
   

 

SVOJE IDEJE ODDAJTE 

v manjši nabiralnik, ki je poleg 
nabiralnika za prijavo nasilja. 
 
KAJ PA NAJ NAVEDEM? 
Povedati moraš: 
- v katerem razredu si, 
- kaj bi rad, da povemo. 

PRIGODNICA 
Priloga k šolskemu glasilu Prigodnik Letnik 1, številka 2 

Junij 2017 

PRIGODNICA JE SPET TU! 
 
Pozdravljeni, drage bralke in bralci!  
 
Izšla je že druga številka Prigodnice! 
Noro, kajne? Že vnaprej se 
zahvaljujemo vsem, ki so in bodo v 
nabiralnik oddali svojo idejo. 
Zapomnite si! Vsaka ideja šteje! 
 

 

V tej številki boste med drugim 
izvedeli, kdo je zmagal na 
natečaju v pesmicah, kako do 
super kul frizure, kakšne pesmi 
so nam všeč in marsikaj o 
okolju ter živalih. 
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Še vedno upamo, da boste našo revijo prebirali od prve do zadnje strani. Če vam je 
zmanjkalo idej, nas najbolj zanima: 

 Ali želite, da bi opisali vaš najljubši šport, športnika, športnico?  

 Ali želite, da bi opisali in predstavili vaš razred? 

 Ali je med vami bodoči umetnik, glasbenik, športnik, ki bi želel z nami deliti 

načrte za prihodnost?                      

 Ali želite oblikovati lestvice najljubših športnikov, glasbenikov, pesmi, igralcev, 

knjig, pesnikov ...?     

 Ali bi kdo rad z nami delil kakšno doživetje, potovanje, zgodbo, spis ...? 

 Kakšen in kje je vaš sanjski kraj, služba ...?                                 

Skratka, karkoli vam srce poželi!   
 
KAM NAJ TO POŠLJEM? 
Poleg nabiralnika za prijavo nasilja je manjši nabiralnik, v katerega lahko oddaš svojo 
idejo. 
 
KAJ PA NAJ NAVEDEM? 
Povedati moraš: 
- v katerem razredu si; 
- kaj bi rad, da povemo – No, to bi bilo pa lahko zapleteno! Če želiš poslati kakšen spis, 
ga pošlji na: spis.za.razpis@gmail.com. V nabiralnik nam oddajte listke s sporočili, kaj 
bi radi opisali ali napisali (rad bi bil smučar, rada bi opisala svojo sanjsko hišo ...), mi pa 
bomo prišli k tebi in dobil boš priložnost, da zablestiš. Izkusil boš, kako je biti 
intervjuvan. Z veseljem bomo prisluhnili vsem dobrim in unikatnim idejam.  
Želimo ti veliko zabave ob branju ter predvsem veliko uspešnih dni v šoli! Zdržimo še 
malo, saj bo kmalu konec šolskega leta! Na koncu bo ves trud poplačan! Skupaj 
preštevajmo še preostanek šolskih dni do počitnic, polnih novih dogodivščin, potepanj, 
iger in spanja.   

 
 

Učenci izbirnega predmeta Šolsko novinarstvo 
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OKOLJE NEKOČ IN DANES 

Narava je že od nekdaj človekova 
najboljša prijateljica. Od nekdaj nam 
nudi pogoje za preživetje – nudi nam 
hrano in bivališče. In ne samo nam, tudi 
živalim. 
Hiter razvoj človeštva, gospodarstva in 
industrije je povzročil velike 
spremembe v naravnem okolju. Zaradi 
vedno gostejše naseljenosti se je pričelo 
krčenje gozdov, izsuševanje zemlje in 
preusmerjanje vodotokov. Uničevati so 
se pričela naravna bivališča mnogih 
živali, ki so posledično tudi izumrle. 
Nekatere živali so zato danes zaščitene 
in je poseganje v njihovo bivališče 
prepovedano. Prav tako so zaščitena 
nekatera naravna okolja, na primer 
Triglavski narodni park, kjer je 
prepovedana gradnja objektov. Vendar 
se posledice čutijo tudi tam, saj ljudje 
ne upoštevajo načela, da je treba za 
naravo skrbeti. 
 

Gozd v Alberti, prej in potem 

Industrija se hitro širi in s tem vpliva na 
vsa živa bitja – ljudi, živali in rastline. 
Številne tovarne onesnažujejo zrak in 
zemljo ter s tem zmanjšujejo kvaliteto 
življenja. Veliko ljudi prizadenejo 
bolezni, kot so na primer rak, bolezni 
srca in ožilja. V preteklosti so ljudje 
večino dela opravili ročno ali z uporabo 
živali (konjev in krav). Za gnojenje 
zemlje so uporabljali naravni gnoj, 
dreves niso škropili proti škodljivcem, 
ker to niti ni bilo potrebno. Zrak je bil 
čist, čebele so opravile svoje poslanstvo 
in pridelka je bilo vedno dovolj. Danes je 
kmetijstvo močno mehanizirano. 
Kmetijske površine se obdelujejo s 
stroji, za gnojenje se uporabljajo 
različna gnojila in substrati, ki vsebujejo 
veliko človeku in živalim škodljivih snovi. 
Pridelke, sadje in vinograde kmetje 
škropijo z različnimi škropivi, da 
preprečujejo nastanek bolezni. 
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V naravnem kroženju se vsa 
uporabljena sredstva nabirajo v tleh, s 
čimer onesnažujejo podtalnico. Kako 
dolgo bomo še imeli pitno vodo, ki jo že 
sedaj v veliki meri razkužujejo z 
različnimi sredstvi, da je sploh pitna? 
Kako dolgo bomo lahko še na domačem 
vrtu vzgajali zelenjavo? 
 

 
 
V preteklosti se ljudje niso bali kislega 
dežja in temnih oblakov dima, ki prihaja 
iz dimnikov tovarn. V trgovino so se 
odpravili peš ali s konjsko vprego. Danes 
ima vsako gospodinjstvo najmanj eno 
vozilo, promet je v velikem porastu in 
vsi skupaj poleg industrije prispevamo k 
onesnaževanju zraka. 
Ljudje so za kuhanje uporabljali 
štedilnik na drva, perilo so prali ročno v 
potokih. Danes vsa gospodinjstva 
uporabljajo veliko število gospodinjskih 
aparatov, ki po izteku življenjske dobe 
pristanejo na ogromnih smetiščih in pri 
razpadanju dodatno onesnažujejo 
okolje. 
 

 
 

 
 

Ali na grobovih prižigate svečke, ki 
gorijo nekaj ur ali mogoče nekaj dni? 
Veste, koliko časa traja njihova 
razgradnja in koliko ton ostankov sveč 
je vsako leto?  
 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Cryjk2iV&id=E99A8E6E04B9E6F63DE11526DE157834D0B3C3C9&q=kako+so+v%c4%8dasih+prali+perilo&simid=607991139436003354&selectedIndex=0
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Pravijo, da človek dobi tisto, kar da. Nam bo narava še dolgo dajala ali bo kmalu 
zahtevala svoj davek in nam povrnila naše neusmiljeno, grdo ravnanje z njo?  
Že od malih nog rad lovim ribe. Sedim ob reki Savi in opazujem penjenje vode, ko 
ta buta ob skale. »Ampak te ribe niso užitne,« mi pove oče, »voda je preveč 
onesnažena.« Postanem žalosten. Zamislim se, kako dolgo bomo še živeli na tem 
svetu … 
Seveda, poleti na Luno in okrog sveta so zanimivi, toda – kdo bo pazil na našo mater 
Zemljo? Vsak od nas lahko prispeva nekaj malega, in ko bomo to sešteli, bomo 
skupaj naredili veliko. 
 
 

 
 
 

Luka Brunček, 7. a 
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O OKOLJU SO RAZMIŠLJALI TUDI UČENCI 3. RAZREDA 

Svet, v katerem želim živeti 
 
Svet, v katerem živim sedaj, ni po 
mojem okusu. Vse preveč se 
onesnažuje naš planet. 
Največji onesnaževalci so: promet, 
tovarne, živalski iztrebki in ljudje. Živeti 
želim v svetu, kjer vlada čistoča. 
Namesto z avtomobili bi se vozili s 
kolesi. V mestih bi posejali travo, 
posadili drevesa in rože. Elektriko bi 
proizvajali s pomočjo sončne energije in 
z vetrnimi elektrarnami. V tovarnah bi 
vgradili manj potratne električne 
porabnike. 
Želim si, da ljudje ne bi onesnaževali 
okolja. Upam, da se moja želja enkrat 
uresniči. 

Jure Blažko, 3. a 
 

 

Življenje v čistem mestu 
 
Živeti v čistem mestu je težka in hkrati 
lahka naloga. 
Začeti je treba z ozaveščanjem ljudi. 
Naučiti se moramo ločevati odpadke. 
Uporabljati moramo smetnjake, ne 
okolice in gozdov. Namesto 
avtomobilov bi morali uporabljati javni 
prevoz. Ogrevanje doma bi lahko 
nadomestili z okolju prijaznejšimi 
načini, s toplotnimi črpalkami. V 
industriji bi bilo nujno potrebno 
zmanjšati škodljive izpuste. Električno 
energijo bi lahko pridobivali s pomočjo 
sončnih celic in vetrnic.   
Vse to pa bi bilo mogoče le, če bi se prav 
vsi potrudili za čistejšo prihodnost. 

 
Nik Grohar, 3. a 
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BAJER 
 

Bajer je zelo lep in idealen prostor 
za sprehode, raziskovanje in 
uživanje v naravi. 

Bajer se nahaja v bližini kraja Ojstro pri 
strelišču in je hrib med Hrastnikom in 
Trbovljami, ki je tudi meja med njima. 
Tam sta dve umetni jezeri z ribami – eno 
je Hrastniško jezero na hrastniški strani, 
drugo pa Trboveljsko na trboveljski 
strani. 
 Bajer je zelo lep in 
idealen prostor za sprehode, 
raziskovanje in uživanje v naravi. Jezeri 
sta namenjeni predvsem ribarjenju, v 
njih pa so tudi štiri želve in veliko žab, 
paglavcev in iker. Na desni strani bajerja 
vodi strm hrib navzgor, kjer je strelišče. 
V ogradi pa sta tudi dva lepa konja  rjave 
in črne barve, ki imata velik pašnik, 
konja pa lahko hranimo s travo in z 
jabolki ter ju božamo.  
 

Nekoč so na bajerju  imeli velike 
probleme s smetmi, saj jih nihče ni čistil, 
nihče pa tudi  točno ne ve, kdo je uredil 
bajer in njegovo okolico. Na njem je tudi 
steza za motokrosiste in kolesarje, ki 
vključuje veliko skakalnic in različnih 
ovir. 
 

  
  

 
Sedaj ga zaradi različnih dejavnosti, 
živali in njegove lepote obiskuje vse več 
ljudi, čez bajer pa bo kmalu potekala 
cesta od Hrastnika do Trbovelj. 
 

 
Lara Sevšek, 7. b 



PRIGODNICA  Letnik 1, številka 2 

7 

 

Lina Golotič, 7. a 

NA OBISKU PRI ORLIH IN SOVAH V INDIJANSKI VASI – DA NE 
BO POMOTE, V HRASTNIKU! 

 
Na sončno sobotno popoldne je 25. 3. 
2017 petim radovednežem – Luki, 
Juretu, Žanoma in meni – Marko 
Kukovič v svojem majhnem raju v Retju, 
imenovanem Indijanska vas, predstavil 
Vilija – veliko uharico, Lili – snežno sovo, 
Hero – mehiškega kragulja, Pika – kanjo 
in Karlo – stepsko orlico. 
Tukaj je našel prostor za svoj hobi, s 
katerim se ukvarja že več kot šest let. 
Prišli smo ravno v času hranjenja živali. 
Hrani jih enkrat na dan z zajci, s fazani in 
tudi s piščanci.  V meso daje vitamine za 
pospeševanje rasti perja, saj je pticam 
zimsko perje že začelo izpadati, zato jih 
še ne sme spustiti ven. Orle je kupil kar 
preko spleta, saj so s celega sveta. Karla 
je iz Mongolije, Pika je iz Mehike, Vili pa 
iz Kanade. Z njimi tekmuje v lovu. 
Povedal je, da na znak spustijo žival, 
takoj zatem pa orla. Ko orel ulovi svoj 
plen, začne klicati lastnika, ki ga poišče. 
Naenkrat tekmuje približno trideset 
tekmovalcev. Orli lovijo lisice in srne, 
kragulji pa fazane in zajce. Tekmuje v 
Avstriji, v Nemčiji, na Češkem in na 
Hrvaškem. 

 
 
Največja med njegovimi orli je Karla, 
veliki stepski orel, ki ima razpon kril kar 
dva metra in pol ter tehta več kot osem 
kilogramov. Poje več kot štiri kilograme 
mesa na dan. Seveda pa mora lastnik 
imeti za oskrbo orlov dovoljenje ARS-a, 
to je Agencije RS za okolje. Vsaka ptica v 
oskrbi mora imeti obroček in biti 
čipirana. Sove živijo približno  šestdeset 
let, orli pa okoli sedemdeset let. Karla je 
stara pet let, Hera tri, Lili štiri, Piko eno 
leto, Vili pa šele osem mesecev.  
Če ne verjamete, da imamo v Hrastniku 
orle, se prepričajte na lastne oči. Mini 
pernato kraljestvo ptic ujed in bivališče 
Indijancev najdete, če se sprehodite po 
pešpoti iz Prapretnega proti Retju, po 
domače proti Sajam. Prostor je g. 
Kukovič s svojimi pernatimi prijatelji 
našel za Konjeniškim društvom 
Trbovlje. O konjih pa kdaj drugič. 
 

 

Snežna 
sova 
Lili 
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Pot na Retje 
 

 
Velika uharica Vili 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Razgled z Retja 
 

 
Mehiški dragulj Hera 
 

 

Stepski 
orel Karla 

Vili pri 
hranjenju 
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MLADINSKE DELAVNICE 
 

K mladinskim delavnicam hodimo 
učenke 6. in 7. razredov. Imamo jih vsak 
drugi teden, in sicer na B-urniku. 
Tu se učimo oz. pogovarjamo o ljudeh, 
ki so od nas drugačni in živijo drugačno 
življenje. Tudi iger nam ne manjka. 
Igramo se različne igre za logiko in 
razumevanje ter socialne igre. Igre se 
zdijo težke in nezanimive, a verjemite 
nama, da ko dekleta ugotovimo, v čem 
je »finta«, se vedno zabavno igramo 
naprej.  
Pred nekaj tedni smo pekle čokoladne 
mafine. Ti so bili zelo okusni in pojedle 
smo jih v trenutku. Presenetilo naju je, 
da smo si dekleta že tako blizu, da se pri 
delu nismo popolnoma nič prepirale.  
Tudi ta teden smo imeli delavnico. 
Ogledale smo si nizozemski mladinski 
film o Bramu, dečku, ki ga nihče ne 
razume, saj je nemiren, vse ga zanima, 
le v šoli nič ne posluša. Na koncu smo še 
same povedale svoje mnenje.  
Na mladinskih delavnicah je zabavno in 
sproščeno. S tem se strinjajo vsa 
dekleta. Pridruži se nam tudi ti! 
 
Brina Tomažič, 7. a, in Martina Stradar, 
7. b 
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O, ne!!! Moji lasje so tako dolgi, jaz pa 
znam narediti le navaden čop in kito. Kaj 
naj naredim?! 
Ne skrbi, Prigodnica je prišla na pomoč  z 
idejo.  
 

1. Lase razporedimo na dva enaka dela 
(vsaka stran je namenjena eni kiti). 

 
 
2. Z vrha glave razporedimo nekaj las 
na tri dele (pazimo, da so enako 
debeli). 

 
 
3. Pričnemo oblikovati navadno kito. 

 
 

4. Vsakič dodamo nekaj las. 

 
 

 
 
 

KAKO DO HUDE PRIČESKE? 
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5. Po enakem postopku nadaljujemo 
do konca. 

 

 
 
6. Ko pridete do konca lasišča, 
nadaljujete z navadno kito. 

 

 
 

 
 
 

 
 
7. Enako ponovite tudi na drugi strani 
lasišča. 
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NAJLJUBŠA ZVRST GLASBE 
DEKLETA FANTJE 
1. POP 1. POP 
2. POPROCK 2. ELEKTROPOP 
3. HIP HOP 3. NARODNA GLASBA 

 

NAJLJUBŠA PESEM NA SLOVENSKEM  
DEKLETA FANTJE 
1. Ko so lipe cvetele (Orlek Unterzug) 1. Ti si moja rožica (Modrijani) 
2. Moja (Modrijani) 2. Rock me (Modrijani) 
3. Svet je tvoj (Nina Pušlar) 3. Oba ( Manca Špik in Isaac Palma) 

 

NAJLJUBŠA PESEM NA TUJEM 
DEKLETA FANTJE 
1. Despacito (Luis Fonsi in Daddy 

Yankee) 
1. Shape of you (Ed Sheeran) 

2. Who says (Selena Gomez) 2. Samo jako (Relja, Cobi, Stoja) 
3. Style (Taylor Swift) 3. Despacito (Luis Fonsi in Daddy 

Yaknee) 

 

NAJLJUBŠI IZVAJALEC NA SLOVENSKEM 
DEKLETA FANTJE 
1. BQL 1. Modrijani 
2. Alja 2. BQL 
3. Modrijani 3. Jan Plestenjak 

 

NAJLJUBŠI IZVAJALEC NA TUJEM 
DEKLETA FANTJE 
1. Ed Sheeran 1. Severina 
2. Taylor Swift 2. Tabu 
3. Selena Gomez 3. Ed Sheeran 

 

 

GLASBENA LESTVICA 
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Kako dolgo že obiskuješ glasbeno šolo? 
Katero glasbilo igraš in zakaj te to 
veseli? 
Obiskujem jo že od svojega prvega 
razreda, se pravi osem let. V glasbeni 
šoli igram prečno flavto. Igram jo zato, 
ker mi je všeč, kako zveni, kakšno 
melodijo lahko delaš, če se res potrudiš, 
in pa veseli me, ker na nastopih 
dobivam precej pohval in pozitivnih 
komentarjev od družine in prijateljev, 
kar mi daje še nov zagon, da svoje 
igranje izboljšam. 
 
Ali te glasbena šola ovira pri tekočem 
učenju za šolo?  
Odvisno. Kadar se pripravljam na 
nastop ali tekmovanje, imam več vaj in 
moram tudi več vaditi, zato imam manj 
časa za učenje. Če pa nimam 
tekmovanj in nastopov, me to ne ovira. 
 
Kje se počutiš bolje: v osnovni šoli ali se 
bolj sprostiš v glasbeni šoli? 
Nikjer se ne počutim bolje kot drugje. V 
osnovni šoli mi je všeč in udobno, ker 
imam prijatelje ob sebi, čeprav se 
moram tudi učiti, kar je naporno in 
nadležno. V glasbeni šoli pa mi je 
udobno, ker tam uživam v igranju 
flavte. 
 

 

Pogovarjala sem se s sošolko 

Nino Perko, saj me je zanimalo 

več o glasbenikih, ki imajo 

poleg šole še druge obveznosti.  

 

Ali si predstavljaš svojo prihodnost na 
glasbeni poti ali te zanima kaj drugega? 
Svoje prihodnosti si ne predstavljam na 
glasbeni poti, saj to ni nekaj, za kar si 
predstavljam, da bom delala do konca 
svojega življenja, ampak bolj kot hobi. 
 
Kakšen pomen ima glasba v tvojem 
življenju? 
Glasba mi je v življenju kar pomembna, 
saj se ob njej lahko sprostim in se, 
kadar jo poslušam, lažje učim. 
 
Mnogi glasbeniki se med nastopom 
sprostijo in razmišljajo le o glasbi … Ali 
se tudi ti sprostiš in zapreš oči ali raje 
vpiješ vase vse spodbude gledalcev oz. 
obiskovalcev? 
Med nastopi se raje poglobim sama 
vase in razmišljam samo, kakšno bom 
imela držo, kako bom pihala in s kakšno 
močjo, ali bom igrala hitro ali počasi. 
Raje se skoncentriram in dobro 
premislim ter še zadnjič preberem vse 
note, da bom odigrala, kakor najbolje 
zmorem. Kadar se sprostim in zaprem 
oči ter ne vidim vseh, ki me gledajo, mi 
je lažje in tudi bolje igram, saj si 
predstavljam, da sem doma v sobi in 
vadim, kjer me nihče ne posluša. 
Ampak vseeno odigram po najboljših 
močeh.  

 
Neja Tomašič, 8. b 

 

INTERVJU Z OSNOVNOŠOLSKO GLASBENICO 
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BOBNE, PROSIM ... IN ZMAGOVALCI TEKMOVANJA V 
PESMICAH SO ... 

 

Juhu! Res ste se izkazali! V nabiralnik 
smo dobili tako veliko pesmic! Veseli 
nas, ker vemo, da se je ves naš trud pri 
pisanju člankov in spodbujanju k 
pisanju splačal. No, zdaj pa k 
pesmicam. Vse pesmice so zanimive, 
družinsko obarvane in smešne. Naš 
sodnik, Erik Medvešek iz 7. a, je s 
humorjem in vso resnostjo izbral tri, za 
katere je ocenil, da izstopajo.   
 
Vse pesmice so vredne objave tu v 
naši Prigodnici. Pa jih preberimo. 

 

 
 
 

 
 
 

Mark Maurer, 4. b: FLORIJAN 
 

Ko sonce zjutraj 
v sobo posveti, 

Florijan v postelji  
spi kot ujeti. 

 
Šola ga že čaka, 

on pa na stranišču kaka. 
Se obleče in umije, 

ugasne luč in obrne ključ. 
 

Šolski zvonec zazvoni, 
on pa v šolo prihiti. 
ves obraz ima rdeč, 

zgleda pa kot vroča peč. 
 

Na mizo si brž vse pripravi, 
pogleda še enkrat, 
a – glej ga zlomka, 

delovni zvezek doma pozabi. 
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Ela Ramšak, 4. b: JUTRANJI SMEH 
 

Zjutraj ob petih 
vstanemo, ker Erik ves 

polulan gre v kopalnico. 
 

V kopalnici se smeh 
začne, ker Erik 

vragolije že počne. 
 

Mami hoče umiriti ga, 
da spat nazaj bi šla. 

A to mogoče nič več ni, 
ker Erik razigrano se smeji. 

 
A smeh kmalu zbledi, 

ko Erik igračko mojo si želi. 
 
 

Tinkara Kraševec, 4. b: RANA URA, 
ZLATA URA 

 
Rana ura, zlata ura, 

Tinkara v šolo že zamuja 
in zraven se še strašno kuja. 

Tinkara zamuja, Tinkara se kuja. 
 

Ker noče vstati, 
hoče še spati. 
Budilka budi, 
Tinkara bedi. 

 

Hana Jošt, 4. b: BUDNICA 
 

Ko zjutraj sestrica Lana 
zatuli: »Hana, vstani,« 
nastane v hiši živ žav! 

 
Mama skače s knjigico 

in zapleše malo polkico. 
Mama Lano uspavati želi, 

da očka ne zbudimo. 
 

Še sestra Hana vsa utrujena 
namesto igračke 

nese sestrici velike flaške. 
 
 

Tjaša Bezgovšek, 4. b: DIRENDAJ 
 

Ko zjutraj se zbudim, 
že Tejin jok zaslišim. 

Noče se obleči in 
iz pižame sleči. 

 
Dam ji uro v roke. 

Veselo se smeji 
in tako se naša  

Teja pomiri. 
 

Potem še Pepe ji zapoje, 
ona še bolj se razveseli. 

Nato še sama zraven poje 
in dvakrat okrog se zavrti. 
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David Maksimović, 4. b: KO SE ZJUTRAJ 
ZBUDIM 

 
Ko se zjutraj 

zbudim, takoj na  
zajtrk hitim. 

 
V kuhinji kosmiči   

čakajo name, da jih 
v usta vzamem, dajo mi 

energijo, da dan 
začnem z domišljijo. 

 
Hitro stečem do mame, 
ki me močno objame. 

Zaželi mi lep dan v šoli: 
»Pridno se uči in priden bodi!« 

 
 

Ažbe Gorjup, 4. b: GLASNA JUTRANJA 
BUDILKA 

 
Ko zjutraj malček Ažbe 

se prebudi, 
vnaprej očke pomane si 

in zakriči: »Ueeeee, ueeee!« 
 

Mama mleko gret hiti, 
očka pa zaspano se drži, 

ker ga malček Ažbe prebudi. 
 

Ko Ažbe je sit in previt, 
se veselo zasmeji 

in sladko naprej zaspi. 
 

IN ZMAGOVALNE TRI PESMICE SO: 
 
 
 
 

Laura Leskovšek, 4. b: NOVA SESTRICA 
 

Juhuhu, nova sestrica 
bo že jutri tu!  

Lili ji je ime 
 in kot novo darilo je.  

 
Zvečer, ko gremo spat,  

se začne veliki špas.  
Takrat Lili joka kot nihče,  
duda v ustih pomiri jo le.  

 
Jernej hoče spati,  

Timotej noče vstati.  
Jaz pa pokonci sem že,  

ker grem po debele naušnike.  
 

Zjutraj v šolo  
me ne bo, 

ker več bo dela  
s sestrico.  
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Nika Mijatovič, 4. b: JUTRANJA AKCIJA 
 

Ko se zjutraj malček  
naš zbudi, direndaj v  

hiši naredi.  
 

Mama menja mu  
pleničko, očka maha  

s stekleničko.  
 

Jaz pa samo  
rečem: »Nak, saj si  

velik korenjak!«  
 

Ko se malček  
naš umiri, v hiši  

mir pridobi. 
 

 
 

 
 

Ana Opresnik, 4. b: Ko zjutraj vstanem 
 

Ko se zjutraj zbudim,  
se prav nič ne veselim,  

oči si pomanem  
in iz postelje vstanem.  
Mami je godrnjavka,  

ati pa nekaj javka.  
 

Na zajtrk odhitim,  
še naravoslovje se učim.  

Umijem si zobe,  
počešem si lase.  

 
Torbo vzamem  

in si še enkrat oči pomanem.  
Hitro odhitim, 

da šole ne zamudim 



 

 

 

 

 
 
 
 

Tiskanje nam omogoča Mladinski center Hrastnik. 
Zahvaljujemo se mu za podporo in pomoč pri izvedbi projekta. 
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