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GLASILO OŠ BREG 

UTRINKI 

 
 

 
 
                 Izdelki, ki so nastali na tehniškem dnevu – kurenti, piceki, ruse in vile 
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JANUAR in FEBRUAR 

 

Prvo redovalno obdobje je za nami. Šolsko leto se preveša v drugo polovico, kar pomeni, da smo vsak 

dan bliže toplim in prijaznejšim dnevom. Če ne bo uspelo vremenarjem, bo zagotovo kurentom, ki so 

prvi znanilci pomladi.  

Pustnega duha smo se nalezli tudi mi, zato boste v tokratni številki lahko prebrali tudi nekaj na to 

temo. Seveda pa ni samo pust tisti, ki smo mu namenili strani v Utrinkih. Lahko  boste prebrali, kaj 

vse se je zgodilo v prvih mesecih tega leta. 

 Nikakor ne smemo pozabiti hrabrih gasilcev, ki so se izkazali v nesebični pomoči pri odstranjevanju 

posledic ene večjih naravnih nesreč, ki je prizadela Slovenijo. Tisti, ki ste stiskali pesti za naše 

športnike, ste zagotovo redno spremljali nastope naših adutov na olimpijskih igrah v Sočiju.  

Kaj pa se je dogajalo za zidovi naše drage šole? Učitelji in učenci so poskrbeli, da se je vrtiljak 

dogodkov pridno vrtel. Ne bi vam radi vsega izdali, naj bo le nekaj namigov, ki vas bodo pritegnili k 

listanju naših Utrinkov. 

Učenci so posneli kratek film, starši nekaterih razredov so preživeli nekoliko drugačen roditeljski 

sestanek, devetošolci so poskrbeli za šolsko dinamiko s srečelovom, oglejte si zanimive fotografije …  

Mislimo, da smo napisali dovolj.  

 

Prijetno branje vam želimo 

 

                                                                                                       šolski novinarji z mentoricama. 
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31. JANUAR 2014 - DAN BOJA PROTI KAJENJU 

31. januar je mednarodni dan boja proti kajenju. Ta dan naj bi bil namenjen tistim, ki kadijo 

in jim pomagal, da bi lahko odnehali. Veliko ljudi in vedno več najstnikov začne s tem že pri 

15 letih in zato uničuje njihovo zdravje in pljuča. Cigaretni dim vsebuje tisoče kemičnih 

spojin, ki slabo  vplivajo na zdravje kadilcev. Poleg tega da so ogrožena pljuča aktivnega 

kadilca, lahko tudi vsak pasivni kadilec umre za  pljučnim rakom. 

Prosim vas! Danes je dan, da bi lahko prenehali kaditi. Verjetno je težko, ampak vsaj 

poskusite. Čez čas boste ugotovili, da se boste veliko bolje počutili, ker v vašem telesu ne bo 

več strupenih kemičnih spojin.   

                                                                                                                          Lucija Petrovič 

ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE SOČI 2014 

Na letošnjih olimpijskih igrah v Sočiju je nastopilo rekordnih 88 držav in 2500 tekmovalcev. 

Tekmovali so v 98 tekmah in 15-ih različnih disciplinah. Prvič so se v smučarskih skokih 

preizkusila  tudi dekleta. 

Soči, torej Rusija, je v glasovanju v  drugem krogu premagal gostiteljico  Pjeongčang iz Južne 

Koreje.  

Maskote letošnjih olimpijskih iger so bili severni medved, zajec, leopard in lučka. 

 

Filip Vidovič 
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112 (PGD) 

Letos smo gasilcem še posebej hvaležni, ker so nam pomagali pri naravni katastrofi, ki je 

zajela Slovenijo. Zato je vsako leto 11.2. posvečen vsem gasilcem; za klic v sili je pametno 

vedeti njihovo telefonsko številko: 112. 

                                                                                                                                         Polonca Škerget 

VALENTINOVO – PRAZNIK ZALJUBLJENIH 

VALENTINOVO

14. februar

 

MISEL ZA VALENTINOVO:

Ali vidiš to listje na drevju? Tolikokrat si mi rekel, da me ljubiš. 

Ali vidiš te zvezde na nebu? Tolikokrat sem ti rekla, da te 

ljubim. Ampak najbolj žalostno je, ko spoznaš, da listje 

odpade, zvezde pa ostanejo.

 

Alida Tomanič 
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PRIHAJA PUST IN Z NJIM PUSTNE DOBROTE 

RECEPT ZA FLANCATE 

SESTAVINE: 

500 g moke 

5 dag kvasa 

2 žlički sladkorja za kvas 

2 jajci 

1 vanilin sladkor 

1 kisla smetana 

olje za cvrtje 

ščepec soli 

POSTOPEK: 

Kvasu primešamo sladkor, žličko moke in malo mlačne vode. Pustimo vzhajati. Medtem 

damo v skledo moko, sol, vanilin sladkor in stepena jajca, ki smo jima primešali smetano. Na 

koncu dodamo kvas in vse dobro zmešamo - zgnetemo. Na toplem pustimo vzhajati (testa 

mora biti enkrat več). Testo razvaljamo na 0,5 cm debelo in narežemo na pravokotnike, ki jih 

v sredini prerežemo. Flancate pokrijemo in naj na toplem vzhajajo še 15-30 min. Segrejemo 

olje (ne prevroče) in vanj polagamo flancate, kozico za minuto pokrijemo (isto kot pri cvrtju 

krofov). Ko flancate obrnemo, kozice ne pokrivamo več. Ocvremo do zlato rumene barve. 

Ocvrte odcedimo na papirnati brisači in posujemo s sladkorjem. 

 

 

                                                                                                       Tjaša Kozar in Sara Drevenšek 
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VRTILJAK BREŠKIH DOGODKOV 
                                  TEHNIŠKI DAN S KULTURO IN PUSTOM 

V petek, 7. 2. 2014, dan pred slovenskim kulturnim praznikom, smo se tudi na OŠ Breg spomnili 

našega največjega in večnega romantika, ki je zaznamoval 1. polovico 19. stoletja. Le kdo ne pozna 

tistih valovitih kodrastih las in iskrivih rjavih oči, ki so hrepenele po nikoli uslišani ljubezni. Njegov 

pesniški opus, lahkotnost neponovljivih rim in boemsko življenje velikega Prešerna smo ujeli v 

frekvence šolskega radia. Učenci Tjaša Kolarič, Jaka Nežmah, Lara Pignar, Eva Vidovič, Klemen Vidovič 

in Tomaž Žgeč so skupaj z mentorji Oliverjem Bučkom, Anjo Tikvič in Melanijo Zavec pripravili 

zanimivo radijsko oddajo, ki nas je popeljala v čas, ki je navdihoval nemirno pesniško srce. 

Po uri kulture smo se lotili dela. Začeli smo se pripravljati na drugi najpomembnejši dogodek v 

februarju. Da, uganili ste. Pust je pred vrati. Vsi smo bili zelo pridni. in ker slika pove več kot tisoč 

besed, poglejte spodnje fotografije, ki so dokaz, da so nastali res čudoviti izdelki.  

                                                                                                                                                        Šolski novinarji  
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KAKO SMO SNEMALI FILM? 

 

Smo desetletniki, ki ustvarjamo v gledališki skupini Breški Zlatki. 

V začetku meseca novembra smo se prijavili na razpis za tekmovanje v izdelavi najboljšega 

kratkega filma za osnovne in srednje šole na temo najboljši poklic, ki ga je razpisala srednja 

šola za oblikovanje in fotografijo iz Ljubljane. 

 

Upoštevati smo morali pravila razpisa in film zaključiti in oddati do desetega januarja 2014. 

Film smo morali v celoti pripraviti sami, brez profesionalnih sodelavcev.  

 

Znanstvena fantastika? Skoraj. 

Ker pa smo se odločili, da stvar izpeljemo, smo se resno lotili dela. Poudariti je potrebno tudi, 

da z ustvarjanjem filma nismo imeli nobenih izkušenj. 

 

Mesec dni smo se dobivali štirikrat tedensko zjutraj na sestankih, sicer pa delali in razmišljali 

tudi doma, da smo uskladili idejo za sam film, določili dela in zadolžitve, raziskovali, nabavili 

scenske pripomočke, napisali scenarij, izdelali snemalno knjigo … 

 

Nato se je začelo! Snemanje. 

Zaradi zimskega časa nam ni kazalo preveč dobro, vendar nam je bilo vreme naklonjeno. 

Amadej se je hitro spoprijateljil s kamero, mi pa smo se na »klik« morali vživeti v vloge, saj 

smo snemali, ko smo imeli čas. Pred poukom, enkrat  med poukom, v glavnem odmoru, takoj 

po pouku. Snemali smo na različnih krajih. Nekaj kadrov v šoli, zunaj pa smo poiskali lepo 

jaso in odkrili nov kraj ob Dravi, kjer smo posneli pračloveško jamo. 

 

To pa še ni vse. Poiskati smo morali glasbeno podlago in pridobiti soglasja avtorjev, kar je 

zahtevalo precej časa in iznajdljivosti. 

 

Ob koncu leta smo imeli posneto večino kadrov, nekaj dni v januarju pa nas je čakalo še 

zaključno snemanje, priprava PDF-dokumenta z informacijami za organizatorja tekmovanja in 

seveda montaža. 

Pa nam je uspelo! Film smo oddali zadnji dan razpisanega roka. Na CD-ju priporočeno po 

pošti in po spletu dvajset minut pred zaključkom dneva . 

 

Kot smo zapisali v zaključnih napisih, pa nam ne bi uspelo brez pomoči vseh, ki so nam na tak 

ali drugačen način olajšali delo. 

Hvala vsem avtorjem, ki so nam dovolili uporabiti njihovo glasbo. 

Hvala za podporo in pomoč Mileni Stojadinovič, Mateji Grbavac, Andreji Letonja Vučič, 

Tadeju Trstenjaku, Nevenki Petek, Daniju Hrgi, Vasju Robinu, Marjani Tomanič, Danieli 
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Pernat, Jasni Brec, Alešu Dajčmanu, ravnatelju Milanu Fakinu, ostalim učiteljem in delavcem 

šole. 

Še posebej se za vso podporo in pomoč zahvaljujemo našim družinam.  

Na natečaj smo se prijavili, ker nam je ustvarjanje filma pomenilo nov izziv, nova znanja, 

nove izkušnje . 

Ob izdelovanju filma smo se veliko zabavali, smejali in tudi veliko delali. Bili smo potni, 

umazani do kolen in tudi izmučeni. Vendar smo kljub temu zelo uživali in se imeli lepo! 

 

Vas zanimata zgodba in film? Upamo, da ga bomo lahko ob kakšni priložnosti pokazali tudi 

vam. 

 

PRIDELOVALEC, PROIZVAJALEC, PRODAJALEC EKOLOŠKO PRIDELANE HRANE 

IN DRUGIH IZDELKOV 

Odločili smo se, da predstavimo  ta poklic, ker smo ugotovili, da se vse več ljudi zaveda 

pomena vpliva kvalitetne hrane na zdravje in pomembnosti ohranjanja čistega okolja. 

Povpraševanje po ekološko pridelani hrani se povečuje v Sloveniji, Evropi in ostalih delih 

sveta. 

In prav zato na tem področju vidimo poslovne priložnosti za našo državo. 

Slovenija ima čudovite naravne danosti in še veliko neizkoriščenih možnosti za razvoj. 

Zraven poslovnih priložnosti pa nismo želeli zanemariti vidika ozaveščanja ljudi, saj ekološko 

kmetovanje pomeni tudi ohranjanje oz. izboljšanje biotske raznovrstnosti, varstvo virov pitne 

vode in sploh varovanje celotnega okolja ter zdravja človeštva. 

Ekološko ni modna muha, temveč nuja! 

Saj ekološko kmetovanje zagotavlja pridelavo visoko kakovostne in varne hrane, z bogato 

prehransko vrednostjo in visoko vsebnostjo vitaminov, mineralov in antioksidantov. Uporaba 

lahkotopnih mineralnih gnojil, kemično sintetiziranih fitofarmacevtskih sredstev (pesticidov), 

gensko spremenjenih organizmov in proizvodov pridobljenih iz teh organizmov ter različnih 

regulatorjev rasti je pri tem načinu kmetovanje prepovedana. 

 

Ob ustvarjanju filma smo se tudi sami mnogo naučili. Informacije smo črpali s spletne strani 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter drugih sorodnih strani, znanja pridobivamo pri pouku, 

prav tako pa smo na šoli izvedli naravoslovni dan na temo zdrave prehrane. 
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ZGODBA V FILMU 

Pračlovek sanja v svoji jami. Vstopi skozi meglo in se znajde v današnjem svetu, ki ga straši. 

Opazuje promet, tovarne, obdelovanje zemlje s strupi. Onesnažen zrak ga duši. 

Nato se srečata s profesorjem. Ta začuti, da s pračlovekom nekaj ni v redu. Profesor ima 

moč, da skozi oči vidi slike v njegovih možganih. Spozna, da pračlovek hrepeni po drugem, 

čistem svetu. 

Profesor mu pokaže, da takšen svet ponekod še obstaja. Pračlovek mu sledi na takšno jaso, 

kjer se otroci igrajo. Nato odide z njimi v »delavnico«, kjer pripravljajo ekološko hrano, 

kozmetiko, ki jo ponujajo tudi drugim ljudem, da bi bili bolj zdravi in ozaveščeni o  ekološkem 

ravnanju z naravo.  

Spet se prebudi v svoji jami. Gre do reke, spije vodo in se vpraša: »Kam ga ta svat? Kam ga ta 

svat?« 

KONEC 

 

IGRALCI: BREŠKI ZLATKI 

Pračlovek - Tilen Hameršak 
Profesor - Lan Šket 
Otroci na jasi, proizvajalci ekološke hrane, prodajalke ekološke hrane in izdelkov: 
Jaša Dajčman 
Mišel Fridl 
Tjaša Kozar 
Alana Ledinek 
Vid Masten 
Maša Patekar 
Sara Ploj 
Ajša Ribič 
Dejan Rojko 
Alida Tomanič 
Jaka Zajšek 

Otroci-učenci - 2. a 

Scenarij in režija: Tilen Hameršak, Breški Zlatki 

Snemalec: Amadej Vrabl 

Mentorica: Mojca Vodušek 

Montaža: Tilen Hamršak, Lan Šket 

Somentor: Tadej Trstenjak 
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Foto utrinki s snemanja 

 

            

       

       Mojca Vodušek 
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DELAVNICE ZA STARŠE v 5. A 
 

15.1.2014 so se starši učencev 5. a razreda pridružili delavnicam. Vodila jih je Milena 

Stojadinović, pomagali pa sta ji Mojca Šimnečki in Simona Kornik.  

Starše sva povprašali, kako se jim je zdelo sedeti v šolskih klopeh in sodelovati v skupini. 

Povedali so:  

- ugotavljati smo morali, kateri čut imamo najbolj razvit, 

- delali smo v skupinah, 

- izdelali smo gnezdo, 

- zelo smo se zabavali, 

- nismo smeli razbiti jajca, 

- smejali smo se do solz, 

- vrnili smo se nazaj v otroška leta, 

- še se bomo udeležili delavnic, ki nam jih boste pripravili.  

 

                                                                                                        Sara Drevenšek in Lucija Petrovič 
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PIKE NOGAVIČKE V 1. RAZREDU 

Učenci 1. a-razreda znajo ustvarjati. To so 16.1.2014 dokazali skupaj s starši. Z razredničarko 

so jih povabili  v šolo. Druženje je bilo poučno in zares so se zabavali. Ustvarjali so na temo 

Švedske. 

Naredili so Pike Nogavičke - spletli so jim kitke, jih oblekli in se naučili nekaj o njej. Starši so 

bili navdušeni, saj so jim učenci pripravili razredni nastop. Učiteljica Ivanka Vidovič je 

povedala, da so bili otroci ustvarjalni, pridni, delovni, najlepše pri tem pa je bilo, da so se 

zabavali. 

Ker so bili učenci pridni, je sledila nagrada - kokice, muffini, skakanje s skokicami in tudi s 

svojimi igračami so se lahko zabavali. Ravno zaradi tega so se počutili fenomenalno. 

Ta dan se je, pester in poln presenečenj, končal s smehom na obrazu. 

Eva Vidovič in Tea Ladič 
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DELAVNICA ZA NADARJENE KOŠARKARJE 

V torek, 28. januarja 2014, smo se ob 15. uri popoldan zbrali v telovadnici šole vsi, ki smo se 

prijavili na delavnico za nadarjene. Vodila sta jo Simona Kornik in Miha Kodrič.  

V začetku sta nam predstavila pravila košarke. Miha nam je povedal, kako potekajo pravi 

treningi za košarkarje. Seveda se je bilo treba najprej ogreti. Sledile so vaje za vodenje žoge, 

podaje iz prsa na prsa, podaje ob tla in nad glavo. Tekmovali smo v štafetnih igrah.  Potem 

smo kot pravi športniki, tudi mi imeli pavzo. Takrat smo pili vodo. Nato nam je Miha pokazal, 

kako se igra »nockout«. Ta igra je zelo zabavna in bi jo kar igrali in igrali. Ker je bila ura 

naenkrat 17.00, smo se preizkusili še v igri prave košarke. Pri eni ekipi je igrala učiteljica 

Simona, pri drugi pa Miha. Kdo je zmagal, vam ne povem, mogoče pa si mislite? Ob 18. uri 

smo končali. Bili smo zelo utrujeni. Vendar se je splačalo, saj smo se imeli zelo dobro. Želimo 

si, da bi to še kdaj ponovili.   
                                                                                                                                   Jaka Vorih 
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MAJA BEDRAČ IN ANA EKART V SREDIŠČU MEDIJSKE POZORNOSTI 

Učenki 9. A, Maja Bedrač in Ana Ekart, sta odlični športnici in državni prvakinji. Maja je 

večkratna državna prvakinja v atletiki, Ana pa s soplesalcem v standardnih plesih. V februarju 

so ju na šoli obiskale različne medijske hiše, ki so opravile intervjuje in posnetke. Največji 

dogodek je bilo snemanje prispevka za Planet TV, pri katerem so sodelovali tudi njuni sošolci. 

                                                                                                                Razredničarka: Bojana Murko 
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MALE SIVE CELICE, ABECEDA IN SLADKO PRESENEČENJE 

V sredo, 15.1.2014, sem sodeloval na snemanju oddaje Male sive celice, in sicer v igri 

abeceda. Spremljali in spodbujali so me navijači Rok Koderman, Ana Ekart, Eva Menhart, 

Luka Nežmah in učiteljica Mija Jeršič. 

Dobili smo se na železniški postaji Pragersko in se z  vlakom odpeljali v Ljubljano. Iz 

ljubljanske železniške postaje smo šli peš proti RTV-Slovenija. Na poti smo srečali eno od 

tekmovalnih ekip, OŠ Miklavž. Ko smo stopili čez vrata RTV-ja in se predstavili vratarju, je po 

nas prišla neka gospa in nas peljala do garderobe, kjer so nas že čakali sendviči in pijača. Med 

tem ko so moji navijači jedli sendviče in pili sokove, je po mene prišel Pavle Ravnohrib in me 

peljal do maskerke. Ko sem se vrnil, me je čakalo sladko presenečenje (slika). 

 
Peljali so nas v studio in snemanje se je začelo. Spoznal sem tekmovalko in ugotovil, da imam 

težko nasprotnico. Žal je bila boljša od mene. Izgubil sem 5:1. Po končanem snemanju sem ji 

čestital in šel do navijačev.  

V garderobi smo se preoblekli in odšli proti centru Ljubljane Z vlakom smo se odpeljali nazaj 

na Pragersko in od tam domov.  

Kljub porazu sem užival in se imel lepo, saj sem preživel zanimiv dan in doživel nepozabno 

izkušnjo. 

                                                                                                                                              Jure Satler 
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MALO DRUGAČEN RODITELJSKI SESTANEK V 4. RAZREDU 

Naši starši so bili v februarju vabljeni na roditeljski sestanek. Z njim smo prišli tudi mi, učenci 

iz četrtega a in b razreda. Gospa Liljana Klemenčič nam je pripravila zanimivo predavanje o 

družinskem branju. 

Gospa Klemenčič je že veliko let zaposlena v knjižnici Ivana Potrča. Sama pravi, da že sto let. 

Je zelo prijazna, zanimiva in zgovorna gospa. Povedala nam je, da je branje zelo pomembno 

za celo družino. Branje je koristno, pomembno pa je, da berejo tudi starši z otroki. V knjižnici 

imajo zelo veliko knjig. Za vsakega se najde kakšna, tudi za tiste, ki ne berejo radi. Malo je 

govorila tudi o kulturnem prazniku. Predstavila nam je Prešernovo Zdravljico. Ob ilustracijah 

knjige smo spoznali mnogo pomembnih ljudi. Nato smo imeli družinsko branje. Sodelovali 

smo učenci, učiteljice in starši. Gospa Liljana nas je vodila skozi knjigo. Pritiskali smo na 

krogce, nekaj malega prebrali in se zelo zabavali. Uživali pa so tudi naši starši. Na koncu 

njenega predavanja nam je pokazala tudi najmanjšo knjigo v Sloveniji. Ura nam je kar 

prehitro minila. Za konec smo starše peljali še v našo šolsko knjižnico. Otroci smo si kakšno 

knjigo lahko tudi izposodili. 

Predavanje mi je bilo zelo všeč, bilo je prijetno in zanimivo. Na tem predavanju sem se veliko 

naučila. Zdaj bom še raje brala knjige. 

 

Lana Belić, 4. b 
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KUPIL SREČKO, ODKORAKAL S POLNO NOVO VREČKO 

Devetošolcem se osnovno šolanje počasi izteka, zato smo z mislimi že na naši zaključni 

prireditvi. Letos smo pripravili novost. Namesto da bi učenci kot vsako leto doslej prodajali 

dobitke staršem na valeti, smo se odločili, da jih prodamo našim učencem.  

Tehniški dan se je začel z označevanjem in pisanjem srečk, kasneje smo prodajali srečke po 

razredih. Vsak učenec 9. razredov je dobil svojo zadolžitev. Nekateri so prodajali srečke, 

drugi so izdajali nalepke, spet tretji so pripravili plakat.  Med glavnim odmorom so učenci 

lahko prevzeli svoje dobitke, ki so jih izžrebali. Od skupno 450 srečk smo jih prodali okrog 

400. Dobitke so nam podarili prijazni ptujski podjetniki in trgovine. Podeljen je bil tudi glavni 

dobitek in sicer MP4. Tudi ostale nagrade so bile zanimive in uporabne. Dan je potekal 

uspešno, saj je vse steklo po načrtih, kljub napornemu delu kot na »loteriji« pa smo se 

zabavali.  

Z denarjem, ki smo ga zbrali, si bomo pokrili stroške valetnega plesnega tečaja in del stroškov 

za glasbo. Zahvaljujemo se učencem za nakup srečk in seveda sponzorjem, ki so nagrade 

prispevali.                                                                              

                                                                                                 Eva Kojc in Kaja Smolinger, 9. A 

 

     

  Vsi učenci so pomagali z nakupom srečk. Srečna dobitnica glavne nagrade 
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V ZNAMENJU VALENTINOVEGA 
14. februarja skoraj po vsem svetu praznujejo Valentinovo, ki ga imenujemo dan zaljubljenih. 

Dobri odnosi so zaželeni v vsaki družbi, zato smo ta dan na svoj način zaznamovali tudi v 4. b. 

Naš sošolec Žan Cvetko je prinesel veliko srce iz čokoladnega biskvita, ki smo ga ob druženju 

in izmenjavi dobrih misli z veseljem pojedli.  

 

Učenci 4. b vsem preostalim učencem naše šole želimo čim več lepih trenutkov in 

razumevanja polnih dni skozi vso leto. 

 

Alja Horvat  in Lorella Ladinek 
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PUST JE PRAZNIK ZA NORČIJE, KO VSAK LAHKO SE ZA MASKO SKRIJE 

V nedeljo, 2. 3. 2014, smo tudi učenci OŠ Breg bili del pustnega karnevala po ptujskih ulicah. 

Predstavljali smo periodni sistem, naši učitelji pa so prevzeli podobo kemikov. Sprehod po ptujskih 

ulicah, ki so bile polne obiskovalcev, je bil zanimiv dogodek, saj so nas obkrožale množice različnih 

maškar. Všeč nam je bilo, da je to res poseben čas, ko je Ptuj ves norčav in zato zanimiv za 

obiskovalce od blizu in daleč. 
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Pustno rajanje se je nadaljevalo tudi na pustni torek, ko so oblast na šoli prevzele maškare. Učitelji so 

izginili neznano kam, učencev ni bilo videti nikjer … Samo dvorski norčki, kavbojci in kavbojke, 

angelčki in hudički, vitezi in policisti so bili tisti, ki so se predajali veselemu vzdušju in igrivemu rajanju 

v šolski telovadnici.  

                                                                                                                                           Šolski novinarji 
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MALE LITERARNE ZVEZDICE IN LIKOVNI UTRINKI 

SKRIVNOST 
Bil je lep in s soncem obsijan dan. Ker je bila nedelja, ni bilo potrebno iti v šolo, zato se je 

Tinka lahko ves dopoldan, do kosila in po kosilu do večerje, ko se je pričelo temniti, potikala 

po okolici. 

Tinka je oboževala pomladne dneve. Nabirala je zvončke, trobentice, mačice, vijolice, 

tulipane in marjetice. In naenkrat je za grmom zašumelo. 

Tinka je radovedno pokukala za grm. Bil je ris, ki je pobegnil iz Ljubljanskega živalskega vrta. 

Tinka se je ustrašila in iz roke spustila šopek. Ris ji je rekel, naj se ne ustraši in naj ne zbeži. 

Tinka ga je začudeno pogledala, mislila je, da sanja. Ampak bilo je res. Ris jo je prosil, naj ga 

ne izda, kje je, saj bo drugače spet pristal v ujetništvu kot njegov prijatelj, ji je dejal in dodal, 

da bi rad še videl zunanji svet. »Že vem, kam te bom skrila,« mu je dejala Tinka. V bližini 

gozda je živela babica, ki je imela veliko zapuščeno lopo. Drugi dan po šoli je odhitela k 

babici. Povedala ji je skrivnost. Babica ji je obljubila, da je ne bo izdala. Lopo sta tako uredili, 

da se je ris lahko skril. Tinka  ga je vsak dan obiskala in mu prinašala hrano. Nekega dne, ko je 

prišla iz šole, risa ni bilo tam. Tinka je mislila, da se ris igra. Nato je zagledala sporočilo. Pisalo 

je: Prijateljica Tinka! Odšel sem, ker bi rad bil svoboden. Hvala ti za vse, ko me izsledijo, me 

pridi pozdravit v živalski vrt. Lep pozdrav, ris.  

Tinka je bila žalostna  in hkrati vesela, da ga je spoznala. In tako je ris še vedno na prostosti, 

če še ga niste srečali v živalskem vrtu. 

 

                                                                                                                             Živa Antonič, 4. b 

 

NAŠ RIBNIK 

Na koncu naše vasi je bila  stara zapuščena hiša. Pred njo pa je bil en velik ribnik. Otroci z vasi 

Tine, Jan, Jaka in Anej ter sosedov pes Reks, smo večina časa preživeli za njim. Tudi naši starši 

so z veseljem prihajali  na sprehod okoli ribnika, saj je bila okoli njega  urejena potka. Na 

ribniku je vsako leto zacvetel čudovit bel lokvanj.Poleti smo se otroci vozili z čolničkom po 

ribniku, Reks pa se je rad ohladil v ribniku. Pozimi pa smo se otroci radi drsali na ribniku.  

Prišla je zima in pes Reks  nam je vedno sledil, kot, da nas varuje.Nekega dne pa smo se šli 

otroci drsat na ribnik, brez Reksa. Nismo vedeli, kje je, vendar smo bili prepričani, da bo 

prišel za nami.Dali smo si gor drsalke in se pognali po ledu. Ta je bil na začetku dovolj trden, 

dokler ni Jaka predlagal, da gremo na drugo stran ribnika. Nismo vedeli, da je tam led tanjši. 

Pridrsali smo na drugo stran, led je spokal. Vsi prestrašeni smo se hoteli rešiti in priti čim prej 

na kopno. Pod Jakom pa je led tako hitro počil, da je padel v vodo do pasu. Jaka je začel na 

ves glas vpiti, hoteli smo mu pomagati, vendar na led nobeden ni upal, ker je preveč pokal, 

Anej je stekel do Jakovih staršev in povedal, kaj se je zgodilo. 
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Na ribnik je pritekel Reks, saj je slišal Jaka in se spustil na led brez pomisleka. Jaka je zgrabil z 

gobcem za obe roki, ga potegnil iz vode in ga  po ledu odvlekel do brežine. Potem sta prišla 

starša in sta Jaka zavila v deko in ga odpeljala hitro domov.Otroci smo celi premraženi in 

prestrašeni odšli domov. Z nami je šel, kot ponavadi tudi Reks. Vsi smo bili ponosni na Reksa, 

da je bil takšen heroj in rešil našega prijatelja Jaka.  Starši so se  nas razveselili in opozorili, da 

v bodoče ne smemo na led, če ne vemo, kako trden je. Reks pa je  od Jakovih staršev dobil v 

zahvalo  zelo, zelo veliko klobaso. 

                                                                                                                                       Aleš  Cvetko, 4. b 

 

ZVAREK ZA IZPUHTEVANJE ČAROVNIC 

Sestavine: 

2 žabja kraka 

5 volčjih krempljev  

3 mačje dlake (naj bodo čim daljše) 

6 zelenih mušnic 

4 gnile jagode 

10 levjih ušes  

1 zelo strupena rdeča mušnica 

Postopek: 

V velik lonec nalijemo vrelo vodo. Vanj najprej damo tri mačje dlake in zelo dobro 

premešamo. Ko se dlak na površini vode več ne vidi, dodamo dva žabja kraka in pet volčjih 

krempljev. Počakamo, da se iz lonca močno kadi. Postavimo jo na plin in počasi dodajamo 

gnile jagode. Ko dobro premešamo, dodamo deset levjih ušes. Počakamo, da iz lonca 

zasmrdi. Nato na roke nataknemo rokavice, na nos pa kljukico za obešanje perila. Zdaj se 

pripravimo. V lonec vrzimo rdečo mušnico in se umaknimo. Videli bomo črn oblak nad 

loncem, kar pomeni, da nam je do zdaj uspevalo v redu. In še zadnja sestavina. V lonec 

dodamo še zeleno mušnico in ugasnemo plin. Zgodilo se bo to - BUUM! Končali smo. Napitek 

nalijemo v kozarec in ponudimo čarovnici. Takoj bo izpuhtela in nikoli več te ne bo 

nadlegovala. 

                                                                                                                                  Sara Drevenšek, 5. a 
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PES IN MAČKA  

Bil je lep sončen dan. Na ta dan sta pes in mačka bila zelo igriva. Oba sta praznovala rojstni 

dan. Ko je bilo konec žuranja, sta se pes in mačka srečala. Nista se imela rada, zato sta se 

takoj začela loviti. Lovila sta se po hlevu, v katerem so bile krave. Točno takrat ko je pes stal 

ob kravi Belki, se je ona polulala. Pes je bil ves moker, mačka pa se mu je smejala. Pes je bil 

zelo jezen, zato je stekel k električnemu pastirju. Mačka je za psom tekala tako hitro, da 

pastirja sploh ni opazila. Znašla se je na tleh, pes pa se ji je smejal. Ko je bil v pastirju, je 

zagledal stol, na njem pa nekaj belega. To je bila sol. Pes jo je polizal in se močno skremžil. Ko 

je mačka vstala, ni vedela, kje je, na njo pa je stopil konj. Pes je hitro bežal, se zaletel v 

pastirja, ampak pastir ni bil prižgan. Naprej je tekal tako hitro, kot so ga nesle noge. Padel je 

v luknjo in tako ni noben ostal živ. 

                                                                                                                                         Jaka Vorih, 5. a 

KAKO JE KRJAVELJ UČIL MAČKO VOZITI KOLO 

Nekega popoldneva se je Krjavelj odpravil na sprehod v bližnji gozd. Sedel je na veliko skalo, 

in premišljeval, koliko je ura. Že nekaj časa je minilo, odkar sem tukaj, si je mislil. Bolje bo, če 

se po poti odpravim nazaj domov. Ko je prispel domov, je opazil, da že zamuja na 

predstavitev. Gotovo bodo poslušalci zelo jezni. Oblekel se je in hitro pohitel v krčmo Pri 

debelem pujsu. Ko je vstopil v krčmo, so ga vsi začudeno pogledali. Eden njegovih prijateljev 

je rekel: »O, si le prišel? « »Seveda, imam novo zgodbo za vas.« 

Stopil je na oder in rekel: »Poslušajte naslednjo zgodbo. Zjutraj, ko sem se zbudil, sem slišal 

praskanje po vratih. Le kaj bi bilo  to, sem sam pri sebi rekel. Ko sem odprl vrata, sem 

zagledal majhno izgubljeno muco. Premišljeval sem, kako bi ji bilo ime ... Marta! Ti boš nekoč 

legenda. Naučil te bom voziti kolo. Vsak dan bova vadila, da boš res nekoč postala legenda. 

Najprej sem Marto naučil hoditi po dveh tačkah, zelo dobro se je odrezala, z malo vaje boš 

znala še tekati kot prava atletinja, sem ji rekel. Vsak dan se ja Marta naučila nekaj novega. Ko 

je bila stara 2 leti, sem izumil kolo za živali, različne velikosti za različne živali. Ko je Marta 

prvič sedla na kolo, je padla, zato sem ji na kolo privil pomožne koleščke. Ko se je naučila 

voziti kolo s pomožnimi koleščki, je napočil čas, da jih s kolesa odvijem. Spet je sedla na kolo. 

Zadnji dve tački je položila na pedala, sprednji dve pa na krmilo, po nesreči je za malenkost 

premaknila zadnji tački in, glej, no, glej, muca Marta se je naučila voziti kolo. Zelo je bila 

srečna. In zapisana je bila v knjigo rekordov. Marta se je počutila kot človek. 

Vsak se lahko nauči voziti kolo, tudi živali. Upam, da vam je bila zgodba všeč, dragi poslušalci, 

in obljubim, da naslednjič ne bom zamudil.« 

Vsi so mu zaploskali, saj jim je bila zgodba zelo všeč, na koncu pa so še zaplesali. 

 

                                                                                                                                         Iva Hojnik, 6. a 
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PUST 

 
K nam so prispeli 

pravljični junaki, 

v katere se lahko 

spremenimo kar  

si želimo. 

 

Z njimi zimo napodimo 

in se pomladi razveselimo. 

 

Pust je čas norčij, 

zato se jih veliko naužij. 

 

Krofi in sladkarije, 

to se ti cedijo sline ! 

 

Pri nas sedaj bo 

veselo in celo mesto 

bo norelo. 

 

                                                                                                                         

Živa Antonič, 4. b 

 

 

ČE ... 

Če bi sloni "hodli" prosto naokrog, 
če bi race šle k sosedu v gornji log. 

Če bi goske šle po svetu, 
če bi goske šle naokrog, 

če bi mi živeli v svetu Čelilog. 
Če bi to se res zgodilo, 

če to bilo bi res, 
če to bile bi sanje, 

bi vsi planili v smeh. 
                                                                                Lara Pignar, 6. b 

VODA  
 
Vodo radi pijemo vsi, 
tudi jaz in ti. 
Če je nimaš rad, 
si pravi čudak. 
Čista voda je zastonj, 
razen če si konj. 
Vsa voda hitro steče 
v vrtinec sreče. 
Navadna voda je največja moda, 
za gospo in za gospoda. 
 
 

                                  Klemen Vidovič, 6. b  

KAČA KLOPOTAČA 

 

 
Kača klopotača v gozdu živi, 
je miši, podgane in volkodlake lovi. 
 
Tam na kamnu se sonči gospa, 
lepe modro - zelene proge ima. 
 
Zvečer, ko gre spat zatisne oči 
in pod črn kamen odhiti. 
 
Takšna je torej naša kača 
igriva, vesela zvijača. 
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  Niko Ploj, 6. a 

KAKO JE KRJAVELJ PREGNAL POLNOČNE TATOVE 

Tako kot zadnjič se je Krjavelj odpravil v krčmo. Naročil je pivo, se naslonil na stol in zaspal. In spet je 

krčmar začel: »Na policiji pa še nikoli niso nikogar zaprli v zapor.« Pa je Krjavelj to slišal in se zbudil: 

»Da ne? Vam bom povedal, kdaj so koga zaprli.«        

Tako je začel: «Neke noči sem ravno stopil do postelje, ko sem zaslišal trsk, trs, trsk. Pogledal sem 

skozi okno in ničesar videl. No, pa sem se odpravil nazaj v posteljo. Spet sem stal pred posteljo, ko 

sem zaslišal vrata kako škripajo, iii, iii. Šel sem do vrat in pogledal, če je kdo tukaj. Nikogar ni bilo. In 

spet sem šel do postelje in zaslišal, kako se razbije kozarec. Šel sem v kuhinjo in zagledal dva lopova. 

Videla sta me in zbežala. Hitro sem stekel za njima in ju ujel. Snel sem jima maski in videl dva 

hudiča.« »Kako si pa vedel, da sta hudiča?« je vprašal eden izmed poslušalcev. »Kaj ne bi, saj sta 

imela roge in rdeče oči. No, ujel sem ju in ju odpeljal na policijsko postajo. Povedal sem jim, da sem 

ujel dva lopova, ki kradeta po kuhinji. In opozoril sem jih, da sta lopova hudiča. Policija ju je zaprla, jaz 

pa sem se končno odpravil spat.«  

Tako je Krjavelj pregnal polnočne tatove. 

                                                                                                                                                          Niko Ploj, 6. a 

 

                                                                                                                                    Lučka Krajnčič, 1. a 
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                                                                                                                                Vito Ljubec, 1. a 

 

 Vito Zagoršek Horvat, 2. b 
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 Zarja Fajt, 1. a 

 

             Luka Tominc, 2. B 
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                                                                           Lepljenki so ustvarili učenci 9-ih razredov pri SLJ 
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IZDELKI IZ GLINE, izdelali učenci 5. b-razreda 
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BRALNI KOTIČEK 

Knjigo je napisal znani italijanski zgodovinar, arheolog in 

pisatelj Valerio Massimo Manfredi. 

Zgodba se odvija v starem Rimu, kjer Mark Matelus Akvila, 
poveljnik cesarjeve osebne straže, živi z ženo in s svojim 
sinom. Akvila cesarja Valerijana spremlja na srečanje s 
perzijskim princem. Prepozno ugotovijo, da je to prevara in jih 
Perzijci zaprejo v veliko taborišče. Rimljani kmalu najdejo 
človeka, ki prav tako beži iz taborišča. Kmalu se izkaže, da je to 
kitajski princ.  

Marku se zdi pot na Kitajsko bolj varna, zato se napotijo tja. 
Kmalu Rimljani spoznajo kitajsko kulturo, medicino, vojsko ... 

Ali se bo Marku in tovarišem še kdaj uspelo vrniti nazaj domov? 

Knjiga mi je bila zelo všeč, priporočam jo tudi drugim. 

                                                                                                                                     R.R. 
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UTRINKI  

ŠOLSKO GLASILO  

Osnovne šole Breg  

Rogaška c. 6  

2250 Ptuj  

Šolsko leto: 2013/2014  
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