - 

GRČIJA, UČENCI PP, 21.  – 26. 5. 2022 

 

  



KAJ SMO SE NAUČILI  
Kaj so se poleg deljenja, značilnosti Slovenije, narave ipd. letos naučili učenci 

7. b razreda? 

Naučil sem se, da rabim biti spoštljiv do učiteljev in do sošolcev in da se na 

provokacije samo umaknem in se ne kregam z ljudmi da če se nekdo grdo 

obnaša, se ne rabim še jaz. To leto mi je bilo lepo. 

 

Sem se naučila biti nasmejana in prijazna. Naučila sem se počakati na 

besedo in dvigniti roko, ko hočem kaj povedati. Naučila sem se obrniti 

nekomu hrbet, ko mi gre na živce. Spoznala sem to, da se ne morem z vsemi 

dobro razumeti. Z vami je bilo super v razredu. Hvala za lepo leto, komaj 

čakam že naslednje leto. 

 

Naučila sem se biti potrpežljiva. Da se umaknem, ko mi gre nekdo na živce. 

Da si več pomagamo s sošolci. Tudi se več razumemo. V tem šolskem letu 

sem se tudi naučila, da lahko mojim sošolcem zaupam. 

 

V tem šolskem letu sem se naučila kako spoštovati svoje sošolce in jim 

pomagati. Naučila sem se kako biti srčno prijazna. Da se ne kregam s svojimi 

sošolci in sošolkami. Zvedela sem, da jim lahko zaupam. 

 

To leto sem se naučil, da ne smem skozi zaupati učiteljici. Moram biti spoštljiv 

do učiteljice. Da moram biti spoštljiv do sošolcev. 

 

Dobila sem najboljše sošolce in sošolke. Veliko sem se naučila novih stvari. 

Naučila sem se, da moraš pomagati svojim prijateljem. Čeprav sem bila v 7. a 

razredu nekaj časa, se v 7. b boljše razumem in boljše se počutim, čeprav 

tako ne izgleda. Želela bi, da bi naslednje leto imela še take sošolce in 

sošolke. Pa tako prijazno učiteljico Moniko. Naučila sem se tudi veliko stvari 

»sprobavati« in pripravljati.  

 

 

? 



Naučila sem se obnašati kot odrasla. 

Naučila sem se boljše slovenski jezik. 

Naučila sem se obnašati lepo. 

 

1. Da sem spoštljiv do sošolcev in sošolk. 

2. Da sem spoštljiv do učiteljic in učiteljev. 

3. Da v tem razredu mi je v redu. 

4. Naučil sem se nova razredna pravila. 

5. Da sem prijazen.  

6. Da sem se naučil pisati velike začetnice. 

 

Da sem bolj spoštljiv do ostalih, to pomeni da se hitro umakneš. 

Vesel sem bil, da sem lahko šel do Dominika dol. 

 

Kako pa je potekal pouk v 6. a razredu?   

 

»…pretehtat in stehtat…« 

 



 

»Včasih, samo včasih, je branje tudi zabavno.« 

 

 

»Zdaj poznamo na uro.« 

 



KAJ SMO DOŽIVELI  

Učenci 8. a razreda so letošnja šolska doživetja opisali v pismu. Napisali so jih 

svojim dobrim prijateljem. 

                                                                                                     Ljubljana,16. 5. 2022                                                                                           

Ohayo Lejla!  

To šolsko leto je bilo super! Najprej smo šli na Rožnik. Tam smo zelo uživali. 

Naslednji dan smo šli v Kinodvor. Ogledali smo si film Bertov dnevnik, bil je zelo 

zanimiv in smešen. Potem smo šli v Šentjakobsko gledališče. Tam smo si 

ogledali predstavo Kokošji rod. Meni je bila predstava »tko tko« všeč. Po 

predstavi smo šli na Ljubljanski grad. Enkrat sredi šolskega leta smo šli v šolo v 

naravi v Faro. Tam smo uživali, se smejali, spali, ušpičili par stvari, hodili naokoli, 

bilo je super. Po Fari smo šli v Planico gledat skakalce. Šli smo z busom. Bilo je 

super. Po Planici smo šli na Debni vrh. Bilo je kar dobro. V petek smo šli na 

atletski športni dan. Tam smo tekli na 300 in 600 metrov, tam smo tudi skakali v 

daljino in metali vortex. Vsi smo bili utrujeni. To šolsko leto je bilo super pa še 

hitro je minilo. Za deveti razred si želim imeti učiteljico Bernardo.  

Guud bay :3 

Lea 

 

                                                                                                     Ljubljana,16. 5. 2022                                                                                           

Hay Lea! 

To leto je bilo super! Bili smo na Rožniku, Fari, v kinu, v gledališču, na Debnem 

vrhu… V petek smo šli na tek na 600 m, potem smo šli na skok v daljino, metali 

smo vortex, tekli smo na 300 m. Bili smo utrujeni. Potem smo bili v Planici, 

navijali smo na smučarskem tekmovanju. Imeli smo predstavitev o jamah. 

Veselim se počitnic. V 9. razredu si želim imeti lepe ocene. 

Pozdrav!                                                                                                   

Lejla  

 

 

? 



Ljubljana 16. 5. 2022 

Dragi Maksim! 

Sem se super počutil v 8. razredu. S šolo smo šli v kino gledati Bertov dnevnik. 

Bil mi je zelo všeč. Kokošji rod ni mi bil všeč. Potem smo šli na Ljubljanski grad. 

Tam sem si ogledoval grad. Na Rožnik smo šli s šolo. Tam smo si kupili za pit. 

Prejšnji petek smo imeli športni dan na atletskem stadionu Poljane. Tekli smo 

na 600 metrov. Moji sošolci so šli navijat v Planico. 

Lep pozdrav! 

Teo 

 

Ljubljana, 16. 5. 2022 

Živjo Kristan!  

To leto sem se imel super. Pred kratkim smo šli na športni dan. Bilo je v redu na 

športnem dnevu. Potem se spomnim, da smo bili na Fari, bilo je super, 

»sprdali« smo se, hecali smo se posebej ponoči, to smo se drli in vse sorte. In 

komaj čakam, da bodo počitnice.  

Lep pozdrav,  

Jan 

 

Ljubljana, 16. 5. 2022 

Jan »žgoljavi«! 

S tabo sem se imel super, ko smo bila na taboru, ko sva delala neumnosti. Ko 

so drugi spali, smo šli domov, sva igrala gta5 cel dan. Jaz imel sem poškodbe 

noge celo 2 krat in imel sem mavec. Imeli smo nogometno tekmo, ki smo jo 

izgubili 2:1 proti Levstikovem trgu. 

Pozdrav! 

Kristan 



Ljubljana, 20. 5. 2022 

Živjo Žan! 

To šolsko leto sem se imel super, zelo dober razred smo bili. S šolo smo šli na 

Rožnik. Tam smo si šli lahko kupit pijačo. V kinu smo si ogledali film Bertov 

dnevnik, potem smo šli v gledališče, ogledali smo si predstavo Kokošji rod. Po 

predstavi smo šli na Ljubljanski grad, bilo je zelo kul. V petek smo šli na OŠ 

Poljane. Tam smo tekli dvakrat po 60 m, enkrat po 300 m in enkrat po 600 m. 

Po teku sem bil zelo utrujen. In na naši šoli smo imeli tekmo v nogometu. In 

smo šli tudi v šolo v naravi, tam sem se imel ful kul. Šli smo tudi v Planico kjer 

smo šli navijat za našo Slovenijo. 

Lp                                                                                                                             Jan 

Ljubljana, 16. 05.2022  

Kje si D.! 

To šolsko leto je bilo super. Prvo smo šli na Rožnik. Bili smo v kinu, ogledali smo si 

Bertov dnevnik. Potem smo tudi šli v gledališče, tam smo si ogledali Kokošji 

rod. Po predstavi smo pojedli malico in smo lahko šli domov. Šli smo tudi na 

Debni Vrh. Tam zgoraj smo pojedli malico in sem se skregala malo z učiteljem. 

Bili smo tudi na Ljubljanskem gradu. V petek smo šli na atletski tek. Metali smo 

tudi vortex in skakali v daljino. 

Čao!                                                                                                                            E. 

Ljubljana, 20. 05. 2022  

Hej E.! 

To šolsko leto je bilo zelo zabavno. Hodili smo na različna mesta. V kino smo šli 

gledat film Bertov dnevnik, potem smo šli v gledališče in smo si ogledali Kokošji 

rod. Šli smo z vlakom na Debni vrh, tudi smo šli na Ljubljanski grad. V Celje smo 

šli na tekmo med dvema ognjema. Šli smo na Planico, takrat smo morali biti 

pred šolo ob 6:00 zjutraj. V petek smo šli v Poljane, da tečemo na 60m, 300m, 

600m.  

Bilo je zelo zabavno. V 9. razredu si tudi želim, da bo zabavno.  

D. 



MOJE ŠOLSKO LETO – UČENCI 5. B RAZREDA 

Moje najljubše šolsko leto je bilo letos. Spoznala smo nova sošolca in to sta 

Zera in Aleks. Imam naj naj boljši prijateljici Evo in Mio. Imeli smo prijazno 

učiteljico Emo Dolenc. Imeli smo zelo dobre malice in kosila. Testi so bili zelo 

lahki. Konec šole se že bliža in bo čez 16 dni. 

Neža K. K.  

 

Moje letošnje šolsko leto je bilo zelo slabo in malo je bilo tudi dobro. Bilo je tudi zelo 

dolgočasno, zato ker smo vsak dan imeli šest ur in samo v petek štiri ure. 

Aleks P. 

 

V  tem šolskem  letu sem se imel lepo,  ker sem imel  prijatelje in sošolke. Imel 

sem super učiteljico, ki ji je ime Ema  Dolenc. Imel sem tudi sovražnike. Imel 

sem  punco, ki ji je ime Neža in je moja  sošolka. Moji sošolci so: Neža, Marko, 

Matija, Zera, Elon,  Danijel, Blaž, Maksim in Aleks. 

Aleksander L. M. 

 

Učiteljica je bila zelo prijazna. Nekatere naloge so bile težke, druge pa ne. Bilo 

je dobro in zanimivo. Zadovoljen sem z mojimi ocenami. Testi so zanimivi. 

Včasih imamo preveč ur, ampak če pogledaš drugače… spet je bilo super. 

Učiteljica Ema je pa zelo prijazna učiteljica.  

Danijel A. 

 

Dobro je bilo, ker imamo učiteljica Emo. Imeli smo se fino in zabavno. Igrali 

smo se. Pogovarjali smo se. Igrali smo nogomet in košarko. In bilo je lepo. 

Alisa B. 

 

Snov ni bila težka. Lepo smo se imeli. 

Imam prijatelje. 

Igrali smo se na igrišču s prijatelji. 

S prijatelji smo igrali nogomet. 

Z učiteljico Emo smo se imeli super. Z njo smo se hecali.   

Matija P. 



STRIP  
  

 Blaž, 5. b 

 Matija, 5. b 



 
Zana, 6. a  



DRUŽABNI IZZIV  
V 6. a smo se odločili za izziv- Dan brez telefona.  

Najprej smo se o tem pogovorili, razmišljali smo o različnih razlogih za in proti. 

Nekateri učenci so predvidevali, da bi se telefonu, televiziji in tablicam z 

lahkoto odrekli, drugi pa niso bili čisto prepričani, da jim bo uspelo. 

Pravzaprav so bili zaradi vsega tega precej nejevoljni. 

Odločitev smo podkrepili tudi tako, da smo sestavili pogodbo o enodnevnem  

preizkusu in ga skupaj z uredništvom Murnov podpisali. 

Z izzivom so bili seznanjeni tudi starši, ki so našo idejo pozdravili. 

 

 

Ugotovitve so bile naslednje. 

V izzivu je sodelovalo 9 učencev. Pet učencev je izziv uspešno prestalo, štirje 

učenci pa se telefonu niso zmogli upreti. 

TAKOLE SO PO IZZIVU ZAPISALI: 

Spala sem tri ure, pospravljala stanovanje in božala pse. 

Najprej sem se malo slabo počutila, ker nisem igrala igrice, ampak mi je bilo 

všeč, ker sem zdržala.                                          

N. 

! 



Jaz sem imela opravke, šla sem v knjižnico, brala sem knjigo, risala, igrala 

odbojko, z mamo sem šla na sladoled. Jaz sem skozi zaupala vase in sem se 

trudila čim manj razmišljati o telefonu. Mislim, da sem bila zelo pogumna in 

zato mi je uspelo. Večkrat bi morali preizkusiti ta »čelenč«.                             

Am. 

Prišla sem domov in šla spat, potem sem se igrala z mlajšo sestro. Priznam, da 

sem težko zdržala, ampak sem! 

Al. 

Jaz sem telefon kar odmislil, pospravil sem sobo in sesal ter delal za šolo. Sprva 

sem ga malo pogrešal, potem pa sem nanj pozabil, ker sem montiral zvonec 

na kolesu. Spoznal sem, da lahko zdržim brez telefona.  

Alj. 

Jaz sem najprej malo spala, potem sem se pa igrala z mojimi bratranci igro 

Steci pred dežjem. Priznam, da je bilo težko, ker nisem mogla igrati igrico 

pubg, gledati tik tok in snepčet in instagram. Ampak uspelo mi je in ta izziv 

bom poskusila še kdaj narediti. 

S. 

Jaz sem najprej res mislila, da mi bo uspelo, samo potem mi je bilo dolgčas in 

sem poklicala Maksima. In potem sva igrala igrice. 

Ko sem prišla v šolo naslednji dan, me je bilo strah, kaj se bo zgodilo. Ko smo 

imeli analizo, sem ugotovila, da je večina sošolcev premagala izziv in bila sem 

žalostna, ker meni ni uspelo. Zato sem se odločila, da bom naslednjič 

poskusila tudi jaz. V glavi že imam dober plan, ker res ni dobro igrati igrice 

vsak dan, pa tudi veliko drugih stvari lahko počneš namesto tega. Upam, da 

mi bo uspelo. Najbolje bi bilo, da mi mami skrije telefon.                                                                                      

Z.   

Jaz nisem opravila izziva, bilo je težko, ker imam rada igrice. Se pa znam 

kratkočasiti tudi drugače, saj rada rišem in poslušam radio. Zaradi teh naprav 

se ne sekiram. 

Aj. 

Jaz ne morem brez telefona. Tam imam igrice, gledam you tube in tik tok, se 

pogovarjam s prijatelji po snepu, pa tudi ko gremo ven, sedimo in igramo 

igrice na telefonu. Jaz res ne morem brez telefona. 

M. 

 



Meni je bilo dolgčas, zunaj je deževalo in nisem imel kaj za počet, zato sem se 

kratkočasil s telefonom. 

Vseeno mi je, če nisem zdržal izziva. 

G. 

 

 

Sedaj pa…….. nagrada za iskrene, pogumne in neomajne šestošolce!! 

 

Zapisali učenci in učiteljica 6. a 



PASTI INTERNETA 

Tablice, pametni telefoni, računalniki so vedno večji del našega življenja. Ne 

pozabite na spletno varnost! tokrat so izkušnje in nasvete o varni rabi interneta 

zapisali učenci 7. b razreda. 

 

Lahko ti začnejo pisati tujci ali pa pedofili. Če ne znaš razmišljati kaj je prav, 

raje se posvetuj z odraslimi osebami. Lahko ti začne kdo groziti ali pa 

ukazovati. Lepo je, če se spoznaš s svetom in tudi lahko objavljaš slike, a 

morajo biti primerne za javnost. A moraš zelo paziti, da ne daš nobenemu 

svojih osebnih podatkov ali pa osebnih slik. Ljudje so zelo različni, nikoli ne veš 

kaj te čaka. 

 

NAVODILO ZA UPORABLJANJE INSTAGRAMA 

PRAVILNO: 

- Lahko se pogovarjaš s prijatelji. 

- Lahko objavljaš slike. 

- Lahko se slikaš. 

- Delaš »storije«. 

NEPRAVILNO ALI NEVARNO: 

- Nekdo od tvojih sovražnikov, lahko vzame tvoje slike in jih da na svoj 

profil in govori, da so njegove. 

- Ali lahko nekdo, ki ga ne poznaš vzame tvoje »fotke« in govori o njih s 

svojimi prijatelji. 

HVALA ZA RAZUMEVANJE!!! 

 

Navodila za Instagram so taka, da objavljaš primerne slike. Da če ne poznaš 

osebe, ki te doda, je raje ne sprejmeš. Če ti kdor koli grozi, da poveš starejši 

osebi. Ko ti nekdo tečnari, ga blokiraš. Da dodaš samo tiste, ki jih poznaš. Ni 

primerno, da pošiljaš vsem svoje slike. Instagram imaš lahko samo, če ti starši 

dovolijo. Potem tudi svoje kode ne smeš vsem povedati. Poveš tistim, ki jim 

zaupaš. 

 

 



KAJ SE TI LAHKO ZGODI PREKO APLIKACIJE SNAPCHAT 

Pri tej aplikaciji moraš biti zelo pozoren katero kodo ali geslo daš, ker če te 

kdo sovraži ali pa karkoli, gre lahko notri v tvoj profil. In če ti ta oseba pride v 

profil, ti gre lahko na tvoje prijatelje in te na primer skrega. Zelo pozoren moraš 

biti tudi na ljudi, ki te dodajajo na Snapchatu. Ker če nisi pozoren na ljudi, ki te 

dodajo, potem ti začnejo pisati zelo grdo in te začnejo spraševati za slike. Ko 

se ti to zgodi, moraš nujno reči staršem ali pa ga blokirati. 

 

Pri uporabi Instagrama moraš biti previden kaj objavljaš. Paziti moraš kaj komu 

pošiljaš. Če ti kdo grozi, prijavi policiji in staršem in ga takoj blokirati povsod. 

Paziti moraš koga dodaš. 

 

Nevarnost TikToka je, da ti vdrejo v profil. »Hekajo« ga. 

 

GROZOTE TIKTOKA 

TikTok je lahko zabaven, ampak lahko je tudi nevaren. Na TikToku lahko 

objavljaš videje, ampak veliko ljudi ti lahko vzame tvoj video in govori, da je 

njegov. Ko postaneš TikTok zvezda, ti ljudje še bolj pišejo in težijo (        LIKES) Ko 

imaš veliko »lajkov«, si že poznan. Zato vedno pazi kaj objavljaš! TikTok ima več 

kot 1000 ljudi za zabavo. Ljudje te hočejo spoznati in ti začnejo pisati od lepih 

sporočil do nesramnih sporočil. Jay sama imam TikTok in pazim kaj tam delam. 

Jaz sem veliko na TikToku. Vsak dan dobim po 5 ali 10 lepih in grdih sporočil. 

Dobila sem že 5 grdih komentarjev, ampak jaz to ne jemljem resno, ker ljudem 

je dolgčas in ko jim je dolgčas grejo grde komentarje pisat. 

 

 

Foto vir: https://safe.si/gradiva/gradiva-za-najstnike/plakat-sem-ok-taksen-kot-sem 



FOTO RECEPT 

PALAČINKE Z ZDRAVIM NADEVOM. ZA VAS SO RECEPT PRIPRAVILE UČENKE 

PP4. 

PALAČINKE BREZ GLUTENA 

POTREBUJEMO: 

JAJCE,  

ŽLIČKO SLADKORJA, 

ŠČEP SOLI, 

SKODELICO SLADKORJA, 

2 ŽLICI BREZGLUTENSKE MOKE 

 

 

 

JAJCE UBIJEMO V POSODO.  

PAZIMO, DA NAM PRI TEM LUPINA NE PADE V 

POSODO. 

 

           

DODAMO ŠČEP SOLI.                   DODAMO ŽLIČKO SLADKORJA. 

 

                

DODAMO 2 SKODELICI MLEKA.   IN ENO SKODELICO BREZGLUTENSKE MOKE. 

 



 

 

 

 

VSE DOBRO PREMEŠAMO Z ELEKTIČNIM 

MEŠALNIKOM. 

 

 

 

 

1 ZAJEMALKO MASE ZLIJEMO NA VROČO PONEV. 

PALAČINKO ČEZ MINUTO OBRNEMO. 

 

 

 

 

TO POČNEMO TOLIKO ČASA, DOKLER NE 

PORABIMO VSE MASE ZA PALAČINKE. 

 

 

 

SADNI NADEV ZA PALAČINKE 

POTREBUJEMO: 

PAKET ZAMRZNJENEGA SADJA 

1 VANILIN SLADKOR 

1 ŽLICA SLADKORJA 

 

 

 

 



             

SADJE STRESEMO V POSODO.          DODAMO SLADKOR IN VANILIN SLADKOR. 

 

 

 

 

POSTAVIMO NA ŠTEDILNIK, KUHAMO NA SREDNJI 

VROČINI IN MEŠAMO. 

 

  

KO POSTANE TEKOČE, SADNI NADEV ZLIJEMO V SERVIRNO POSODO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z DOMAČIM SADNIM NADEVOM NAMAŽEMO PALAČINKO.  



OREHOV NADEV 

POTREBUJEMO: 

1 PAKET MLETIH OREHOV 

VANILIN SLADKOR 

1 SKODELICO MLEKA 

MALO CIMETA 

 

 

        

MLEKO DAMO V POSODO.                  DODAMO ŠE VANILIN SLADKOR IN CIMET. 

 

 

 

 

 

 

KO MLEKO ZAVRE, DODAMO OREHE. VSE SKUPAJ MEŠAMO NA ŠTEDILNIKU ŠE      

3 MINUTE. 

 

  

POTEM MASO PRESTAVIMO V SERVIRNO POSODO. Z OREHOVIM NADEVOM 

SI NAMAŽEMO PALAČINKO. 

 



TEDNI VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA 
Pripravili smo Tedne vseživljenjskega učenja 2022 in jih poimenovali Šola 

Dečkova gre ven.  

 

 

 

Predstavljali smo dejavnosti, športe, poklice, ki jih počnemo zunaj, v naravi.  

Pri tem so sodelovali tudi starši naših otrok.  

 

 

 

 

Obiskal nas je tudi oče naše učenke, g. 

Davor Kitič, ki je bil nekoč nogometni 

trener. Povedal nam je kaj počne 

nogometni trener in z nami naredil 

nogometni trening. 

 

10. 5. nas je ponovno obiskal jamar in svetovno znan jamski fotograf in oče 

našega učenca,  gospod Peter Gedei. Učencem 2. in 3. triletja naše šole je 

povedal veliko zanimivega o jamah in krasu. Predstavil nam je šport in hobi 

jamarstvo in pokazal nam je čudovite fotografije, ki jih posname v jamah.  

 

 

 

 

 

Veliko smo izvedeli  o divjadi  v gozdu 

in o tem, kako proučujejo vedenje 

velikih zveri (medveda, risa, volka ).  Bili 

smo na pravem predavanju. 

Dogodke pripravila in organizirala: Barbara jerina 



FOTO KVIZ 

DRAGE RAZISKOVALKE IN RAZISKOVALCI!  

NA NASLEDNIH STRANEH SMO ZA VAS PONOVNO PRIRPRAVILI FOTO KVIZ. KOT 

ŽE VESTE, JE TO KVIZ V KATEREM S POMOČJO FOTOGRAFIJ UGOTOVITE , KJE 

NA ŠOLI JE NAREJEN POSNETEK. TOKRAT SO FOTOGRAFIJE IZBRANE IZ ŠOLSKE 

OKOLICE. NIČ TEŽKEGA! 

 

TO JE  ?  

 

 

 

SEVEDA VESTE, TO JE KOŠARKAŠKI KOŠ NA ŠOLSKEM DVORIŠČU. 

 

 

 

 

NI IZLET PA TUDI PROTEST NI. KJE SE NAHAJA 

KOLESAR? 

 

   

 

 

 

RIBIŠKA MREŽA ALI KAJ DRUGEGA? 

 

   

 

NEZNANI LETEČI PREDMET? 



 ZIDANICA NA TRŠKI GORI ALI STARA TRTA V MARIBORU? 

 PIKNIK V MOSTECU Z GASILSKO VESELICO. A RES? 

 SPAJDERMEN, BETMEN, AJRENMEN IN ROBIN… 

 TA KAR TEŽKA IN NI MESTO V FRANCIJI… 



  ŠE EN NEZNANI LETEČI PREDMET? 

  VRVICA ZA WC KOTLIČEK? MOGOČE.. 

 MATEMATIKA 8. RAZRED. 

 LOGIČNO, SPAJDERMEN, A NE? 



POČITNICE,  POČITNICE  

Učenci 5. a razreda se že zelo veselijo poletja. Le kaj bodo počeli?  

 

Ko bodo počitnice bom šla v Srbijo. Tam bom pri babici in dedku. Šla bom na 

bazen. 

Jadranka 

 

Veselim se počitnic. Šel bom na morje. Kopal se bom. 

Admir 

 

Jaz bom šel v Koper. Na morju se bom kopal. Šli bomo tudi na bazen. 

Adnan 

 

Šel bom v Makedonijo. Tam bom pri babici. Iz Makedonije bomo šli v Turčijo.  

Anes 

 

Kmalu bodo počitnice. Šel bom v Makedonijo. Kopal se bom v Ohridskem 

jezeru. Tam je voda topla in čista. Tam je veliko ljudi. Peljal sem bom z ladjo in 

čolnom. 

Endis 

 

Med počitnicami bom šel v Romunijo. Peljali se bom z avtom dolgo časa. Z 

nami gre tudi teta. Komaj čakam. 

C. R. 

 

Med počitnicami bom šel na Hrvaško. Spali bomo v hotelu. Na morju bomo 

jedli sladoled. 

Leon 

  

! 



POHODNIŠTVO  
Pri PZS (Planinska zveza Slovenija) deluje skupina (odbor 

In-planinec) ljudi, ki organizira izlete in vodi v hribe ljudi, ki 

potrebujejo pri tem  pomoč (npr. slepe, gluhe, gibalno 

ovirane,..)  

GO GO pomeni Gibalno ovirani gore osvajajo.  

Učenci PP5 smo se udeležili njihovega izleta na Plački stolp.   

 Po poti navzgor. 

   

Med potjo.                            Na vrhu pod Plačkim stolpom.  

 

Pohodniška skupina Murni in Murenčki se je letos udeležila dveh izletov                                

In-planinec »Odločen korak«. 



Dobro se še spomnimo Izleta v dolino vrat mimo slapa Peričnik.  Še prej pa 

smo obiskali Planinski muzej v Mojstrani.  

     

Pred slapom Peričnik. 

         

Pod slapom je deževalo.        …se je počutil kot doma…

 Pogled na Triglav. Še kdaj gremo! 

Pripravila: Barbara Jerina 



DEČKOV HOROSKOP  
ALI VAŠE ZVEZDE V BLIŽINI POPTEVEJA 

 

OVEN: PRIDNI STE. ČE JE PA RES! UGOTOVILI STE, DA SE NEKA 

ZADEVA KONČNO RAZVIJA V PRAVO SMER. DOBILI STE 

DODATNO ENERGIJO. ČE ŠE IMATE CILJE, CILJAJTE. JA,  

SREMEMBE PA BODO IN TE BODO KAR VELIKE. ČEPRAV STE JIH 

DO ZDAJ VIDELI VSAJ DVAKRAT, PREMISLITE O NADALJNI POTI. 

POMAGAJTE DRUGIM, KI SPREMEMBE TEŽJE SPREJEMAJO. 

BIK: ČEPRAV STE SE ZNALI PRILAGODITI NA RAZMERE OKOLI 

VAS, KI SO MIMOGREDE ŽE PRAV SMEŠNE, VAS KRIVICE ŠE 

ZMERAJ ZELO POTAREJO. DVIGNITE GLAVO IN STISNITE ZOBE IN 

STVARI SE BODO PRIČELI PREMIKATI. DO SEDAJ JE BILO TAKO 

IN NIČ NE KAŽE, DA BI BILO V BLIŽNJI PRIHODNOSTI KAJ 

DRUGAČE. PA LEP DOPUST! 

DVOJČKA: NEKI NAČRTI SE NE BODO URESNIČILI TAKO HITRO, 

KOT SI BOSTE ŽELELI. VSAKA STVAR POTREBUJE ČAS IN VZEMITE 

TO KOT DOBRO LEKCIJO. ZARES, KAJTI SICER VAS BO 

POBRALO OD PRENAPETOSTI IN ENE ČUDNE, ČUDNE VOLJE PO 

AKTIVNOSTI. LJUDEM OKOLI VAS JE LAHKO NEPRIJETNO 

ZARADI VAM NEZNANIH VZROKOV. NA ZDRAVJE! 

RAK: V DRUŽBI DOMAČIH SE BOSTE POČUTILI TAKO PRIJETNO, 

DA ŠKODOŽELJNIH LJUDI OKOLI SEBE SPLOH NE BOSTE OPAZILI. 

KONČNO BOSTE VERJELI VASE IN TO BO ZA VAS VELIKA 

SPREMEMBA, KI JO BODO OPAZILI TUDI DRUGI. SONCA SE 

IZOGIBAJTE IZ ŽE ZNANIH VZROKOV IN NE PRETIRAVAJTE Z 

MRZLO PIJAČO. 

LEV: SEVEDA IMATE MOČEN KARAKTER IN VOLJO PA ŠE MOČ 

ZRAVEN. UPORABITE JIH RAZUMNO. IZOGIBAJTE SE PREPIROM, 

KI VAS ZMERAJ NE KAŽEJO V NAJBOLJŠI LUČI. VARČUJTE Z 

ENERGIJO IN JO DELITE S TISTIMI, KI JIH IMATE RADI. POLETJE JE 

PRIMEREN ČAS, ZA RAZISKOVANJE IN ODKRIVANJE. STOPAJTE 

VARNO IN PONOSNO. 



DEVICA: MALO VEČ BI PA ŽE LAHKO PRIČAKOVALI OD VAS. SAJ 

NE DA STE LENI, AMPAK ZGOLJ PRERAČUNLJIVI. IZRAČUNAJTE ŠE 

ENKRAT, ČE SE VAM IZPLAČA TVEGATI. TUDI VAŠE IME JE NA 

KOCKI. SKONCENTRIRAJTE SE NA TO, KAKO BOSTE ZAKRPALI VSE 

NESPORAZUME, KI SO NASTALI MED VAMI IN VAŠIMI LJUBLJENIMI. 

UBERITE RAJE ČISTO POT. 

TEHTNICA: TRENUTNO SE UČITE NEKAJ NOVEGA, KAR VAM BO V 

VELIKO POMOČ NA DOLGI ROK. NE BODITE PREHITRI, A POSKUSITE IN 

SPREMENITE STVARI. ČEPRAV SO KONFLIKTI IN NESPORAZUMI NAREDILI 

KOMUNIKACIJO TEŽKO, BOSTE DOBILI VELIKO MOČI. OKOLICA VAS 

IZREDNO CENI IN ŠE VEČ. MNOGO, MNOGO VEČ. 

ŠKORPIJON: ČE BOSTE SPET KRITIZIRALI DRUGE, BOSTE BILI TUDI SAMI 

TARČA. ČEPRAV VESTE, DA IMATE PRAV, RAJE IZPOSTAVITE 

POZITIVNE STVARI IN DOBILI BOSTE NEVERJETNE REZULTATE. STVARI 

SE, KOT STE ŽE OPAZILI,  SPREMINJAJO NA MNOGO BOLJE, RAZEN 

TISTIH, KI JI ČAS NEUSMILJENO SPREMINJA. 

STRELEC: NIKOLI NI PREPOZNO PRIČETI S KAKŠNO AKTIVNOSTJO V 

ŽIVLJENJU. NIVO PRIPRAVLJENOSTI IN MOČI SE BO POČASI IN 

ENAKOMERNO DVIGOVAL. TO BO IZBOLJŠALO VAŠO DUHOVNO IN 

FIZIČNO KONDICIJO. SICER NE SPREMINJAJTE PREVEČ, OHRANITE 

DOBRE NAVADE IN RAZVADE. POJDITE NA IZLET, PRESENEČENI 

BOSTE. POZITIVNO. 

KOZOROG: NE MOREŠ VERJETI, SPET VSI NEKAJ HOČEJO. JA. TAKO KOT 

ZMERAJ. ČE PONOČI SLABO SPITE, SE OBRNITE NA DRUGI BOK. POMAGA. 

POMEMBNO JE, DA STE SE ODLOČILI ZA JOGO. IN NE NOV JOGI. NAJ 

VAS DELO NE PRIGANJA, RAJE VI PRIGANJAJTE DRUGE. KER JE DO 

POČITNIC ŠE DALEČ, DELAJTE MALE KORAKE DO CILJA. OD TAM NAPREJ 

PA PO SVOJE. UŽIVAJTE! 

VODNAR: ČAS BO PRAVI, DA ZAČNETE DELITI VAŠA ČUSTVA. 

BODITE  ODPRTI. TEŽKE TEME BOSTE OBRAVNAVALI PREPROSTO IN 

REŠILI BOSTE KAR NEKAJ PROBLEMOV. SLEDITE VAŠIM OBČUTKOM 

IN VSI PROBLEMI SE BODO REŠILI. VSEKAKOR PA PREDEN SE BOSTE 

ZA KAJ ODLOČILI, DOBRO PREMISLITE O POTI DO REŠITVE. 

  

 

 

 

RIBI: RES STE SIJAJNI. ŠE POSEBEJ, KO DELITE Z OSTALIMI IN DELITI 

ZNATE. NIČ SE VAM NE DA OČITATI, KER STE POŠTENI IN SVETLI. 

PRIPRAVITE SE NA STRES, ČE BO PRIHAJALO DO PREPIROV. NAŠLI 

BOSTE STRATEGIJO, KAKO POSTANETE MOČNEJŠI, DA VAM 

STVARI NE PRIDEJO DO ŽIVEGA. ZAPOJTE ŠE KDAJ, ZGODILO SE 

BO NEKAJ LEPEGA. 



MAMI,  GLEJ,  TO JE PA MOJE 

 

LISIČKE NAD VRATI 5. B RAZREDA 

 

 SKUPINSKI IZDELEK 

PADEC -  DOMIŠLJIJSKI SPIS 
 

Na igrišču sta se igrala Miha in Andrej. 

Andrej je padel s tobogana in si je močno olupil kolena. Potem je moral domov in si 

je zmočil kolena z robčkom.  

Počival je doma. Potem se mu je zacelilo. Drugi dan je bilo vse v redu in se je lahko 

spet igral z Miho na igrišču. 

Aleks P., 5. b 

 

Egon  je padel iz motorja, ker je zagledal prijatelje. Šel je v bolnico in je bil 

takoj boljše. Nato je šel na burek. Šel je  ven s prijatelji in so šli v Pure. Tam so 

»žurali« in se napili. Nato je prišel domov in je šel spat. Zjutraj je prišel v šolo in 

potem so šli na sendvič.                                                                                                      

Danijel A., 5. b 



POLETJE PRIHAJA – PP 5 

 

 

ROŽICE 

          

JAN L., 8. A                                       LEA S., 8. A 



    

E., 8. A                                            KRISTAN, 8. A 

 

   

NEJA, PP5                      NAL, PP5                        GAŠPER, PP5 

  



ŠOLA V PRIHODNOSTI 

          

»CUP CAKE«, ANASTASIA, 7. B        »MAVRIČNA ŠOLA«,   

                                                      SARA,MAKSIM IN A. E., 6. A                                                                                                          

 

  

Razmišljali: učitelji 

Risal: Enis, 6. a  

Pisala: A. M., 6. a 



SKUPINSKO DELO UČENCEV DEČKOVA 

SEJALEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DREVO POHVAL 

 



IGRALNA KOCKA 

    

 

ŠOLSKI VRT 

Za vrt skrbijo učenci PP in NIS pri pouku gospodinjstva in tehnike. 

     



 

HVALA,  PRIJATELJI! 
 

AVTOR NASLOVNICE: CLAUDY S. K., ŠOLA KOT SKODELICA KAKAVA  
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HVALA VSEM UČENCEM, UČITELJEM ZA POSLANE PRISPEVKE IN ZA 

SODELOVANJE! 

 

 

 

BEREMO SE … 

 

M. I. Ž. 


