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Dragi bralec/bralka!
Končno je prišel čas za brezskrbno, toplo in sončno poletje ter s tem tudi konec šolskega leta in začetek
dooolgih počitnic. Učenka 3. c-razreda, Asja Levačič, ti svetuje, da med počitnicami namesto telefona,
računalnika ali tablice, raje več časa preživi zunaj s prijatelji ali si pa čas krajšaj z branjem. Zato smo
zate pripravili nov izvod šolskega časopisa Čebelice. V njem boš zasledil/-a veliko zanimivih zgodb,
pripovedi, domišljijskih besedil, pesmi, likovnih izdelkov učencev od 1. do 5. razreda in še veliko
drugega. Sedaj pa kar hitro v senco in prični z branjem.

Urednici: Leona Brodar in Zita Šimonka
Kedves Olvasó!
Végre elérkezett a gondtalan, meleg, napos nyár és ezzel a tanév vége, valamint a hooosszú nyári
szünet kezdete. Levačič Asja, 3. c osztályos tanuló azt tanácsolja, hogy a nyár folyamán a
mobiltelefon, számítógép és tablet helyett, a szabadidőt inkább a barátaiddal és olvasással töltsd.
Ezért elkészítettük számodra a Méhecskék című iskolaújság legfrissebb számát. Az újság tele van az 1–
5. osztályos tanulók érdekes, szórakoztató, kreatív, fantáziadús történeteivel, verseivel,
élménybeszámolóival, képzőművészeti alkotásaival és még sok egyébbel. Most pedig keress
magadnak egy hűvös árnyékot, és merülj bele az olvasásba!

Šimonka Zita és Brodar Leona, az újság szerkesztői
Letnik XII, številka 12, šolsko leto 2017/2018
XII. évfolyam, 12. szám, 2017/2018
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Grafično oblikovanje naslovnice/A címlap grafikai feldolgozása:
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Na naslovnici je likovno delo učenca 4. a-razreda, Adama Somija.
A címlapon Somi Adam, 4. a osztályos tanuló alkotása található.
Na zadnji strani platnice je likovno delo učenke 1. a-razreda, Tine Plevel.
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“V ŠOLI MI JE VŠEČ, KER …”
… SE LAHKO KAJ NAUČIMO. (CVETKA MILJUŠ, 1. C)
… LAHKO RAČUNAMO Z DVOJNIM PLUSOM IN MINUSOM. (STAŠ PAVŠER, 1. C)
… LAHKO RAČUNAM NA PRSTE. (GORDAN RADELIĆ, 1. C)
… KER IMAMO DOBRE UČITLJICE, KI NAS UČIJO. (IVA LASLO, 1. C)
… KER IMAMO LIKOVNO UMETNOST IN LAHKO RIŠEMO. (ŽIGA GRUT, 1. C)
… KER LAHKO HODIMO V KNJIŽNICO IN SE V ODMORIH IGRAMO. (NINO
HOČURŠĆAK, 1. C)
… SE UČIMO ČRKE IN ŠTEVILKE. (TEJA HORVAT, DARIJ TIBAUT, AARON
DOBRANIČ, 1. C)
… SE UČIMO MALE TISKANE ČRKE. (NAJA KLEMENČIČ, 1. C)
… SE UČIMO DNEVE V TEDNU. (NIJA BALAŽEK, 1. C)
… LAHKO BEREMO KNJIGE. (JAKA MIKOLIČ, 1. C)
… UČITELJICE DOVOLIJO, DA LAHKO VČASIH PRINESEMO IGRAČE. (MATEJ
KUPRIVEC, 1. C)
… LAHKO V RISALNI ZVEZEK NARIŠEMO KAJ ŽELIMO. (ZALA NEMEŠ, 1. C)
… SMO SE NAUČILI BRATI. (NEA ŽIŽEK, 1. C)
… IMAMO TELOVADBO. (NAJA HORVAT, 1. C)

NEA ŽIŽEK, 1. C

MIT CSINÁLTUNK AZ 1. OSZTÁLYBAN?

SZÁMÍTOTTUNK 20-IG.
(GERENČER MARUŠA, 1. A)

VERSENYEZTÜNK A MINIOLIMPIÁN.
(OBERSTAR LARS MARK, 1. A)

SOKAT ZENÉLTÜNK ÉS ÉNEKELTÜNK.
(LUKÁCS KRISTÓF, 1. A)

RAJZOLTUNK ÉS ALKOTTUNK.
(KOCON LAPAJNE TARA, 1. A)

MEGTANULTUNK ÍRNI ÉS OLVASNI.
(SIJARIČ IZABELA, 1. A)

ÚSZTUNK ÉS BÚVÁRKODTUNK.
(FERLETIČ JULIJ, 1. A)

IVA DOBRANIČ, 1. A

MIA OLETIČ, 1. A

MOJCA LEBAR, 1. A

MOJ PES TAČKO
MOJ PES TAČKO IMA ČRNO DLAKO IN RJAVE OČI. RAD VSE JE. JAZ MU
DAM ZA JESTI. JAZ MU POBIRAM KAKCE. TAČKO JE BOLJ NAGAJIV. IMAM
GA ZELO RADA.
GAJA ŠKRABAN, 1. B
ROKSI
JAZ SEM IMELA KUŽKA, KI JI JE BILO ROKSI. BILA JE BELE BARVE IN MALO
RJAVE. IMELA SEM JO ZELO RADA IN SE Z NJO IGRALA. ENKRAT JE SPALA
Z MANO CELO NOČ. JO ZELO POGREŠAM.
LENČE LEA ŠUŠKOVIĆ, 1. B
GOZD
V GOZDU JE MIR. NA DREVESU JE VEVERICA. VEVERICA JE LEŠNIKE.
DREVO JE BOLANO. GOZD JE STRAŠLJIV. V GOZDU SO VOLKOVI.
TAJA KOŠA, 1. B
TRAVNIK
METULJ JE PRISRTAL NA ROŽI IN SREČAL ČEBELO, KI JI JE BILO IME ADELA.
LARISA KEPE, 1. B

TAJA KOŠA, 1. B

BRINA GEREBIC, 1. B

LAURA HOZJAN, 1. B

LARISA KEPE, 1. B

Foci a Nafta 1903 csapatában
Tavaly kezdtem edzeni a Nafta 1903-om csapatánál, ahol hátvédet játszom. Azt
mondják, hogy jó focista vagyok. A barátom Márk is a Nafta csapatánál játszik. Az
edzéseken az edző elosztja a játékosokat csapatokba. Néha Márkkal vagyok, néha
másokkal. Azért akartam focizni, mert az apukám is focizik. Hetente háromszor van
edzésünk, és minden csütörtökön meccsünk. Nagyon jó az edzéseken. Javaslom, hogy
jövőre te is csatlakozz hozzánk!

Lebar Denis, 2. a
Itt a szünidő
Hamarosan itt a szünidő! Nincs több öt perces szünet, csak két hónap és egy hét
SZÜNIDŐ!!! Ez alatt az idő alatt lesz sok kacaj, játszás, alvás és sok kirándulás.
Elmegyünk Ausztriába a rokonokhoz és horgászni is fogunk.
Már nagyon közel a szép szombat, amikor elkezdődik a szünidő és elbúcsuzunk
tanárainktó l. Minden gyerek örül, hogy nem lesz tanítás. Majd sokat kerékpározunk,
görkorcsolyázunk, rollerezünk. Ha véletlenül keresnél ez idő alatt, akkor valamelyik
fenti tevékenység végzésénél megtalálhatsz!

Čivre Adam, 2. a

Én a Miniolimpián
Idén bejutottam a Miniolimpijára. A rendezvényen először a harmadik osztályosok
futottak 60 métert, távol ugortak és vortexet dobáltak. Én távolugrásban
versenyeztem és stafétát futottam. Először két próbaugrásom volt, utánna kétszer
igazi ugrás volt. Sikerült elsőnek végeznem a másodikos korosztályban. Kár, hogy
közben nem láttam Gergőt és Ádámot, akik vortexet dobáltak. Utánnunk az első
osztály versenyzett.
A végén hátra maradt még a staféta. Először a harmadik osztály fiúk futottak, utánna
a lányok, és jöttünk mi. A végén még az első osztály is futott. Amikor a mi stafétánk
volt, és Nikola átadta nekem a stafétapálcát, nagyon gyorsan kellett futnom, és a
végén elsők voltunk.
Nagyon büszke voltam, amikor a díjkiosztón kétszer is felálhattam a pódium
legmagasabb fokára.
Gönc Márk, 2. a

ÁLLATI JÓ MESESAROK
A méhecskék
Hol volt hol nem volt, volt egyszer egy méhecske. Úgy hívták hogy 1-es. Azért hívták
így, mert ő volt a legkisebb mindközül. A méhecskének sok barátja volt: a 2-es, 3-as
meg a 4-es. A méhecske egy színes méhkaptárban lakott. A kaptárban volt még több
méh. A szorgalmas méhecske reggel, napközben és este is dolgozott. Sok színű virágot
szedett. Volt közte sárga, piros és még fehér is. Egy nap, amikor virágokat szedett,
eltévedt a réten. A barátai aggódtak érte, és elhatározták, hogy szétválnak és
megkeresik. Nagyon sokáig keresték. Egy idő után a 3-as megtalálta. Odahívta
barátait, hazamentek, és boldogan éltek, amig meg ne m haltak.
Vrišić Luka, 2. a
Az éhes macska
Egyszer volt egy kiscica, aki ennivalót keresett magának. Egyszer meglátta, hogy
nyitva van a ház ajtaja és bement a házba. Ott látott egy fehér konyhát, a konyha
asztalán pedig egy halat. Felugrott az asztalra és megette a halat. Amikor jólakott
vele, akkor elment haza. Ezután nem volt többet éhes.
Požgaj Taja, 2. a
A ravasz róka és a farkas
Egy szép napon egy róka meglátott az erdőben egy nagy fát. Gondolta, hogy
lefekszik a törzse alá, de amikor le akart ülni, ott termett egy róka.
- Mit csinálsz itt? – kérdezte a farkas.
- Le akarok feküdni. – válaszolta a róka.
- És pont a törzs ennek az oldalára? – kérdezte a farkas. – Inkább menjél a vadász
mellé a másik oldalra. A róka értette a farkas szavát, és kérdezte a farkastól ha ez
igaz-e. A farkas mondta, hogy persze. Erre a róka: - Nem néznéd meg inkább, mint
hogy fejből beszélsz? A róka elment, és megnézte. Hát a vadász sem volt vak. Rögvest
felvette a puskáját, és lelőtte a farkast. A róka meg nagyot nevetett a ravaszságán és
elballagott az erdőbe. Azóta a róka a legravaszabb állat az erdőben.
Horvat Matija, 2. a
Lili és a nyula
Egyszer Lili talált egy kis nyulat. Hazavitte, és megmutatta a mamájának. Mamának
nagyon tetszett. Mikinek nevezték el, hiszen Lilinek ez a név nagyon tetszett. Lili elment
Mikivel játszani, de Miki nagyon éhes volt. Lili adott neki egy sárgarépát. Miki mind
megette, és Lili ennek nagyon örült, és letette aludni. Miki nagyot pihent. Így éltek
boldogan, amig meg nem haltak.
Sarjaš Elisa, 2. a

Csirip keresőakciója
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy madárka, akit Csiripnek hívtak. Csirip
sosem látta a szüleit, és ezért úgy döntött, hogy megkeresi őket.
Elrepült Spanyolországba, és a keresés alatt sokat evett, ivott. Utánna Angliába
repült. Ott talált egy barátot. Bemutatkoztak
egymásnak.
- Én Pöttyös vagyok! – mondta a barátja.
- Én pedig Csirip vagyok! Gyere velem
Magyarországra.
- Nem mehetek, mert itt élek. – mondta Pöttyös.
Akkor Csirip egyedül ment el Magyarországra, ahol
meglátta az apukáját.
- Apu! Én olyan sokáig kerestelek! – mondta Csirip.
- Én is kerestelek fiam! – mondta az apukája.
- De hol van anyu? Menjünk keresni! – javasolta
Csirip.
El is mentek Ausztriába. Ott megtalálták az
anyukáját, és együtt boldogan éltek, amig meg
nem haltak.
Kulcsár Jázmin, 3. c
Gerebic Alina, 2. a

A halból lett királylány
Egyszer egy halnak született egy kis halacskája. Mire a hal már három éves lett, az
apukája megmutatta neki a tenger mélyét. A halacskának nem nagyon teteszett, csak
a haliskola teteszett neki. Mire hat éves lett, apukája beíratta a haliskolába. Ennek a
halacska nagyon örült, és nagyon is szeretett oda járni. Az apukája meghagyta neki,
hogy sose nézzen ki a tengerből. Ezt nem vette a halacska figyelembe, és egyszer
mégis kinézett. Ott minden tetszett neki, de nem kapott levegőt. Elment a
halboszorkányhoz, és megkérte, hogy átváltoztatná e emberré. A boszorkány
emberré változtatta. A kis halacska egy kislánnyá alakult, és az Anna nevet kapta.
Anna elment és rátalált egy falura. Az egyik házba bekopogott, ahol egy asszony
nyitott ajtót. Megkérdezte tőle, ha maradhatna nála, és az asszony megengedte.
Múltak az évek, és Anna már 20 éves lett. Egyszer a néni azt kérte, hogy menjen a
pincébe cékláért. Lement, és látott egy gombot, amit meg is nyomott. A fal, amelyen
a gomb volt, eltünt, és egy gyönyörű ruhát talált a helyén egy üzenettel. Az üzenetben
az volt, hogy menjen a királyfi palotájába. Felvette a ruhát és el is ment. Amikor a
királyfi meglátta, mondta neki, hogy aki a legszebb ruhában jön, az lesz a felesége.
Így Anna lett a királyfi felesége. Itt a vége, fuss el véle.
Pavlič Erik, 2. a

INTERVJU: Kako bi izgledala tvoja čudežna dežela?
“Moja čudežna dežela je dežela princesk. Tako rada imam princeske, da bi jih vse
pojedla. Psa v čudežni deželi bi poimenovala Fibo.”
Carin Slavin, 2. a

“Povem vam kako izgleda moja čudežna dežela. Iz neba namesto dežja pada
sladkorna pena. Jaz sem najboljši na svetu v plavanju in v metu vortexa. Pa še
najhitrejši na svetu sem. Avtomobili so iz lizik, letala so iz sladkorja, traktorji so iz
čokolade in kosa je iz salame. Zraven moje hiše bi bil iz čokoladne lizike narejen Eifflov
stolp. To bi bila moja čudežna dežela.”
Adam Čivre, 2. a

“V moji čudežni deželi bi avte vozil. Tudi izdeloval in popravljal bi jih. Če bi kdo prišel
k meni, ki ne ve avta voziti, bi ga jaz naučil. Avti, ki bi jih popravljal, bi bili iz različnih
barv. Bili bi bele, črne, modre, rdeče in rumene barve. Znamke avtov, ki bi jih
popravljal pa bi bili Audi, Kia, Opel, Mercedes in BMW. Pumpal bi gume, jih sortiral in
nalagal na kup. Popravljal bi cevi na avtu, volane in zavore.”
Luka Vršić, 2. a

“Moja čudežna dežela je dežela v vanilijevem pudingu. Tam se lahko kopam v
pudingu. Med kopanjem lahko puding jem. Iz pudinga si lahko hišo naredim. Lahko
igram nogomet, košarko in se vozim z avtom. Lahko pojem hišo in avto. Lahko si bom
naredil žogo in tovornjak. Tam si bom naredil še svoj vrt. Posadil bom korenček, solato
in peteršilj.”
Denis Lebar, 2. a

Kebel Dominik, 3. a

V Soči
3. aprila sem šel v Sočo. Spremljala me je mama. Imel sem različne dejavnosti. S
pomočjo robota so me razgibavali. Imel sem veliko prijateljev. Tam sem se tudi učil.
Bilo je žalostno, ko sem se moral ločiti od prijateljev.
Mark Mlakar, 2. b
Atletski športni dan
V sredo smo imeli atletski športni dan. Zbrali smo se na športnem igrišču. Imeli smo
več panog. Najprej smo metali žvižgača v daljino. Potem je sledilo skakanje v daljino.
Tekli smo tudi na 60 in 600 metrov. Pri teku na 600 metrov sem bil tretji. V nahrbtniku
sem imel vodo in slane palčke. Najbolj mi je bilo všeč skakanje v daljino.
Bor Bratkovič Odar, 2. b
Bil je lep sončen dan. Zbrali smo se na umetni travi. Imeli smo več nalog. Najprej smo
metali žvižgača. Potem smo se spočili. Skakali smo tudi v daljino. Kasneje smo tekli na
60 in 600 metrov. Najbolj mi je bilo všeč skakanje v daljino, kjer sem dosegel odličen
uspeh. Srečni smo se vrnili v učilnico.
Veno Bedernjak, 2. b
Imeli smo zelo zanimiv atletski športni dan. Vsak učenec je moral v šolo prinesti
nahrbtnik, v njem pa pijačo ter športno opremo. Nastopali smo v štirih disciplinah.
Najprej smo metali žvižgač v daljino. Nato je sledilo skakanje v daljino. Tekli smo tudi
na 60 in 600 metrov. Najbolj mi je bilo všeč tek na 600 metrov. Želim si še več takšnih
športnih dni.
Tim Zver, 2. b
Naravoslovni dan
Učenci drugih razredov smo imeli naravoslovni dan. Šli smo na travnik. Poslušali smo
ptičje petje. Oglašali so se tudi črički. Na rdečem maku sem opazil pikapolonico.
Nabrali smo nekaj travniških cvetlic. Moja skupina je opisala kamilico, ki je zdravilna
rastlina. Šli smo tudi k ribniku. Tam smo poslušali regljanje žab. Meni je bil ta dan zelo
všeč.
Tim Zver, 2. b
Motorostalálkozó Badacsonyban
Badacsonyban motorostalálkozó volt. Anya, Gréti barátnőm és én autóval utaztunk
oda. Apa és Matyi motorral mentek Badacsonyba. Amikor odaértünk a kempingbe,
bepakoltunk egy házba. A találkozón huszonheten voltunk. Tíz »motorosgyerek« volt
ott. Nagyon sokat játszodtam velük. Szalmabálákat találtunk és azokon játszodtunk.
Fölmásztunk a bálákra és ugráltunk rajtuk. Nagyon tetszett ez a játék. A Balatonban
is fürödtünk. A felnőttek horgásztak és beszélgettek. Apa meg én motorral utaztunk
haza.
Imre Gergő, 2. a

Aleks Horvat: Travnik
Trava miglja in rože cvetijo.
Čebele brenčijo in hrano nabirat hitijo.
Murni igrajo, prepevajo in se zabavajo.
Kobilice skačejo in si nagajajo.
Po zraku v prelepih oblekah metulji in
pikapolonice plešejo.
Vse se veselijo in lepo zabavajo.

Tim Horvatič: Na zelenem travniku
Sem čebelica majhna in vesela,
ki rada s prijatelji odkrivam zelene
travnike.
Letam od cveta do cveta
in se veselim pomladi.
Zum, zum, zum čebelica brenčim.

Aisha Vida: Na zelenem travniku
Travnik že cveti, čebelice lovi,
Lalalalalala, čebelice lovi.
Narcise že cvetijo,
mavrico lovijo,
ker si jo želijo.
Metuljčki se igrajo,
soncu se smehljajo,
veselo rajajo.

Marina Torma: Na zelenem travniku
Mak, mak, mak
kje je moj mak?
Mama ga bo prinesla in ga dala
meni.
Potem ga bo očistila
in ga brez mene pojedla.
Potem bom jaz jokala in stokala
In bom čisto ponorela.

PIKO DINOZAVER-PISMO ŽUPANU
Gaberje, 3. 4. 2018
Spoštovani gospod župan,
danes sem zagledala čudno stvar! Bila je tako rumena, da mi skoraj
razbila okno. Prosim vas, da to stvar zaprete v ječo ali pa jo privežete na
največje drevo tako, da ne bo mogla pobegnit. Tako sem jezna! Moji
otroci dobivajo same enke zaradi tega!
Strašno jezna gospa Emili.
Emili Kelenc, 2. pG

OGLAS ZA ZMENEK
Želim si spoznati prelepo
volkuljo. Srečal sem te na
festivalu za volke. Vabim te na
zmenek na piknik v volčji park
v volčjem mestu. Ulovila bova
srno in jo odnesla v picerijo,
kjer jo bodo spekli. Na pikniku
jo bova razrezala in pojedla.
Komaj že čakam.
Amil Jusić, 2. pG

OGLAS ZA ZMENEK
Rad bi spoznal prelepo hrčico,
ki sem jo včeraj videl v hrčkovem
mestu. Imela si prečudovito
mašnico okrog vratu in prelepe
mošnjičke pri ustih. Rad bi te
povabil na zmenek v
slaščičarno, kjer bova naročila
korenčkovo torto z oreščki.
Samo zate bom šel k frizerju, da
me počeše. Upam, da se vidiva.
Emili Kelenc, 2. pG

PESEM O PSU MESARJU

Tam v hišici,
tam pes mesar mesnico ima.
Dela mesne torte, meso in mesne palačinke.
Prijatelju krokodilu da puranje meso,
lami pa polno škatlo ostankov.
Ko zapre, gre spat,
mačka pa potihem se splazi noter.
Medved gre mimo mesnice in zgrabi mačko.
Emili Kelenc, 2. pG

PIKO DINOZAVER-PISMO ŽUPANU
Čentiba, 3. 4. 2018
Spoštovani gospod župan,
po Čentibi se sprehaja velik dinozaver. Pri nas je pojedel ves gozd in vse ciprese.
Pohodil je utico in podrl prikolico! Odkril je streho! Z nogo je brcnil v avto. Gospod
župan, prosim vas, odpeljite ga v živalski vrt v Zagreb.
Jezen meščan Aljoša.
Aljoša Zver, 2. pG

Nekega dne je na moja vrata potrkala Pika Nogavička. Prosila me je, če bi z njo počela
norčije. Najprej nisem upala, potem pa sem si premislila. Piko Nogavičko sem vprašala
ali bi mi pomagala raztopiti čokolado. Nato pa je pritekel večer in sva šli spat. Zjutraj
sva si za zajtrk naredili čokoladno kopel iz stopljene čokolade. Kasneje pa sva šli ven
na dvorišče, kjer je gospod Ficko jedel špinačo. Nato sva šli v cirkus, kjer je nastopal
gospod Ficko. Tretji dan je Pika Nogavička morala iti domov. Poslovila sem se in ji
rekla, da nikoli ne bom pozabila najinih norij.
Nika Ščančar, 2. pG

Európai falu
Az 1. Sz Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 2.a és 3.a osztály tanulói részt vettünk a
Muraszombatban megrendezett Európai Falu című rendezvényen. A rendezvényen 22
európai országot mutattak be. A mi feladatunk Spanyolország bemutatása volt. Az
iskolában Spanyolországot több órán keresztül tanulmányoztuk. Megtudtuk, hogy
ebben az országban igazi királyok élnek, minden nap 12.00 és 14.00 között
»szieztáznak«, híresek a paradicsomcsatáról, bikafuttatásról, embertoronyépítésről
és náluk kedd 13-a babonásnap.
Spanyolország bemutatására egy spanyol tánccal is készültünk, de hungarocellből
szélmalmot és a Camp Nov focistadiont építettük meg.
A helyszínen szangriát készítettünk, ami mindenkinek nagyon ízlet.

Az 1. Sz Lendvai KÁI 2.a és 3.a tanulói

Evropska vas
Prireditev Evropska vas je bila v Murski Soboti. Priredili so jo na Trgu kulture. Šole so
predstavile 27 držav. Mi smo predstavili Španijo. Iz stiropora smo naredili nogometni
stadion in mlin na veter. Iz ene strehe so nas celo snemali. Lahko smo dobili zastonj
hrano in pijačo. O, pozabil sem povedati,da smo mi pripravili tudi špansko pijačo,
Sangrijo.
Aleksander Aladič, 3. a

Osztálykiránduláson
Reggel korábban mentünk iskolába. Az autóbuszra egy kicsit kellett várni. Az út
hosszú, kanyargós volt. Körülbelül két órát utaztunk. Amikor Sümegre értünk, először
ettünk, majd egy kicsit játszottunk a játszótéren. Majd felmentünk a várba. A vár egy
eléggé magas dombon van. Hatvanegy lépcső és egy kis út vezetett fölfelé. A várban
sok mindent láttunk. Volt ott kínzókamra, börtön, labirintusos folyosók, egy kisebb tér,
meg egy nagyobb tér. A nagyobb téren volt egy ló, egy kis szamár, meg egy nagy
szamár. A nagyobb szamáron volt egy szalmakalap, ami nagyon viccesen nézett ki.
Én meg is simogattam a szamarat. A szőre puha, de erős volt. Megnéztünk egy filmet
is. A várról szólt. A film nem volt hosszú. Nagyon tetszettek a lovasjátékok is. Sok ló
volt ott. A két fekete ló volt a kedvencem. Sok trükköt mutattak a lovasok, íjjal is lőttek.
A bemutató után vehettünk is magunknak valamit. Délután indultunk hazafelé. Az
iskolánál már vártak a szüleink.
Kebel Dominik, 3. a
Učenci 3. razredov so bili na ekskurziji na Madžarskem. Obiskali so grad Sümeg. Njihovi
vtisi o izletu so bili sledeči:
A 3. osztályos tanulók kiránduláson voltak. Sümegen megtekintették a várat. A
következő benyomásokkal tértek haza:

»Szép volt a vár és a vitézek.« (Mia Kepe, 3. c)
»Najbolj so mi bile všeč viteške igre in zeliščni vrt.« (Lina Farizi, 3. c)
»Izlet mi je bil všeč, ker sem si kupil kürtöskalács.« (Gaj Gerebic, 3. c)
»Najboljše je bilo to, da sem si kupil ročno izdelano leseno sekiro »fokos«.« (Borut
Jereb Sankovič, 3. c)
»Komaj sem čakal potovanje v Sümeg, lepo je bilo.« (Alexander Ivanec, 3. c)
»Meni je bil všeč grad.« (Lana Pucko, 3. c)
»Najbolj mi je bil zanimiv grajski zapor.« (Talij Feher, 3. c)
»Najlepši je bil grad, v njem so lepe sobe, takšne, kot so bile nekoč.« (Minea Horvat,
3. c)
»Zelo so mi bile všeč sobe, najbolj pa srednjeveška kuhinja.« (Tia Bažika, 3. c)
»Viteške igre so bile najbolj zanimive. Konji so bili lepi in hitri, vitezi pa spretni.«
(Matjaž Plevel, 3. c)
»Nagyon szép volt a vár.« (Anduena Bytyqi, 3. c)
»Rada imam konje, zato sem komaj čakala na viteške igre in bila sem zelo
presenečena nad konji.« (Asja Levačič, 3. c)
»Nekem legjobban a vitézi játékok és a vásárlás lehetőség tetszett.« (Kulcsár
Jázmin, 3. c)
»Leginkább a lovagi játékokt tetszettek nekem, de a váris szép volt és a szobák is.«
(Tot Dávid, 3. c)
»Vse je bilo zanimivo, najbolj pa vitezi in njihovo orožje.« (Samuel Rok Samu Győfi,
3. c)

Učenci 3. a-razreda pripovedujejo
V šoli
Med tednom največkrat zgodaj vstanem. Še sama ne vem,zakaj. Moje sošolke pridejo
v šolo z avtobusom in do takrat sem sama v učilnici. Prva ura se začne petnajst minut
do osmih. Po prvi uri imamo malico. Po drugi uri gremo na ploščad. Skoraj vedno
imamo pet ur. Samo v ponedeljek imamo šest ur. Imamo dve učiteljici. Ena govori
samo slovensko in ta je naša razredničarka. Druga govori samo madžarsko. Ampak
obe znata madžarsko in slovensko. Ne maram šole!
Zara L. Slana, 3. a
Glasbena šola
Jaz hodim v glasbeno šolo. Igram na harmoniko. Moji učiteljici sta Tjaša in Valerija.
Moja najljubša skladba je Kukavica. Za izpit igramo več pesmic. Kar veliko sem se jih
že naučila igrati. Igram ljudske,angleške in madžarske pesmice. Hodim v 2. letnik. Pri
teoriji velikokrat nastopam. Obe učiteljici imam zelo rada.
Lara Lukač, 3. a
Karate
Karate je zahteven šport. Pri karateju obstajajo pasovi,ki označujejo stopnje. Vrstni
red po barvah: bel,rumen,oranžen,rdeč,zelen,moder,vijolični,rjav in črn pas. Karate je
za pametne ljudi. Obstajajo tekmovanja,pri katerih udarec v glavo ali telo pomeni
prekršek.
Peter Tadina, 3. a
Nogomet
Nogomet je šport. Igra se z nogo. Nogometna pravila so bila prvič ustanovljena v
Angliji,leta 1863. Imamo le 17 osnovnih pravil. Razširjen je po celem svetu. Obstajajo
različne lige. Največja je liga prvakov, Champions League. Tam tekmujejo najboljši
klubi na svetu. Finale je vedno meseca maja. Letos je že tretjič zapored zmagal Real
Madrid. V finalu je bil tudi Liverpool. A je izgubil z rezultatom 3:1. Nogomet je moj
najljubši šport.
Črt Soldat, 3. a
Moj najljubši šport je nogomet. Tudi igram ga. Igram pri NK Nafta 1903. Šli smo igrati
na Madžarsko,v Zalaegerszeg in Lenti. Ampak jaz sem bil bolan. Moj najljubši igralec
ja Mohamed Salah. Ima kopačke iste znamke kot jaz. Je iz Egipta. Skupaj z Messijem
sta kralja nogometa. Igra v Liverpoolu in v reprezentanci Egipta. Prej je igral v Italiji,
v Romi. V Romi je zabil samo en gol. Liverpool je bil v finalu Kijev 2018,a žal niso
zmagali. Moja najljubša ekipa je Barcelona. Na El Clasiku je zmagala z enim
penalom,ki ga je zabil Messi! Zato so najboljša nogometna ekipa v Španiji.
Sergej Kapun, 3. a

Veszélyes volt!
Reggeli után kimentem az udvarra. Vettem a biciklimet, és a ház körül kerékpároztam.
Az udvaron volt egy lyuk. Át akartam »ugratni« rajta a kerékpárommal, de nem
sikerült. Leestem a biciklimről. A lábamon lehorzsoltam a bőrt, és folyt a vér. A
biciklimnek széttört a lámpája. Az apukám lemosta vízzel a lábamat, és ragtapaszt
ragasztott rá.
Nagyon megijedtem. Azt gondoltam, hogy eltörött a lábam.
Varga Balázs, 3. a
Majdnem eltörtem a kezem!
Pincén voltam a nagymamámnál. Az udvaron játszottam. Nem tudom mi történt, de
egyszer csak átestem a kerítésen. Nagyon megütöttem a kezemet. Megijedtem és
sírtam. A papám bevitt a szobába. Befeküdtem az ágyba. A mamám megnézte a
kezemet. Hideg-vizes borogatást tett a kezemre. Másnak az apukám és az anyukám
elvittek az orvoshoz. Az orvos azt mondta, hogy el kell mennem Rakičanba a kórházba.
Nagyon féltem, mert azt hittem, hogy ott kell maradnom. Ezt nem akartam. A
kórházban megvizsgálták a kezemet. Az orvos kedves volt. A kezemet le is
»fényképezték«. Az orvos azt mondta, hogy nem törött el a kezem, csak nagyon
megütöttem.
Ez nagyon veszélyes volt. De ez akkor volt, amikor pici voltam.
Baša Sara, 3. a

Peter Tadina, 3. a

Bili smo v Kopru
Zjutraj smo se zbudili ob šestih. Do Kopra smo se vozili tri ure. Šli smo tudi v Portorož.
Tam smo poiskali gostilno in prigriznili. Potem smo se šli sprehajat ob morju. Kupili
smo si sladoled in lučko. Nato smo se odpeljali v Koper. Mama in ati sta se tam
preoblekla,saj je imela mama podelitev. Vse mame so dobile rožo in priznanje. Ko je
bilo podelitve konec smo se odpeljali v McDonalds. Tam smo se najedli. Potlej smo se
odpeljali domov. Doma smo šli spat.
Ela Sobočan, 3. a
V Parizu
Šli smo na potovanje. Potovali smo z letalom. Ko smo prispeli,smo si razgledali Pariz.
Bila smo na Eifflovem stolpu. Šli smo tudi v Disneyland. Tam sem se slikal z Miki Miško.
Potem smo kupili vstopnice za ladjo in se peljali z njo. Videl sem tudi Pinocchia. V
Parizu smo bili 4 dni.
Domen Kocon Lapajne, 3. a

Moj bratec
Mojemu bratcu je ime Oskar. Star je deset
mesecev. Rodil se je 14. avgusta. Kmalu bo
dopolnil eno leto. Rada se igram z njim. Oskar
ima eno škatlo. V njej ima igrače. Včeraj
popoldne je Oskar jokal. Šli smo v trgovino in
mu kupili igračo. Izmislila sva si igro Ponavljaj
me. Zelo ga imam rada. Zvečer mu vedno
preberem eno pravljico. Skoraj vedno se
dere. Njegova najljubša igrača je telefon v
obliki tigra.
Flora Švarda, 3. a

Moj zajček
Moja najljubša žival je zajček. Ime mu je Smoki. Ima bel kožušček. Ušesa ima majhna.
Rada se igram z njim. Ko se z njim igram, je vedno utrujen. Ko se utrudi, ga dam v
kletko. Tudi hranim ga. Največ časa spi. Med spanjem rahlo smrči. Tudi med božanjem
zaspi. Zaspi na tleh. Ko spi,ga vedno zbudim. Rada imam Smokija in veliko ga božam.
Lucija Somi, 3. a
Moja muca
Moja najljubša žival je muca. Ime ji je Tačko. Je bele in črne barve. Zelo jo imam rad.
Je hitra in veliko je. Rada se boža. Naši sosedje jo imajo zelo radi. Tačko rad lovi hrano.
Ko gremo na sprehod s psom,gre moja muca tudi z nami.
Niko Sabo, 3. a

Sara Baša, 3. a

Varga Balázs, 3. a

A gepárd
A gepárd a kedvenc állatom. Híres állat. A dzsungelben él. Sziklákban van az otthona.
Ő egy macskafajta. Sárga vagy narancssárga színű szőre van, fekete
háromszögekkel. A szeme zöld. Nagyon gyorsan fut. A sebessége elérheti a több mint
100 km/óra sebességet. Megeszik minden fajta húst. Megeszi az őzet és a gazellát is.
Azért szeretem, mert a leggyorsabb állat a világon. Tudok egy viccet is róla.
Kodila Samuel, 3. a

Učenci 2. c-razreda

Hol volt, hol nem volt
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy katona. A neve, Jancsi generális volt.
Ez a katona mindent fordítva csinált. Ha mondták neki, hogy lőjön, ő nem lőtt. Ha azt
mondták neki, hogy menjen előre, ő hátra ment. Egy napon kitört a háború. A katonák
parancsnoka megparancsolta a katonáknak, hogy menjenek harcolni. Jancsinak
igazából nem kellett volna elmennie, de ő mégis elment. A parancsnok azt mondta:
„Jobbra!” Jancsi balra ment. Ekkor megkérdezte Jancsitól: „Miért csinálsz mindent
fordítva?” Jancsi válaszolt: „Hát azért, hogy az ellenfél ne támadjon meg!” A
parancsnok Jancsit haza küldte. Ő otthon összehívta az egész falut, és elmentek
háborúzni. Jancsi csapata legyőzte az ellenséget.
Felšő Tian, 3. a
Az okos és az erős fiú
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregember, akinek volt egy fia. Az nagyon okos
és erős volt. Egyszer az apja világgá küldte, hogy szerezzen valamit. A fiú elment az
erdőbe, és arról gondolkodott, mikor talál valamit. Egyszer csak egy fához ért,
amelyen egy térkép volt. Levette a térképet és megnézte. Meglátott rajta egy utat, és
követte azt. Egyszer csak egy csodaszép palotához ért. Ez a palota nem csak egy
palota volt, hanem egy jégpalota volt. A fiú bement a palotába. Ott meglátott egy
királyt. A fiú így szólt a királyhoz: „Hogyan építette meg a jégpalotát?” A király így
szólt: „Egyszerűen! Ide varázsoltam!” A fiú megkérdezte: „Honnan tudsz varázsolni?”
„Megtanultam az apukámtól.” válaszolta a király. „Megtanítasz engemet is?” kérte a
fiú. A király örömmel felelt: „Igen!” S így a fiú megtanult varázsolni. A király
megkérdezet a fiútól, hogy hívják. A fiú elmondta, hogy Mátyásnak hívják. „Hát a te
neved, király?” kérdezte Mátyás. „A nevem Misi.” felelte a király.
Mátyás elindult hazafelé. Otthon megmutatta, mit tanult a nagyvilágban. Még most
is él, és varázsereje miatt, sosem fog meghalni.
Gerenčer Miša, 3. a
Mese egy kisfiúról, aki nagyon szerette a tengert
Hol volt hol nem volt, élt egyszer egy kisfiú. Volt egy kis hajója, amelyen gyakran
kalandozott a tengeren. Sokszor veszélybe is került, mert hatalmas jégdarabok
úszkáltak a vízen. Hirtelen erős szél kerekedett és nagy hullámok, amelyek egyre
távolabb sodorták őt. Már minden ereje elfogyott, amikor egyszer csak egy lakatlan
szigeten találta magát. A szigeten pálmafák nőttek, teli kókuszdióval. Azonnal fel is
tört egyet és ivott belőlle, hogy erejét visszanyerje. Ezután pihent egy picit, majd
körülnézett a szigeten. Egyszer csak egy barlangra bukkant, amelyben a kalózok
hagyták ott a zsákmányukat. A kincsesláda teli volt arannyal. A kincsesládával újra
hajóra szált, hogy hazatérjen. Még ma is él, ha meg nem halt.
Kocuvan Kovačič Mark, 3. b

Kako sva se srečala jaz in Svetlinček
Nekega dne sva se s prijateljico Ivo zmenili, da prineseva v šolo zanimiv predmet. Med
odmorom sem ostala v učilnici in premišljevala, kaj naj izberem. Iz obupa mi je šlo na
jok. Naenkrat sem zaslišala na šolskem dvorišču glasen hrup. Zelo sem se prestrašila
in šla k oknu in previdno pogledala skozi. Naenkrat se je prikazal čuden zelen možiček
in mi pomahal. Otrpnila sem, on pa je rekel naj se nič ne bojim. Vprašala sem ga kdo
je in kaj počne tukaj. Povedal mi je, da se mu je pokvaril leteči krožnik in da je tukaj
moral zasilno pristati. Zapletla sva se v zanimiv pogovor in izvedela veliko drug o
drugem. Povedala sem mu, da ne morem izbrati, katera igrača je nekaj posebnega.
Spomnil se je, da ima nekaj takega v svojem plovilu. Stekel je in prinesel figurico. Ko
sem ga zagledala s figurico v roki, sem osupnila. Bila je enaka kot Svetlinček. Rekel mi
je, da mi jo podari. Ker je Svetlinčka skrbelo za plovilo, ga je odhitel popravljat.
Zjutraj me je pričakal v omarici. Ko je prišla Iva, sva si pokazali predmete. Osupnilo jo
je. Nikoli še ni videla česa podobnega. Odpravila sem se na šolsko dvorišče, ter se
poslovila od Svetlinčka, mojega prijatelja. Prižgale so se luči okrog njegovega plovila
in odletel je v neznano.
Stella Prendl, 3. b
Kako sva se srečala jaz in Kuark
Bila je polnoč. Že sem spal. Naenkrat pa sem nekaj zaslišal. Mislil sem, da je samo
veter, zato sem šel nazaj spat. Potem pa se je zvok spet oglasil. Šel sem pogledat skozi
okno. Videl sem leteči krožnik in vesoljca. Oblekel sem se in šel ven. Šel sem do vesoljca
in ga vprašal kaj dela. Odgovoril je, da je prišel raziskovat zemljo in da mu je ime
Kuark. Meni pa je ime Lars, sem rekel. Razkazal ti bom Zemljo, Kuark. Dobro. Razkazal
sem mu hišo, kopalnico, dnevno sobo, mojo sobo, kuhinjo in spalnico. Nato pa še
dvorišče. Zahvalil se mi je, ker sem mu pokazal hišo in dvorišče in se poslovil od mene.
Nato je odletel z letečim krožnikom.
Lars Šimon, 3. b
Kako sva se srečala jaz in Debelušček
Nekoč sem dobila za rojstni dan knjigo o marsovcih. Brala sem in brala, a tej knjigi ni
bilo konca. Minilo je 4 dni in sem prišla do poglavja. Nekega dne sem prebrala knjigo,
bila je zelo zanimiva. Čas je bil za spanje. Zjutraj, ko sem se zbudila, sem pred sabo
zagledala marsovca. Vprašala sem ga od kod neki se je vzel? In kako mu je ime? Ime
mi je Debelušček, je odgovoril. In od kod si se vzel? Pa vendar s tvoje knjige sem prišel.
Zdaj pa brž, hitro v leteči krožnik in se priveži. Poletela sva v vesolje. Zabavala sva se
ter se imela lepo. Ko sva pripotovala domov, me je Debelušček pokril, jaz sem zaspala,
on pa je odšel v knjigo. Zdaj pa lahko noč, pa enega marsovca za pomoč, pokrij se,
zavij se in zaspi.
Elena Vehtersbah, 3. b

Nadaljevanje pravljice
Živel je kralj, ki se je postaral. Zato si je rekel, da je prišel čas, da ga nasledi eden
izmed treh sinov. Vendar je imel vse sinove enako rad in tako jim naroči, da bo njegov
naslednik tisti, ki mu prinese najdražje darilo.
Sinovi so se odpravlili na pot. Najstarejši sin je med potjo opazil visok grad. Šel je v
grad in zagledal veliko mizo. Za mizo je sedelo sedem palčkov. Najstarejši palček jim
je ponudil čarobno svetilko.
Najstarejši sin si je za očeta zaželel zlati meč, srednji sin lepega črnega konja,
najmlajši sin pa neskončno zalogo soli.
Oče je bil zelo vesel daril starejših dveh sinov, edino zaradi soli najmlajšega je bil
razočaran. Brata sta se najmlajšemu posmehovala.
Tisti dan so za večerjo imeli juho. Oče se je jezil, češ, da je juha neslana. Nato je
najmlajši sin rekel očetu, da se mu je posmehoval, ko mu je podaril sol.
Tako se je oče zavedal, da so v življenju pomembne tudi malenkosti, kot je sol.
In najmlajši sin je postal kralj.
Tara Sobočan, 3. b

Veliki lonec
Veliki lonec brbota,
na pečici se igra,
pride Neža gospodinja,
v roke vzame majhen lonec
in pesmice je konec.
Neža Horvat, 3. b

Moje srečanje z Marsovcem
Nekega dne sem hotel odleteti na Luno. Čez nekaj tednov sem vstopil v raketo. Potem
sem šel vanjo in se namestil. Čez nekaj trenutkov sem že bil v zraku. Letel sem proti
Luni, ampak sem šel mimo nje ter pristal na Marsu. Oblekel sem si skafander in šel
ven. Nikogar ni bilo in bila je tišina. Nato se je nekdo oglasil. Prestrašil sem se in padel
na tla. Ko sem se vstal in se obrnil nazaj, sem opazil Marsovca. Zelo sem se ga
prestrašil in stekel na drugo stran planeta. Marsovec je stekel za mano in me ujel.
Odpeljal me je k svojemu plovilu in me vrgel vanj. Potem sem mu rekel, da naj me
odpelje na Zemljo. Vprašal me je, kje je Zemlja, saj ni vedel. Rekel sem mu, naj pelje
naravnost. Odpeljal me je tja, kamor sem želel. Zatem sva se poslovila. Rekel sem, da
še večkrat želim na Luno. Šel sem v raketo in so me izstrelili. Potem sem vsakič šel
mimo Lune na Mars obiskat Marsovca.
Matjaž Plevel, 3. c
Nekega dne so Marsovci prišli do moje hiše. Potem so potrkali in vprašali, ali lahko
prebivalec pride iz hiše. Prišel sem iz hiše in so me vprašali, ali sem res Zemljan. Potem
sem rekel, da sem iz tega planeta. Vprašal sem jih, od kod so pa oni. Rekli so, da
prihajajo z Marsa. Vprašal sem jih tudi, kako jim je ime in odgovorili so mi, da so: Kip.
Čip in Flip. Povedali so mi, da če bi vedeli, da je tu tako lepo, bi ostali. Kljub temu pa
smo ostali prijatelji do konca svojih dni.
Talij Feher, 3. c
Nekoč, ko sem se sprehajal po gozdu, sem srečal Marsovca. Ni znal govoriti in se je
skril. Našel sem ga in ga odpeljal domov. Pustil sem ga v moji sobi. Ko sem prišel nazaj
v sobo, sem videl, da je vse razmetal, vendar ga nisem videl, kje je. Ko sem ga našel,
nisem vedel, kam naj ga dam. Pustil sem ga zunaj. Hotel mi je pobegniti, ampak mu
nisem pustil. Potem sem mu dal čokolado, da bi jo pojedel. Pojedel jo je in je postal
bolj miren. Nato sva šla v hišico na drevesu. Začela sva se igrati in naučil sem ga
govoriti slovensko. Na koncu sva postala prijatelja in sva skupaj odpotovala na Mars.
Na Marsu sva srečala še druge Marsovce. Vsi so prišli z mano na zemljo in postali smo
prijatelji.
Borut Jereb Sankovič, 3. c

Krojaček Hlaček na šolskem dvorišču
Nekega dne je bil v šoli veliki odmor. Šli smo ven in se začeli loviti. Lovili smo se cel
odmor, dokler ni zvonilo. Šli smo not. Naslednji dan, ko je bil spet veliki odmor, smo se
šli ponovno ven lovit. Lovili smo se in naenkrat sem padel. Mimo je prišel krojaček
Hlaček. Videl je, da sem padel in si strgal hlače. Prišel je k meni in me vprašal, ali sem
v redu. Odgovoril sem mu, da sem v redu, samo hlače so strgane. Krojaček Hlaček je
vzel šivanko in nit ter mi zašil hlače. Začeli smo se loviti. Že spet sem padel in si še bolj
strgal hlače. Krojaček Hlaček je ponovno vzel šivanko in nit ter začel šivati hlače.
Naprej smo se lovili dokler ni bilo konec odmora.
Matjaž Plevel, 3. c
Krojačkov čudežni avto
Krojaček Hlaček se je sprehajal ob cesti. Ko je videl, da po cesti divja dirkalni avto, se
je usedel v svoj avto in se odpeljal za njim. Videl je, da se mu vedno bolj približuje in
da se z avtom zaletava v vse avte, ki se peljejo po cesti. Hlaček je vrgel vrv in ga
zagrabil. Potegnil ga je k sebi in ga ustavil. Potem ga je pripeljal na parkirišče. Ko je
odprl vrata, je iz avta skočila opica. Nato je pogledal v avto in videl še veliko opic. Ni
vedel, kaj bi naredil. Šel je kupit kletke za opice in vse opice spravil vanje. Odpeljal jih
je v živalski vrt. Tam ni bilo nikogar. Iskal jih je po celem mestu, a jih ni našel. Na koncu
jih je vendarle našel in jim dal vse opice ter se z avtom odpeljal nazaj domov.
Borut Jereb Sankovič, 3. c
Krojaček Hlaček na tržnici
Nekega prelepega jutra se je krojaček Hlaček zbudil. Šel je v kuhinjo. Hotel si je
pripraviti zajtrk, a v hladilniku ni bilo ničesar. Šel je na tržnico. Tam je zagledal Bredo,
Borka in Bineta. Bili so zelo žalostni.
Krojaček jih je vprašal: »Kaj pa je narobe?«
Otroci so odgovorili: »Stojnice s sadjem ni!«
Krojaček je pomislil in rekel: »Kje pa je prej bila stojnica s sadjem?«
»Prav tukaj,« je rekla Breda.
»Hmm,« je rekel krojaček. »Kaj pa, če je zdaj kje drugje?«
In že so se odpravili po tržnici. Ko so prišli do konca tržnice, so tam zagledali stojnico
s sadjem. Tako so se je razveselili. Potem je Hlaček nakupil sadje in zelenjavo ter odšel
domov.
Asja Levačič, 3. c
Nekoč je krojaček Hlaček videl prodajalca na tržnici, ki je jokal. Hlaček je takoj stekel
k njemu in ga vprašal, kaj je narobe. Rekel je, da nihče noče k njemu. Krojaček ga je
vprašal, zakaj je temu tako. Odgovoril je: »Ker nimam lepe tržnice in raje gredo kam
drugam.« Krojaček mu je ponudil pomoč in prodajalec je to z veseljem sprejel. Pomislil
je: »Kaj pa če nama ne uspe?« Krojaček je rekel: »Potrudila se bova in nama bo
uspelo.« Krojaček je vzel najlepše gumbe in mu izdelal čisto novo tržnico.
Lina Farizi, 3. c

Peter Nos rad pomaga
Peter Nos
rad pomaga
vsem v mestu
in ko vidi jokavega otroka,
ga pomiri.
Peter Nos
ima zvezan nos
in je zelo
nagajiv otrok.

Peter si gre povit svoj nos
Peter je padel pred hišo na nos,
potolkel si ga kot hruško je,
ter šel k zdravniku takoj,
ko zgodilo se je.
Zdravnik mu povil je nos
in vsi so ga klicali Peter Nos.
Minea Horvat, 3. c

Lana Pucko, 3. c

Minea Horvat, 3. c

Lina Farizi, 3. c

Matjaž Plevel, 3. c

Matic in znamka
Nekoč je živel vesel fant, ki mu je bilo ime Matic. Matic je zbiral znamke. Nekega dne
je ugotovil, da mu ena znamka manjka.
Odšel je v svet, da bi našel manjkajočo znamko. Imel je vse, razen ene. Po dolgem
potovanju je prišel v Madrid. Matic je bil prepričan, da bo našel odgovor, kje se skriva
znamka. Odšel je do vodiča. Ogledal si je vse zanimivosti. Matic je vprašal vodiča, če
ve, kje se skriva ta čudežna znamka. Vodič mu je rekel, da se znamka skriva na robu

prepada poleg gradu. Matic je odšel k prepadu. Našel je manjkajočo znamko. Pred
vrati gradu se mu je strgal žep in znamka mu je padla iz žepa. Zapihal je veter in
znamko odpihnil. Matic je tekel za znamko. Ko jo je ujel, je odšel domov in znamko
zalepil v album.
Matic je srečno živel do konca svojih dni. Ponosen je bil na svoj album z znamkami. Še
danes si ga ogleduje, če ni umrl.
Jure Kramberger, 4. b

Veverica
Nekoč je živela veverica. Sirota je izgubila starše. Nikoli ni bila žalostna, vedno se je
smejala. K njej so vedno prihajale tri sestre. Skupaj so se igrale, praznovale in skupaj
hodile na sprehode.
Nekega dne je veverico zbudil glasen hrup. Vsi so prestrašeno tekali naokoli. Zbudila
se je največja strupena rastlina. Uboga veverica je med tekom padla in si zlomila
tačko. Na pomoč ji je priskočila zajčica. Tekli so tako daleč, dokler niso prispeli do
dežele sladkarij. Niso imeli časa za sladkarije, ker je za njimi tekla strupena rastlina.
Veverica se je spomnila, da se lahko skrijejo v ovitek za bombone. Hitro so se vsi skrili
in tako jih strupena rastlina ni mogla zastrupiti.
Veverica in zajčica sta odšli k zajčici, ki ju je sprejela v svoj dom. Srečno so živeli v
novem domu.
Lara Lebar, 4. b
Zelena kapica
Zelena kapica je pred veleblagovnico srečala Sneguljčico.
Pozdravili sta se in odšli nakupovat. V veleblagovnici sta si kupili nove obleke in čevlje.
Na blagajni sta ugotovili, da nimata dovolj denarja. Bogati princ jima je plačal obleke
in čevlje. Zahvalili sta se mu. Princ ju je s svojo kočijo odpeljal domov. Doma sta se
pogovarjali o dobrosrčnem princu. Naslednji dan sta spet odšli v veleblagovnico po
hrano in pijačo. Ravno takrat so oropali trgovino z dragulji in diamanti. Sneguljčica
in Zelena kapica sta bežali za roparjem in ga ujeli. Vsi so jima ploskali. Zadovoljni sta
odšli domov in brali knjige.
Še danes bereta knjige in pripovedujeta otrokom pravljice.
Dorian Meselič, 4. b

Zelena kapica in Sneguljčica
Zelena kapica je pred veleblagovnico srečala Sneguljčico.
Sneguljčica je Zeleni kapici rekla, da si gre kupiti nove čevlje. Odšli sta v
veleblagovnico, kjer sta srečali na oddelku pravljic zmaja. Zmaj ju je začel izzivati.
Rekel jima je, če ne bosta prinesli zlate ptice in medveda, bo začel bruhati ogenj. Če
pa mu bosta prinesli zlato ptico in medveda, bosta dobili diamante. Dogovorili sta se,
da bo Zelena kapica šla po zlato ptico, Sneguljčica pa po medveda. Zelena kapica je
šla v gozd in zagledala zlato jablano. Na njej je našla zlato ptico. Odnesla jo je pred
veleblagovnico. Tudi Sneguljčica je šla v gozd. Srečala je medveda. Medved je bil star,
zato ni hotel iti pred veleblagovnico. Sneguljčica ga je prepričala, da mu da čarobni
med in jabolko. Medved je pojedel jabolko in med ter odšel pred veleblagovnico.
Zelena kapica in Sneguljčica sta se srečali pred veleblagovnico. Odšli sta na oddelek
pravljic k zmaju. Zmaj je videl, da sta mu prinesli zlato ptico in medveda.
Zmaj jima je dal diamante in vsak dan sta lahko odšli nakupovati v veleblagovnico.
Nika Horvat, 4. b
Lan v čudežni deželi
Nekoč je živel Lan, ki se je slabo učil.
Lan je pri pouku zaprl oči. Ko je odprl oči, je bil v čudežni deželi učenja. Lan ni vedel,
kaj bi storil. Odšel je k živim številkam in jih vprašal, kako naj odide iz čudežne dežele
učenja.
Postal je žejen. Zagledal je vodnjak. Ko je prišel do vodnjaka, so iz njega skočila ločila:
vprašaj, klicaj in pika. Ločila so ga prosila, naj napiše povedi in na koncu napiše
pravilno ločilo.
Ko je napisal povedi, je dobil kozarec vode. List s povedmi je moral odnesti k kralju
pisanja. Kralj je povedi popravil in se čudil Lanovimi napakami.
Lan se je vrnil iz čudežne dežele in postal najboljši učenec v razredu.
Nikita Peshekhonov, 4. b
Nedokončana pravljica
Zelena kapica je pred veleblagovnico srečala Sneguljčico.
Vstopili sta v trgovino in se začudili, koliko živih igrač je bilo v veleblagovnici: pes ki
govori, muca ki laja, slon ki leta, kača ki sestavlja legokocke. Zelena kapica in
Sneguljčica sta se pridružili živim igračam. Naenkrat so se odprla vrata in v
veleblagovnico je priletel dinozaver z mišjo glavo. Bil je tako požrešen, da je v trgovini
vse pohrustal.
Vsi so postali hrana dinozavru. Pravljice še ni konec. V morju je dinozaver kihnil tako
močno, da sta Sneguljčica in Zelena kapica z drugimi igračami prileteli na gusarsko
ladjo. Tu se začenja druga pravljica, ki vam jo bom prihodnjič pripovedovala.
Benita Koren, 4. b

Obisk Natalije Peshekhonove
Obiskala nas je gospa Natalija Peshekhonov. Pripovedovala nam je o šoli v Rusiji, ko
je sama obiskovala 4. razred. Pouk je potekal od ponedeljka do sobote, zjutraj in
včasih tudi popoldan. V razredu je bilo 32 učencev. Prvi šolski dan so učenci
učiteljicam prinesli šopek cvetja. V ruski šoli so za dan pionirjev dobili modro čepico
in rdečo rutico. Če rutica ni bila zlikana, so jim dežurni učenci rutico povlekli iz vratu.
Fantje so za posebne dneve imeli oblečene modre hlače, suknjič in belo srajco.
Dekleta so nosila vsak dan rjavo obleko s črnim predpasnikom, za poseben dan pa
bel predpasnik. Dekleta so vedno imele kitke ali čop z belo pentljico. Hrano v šoli so si
morali plačati sami. Morali so se lepo obnašati, pomagati starejšim in biti mlajšim
učencem za vzor. Pri pouku so sedeli mirno. Ko so hoteli kaj vprašati so morali dvigniti
roko. Med počitnicami so vedno brali knjige za naslednji razred. Imeli so posebno
knjižico-spričevalo. Če si bil poreden, je učitelj to zapisal v knjižico in so to morali
podpisati starši. Z velikim zanimanjem sem poslušala gospo Natalijo in se včasih tudi
malo začudila.
Staša Pahor, 4. b
Po toči zvoniti je prepozno
Bil je mrzel zimski dan in ker nisem smela tekati zunaj, sem veselo tekala po hiši. Bila
sem zelo živahna, zato me je ati opozoril, naj pazim, da se ne poškodujem, saj gremo
čez nekaj dni smučat.
Ker me moj ati zmeraj opozarja, meni pa se nikoli nič ni zgodilo in se ne zgodi, ga
nisem poslušala in sem živahno tekala dalje.
Potem pa se je zgodilo. V hipu. Med tekom sem bila nerodna in nenadoma sem v nogi
začutila močno bolečino. Moja noga je začela otekati. Odpravila sem se v posteljo.
Ko sem se zjutraj zbudila, je bila noga še bolj otečena kot zvečer. Takoj smo šli k
zdravniku, ki nas je poslal na urgenco. Tam so mojo VELIKO nogo slikali, zdravnik pa
je rekel, da smučanje zame odpade. Postala sem žalostna. To je opazil tudi zdravnik,
zato je rekel, da bom morda , če bo noga boljša, veeno lahko poskusila. Dobila sem
bergle in moja žalost je bila še večja.
Kmalu sem ozdravela. Ko sem v Kranjski Gori smučala, me je noga še občasno bolela.
Takrat sem se spomnila, da je po toči zvoniti prepozno.
Maruška Zavec, 4. c
Čudežno zdravilo
Nekoč so živele tri deklice in njihova mama. Prebivale so na robu kraljestva, ki mu je
vladal prelep kraljevič, ki je bil zaljubljen v najmlajšo sestro.
Nekega dne je mama hudo zbolela. Sestre so vedele za čudežno zdravilo, a niso
vedele, kje bi ga iskale. Za nasvet so povprašale kraljeviča. V zameno je želel poroko
z najmlajšo sestro. Vsi so se strinjali. Še isti dan so se odpravili na pot.

Naenkrat so zagledali strašnih sedem medvedov. Tudi medvedje so jih opazili. Tedaj
pa je kraljevič vzel meč ... in pokončal medvede! Kmalu za tem so zagledali čudežno
zdravilo, ga utrgali in pospravili na varno v torbo.
Hitro so se vrnili domov, mama je ozdravela, kraljevič pa se je poročil z najmlajšo
sestro in srečno so živeli do konca svojih dni.
Zoja Lovrin, 4. c
Glal in Glili na obisku
Ko sem nekega dne delala domačo nalogo,sem zaslišala čudno cviljenje.Nisem
vedela, kaj bi lahko to bilo.
Ko sem končala z domačim delom, sem zalila lončnice na okenski polici.Takrat sem
zagledala Glili in Glala. Ker smo dobri prijatelji, vem, kdaj zapiha veter
Prepirljivec.Odprla sem okno in Glili se je začela prepirati.Jaz pa sem samo in čakala,
dokler ni Glal globoko vzdihnil, prekrižal roki, nekaj časa gledal, nato pa vzel lepilo in
ji s paradižnikovim selotejpom zalepil usta.Takrat je bilo Glili dovolj. Usedla se je na
žlico in se odpeljala. Videti je bilo, kot da se ne namerava več vrniti. Naslednjega dne
se je spet pojavila na okenski polici in me prosila, če ji lahko oprostim. Oprostila sem
ji, saj sem vedela, da je bil pravi krivec veter Prepirljivec.
Mia Krajnc, 4. c
Če učiteljica po svoje pripoveduje pravljice
Učiteljica: Dobro jutro, učenci!
Učenci: Dobro jutro, učiteljica!
Učiteljica: Danes bomo spoznali pravljico Žabji kralj. No, pa začnimo! Nekega dne je
bil mrzel in deževen dan...
Sara: Učiteljica, prepričana sem,da je nekega dne bil topel,sončen dan.
Učiteljica: No, prav! Kmetica si je podajala zlato balo sena...
Luka: Kakšna kmetica, princesa vendar! Seno? Kje ste pa to slišali?
Učiteljica: Veste kaj, pa sami napišite pravo zgodbo.
Učenci: Ne!
Učiteljica: No prav, no prav. Jo bom pripovedovala še naprej. Žoga ji je padla v blato...
Učenci: Ne!
Učiteljica: Ja, kako, da ne?
Mia: Žoga ji je padla v vodnjak!
Učiteljica: No prav, no prav. Nato se je iz vodnjaka prikazal povodni mož...
Učenci: Ne!
Učiteljica: No, prav! Iz vodnjaka se je prikazala želva...
V tistem hipu je zazvonilo, ura se je končala in učenci so se razpršili po šoli.
Nika Golinar, 4. c

Pica
Pica je zame kraljica,
a mojemu atiju diši kot potica.
Ni bolj okusne hrane na svetu,
Italijani jo pečejo vsak dan v letu.
Na vsaki naslovnici bi morala biti,
to ne pravim jaz, ampak naši apetiti.
Maruška Zavec, 4. c

Koruza
Ko koruzo luščijo v lonec,
ta zališi kmeta, ki reče:
»Hitreje naredi kokice, ker že sin čaka!«
Od jeze koruza se skoraj razpoči:
»To ni mogoče! Da ob rumeni lepoti
postala bom bela zmešnjava!«
A bolj, ko jezi se, ne pazi nase,
in ne opazi, da kokoš skače.
A ko kokoš je skočila,
je lonec razbila.
»Do smrti bom koruza!«
je vpila, ko jo je kokoš žvečila.
Luka Žalig, 4. c

Juha
Naša babica rada kuha,
zelo okusna je njena juha.
A ko iz lonca zadiši zelje,
mene mine vse veselje.
Ko zelje raste še na vrtu,
najraje bi rekla krtu,
naj poje mu korenino vso,
da nikoli zraslo ne bo!
A letos krta ni bilo,
zato je zelje dozorelo.
Zdaj v loncu se že kuha,
in to bo zame fuj juha!
Nika Golinar, 4. c

Voda
Ko iz plastenke v lonec priteče,
voda zasliši nekoga ki reče:
»Takole, še malo pa Polonca bo vstala,
zato ji bom kar zdajle skuhala malo
čaja.«
Voda od groze se skoraj razlije:
»To ni mogoče! Pri moji veri,
da ob barvo in ob okus bom,
to, primojduš, je ostuda in gnus!«
A bolj ko jezi se nad tem,kaj bo z njo,
močneje od spodaj jo greje vroč plin.
»Jaz da čaj bom? Nikdar!
Preveč sem ponosno,da to si dovolim!«
In je besna zavrela,iz lonca ven vlila
in besna se v svet je širni podala.
»Do smrti bom voda, nikoli čaj!«
je še vpila, ko smo jo brisali s tal.

Krompir
Krompir prijetno v shrambi počiva,
ko poskoči, kot da bi ga spekla
kopriva.
Od zunaj zasliši: »Jaka bo kmalu
prišel iz šole,
verjetno bo zraven pomfrita popil
malo kokakole.«
»Jaz da pomfrit bom?! Nikoli!
Nikdar!
Raje bi pustil, da me piči komar!«
Od besa je iz lonca vstal
in se svoboden v svet podal.
»Nikoli pomfrit ne bom!
Nikoli, nikdar!«
je še vpil,
ko smo ga pobirali s tal.
Zoja Lovrin, 4. c

Mia Krajnc, 4. c
Zelena solata
Tako kot je zelena trata,
sem jaz zelena solata.
Rada imam svoja brata,
radič in motovilec sta k ot iz zlata.
Na vrtu jaz živim,
se s prijatelji veselim.
Vsak dan pa poskrbim,
da s tabo vitamine delim.
Če mene vsak dan poješ,
daleč prideš tudi peš.
Zato imej me rad kot zelenjavo,
ki ohranja ti postavo.
Jan Režonja, 4. c

Krompir
Na vrtu s prijatelji
krompir smo posadili,
pa smo čakali, čakali,
ga kmalu pobrali, oprali,
v pečico dali
in mu meso ter solato dodali.
Anel Pahor, 4. c

Pistika nagy orra
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy Pistika nevű kisfiú. Este Pistika ágyban volt. Az
apja odajött az ágyához és puszit akart neki adni. De amikor látta az kisfiú orrát,
mindjárt elküldte a mosdóba, hogy tisztítsa ki. Pistika nagyot fújt a zsebkendőbe. Az
orrából ekkor kiesett egy számítógép, az iskola, fák és minden egyéb. Az egész garázs
tele volt a sok kacattal.
Egy este az apja estimesét olvasott neki. A mese arról szólt, hogy egy békából
hercegnő lett. Másnap este Pistike az orrából egy békát húzott ki. Az apja
megkérdezte, ha megcsókolta-e már a békát. Pistike így tett és a békából egy
hercegnő lett. Végül megházasodtak és addig éltek, amíg meg nem haltak.
Luka Žalig, 4. c
Hurrá, vasárnap!
A vasárnapokat mindig nagyon várom. Ilyenkor mindig egy kicsit tovább alszok.
Reggeli után apukámmal biciklizni megyünk. Amikor visszaérünk, már vár bennünket
az asztalon az ebéd. Ebéd után egy kicsit pihenek, majd lemegyek a játszótérre. Ott
mindig találkozok a barátokkal és jókat dumálunk. Néha pedig elsétálok a háztelekre.
Segítek apunak és anyunak a háznál vagy a teleken takarítani. Ha nem kell
segítenem, akkor játszok. Este közösen elkészítjük a vacsorát és jókat falatozunk.
Szeretem megnézni a tévében a »Zvezde plešejo« című müsort, de legtöbbször már az
adás közben elalszok.
Krajačič Lara, 4. a
Kedvencem
Kedvenc állatom a macska. A neve Anel. Nagyon szeret játszani és enni. Fehér színű,
fekete foltokkal. A szeme zöld. Legtöbbet a házban tartózkodik, de a szabadban is
sokat szaladgál. Sok macska barátja van. Megtörtént, hogy hosszabb ideig nem jött
haza. Akkor gondban voltam miatta. Nagyon jó barátok vagyunk.
Lebar Lara, 4. b
Játék a szabadban
Egy nap azon törtem a fejem, ki menjjek-e a szabadba játszani vagy sem. A nagyok
azt mondják, jobb kint lenni, mint bent. Így hát megkérdeztem anyát és igent mondott.
Felvettem a kabátom és a cipőm. De ezelőtt még megkerestem a rollert és kimentem.
Amikor az udvarra értem, találkoztam két barátnőmmel. Félretettem a rollert, mert
úgy döntöttünk a Szörny játékot fogjuk játszani. A játékszabályok a következők:
legalább 2 játékos szükséges és egy fal, amely körül játszhatunk. Az egyik játékos a
hunyó. Míg ő 30-ig számol, a többi játékos elrejtőzik a fal mögé. Miután vége a
számolásnak, a hunyó elkezdi kergetni a játékosokat. Akit először kap el, az lesz a
szörny.
Tátrai Kovács Kinga Ávila, 4. c

Kertészkedés
Szombaton a családommal kimentünk a kertbe epret ültetni. Először kiástunk egy kis
lyukat. A lyukba vizet öntöttünk, tettünk bele egy kis földet és a végén belekerült az
eperpalánta is. A palántát betemettük földdel. Az én feladatom az volt, hogy jól
megöntözzem. Szüleim a palántákat letakarták védőhálóval. Ezt követően elpakoltuk
az öntözőt, a földet és a kapát. Már nagyon várom az édes, zamatos epreket.
Felšő Sofia, 4. c
Egy méhecske története
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy méhecske. De ez a méhecske nem egy
átlagos méhecske volt, hanem egészen különleges. Ugyanis tudott beszélni. Volt egy
kisfiú, akinek nem voltak barátai, ezért nagyon szomorú volt. Többször csak egyedül
ült a padon és szomorkodott. Odarepült a méhecske és megszólította a kisfiút. Először
a fiú megíjedt a hangtól, de hamar megbarátkozott a méhecskével. Elhatározták,
hogy segítenek egymásnak. A kisfiú vigyázni fog a méhecskére, a méhecske pedig
gyűjtögeti a virágport, amelyből édes mézet készítenek majd. A fiú szívesen megkeni
vele a reggeli kenyerét. A barátság még ma is tart, ha meg nem halltak.
Galambos Gréta, 4. a
Az ügyes méhecskék
Virágba borult az akácfa,
rajta zümmögnek a méhek,
szorgalmas kis állatok,
gyűjtögetik a mézet.
Olyan bátran röpködnek,
fáról-fára szállnak,
ott állunk a közelben,
nézegetjük őket.

Méhecske
Szép kis állat a méhecske,
tele van az akácos vele.
Ha süt a nap, ő boldog,
soha nem fél a munkától.
Virágról-virágra repked,
szorgalmasan gyűjtöget.
Koren Benita, 4. b

Közel nagyon nem megyünk,
mert a csipésektől félünk,
de a MÉZ!!!, az nagyon jó,
abból sokat kérünk.
Koren Benita, 4. b

Kocon Miha, 4. a

Heidi Neugebauer, 3. b

Lukač Lara, 3. a

Ti požrešna kosilnica, ti!!!
Nekoč je živela kosilnica, ki je rada jedla travo.
Nekega dne je res bila lačna in ni mogla več zdržati, zato je razbila garažna vrta in
začela kositi travo. Ko je končala, je rekla: »Še sem lačna! Še traveee!«
Potem je pokosila travo v celi vasi. Pa to še ni bilo dovolj. Potem je pokosila travo v
celi državi. Ampak tudi to še ni bilo dovolj. Potem je šla v Evropo, Afriko, Brazilijo in na
Kitajsko. Šele potem je bila sita. Bila je debela in velika 8 metrov. Potem je eden od
Kitajcev rekel: »Tukindzala falkundare akaera!«
»Samo pomagajte mi domov!« si je želela kosilnica.
Ko je prišla domov, so jo Slovenci vprašali: »No, te je izučilo?«
»Ja, me je! Odslej bom kosila enkrat na mesec. Okej, okej!«
Tako je živela srečno do konca svojih dni.
Aaron Mark Šimon, 4. b
Zalepljeno lepilo
Nekoč je živel deček, ki je imel novo lepilo. Nekega večera je lepilo oživelo. Razmišljalo
je, kaj bi se zgodilo, če bi ljudje zalepili vse stvari. Pa je poskusilo. Zalepilo je peresnico
z uro, mačko s psom, telefon s tabličnim računalnikom. Zjutraj je zalepilo mizo s
stolom, pralni stroj s pomivalnim strojem. Deček je rekel, naj ne lepi več, ker bo zalepilo
samo sebe. Ampak lepilo ni poslušalo. Začelo je lepiti domačo nalogo z vazo, učiteljico
k tabli, šolo k drevesu. Enkrat pa je hotelo zalepiti svoj pokrov s kredo. Nenadoma je
zmanjkalo lepila in ni moglo več lepiti. Zalepilo je lahko le še svoj pokrov k svoji glavi.
Kreda pa se je razmazala na njegovi glavi. Na koncu dneva je lepilo reklo dečku: »Od
zdaj naprej te bom poslušalo«.
Kinga Ávila Tátrai Kovács, 4. c
Požrešna peresnica
Nekoč je živela punca, ki je imela peresnico. V to peresnico je tlačila vse.
Peresnica je nekega dne oživela. Na začetku je bila tanka kot palačinka. Kasneje je
bila malo bolj debela, ker je jedla vse potrebščine. Tretji dan je še več jedla. Druge
prijateljice peresnice so jezno rekle: »Ne jej mojih potrebščin, saj si debela.« Peresnica
se je obrnila stran. Ko so prišle lastnice, so rekle: »Kje so moji svinčniki?« Vse so brez
svinčnikov žalostno šle na matematiko. Peresnici je postalo slabo, zato je bruhnila.
Bruuh!!! Ko so lastnice prišle nazaj od matematike, so videle, da so se stvari vrnile.
Bile so vesele. Peresnico so vprašale: »Ali si se kaj naučila?« »Ja, o-p-ro-sti-te,« in je
začela jokati. Čez čas se je pomirila. Vsi so živeli srečno do konca svojih dni.
Lara Krajačič, 4. a

Srečal sem čarovnico
Nekega dne sem srečal čarovnico. Ime ji je bilo Ema. Imela je črn klobuk, dolg
nos in staro metlo, s katero je spretno letela. Bila je zelo prijazna. Rada je pomagala
in je imela rada otroke vseh starosti. Nekega dne se je odločila, da bo obiskala šolo.
Prvič je obiskala peti razred. Ko je prišla v razred, si je mislila, da ni nikogar, saj so bili
vsi tiho kot miši. Začela je leteti po učilnici in vsi so se ji smejali. Letala je zelo dolgo.
Ko je pristala, je vsakemu otroku dala bombon. Ostala je do konca pouka. Učenci so
ji tako prirasli k srcu, da se je naslednji dan vpisala v šolo.
Zjutraj je prišla v šolo in je bilo zelo glasno. Izrekla je urok: »Hokus pokus, čiribu
čiriba, naj bo tišina!« in cela šola je utihnila. Nato je šla k sošolcem, da bi se igrala.
Slišala je čuden zvok in hitro stekla v razred. V razredu so vsi bili pripravljeni za uro
matematike. Na mizah so imeli zvezke in učbenike, na tleh pa lepe torbe. Nekaj časa
jih je začudeno gledala in potem pa se usedla. Prišla je učiteljica in na tablo napisala
račun. Ker je bila nova v šoli, je učiteljica preizkusila njeno znanje. Poklicala jo je pred
tablo naj izračuna račun. Ker je bila prej v šoli za čarovnice, ni vedela računati. Vse
kar je znala, je bilo skuhati napoje in čarati. Ema je namesto izračuna napisala recept
za tišino. Vsi so jo čudno gledali. Kmalu je zvonilo.
Bila je malica. Za malico je bil hamburger. Bila je začudena, kakšna hrana je
to. Preden je začela jesti, je sledila sošolcem do umivalnika. Umila si je roke in šla po
hamburger. Ko je pojedla malico, se je pripravila za uro slovenščine. Pri slovenščini so
pisali pravljico. Ema je napisala, kar so se učili na njeni stari šoli. Spet je zvonilo. Vsi
so stekli do svojih omaric in se preobuli. Ema je mislila, da je pouka konec ter se še
ona obula. Ko je prišla ven je videl, da so se vsi igrali. Še ona se jim je pridružila. Lovila
se je s sošolci. Kmalu ponovno zazvonilo. Ker ni znala teči, je letela z metlo. Ko je
zadnjič zazvonilo, je sledila ura športa. Vsi so s imeli športne vreče, v katerih so imeli
opremo. Ker ona ni imela teh stvari, je s sabo odnesla metlo. Ko je prišla tja so vsi šli
v garderobe. Ker je bila punca, je sledila puncam. Ko je bilo konec športne ure, so vsi
šli domov. Tudi ona je odšla. Doma je naredila domačo nalogo in se igrala s sosedi.
Počasi se je začelo temniti in njena družina se je odpravila spat.
Preden je zaspala, se je odločila, da bo tudi naslednji dan šla v šolo.
Timotej Jablanovec, 5. a

Srečanje s čarovnico
Pred davnimi časi so trije bratje odšli v gozd. Najmlajši je rekel, da je ta gozd videl
v sanjah in v njem je videl žensko z dolgimi lasmi, koničastim nosom in zlobnim
nasmehom stati pri kotlu. Brata mu nista verjela, da bi v tem gozdu bila čarovnica.
Govorila sta mu, da laže in ga pretepla. Hodili so naprej. Zmračilo se je in postavili
so si zavetišče iz vej. Čez noč je bilo hladno in smrdelo je po gnilih gozdnih jagodah.
Ko so se bratje zbudili, je pred njimi stala ženska točno taka kot jo je opisal mlajši brat
iz sanj. Prestrašili so se in začeli teči proti domu. Čarovnica jih je zasledovala.
Pritekli so domov in za sabo zaloputnili vrata. Čarovnica je ostala zunaj. Čez nekaj
časa je odšla. Noben je nikoli več ni videl. Bratje so bili varni in živeli so srečno do
konca svojih dni.
Aleks Grof, 5. a

Škorenj in Vans
Pogovor
ŠKORENJ: O, kako sem spet blaten.
VANS: Hej, Škorenj.
ŠKORENJ: Hej.
VANS: Zakaj si tako žalosten?
ŠKORENJ: Spet so me namakali v blato.
VANS: Ne glej na to tako slabo, saj te vedno očistijo. Imam prav?
ŠKORENJ: Prav imaš, samo potem sem ves moker!
VANS: Saj te na koncu obrišejo, a si pozabil?
ŠKORENJ: Prav imaš. To ni niti tako slabo, saj je to zame prava dogodivščina.
VANS: Moram iti. A bi šel z mano na skejt park?
ŠKORENJ: Seveda, pa greva!
Timi Vučak in Teodor Tot, 5. a

LEVÉL JÉZUSKÁHOZ
Kedves Jézuska!
Magyar Miha vagyok, és Lendván a Župančič utca 6-os szám alatt lakom. Ezt a
levelet azért írom, hogy segítsek neked az ajándék kiválasztásában.
Úgy érzem, hogy ebben az évben elég jó voltam, ezért szeretném, hogy egy x-boxot
hoznál nekem. Azt gondolom, hogy tényleg megérdemlem ezt az ajándékot, mert sok
jó dolgot csináltam. Az iskolában jó voltam, rendszeresen megcsináltam a házi
feladatot, jó osztályzatokat kapok és otthon is sokat segítek. Hogyha túl drága az xbox vagy nem találod a boltban, jó lesz a nintendó is.
Nagyon boldog leszek, ha eljössz!
Magyar Miha, 5. a
Kedves Jézuska!
Grof Aleks vagyok Benicéről. Az 5.a osztályba járok. Karácsonyra egy televíziót kérek
és ezer eurót.
Tudom, hogy sokat kérek, de azt hiszem, elég jó voltam. Ezért szeretnék ezer eurót,
hogy egy új számítógépet vásárolhassak. Az egész családra pedig ráférne egy jó
tévé. Ha sikerül elhoznod a Samsung tévét, nagyon boldogok leszünk.
Tudom, hogy ezt az ajándékot el tudod hozni. Nagyon szeretem a karácsonyt. Nagyon
várlak!
Grof Aleks, 5. a
Kedves Jézuska!
Bači Zsófia vagyok, az 5.a osztályba járok. Hosszúfaluban a Fő utca 30-ban lakom.
Azért írok neked, hogy elmondjam, mit szeretnék tőled kapni.
Először is nagyon-nagyon szeretnék egy új asztali lámpát. Egy olyat, emely a
vilagításnál a színét is változtatja. A régi nem jól világít, és már nem is tetszik. A másik
kívánságom egy kicsit nagyobb ajándék. Szerintem ezt is megérdemlem, mert
mostanában jó osztályzatokat kapok. Ez az ajándék egy koncertjegy lenne. Nagyon,
de nagyon szeretném ezt megkapni és megígérem, hogy ezentúl jobb osztályzatokat
fogok szerezni.
Remélem, sikerül elhoznod a nagyon várt ajándékaimat.
Bači Zsófia, 5. a

Karácsonyi pillanatkép
A kötelezettség után már nagyon vártam a szünidőt.
Szenteste anyámmal feldíszítettük a karácsonyfát. Estére eljött hozzánk apám
testvére családjával, és együtt vacsoráztunk. Mivel a vacsora elhúzódott, ezért
karácsony napján pásztormisére mentem anyámmal és a mamával. Karácsony
délután pedig Kótban voltunk a másik nagyszüleimnél. A karácsony utáni napokban
szüleim dolgoztak. De annak ellenére nem voltam egyedül, hiszen gyakran nálunk
voltak az unokatestvéreim Stella és Liam. Zenét hallgattunk, énekeltünk, táncoltunk
és sokat játszottunk. Amikor az unokatestvéreim nem voltak nálunk, reggelente sétálni
mentem a mezőre a papámmal és a kutyámmal. Nagyszüleimmel elmentünk vásárolni
Muraszombatba. Szilveszter este meglátogatott bennünket a keresztapám, és
karácsonyi ajándékot is kaptam tőle. Az új évet otthon ünnepeltük családi körben.
Az ünnepek szépek voltak és nagyon gyorsa elmúltak.
Žižek Patricija, 5. c
Az én szilveszterem
Vasárnap reggel apuval autót mostunk. Amikor hazajöttünk, segítettem anyunak
elpakolni a lakást.
Már alig vártuk, hogy jöjjenek a barátaink, és kezdődjék a szilveszteri buli. Lassan
megtelt a lakásunk. A barátaim egész idő alatt telefonoztak, de a kistestvéremnek és
a Marknak nem volt telefonja, ezért nézték a Leont és a Blažt. Én közben Mark húgával
játszottam. Mivel ő mégcsak két éves, ezért tízkor elment aludni. Majd én is telefonozni
kezdtem, és így játszottunk. Közben még megnéztük a Vse je mogoče na silvestrovo
adást. Végre eljött az újév. Visszaszámoltunk és megittuk a pezsgőt. Kimentünk. Leon
unokatestvérem rakétát lőtt a levegőbe, és nagyon szép volt.
Amikor bementünk, megnéztünk egy jó rajzfilmet, ettünk egy keveset, telefonoztunk,
és a vendégek elmentek haza. Nagyon jó volt, és a szünidő gyorsan elmúlt.
Oletič Hana, 5. a

Flóra Svarda, 3. a

Nyári levél
Kedves Miha!
A tavalyi nyaralás Ninben nagyon érdekes volt.
Amikor megérkeztünk Ninbe a megadott címre, azonnal nem találtuk meg az
apartmant. A tulajdonos elvezetett minket a lakásunkig. Az autóból mindent
kipakoltunk. Én is segítettem, habár messze volt, s eléggé elfáradtam. Ahogy
kipakoltunk, átöltöztünk, és kimentünk a strandra. Az első néhány nap eléggé fújt a
szél, de annak ellenére jól szórakoztam. A közelben volt egy pékség, és én minden
reggel elmentem kenyérért. Nint két részre osztjuk: új Ninre és régi Ninre. Az
apartmanunkhoz közel volt a régi Nin, ahova autóval nem szabad behajtani. Amikor
egyszer elmentünk megnézni a régi Nint, egy macskát láttunk, amelyik egy dobozban
aludt. Nagyon vicces volt. Igazából a régi Nin nem olyan régi, mert sok étterem és
árus van. A víz minden nap jó volt, de reggel volt a legjobb. Apával búvárkodtunk is.
Nagyon szépen lehetett látni mindent, még a kisebb rákokat is. A búvárkodás után
még összetalálkoztunk egy barátunkkal is, aki épp horgászott. Nagyon szomorú
voltam, amikor haza kellett mennünk. Hazafelé még megálltunk egy boltban, és
kaptam egy játék teherautót. Nagyon örültem neki. Este pedig még mindig arról
álmodom, hogy milyen jó volt Ninben.
Remélem, neked is ilyen jó nyarad volt. Várom a te leveled is!
Legjobb barátod Tot Teodor, 5. a
Kedves Patricia!
Ősszel Franciaországba mentünk. Apu íjászati versenyre ment, azért mi is vele
mentünk.
Éjfélkor indultunk, és út közben más versenyzőkkel is találkoztunk. Az idő nagyon rossz
volt, de amikor Olaszországba értünk, már nagyon szép idő volt, nem volt se meleg,
se hideg. Franciaországba délután érkeztünk meg. Egy szép apartmanban voltunk.
Ott minden volt, még porszívó is. Nekem nagyon sok energiám volt, mert útközben
sokat aludtam, azért az ebédet én csináltam, anyu csak egy kicsit segített. Apunak
nagyon jól sikerült az első versenye, első lett a tizenhat közül, és bejutott a második
körbe. Sajnos a második körben kiesett, de egy másik szlovén versenyző tovább jutott,
s a versenyen ő lett a harmadik. A versenyen megismertem még egy Vitát, és nagyon
jó barátok lettünk. A testvéremmel rollert is vittünk. Nagyon szeretünk együtt
rollerezni. Kosárlabdát is néztünk, és sokat rajzoltam.
Nagyon jó volt. Még most is tudom, hogy »bongure« azt jelenti, hogy szia. Apu azt
mondta, hogy majd Kanadába, Amerikába és Oroszországba is elmegyünk.
Nagyon szeretlek téged.
A legjobb barátod Horvat Vita, 5. a

Kirándult az osztály
Május 4-én kirándulni mentünk. Mariborba, Ptujba és Gorišnicára mentünk. Két
busszal indultunk, s én a kisbuszba kerültem.
Először Mariborba az akváriumba és terráriumba mentünk. Ott sok hal, pók, kígyó
és teknős volt, s még aligátort is láttunk. Én nagyon félek a kígyóktól, ezért csak
gyorsan tettem egy kört. Mikor végeztünk, elmentünk a parkba, ahol megvártuk a
másik csoportot. A várakozás közben egy mókust is láttam. A busszal tovább utaztunk
Ptujba. Út közben zenét is hallgattunk. Harminc perc múlva megérkeztünk, és
megnéztük a ptuji várat. Nagyon szép volt. Azután vásárolni mentünk, és én egy
hosszú fakanalat vettem. Busszal tovább utaztunk Gorišnicáig. Ott egy régi pannon
vidéki házat néztünk meg, amely nagyon érdekes volt.
Az út hazafelé nagyon hosszú volt. A buszban sokat beszélgettünk és buliztunk. Ez
a nap nagyon jól telt el, és valami újat is tanultam.
Gabor Ria, 5. a

Minden jó, ha vége van!
Mamával haza indultunk fagyival,
az utcán találkoztunk egy bácsival.
Nagyon sokat beszélgettünk,
otthon pedig ruhákat terelgettünk.
Mikor terelgettünk,
össze is vesztünk.
Mama rávág az asztalra,
a bácsi pedig ordít a nagyira.

Virágok tánca
Szombat este itt van már,
minden virág táncra vár.
Megszólal a hóvirág,
irigyli minden virág.
Mind csodaszép virág,
s megfordul ez a világ.
Kančal Lucija, 5. a

Én mondom nekik szépen,
hogy hagyjátok abba, kérem!
Bementünk a házba,
leültünk a konyhában.
Megettük a pecsenyét,
mellé meg ittunk jó hazai almalét.
Vége lett a vacsorának,
jó éjszakát kívánok!
Farkaš Larisa, 5. c

Stella Prendl, 3. b

Az 5. osztály apróhirdetése












Eladó új, zöld színű fidget spinner. Az ára 600 Ft. Érdeklődni Oletič Hanánál
lehet.
Eladok 3 slimet zöld, rózsaszín és kék színben. Az ár most csak 1 euró/db.
Jelentkezni Gabor Riánál lehetséges.
Eladó keveset használt Lenovo márkájú laptopot. Hozzá jár egy hordozó táska
is. Érdeklődni lehet Kančal Lucijánál.
Eladó vasból készült, fekete színű fidget spinner. A játék egy éves, jó állapotban
lévő és keveset használt. Az ára 5 euró. Keresd Magyar Mihát!
Eladó jó állapotú tollaslabda felszerelés kisebb gyerekeknek. A vevő két labdát
is kap hozzá. Az ára 1000 Ft. Érdeklődni lehet Tot Teodornál.
Eladó keveset használt, gyönyörű Unicorn ceruza kék, fehér, lila és rózsaszín
színben. Az ára 1500 Ft/db. Farkaš Larisa
Vásárolnék egy új iPhone 6S model telefont rose gold színben. Keresd Bači
Zsófiát.
Eladok alig használt 5 körömlakkot. Az ára 1500 Ft/db. Horvat Vita
Eladó bicikli két éves gyereknek. Az ára 30 euró. Grof Aleks
Nagyon olcsón eladó bicikli 4-6 éves gyereknek. Az ára 1000 Ft. Érdeklődni
Svetes Aronnál lehet.
Eladó egy nagyon praktikus tolltartó. Ára megbeszélés alapján. Érdeklődni
lehet 17 óra után Žižek Patricijánál.

Čarovnice v Ljubljani
Čarovnice v Ljubljani,letijo se smejijo,
otroke strašijo, kuhajo ter z metlo norijo.
»Ljubljana v nevarnosti!«
zakričimo in zmaja prebudimo.

Preživljam čas s čarovnico
Srečala sem čarovnico
veselo in prijazno,
ki leta in leta okrog
s svojo veliko metlo.

Zmaj poleti in čarovnice umori.
Se v kip spremeni. Množica ponori
ter sosede privabi.
Proslavimo vsi, ker čarovnic več ni!

Naj vam jo predstavim
ime ji je Medi,
govori pa vedno čira čara sedi!

Brina Brižnik, 5. b

Čarovnice ne spijo,
raje norijo.
To so pač čarovnice
pah, zamah adijo!
Fiona Sabo, 5. b

Lenoba
Lenoba je človek, ki ves dan lenari. Lenarjenje pa je stanje, ko nič koristnega ne
narediš.
Len človek pretežno časa preživi na kavču. Prehranjuje se s hitro hrano, ves dan
visi na družabnih omrežjih, na telefonu, na računalniku in pred televizijo. Taki ljudje
so ponavadi debeli. Ne telovadijo, ne ukvarjajo se s športom in tako lahko nastanejo
tudi zdravstvene težave.
Vsak je včasih len. Ampak to je drugačna lenoba, občasna, ki ti pride prav, te
sprosti in ti daje veselje.
Lahko je srečen tisti, ki od lenarjenja ni odvisen in ga zanimajo bolj zdrave
dejavnosti.
Júlia Gönc, 5. b
Šolska ekskurzija
Vsako leto imamo v šoli šolsko ekskurzijo, ki jo vedno komaj čakam. Ekskurzija
5. razredov je bila letos prav pustolovska. Naše postaje so bile Maribor, Ptuj in
Gorišnica.
Najprej smo se ustavili v Mariboru, kjer smo se razdelili v dve skupini. Ena
skupina si je šla ogledat Akvarij - terarij, naša skupina pa je imela malico iz nahrbtnika.
Kmalu smo se zamenjali. V akvariju - terariju je bilo polno zanimivih živali. Najbolj všeč
mi je bil kameleon, zato ker je spreminjal barvo kože, da se je zlil z okolico.
Obiskali smo tudi najstarejše mesto v Sloveniji Ptuj, kjer smo si ogledali Ptujski
grad. Našo skupino je vodil gospod Mojmir, ki nam je predstavil zgodovino gradu.
Ogledali smo si, kako so bili oblečeni vitezi in s kakšnimi meči so se borili. V sobah na
gadu so zelo lepe štukature in zanimivi stari predmeti.
Na koncu našega izleta smo se ustavili še v Gorišnici. Tam smo si ogledali staro
panonsko hišo. Hišo nam je razkazala gospa, ki nam je veliko povedala o tem, kako so
živeli in delali nekoč. Povedala nam je, da je v hiši, ki smo si jo ogledali, do svojega 96
leta živela gospa Kata.
Ta ekskurzija mi je bila zelo všeč, ker nas je popeljala v zgodovino. Spoznali smo
zgodbe in življenje na gradu, in na podeželju nekoč.
Katarina Sarjaš, 5. b

Na ekskurziji
V petek, 4. maja smo se odpravili na šolski izlet. Bili smo vznemirjeni in polni
pričakovanj.
Na poti v Maribor smo se na avtobusu zabavali in pogovarjali. Ko smo prispeli, so nas
učiteljice razdelile v dve skupini. Medtem ko je ena skupina malicala, si je druga
ogledala živali v Akvariju - terariju. Videli smo veliko zanimivih živali. Meni so bile
najbolj všeč želve. Ko sta obe skupini opravili ogled, smo se odpravili proti Ptuju.
Na Ptuju smo obiskali grad. V njem je razstava glasbil, pustnih mask in raznega
pohištva.
Iz Ptuja smo se odpravili v Gorišnico. Tam smo si ogledali staro panonsko hišo. Ogled
panonske hiše je bil zanimiv zato, ker smo pri družbi v letošnjem letu spoznavali tudi
panonsko arhitekturo, med drugim tudi elemente tipične panonske hiše.
Ker smo postajali utrujeni, smo se odpravili proti domu. V Lendavo smo prispeli ob
15:30 uri, veseli, ker smo spoznali veliko novih stvari.
Iraja Živa Kelenc, 5. b

Šolska ekskurzija petih razredov
V petek, 4. maja zjutraj me je oče odpeljal v šolo. Bil sem nestrpen, ker smo imeli
ekskurzijo. Na pot smo krenili ob 7:45 uri.
Pot do Maribora je bila dolga. Tam smo si ogledali Akvarij- terarij, kjer so bile
ribe, kače ipd. Razdeljeni smo bili v dve skupini. Vodič nam je pokazal zanimive živali,
medtem pa je druga skupina jedla malico iz nahrbtnika. Čez čas smo se zamenjali.
Lahko smo si kupili tudi spominek.
Nato smo se odpeljali na Ptujski grad. Peš smo hodili po strmem bregu. Imeli smo
vodičko, ki nam je razkazala prostore na gradu, orožja iz starih časov, maske in
glasbila. Teodorju je celo dovolila igrati na bobne. Izbira spominkov je tukaj bila še
večja
Po ogledu gradu smo se odpravili v Gorišnico, in sicer na Dominkovo domačijo.
Ta zgradba je stara že več kot 100 let, vendar je zelo dobro ohranjena. Vodička nam
je pokazala skoraj vsak prostor v hiši in predstavila njeno zgodovino
V Lendavo smo se vrnili ob 15:30 uri, ko me je oče že pričakoval na šolskem
dvorišču.
Izlet mi je bil zelo všeč in upam, da bo še veliko podobnih izletov, kot je bil ta.
Edvin Torhač, 5. b

My dad
My dad's name is Kerim. He is 38 years old. He has a great job. He makes ice cream.
His cafe is at the church. I often visit him and eat ice cream. My favourite ice cream
is banana.
I play Fifa 16 on Play Station 3 with my dad. Sometimes I win and sometimes he wins.
I like playing computer games.
I think my dad is the best.
Raonar Dervishi, 3. B

My day
This is my school day. It starts very early every day when I
get up at six o'clock. I eat breakfast at quarter past six and
then my dad drives me to school at half past six. My favourite
subject is PE or Games.
After my classes I have lunch. This is usually at half past one.
At home my mum often makes ice cream for me and my dad
and we eat it together. This is the best part of the afternoon.
Then I play chess on the computer or sometimes with my
mum.
I have a shower at quarter past eight. After that I read in my
bed until 9 o'clock and then go to sleep.
I like my day as it is because it's very active and fun.
Aleks Grof, 5. a
My mum
This is my mum. Her name is Suzana Gerenčer. She has got short, dark red hair and
green eyes. My mum works at home.
We love to cook together. We often make pancakes. When we make pancakes she
eats them with plum jam.
I love her.
Lea Gerenčer, 3. b

Stella Prendl, 3. b

REŠI KRIŽANKO./OLDD MEG A KERESZTREJTVÉNYT!
Vízszíntes:

Függőleges:

Sara Baša, Dominik Kebel, 3. a

BARÁT ITAL
HOZZÁVALÓK:

1 nektarin
1 szelet zöld alma
1 kocka banán
2 kocka csoki

ELKÉSZÍTÉS:
Rakd turmix gépbe a hozzávalókat, de a
nektarint előtte darabold fel. Turmixold össze és
kész!

Ruzsics Dorka Ildikó, 3. b
UGANKA
Kaj je to? Po ustih se nam cedijo, okoli jezika se vrtijo, boljšo prebavo naredijo in ko
jih nekdo zagleda, reče: ''Iz ust ti drvijo!''
Aljoša Zver, 2. pG

DOPOLNI SLIKO./EGÉSZÍTSD KI A KÉPET!

OPB 3: učenci 2. a in 2. brazreda

NAGYON UNATKOZOL? MÁR A FACEBOOK SEM ÉRDEKEL?
HÁT ITT AKKOR NAGY BAJ VAN! VAGY MÉGSEM?
KAPJ A KEZEDBE EGY KÖNYVET!
ITT NÉHÁNY ÖTLETTEL SZOLGÁLUNK!
ZA POLETNO BRANJE TI PRIPOROČAMO NASLEDNJE KNJIGE:

