
V soboto, 26. 1. 2019, 

smo bili na planinskem 

izletu v dolini Tamar.  

Starši so nas ob šestih pri-

peljali na železniško posta-

jo, kjer smo vstopili na 

avtobus. Dolgo smo se 

vozili, da smo prispeli na 

drugi konec Slovenije pod 

skakalnico velikanko. Iz-

stopili smo in imeli malico. 

Pripravil sem si dober sen-

dvič in ga z užitkom poje-

del. Odpravili smo se na 

pohod, s sabo smo vzeli 

sanke.  

Pot v dolino Tamar ni bila 

težka. Na polovici poti smo 

se sankali. Morali smo biti 

pazljivi, saj so iz snega 
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ponekod gledale skale. Na koncu 

doline je planinska koča, v kateri 

smo si lahko kupili čaj. Jaz sem 

imel svojega v termovki in sem ga 

spil. Pot nazaj je bila še lažja, ker 

se je spuščala in smo se lahko 

večji del poti sankali.  

Čeprav sem imel svoje sanke, sem 

jih odstopil puncam. To se mi  je 

zdelo prav, ker so mi jih pomaga-

le vleči.  

Ko smo prišli pod Planico, smo se 

sankali še na umetnem snegu. 

Nato smo še nekaj pojedli in odšli 

na avtobus. Tam smo jedli sladka-

rije. Vožnja nazaj je bila dolga. Ob 

sedmih so nas starši pričakali in 

nas odpeljali domov.   

Izlet je bil zelo lep in se že veselim 

naslednjega. 

Vid Beguš Mihelič, 6. b 

Aneja Kelc, 4. b 



V torek, 11. decembra 

2018, smo si učenci druge 

in tretje triade v SNG Ma-

ribor ogledali komično 

gledališko predstavo Gle-

dališče od Ž do A.  

V naslovnih vlogah sta zai-

grala Vladimir Vlaškalić in 

Mirjana Šajinović, igro je 

režirala Ivana Djilas, za 

kostume in sceno pa je 

poskrbela Maja Mirković. 

Detektiva Ž in A nam na 

komičen način, ki je sim-

patičen in privlačen 

predvsem za mlajše gle-

dalce, pokažeta zakulisje 

gledališča in nam pred-

stavita poklice, za katere 

sem prepričana, da niste 

vedeli, da sploh obstaja-

jo. Predstavitev poklicev 

je bila privlačna pred-

vsem za učence 8. in 9. 

razreda, ki se to leto od-

ločamo za vpis v srednje 

šole. Kdo ve, morda bo 

kdo med nami izbral po-

klic, ki smo ga spoznali v 

gledališki predstavi. Na-

vsezadnje je delo v gle-

dališču izgledalo zelo 

zabavno.  

Živa Antonič, 9. b  

 

GLEDALIŠČE OD Ž DO A  

po darilo s tisto številko, ki 

je bila na lističu. V nekate-

rih razredih je bilo do zad-

njega trenutka pred obda-

rovanjem napeto stanje, saj 

se ni vedelo, ali bodo vsi 

dobili darila. Marsikdo ni bil 

zadovoljen »samo s čokola-

do«, ker je on kupil bolj 

»kul« darilo. Predbožično 

obdarovanje ni namenjeno 

temu, da dobimo najboljša 

darila. To je dan za druže-

nje in takrat moramo biti 

zadovoljni z darilom, ki ga 

dobimo. Če nismo zares 

zadovoljni, vsaj pokažimo 

nekaj veselja in navdušenja, 

da razveselimo sošolca, ki 

je kupil to darilo. Če se vsi 

držimo pravil (dogovorjeni 

znesek, lepo zavito darilo) 

in če pokažemo malo vese-

lja ob odvijanju darila, nam 

bo to vsem polepšalo zadnji 

dan pred počitnicami. Ob-

darovanje je lep običaj v 

tem magičnem času, zato 

poskusimo biti odgovorni 

(da ne pozabimo darila) in 

prijazni, da ta dan ne bomo 

uničevali medsebojnih od-

nosov, ampak gradili nova 

prijateljstva.  

Anže Vidovič, 

6. a 

PREDBOŽIČNO OBDAROVANJE V NAŠEM RAZREDU 

December je čas praznikov 

in prazničnih obdarovanj. 

V petek, 21. 12. 2018, je bil 

zadnji dan pred  počitnica-

mi, zato so si učenci OŠ 

Breg ta dan popestrili z 

nastopi in obdarovanjem. 

Kako je potekalo to obda-

rovanje? 

V razredih so se dogovorili 

za določeno ceno. Ko so vsi 

učenci kupili darila, so jih 

zavili in prinesli v šolo. Vsa 

darila so zbrali najkasneje 

do petka. Nekateri so bili 

zgodnji in so darila prinesli 

takoj, drugi, pozabljivi, pa 

tik pred rokom. V nekaterih 

razredih so že vnaprej izžre-

bali, za koga se kupuje dari-

lo, v našem razredu pa smo 

se dela lotili drugače. Na 

vsako darilo smo napisali 

številko. Nato smo številke 

napisali še na lističe in jih 

vrgli v škatlo. Potem je vsak 

učenec izžrebal listič in šel 

Če nismo zares 
zadovoljni, vsaj 

pokažimo nekaj veselja 
in navdušenja, da 

razveselimo sošolca, ki 
je kupil to darilo.  
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Učenci, vključeni v krožka 
šolski časopis in šolski radio 
smo se v petek, 1. 3. 2019, 
odpravili na RTV Maribor.   

Tam nas je sprejela zelo pri-
jazna gospa Natalija Sinkovič, 
ki nam je predstavila Radio 
Maribor in Radio Si.  

Najprej smo si ogledali re-
cepcijo te velike hiše, nato 
novinarsko pisarno. Tam smo 
spoznali nekaj novinark in 
novinarjev. Izkazalo se je, da 
v tem poklicu prevladujejo 
ženske. Takoj smo jih vpraša-
li, kako je kaj na radiu. Z ve-

seljem so nam odgovorili in 
nam pokazali tudi nekaj 
opreme za na teren. Potem 
smo šli v sobo tonskega moj-
stra Gorana, ki nama je dovo-
lil, da greva v snemalni stu-
dio in zapojeva. Sošolci so 
naju gledali skozi okno sose-
dnega studia, midve pa sva 
dobili velikanske slušalke in 
Goran naju je postavil pred 
velik mikrofon. Imeli sva ma-
lo treme, malo naju je bilo 
strah, potem pa sva spoznali, 
da petje pred mikrofonom ni 
nič groznega. Med petjem 
sva se zabavali, še posebej 
nenavadno pa je bilo, ko sva 

potem slišali posnetek, na 
katerem je bil najin glas dru-
gačen. Najprej sva mislili, da 
bova zveneli obupno, potem 
pa se je izkazalo, da je posne-
tek dober. Nato smo obiskali 
še Radio Si, kjer smo lahko 
skozi steklo opazovali, kako 
novinarji in moderatorji go-
vorijo v eter v treh jezikih. 
Predvajali so tudi neke že 
posnete oddaje in v tem času 
se je na velikem zaslonu od-
števal čas do oddajanja v 
živo. Ko so pričeli govoriti in 
snemati, se je velik napis ON 
AIR obarval rdeče in morali 
smo biti čisto tiho. Ko je no-

da s stropa visi kup luči, 

reflektorjev in raznih stvari. 

Videli smo velike kamere in 

naprave, ki jih je gospa no-

vinarka Natalija imenovala 

»trotlbobni«, ker so na njih 

»švinglci« za novinarje. 

Rekla nam je, da moramo 

naslednjič televizijske vodi-

telje dobro gledati v oči in 

bomo videli, da berejo. 

Nekaj sošolk se je hitro po-

stavilo za voditeljski pult in 

pričele so se pretvarjati, da 

so voditeljice, ki poročajo o 

napadu kolonije veveric na 

Ptuj. Potem smo odšli še v 

sobo režije, kjer nam je 

gospod lučkar, ki upravlja s 

studijskimi lučmi, pokazal 

celo steno televizij, na kate-

rih se predvajajo posnete 

oddaje. Tam je bilo še več 

računalnikov in naprav z 

veliko gumbi, mikrofonov in 

velikih stolov. Na njih sedijo 

ljudje, ki urejajo stvari, da 

V petek, 1. 3. 2019, nas je 

mentorica peljala na pouč-

ni izlet v Maribor.  

Najprej smo se zbrali v šoli 

in se dogovorili, kako bo 

potekal dan. Razdelili smo 

si malico in se odpravili na 

avtobus. V Maribor smo se 

peljali skupaj z učenci 8. in 

9. razreda, ki so šli na ogled 

laboratorijev podjetja Mi-

kro+Polo.  

Šolski novinarji smo se od-

peljali do velike medijske 

hiše, kjer nas je čakala novi-

narka in radijska modera-

torka Natalija Sinkovič. Na 

recepciji smo morali pove-

dati kdo smo in zakaj smo 

prišli. Vzeli so nas čisto za-

res. Najprej nam je gospa 

Natalija pokazala Radio 

Maribor in Radio Si, nato pa 

nas je odpeljala še v televi-

zijski studio Televizije Mari-

bor. Presenečeni smo bili, 

so na koncu take, kot jih 

vidimo na televiziji. Ukvar-

jajo se s posnetkom, z zvo-

kom in s sliko, pomembna 

je tudi svetloba. Potem smo 

se zahvalili gospe Nataliji in 

se odpravili ven. Tam smo 

srečali še veliko ljudi. Učite-

ljica jih je prosila, da nam 

tudi oni povedo, kaj so po 

poklicu in kaj delajo. Tako 

smo spoznali še montažer-

ja, arhivarko, glasbeno ure-

dnico, urednico programa. 

Potem smo pomalicali in 

poklicali šoferja avtobusa, 

da nas je odpeljal v mesto. 

Tam smo pokukali skozi 

okno Radia City in se odpra-

vili v Univerzitetno knjižnico 

Maribor. Spet smo morali 

biti čisto tiho, saj se v tej 

knjižnici uči veliko študen-

tov. Ogledali smo si razstav-

ni prostor ter prvo in drugo 

nadstropje.  

OBISK RADIA MARIBOR IN RADIA SI NA RTV MARIBOR 

I ZLET ŠOLSKIH NOVINARJEV 

Sošolci so naju gledali 
skozi okno sosednega 
studia, midve pa sva 
dobili velikanske 
slušalke in tonski 
mojster Goran naju je 
postavil pred velik 
mikrofon.  
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vinarka Lidija Čučko prišla iz studia, 
smo ji zastavili kup vprašanj o tem, 
zakaj govori nemško, če je Sloven-
ka, ali se je že kdaj zmotila, kako se 
je izvlekla, ali se je že kdaj zasmeja-
la v mikrofon ipd.  

Odkar smo si v živo ogledali, kako 
izgleda delo novinarja in radijskega 
moderatorja, razmišljamo, da bo-
mo morda izbrali ta poklic.  

 

Zala Mojsilovič Meznarič in Ema 
Gojkošek, 5. b 

Knjižničarka nam je povedala, 

da ima UKM kar dva milijona 

enot gradiva, učiteljica pa nam 

je pokazala nenavadne napra-

ve, na katerih se da pogledati 

časopise tudi za sto let nazaj. 

Nato smo šli naprej in se spre-

hodili mimo Narodnega gledali-

šča Maribor, Univerze v Mari-

boru, kipa Antona Martina 

Slomška in stolne cerkve. Videli 

smo tudi frančiškansko cerkev, 

Trg Leona Štuklja, spomenik, 

posvečen žrtvam 2. svetovne 

vojne in še kaj. Nato smo morali 

odhiteti na avtobus, s katerim 

smo se vrnili na Ptuj.  

Hana Rozman, 5. b  



Pust smo na naši šoli praz-

novali dvakrat. Letos se je 

začel zgodaj, že konec fe-

bruarja,  in je trajal vse do 

pustnega torka.  

Že 28. 2. 2019 so k nam 

prišle različne maske. Tako 

hitro so prišle zato, da so 

učencem in učiteljem iz 

drugih držav pokazale na-

šo pustno tradicijo. Med 

glavnim odmorom smo se 

na šolskem dvorišču zbrali 

vsi domači učenci in učite-

lji ter gostje iz Poljske, Fin-

ske, Turčije, ki so bili na 

izmenjavi v okviru projekta 

Erasmus+.  

Program je začel pokač, 

nato so prišli kurenti, ki 

so s svojim divjim plesom 

in zvonjenjem odganjali 

zimo. Potem sta prišla 

demon, ki predstavlja 

zimo, in zeleni Jurij, ki 

predstavlja pomlad, in se 

začela loviti. Zeleni Jurij 

je uspešno ujel demona 

in ga porazil pred celo 

šolo. Najbolj smešna 

maska je bila baba, ki 

deda nosi. Med kurenti, 

ki so nas obiskali in pred-

stavljali pred  gosti iz tuji-

ne, je bil tudi učenec na-

še šole. Takrat smo bili 

vsi ponosni  nanj. 

Nadaljevanje pustnega 

rajanja na šoli je bilo na 

pustni torek. Prve tri ure 

smo imeli pouk po urni-

ku. No, tudi te ure so bile 

nekoliko skrajšane in 

mnogo bolj zabavne kot 

sicer, saj smo bili vsi 

maskirani in dobre volje.   

Še celo učitelji so bili 

maskirani in nekateri 

med njimi so  pri uri na-

pihovali balone. Presene-

tilo nas je, da je bilo toli-

ko kurentov in hudičkov 

— tradicionalnih  mask. 

Po malici smo šli v telo-

PUSTNO RAJANJE NA NAŠI ŠOLI  
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vadnico na pustni ples in 

pustno rajanje.  

Učenke osmega razreda so 

pripravile pustne igre za 

učence prve triade. Odde-

lek, ki je zmagal, je dobil 

pustno diplomo za zmago-

valce. Pouk se je tistega 

dne zgodaj zaključil, kar 

nam je bilo še posebej 

všeč, saj smo s pustnim 

rajanjem lahko nadaljevali 

doma.  

Nastja Čepek in Anže Vi-

dovič, 6. a  in  Andraž Vi-

dovič, 5. b 

ŠOLSKA BOŽIČNA PRIREDITEV NAVDUŠ ILA TUDI UČENCE 



V ponedeljek, 11. 3. 2019, 
smo se košarkarji OŠ Breg 
udeležili področnega tekmo-
vanja iz košarke.  

Tekmovanje je bilo organizi-
rano na OŠ Olge Meglič na 
Ptuju. Udeležile so se ga še 
ekipe OŠ Olge Meglič, OŠ 
Kajetana Koviča Poljčane in 
OŠ  Anice Černejeve Makole.  

Tekmovanje je bilo zelo zani-
mivo in napeto do zadnjega 
trenutka. Makolski košarkarji 
so nas premagali za eno sa-
mo točko. Bili smo zelo razo-
čarani, ampak smo se morali 

hitro pobrati in se zbrati, saj 
je sledila še tekma za tretje 
mesto z ekipo iz Poljčan.  
Premagali smo jih za 20 točk 
in se zasluženo veselili 3. 
mesta.  

Glede na to, da smo šele 
začetniki in da je bilo to naše 
prvo večje tekmovanje, smo 
lahko zelo zadovoljni. Za na-
grado smo dobili diplomo.  

Tega tekmovanja smo se 
udeležili Jure Fras, Nejc Šmi-
goc, Nejc Bedenik, Luka 
Medved, Jure Radaš, Tian 
Koncilija Horvat, Nik Leben, 

PODROČNO TEKMOVANJE IZ KOŠARKE ZA LETNIK 2006 IN MLAJŠE  
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Aleš  Prigl, Lukas Fideršek, 
Valdet Brojaj, Tomaž Holc, 
Žan Ritlop, Žan Sorger in Erik 
Van Pevcin. Pomagala sta 
nam tudi Nejc Ladič in Maja 
Kostanjevec. Naša trenerka, 
ki se ji ob tej priložnosti za-
hvaljujemo za vse, je učitelji-
ca Simona Kornik.  

To tekmovanje nam bo vsem 
ostalo  v lepem spominu in 
se že veselimo naslednjih 
tekmovanj.  

Erik Van Pevcin, 7. a 

Tadej Božičko, 5. a 

Tekmovanje je 
bilo napeto do 
zadnjega 
trenutka! 
 
Učenci iz OŠ 
Makole so nas 
premagali za eno 
samo točko! 



V ponedeljek, 26. 11. 2018, 

smo se učenci 6. in 8. razre-

da z avtobusom odpeljali v 

Ljubljano, da bi si ogledali 

razstavo Body Worlds Vital. 

 Sprejel nas je vodič, ki nas je 

vodil po razstavi in nam po-

vedal vse mogoče zanimivo-

sti, nad katerimi smo bili nav-

dušeni. Videli smo lahko vse 

človeške organe, posebej nas 

je pritegnilo srce, pa tudi 

mišice, možgani in ožilje so 

izgledali malo strašljivo. Imeli 

smo priložnost ogledati si 

razliko med telesi ljudi, ki 

so se ukvarjali z najrazlič-

nejšimi športi, npr. telo 

golmana, šahista, gasilca in 

celo telo pirata … Vsa tele-

sa, okostja in organi so bili 

pravi in shranjeni po po-

stopku plastiniranja. To je 

postopek, ko telo potopijo 

v posebno kemikalijo, da jo 

organi in kosti vpijejo, nato 

pa se posušijo. Ta postopek 

preprečuje, da bi vse, kar 

smo lahko videli na razstavi, 

začelo gniti in razpadati. 

Najzanimivejši podatek je 

bil, da je v enem odraslem 

človeškem telesu toliko žil, 

da bi jih vse skupaj lahko 

kar dvakrat ovili okoli Zem-

lje. Body Worlds je znan po 

vsem svetu, tudi v Sloveniji 

so bili že večkrat, toda vsa-

kič z drugo razstavo. Po 

razstavi smo imeli tudi de-

lavnice, ki so bile posveče-

ne našim čustvom oz. naše-

 

RAZSTAVA ČLOVEŠKIH TELES BODY WORLDS VITAL  

Prireditev, ki je bila 6. 12. 

2018, se nama je zdela zelo 

zanimiva. Zanimalo naju je, 

kaj si o tem misli 15 učen-

cev 7. b-razreda.   

Naredili sva anketo o prire-

ditvi. Odzivi učencev na 

prireditev so bili zelo dobri, 

kar naju je pozitivno prese-

netilo. 34 % učencev je od-

govorilo, da jim je bila pred-

stava zelo všeč, saj so ob-

krožili oceno 8 od 10. Tudi 

pri naslednjem vprašanju so 

bili enotni. Čeprav je bilo 

možnih več odgovorov, je 

kar 55 % učencev odgovori-

lo, da je bila najboljša točka 

Šolski band. Po najinem 

mnenju so bili odlični vsi 

nastopajoči, ki so zbrali 

dovolj poguma in nastopili. 

Kar 60 % učencev je odgo-

vorilo, da jim je bila priredi-

tev ravno prav dolga. Po 

najinem mnenju pa je bila 

malenkost prekratka, saj je 

bila tako zanimiva, da bi 

zlahka zdržali še točko ali 

dve. Vprašali smo jih tudi, 

kaj bi spremenili, če bi lah-

ko. Večina jih je odgovorila, 

da ne bi spremenili ničesar. 

Dekoracija se jim je zdela 

popolna in pravljična, saj je 

33 % vprašanih odgovorilo 

oziroma obkrožilo 10 od 10. 

Po najinem mnenju je bila 

dekoracija izvirna in ravno 

prav božična. Vprašali sva 

jih tudi, ali jim je bila všeč 

postrežba hrane in pijače. 

Rezultati so bili izjemni, saj 

je kar 93 % sedmošolcev 

KULTURNI PRAZNIK  

V četrtek, 7. 2. 2019, je na 

OŠ Breg potekala šolska 

prireditev na temo sloven-

skega kulturnega dneva. 

 Najprej je otroški pevski 

zbor zapel himno – kitico 

Prešernove Zdravljice – in 

pesem o deželi branja. Go-

spod ravnatelj Milan Fakin 

nam je predlagal, naj se 

učenci udeležimo čim več 

kulturnih prireditev. Na 

oder je povabil knjižničarko 

gospo Lilijano Klemenčič. 

Povedala nam je veliko za-

nimivih stvari o Francetu 

Prešernu in koliko izvodov 

njegovih del in del o njem 

imamo v knjižnici Ivana 

Potrča. Na prireditvi so na-

stopile tudi učenke Ela 

Matjašič Kmetec, Živa Anto-

nič in Maruša Antonič, ki so 

zaigrale na inštrumente. Na 

koncu je gostja, ga. Lilijana 

Klemenčič, povedala pravlji-

co. Ko sta minili 2 šolski uri, 

smo vsi odšli nazaj v svoje 

razrede. 

Luana Slavinec, 6. a 
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mu mišljenju. Delavnice so 

vodili skavti iz Skavtskega 

društva Slovenije. Odpravili 

smo se nazaj na Ptuj in se 

vrnili okoli štirih popoldan. 

Če vas zanima še več o tej 

razstavi, si lahko preberete na 

spletni strani: www.body-

vital.si. 

Aleš Prigl, 6. a 

 

odgovorilo pritrdilno. Obe se 

definitivno strinjava z anketi-

ranci, saj je bila postrežba 

odlična. Prišlo je veliko obi-

skovalcev, kar je presenetilo 

nastopajoče ter učitelje. Pro-

dane so bile skoraj vse voščil-

nice. S prostovoljnimi prispev-

ki smo zbrali kar nekaj denar-

ja, ki bo namenjen učencem, 

ki si težje privoščijo šolo v 

naravi ali šolske izlete. 

V spodnjem tortnem diagra-

mu si lahko pogledate, kako 

so učenci ocenili (5–10)

predstavo.                              
Ema Vrbnjak in Tia  Zmazek, 7. b 

ŠOLSKA BOŽIČNA PRIREDITEV NAVDUŠILA TUDI UČENCE 



Ali ste se kdaj vprašali, 
zakaj je pust vsako leto ob 
drugem času?  

Pust je premakljiv praznik, ki 
se praznuje 7 tednov pred 
veliko nočjo. Tudi velika noč ni 
vedno ob istem času. 

Ali veste, od kod naj bi 
prišla beseda pust?  

Beseda pust, ki so jo poznali že 
predniki, je verjetno nastala iz 
»mesopust«, to je iz be-
sed meso in postiti se ali 
iz meso in opustiti ali pustiti 
(meso). 

 

Naju je zanimalo, kako se 
učenci OŠ Breg pripravljajo 
na pust, zato sva naredila 
anketo za četrtošolce.  

Ugotovila sva, da so se fan-
tje in dekleta odločili, da se 
bodo našemili. Dekleta so 
po večini odgovorila, da 
bodo našemljena v princeso 
ali drug dekliški lik. Fantje 
se bodo našemili v risanega 
junaka ali drug fantovski lik. 
Zanimalo naju je, ali so 
učenci ustvarjalni in ali sami 
izdelujejo maske. Skoraj vsi 
so se odgovorili, da bodo 

masko in kostum kupili v trgo-
vini. Povprašala pa sva tudi, 
ali gredo učenci na zabavo v 
maskah. Polovica se jih je 
odločila, da gredo, polovica 
pa ne. Postala pa sva še bolj 
radovedna in povprašala sva, 
ali se bodo udeležili povorke. 

dejavnost. Vsem učencem so 

všeč dejavnosti, ki so jih izbrali 

in jih obiskujejo. Skoraj vsi 

fantje so se za dejavnosti odlo-

čili sami, dekleta pa so se po-

svetovala s starši. Vsi fantje 

obiskujejo tudi izvenšolske 

dejavnosti, pri dekletih pa je 

nekaj takih, ki izvenšolskih 

dejavnosti nimajo. Največ fan-

tov trenira nogomet, dekleta 

pa več različnih športov 

(odbojka, plavanje, gimnasti-

ka). Fantje pogrešajo računal-

niški krožek, ker ta, ki je, ni za 

vse, punce pa ne pogrešajo 

nobene dejavnosti. Fantje so 

izrazili željo tudi po šahovskem 

krožku in še kakšni športni 

dejavnosti, saj pogrešajo pro-

jekt Zdrav življenjski slog. Ugo-

tovili sva, da so otroci zelo 

povezani s športnimi dejav-

nostmi. To sva tudi predvide-

vali, vendar naju je število 

dejavnosti vseeno presenetilo.           

Jana P.  in Eva Kozar, 5. b 

Spraševali sva se, koliko de-

javnosti imajo otroci v šoli in 

izven nje (po pouku). Ugoto-

vili sva, da imajo otroci različ-

ne dejavnosti.  

Ker jih imava že sami kar ne-

kaj, naju je zanimalo, kako 

najini sošolci (5. b) preživljajo 

svoj prosti čas oz. čas po pou-

ku. 

Sestavili sva ankete, ki so jih 

rešili najini sošolci. Že po pr-

vem pregledu anket sva ugo-

tovili, da se učenci v prostem 

času gibajo, saj imajo radi 

šport. Med vsemi dejavnost-

mi, ki so jih petošolci našteli, 

je veliko več športnih dejav-

nosti kot drugih dejavnosti.  

Ugotovili sva, da največ de-

klet obiskuje po tri šolske 

dejavnosti, fantje pa po dve. 

Fantje po večini obiskujejo 

šolske dejavnosti, ki so pove-

zane s športom, dekleta pa 

najbolj množično obiskujejo 

prvo pomoč, kar je koristna 

O PUSTU 

KATERE DEJAVNOSTI OB ISKUJEJO PETOŠOLCI 
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1. Kje se najraje igraš? 
a) Zunaj, v parku, na dvorišču, na igrišču ... 
b) V svoji sobi za računalnikom. 
c) V svoji sobi z različnimi igračami. 
č) Kjerkoli, le da lahko ustvarjam, rišem, izdelujem … 
 
2. S čim se najraje igraš? 
a) S palicami, z listjem, žogo in z vsem, kar najdem zunaj … 
b) Najraje igram igrice na telefonu, računalniku, tablici. 
c) S plišastimi ali plastičnimi igračami, z avtomobilčki … 
č) S papirjem, škarjami in z drugimi stvarmi za ustvarjanje. 
 
3. Izberi igro, ki ti je najbolj všeč. 
a) Nogomet ali skrivanje in lovljenje med drevesi. 
b) Katerakoli računalniška igrica. 
c) Barbike v barbihiši, konjički oz. beyblade, avtomobili … 
č) Izdelovanje pustne maske, lutke, risanje avtomobila … 
 
4. Zakaj se igraš?  
a) Ker imam rad/a naravo, gibanje v naravi. 
b) Ker imam rad/a sodobno tehnologijo (tablica, telefon). 
c) Ker imam rad/a nove igrače, junake iz risank ipd.  
č) Ker rad/a ustvarjam, izdelujem nove stvari. 
 
5. Kako oz. s kom se najraje igraš? 
a) S prijatelji ali z živalmi.  
b) Sam/a, včasih pa se s prijatelji povežem prek spleta.  
c) Sam/a ali s prijatelji, ki imajo podobne igrače.  
č) Sam/a ali z drugimi prijatelji, ki radi ustvarjajo.  
 
Preštej svoje odgovore in poskusi ugotoviti, kateri igralni 
tip si. 
                                                     Ema, Zala in Eva Kozel, 5. b 

UGOTOVI , KAKO SE NAJRAJE IGRAŠ 

Ugotovila sva, da se jih bo kar 
nekaj udeležilo povorke, vendar 
jih bo bolj malo nosilo tradicio-
nalne maske, npr. kurant, ko-
rant, hudič ipd. 

                                                                                                
Jan Radaš in Jure Šijanec, 5. b 

Lara Milošič, 3. a 



Če imaš največ odgovorov A, 

si OTROK NARAVE. 

Najraje se igraš zunaj pod 

drevesi, četudi si pri tem 

umažeš roke ali si strgaš hla-

če. Tudi igre z žogo ali drugi-

mi pripomočki ti niso tuje in z 

veseljem se pridružiš sošol-

cem na igrišču. Taka igra ti 

koristi, ker se gibaš na sve-

žem zraku, razvijaš koordina-

cijo ter spoznavaš živali in 

rastline. Svoje sošolce in star-

še prepričaj, da se ti pridruži-

jo in kakšno popoldne preži-

vite v gozdu ali na travniku.   

 

Če imaš največ odgovorov 

B, si MODERNI OTROK . 

Kadar te kdo išče, te bo 

našel pred računalnikom ali 

pa v kakšnem kotu, kjer 

igraš igrice na telefonu ali 

na tablici. Pazi, da ne posta-

neš odvisen od igric. Starše 

vprašaj, ali so igrice, ki jih 

igraš, primerne za otroke 

tvoje starosti. Skupaj poišči-

te igre, kvize ali aplikacije, s 

katerimi se boš učil tuje 

jezike, vadil računanje, 

spoznaval zastave sveta, 

različne živali in rastline ter 

s pomočjo sodobne tehno-

logije pridobival znanje.  

Če imaš največ odgovorov 

C, si IGRIVI OTROK.  

Doma imaš kup igrač, med 

katerimi je gotovo tudi tvo-

ja najljubša, ki jo imaš že 

več let. Včasih se z igračami 

pogovarjaš ali se igraš, da 

so lutke, ki govorijo. To je 

zelo dobro za razvoj tvoje 

domišljije. Če imaš veliko 

plišastih in plastičnih igrač, 

premisli, ali bi lahko katero 

med njimi podaril otrokom, 

ki živijo v slabših material-

nih razmerah.  

 

 

ODGOVORI VPRŠALNIKA O IGRANJU  

tako ugotovili, ali so 

»otroci narave«, »moderni 

otroci«, »igrivi otroci« ali 

pa »ustvarjalni otroci«. 

Anketo so rešili učenci 3. b 

in 5. b-razreda.  

Ugotovile smo, da je veči-

na staršev svojih otrok ne 

pozna tako dobro, kot si 

mislijo. Več kot polovica 

tretješolcev se najraje igra 

zunaj! To pomeni, da je 

večina otrok obkrožila 

največ odgovorov a in so 

se uvrstili v skupino 

»otroci narave«. Nekaj 

fantov iz tretjega razreda 

je ravno vmes med »otrok 

narave« in »sodobne teh-

nologije«, saj se radi igrajo 

zunaj, z žogo in tudi notri, 

z računalnikom. Veliko 

deklic v tretjem razredu je 

sebe označilo za 

»ustvarjalnega otroka«, saj 

rade rišejo, barvajo in ustvar-

jajo. Le ena deklica je »otrok 

sodobne tehnologije« oz. je 

obkrožila največ odgovorov 

b.  

Ugotovile smo, da se otroci iz 

prvega triletja najraje igrajo 

zunaj. Naše predvidevanje 

drži. 

Kadar naše sošolce kdo vpra-

ša, kaj počnejo med počitni-

cami ali v prostem času, vsi v 

en glas rečejo: »Igramo raču-

nalniške igrice!« Predvidevale 

smo, da se največ učencev 

najraje igra zunaj in tudi z 

računalnikom ali s telefonom, 

ker smo večkrat slišale za 

kazen – »biti brez telefona«. 

Mislile smo si, da si otroci 

Spraševale smo se, kako 

se otroci najraje igrajo.  

Ko smo gledale, kako se 

deklice in dečki iz tretjega 

razreda igrajo na šolskem 

igrišču, smo pomislile, da 

se otroci najraje igrajo 

zunaj. Potem smo se 

spomnile na to, kaj po 

navadi o svojih otrocih 

pravijo starši – da najraje 

čas preživijo pred računal-

niškim zaslonom.  

Začele smo razmišljati, 

kako bi izvedele, ali je na-

še mnenje pravilno in ali 

se starši motijo. Ravno 

zato smo se odločile, da 

naredimo anketo. Sestavi-

le smo jo tako, da so učen-

ci na koncu prešteli število 

odgovorov a, b, c in č ter 
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Če imaš največ odgovorov Č, 

si USTVARJALNI OTROK. 

Nekateri otroci niso prav nič 

veseli novih šolskih potreb-

ščin, tebe pa nove barvice, 

voščenke, ravnilo, škarje in 

lepilo navdušijo, saj veš, za 

kaj jih lahko uporabiš. Svoje 

starše pogosto razveseliš s 

kakšno novo risbo ali z izdel-

kom iz papirja. Ker si iznajdljiv 

in ustvarjalen, ti je le redko 

dolgčas. Kadar ustvariš kaj 

zanimivega, svojo idejo pred-

stavi sošolcem, da bodo tudi 

oni razgibali svoje prste in 

možgane.  

  Eva Kozel, Ema in Zala , 5. b  

verjetno res zaslužijo kazen, 

da so brez telefona. Ta kazen 

je poučna. Če otroci nimajo 

telefona, se več igrajo zunaj. 

Če pa se otroci že tako najraje 

igrajo zunaj, ta kazen ni naj-

bolj logična.  

Zato smo se odločile, da anke-

tiramo tudi 5. razred in rezul-

tate primerjamo z rezultati 3. 

razreda. Izkazalo se je, da se 

tudi največ učencev iz 5. raz-

reda – skoraj vsi – najraje igra 

zunaj. Naša trditev oz. naše 

predvidevanje ne drži pov-

sem. Kar pomeni, da smo se 

zmotile.  

Vesele smo, da smo se, saj 

smo se naučile, da ne smemo 

sklepati brez raziskave in do-

kazov. Morda učenci res veli-

ko časa preživijo pred ekrani, 

a se še vedno najraje igrajo 

KAKO SE IGRAJO TRETJEŠOLCI IN PETOŠOLCI  



                               Vid Himelrajh Ovčar, 2. a                                                                

ameriških dolarjev, kar bi znašalo pri-

bližno 3.500 evrov.  

Zanimalo nas je, za kaj vse učenci in 

učitelji OŠ Breg uporabljajo telefone, 

koliko časa »zapravijo« za telefon in 

podobno, zato smo naredili anketo.  

Ugotovitve kažejo, da je večina peto-

šolcev dobila prvi telefon pred svojim 

desetim letom in ga uporablja 30 mi-

nut na dan oz. kadarkoli imajo čas. 

Petošolci telefonov ne zamenjajo, če ni 

nujno, zato je zanimivo, da je večina že 

enkrat menjala telefon. Več kot polovi-

Telefoni so postali nepogrešljiva 

stvar v vsakdanjem življenju. 

Skoraj vsi na naši šoli imajo tele-

fon.  

Danes so telefoni velikokrat pre-

komerno uporabljeni, nekateri 

preživijo veliko časa s telefonom 

v roki. Telefoni so uporabni za 

veliko stvari: za klicanje in poši-

ljanje kratkih sporočil (SMS), za 

navigacijo z GPS, za splet 

(Google), za krajšanje časa (igre) 

in za urejanje raznih opravkov, 

npr. iskanje zaposlitve, plačeva-

nje položnic, nakupovanje prek 

spleta.  

Telefoni so se začeli razvijati v 

novem veku. Takrat je bil prvi 

telefon Iskrin. Prvi klic je bil leta 

1892. Alexander Graham Bell je 

poklical iz New Yorka v Čikago. 

Naše babice se gotovo še spom-

nijo Iskrinih telefonov, saj so jih 

pri nas množično uporabljali vse 

do 21. tisočletja. Nekoč je bil 

»domači« telefon pri vsaki hiši, 

zdaj pa veliko družin namesto 

stacionarnega telefona uporablja 

več mobilnih telefonov. Prvi mo-

bitel je bil Motorola Dyana TAC 

8000x. Leta 1983, ko so ga izde-

lali in poslali na trg, je stal 3995 

 

ALI BOMO POSTALI ODV ISN I OD TELEFONOV? 
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ca petošolcev  telefona ne nosi v šolo. 

Za njih zaplemba telefona ne bila pre-

velika kazen. Večina učencev uporablja 

naslednje aplikacije oz. programe: 

Viber, Tik Tok, YouTube, Messenger, 

Snapchat, Google, igre (razne). Pravijo, 

da ne uporabljajo aplikacij, ki niso pri-

merne za njihovo starost. Telefone 

uporabljajo še za klice, SMS-e, fotogra-

firanje, ogled posnetkov, brskanje po 

spletu in za igre. Velik del petošolcev 

misli, da lahko postanemo odvisni od 

telefonov.  

 

zunaj, na igrišču, na travniku, v 

gozdu, vendar za to navadno po-

trebujejo prijatelje ali sošolce. Če 

nimajo nikogar v bližini, pa igrajo 

računalniške igrice.  

Lepo je bilo delati z učenci 5. in 3. 

razreda in se naučiti nekaj nove-

ga.  

                                                         

Eva Kozel, Ema Gojkošek in Zala 

Mojsilovič Meznarič, 5. b 

Leander Kojc, 4. a 



Tudi šestošolci so svoj prvi tele-

fon dobili med 8. in 12. letom. 

Veliko učencev uporablja telefon 

vsak dan, uporabljajo ga skozi 

cel dan, vendar po navadi ne več 

kot eno uro. Večina jih telefona 

ne menjava, če ni nujno. Učenci 

v tem razredu so povprečno že 

dvakrat menjali telefon. Pol 

razreda telefona ne nosi v šolo, 

druga polovica pa ga ima vedno 

s seboj. Če bi jim starši zaplenili 

telefon, to ne bi bila huda kazen. 

Večina telefon uporablja za igre, 

hkrati pa tudi za klicanje, iskanje 

podatkov, poslušanje glasbe, 

SMS-e, snemanje, slikanje, 

spremljanje športnih rezultatov, 

navigacijo, internet in za gleda-

nje videoposnetkov na YouTubu. 

Najpogosteje telefon uporabijo 

za telefoniranje oz. klicanje in za 

socialna omrežja (tudi Facebo-

ok). Aplikacije, ki jih uporabljajo, 

so: Snapchat, igrice (razne), 

YouTube, Google, Instagram, 

Facebook, Skype, Messenger, 

mCOBISS, Viber, Tik Tok, What's 

Up, Twich. Vsi menijo, da so 

naštete aplikacije primerne za 

njihovo starost. Šestošolci meni-

jo, da lahko postanemo odvisni 

od telefona.  

Večina sedmošolcev je dobila 

telefon med 8. in 12. letom, 

uporabljajo ga 1 uro na dan in 

kadarkoli imajo čas. Telefon 

menjajo na dve leti in veliko jih 

ima že svoj tretji telefon. Veli-

ko jih v šolo ne nosi telefona. 

Polovici sedmošolcev bi bila 

zaplemba telefona huda ka-

zen. Večina jih je že bila kazno-

vanih tako, da niso smeli upo-

rabljati telefona ali računalni-

ka. Aplikacije, ki jih uporablja-

jo, so:  Messenger, YouTube, 

Google, Snapchat, ROBLOX, 

Instagram, Facebook, Viber in 

razne igre. Sedmošolci menijo, 

da so te aplikacije primerne za 

njihovo starost. Na telefonih 

največ časa igrajo igrice. Tele-

fon uporabljajo še za: SMS-e, 

splet, fotografiranje, e-pošto, 

klice, računalo, tudi za šolo. Vsi 

razen enega sedmošolca meni-

jo, da lahko postanemo odvisni 

od telefonov.  

Učitelji niso učenci in zato ne 
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mislijo tako, kot mislimo učenci. 

Pa poglejmo rezultate njihovih 

anket. 

Večina učiteljev in učiteljic je 

dobila svoj telefon po 24. letu. 

No, pravzaprav so si ga sami 

kupili. Uporabljajo ga povprečno 

od 30 do 60 min na dan, kadar-

koli imajo čas. Telefona ne me-

njajo, če ni potrebno. Povprečno 

so že zamenjali 5 telefonov. Tele-

fon imajo zraven tudi v šoli oz. v 

službi. Za učitelje zaplemba tele-

fona ne bi bila velika kazen. 

Vprašali smo jih tudi, če so bili 

kdaj kaznovani z zaplembo tele-

fona, a večina ni dobila take 

kazni.  

Učitelji telefon uporabljajo za 

veliko različnih stvari, npr. za: 

spletno banko, telefoniranje, 

fotografiranje, navigacijo, SMS-e, 

koledar, kalkulator, Gmail, novi-

ce ipd. Tudi učitelji radi brskajo 

po internetu. Aplikacije, ki jih 

uporabljajo učitelji, so: splet, 

Suse, Mss (Mladinski Svet Slove-

nije), Pedagogy Wheel, Gmail, 

svetilka, zemljevid, Youtube, 

Instagram, Skype, mCOBISS, 

Messenger, Facebook …  

Aplikacije, ki jih uporabljajo uči-

telji, so primerne za njihovo sta-



rost. Učitelji ne uporabljajo svojega tele-

fona za igranje igric. Vsi učitelji razen 

enega menijo, da lahko postanemo odvi-

sni od telefona.  

Razlike med učitelji in učenci so nas zelo 

presenetile, ker je današnja generacija 

dobila telefon veliko pred učitelji. Povpre-

čen učenec je dobil telefon pred 10. le-

tom, učitelji pa po 15. letu ali še kasneje. 

Učitelji uporabljajo telefone za veliko 

drugih stvari kot učenci in na telefonu ne 

igrajo igric. Skoraj vsi učenci in učitelji 

mislijo, da lahko postanemo odvisni od 

telefona. Starejši kot so učenci, več časa 

porabijo za telefon.  

Nastja Čepek ter Anže in Andraž Vidovič 
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Maj Rakuša, 1. b 

 

Če si ti eden izmed tistih, ki po-
gosto obrekuje, ali misliš, da je 
to dobro za tistega, ki ga obreku-
ješ? Kako misliš, da se počuti? 
Preden nekaj poveš, se postavi 
na njegovo mesto in premisli, 
kako bi bilo tebi! Po moje ne 
najboljše, kajne? Skoraj vsak iz 
lastnih izkušenj ve, kako je, kak-
šen je občutek žalosti. Samo 
povedati želim, da namesto da 
nekomu rečeš nekaj slabega, 
ponižujočega ali celo neresnične-
ga, mu raje povej nekaj lepega, 
prijaznega, da ga spraviš v dobro 
voljo, ne pa v žalost. Premisli in 

presodi, ali si dovolj močan, da 
nehaš s tem. Če pa ne želiš neha-
ti, pa preprosto ne širi neresnič-
nih, žaljivih in ponižujočih besed. 
Človek, ki nekaj sliši o drugem 
človeku, si marsikaj zapomni, a ne 
preverja, če je nekaj res. To je 
tako kot perje, ki ga enkrat v ve-
tru raztreseš po njivi in ga čez 
nekaj dni želiš pobrati, a ne gre. 
Veš, zakaj? Perje je odpihnilo in 
ga ne moreš vzeti nazaj. Tako ne 
moreš  vzeti nazaj besed, ki si jih 
izrekel. Zato premisli, kaj boš re-
kel, preden izrečeš.  
                                                                                                                             

Lana Cvjetković Vindiš, 7. b 

OBREKOVANJE 

Bodi junak in ne žali sošolcev in 
drugih ljudi. Če vidiš, da koga 

napadajo, se postavi zanj in mu 
pomagaj ali obvesti odrasle.  

 
Beseda lahko naredi še večjo  

škodo kot pravo orožje. 
Razmisli, preden rečeš.    

    Filip Lah, 2. a 



Prišli smo v Kranjsko Goro, 
kjer prog je devetero. 
Smučanje nam je zelo všeč, 
saj to je za športnike prava reč. 
 
Hrana je bila solidna, 
ker kuharica bila je pridna. 
Soba je bila mala  
in to res ni šala. 
 
Nismo imeli najbolj čiste sobe, 
čeprav ne podpiramo lenobe. 
 
Zvečer pa je končno prišel čas, 
da telefon nam zazvoni naglas. 
Telefone smo dobili  
in mobilne porabili. 
 
Ko pa deset ura je odbila, 
učiteljica se še ni umila. 
Kako pa to vemo? 
Ker prišla k nam je v sobo. 
 
Zjutraj pa je najlepši pogled  
na gorski svet. 
 
CŠOD bi se še radi zahvalili, 
saj smo se veliko novega naučili. 
 
Blaž Čepe, Gašper Kopše in Mark 
Markež, 8. a 

Vsak dan se ob 7. uri zbudimo 
in veseli na telovadbo odhitimo, 
kjer si ves znoj iz telesa spodimo 
ter potem lačni na zajtrk »priletimo«. 
 
»Pancarje« obujemo,  
rokavice nadenemo, 
ko pa učitelj zakriči,  
vsi na smučišče zapeljemo! 
 
Na strme proge se podamo, 
ker učitelji mislijo, da vse znamo. 
Po tem pa na »čajček« odhitimo 
in znova energijo dobimo. 
 
Po kosilu v sobe odvihramo, 
kjer kombinezone sušit damo. 
Po odmoru dejavnosti imamo, 
ker učitelji radi nas imajo 
in se z nami radi igrajo. 
 
Po večerji telefone dobimo 
in staršem sporočimo, 
da se nam še ne da priti, 
saj tukaj je tako fino! 
 
Učiteljica nas opozori,  
da moramo spat vsi, 
saj jutri bomo spet smučat šli. 
Seveda pa mi to malo preslišimo, 
ker pesmico za nastop pišemo. 
 
Lea Dolinar, Vita  Hentak, Maja Kostanje-
vec, 7. a 
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Miš po cesti hodi, 
nasproti pa ji mačka trobi: 
»Spravi se s ceste, ti mala podgana, 
zgledaš kot ena čudna vrana.« 
 
Miš pa nazaj krili ter cvili 
in si zraven nohte pili: 
»V luknjo se skrijem ti 
pa me več ni.« 
 
Mačka se ji smeji: 
»Dvakrat za teboj skočim 
pa te res več ni.« 
 
Miš mirno v luknjo skoči, 
zdaj se ona mački smeji, 
in ji govori: 
»Kaj mi pa zdaj moreš ti?« 
 
Kdor v življenju trezno razmišljati zna, 
sploh ne potrebuje močnega telesca 
ali kaj podobnega! 
 
Lea Dolinar, Nejc Bedenik, Maja Ko-
stanjevec, Vita Hentak, 7. a 

 

DAN V CŠOD KRANJSKA GORA  

Jaz sem muca, ti pa ne, 
jaz sem mehka, ti pa ne, 
vsi me opazijo,  
tebe pa nobeden. 
 
Jaz sem muca, ti pa ne,  
cel dan spim, ti pa ne, 
vsak bi me rad pobožal, 
ti pa me nisi vreden. 
 
No, saj sam predobro veš,  
kaj bi dal, da bi bil muca,  
da bi te vsi lahko crkljali,  
in te ne spustili. 
 
Eva Kozar, 5. b 

   JAZ SEM MUCA  

Coprnico krasijo črni zobje, 
da ti oči zaslepe. 
Rdeče oči kot kri  
ali kot gozd, ki gori. 
 
Veliko bradavico  
na nosu ima, 
nos pa tak,  
da z njim lahko grablja. 
 
Lasje skuštrani kot seno  
in oblačila črna kot zlo.  
 
Ko te pogleda, ti postane slabo. 
 
Ema Gojkošek, 5. b 

   COPRNICA  

 

Opravljanje je res pogosta stvar! 
Vsak dan ga vidiš lahko,  
preprečiš pa ga težko, 
saj besede vedno ostanejo. 
 
Tudi ti to težko pretrpiš, 
greš v »kafič« in se z osebo, 
ki ti je blizu, 
pogovoriš. 
 
Vem, da je težko,  
a uspelo ti bo priti čez to! 
 
Samo malo se moraš zadržati 
in kako besedo manj »zarenčati« 
pa bo tudi tebi bolje! 
 
Eva Fajt, 8. a 

   OPRAVLJ IVKA 

   MIŠ IN MAČKA 



243. dan v mojem dnevniku 

Pozdravljen, dragi dnevnik! 

Dan pred sv. Erazmom. Na 
dvoru imamo nekega moč-
nega visokega kmeta, ki 
misli, da bo premagal Br-
davsa. Hm … no, kako mu je 
že ime? Aha, Martin Krpan! 
Ta kmet je prijahal k nam, 
na Dunaj, pa so rekli, da se 
bo lovil z Brdavsom. Z mo-
jim butastim pritlikavim 
možem sta odšla iskat orož-
je. No, ugotovi, kaj se je 
tam zgodilo! Orožje upo-
rabljamo že 563 dni, pa se 
še nobenemu vojaku ni 
zlomilo. Potem pa pride ta 

kmet in reče, da je vse pre-
več švoh. Spet v glavno vlo-
go stopi moj ljubki mož s 
kratko pametjo, ki pusti, da 
iz MOJE dragocene lipe 
naredijo orožje za tega 
kmeta. Zakaj? Če pa vemo, 
da bo na koncu tako ali 
tako Brdavs zmagal. Kje se 
bom senčila? Pod čem bom 
ležala, da mi ne bo vroče, 
ko bo sonce najbolj žgalo? 
Kot da ni bilo to dovolj, mi 
je ta Brdavs ubil še sina. 
Ampak to sploh ni po-
membno. Moje lipe ni več! 

Lea Dolinar, 7. a 

odpeljali  v zapor. Nato je 

prišel tajni agent Berti, ki je 

ugotovil in vsem razglasil, 

da živali niso živali, ampak 

ljudje. Zgodila se je apoka-

lipsa, vsi so izginili, le nekaj 

ljudi, med njimi tudi mi, je 

preživelo. Srečni, ker smo 

preživeli, smo šli na obalo in 

tam smo videli kita in veve-

rico na randiju. Svet je nor! 

Jure Šijanec, Jan Radaš, 

Jakob Kukovič, Leon Hentak 

5. b 

Prikazal se je bog vetra in 

uporabil svoje moči. Ribiča 

je ponesel visoko v nebo. 

Tam mu je postavil tri nalo-

ge. Prva je bila takšna, da je 

moral vrniti vse, kar je dobil 

od čarobne ribice. To je 

takoj opravil. Dobil je drugo 

nalogo, pri kateri je moral 

obljubiti, da si ne bo nikoli 

več zaželel preveč želja. 

Obljubil je tudi to. Tretja 

naloga je od njega zahteva-

la, da v tistem delu morja 

ne sme več loviti rib. Rekel 

je, da bo upošteval in izpol-

nil tudi to nalogo. Do konca 

svojih dni je to dejanje ob-

žaloval in si ni več opomo-

gel.  

V domu upokojencev je vse 

življenjske zgodbe pripove-

doval obiskovalcem in upo-

kojencem. Tudi njegove 

pravljice je konec, čeprav ni 

počil noben lonec.  

Nik Leben, Enej Jerenko, 

Iztok Cebek, Anže Vidovič, 

6. a 
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Nekoč je živel ribič, ki je 

zelo rad lovil ribe. Nekega 

dne je zapravil ves denar, 

da je lahko šel za cel dan 

lovit ribe na morje.  

Lovil je že skoraj celih 

dvanajst ur, a ulovil ni še 

nobene ribice. Tik preden 

je hotel nehati, je ulovil 

zlato ribico. Ko je prispel 

v pristanišče, je začel 

verjeti, da je ribica čarob-

na. Čeprav ribica ni spre-

govorila, je opazil, da ima 

veliko srečo, ker je zadel 

jackpot. Vsak, ki je to 

izvedel, ga je prosjačil, da 

bi dobil kaj denarja.  

Ko je prišel domov, se je 

usedel na kavč in vklopil  

radio. Naenkrat je zaslišal 

neznani glas in se pre-

strašil kot še nikoli. Ugo-

tovil je, da govori ribica. 

Sprva se je ustrašil in ho-

tel ribico vreči stran, a se 

je pomiril. Ribica je pove-

dala, da izpolnjuje želje. 

Ribič ni verjel, ampak je 

hotel vseeno poskusiti. 

Ugotovil je, da govori 

resnico – vse, kar si je 

zaželel, se mu je ure-

sničilo.  

Toda zaželel si je pre-

več želja in začelo se je 

prekletstvo. Nekega 

dne je bilo sončno, 

toda ko je stopil ven, je 

začelo močno deževati. 

ČAROBNA RIBICA 

Leander Kojc,  4. a 

Težko je verjeti, toda včeraj 

smo šli po cesti in videli mor-

skega psa na suhem. Potem je 

šel v disko in zaplesal tango. 

Čez nekaj časa je šel v kavar-

no pit kavo. Ko je čakal in 

čakal, se je končno prikazala 

natakarica Andreja, ki mu je 

prinesla kavo in malo soli. 

Nato je v kavarno prišla črna 

podgana s črnim nosom in s 

črnim repom. Sploh se še ni 

dotaknila morskega psa in sta 

že prišla dva policijska dihurja 

in jo odpeljala v zapor. Nato 

je prišla natakarica in zakriča-

la, ker je videla ogromnega 

pujsa Bertija. Čez nekaj časa 

so živali ugotovile, da niso v 

domačem okolju. Začele so 

dregati policiste, da bi jih od-

peljali domov, toda oni so jih 



 
Pozdravljeni, danes bom napisal nekaj po resnici, malo 
pa tudi ne, saj veste, v teh babičinih zadevah 
je resnice malo, a laži veliko. No, pa začnimo. 
 
Nekega dne je k moji babici priletelo ženic veliko. 
Skozi vrata se priderejo, če jih babica ne bi ustavila, 
še njo bi »pohodile«. Ko komaj jih ustavi, še 
posesti jih mora k mizi, da pogovor se lahko začne. 
 
Ko so vse za mizo, zakričijo: »Koj pa kava?«  
Potlej se obrnejo in ena reče: »To pa višek je vsega, 
da na kavo še pozabi!« Babica vročo kavo na mizo 
daje, zraven pa še vodo toči, da še kriva ne bi 
česa b'la. Ko še ona k mizi sede, se klepet lahko   
začne.  
 
Ena začne kavo srebat, ko okus ji prida ni, 
začne prvo, drugo, tretjo in tako naprej napeljevati, »da 
v hrbet nož bi ji zarile«. Babica pa dober šesti 
čut je imela in še preden se ji kaj zgodi, 
od hiše nažene vse štiri, z njo pa ena le 
ostane in se ji zahvali, da tako je dobra b'la. 
                                                                  Jure Gojkovič, 8. a 
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Aleks Prelog, 4. a 

Živela je Pika, ki vedno je lagala, 
saj vedno jo mika, da bi nekoga izdala. 
 
Prijateljica Leja bila je kar vesela, 
dokler je lažnivka Pika ni razžalostila. 
 
Povedala je laž o prijateljici Leji, 
Leja pa solze in misli o neresnici. 
 
Leja se je razjezila 
in laž o Piki objavila. 
 
Pika je videla, da jo je prizadela  
in je sklenila,  
da ne bo laži več govorila. 
 
                                   Neli Orešek, 8. a 
 

   VELIKA LAŽNIVKA 

Pred davnimi časi, vstran od kralje-

stev Pacek Macek, v prečudoviti 

deželi, imenovani Palčevska dežela, 

je živelo 5 palčkov. Prvi je bil Lali, 

drugi Leli, tretji Lili, četrti Lolo in 

peti Luli. 

Leli je bil najbolj nesramen od vseh 

palčkov, zato je rekel Liliju, da Lali  

ni upal splezati na palčkovo drevo. 

Ko je Lili to izvedel, se je takoj začel 

smejati in govorice širiti najprej 

tako, da je vsak palček dodal še 

nekaj grdega o Laliju. Ko je govori-

ca prišla do zadnjega palčka, to je 

bil Luli, je to govorico povedal na-

prej – vse do princese. Princesi to 

ni bilo všeč, saj sta bila princesa in 

Lali prijatelja. O grdih govoricah je 

povedala kralju. Kralj se je razjezil 

in poklical palčke svojega kraljestva 

na zagovor. Vsi so zanikali svojo 

krivdo in trdili, da to ni bilo res. S 

pomočjo petega palčka so ugoto-

vili, da so palčki res širili govorice. 

Modri kralj je dal vsakemu palčku 

kazen, da mora vsak pojesti dva  

kosa torte. Vsi palčki so mislili, da 

je to najboljša kazen. Ampak ko 

so pojedli, jim je kralj rekel, da 

morajo zdaj to torto v celem kosu 

prinesti nazaj. Vsi so vedeli, da to 

ni mogoče. Kralj jim je obrazložil, 

da ko ješ torto, se počutiš dobro, 

ko jo moraš dati nazaj, in to ne 

gre, pa se počutiš slabo. Tako je 

tudi v življenju. Če komu rečeš kaj 

slabega, se boš na koncu slabo 

počutil tudi ti.  

Od takrat so bili palčki prijazni in 

so srečno živeli do konca svojih 

dni.                       Klara Zajc, 8. a 

ZAHRBTNI PALČKI 



 

 

SUDOKU 

NEVERJETNA ZGODBA 

Stran 15 

 

 

 

Navodila za nagradno vprašanje. 

Odgovori na posamezna vprašanja 

in prvo začetnico odgovora vpiši v 

preglednico. V preglednici boš do-

bil besedno zvezo, povezano s pou-

kom in šolo. Odgovor zapiši na list 

in oddaj v knjižnici. Nagrada je pre-

senečenje.  

1. Kako se imenuje prostor, v kate-

rem se učimo? 

2. Katero pijačo dajo kuharji zraven 

malice in včasih tudi zraven kosila? 

 3. Kateri jezik še učitelji učijo na 

naši šoli zraven slovenščine in an-

gleščine?  

4. Katero črko je obkrožilo največ 

otrok pri članku Ugotovi, kako se 

najraje igraš? 

5. Kaj je naprava z ekranom in tip-

kovnico? 

                                                                                             

Hana Rozman in Maruša Antonič, 

5. b 

NAGRADNO VPRAŠANJE 
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Katarina Zorec, 2. a                                                                                Ela Vogelnik, 2. a 

Živa Antonič, 9. b 



 

Tadej Božičko,  5. a 

 

Živa Antonič,  9. b 

Zala Veber, 1. a 

REŠITEV SUDOKUJA 

 Rogaška cesta 6, 2250 Ptuj 

 02 788 12 80 

 info@os-breg.si 

 www.os-breg.si 
https://www.facebook.com/osbreg/ 
 

Anastasiia Borovskikh, 3. b 


