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Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš 

 

Šolsko leto 2016/17 

 

 

 

 

Beseda ni konj je šolsko glasilo 

 OŠ Rada Robiča Limbuš. 

S svojimi prispevki lahko sodelujejo  

vsi učenci šole.  

Letos so ga oblikovali učenci 5. razreda  

pod vodstvom učiteljice Maruše Voh in  

tehnično pomočjo učiteljice Andreje Cvetko. 

 

 

 

 

VIII. letnik, št. 1 
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KNJIŽNICA – SRCE NAŠE ŠOLE 

 

Naša knjižnica je velik prostor s knjigami. Nahaja se v pritličju šole, 

zraven jedilnice. 

V knjižnici se lahko pred in po pouku učimo ali delamo domače naloge. 

Pri izbiri knjig nam pomaga gospa knjižničarka. Predlaga nam, katere 

knjige so primerne  za nas. V naši knjižnici imajo nekateri učenci tudi 

učno pomoč. V naši knjižnici mora biti mir in tišina. Zdaj pa vam bom 

povedala, katera pravila veljajo v naši knjižnici. 

 

1. Knjige si lahko izposojamo in jih pravočasno vračamo. 

2. Lahko pišemo domače naloge in se učimo. 

3. Beremo knjige in revije. 

4. Se pogovarjamo, ampak tiho, da ne motimo ostalih. 

5. Iščemo gradivo za referate, raziskovalne naloge in projekte. 

6. Se ne skrivamo. 

7. Ne premeščamo knjig med policami. 

8. Ne uničujemo knjig in knjižne opreme. 

9. Ne govorimo grdih besed. 

10. Ne jemo in ne pijemo. 

11.  Ne uporabljamo telefona in drugih elektronskih naprav. 

 

Brez šolske knjižnice bi bila šola prazna in ne bi bila zanimiva, ker 

učitelji potrebujejo podatke o tisti snovi, ki jo poučujejo. Rada bi 

pohvalila gospo knjižničarko, ker nam zelo rada pomaga in se postavi 

za nas. Veseli me, da sem lahko delila z vami srce naše šole. 
Ajda Nišić, 6.a 

 

 

V naši knjižnici dela učiteljica Darja. V knjižnico grem in si izposodim 

knjige. Doma jih imam en teden. V knjižnici imamo veliko knjig, 

razporejene so po policah. So za velike in male otroke.  
Pina Batič, 3.a 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA  

 

V naši šolski knjižnici je polno knjig, 

v njih pa polno črt in pik. 

 

V naši šolski knjižnici so pravljice, enciklopedije in različne knjižne 

zbirke, 

a v knjižnici niso dovoljene dirke. 

 

V knjižnici delamo lahko domačo nalogo, 

ki včasih predstavlja nam pravo nadlogo. 

 

V naši knjižnici se lahko tudi učimo 

in za kakšno pesmico rimo dobimo. 

 

V knjižnici imamo se lepo, 

ali se s tem ne strinja  KDO? 
Aljoša Vreš in Miha Nežmah, 6.a 

 

V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 

Zgodilo se je v šolski knjižnici. Nekega lepega dne so v knjižnico prišli 

otroci iz drugega razreda. Veseli so bili. Našli so veliko zanimivih 

knjig o živalih. Vsi so vzklikali: »Juhu, super!« 

Knjižničarka jim je prebrala zgodbico o sedmih medvedih in zgodbico 

o kokoški Emiliji.  
Neža Možič, 3.a 

 

V naši knjižnici je veliko knjig. Za majhne otroke in velike otroke. 

Naštela vam jih bom nekaj: London, vse kar te zanima, Mini in tatvina, 

Pariz, vse kar te zanima, Živali, Doktor za osle, … Knjige so različne. 

Lahko so majhne, velike, ozke in kartonaste. Knjižnica je prostor, 

kjer lahko delaš domačo nalogo, bereš, … 
Meta Muhič 3.a 
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NOČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 

Nekoč je živela deklica z imenom Katarina. Ta deklica je zelo rada 

brala knjige, zato je veliko časa preživljala v šolski knjižnici. Nekega 

dne pa je dobila vabilo, da lahko preživi noč v šolski knjižnici. Seveda 

je povabilo sprejela. 

Vsa vzhičena je s prijateljicami tisti dan odšla v knjižnico, kjer so si 

postlale ter do večera brale. Zvečer so utrujene zaspale. 

Ponoči jih je nenadoma zbudilo rjovenje. Otrpnile so od strahu, ker 

se je iz knjige prikazal zmaj. Punce so začele od strahu brezglavo 

tekati po knjižnici, zmaj pa za njimi. Nenadoma jih je zmaj ujel v kot. 

Že so mislile, da je vse izgubljeno, ko se je iz knjige prikazal vitez. 

Zmaj in vitez sta se spopadla. Med bojem sta se ustavila, nekaj 

trenutkov stala pri miru, nato pa izginila brez sledu. Punce so nekaj 

časa še klepetale, nato pa spet zaspale. 

Zjutraj so odšle domov. Ker pa jim dogodek ni dal miru, so po njem 

posnele film, s katerim so pozneje zaslovele. 
Neža Musil, 5.a 

 

KNJIGE IMAJO MOČ  

 

KNJIGE SO POGOSTO 

ČAROBNE, RECIMO KNJIGE O 

ZOBNIH VILAH. ZOBNE VILE 

SO ČAROBNE. IN VČASIH SO V 

KNJIGAH TUDI PRAVE 

PRAVCATE PREROKBE. IN TUDI 

ZEMLJEVIDI DO ZAKLADA. TO 

NI VSE, KAR VSEBUJEJO 

KNJIGE. TUDI ČAROVNIJE. IN 

TAKE KNJIGE IMA LE NAŠA 

KNJIŽNICA. 
Ela Švagerl, 2.b 
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ŠOLSKA KNJIŽNICA PRAZNUJE 
 

ZAČELO SE JE ZVEČER, KO JE URA ODBILA POLNOČ. TAKRAT SO 

KNJIGE OŽIVELE IN PLESALE. NAENKRAT SE JE OKNO 

KNJIŽNICE ODPRLO. KNJIGE PA SO ŠLE VEN PRED ŠOLSKA 

VRATA. PLESALE SO DO ENIH ZJUTRAJ. POTEM SO HITRO 

ZBEŽALE NA POLICE, NEKATERE PA V ZABOJ. 
Nina Sovič, 2.a 

KNJIGA NATAŠA JE ZBOLELA 
 

KNJIGA NATAŠA JE VČERAJ DOBILA ALERGIJO NA UMAZANE 

ROKE IN JE ODŠLA DO ZDRAVNICE, GOSPE KNJIŽNIČARKE. TA 

JI JE POVEDALA, DA BO OZDRAVELA LE, ČE JO BO PREBRALO 

VELIKO OTROK S ČISTIMI ROKAMI. KNJIGO SO PREBRALI ŠE: 

LUKA, LARA, NIK, ŠPELA, JULIJA, ULA, TIA, NINA, KLEMEN, 

LANA, LUN IN TINE. TAKO JE KNJIGA NATAŠA ČUDEŽNO 

OZDRAVELA. 
Zala Mohorko Lisica, 2.a 

 

TUDI KNJIGE SO LAHKO BOLNE 
 

Jaz sem dekle, ki je okužila knjige. Kako? 

1. Bolna sem in imam gripo. 

2. Obožujem brati knjige, ko mi je dolgčas. 

3. Sploh me ne zanima, če knjige lahko zbolijo. 

Izposodila sem si knjigo, ki mi je bila zelo všeč. No, želela sem jo 

okužiti. Vse sem poskusila, a mi ni uspelo. Kašljala sem, z njo spala. 

A mi ni uspelo. Res sem želela, da ta knjiga zboli. Nato sem mislila, 

da jo lahko ranim. Na žalost pa sem morala za knjižnico kupiti novo. 

Poskusila sem še razne druge stvari. Igrala sem se, da je knjiga 

bolna in sem jo dala v zamrzovalnik, da se prehladi. A nič se ni 

zgodilo, le knjiga je postajala vedno bolj bleda. Mamo sem 

vprašala, zakaj knjiga ne zboli. A ko je mama videla, da je knjiga 

bleda, premočena in raztrgana, je rekla: »Knjiga je bolna!« Vesela 

sem odšla v sobo in jo čez teden dni pozdravila. A nisem pozabila 

na to, kako grdo sem z njo ravnala. 
Minca Munda, 5.b 
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KAJ SE JE ZGODILO V ŠOLSKI KNJIŽNICI? 

 

V knjižnici se je velikokrat zgodilo, da je poredneža, ki je ves dan 

čepel za računalnikom, pridobilo srce knjižnice in nenadoma je  

ugotovil, da je igranje igric grozno. Odprl je knjigo in ugotovil, da je 

branje čudovito.  

Predlagam, da damo knjižnici ime Zlata knjigarna. In predlagam, da 

gremo 15. julija v gozd in opazujemo ptice in si pripovedujemo 

zgodbe. 
Eva Karba, 4.a 

 

PREŽIVEL SEM NOČ V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 

Bil je petek,  ko sem bil v šoli. Ko je učiteljica stopila v učilnico, je 

povedala,  da bomo preživeli noč v knjižnici.  

Ura je bila 19:05 in imeli smo zabavo. Ob 21:30 smo šli spat. 

Naenkrat sem se zbudil, saj sem slišal glas in videl knjige, ki so 

oživele. Vse knjige so oživele, od knjig za odrasle do tistih za malčke. 

Hodile so po knjižnici, skakale po policah, odšle so tudi v jedilnico. 

Potem so imele pogovor.  

Rekle so: »Moramo oditi iz knjižnice. Nekateri otroci nas strgajo in 

polijejo, pozabijo pa na naša čustva. Tudi me knjige imamo čustva.«  

»In kdo je za to, da pobegnemo?« je rekla glavna knjiga.  

Vse knjige so bile za: »Pa gremo!«  

Ampak jaz sem bil buden in nisem dovolil, da gredo. Zapiral sem jim 

pot. Knjige so bile odločne, da pobegnejo. A jaz jim nisem dovolil.  

Naenkrat so začele skakati po meni.  

Pričel sem kričati: »Ne pojejte me, nisem vaša hrana, ne!!!!!« Nato 

sem se s knjigami pogovoril in dogovoril, da bom jaz z otroki uredil, 

da z njimi ne bodo več grdo ravnali. Knjige so se hvaležno strinjale. 

Bile so vesele, da bom to uredil. 

No vidite, tudi knjige imajo čustva. 
      Gal Majcen, 3.B. 
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NAŠA KNJIŽNICA  
 

V šoli veliko se učimo, 

a najraje v knjižnico odhitimo. 

Tam veliko zvezkov in knjig je, 

in včasih domače naloge tam delajo se. 
 

Čeprav naša knjižnica  ni velika, 

vseeno majhna ni in pika. 

V njej knjige so raznolike, 

ki te vabijo, 

da prebereš njihove črkice in pike.  
 

V knjižnici svet je iluzij, 

v katerih najdeš veliko čarovnij. 

Knjižnica šola je domišljije, 

kjer doma so tudi harmonije. 
 

Zato v knjižnico radi hodimo mi, 

IN UPAMO, DA TUDI TI! 
Alis Kamenšek in Lana Boršič, 6.b 

 

ČAROBNA KNJIŽNICA 
 

Čarobna knjižničarka v šoli živi. 

Ko prešteješ 1,2,3, 

ti knjigo podari. 
 

Knjige čuvajmo vsi, 

ker knjižnica se lahko prehladi! 
 

Knjige tam čarobne so, 

ker vihar čarobnosti obletel je knjižnico. 
 

Knjižničarka je čarobna zato, 

ker ustvarila je šolsko knjižnico. 
 

Trilali, trilalo, mi hodimo v čarobno knjižnico! 
Rubi Štrakl, 4.b 

 



BESEDA NI KONJ  OŠ Rada Robiča Limbuš 

 
9 

SPALA SEM V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

 

Prespali smo lahko v knjižnici. Bila sem edina, zato sem zvečer 

zaspala pri knjižničarkinem pultu. Okoli polnoči sem zaslišala ropot. 

Zbudila sem se in pogledala. Videla sem, da iz knjig prihajajo knjižni 

junaki - vilinci, pirati, čarovniki, zmaji, vile, hobiti, okostnjaki in druga 

podobna bitja.  

Sprva se je zdelo zabavno, nato pa so se bitja začela bojevati. Bilo je 

grozno. Zmaji so bruhali ogenj, pirati so pili rum in se sabljali, 

čarovniki čarali, škrati pa vse le mirno opazovali.  

Nek pirat je prišel do pulta in pomotoma polil rum po meni. Na srečo 

me ni opazil. Opazil pa me je zmaj, ki se mi je začel približevati. Bil je 

velik, črn zmaj. Imel je jezdeca. Bruhal je ogenj in zažgal pult. Že je 

hotel bruhniti vame, ko je ura odbila eno. Ogenj pred mano se je 

ustavil in razblinil. Vse stvore je posesalo v knjige. Nered se je 

čudežno pospravil in zažgan pult je bil na svojem mestu. Mirno sem 

zaspala.  

Naslednje jutro je bilo čudno. Poiskala sem knjigo o črnem zmaju in 

jo vzela v roke. Tedaj pa je črni zmaj z naslovnice oživel in me 

ugriznil v roko. Au, to je 

zelo bolelo, zato se 

tiste knjige ne 

dotikam več. Pa tudi 

v knjižnici ne spim 

več, saj nočem 

postati pepel.  

 
Hana Kamplet Lešnik, 5.a 
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PADEC V DEŽELO SANJ 

 

Večina otrok na naši šoli ne zahaja rada v knjižnico. A jaz jo 

obožujem. Tam je ogromno zabavnih, zanimivih, tankih, debelih, malih 

in velikih knjig z različnimi vsebinami. Moja najljubša pa je knjiga, ki 

se nahaja v temnem kotu knjižnice. Knjižničarka mi je povedala, da v 

tisti kot zahaja le malo ljudi, ampak jaz grem vedno, ko sem v 

knjižnici, natančno tja. 

 

Nekega dne sem v  tistem kotu zagledala nekaj zanimivega. Ena knjiga 

se je začela svetiti kot lučka. Šla sem k njej in jo povlekla s police.  

Takoj, ko sem knjigo odprla, sem izgubila tla pod nogami. Začela sem 

padati. Padala sem po ogromnem, pisanem tunelu. Naenkrat pa sem se 

znašla v čudoviti deželi. V bistvu ni bila ravno dežela, bila je 

velikanska knjižnica. Brez vrat. Ko sem se ozrla naokoli, sem videla 

veliko polic in nadstropij. Tam sredi knjižnice je stal visok mož in se 

mi predstavil. Rekel je, da mu je ime gospod Knjižni molj. Obljubil mi 

je, da mi bo razkazal knjižnico od vrha do tal. Ob njegovih 

pripovedkah sem ugotovila, da ima knjižnica veliko skritih prostorov, 

za katere sploh nisem vedela.  

Gospod Molj mi je predstavil še 

vse druge, ki so delali in živeli v 

knjižnici. A ko sem tako stala 

sredi blodnjaka, sem zaslišala 

šumenje in videla knjigo leteti 

proti meni. Zelo sem se ustrašila 

in se sklonila, da se ni zaletela 

vame. Potem sem videla še eno 

knjigo, ki je letela proti meni. A 

tisti se nisem mogla umakniti.  

Bum !!! 

Zbudila sem se v knjižnici. Nisem vedela, če so to bile le sanje ali 

resnica… 

IN RESNICE ŠE SEDAJ NIHČE NE VE! 
Alis Kamenšek, 6.b 
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7 PALČKOV IN ZMAJ 
 

Nekoč, za devetimi gorami, je bila vasica. V tej vasici je živelo 7 

palčkov in prijazen zmaj. Palčki so zelo radi pekli peciva, torte…  

Ko je nastopila zima, jim je njihov zmaj zakuril, da jih ni zeblo. A 

neke noči je zmaj pobegnil. Naslednji dan, ko so se palčki zbudili, 

zmaja ni bilo več. Odločili so se, da ga gredo iskat. Hodili so po 

puščavi, v džungli, po severnem tečaju, spali pa  so pod gobami. Ko je 

bilo jutro, se je najmlajši palček Bobo zbudil, ker je zaslišal sirene. 

Tudi ostali palčki so se zbudili, ker so prav tako zaslišali sirene. Hitri 

je rekel, da so to sirene od gasilskega avtomobila. Palčki so se 

strinjali, zato so šli pogledat za skalo. Tam sta bila morska moža, ki 

sta zelo rada repala. Zraven njiju pa je bil njihov zmaj. Bobo je bil 

tako vesel, da ga je kar objel. Tako so skupaj odšli nazaj v vasico.  

Spet je bilo vse po starem in vsi so živeli srečno do konca svojih 

življenj. Ampak ne vemo, če je zmaj še kdaj pobegnil. 
Tiana Vogrinec, 4.a 

PRAVLJICA O ZELO MAJHNI DEKLICI 
 

Nekoč, pred davnimi časi, je živela zelo majhna deklica. Ime ji je bilo 

Pikica. Rodila se je revni materi, ki je imela 10 otrok. Zelo majhna 

deklica je bila rojena kot zadnji otrok.  

Bila je toliko majhna in suhcena, da je skoraj nikoli niso opazili. Bratje 

in sestre so se norčevali iz nje, ker je bila tako drugačna in ni mogla 

pomagati pri hišnih opravilih. Bila je tako majhna, da ni mogla 

pometati, ali pomivati posode, saj je bil še lonec večji od nje. Mamica 

ji je rekla, da od nje ni več koristi.  

Deklica je bila velikokrat zelo žalostna in osamljena. Sanjarila je, da 

se tudi ona lahko igra in da jo imajo radi klub temu, da je tako 

majhna. Nekega dne je šla na sprehod v gozd in jedla sladke 

borovnice. Naenkrat je pred seboj zagledala visokega človeka. Bil je 

kralj. Majhno deklico je prosil, če bi iz ozke razpoke odtrgala 

zdravilno rastlino za bolno kraljico. Deklica je iztegnila ročico in 

previdno povlekla rožico. Kralj je bil zelo srečen in zato je deklico 

bogato nagradil. Pikico in njeno družino je povabil na dvor ter jim dal 

toliko denarja, da revna mamica ni rabila nikoli več delati. 
Eva Lešnik,4.a 
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DOBRI ZMAJČEK 

 

Za devetimi vodami je živela zmajevka s tremi mladiči. Prvi mladič je 

bil že odrasel in je imel punco. Mama zmajevka je skrbno skrbela za 

druga mladiča. Nekoč sta tudi onadva odrasla. Starejši brat je 

vprašal mamo: »Mama ali lahko grem v svet?« »Ne!« je rekla mama: 

»Oba gresta v svet in ko se vrneta mi prinesita ruto, skodelico in 

nevesto. Kateri bo imel vse najlepše stvari in nevesto, bo dobil 

diamantni grad.«  

Zmaja sta odšla. Starejši brat 

Ogenj je zagledal jabolko. 

»Odpri me!« je klicalo, a Ogenj 

je šel naprej. Do jabolka je 

nato prišel najmlajši Vulkan. 

Videl je jabolko in ga odprl. Iz 

njega je padla prečudovita 

ruta. Vulkan jo je pobral in šel 

naprej. Nato je Ogenj prišel do 

skale. »Odpri me!« je rekla. A 

on je rekel, da svojih prelepih 

mišic ne bo tratil za to. Nato je 

prišel Vulkan, odprl skalo in v 

njej je bila prečudovita skodelica. Pobral jo je in šel naprej. Starejši 

brat je prišel do diamanta. »Poljubi me!« je rekel. Brat se je tako 

ustrašil, da je odletel k mami. Vulkan pa je stal pri miru… in ga je 

vseeno poljubil. Ko ga je poljubil, se je diamant odprl in iz njega je 

prišla diamantna pricesa.  

Ko sta prišla domov, je Ogenj omedlel. Vulkan pa je zaprosil 

diamantno princeso, naj se z njim poroči. Čez nekaj dni sta dobila tri 

male vodne zmajčke, Lava, Neli in Lili. 

 
Eva Karba Kniplič, 4.a 
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SEDEM BRATOV 

 

Nekoč pred davnimi časi je bilo sedem bratov. Vsi so bili zelo revni. 

Mama jim je umrla v nesreči, oče pa zaradi starosti. Trije so bili 

odgnani od doma. Pustili so jim samo glasbila in mačka.  

Hodili in hodili so po gozdu, dokler niso prišli do velike hiše. Iz nje je 

prišla stara gospa. Rekla je, da jim pomaga, če ji prinesejo velikanovo 

gos. Tisti hip je maček spregovoril, da jim bo pomagal.  

Odpravili so se na pot. Prišli so do velikanovega gradu. Maček jim je 

rekel, naj vzamejo glasbila in naj začnejo igrati. Brž, ko so začeli 

igrati, so se vrata odprla. Ko so vstopili, jih je pričakal velikan. A 

maček je bil zelo prebrisan. Velikanu je rekel, da se zagotovo ne more 

spremeniti v miš. Velikan se je spremenil v miš in maček ga je pojedel. 

Ukradli so gosko in odšli k stari gospe.  

Ko so prišli, se je gospa začudila in vprašala, kje je velikan. Maček je 

odgovoril: »V mojem trebuhu.« Stara gospa je rekla, naj zakurijo 

ogenj v kaminu in ven bo skočilo 13 čarovnic. 

Zadnja, najgrša čarovnica, bo imela v svojih 

ustih ključe. Povedala je še, da ji jih morajo 

iztrgati iz ust, drugače jih bodo čarovnice 

pojedle. In so zakurili kamin. Ven so skočile 

čarovnice. 13. je imela v ustih ključe, a le 

najmlajši je imel dovolj poguma, da ji je vzel 

ključe iz ust. Prišli so do 13. vrat. Na vseh je 

bilo napisano pravo bogastvo, a le na zadnjih 

vratih je bil narisan osliček. Trije bratje so 

vzeli oslička. Če so rekli Zlati osliček, je ta 

začel kakati zlato. Stara gospa se je 

spremenila v najlepšo punco na svetu. Najmlajši 

brat se je v njo takoj zaljubil.  Bratje so denar 

med seboj delili in srečno živeli do konca svojih 

dni. 
Lan Dukarič, 4.a 

 
 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj24q-kvtXQAhVHNhoKHamICN4QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Donkey_(Shrek)&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNFeHiSyui4rn1AKsMUGbbV5UXoH1A&ust=1480767306021667
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DEČEK REŠI ČAROBNO DREVO 

 

Bilo je nekoč, pred davnimi časi, za devetimi gorami. Tam se je 

sprehajal deček, ki je bil zelo reven in prijazen.  

Nekega dne je sonce zelo sijalo, niti enega oblačka ni bilo. Bilo je 

tako vroče, skoraj že tako kot v Afriki. Deček je bil tako žejen, da je 

iskal in iskal kakšen izvir vode. Takrat je priletel sokol. Sokol je 

vprašal dečka, ali ima kaj vode. Deček mu je odgovoril, da na žalost 

nima niti ene kapljice. »Sokol, imam idejo! Usedel se bom nate in 

poletiva. Ti boš gledal naprej, jaz pa bom gledal v tla, če bi kje 

zagledal kakšen izvir vode.« Sokol je odvrnil: » Deček, ti pa dobro 

razmišljaš, no pa poletiva.« 

In sta poletela. Deček je pozorno opazoval: »Sokol, tam spodaj je 

vodnjak.« 

Pristala sta poleg vodnjaka. Deček je rekel sokolu, da se lahko zdaj 

napije. Sokol je rekel dečku: »Jaz sem čarobni sokol in varuh 

čarobnega drevesa. Čarobno drevo ne zdrži brez vode. Če vsak dan ne 

dobi vsaj ene steklenice vode, izgubi čarobno moč.« Deček je vzel 

steklenico in jo napolnil z vodo. 

Nato sta poletela proti drevesu. 

Deček je zalil drevo. Drevo je 

reklo dečku: »Hvala za vodo. Za 

nagrado ti bom dalo dvanajst 

zlatnikov.« Deček se je zahvalil in 

odšel v vasico, kjer je razdelil 

zlatnike revnim. Nato so oni dali 

njemu sadje in zelenjavo. Deček 

je živel srečno do konca svojih 

lepih dni. 

 

Amar Trumič, 4.a 
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BRALNI MARATON, september 2016 

 

ZASVOJENA 

 

Njene ocene v šoli so slabe, 

vsem, tudi staršem znane. 

Med poukom ni zbrana, 

ne zanima je niti hrana. 

 

Nič več se ne igrava,  

raje v tablico strmi 

in je nič ne briga,  

kaj se okrog nje godi. 

 

Vseeno ji je,  

če je njena soba smetišče 

in če z drugo prijateljico  

grem na igrišče. 

 

»Daj, z mano govori!« 

Steciva proti gori, tja,  

kjer je mlada zora, 

da nama stvari ne uidejo izpod nadzora. 

 

Pokazala rada bi ti še druge plati življenja, 

da ne bo le o računalniških igricah govorjenja. 

Da bi se  družila s pravimi znanci in 

ne le preko interneta z neznanci! 

 

Zdaj ve, da življenje je več kot le tablica,  

da so stvari, ki vredne so več- kot npr. jaz, 

njena najboljša prijateljica. 
Belana Jezovšek, 6.a  
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EKO PESEM 
 

Danes napočil je velik dan! 

Čistilna akcija! 

Ja, 

dober plan! 
 

Čistimo, 

čistimo, da dolg dan izkoristimo. 

In srečni smo vsi, 

saj naš kraj od čistoče blesti. 
 

Pisani smetnjaki na ulicah ždijo 

in pridno žvečijo današnje kosilo. 
 

Žal pa vedno tako lepo ne gre, 

saj ekolumpi povzročajo naravi gorje. 
 

Sedaj pa pohitimo, 

da ekolumpe ulovimo in jih o naravi podučimo. 

Lana Boršič, 6.b 

 

NARAVA 
 

Ana Banana ločuje smeti, 

sosedov Tine pa leži. 
 

Ana reče: «Pomagaj mi!« 

Tine pa še kar leži. 
 

Tine končno dojame,  

da od ležanja le glava boli. 
 

Od zdaj takole je, 

da tudi Tine naravi zvest je. 

Omeji ležanje in TV 

pa še kolesarit gre. 

Pazi, da ne onesnažuje okolja, 

to je zdaj njegova dobra volja. 
 

Zato- poslušajte me. 

»Naravo varujte za vse!« 

Nika Vecl, 6.a 
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ZEMLJA – NAŠ PLANET 

 

Reka je starodavne narave dar- 

mrzla, žuboreča, čista. 

nam pa, kot da teh lepot 

nič ni mar. 

 

V potočku je voda žuboreča, 

na drevesu poje ptica žvrgoleča. 

Smog pobil revi je mladiče, 

sedaj mamo Zemljo na pomoč kliče. 

 

Na mostovih avtov je brnenje, 

v vodi in gozdu le listja je šumenje, 

v vodo rinemo odpadke, 

s tem morimo ribe, race in pegatke. 

 

Ljudje smo morja, reke in gozdove popackali, 

moč Zemlje smo zelo podcenjevali. 

Zobe nam kaže naš edini planet, 

ko orkani, poplave in potresi rušijo naš svet. 

 

Ker na mladih svet stoji, 

sedaj na vrsti za ustvarit boljši svet smo MI! 
Alis Kamenšek, 6.b 
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Knjižni sejem 

 

       V soboto, 26.11.2016, smo 

se odpravili v Ljubljano. Potovali 

smo z vlakom. Zbrali smo se ob 

6:40 na železniški postaji 

Maribor in počakali na odhod 

vlaka, ki je odpeljal ob 6:55. 

Porazdelili smo se v enem 

vagonu po različnih kupejih.  

Po dveh urah in pol smo 

prispeli v našo prestolnico. Izstopili smo na glavni železniški postaji in 

krenili smo proti Narodnemu muzeju. Vendar smo naleteli na problem. 

Nismo vedeli, kje je ta muzej. Spraševali smo domačine in na koncu le 

našli pravo lokacijo. 

Pri vstopu v muzej smo imeli lep sprejem. Gospod Darko Knez nam je 

razkazal muzej. Pogledali smo v sobo z oblačili. Tam nam je povedal, 

da so se dame včasih oblačile zelo dolgo. Zakaj? Zaradi tega, ker je 

bila obleka tako velika, napihnjena in dolga in so dvorne dame  

potrebovale še dodatno služabnico.  

Zatem smo pokukali v sobo polno otroških igrač. Otroci so jih lahko 

uporabljali zunaj in noter. Tukaj so bile shranjene otroške sanje tako 

za deklice kot za dečke.  

V naslednji sobi so bila prikazana cerkvena oblačila. Videli smo tudi 

prtičke, ki so jih uporabljali v cerkvi oziroma so jih imele zaposlene 

osebe. Kasneje smo si ogledali sobo z orožjem, opremo za viteze, 

topove, viteške oklepe in še kaj. Najbolj nas je pritegnilo srce 

človeka. Malo pa smo le bili razočarani, saj je bilo srce  v zaprti žari 

in ga nismo mogli videti.  

Naslednja postaja je bila soba s pohištvom. Ogledali smo si zelo staro 

pohištvo, videli pa smo tudi moderno, novejše pohištvo. V eni zmed 

sob je bilo razstavljeno staro gimnastično orodje. Čudili smo se, saj 

odskočna deska sploh ni imela vzmeti.  

Ena od razstavnih soban je bila zelo posebna. Zakaj? Zato, ker smo 

videli nekakšno umetnino iz zlata, v njej pa je bil košček kosti. 
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Gospod Knez  je povedal, da so takšno umetnino s koščkom kosti 

škofa Antona Martina Slomška podarili tudi papežu, ki je pred leti 

prišel obiskat Slovenijo. 

Naslednja razstavna soba je prikazovala različne predmete iz 

porcelana, v drugi  pa je so bili razstavljeni stoli skozi čas. 

Naša zadnja postaja v muzeju je bila soba z razstavo SODOBNA 

UMETNOST. Videli smo različne predmete iz različnih materialov. 

Tam so bili razstavljeni čevlji, hlače, pripomočki za kuhanje, glasbila 

in še kaj. Našega obiska  v muzeju je bilo konec. 

Odpravili smo se skozi staro Ljubljano in prečkali Prešernov trg, 

kjer smo si ogledali tudi novoletno jelko Melanijo. Odpravili smo se 

torej tja, kamor smo si vsi najbolj želeli, v Cankarjev dom. Ko smo 

vstopili, smo seveda takoj zagledali knjige. No, jaz sem zagledala tudi 

pevca Adi Smolarja, ki je pel majhnim otrokom in ga prosila za 

avtogram. 

Iskala sem določeno knjigo - 8. del Harry Potter in otrok prekletstva. 

Na blagajni je bila velika gneča, a sem bila vseeno potrpežljiva. Ker pa 

smo imeli  dve uri prostega časa, sem si ogledala vsa nadstropja polna 

knjig. Vsak človek, ki si je tam ogledoval knjige, je to počel s srcem. 

Globoko v srcih ljudi se skriva velika ljubezen do knjig. 

       Ko sta minili dve uri, smo se odpravili v restavracijo s hitro 

hrano. Kar nekaj učencev je šlo tja, vendar sem se sama raje 

sprehajala po ulici, ki vodi do Prešernovega trga. Naredila sem nekaj 

fotografij in počakala, da se zberemo ob določeni uri. Potem smo se 

odpravili domov. Med potjo do železniške postaje sem bila polna 

pričakovanj, kaj se bo dogajalo v knjigi. Misli so mi begale po glavi vso 

pot. Ko smo prišli na železniško postajo Ljubljana, smo se posedli na 

vlak in v kupeje, se udobno namestili in se prepustili domišljiji 

pisatelja, ki je napisal kupljeno knjigo. Tako smo uživali na poti v 

Maribor in brali knjige, ki so nam krajšale čas. 

Larisa Mihailović, 7.a 
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JOŽEF MROŽ SE ZALJUBI 

 

Ko ob največji pripeki se spravi na plažo, 

mu pot prekriža lepa mlada gospodična Frida, 

ki se je pisala Riba. 

 

Takoj se v njo zatreska 

ter na mestu obsedi kot kakšna deska. 

 

Ves čas jo je pogledoval, 

a ji reči kaj, se je sramoval. 

 

Ko naslednji dan sedela je na klopi, se 

opogumi in le k njej pristopi. 

 

Medtem ko ji govori, 

se od ljubezni kar topi. 

 

A ona ga je zavrnila, 

ga zapustila in 

mu srce zlomila. 

Urban Hajnc, 6.a 
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ZALJUBLJENI DO UŠES 
 

Ko tako brezskrbno poležava 

in se soncu do kosti prepušča,  

vidi nekaj, 

kar ogreje še srce. 

Prava lepotička mu nasproti gre! 

Kako je luštna, bela, mlada.  

Poglej, kako postavna je!  

 

Hitro zgrabi ta trenutek.  

Sklene jo ogovoriti,  

kakšen zmenek pridobiti.  

A ne bo tako lahko.  

Tale mična, modrooka gospodična,  

ponosno se predstavi,  

da je gospodična Riba, 

mu naznani.  

V drugi sapi mu pove,  

da takšnih moških mara ne. 

 

»Jaz sem lepa, pametna in mlada,  

samo gospode milijarderje imam rada.  

Ti pa nisi tega kova,  

zgledaš kot povprečen poba.« 

 

A njega ta njena hladnost  

ne ustavi, 

zdaj še bolj odločen je: 

»Osvojil njeno bom srce! 
 

S čim privabim njeno naj srce? 

Strica Googla kar povprašam.  

Pa poglejmo: 

tri korake do neznansko lepe 

Ribje zmage. 
 

Pesnike in pevce imajo rade 

take ribe. 

Pa sem v rime čisto zabredel. 

Po podoknici zapel. 
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In jaz sem se  

že spet uštel. 
 

Hočem biti nežen, ne nadležen. 

Stric Google pravi,  

da mi manjaka smisla za humor.  

To imajo punce rade.  

To pa znam. 

To pa res ne bo problem.« 

 

In razmišlja. 

V kaj verjame? 

Kaj ji je všeč? 

Ali je bolj tip narave, 

ali bolj umetno filmsko dekle? 

 

Pa napiše sms: 

»Vabim te na sladoled. 

In potlej še na dolg klepet.  

Ti boš govorila, 

Jaz bom poslušal. 

Obljubim. 

Avtomobil in nogomet    

sta  temi, 

ki ju bom zaradi tebe nesel kar na drug planet.« 

 

A odgovora kar ni. 

Čudno se mu zdi, 

zakaj se lepotica Riba ne oglasi. 

 
Mineva ga že potrpljenje: 

»To mi sploh ni več v veselje! 

Lotil se bom raje nove knjige 

in prenehal misliti 

na Ribje brige.« 

 

 

 

 

Belana Jezovšek, 6.a 
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Jožef Mrož in ljubezen 

 

Jožef Mrož je en v redu mož,  

ki ima visoko pokojnino in rad hodi v kino. 

Še raje hodi na promenado, kjer je srečal punco, Ribo mlado. 

V njo se je takoj zatreskal in od veselja vriskal. 

Rekel ji je: »Res si lepa, pristaja ti obleka in vedi, da nisi kar neka.« 

Punca odvrnila je: »Le kaj bi s takim starčkom bradatim, ki mu ne 

morem ljubezni dati. Res si zelo debel, kosmat, bradat in zavila bi ti 

vrat.« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jožef pije limonado in zagleda žensko, ne prav mlado.  

Imela je sedemdeset let in jedla je sladoled.  

Medtem torbico ji je ukradel tat, ki ne dela rad. 

Jožef tekel je za njim in si rekel: »Mogoče ga dobim, če hitro drvim 

in ga dohitim.« 

Ulovil ga je in najlepše darilo je dobil. To je bil poljubček na lica od 

prelepe te gospe. 

In še tistega dne sta se poročila in na stara leta veliko ljubezni si 

delila. 

 
Andrej Grajfoner 
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Zakaj šport? 

 

Športniki smo lahko na različne načine. Lahko se ukvarjamo z 

nogometom, rokometom, košarko, tekom, tenisom, kolesarjenjem in še 

mnogo več. Vsakemu je všeč drugačen šport. Šport pripomore k 

boljšemu zdravju in dobremu počutju. Če ne bi bilo športa, bi bili vsi 

leni. 
Neja Kodrič, 4.b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šport pri nas doma 

 

V gore radi hodimo, 

naravo občudujemo. 

Ko na vrh priplezamo, 

hitro si čestitamo. 

 

V družini tudi takšni smo, 

da pozimi smučamo. 

Očka prvi, mama druga, 

jaz pa tretji, ki vijuga. 

 

Čelado si nadenemo 

in kolo zajahamo. 

Hitro se odpeljemo in 

nove kraje vidimo. 
Jernej Čarman, 4.a 
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Mi smo športniki 
 

Zjutraj, ko sonce me obžari, 

se šport mi zasveti v oči. 

Odidem po poti, kamor sonce žari. 

Tam tenis igram, 

dokler se ne utrudim, 

a še vedno se ne vdam. 

Ko hodim po hribih se smejim in zaživim. 

Tam mi je lepo, ker sem visoko.  

Ko tekat grem, 

se zabavam v tem. 

Kolesarim zato,  

ker imam kondicijo. 

Športam zato, ker to je  zame zdravo. 

V šoli mi je lepo, 

ko igramo odbojko. 

V športu sodelujem zato, 

ker potem smo le mi 

pravi športniki. 

Pravi športniki pa se ne postavljamo, 

en drugemu med potjo pomagamo. 

Tralala, tralali, 

mi smo športniki! 
Rubi Štrakl, 4.b 

 

Pri nas doma radi igramo košarko, radi se zapodimo v gozd, imamo se 

radi in to nam je všeč. Po športu se še posladkamo s sladoledom in 

všeč nam je, da smo skupaj družina. 
Eva Karba, 4.a 

 

Navijam za Maribor. 
Val Ledinek, 4.b 

 

Moj ata med prostim časom igra košarko, jaz pa treniram rokomet. 

Sestra trenira košarko. S prijatelji igramo tudi video igre. 
Ajdin Tutić, 4.a 
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Jaz igram rokomet, moja sestra pa prav tako. Ona je že v klubu in je 

zelo dobra. Mama je igrala odbojko in je bila v reprezentanci, zdaj pa 

bo lahko nadaljevala rekreativno po porodniški. Ata in jaz občasno 

igrava tudi badminton in hodiva po hribih, ob tem tudi malo tečeva. 

Šport je v naši družini zelo raznolik. 
Zejn Sinanović, 4.b 

 

V moji družini skoraj vsi športamo. Jaz jaham konja in me učita 

Vesna in Ičo. Ata igra nogomet, je igralec in trener. Mama telovadi 

pri Herbalajfu. Brat pa ne telovadi, ker ne mara športa, niti besedice 

šport, telovadba ali tehtnica. 
Kaja Špindler, 4.b 

 

Šport je moja strast. Pa 

poglejmo. Rad športam, navijam 

za Maribor, treniram nogomet v 

NK Pohorje. Rad hodim na 

treninge, rad tudi igram med 

dvema ognjema, rolkam, se 

vozim s skirojem in kolesarim. 
Jure Boršič, 4.b 

 

S sestro Tijo igrava nogomet, se voziva s kolesom, ali igrava odbojko. 

Treniram nogomet. S Tijo si podajava žogo in se igrava. Moj ata je 

treniral nogomet, zdaj pa igra namizni tenis. Moja sestra Nives pa 

hodi na fitnes. Pri nogometu navijamo za Maribor. 
Naja Lederer, 4.a 

 

Športati je lahko. Jaz športam pri gasilskih vajah. Vedno sem mokra. 

Ko pridem domov, se grem vozit s kolesom. 
Tija Lederer, 4.a 

 

Pri nas doma skupaj kolesarimo. Jaz se ukvarjam z judom. Treniramo 

od 17.00 do 18.30. Všeč mi je, ker se učimo mete, padce, končne 

prijeme. Najboljše je na tekmi, ali ko imamo igro, če smo pridni. 
Nik Špringer, 4.a 
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Doma se ukvarjamo s košarko samo med 

vikendom, ko je ati doma. Včasih z 

očetom igrava odbojko. Nekoč je igral 

badminton, zdaj pa samo še redko. Dedi 

pa obožuje vse športe, samo da mu ni 

treba kaj delati. Še posebej obožuje 

Petra Prevca. 
Meta Marija Vajda, 4.a 

 

Doma igramo odbojko. Moja sestra jo trenira, jaz pa igram nogomet. 

Zelo radi tudi kolesarimo in veliko hodimo. Radi igramo tudi namizni 

tenis. 
Tjaš Križe, 4.a 

 

Gledamo nogomet, z mamico hodiva na sprehode, včasih pa tudi 

tečeva. Vsako leto hodimo smučat. Pri nogometu navijamo za Maribor. 
Jurij Gostenčnik, 4.a 

 

Velikokrat gremo z družino v gore. Ko hodimo, mi dedek veliko pove o 

svojem otroštvu ali pa o kakšnih drevesih. Včasih najdemo tudi 

gozdne borovnice, ki ne ostanejo dolgo, saj pohitimo in se napasemo 

do konca. Pa to še ni vse. Igramo tudi nogomet. Ko pa smo nogometaši 

izmučeni, ati hitro naroči pico. 

Enkrat smo bili zunaj od jutra do 

večera. Pripravili smo nekaj odej, 

palic in naredili šotor. Ko je bila 

tema, smo jaz, moj bratec in 

bratranca prespali v šotoru, 

babica in dedi pa na trampolinu. 
Nika Toplak, 4.a 
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Kaj ti pomeni glasba in 

ples? 
 

Meni pomenita vse, saj sem 

sama plesalka hiphopa in 

igram bobne. Čeprav me 

nobeden ne spodbuja, ne 

bom odnehala. Želim si biti 

najboljša v hiphopu in igrati 

bobne v bendu. 
Rubin Krpič, 5.b 

 

Ples mi pomeni šport in zapletenejšo vrsto gibanja, glasba pa 

umetnost, pri kateri sodelujejo inštrumenti. Na inštrumente je veliko 

težje igrati, kot se nam zdi. 
Vid Forstner, 5.b 

 

To mi pomeni veliko, ker me nekako odpelje v čisto drugi svet – svet 

domišljije. In pri tem dobiš tudi veliko strasti. 
Anej Bogolin, 5.b 

 

Ples pomeni, da se vrtiš ali gibaš v ritmu glasbe. Včasih poskočno, 

romantično, hitro, počasi, elegantno. Vse je odvisno od glasbe. V ples 

vključiš svoje razpoloženje. 

Glasba je lahko petje ali igranje. 
Minca Munda, 5.b 

 

Glasba in ples mi pomenita sprostitev, ker ob njiju zelo uživam, hkrati 

pa mi pomenita tudi življenje, ker veliko plešem. 
Tilen Leskovar, 5.b 

 

Meni glasba pomeni veselje in sprostitev. Ko jo poslušam, si v glavi 

lahko po svoji domišljiji ustvarjam zgodbo. Ob glasbi zelo uživam in ne 

vem, kakšen bi bil svet brez nje. Ob plesu, ki mi pomeni veliko, 

pozabim na vse slabe stvari. Všeč mi je in rada plešem. To me sprosti. 
Nuša Krajnc, 5.b 
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POHODNIŠTVO 

 
OPREMA: primerna obutev 

(planinski čevlji),  debele 

nogavice, nahrbtnik z vodo, 

hrano, vetrovko, debelejša 

jopica, planinske hlače, kapa ali 

trak, rokavice, večnamenska 

ruta, prva pomoč, sončna 

krema, očala (sončna), zaščitno 

pokrivalo, zemljevid, opis izleta, 

kompas, telefon, čelada, … 

 

IZLET DO ÖTZIJA  

Ötzi je človek iz prazgodovine. Našli so ga na avstrijsko-italijanski  

meji, kjer je ležal več tisoč let skrit pod ledom.  Ker se je ledenik 

topil, so ga pred  25 leti našli, na višini 3000 m. Rada imam zgodovino, 

zato sta me očka in mamica peljala na mesto, kjer so ga našli. 

Potrebovali smo: planinske  čevlje, vodo, hrano, nahrbtnik, vetrovko, 

jopico, planinske hlače, kapo, rokavice, prvo pomoč, sončno kremo, 

zaščitno pokrivalo, zemljevid, opis izleta, telefon, čelado, cepin, 

dereze, vrv, plezalni pas, planinske izkaznice in  uro z višinomerom. 

Celotna tura je trajala dva dni. Prvi dan smo hodili 12 h, drugi  dan pa 

v  dolino še 4 ure. Hodili smo po skalah, vodi, snegu, travi, lesu  in 

grušču. Hodili smo po markacijah, drugače bi se izgubili. Bilo je 

naporno. Noge so me bolele, žuljev na srečo ni bilo.  

Prvi del poti je dolga, dolga gruščnata pot. Ko se ta pot konča, 

pridemo do planinske koče Martin Busch Hütte. Tam je bil zelo lep 

razgled na Simmilaun in ostale vrhove. Pot se nadaljuje po shojeni 

travi. Nato se začne vzpenjati po skalah. Čez nekaj časa pridemo do 

snega. Potem še nekaj časa po strmih skalah in smo tam, kjer so pred 

25 leti našli Ötzija. Tam zdaj stoji spomenik. 

V hribe moramo hoditi primerno obuti in slediti markacijam, da ne 

zaidemo. 
Hana Kamplet Lešnik, 5.a 
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IZLET NA ŠVEDSKO 

 

Med poletnimi počitnicami smo se odpravili na Švedsko. Imeli 

smo dva kovčka in tri nahrbtnike, saj smo odšli z letalom.  

Najprej smo se odpravili na dunajsko letališče. Oddali smo 

kovčke, karte smo že kupili 

prej. Ko smo se vkrcali na 

letalo, sva z bratcem dobila 

barvice, pobarvanko in haribo 

bonbone v obliki letal. Vozili 

smo se zelo dolgo. Bilo mi je 

tudi kar malo dolgčas. Ko smo 

se izkrcali, smo počakali na 

prtljago in se z metrojem 

odpeljali v glavno mesto 

Švedske, Stockholm, v hotel. Ko smo razpakirali, smo odšli na 

sprehod po mestu. 
 

Naslednji dan smo se odpravili v muzej Evrovizije, nato pa še v 

muzej ABBA. V muzeju ABBA mi je bilo zelo, zelo všeč. Tam je 

bil oder, kjer so 

bili računalniško 

prikazani liki ABBE. 

Naloga je bila, da 

postaneš peti član 

ABBE in z njimi 

zapoješ in zaplešeš 

na pesem Mamamia 

ali Dancing Queen. 

To sva midve z 

mami tudi naredili. 

Jaz sem plesala, 

mami pa pela in bilo 

je zelo zabavno. Peli smo tudi karaoke, videli voščene lutke 

njihovih podob in še kaj drugega.   
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Ta dan smo se odpravili tudi v muzej na prostem Skansen. Imeli 

so stare 

hiše, v katerih so bili ljudje, ki so se pretvarjali, da tam živijo in 

da nas ni. 

Imeli so tudi živali: medvede, rise, lisice, pave, zajce, vidre in 

zelo velike lose. Ta dan je bilo res zabavno.  
 

Tretji dan smo si ogledali muzej fotografije Fotografiska. 

Potem smo odšli v kavarno, kjer so bila okna do tal, zato se je 

lepo videlo morje in v morju je bil avtobus, ki je vozil po cesti in 

vodi. Na kosilo smo odšli na hamburgerje v ameriško restvracijo. 

V toaleti na tleh je bila smrčja vas pokrita s steklom, tako da si 

lahko po njej hodil. 
 

Naslednji dan smo šli na izlet s turistično ladjo. Dobili smo 

slušalke, na katerih je bilo vse opisano v angleščini, zato nam je 

vse prevedel ati. 

Po izletu smo odšli v muzej potopljene ladje, ki je bila tam 

razstavljena. Imenovala se je ladja Vasa. 
 

Peti dan smo se od Stockholma 

poslovili. Izposodili smo si 

švedski avto Volvo in se 

odpeljali do Vile Čira Čara, 

kjer smo tudi prenočili. 

Naslednji dan smo odšli v 

zabaviščni park Astrid 

Lindgren. Najbolj je bila 

zanimiva predstava Brata 

Levjesrčna. Ali ste že videli ogromnega robota zmaja, ki bruha 

ogenj? Prav to je bilo na predstavi, a si  morate misliti! 

Všeč mi je bila tudi predstava Ronja razbojniška hči. Ali ste že 

videli grad,  v katerega je udarila strela in zato se je zlomil na 

pol? To pa je bilo v tej predstavi. Ta dan je bil res velika 

zabava.  
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To je bil zadnji dan na 

Švedskem in tako smo se 

od nje poslovili. Čeprav nam 

je bilo na Švedskem res 

lepo, smo bili veseli, da smo 

prišli nazaj domov. 
 

Zarja Puh, 5.a 

 

 

 

 

RIŽEVE BOMBICE 

 

 

SESTAVINE:                                                      

250g  riža 

čajna žlica soli 

voda 

dve jajci 

peteršilj, poper 

mocarelice 

moka, drobtine 

olje                                                                       

 

POSTOPEK: 

Riž skuhaš v slani vodi. Ko je na 3/4 kuhan, ga pokriješ s 

pokrovko, da se napne. Ko se riž shladi, dodaš eno jajce, 

sesekljan peteršilj, poper in vse skupaj premešaš. Z veliko žlico 

zajameš maso, narediš vdolbinico, vanjo daš mocarelico in 

oblikuješ kroglico. Povaljaš v moki,  ražvrkljanem jajcu in 

drobtinah. Ocvreš. 
Tjaša Kolarič, 5.A 

PRIPOMOČKI: 

kuhalnica 

lonec 

skleda 

3 krožniki 

ponev 

penovka 

žlica 
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SPREHOD PO CENTRU ZAGREBA 

 

Med krompirjevimi počitnicami smo odpotovali v Zagreb k 

sorodnikom. Bila je predzadnja noč. Dogovorili smo se, da gre naša 

ožja družina (jaz, Thor, mami in ati) ter Krivaniki – tako jih kličemo, 

ker je več Mahmuljinov – (stric, teta, sestrična Ema Rosa in Lucija + 

njen fant) malo v mesto. 

Zbrali smo se ter pešačili do ulice, ki so jo odkrili lansko leto. 

Hodili smo po njej in prišli do makete mesta. Videla sem, da je bilo 

nekoč razdeljeno na Kaptol in Gradec. Pridružila sta se nam Lucija in 

Jure, ki prej nista bila z nami. Hoteli smo pogledati predore, ki so bili 

narejeni v času vojn. Tam so se skrivali grofi in grofice. Na žalost so 

bili zaprti. Mladi par je odšel na zabavo. Ema je hotela na vzpenjačo. 

Odšli smo se vozit. Ko smo prispeli do vrha, smo kupili pokovko. Hodili 

smo po Strossmayerjevi poti. Tam se poleti odvijajo koncerti in 

prireditve. 

Prišli smo do šole, ki jo obiskuje moj bratranec Luka. Slikala 

sem se ob kipu Antona Gustava Matoše. Bil je pesnik. Prispeli smo do 

kraja za zaljubljene. Bilo je na milijone ključavnic! Tam sta moj stric 

Zijad in teta Senka izvedela, da bosta dobila nečakinjo Lucijo. 

Razgled je prečudovit, še 

posebej ponoči. Malo naprej 

je trg svetega Marka. Tam 

stoji vladna hiša, parlament 

in cerkev. 

Ves čas mi je teta 

govorila zgodbe in zgodovino 

delov mesta, kjer smo bili. 

Prispeli smo do kamnitih 

vrat, ki so vodila v Kaptol. Na teh vratih naj bi se pojavila Mati božja. 

Pesnik je celo napisal pesem o tem. Na poti nazaj smo hodili po 

Krvavem mostu, kjer mi je začela teči kri iz nosa. ;-)  
Sara Svena Soršak, 5.a 
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ZABAVEN  POČITNIŠKI  DOGODEK 

 

Nekega dne smo se doma odločili, da gremo v Bohinj, v Laz. Da 

smo vse pripravili, smo porabili veliko časa, zato smo od doma odšli 

šele ob dvajsetih.  

V dolino Blato smo prispeli ob dvaindvajsetih. Uf, bila je že 

tema. V Laz smo se odpravili ponoči. Ob pol noči smo prispeli do 

planine. Hoja ponoči je bila zabavna, saj je ati pripovedoval zgodbice. 

V Lazu smo si pripravili spalke in zaspali. 

Zjutraj nas je bilo vse skupaj sedem, saj so bratranca, teta in 

stric že bili v Lazu. Ati, mami in jaz pa smo prišli ponoči. V stričevi 

koči je  bilo le šest ležiš, zato sem spala skupaj z mamo. 

Po zajtrku smo odšli na daljšo turo. Šli smo na Debeli vrh. Hodili 

smo tri ure do predvrha. Na vrh nismo šli, saj je bilo eno zelo nevarno 

mesto. Na poti je ati pohodil kačo. Kača je siknila in se splazila v  

grmovje. Imel je veliko srečo, da ga ni pičila. 

Naenkrat smo ob  steni videli mladička gamsa. Bil je kakih 10 m 

od nas. Bil je neroden in se je parkrat prekucnil. Naenkrat pa se je 

ustrašil in zbežal v borovce. Veseli smo prišli do koče, kjer smo 

odložili nahrbtnike, skuhali kosilo in ga pojedli.  

Z bratrancema sem zgradila bunker. Stal je ob skali, pokrit je 

bil z vejami in poleg je stala velika smreka. Z bratrancema sem šla 

malo plezat. Ne zares in brez naveze, po nižjih skalah. 

Zvečer smo z bratrancema jahali pujse. Ko so pujsi rili, si se 

usedel na njih in jih jahal. Čez par sekund  so se usedli na tla, ti pa si 

se zvalil z njih. Tako smo jih jahali.  

Nato smo si na planini uredili mini vrtiček. V temi smo gledali zvezde. 

Opazili smo tudi rumene oči, ampak niso bile kravje. Zjutraj smo 

ugotovili, da je planino obiskala lisičja družina. 

Bilo je super in komaj čakam, da gremo poleti spet v Laz. 

 
Hana Kamplet Lešnik,  5.a 
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DRUŽINSKI IZLET 

 

V nedeljo dopoldan smo se odpravili na izlet. Mami in jaz sva 

vzeli skiroje, ati in moj mlajši bratec Matija pa kolesa. Tekmovali 

smo, kdo pride prvi na dravsko plažo, kamor smo bili namenjeni.  

Ko smo prispeli, smo zaklenili kolesa in skiroje. Mamici sem 

pokazala,  kako hodim s hoduljami in potem se mi je pridružila. Ko smo 

se naveličali, smo odšli na sok, mami in ati pa na kavo. Ko sta pila kavo, 

sva se z bratcem igrala na igralih.  

Odločil smo se, da gremo na izlet s čolnom. Najprej smo si ga 

izposodili. Dobili smo vesla in rešilne jopiče. Veslal je moj ati in 

odločili smo se, da bomo odšli na drugo stran Drave. Ko smo prišli 

blizu obale, smo jaz, mami in Matija skočili iz čolna pri sprednjem 

delu, saj je ati moral čoln obrniti. To obračanje ni bilo lahko, saj so 

bila vesla zelo velika in so v vodi bili neki tulci. Potem smo čoln 

privezali in tudi ati je lahko skočil ven. Malo smo raziskovali, potem 

pa se vrnili nazaj na dravsko plažo. 

Zelo mi je bilo všeč, da smo odšli na izlet s čolnom, saj sem 

spoznala, da ni tako lahko pristati s čolnom in da je v naravi zelo lepo. 

Po vsem, kar se je zgodilo, smo se utrujeni in zadovoljni odpravili 

domov.  

 

 
Zarja Puh 5. a 
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NJAMI, NJAMI!!! 
Kulinarične mojstrovine petošolcev. 

 

 30 dag skute 

 Ena cela nasekljana čebula, 2 strta stroka česna, ½ dl bučnega 

olja, nekaj oliv, sol, poper, malo kisle smetane, tuna 

 Vse skupaj dobro premešamo in postavimo na hladno. 
Luka Tomašević, 5.a 

 

 250 g skute 

 60 g masla, 1 žlica kisle smetane, 2 žlici naribanega hrena, 50 g 

mletih orehov, sol, poper 

 Maslo penasto zmešamo, dodamo skuto, kislo smetano, orehe in 

hren, začinimo s poprom in soljo. 
Rok Poštrak, 5.a 

 

 Skuta, bučno olje, mleta kumina, sesekljana čebula, peteršilj 

 Skuti po okusu primešate čebulo, mleto kumino, peteršilj in sol. 

Ko je dobro premešano, v sredino naredite luknjico, v katero 

nalijete bučno olje in postrežete gostom. 
Nejc Požarnik, 5.a 

 

 250 g skute 

 2 žlici kisle smetane, 2 žlici jogurta, svež drobnjak, sol 

 Skuto pretlačimo z vilico, ji dodamo ostale sestavine in dobro 

premešamo. 
Tija Žnuderl, 5.a 

 

 200 g pasirane skute 

 2 žlici kisle smetane, 1 žlica 

bučnega olja, 2 trdo kuhani jajci, sol, 

sesekljana bučna semena 

 Sesekljamo jajca in premešamo 

vse sestavine. Namaz namažemo na 

kruhke in po vrhu potresemo sesekljana bučna semena. 
Nik Mikša, 5.a 
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 Veliko skute 

 Domača marelična marmelada 

 Skupaj dobro premešaš, vendar ne dlje kot 10 min. Vzameš kos 

domačega kruha in namažeš Nežin najboljši, najokusnejši skutin 

namaz. 

 Opozorilo: brez dobre volje bo namaz ogaben! 
Neža Musil, 5.a 

 

 Skuta 

 Paprika, korenje, zeleni pesto, bučna in sončnična semena 

 Sestavine sesekljaš, jih primešaš k skuti in uporabiš kot namaz. 
Hana Kamplet Lešnik, 5.a 

 

 500 g skute 

 Ena večja čebula, peteršilj ali drobnjak, žlica kisle smetane, 

rdeča paprika, sol 

 Sesekljamo čebulo, peteršilj ali drobnjak in skupaj z vsemi 

ostalimi sestavinami dobro premešamo. 
Manja Fekonja, 5.a 

 

 250 g skute 

 1 žlica sesekljanega čemaža, sesekljana bučna semena, sol 

 Vse skupaj dobro premešamo in mažemo na kruhke. 
Anamari Tone, 5.a 
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TUNIN NAMAZ S SKUTO  
 

SESTAVINE: 

-1 pločevinka tune 

-1 jajce 

-ena žlica smetane 

(kisla,sladka,sojina) 

-poper 

-gorčica 

-majoneza 

-skuta 
 

POSTOPEK: 

Za tunin namaz jajca trdo skuhajte. Tuno odcedite in pretlačite. 

Jajca olupite in sesekljajte. 

Tuno in jajce zmešajte. Dodajte nekaj žlic smetane in skute, po želji 

še žličko gorčice in majoneze. 

Začinite  s poprom in vse premešajte. Za 15-20 min. postavite namaz 

v hladilnik. 
 

SERVIRANJE: 

Na kos prepečenca položite rezino sira in namažite namaz. 
Jakob Hrastnik, 5.a 

 

 

BABIČINA GOVEJA JUHA 

SESTAVINE:   

1 goveja kost, korenje, koleraba, zelena, peteršilj, čebula, česen, sol, 

poper, voda, muškatni orešček, rezanci 

 

PRIPRAVA: 

Vse sestavine daš v mrzlo vodo in počasi kuhaš na nizkem ognju. Po 

dveh urah odcediš, dodaš rezance, nato peteršilj in juha je 

pripravljena. 
Neža Musil, 5.a 
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KROMPIRUŠA 
 

SESTAVINE :  

1 kupljeno testo, 1 kg krompirja  

1 čebula, 2 stroka česna  

1 velika žlica paradižnikove mezge 

1 velika žlica kisle smetane  

sol, poper, olje 
 

Krompir narežemo na drobne kockice in ga pustimo v posodi z vodo. 

Na drobno narežemo čebulo in česen.  

Odcejen krompir, čebulo in česen 10 min pražimo na olju. Pri koncu 

dodamo paradižnikovo mezgo, sol in poper. Pustimo da se zmes 

nekoliko ohladi.  

V okrogli pekač damo en list testa. Nakapljamo par kapljic olja. 

Dodamo krompir, vendar ne preveč gosto. Naslednjo  plast testa  

moraš strgati na več delčkov in daš na krompir. Dodaš malo olja in 

tako nadaljuješ dokler ne porabiš vsega  krompirja. Zadnja plast 

testa mora biti v enem kosu, moraš jo  zaviti pod ostale plasti.  

Pečeš 49 min na 210 stopinj Celzija, potem jo vzameš iz pečice. 

Poliješ z malo vroče vode in vrneš v pečico, da se testo zmehča. 
Sara Svena Soršak, 5.a 

 

ŠTEFANI PEČENKA 
 

SESTAVINE: 

800g mešanega mletega mesa 

2 suhi žemlji ali drobtine, pest narezanih bučnih semen 

2dc mleka, 2 jajci 

1 čebula, 3 stroki česna, narezana  slanina 

timijan, peteršilj, majaron, poper, sol 
 

Žemlji namočimo v mleko, dodamo 2 jajci in vse ostale sestavine, 

razen slanine. Dobro premešamo (zamesimo) z rokami in oblikujemo 

pečenko. 

Pokrijemo jo s slanino in prelijemo z vročim oljem. Pečemo jo v pečici 

10 min na 230 °C. In pečenka je pripravljena. Zraven lahko ponudite 

pire. 
Zarja Puh, 5.a 
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RIŽOTA Z GOBICAMI - za 4 osebe.          

 

Sestavine: 

- 2 žlici olja  

- 1 čebula   

- 500g gobic (šampinjoni) 

- sol, peteršilj 

- 16 žlic riža  

- 1,5 l vroče čiste jušne osnove 
 

 

Priprava: 

 

Sveže gobice operemo in temeljito očistimo. Narežemo jih na lističe 

ali na drobne koščke. Čebulo olupimo in sesekljamo.  

Na štedilnik pristavimo kozico, v kateri  segrejemo olje. Nad ognjem 

med mešanjem pražimo čebulo in ko začne spreminjati barvo, dodamo 

narezane gobe, ki jih nekaj minut dušimo na zmernem ognju. 

Riž damo v večje cedilo in ga pod tekočo vodo spiramo tako dolgo, 

dokler voda ni več motna. Stresemo ga v kozico in ga z leseno 

kuhalnico mešamo minuto ali dve, da postekleni in se prepoji s čebulo 

in gobami. Prilijemo polno zajemalko vroče jušne osnove in nenehno 

mešamo. Ko riž popije tekočino, ponovno prilijemo zajemalko juhe. Z 

mešanjem in prilivanjem juhe nadaljujemo še 15 minut, da se riž 

dobro skuha. Nato kozico odstavimo, rižoto pa po želji solimo in 

dodamo peteršilj. To še toplo serviramo na krožniku. 
Neža Kajiser, 5.a 
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SLASTNA LAZANJA 

 

SESTAVINE: 

500 g mletega mesa  

1 velika čebula 

3 - 4 stoki česna 

nastrgan korenček 

Začimbe: sol, poper, origano, bazilika, peteršilj 

3 žlice paradižnikove mezge 

 

BEŠAMEL: 

70 g masla 

70 g moke 

3/4  l mleka 

sol, poper, muškatni orešček 

 

PRIPRAVA: 

Na olju se najprej prepraži čebula, ki se ji doda mleto meso, vse 

skupaj se na zmernem ognju počasi duši. Medtem ko se meso mehča, 

se mu dodajajo začimbe, nastrgan korenček in stisnjeni stroki česna. 

Meso se občasno zaliva z vodo. Preden je vse zmešano, se doda še 

paradižnikova mezga ali pelati. 

Za lazanjo je potrebno pripraviti tudi bešamel. In to tako, da 

segretemu maslu dodajamo moko in med mešanjem prilivamo mleko 

ter dodamo začimbe. Na ognju bešamel segrevamo toliko časa, da se 

primerno zgosti. Testenine - lazanje, ki se kupijo v trgovini, pred 

uporabo za par minut potopimo v vrelo vodo.  

Vse tako pripravljene sestavine se nato nalagajo v pomaščeno posodo: 

bešamel, 3 listi testenin, meso + bašmel + sir. Nalaganje se ponovi 3-

krat in zaključi tako, da zadnjo plast testenin prelijemo z bešamelom 

in posipamo s sirom.  

V pečico ogreto na 200C damo posodo z lazanjo in pečemo približno 

25 min.  

DOBER TEK!  
Nik Bratuša, 5.A 
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Reši angleško križanko. 
 

1.    C   

2. O      

 3.    L    

4.   O   

5.  U     

 6. R   

7.     S    

 

Patrik Ožvatić, 5.a 
1. 

 

2.  

 

3. 

 

4.  

 

5.  

 

6.  

 

7. 
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 1.      

 2.     7. 

   4.        

    5.  

3.         

        

 9.          

           

  8.        

      

 6.      

     

 

  
Zarja Puh, 5.a 

1. 

 

 

2. Kaj se posluša na zabavi? 

3. Kaj dobimo za božič in rojstni dan? 

4. Napihljiva stvar,ki je pogosto na zabavi. 

5. 

 

 

 

 

6. Zabava po angleško. 

7. Kaj je obešeno na božični jelki? 

8. Kaj imajo oblečeno? 
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 2.    

 

 

    

7.  9.       4. 

8.        ₃    

 

 

 

 

 

₂  3.         5. 

         

   10.      

  6. ₄          

  1.        ₁ 

 
 

1. _____________  za otroke bo in za odrasle prav tako. 

2. Sladka rjava tablica. 

3. Trda sladica, ki jo ližemo v ustih. 

4. Ocvrti krompir. 

5. Vijolična krava. 

6. Mrzla sladica, ponavadi v kepicah. 

7. Sladka svinjarija, ki jo pečemo na ognju. 

8. Jih namažemo z marmelado in zvijemo. 

9. Ponavadi jo jemo na rojstnih dnevih. 

10.Kaj je to? 

 

 

 

 

 

Geslo: 

 

    

 
Neža Musil, 5. A 
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ŠOLSKI LITERARNI NATEČAJ 

2016/2017 

 

NAKAZNA ZVER 

(nadaljevanje zgodbe) 

 

Voz je odropotal naprej, a to so opazili 

butalski možje. Niso vedeli, da je to 

klobasa, zato so poklicali policaja. 

Policaj je prestrašeno poveznil mrežo 

preko klobase. Zajecljal je: »K kaj p pa 

z zdaj?« 

»Zver odnesi v zapor!« 

Ponoči pa se je v zapor pritihotapil Cefizelj. Zahihital se je in tiho 

rekel: »Kako so Butalci neumni!« »Pa sem te ujel!« je za njim rekel 

policaj. »Z zdaj p pa h hitro v ječo!« Cefizelj pa je samo rekel: »Kako 

ste neumni, da zapirate klobaso.« In že ga ni bilo več. No, tako 

Butalci živijo še danes. 
Jera Musil, 3.a 

 

Zakaj je Butalce pamet  pustila pri miru? 
   

Bilo je sončno popoldne, ko so županu najavili, da jim naproti prihaja 

pamet. Župan je hitro zbral vse pomembne občinske može in skupaj  

so tuhtali uro in pol, pa niso natuhtali, tako da so tuhtali še uro in pol. 

Bil pa je problem, da niso vedeli o čem tuhtajo, ker so bili 

prepametni, da  bi to vedeli. 

Končno so sklenili, da je pamet pri njih bila že prevečkrat, zato ne 

sme skozi Butale. Pa so poslali butalskega policaja na stražo. Stražil 

je tri dni, nato pove vsem občinskim možem: »Pameti še vedno ni.« Pa 

mu občinski možje rečejo: »Pamet je ugotovila, da smo sami pametni 

ljudje, in nas je pustila pri miru.«  

Vsi so bili srečni. Kaj pa pamet, boste vprašali. Ko so Butalci tuhtali, 

je mirno šla skozi Butale. Morda kdaj obišče tudi vas. 
Aljoša Vreš, 6.a 
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VROČE POLETJE 
 

V Butalah je nastopilo pravo poletje, ki je bilo zelo vroče. Otroci so 

se zelo radi hladili v butalskem ribniku. Oblačili so najkrajša oblačila, 

ki so jih imeli. Še bosi bi hodili, pa jih je preveč bodlo v noge. Kljub 

vročini so tako obuli svoje edine zaprte čevlje. 

Pa je nekega dne v Butale prispel mož s kopico čevljev na vozu. 

Butalci so prihiteli in si z veseljem ogledovali obutev, a hitro so 

opazili, da ti čevlji ne izgledajo lepo. Bili so luknjasti, izrabljeni, stari. 

Prodajalec je trdil nasprotno. Zelo je hvalil svoje čevlje. Povedal je, 

da so zelo udobni in posebej primerni za vroče poletne dni, saj so zelo 

zračni. Noga se pri vsaki luknji prezrači in osveži. Butalci so 

prodajalčevi zgodbi takoj verjeli in tako so še isto popoldne pokupili 

vse čevlje do zadnjega para. Z veseljem so jih obuli in nosili v vročih 

dneh. 

Naslednjega dne je v butalsko krčmo zavil Tepanjčan Poli in opazil, da 

imajo številni Butalci obute stare preluknjane čevlje, prav takšne, kot 

jih je dan prej Tepanjčan Grega odpeljal na smetišče na robu vasi. 

Povprašal je Butalce, kje so dobili takšne čevlje in zakaj nosijo 

čevlje, ki se komaj lahko obdržijo na nogah. Z velikim veseljem so mu 

povedali, da so to poletni modeli čevljev za vroče dni. 

Butalci so bili nase zelo ponosni, saj je prišel čas, ko so imeli nekaj, 

česat Tepanjčani še niso poznali. 
Nina Trantura, 4.b 

 

SOL 
 

Nekoč so se prebivalci Butal skregali. Eden je rekel drugemu, naj se 

gre solit. V vasi niso imeli soli, zato so se odločili, da jo grejo iskat. 

Šli so v sosednjo vas, ki se je imenovala Svinjsko selo. Tudi tam je 

niso imeli, zato jih je pot peljala v najlepše in najpomembnejše mesto 

Maribor. Tam živijo najboljši nogometaši in najlepša dekleta. Seveda 

imajo velike trgovine, v katerih je zagotovo sol. Našli so jo in se 

končno vrnili domov. Doma so se vsi posolili po glavi. 

Mogoče veste, kaj to pomeni? Da so največji butalci, kar jih svet 

pozna! 
Rok Štorgelj, 7.a 
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Tepanjski dnevnik 

NAJ GA IMAJO, MEDVEDA 
 

Butalci lovili zver, pobili ščene. 
 

Prejšnji teden je Butalec šel v gozd. In je videl medveda. Župan je na 

krvoločno zver razpisal nagrado. Kar tri tolarje. Pa se je veliko mož 

odpravil na lov. Vsepovsod je pokalo. Bil je pravi vrvež. Podili so se po 

celotni hosti. Ni bilo kraja, kjer ne bi pokalo. Naenkrat so Butalci 

ustrelili medveda. Nastal je tak vrvež, da je graščak prišel pogledat, 

kaj se dogaja. Butalci so ustrelili njegovega psa. Mi ga nismo ubili, saj 

so možje uporabili pihalnike. Butalci pa pištole. Iz tega se lahko 

naučimo, da Butalcem ne gre zaupati. 
Tjaša Kolarič, 5.a 

 

BUTALE GREDO NA OLIMPIJSKE IGRE 
 

Novica za veliko tekmovanje v Riu je prispela tudi v Butale. To je bila 

odlična priložnost, da Butale postanejo slavne in znane. Pa je župan 

Butal izbral svoje tri najboljše športnike: najmočnejšega Franca 

Turkavidel, najhitrejšega Gregorja Copatka in najboljšega Anžeta 

Meketača. Franc Turkavidel se je videl v dvigovanju uteži, Gregor 

Copatka se je odločil, da bo šprinter, Anže Meketač pa si je izbral 

skok v višino. 

Ti trije mušketirji so se odpravili v neznani kraj Rio. Kot prvi je 

nastopil Franc. Začel je z utežjo 50 kg, nadaljeval s 100 kg in prišel 

do 150 kg, kjer se je tudi končalo, saj so se mu pretrgale hlače in pri 

tem se je še grozno podelal. Slabo se je končalo tudi za Gregorja 

Copatko. Doletela ga je smola, da si je nabavil premajhne tekaške 

copate. Pa si je odvezal vezalke, saj je mislil, da mu bodo tako bolj 

prav. Tik pred ciljem si je stopil na vezalko in grozno padel na nos. 

Kot zadnji je nastopil Anže Meketač. Ta si je umaknil blazino, ker je 

menil, da ga bo motila in ovirala njegov skok. Kot strela se je zagnal 

proti palici, jo celo preskočil in padel na trda tla. Ob tem si je zvil 

gleženj. 

Čeprav se dan ni dobro končal, so bili zadovoljni, saj so bili razglašeni 

za najbolj ponesrečene športnike na olimpijskih igrah. 
Zala, Tobias, 9.b 
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TI SI BUTALEC 

Ti si butalec,  

butalci smo vsi, 

ko mislimo, da pametnejši smo  

od drugih ljudi. 
 

Včasih se motimo, 

a nič za to, 

butalci smo, 

to vemo. 
 

Buta Bata in  

Fata Mata, 

najpametnejša butalca 

sta doslej, 

brez dvomov -  

tudi za naprej! 
 

Ko se igre igramo, 

zmago v glavi imamo,  

čeprav pravil ne poznamo. 
 

Butale - današnja Ljubljana. 

Pomen tega kraja,  

da 1. maja - na praznik nedela 

se vsa Ljubljana  

v vijolično odeva. 
 

Butalci danes in nekoč, 

vedno enaki,  

mislijo, 

da pravi so junaki. 
 

Česar pa ne vedo,  

je to,  

da s pametjo, 

se skregali so. 
Špela Štelcer, Larisa Mihailović, Julija Grubišić Čabo, 7.a 
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POZABLJIVA MICKA 

 

Micka je v petek prišla iz šole, potem ko je pri matematiki dobila še 

eno negativno oceno. 

Doma je njen oče župan posedal na kavču in se trudil prižgati 

televizor. Micka je stopila predenj in ga vprašala, ali lahko gre v kino. 

»Kako pa ti je šel test matematike? V kino te spustim samo, če si 

dobila dobro oceno,« je rekel župan. »Oh oče, naj te ne skrbi. Dobila 

sem 4%,« je odvrnila Micka. »Ja to pa je res odlično, saj ena je super 

ocena, lahko bi dobila nič,« se je razveselil župan: »Seveda te bom 

spustil v kino.« 

Micka je vsa vesela šla v sobo in začela pripravljati stvari za v kino. 

Vzela je plastično vrečko in vanjo dala pol leta star sir, če bo postala 

lačna, prazno plastenko, če postane žejna, staro karto za kino, saj je 

brez nje ne bodo pustili v dvorano, tri cente za kokice in lončnico, saj 

lahko zmanjka kisika. Oblekla si je staro dedkovo pižamo, saj se je 

treba obleči priložnosti primerno, vzela telefon, pritisnila tipko za 

izklop, ga prislonila k ušesu in čakala, da se ji javi prijateljica. 

Po nekaj minutah neuspešnega klicanja se je prijateljica pojavila pred 

vrati. »Ali si pripravljena za v kino?« jo je vprašala Pepca. Obe sta šli 

do očeta, da se poslovita. »Adijo Pepca in Marjana!« je rekel oče, ne 

da bi ugotovil, da to sploh ni ime njegove hčerke. »Glej, da ne pozabiš 

telefona!« jo je še opomnil.  

Micka je sveda pozabila telefon. Stopili sta do garaže, vžgali avto, 

stopili ven in ga začeli od zadaj potiskati. Medtem je oče ugotovil, da 

je Micka pozabila telefon. Vzel je svoj telefon in ji poslal sporočilo: 

»Micka, doma Si pustila telEFon?« Po več minutah čakanja, Micka še 

vedno ni imela telefona, zato ji je poslal še eno sporočilo: »Ali NIŽ ne 

pogruŠaŠ svojega Fonatele!« Potem se je odločil, da ji bo pustil pisno 

sporočilo. Vzel je lepljivi listič, ga prilepil na njen telefon in nanj 

napisal: »Micka, Bilo bI zelO poziuno, če bi se jaViLa na telefon.« 

Ko je Micka prišla domov, ji je župan povedal, da je pozabila telefon 

in da ji je poslal tri sporočila. Micka je vsa začudena pogledala na 

telefon in se spraševala, kako to, da jih že prej ni videla. 

 
Lana Banjanin, Nika Kralj, 8.b 
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BUTALSKO GROUPCHATANJE 
zupan_01 

slišal sem, da imajo v tepanjcah 

praznike. vsi moramo biti online,  

dokler si ne izmislimo svojih 

franciakong 

OK kul LOL 

butalec 7 

lahko imamo dan tepanjčanov 

zupan_01 

OMG, torej dan gnoja!!! 

toncekmicka 

ja, ker smo z njim tako dobro 

razširili cerkev 

franciaking 

OK kul LOL 

zupan_01 

kaj pa 1.4.? saj veste, tisti dan 

ko nihče ne laže 

butalec 7 

dan resnice ;-) ;-) 

cefi 

ZDRAVOOOO!!! O ČEM SE 

POGOVARJAMOOOO!??! 

toncekmicka 

hej cefizelj o praznikih se menimo 

cefi 

OOOO KAK KUUULO!!! 

zupan_01 

blokiral te bom, če ne boš 

                                                                                      nehal 

cefi 

SOOORRYYY!!! 

 

butalec 7 

kaj pa če bi imeli 365 

praznikov na leto? 

franciaking 

OK kul LOL 

toncekmicka 

jaz mam rad samo :-* :-* 
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zupan_01 

super, bomo imeli kar dan 

sarme – predlogi za datum? 

cefi 

ALOOO LJUDJEEE!!! KAJ PA 

NA NOVO LETOOO!?? 

franciaking 

OK kul LOL 

toncekmicka 

kaj pa dan bolnice? 

butalec 7 

zakaj bi te to meli?? 

toncekmicka 

ker grem februarja vedno na šivanje 

ker micki ne prinesem rož 

cefi 

SUPEEER!!! 

zupan_01 

OK to je to, jaz grem 

razglasit praznike, SYT!!! 

 

Alja in Neja, 9.b 

 
BUTALCI SE UČIJO 

 

Ko so Butalci šli v šolo, so se začudili, da je v šoli toliko ljudi. Usedli 

so se v zadnjo klop in poslušali, kaj govori učiteljica. Razlagala je 

poštevanko števila 5. Butalci pa so se spraševali, kaj je poštevanka. 

Učiteljica jim je razložila, da je to poštevanka in nič drugega. 

Naslednji dan so se učili o Butalah. Učiteljica je rekla, da je to vas, 

Butalci pa so rekli, da je to mesto in se začeli kregati z učiteljico. Na 

koncu so si skočili v lase. Naslednji dan so se učili o Tepanjcah. 

Butalci so bili jezni in so šli iz šole za vedno. In tako je bilo, nikoli se 

niso učili ali bili pametni. Butalci so ostali butalci. 

Zdaj pa lahko noč in enega Butalca za pomoč, pokrij se, zavij se in 

zaspi. 
Tina Kolarič, 3.b 
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TRAPASTE ZGODBE ;-) (priporočeno od 9 let dalje) 

Klovn Morcatana  
 

Živel je klovn Morcatana, ki je bil velika zavaljena banana. 

Pikapolonice je oboževal in z njimi ristanc se igral.  

Ko pa šel je na kosilo, pil in jedel je mamilo. 

Bil pijanec, pa Bedanec, za po vrhu mamil preprodajalec. 

Morcatana rad je imel, še en velik ženski spev. 

Ta ni vesel al' pa rdeč, ampak prestrašen in kričeč.  

KLOVN  ni maral veselja ali pa svinjskega prdenja. 

Ubil bi se, če ne bi b'lo lepih žensk in smrdečih nog. 

Klovn Mocartana živel je v hiši in imel je ogromno miši.  

Rad se je kopal, a plavati ni znal. 

Rad je jajca razbijal, a to je vse kar je znal. 

Naš zmagoviti, klovn Morcatana, njegov prijatelj je bil predsednik Obama. 

Ta imel je lamo oblečeno v pižamo. 

Bil je samomorec, a hkrati sumoborec. 

Bil je mojster samomorov: 

Skoz' okno je skakal, a ubiti se ni znal. 

Hodil je v prestolnico, v bistvu v umobolnico. 

Nikoli se ni ubil, ker se je preveč napil. 

Bil je bradat, a tudi kosmat. 

Z barbikami se je rad igral in na koncu jih čez okno pometal. 

Kako duhovito! 

Imel je zaročenko, ki je žalostno končala in v grob se pokopala. 

 Pia in Hana, 5.razred 

Črvja družina 
 

Živel je črv Jože. Poročil se je s črvinjo Saro. Imela sta 3 otroke. 

Prva je bila črvinja Pia. Nato črvinja Hana in najmljaša črvika Neža. 

Hana in Pia sta bili zelo ... Kako naj rečem? Črvičji. Nekega dne pa so srečali 

štorkljo Cigl, ki jih je hotel požreti. Seveda so zmagali črvi. Kako? Tako: 

Obmetavali so jo z bananami. 

Napisali črvinja Pia in črvinja Hana. 

 

 

 


