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Kulturna šola
S ponosom razglašamo, da si je Osnovna šola Ribnica na Po-

Besedilo:
Jasna Ledinek

horju v letošnjem šolskem letu pridobila naziv
KULTURNA ŠOLA.
Naziv je pridobila na podlagi delovanja na kulturnem podro-

čju v preteklih treh letih in ga bo nosila prihodnja tri šolska
leta.
Razpis je pripravil Javni sklad Republike Slovenije za kulturne
dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih društev Slovenije
in Društvom GEOSS ter strokovno podporo Ministrstva za
izobraževanje, znanost, kulturo in šport.
Kulturna dejavnost je del rednega programa, izvajamo pa jo
tudi pri izbirnih predmetih in pri interesnih dejavnostih. Učitelji spodbujajo učence k sodelovanju na raznih natečajih in
pri projektih, ki spodbujajo ustvarjalnost. Šolske skupine redno sodelujejo na revijah, srečanjih in tekmovanjih, namenjenih predstavitvi, primerjavi in vrednotenju dosežkov. Na šoli
se vrstijo kulturni dogodki, namenjeni učencem. Prirejamo

prireditve, namenjene staršem in širši lokalni javnosti. Šola
tudi omogoča dejavnost kulturnih društev in skupin v svojih
prostorih.
Vir: Javni poziv k oddaji vlog za dodelitev naziva “Kulturna šola 2014”. (Datum citiranja: 19. 9. 2014.)
Dostopno na spletnem naslovu: http://www.jskd.si/financiranje/poziv_kulturna_sola/2014/
uvod_kulsola_razpis_2014.htm.

ISKRICE

Š T E V I L K A

1 ,

L E T O

STRAN

2 0 1 4 / 2 0 1 5

Veselo novico, da je naša šola pridobila ta ugleden naziv, smo počastili s prireditvijo na
šolskem stopnišču.

Fotografija:
Matej Žigart
19. septembra 2014 pa je v Brežicah potekala slavnostna podelitev priznanj, ki so se je
udeležili ravnatelj OŠ Ribnica na Pohorju, g. Jože Krušič, koordinatorica kulturnih dejavnosti na šoli, ga. Nevenka Kutin, ter učenca Zala Orter, 6. r., in Anže Krevh, 9. r.

Fotografija:
Goran Rovan*
Brežiško glavno ulico so 19. 9. 2014 zasedli osnovnošolci z najkulturnejših šol.*

*Vir: ROVAN, Goran. Osnovna šola Ledina - najboljša kulturna šola: Izbor že enajsto leto pripravlja Javni
sklad RS za kulturne dejavnosti. (Datum citiranja: 11. 1. 2014.) Naslov spletnega naslova: http://
www.rtvslo.si/lokalne-novice/osnovna-sola-ledina-najboljsa-kulturna-sola/346786.
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Zbornik
Besedilo:
Jasna Ledinek

Fotografije:
str. 4: naslovnica
zbornika:
Jože Krušič,
Matej Žigart;
str. 5: Matej Žigart

230 let osnovne šole
Ribnica na Pohorju
V decembru 2014 je izšel zbornik ob 230-letnici šolstva v Ribnici na Pohorju.
Franček Lasbaher – profesor
nemščine in angleščine, šolski
svetnik, upokojeni predstojnik
koroške enote Zavoda RS za šolstvo Slovenj Gradec – je preučil
in predstavil osnovno šolo v Ribnici na Pohorju v letih 1780–2010
ter njeni podružnici Josipdol
(1872–1973) in Bolfenk/Hudi Kot
(1882–1972).
Franc Vobovnik – profesor geografije in zgodovine, šolski svetnik, upokojeni ravnatelj OŠ Ribnica na Pohorju – je predstavil šolo
v samostojni Sloveniji (1990–
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2012), učitelje šole in druge zaposlene ter število učencev.
Nevenka Kutin – predmetna učiteljica slovenščine, šolska svetovalka v OŠ Ribnica na Pohorju –
je zbrala misli vseh učencev, ki so
bili do sedaj vpisani v Zlato knjigo. Zapisala je tudi spomine upokojene učiteljice Cvetke Zapečnik. Svoje spomine na službovanje je prispevala tudi Kristina Enci, upokojena učiteljica, šolska
svetovalka. Cvetka Ladinek –
upokojena vzgojiteljica, šolska
svetovalka in učiteljica – je podala seznam vzgojiteljic v vrtcu v
Josipdolu in Ribnici na Pohorju.

Š T E V I L K A

1 ,

L E T O

2 0 1 4 / 2 0 1 5

Zbornik je bil slovesno predstavljen v petek, 12. 12. 2014, v jedilnici šole.
Pogovor s Francem Vobovnikom,
ki je nanizal številne zanimivosti
bogate preteklosti šolstva v Ribnici na Pohorju, je vodil Herman
Pušnik, ravnatelj Prve gimnazije
Maribor. Nevenka Kutin je povedala, kako je potekalo ustvarjanje njenih prispevkov za zbornik.
Svoje vtise o službovanju v OŠ
Ribnica na Pohorju so s poslušalci
delile Cvetka Zapečnik, Kristina
Enci in Cvetka Ladinek.

Slovesen večer je bil ob ubranem igranju in petju še lepši.
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Intervju: Jože Krušič,
ravnatelj OŠ Ribnica na Pohorju
Pogovarjala sta se:
Nensi Arl,
Anže Krevh, 9. r.
Vprašanja
so pripravili:
Neža Oder,
Neža Žigart, 7. r.,
Aljaž Podgoršek,
9. r.
Fotografija:
Anže Krevh , 9. r.

GLASBA IN ŠPORT — MOJI VELIKI LJUBEZNI
Ravnatelj naše šole se je prijazno odzval vabilu na intervju in z
nami delil številne zanimivosti iz
svojega poklicnega in zasebnega
življenja.
Kako se počutite v vlogi ravnatelja na šoli?
Hmm, ja, zdaj mineva ravno 2
leti, odkar sem ravnatelj na tej
šoli. Počutim se dobro glede na
to, da smo malo manjša šola in
imamo pridne učence, ki pa bi
lahko bili malo bolj zvedavi, željni
znanja, ampak tudi kaj drugega
je dobro, tako da se nenazadnje
počutim dobro.
Ali se kdaj dolgočasite, ko morate biti v svoji pisarni?
Če se dolgočasim? Mislim, da ni
časa za dolgočasenje. Glede na
to, da ni pomočnika ravnatelja na
šoli, je večina dela na meni, tako
da časa za dolgočasenje ni.

Kako to, da ste začeli igrati pri
Generaciji 69?
Jaz sem eden izmed ustanovnih
članov tega ansambla, tako da
smo se zbrali najprej trije oz. štirje fantje, potem smo še nagovorili eno punco. Takrat smo bili
stari 17 let. Začeli smo igrati in v
tej sestavi smo ostali več ali manj
do današnjih dni.
Kdo vas je navdušil za igranje
kitare?
Za igranje kitare? Kaj pa vem,
mislim, da sem najprej hodil v
glasbeno šolo za klavir 3 leta, potem pa se nekako ni izšlo, ker
sem imel raje kaj drugega, recimo nogomet. Potem pa me je
zagrabilo tam nekje v srednji šoli,
niti ne vem zakaj, ampak tam
sem potem začel igrati kitaro, ki
jo igram še danes.
Kaj počnete v prostem času?

Ali imate kaj treme, ko govorite
na raznih prireditvah?
Verjetno vsak javni nastop terja
neko tremo; če tega ni, že ni nekaj v redu. Javno nastopanje je
pač tako, enkrat je tako, drugič
drugače. Vedno se je treba pripraviti za javni nastop.
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Kot ste ugotovili, se ukvarjam z
glasbo. Druga pa prva moja ljubezen je seveda šport. Poleti
igranje tenisa, kolesarjenje, pozimi pa je nadomestek za tenis
badminton.
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Ali imate radi živali? Ali imate
tudi kakšno doma?

goča, da se šolate

Seveda imam rad živali, kdor jih
nima rad, potem tudi ljudi nima
rad. Doma imamo kužka pasme
jack russell terier in pravijo, da je
turbo pes. Kužek ima ogromno
energije, je pa seveda že skoraj
kot član družine.

zastonj,

Ali želite nam, učencem, kaj sporočiti?

»Ko boste ugotovili,
da vam država omo-

in ko boste ugotovili,
da se učite za sebe,
potem boste
zmagali.«

Ja, vedno je kaj sporočiti učencem. Moram vas seveda do neke
mere pohvaliti, da ni večjih težav, kar se tiče reda in discipline.
Pa kakšnih drugih zadev. Bi pa
mogoče želel, kot sem že na začetku povedal, da bi bili bolj zvedavi in željni znanja. Ko boste
ugotovili, da vam država omogoča, da se šolate zastonj, in ko boste šli naprej v srednjo šolo in
boste ugotovili, da se učite za
sebe, potem boste zmagali vi.
Uživajte mladost.
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Besedilo:
Nensi Arl, 9. r.
Fotografije:
Nensi Arl, Urban
Držečnik, 9. r.,
Jasna Ledinek

Nekaj utrinkov s
Pikinega festivala

ISKRICE

1. kulturni dan
PIKIN FESTIVAL
Bil je ponedeljek, 22. 9. 2014, in
učenci od 1. do 9. razreda smo
se z avtobusom odpeljali v Velenje, kjer smo preživeli zanimiv
kulturni dan.
Ko smo prispeli v Velenje, sta nas
pričakali Piki Nogavički. Peš smo
se odpravili do gledališča in si
ogledali Martina Krpana. Bilo je
zelo zabavno, saj je bila predstava animirana. Trajala je okoli eno
uro in v tem času smo se zelo
nasmejali. Z avtobusom smo se
nato odpeljali do Velenjskega
jezera, kjer je potekal Pikin festival. Ogledat smo si šli številne
delavnice in vsak je lahko nekaj
izdelal. Manuel, Marcel, Tjaša in
jaz smo izdelali gusarja na kuhalnici.

Nato sva se z Manuelom odpravila igrat x-box in tam sva smučala.
Bilo je zelo zabavno, saj sem ga
premagala. Potem smo odšli v
Pikino hišo in se zunaj zabavali z
velikimi žogami in hodili s hoduljami. Odšli smo naprej in lahko
smo poskusili čalapinke. Bile so
zelo okusne. Nato nas je čakalo
še več delavnic. Ogledali smo si
tudi eksperimente, lahko smo
lovili ribe in pisali svoje ime v
nasprotni smeri.
Dan se je bližal koncu in odpravili
smo se proti domu. Da bi vožnjo
preživeli čim lepše, smo se zabavali, poslušali glasbo in se pogovarjali. Tako smo prispeli v Ribnico na Pohorju. Dan je bil zelo zabaven in poln dogodivščin, ki si
jih bomo zapomnili.

Š T E V I L K A

1 ,

L E T O

2 0 1 4 / 2 0 1 5

Polni pričakovanj čakamo, da nas avtobus popelje do Pikinega festivala.

ZAHVALA
Kulturni dan v Velenju bo zagotovo vsem učencem ostal v lepem spominu. Še posebej zato, ker nam je na pomoč priskočila Občina Ribnica
na Pohorju in v celoti pokrila stroške prevoza.

Za to se županu, g. Srečku Geču, iskreno zahvaljujemo.
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PRVI LOVSKI TABOR
Zjutraj v soboto, 20. 9. 2014, smo
se s šolskim kombijem odpeljali
na lovsko kočo Janžev Vrh, kjer je
bil organiziran prvi lovski tabor.
Po nekaj minutah vožnje skozi
gozd smo prispeli do koče, kjer
nas je že pričakalo veliko lovcev.
Ob prihodu nas je pozdravil starešina, gospod Borut. Povedal je, da
se bomo razdelili v dve skupini in
spoznavali delo lovcev, njihovo
kulturo, zgodovino lova in lovsko
kinologijo. Pozdravu je sledila malica. Po malici pa je naša skupina
že začela s prvo točko, to je bila
zgodovina lova. Gospod Ivan Žižek
nam je povedal, kako se je začelo
organizirano loviti in pa tudi nekaj
o ocenjevanju trofej. Zgodovini
lova je sledila predstavitev lovskega orožja, pri tem smo spoznali
več vrst pušk in nabojev. Sledil je
kratek premor, po njem pa lovska
kultura.

Izvedeli smo vse o lovskih rogovih
in glasbi, ki jo lahko izvabimo iz
njih. Nanje smo lahko zaigrali tudi
sami. Iz daljave pa smo že zaslišali
kragulja, seveda nas je vse zanimalo, kje je. Odpravili smo se do njega, gospod nam je predstavil sokolarjenje, torej lovljenje divjadi z
različnimi vrstami ujed. Pokazal
nam je tudi kragulja, s katerim on
trenutno lovi. Kot predzadnja točka je bila lovska kinologija, o kateri
nam je več povedal gospod Marjan
Gselman. S sabo je imel zelo ubogljive pse, s katerimi je prikazal
delo lovskih psov. Kot zadnja točka
je bila lovska kulinarika. Skupina
lovcev, ki hodi tudi na tekmovanja
v kuhanju lovskega golaža, nam je
skuhala prav tega. Vsi smo ga z veseljem pojedli, ker je bil zelo dober. Počasi smo se s kombijem odpeljali proti Ribnici na Pohorju, vsi
smo bili polni lepih vtisov z lovskega tabora.

Sven Pušnik, 9. r.

ŠTEVILKA
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O lovskem taboru so pisali tudi v Lovcu
(XCVII. letnik, št. 12/2014), avtor: Marjan Gselman, predsednik LZ Maribor.
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Tehniški dan
ZNANJE ZA ŽIVLJENJE
Fotografije:
Jasna Ledinek

1. TEHNIŠKI DAN

Naredili smo izdelek iz lesa ...

... izdelek iz kartona ...

... herbarij ...

... učili smo se delati s kompasom, streljati z zračno puško, preizkusili smo
se v znanju iz športa.

ISKRICE
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2. TEHNIŠKI DAN
V torek, 14. 10. 2014, so učenci od
6. do 9. razreda imeli 2. tehniški
dan.
Sedmošolci smo imeli temo Gozd.
Najprej smo bili 2 šolski uri v razredu. Tam smo dobili učne liste in
navodila za delo v gozdu. Nato
smo šli v gozd. Tam smo se pogovarjali o gozdu. Opazovali smo
drevesne vrste. Prepoznavali smo
liste, plodove, lubje in krošnje
dreves. Dobili smo tudi nalogo, da
si izberemo eno drevo in ga podrobno opišemo. Z delom smo
končali ob 12. uri in se vrnili nazaj
v šolo.
Neža Žigart, 7. r.

Šestošolci so najprej vadili delo s
kompasom in streljanje z zračno
puško ter rešili športni test. Nato so
se podali na orientacijski pohod.
Osmošolci so z raznobarvnimi nitmi
šivali diagonale večkotnikov in iz
valovite lepenke izdelali škatle različnih oblik. Svoje izdelke so razstavili na oglasni deski.
Devetošolci so po načrtu izdelali
izdelke iz lesa: ptičjo hišico, avtomobil, košarico za sadje …
Učenci so bili nad tovrstnim načinom preživljanja šolskega dneva
zelo navdušeni, učitelji pa so bili
veseli njihove ustvarjalnosti in vedoželjnosti.

Muktananda Jöbstl, Jasna Ledinek
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1. športni dan
POHOD IN KOLESARJENJE
Fotografije:
Matej Žigart

Na poti smo srečali tudi te lepotice.

Učenci od 6. do 9. razreda smo se
30. 9. 2014 udeležili kolesarstva ali
pohoda. Eni učenci smo odšli na
pohod od osnovne šole v Ribnici in
po gozdni poti do Pesnika. Tam
smo pomalicali in imeli 30 minut
počitka. Potem smo odšli po drugi
poti do osnovne šole. Kolesarji pa
so se od osnovne šole po cesti povzpeli do kmetije Praznik in potem
po enaki poti nazaj do šole.
Urban Držečnik, 9. r.

Z učenci od 1. do 5. razreda pa smo
bili na dolgem pohodu na Janževskem Vrhu. Pot smo začeli v Ribnici,
se podali v smeri Slivnice, nadaljevali pot po ovinkasti in vzpenjajoči
se cesti mimo kmetij Junk in Pur ter
počivali pri kmetiji Junkar. Od tam
pa smo prepešačili kar precej kilometrov po cesti in se vrnili v šolo.
Lucija Orter
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2. kulturni dan
S KNJIGO IN PESMIJO V PRAZNIČNE DNI
V sredo, 24. 12. 2014, smo na naši
šoli preživeli zanimiv kulturni dan.

Anketa: Starejši berejo mlajšim
»OBČUTKI SO NEPOPISNI«

Ob 8. uri smo se zbrali na stopnišču
šole, kjer smo se s prireditvijo
spomnili na prihajajoče praznike:
dan samostojnosti in enotnosti,
božič in novo leto.
Sledilo je druženje ob knjigi. Starejši učenci so brali mlajšim – otrokom
v vrtcu in učencem od 1. do 5. razreda. Branju, pogovoru o prebranem in poustvarjanju so se posvetili
tudi v 6., 7., 8. in 9. razredu.

Učenci naše šole in Glasbene šole
Radlje ob Dravi so nas nato razveselili s koncertom v župnijski cerkvi
sv. Jerneja. Prijetni zvoki ubranega
petja in igranja so nas ponesli v
praznične dni.
Jasna Ledinek

Vas zanima, kako so se naši učenci
počutili med branjem? Vabimo
vas, da preberete njihove vtise,
zbrane z anketo.
Valentina, 7. r.: »Ko sem brala v 5.
razredu, je bilo krasno. Z Niko sva
brali zelo gladko in razločno, to so
nama rekli tudi učenci 5. razreda.
Med branjem sem jih tudi pogledala in videla, da lepo poslušajo, bila
sem zelo zadovoljna.«
Zala, 6. r.: »Med branjem sem se
počutila odlično. Otroci so zelo dobro poslušali. To sem preverila tudi
z vprašanji. Ugotovila sem, da so
me poslušali res z velikimi ušesi. To
bi ponovila še enkrat. Občutki so
nepopisni.«
Alja, 6. r.: »Med branjem v skupini
Jumbo v vrtcu je bilo zanimivo, saj
so se otroci v knjigo vživeli. Ko sem
jim postavila nekaj vprašanj, so uživali, saj so zelo poslušali. Bilo je zelo super, ampak tega ne morem
napisati. Tega ne bom pozabila.«
Valentina Kolman, 7. r.

ISKRICE
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1. naravoslovni dan
DAN SLOVENSKE HRANE
Fotografije:
Anže Krevh, Urban
Držečnik, 9. r.;
Matej Žigart (peka
kruha)

V petek, 21. 11. 2014, je na Osnovni šoli Ribnica na Pohorju potekal
naravoslovni dan, posvečen dnevu slovenske hrane. Zjutraj smo se
zbrali v jedilnici, kjer nas je nagovoril ravnatelj o tem, kako pomembna
je doma pripravljena hrana in da bomo ta dan namenili samo zdravi
hrani. Vsi, polni pričakovanj, smo pojedli tradicionalni slovenski zajtrk
(kruh, maslo, med, mleko), potem pa je delo potekalo v razredih (1.–5.
r.) in tematskih skupinah (6.–9. r.).
1. RAZRED
Delo je potekalo v različnih skupinah:
- FIŽOLOVA SOLATA S ČRNO REDKVIJO
- KORENČKOVA SOLATA Z ROZINAMI
- KROMPIRJEVA SOLATA Z DROBNJAKOM
- SOLATA S STROČJIM FIŽOLOM
- SOLATA Z BELIM IN RDEČIM ZELJEM
- RADIČEVA SOLATA Z MEDOM IN
JABOLKI
- AJDOVA KAŠA V SOLATI:
Učenca sta v skledo dala ajdovo
kašo. Nato sta narezala paradižnik
in papriko. Na koncu sta vse skupaj
zmešala in nastala je zanimiva solata.

ŠTEVILKA
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2. RAZRED
JABOLČNA ČEŽANA:
Najprej so olupili jabolka in jih umili. Potem so skuhali vsa jabolka in
dodali sladkor. Ko so se jabolka
skuhala, so jih zmečkali s paličnim
mešalnikom.

KROMPIR V KRHLIH:
Krompir so najprej olupili in nato
narezali na krhlje. Nato so krompir
skuhali in ga solili. Potem so krompir zabelili z ocvirki.

3. RAZRED

Na vsak del so dali malo marmelade, ga zvili v štručko in premazali z
jajci. Štručke so dali na pekač in jih
pekli 15 minut. Ko so bile štručke
pečene, so na njih potrosili sladkor
v prahu.

ŠTRUČKE Z MARMELADO IN SKUTO:
Najprej so pripravili testo. Nato so
ga zvaljali v krog in ga razdelili na 8
delov.

ISKRICE
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4. RAZRED
SADNA SOLATA:
Sestavine: grozdje, jabolka, hruške, med, jagode, borovnice, ribez,
češnje, maline.

5. RAZRED
Delo je potekalo v skupinah:
- SKUTA Z JABOLKI
- SKUTA Z BUČNIM OLJEM
- KISLA SMETANA S POROM
- SKUTA Z DROBNJAKOM
- SKUTA Z MEDOM IN OREHI
- SKUTA S ČESNOM

Besedilo
(1.–5. r.):
Urban Držečnik,
Anže Krevh, 9. r.

ISKRICE

Postopek:
Najprej so si umili roke. Nato so pripravili vse sestavine in jih narezali.
Potem so vse sestavine zmešali skupaj in na koncu dodali med in smetano.

SKUTA S ČESNOM:
Sestavine: skuta, drobnjak, sol,
peteršilj, poper.
Postopek:
Najprej sta si učenca umila roke.
Potem sta peteršilj in drobnjak narezala na majhne koščke in ga zmešala s skuto. Nato je učiteljica dodala sol in poper. Vse skupaj sta zmešala in nastala je skuta z drobnjakom.
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ZDRAVI NAPITKI
Delo v skupini je vodila gospa Tinca Vomer. Bilo je zelo zabavno, saj
smo veliko poskušali. Pripravili
smo sadje in potrebne pripomočke. Za prvi napitek smo uporabili
blitvo, kivi, banane, jabolka in mleko ter vse zmešali. Za drugi napitek smo dodali v mešalnik rdečo
peso, korenček, jabolka in med,
nato smo dodali malo vode. Naredili smo še tretjega, dodali smo
mleko, kivi, pomaranče, korenček
in jabolka.
Nato smo naredili še svež sirup, in
sicer takole: v mešalnik smo dali
peteršilj, vodo in limono. Ko smo
zmešali, smo zmes vlili v vrč in dodali vodo. Naredili smo še en napitek z veliko medu, peteršiljem, limono in pomarančo.

Delo smo nadaljevali tako, da smo
se malo posladkali. Naredili smo
domači kakav. Bil je zelo okusen.
Skuhali smo mleko in v dva lončka
dali kakav v prahu in v enega cimet, v drugega pa kardamon. Za
pod zob pa smo naredili kroglice,
maso zanje je gospa Tinca naredila
že zvečer. Kroglice so bile iz pšeničnega zdroba in lešnikov. Bile so
zelo okusne in na koncu smo jih še
oblikovali. Bile so zelo zanimive,
saj so imeli učenci veliko idej za
okraševanje. Za piko na i smo dodali pogrinjke, ki smo jih izdelali
sami. Iz papirnatih servet smo naredili preprosto rožico.
Nensi Arl, 9. r.

19

STRAN

20

PRIPRAVA SOKA
Najprej smo pričeli z mizo. Prekrili
smo jo s prtom. Nato smo začeli
lupiti jabolka. Medtem ko so nekateri zelo hitro lupili jabolka, nekaterim žal ni šlo.
Matevž in Ivan sta olupljena jabolka
zbirala v posodi ter jih umivala. Ko
sta jih umila, sta jih dala v lonec za
vkuhavanje. Učiteljica pa je Kevina
učila lupiti jabolka. Čez nekaj časa
je učiteljica vlila vodo v lonec za
vkuhavanje. Nina, Aljaž, Nika in Tjaša so potem začeli lupiti korenček.
Ko je bil olupljen, so ga dali v lonec
za vkuhavanje zraven jabolk. Ko so
vse to naredili, so počakali, da začne vreti. Medtem ko so čakali, so si
pripravili še sladkor in se pogovarjali (o vitaminih, o domačih jabolkih, učiteljica pa je povedala zgodbo o svojem možu).

Tjaša si je zaradi svojih dolgih las
morala narediti čop. Po vsem tem
so počistili vse, kar jim je padlo na
tla. Kevin je pobrisal mizo. Čez nekaj časa je sok zavrel, Valentina pa
je morala iti do gospe kuharice po
kuhalnico, da bi premešali gosti jabolčni sok. Ko jo je prinesla, jo je
učiteljica dala vsem povohat in
ugotovili so, da ima vonj po čebuli,
zato so jo šli poplaknit. Tjaša je dodala en kilogram sladkorja. Nato so
se lotili še hrušk, začeli so jih lupiti.
Matevž in Ivan sta jih rezala na
manjše koščke. Učiteljica pa je odšla po cedilko. Nato so sok nalili v
steklenice.
Neža Oder, Neža Žigart, 7. r.
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PEKA KRUHA
Na začetku smo iskali slovenske
pregovore. Z njimi smo naredili plakat. Potem smo prispeli na domačijo Pohornik. Pričakali so nas pred
vrati hiše. Iz nje je dišalo po kruhu.
Potem smo vstopili.
Najprej smo pobrali kruh iz krušne
peči in ga ohladili. Položili smo ga
na leseno stojalo, pokrito s kuhinjsko serveto. V peči je bilo 24 hlebov. Ponudili so nam sok in ostale
dobrote.
Anketa
Matej Žigart: »Lepo, da spoznamo
pripravo hrane, ki včasih tone v pozabo.«
Marija Ladinek: »Vesela sem, da
ste me obiskali in da cenite kruh.«
Nevenka Kutin: »Zapomnila si bom
čudovit pogled na 24 hlebov kruha,
ki so prihajali iz peči.«
Eva Mihelič, 6. r.: »Bilo je zanimivo, ko nam je gospa povedala, da je
naš kruh zlat.«
Tine Pogač, 6. r.: »Bilo je super,
ker smo šli v naravo in pekli kruh.«
Gloria Obrulj, 7. r.: »Bil je zanimiv
dan, ker smo se veliko naučili.«
Neja Grubelnik, 7. r.: » Bilo je super, ker smo se naučili nekaj novega.«
Nejc Garmut, 8. r.: »Bilo je super,
ker smo gledali pobiranje kruha iz
peči.«
Rene Kramljak, 8. r.: »Bilo je super, ker smo šli v planino in videli
peko kruha.«
Adriana Mrak, 6. r.: »Bilo je zanimivo ter zabavno. Ker smo spoznali
veliko novih reči.«
Klemen Kotnik, 7. r.: »Bilo je fajn.
Naučili smo se veliko novih stvari.«
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Gospa Marija Ladinek je prijazno
odgovorila na nekaj vprašanj:
Kje naročate moko?
Moko naročam pri mlinu Korošec.
Koliko moke date v en hleb kruha?
V kruh dam 60 % ržene moke in 40
% bele.
Ali tudi kvas naredite sami?
Seveda (smeh).
Ali pečete samo kruh?
Pečem tudi razne kekse in žemlje.
Kako zagrejete krušno peč?
Krušno peč zagrejem z drvmi. V peč
naložim 26 drv.
Kaj naredite, če se vam kruh ponesreči?
Obdržim ga za sebe.
Koliko časa že pečete kruh?
Kruh pečem že 45 let.
Ali si domači kdaj zaželijo kupljen
kruh?
Ja, domači si zaželijo kupljen kruh
(smeh).
RECEPT ZA
KRUH:
- 1 kg moke
- 3 dag kvasa
(topimo ga v
mlačni vodi)
- žlička soli
- ščepec sladkorja
Pečemo 40 minut pri 180 °C.

Klemen Kotnik, 7. r.
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PRIPRAVA ČAJA
Na začetku je učitelj naredil uvod in
dal navodila za pripravo čaja. Povedal je tudi, katere čaje poznamo.
Učenci so se organizirali in začeli
delati predstavitev:
- Viktorija in Larisa: Priprava čajev
- Timi, Grega in Luka: Zdravilnost
čajev
- Aljaž in Andraž: Poprova meta
- Teo in Klemen: Kopriva

Učitelj je pripravil sestavine in vodo
za pripravo čajev. Najprej smo pripravili čaj iz gozdnih sadežev, dodali smo limono in med. Nato smo
pripravili ledeni čaj iz mete in melise, ki smo ga dali hladit na okensko
polico. Potem smo pripravili mlečni
napitek z žajbljem. Nato smo pripravili čajno mešanico iz lipe, kamilice, bezga in mete, šipkov čaj, koprivni čaj ter metin čaj z limono in
medom.
Delo je potekalo gladko, brez težav,
pripravili smo veliko zdravilnih čajev. Učenci so bili pridni, delavni in
poslušni.
Aljaž Podgoršek,
9. r.
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NARAVNI IZDELKI
Delo v skupini je vodila gospa Mira
Klemenc.
Najprej smo pospravili mize in dobili liste. Na njih je pisalo, katere
izdelke bomo izdelali in kako.
Najprej smo izdelali milo, pri tem
smo morali nositi rokavice. Ko smo
sestavine pripravili, smo si lahko
izbrali vsak svoj model za milo. Potem smo dali mila na okensko polico, da so se strdila.
Ko smo to naredili, smo začeli delati masko za aknasto kožo. Nato smo
izdelali vlažilno kremo za obraz.
Bilo mi je zelo zabavno, ker sem bil
zraven Marcela in Manuela in zato,
ker smo si naredili svoje izdelke, ki
smo jih pokazali na razstavi in smo
jih lahko odnesli domov. Upam, da
bo še več takih dnevov!

STRAN

MASKA ZA OBRAZ ZA AKNASTO KOŽO:
- 5 g oglja
- 43 g rdeče gline
- 2 g olja groznih pešk
- 10 kapljic eteričnega olja rožmarin
- 2 g clorela alge
- 2 g medu
- 47 g destilirane vode, hidrolata,
čaja (po želji)
Lovro Kuhar, 9. r.
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POHORSKI LONEC
Delo v tej skupini je vodil gospod
Franci Kralj, ki se s kuhanjem
ukvarja poklicno.
Sestavine:
- 3 vrste mesa (govedina, svinjina,
teletina),
- slanina,
- sol,
- olje,
- poper,
- čebula,
- ješprenj,
- jurčki,
- korenje,
- zmrznjena rdeča in rumena paprika,
- česen,
- lovorov list,
- šetraj.

ISKRICE

Postopek:
V lonec vlijemo olje in počakamo,
da se zagreje. Potem v lonec damo
čebulo, pražimo jo tako dolgo, da
postane zlato rumena. Nato v lonec vsujemo govedino, potem pa
malo popra in soli in nato še pol
litra vode. Dodamo zmrznjeno zelenjavo, malo počakamo in dodamo še lovorov list in šetraj. To se
še malo kuha in potem dodamo še
narezan česen, teletino in svinjino
in nato mešamo. Potem dodamo
slanino in počakamo, da to zavre.
Malo pred koncem dodamo kuhan
krompir, narezan na kose, korenje
in ješprenj.
Neja Urh, 9. r.
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Intervju: Tinca Vomer
LJUBEZEN DO KUHANJA
Tinca Vomer ima najraje kuhanje, ki
ji je v veliko veselje. To nam je tudi
dokazala z veliko izbiro napitkov in
različnih slaščic.
Zakaj vas kuhanje tako zanima?
Že kot majhna punčka sem rada kuhala, po mojem me je za kuhanje
navdušila moja babica, ki je bila odlična kuharica, in tudi moje tete, tako da smo taka družina, ki radi kuhamo, in iz tega izvira moje veselje do
kuhanja.

Kje ste nadaljevali šolanje po
osnovni šoli?
Obiskovala sem srednjo šolo za
gostinstvo in turizem v Mariboru.
Ker me ta gostinska smer zelo zanimala, sem se še vpisala v višjo šolo
za gostinstvo in turizem v Mariboru.
Zdaj sem tudi malo pred zaključkom
šolanja, v bistvu zdaj pišem diplomo
in bom že kmalu zaključila.

Kako ste se počutili v oddaji Gostilna išče šefa?
Ja, oddaja Gostila išče šefa je bila
zelo zanimiva izkušnja za mene. Res
sem spoznala nove ljudi, novo kulinariko. Spoznala sem res odličnega
šefa, kot je Bine, res smo se imeli
fajn, saj večina vas je gledala to oddajo, tako da sami vidite, da je to
stresno in vseeno fajn, zato ker v
bistvu delaš tisto, kar te veseli, in to
je kuhanje.

Kako in kje ste nadaljevali svojo
pot po oddaji Gostilna išče šefa?
Drugače imamo doma trgovino in
gostilno, ki ima že stoletno tradicijo,
in lani smo odprli Kovačijo pri Kovaču nedaleč stran od naše gostilne.
Tako da sem svojo pot nadaljevala
doma, kar je tudi moja velika želja,
da delam doma. Drugače pa sem šla
marsikam pomagat, pogosto grem
tudi kuhat na kakšne kuharske delavnice, pomagam v različnih
gostinskih obratih, pomagam kjerkoli se kaj dogaja v kulinariki, nazadnje sem bila v Gorazdovi slaščičarni, ki je zdaj na POP TV-ju. Nazadnje
sem pomagala na čokoladnem dnevu v Ljubljani. Udeležujem se različnih dogodkov, da nisem samo doma.
Katero hrano najraje pripravljate
doma?
Hmm, kaj najraje pripravljam? Mogoče se bo slišalo smešno, ker večina reče mogoče kakšne bolj zahtevne stvari, ampak jaz imam od malega rada špinačo in pire krompir. Po
mojem to izvira iz moje najljubše
risanke Popaj. Drugače pa različno,
kar najdem na vrtu. Najraje pripravljam hrano poleti. Sploh poletje
imam zelo rada, zato ker raste večina stvari na vrtu. In takrat se moja
domišljija začne in lahko ustvarjam
v kuhinji.
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Fotografija:
Fotobeležnica
Nika Hölcl Valič

Kaj si želite doseči na področju
kuhanja?
Želim si, da bi čim več ljudi poskusilo mojo kulinariko, da bi uživali v
tem, da bi se radi vračali k meni
oziroma k naši družini oz. s komerkoli bom skupaj ustvarjala to kulinarično pot, rada bi, da uživajo v
tem, kar jaz počnem.
Kako preživljate svoj prosti čas?
Doma imam veliko svojih ljubljenčkov. Od mojega malega pujska, ki
je tehta 4,5 kg, do koze, zajčkov,
psa in muce. V bistvu dosti časa
preživim z njimi, malo še tudi igram
na svojo violino, na katero še nisem pozabila, tako da še vedno rada zaigram za dušo. Pa seveda kuham, to je meni seveda v prostem
času užitek, še bolj rada kuham,
ker vem, da imam čas in lahko
ustvarjam karkoli.

ISKRICE

Kakšen se vam je zdel današnji
dan slovenske hrane na šoli? Kako
ste se počutili?
Bila sem res zelo vesela, da se to
dogaja na šoli, da čim več mladih
spozna, da se lahko iz naravnih
stvari naredijo takšne preproste in
zdrave stvari. Da so bili tudi starši
zraven, mi je bilo tudi zelo všeč, da
vidijo, da se dosti dogaja na šoli.
Zelo je bilo lepo, ker ste vsi uživali.
Kar pa je veliko boljše, kot pa sedeti za mizo in poslušati predavanja,
čeprav so tudi ta lahko zanimiva,
samo tako se še bolj naučite. No,
vsaj jaz sem se vedno bolj naučila v
šoli, ko je bilo kaj praktičnega.

Nensi Arl, 9. r.
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ZELENJAVNA DELAVNICA V VRTCU
Naš vrtec se je z veseljem odzval
povabilu zelenjavne delavnice GIZ
Slovenska zelenjava. Cilj te je bil
ozaveščanje
o
pomembnosti
uživanja sveže zelenjave že v rani
mladosti »ZELENJAVA JE KUL«. V
delavnici so otroci izdelovali
izdelke, ki so jih na koncu pojedli.
Otrokom je različna zelenjava zelo,
zelo teknila.

Vzgojiteljice vrtca
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Šolski ples
NOČ ČAROVNIC
V petek, 24. 10. 2014, ob 18. uri so
v jedilnici osnovne šole učenci 9.
razreda organizirali šolski ples.
Udeležili smo se ga lahko učenci od
6. do 9. razreda. Ko smo prispeli s
svojimi pripomočki za nastop, smo
najprej malo plesali in igrali igre,
potem pa so posamezni razredi
predstavili svojo pesem in ples.
Zmagali so učenci generacije 2002.
Predstavili so se s pesmijo Hurem.
Potem smo zopet igrali igre in se
zabavali. Obiskala nas je tudi vedeževalka. Ob 21.00 se je ples končal.
Neja Urh, 9. r.,
Klemen Kotnik, 7. r.

Fotografije:
Matej Žigart,
Klemen Kotnik, 7. r.

Anketa: Šolski ples
KAKO SMO SE POČUTILI NA PLESU
Učence, ki so se udeležili šolskega
plesa za noč časovnic, smo povprašali, kaj menijo o plesu in kako so
se počutili.

Anastazija Martini, 7. r.:
»Bilo mi je zelo všeč, zato
ker je bila zelo dobra glasba in tudi zato, ker smo
zmagali.«

Neja Grubelnik, 7. r.:
»Ples je bil super!«

Laura Cojzer, 8. r.:
»Meni je ples ful kul in
super pa še veliko kaj,
všeč mi je, ker so zanimive
igre, moraš plesati in ful
dobre muzike so.«

Tine Pogač, 6. r.:
»Bilo mi je zelo všeč, zato
ker smo se zabavali in
imeli igre.«

Grega Petrič, 8. r.:
»Ples je bil zanimiv zato,
ker mi je vedeževalec Matej vedeževal.«

Nejc Garmut, 8. r.:
»Počutil sem se zelo fajn.
Ampak punce ne smejo
plesati skupaj!«

Gloria Obrulj, 7. r.: »Bilo mi je všeč, ker
je bilo veliko različne glasbe.«
Urban Držečnik, 9. r.: »Všeč mi je bilo.,
ker je bila v redu glasba.«
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Nika Pušnik, 7. r.: »Ples je bil zelo zanimiv. Ker smo veliko plesali in se zabavali
s prijatelji. Všeč mi je bilo tudi zaradi
raznih iger.«
Valentina Kolman, 7. r.: »Ples mi je bil
všeč, zato ker smo veliko plesali, bilo je
zanimivo, ker smo imeli razne igre in izzive in druženje s prijatelji.«
Zala Orter, 6. r.:
»Bilo je v redu, ampak
igre so bile malo čudne,
drugo pa je bilo super!
Hvala!«

Maruša Praznik, 6. r.:
»Bilo je zelo lepo in bila je
dobra glasba.«

Eva Mihelič, 6. r.:
»Všeč mi je bilo zato, ker
je bila dobra glasba. Všeč
pa mi je bilo, ker so bile
zanimive naloge.«

Nina Pušnik, 6. r.:
»Bilo je super, imeli smo
se fajn.«

Timi Plevnik, 9. r.: »Ples mi je bil všeč,
ker smo ga organizirali mi.«

Deja Rebernik, 7. r.: »Ples mi je bil všeč,
ker je bil dobro sestavljen program.«

STRAN

Luka Vinšek, 8. r.:
»Bilo je super, ker so naredili zanimive igre.«

Adriana Mrak, 6. r.:
»Bilo mi je všeč, ker smo
imeli zanimiv program in
zanimive nastope.«

Alja Miklavc, 6. r.: »Bilo je
ful fajn, ker je bil moj 1.
ples.«

Mario Urnaut, 8. r.: »Bilo mi je všeč, ker
se je veliko plesalo.«

Aljaž Kramljak, 7. r.: »Najboljše je bilo,
ko smo plesali in igrali igre.«

Larisa Plevnik, 7. r.: »NAJBOLŠE! Ker so
vsi najboljši. <3«

Viktorija Miklavc, 7. r.: »Ja, všeč mi je
bilo, ker sem se zelo zabavala.«

Anja Ladinek, 7. r.: » Na plesu mi je bilo
všeč, saj smo veliko plesali, se smejali in
se posladkali.«

Klemen Kotnik, 7. r.: »Fajn, kul! Ker sem
dobil zastonj vedeževanje.«
Nensi Arl, Lovro Kuhar in Anže Krevh,
9. r.

ISKRICE
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OBSIK SREDNJE ŠOLE
V RUŠAH
V četrtek, 4. 12. 2014, smo devetošolci OŠ Ribnica na Pohorju obiskali Gimnazijo in srednjo kemijsko
šolo Ruše. Namen obiska je bil, da
bi podrobneje spoznali srednjo
šolo in kako poteka pouk v njej ter
da bi se lažje odločili za nadaljnjo
poklicno pot.
Jan Garmut, 2. r.

Tia Fric, 2. r.

V Rušah so nas pričakali dijaki in
profesorji. Zapela nam je tudi Alja
Krušič. Razdelili smo se po skupinah
in odšli v razrede. Bili smo razdeljeni dva po dva po skupinah in sami
smo si lahko izbrali predmet, pri
katerem bomo preživeli ti dve uri.
Tjaša in jaz sva bili pri uri slovenščine. Bilo je zelo zanimivo, saj so imeli temo Zdravljica. Ura je hitro minila. Zbrali smo se spet v avli in se
odpravili k 3. uri. Imeli smo šport.
Naredili smo vaje in se odpravili
igrat odbojko. Bilo je zanimivo. Ko
se je ura končala, smo se odpravili
še na predavanje, kjer so nam še
podrobneje predstavili obiskano
šolo. Dobili smo zloženke in se odpravili jest. Bilo je okusno. Ura je
bila 11 in odpravljali smo se proti
avtobusu. Tako se je zanimiv dan
končal.
Nensi Arl, 9. r.

Timi Hudernik, 2. r.
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Osrednja tema

ŽIVALI
FRAZEMI
Pobrskali smo po SSKJ in poiskali
nekaj stalnih besednih zvez
(frazemov), v katerih se pojavijo
živali.
v tem grmu tiči zajec – tu je jedro
problema
nisi vreden, da te pes povoha –
slab, ničvreden si; nekoristen, nesposoben si
vsa vas mu je kazala osle zaradi
tega – se je norčevala iz njega

(črna) mačka mi je prekrižala pot –
danes bom imel nesrečo; danes
bom doživel kaj slabega
kjer osel leži, dlako pusti – nekulturen človek se (rad) podpisuje, kjer
ni primerno; nereden človek se
spozna po tem, da za seboj pušča
nered
počutiti se kot riba na suhem – neugodno, slabo, v vodi – ugodno,
prijetno
Neja Grubelnik, 7. r.

hoditi s kokošmi spat – zelo zgodaj
beseda ni konj – reči, prositi, vprašati še ni nič hudega
kožo ima debelo kot slon – neprizadeto prenaša žalitve

hodi kakor mačka okrog vrele kaše
– ne upa se lotiti jedra problema
hodi kot srna – lahkotno
tišči glavo v pesek kot noj – noče
videti neprijetne resnice, sprijazniti
se z njo
Viktorija Miklavc, 7. r.
Zala Ladinek, 2. r.

ISKRICE

31

STRAN

32

MLADI BESEDNI IN LIKOVNI UMETNIKI
DEČEK IN MEDVED STA ME
REŠILA PRED MORSKIMI PSI

Bilo je jutro kot vsako navadno, toda z nekakšnim čudnim priokusom,
saj je sledil dan za izlet z barko.
Ravno prejšnji dan sem prebiral
knjigo Dava Sheltona Deček in
medved v čolnu. Ta čudni priokus je
pri meni prebudila ravno ta knjiga,
saj sem ugotovil, da se ti lahko na
barki zgodi kaj zelo čudnega, nepričakovanega. Ne preveč navdušen
sem se sprehodil do kopalnice ter
se oblekel in umil. Počasi sem se
napotil do pristanišča, kjer me je že
čakala barka, sicer ne velika, ampak
malo večja pa je bila od barke v
knjigi. Kapitan, ki je bil slon, je začel
veslati.

S slonom sva kaj hitro postala prijatelja, saj naju je veselilo veliko
skupnih stvari, saj je res, da sva se
šele spoznala, toda pravega prijatelja spoznaš kaj hitro. Najina beseda
je nanesla na veliko stvari, kot so
na primer, katera je njegova najljubša hrana, kakšna je njegova
družina … Pogovarjala sva se tudi o
tem, kako dolgo je mornar. Povedal
mi je, da se z ravno to barko vozi že
zelo dolgo po širnih morjih. Barka
res ni bila razkošna, ampak zgledala
je res zelo vzdržljiva. Počasi je sonce začelo zahajati in imela sva prvo
malico. Zbudil sem se zelo zgodaj in
opazil medveda veslati, sprva nisem vedel, kje sem, a kaj hitro sem
se zavedel, da se vozim z barko po

morju in to s slonom. Slon mi je povedal, da sva ponoči na manjšem
čolnu srečala medveda in dečka, ki
sta se vozila že nekaj dni. Z medvedom in dečkom smo imeli podoben
cilj, vendar je šel medved po drugi
poti kot slon, kar mi je bilo zelo
čudno, saj je imel slon zemljevide in
kompas, medved pa en samcat
zemljevid. Slon mi je imel povedati
zelo veliko stvari in zgodb, prav tako pa jaz njemu. Prav tako hitro kot
prvi je minil tudi drugi dan. Tretjega
dne me je pa začelo počasi skrbeti,
kdaj bova prišla na cilj. Dlje časa
sva plula, manjšo razdaljo sva preplula. Vprašal sem slona in povedal
je, da obstaja velika verjetnost, da
se bova vozila še kar nekaj časa, saj
je najprej zamešal zemljevid. Na
barki sem našel tudi zelo zanimivo
knjigo, ki sem jo kar naprej prebiral,
saj na koncu nisem imel več kaj
zanimivega početi. Čez nekaj dni
sva se s slonom, že oba utrujena od
plovbe, odločila, da greva malo plavat. Plavanje je slonu povzročalo
precejšnje težave, saj je bil zelo velik in neokreten. Pogledal sem v
daljavo in videl, da se je nekakšna
plavut prikazala iz vode, z očmi sem
pogledal za barko, da bi s slonom
hitro skočila vanjo, vendar barke ni
bilo nikjer. Ozrl sem se v daljavo in
videl manjši čoln, ki se nama je z
veliko hitrostjo približeval. Bila sta
medved in deček. Hitro sva začela
plavati proti njima in sva ju po 110
zamahih srečala. Povedala sva, da
beživa pred morskimi psi in se hitro
vkrcala. Ker smo imeli podoben cilj,
smo se odločili, da bomo skupaj
pluli na medvedovi mali Harriet. Ko
smo drveli, smo srečali morske pse,
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ki so naju s slonom lovili po morju.
Čez tri dni smo končno prišli do
kopnega.
Med skupno plovbo sem našel z
dečkom zelo veliko skupnih lastnosti, prav tako pa sta veliko skupnih
lastnosti našla medved in slon. Brez
medveda in dečka ter njune pomoči s slonom sploh ne bi prišla do
kopnega, ker sva izgubila barko,
zato sva jima bila zelo hvaležna in
postali smo resnično veliki prijatelji.
Po teh nekaj dnevih, preživetih na
morju, sem ugotovil, kako je pomembno, da smo prijatelji in da si
vedno pomagamo.

STRAN

Katja Miklavc, 3. r.

Sven Pušnik, 9. r.
26. novembra 2014 je Sven v Cankarjevem domu v Ljubljani prejel
priznanje za nagrajeni spis, ki smo
ga poslali na literarni natečaj KUD
Sodobnost International. V drugem
preddverju Cankarjevega doma,
kjer je bilo srečanje s pisateljico
Cvetko Bevc, je spis tudi prebral
pred občinstvom.
Nevenka Kutin
Mojca Valek, 3. r.

Polona Mihelič, 3. r.
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DRUGOŠOLCI O ŽIVALIH
Pes
Pes je domača žival. Če ljudje lepo
delamo s psi, so tudi oni prijazni do
nas. Psi so lahko čuvaji kmetij ali
drugih hiš. Radi jedo kosti, brikete
in meso.
Tia

Hrček
Pije vodo. Je žito. V kletki teka v
malem kolesu. Je domač ljubljenček. Živi v mnogih državah.
Mojca

Jelen
Živi v gozdu. Ima velike roge. Je travo, še druge rastline in majhne živali. Jeleni imajo dolge noge. Živijo
v mnogih državah.
Jan

Zajec

Je počasen. Ima tipalke. Ko ga je
strah, se skrije v hišico.
Anej

Je hitra žival. Ima dolga ušesa in
brke. Zelo rad skače. Sprednje tace
ima krajše, zadnje pa daljše. Je korenček in še druge rastline. Živi v
gozdu ali na kmetiji.
Helena

Krava

Jelen

Polž

Krava nam daje mleko. Je travo ali
seno. Skoti 1 ali 2 mladiča. Mladiči
lahko pri skotitvi tudi umrejo. Ima
moža bika. Krave imajo dolg rep. Z
njim si odganjajo muhe. Krave živijo
v različnih državah.
Matic

Zajec
Zajec ima dolga ušesa in kratek rep.
Je zelo lepa in puhasta žival. Zelo
dobro voha. Rad je deteljico, korenje in še drugo zelenjavo. Podplate
ima dolge glede na svojo velikost.

Tine Podgoršek, 2. r.

Mi imamo doma takšnega, ki ima
kratka ušesa. Zelo je smešen. Ko ga
pogledam, se kar naprej umiva. Naš
zajec je domača žival.
Zala

Živi v gozdu. Je zelo hiter. Je travo
in seno. Boji se lovcev. Je gozdna
žival. Ponoči pride iz gozda na travnik. Pozimi se vidijo sledi.
Gašper

Veverica
Je lepa žival. Rada skače po vejah.
Je lešnike, orehe in podobne stvari.
Živi v duplu. Pozimi drema. Ko se
zbudi, gre iskat, kam si je skrila hrano.
Timi

ŠTEVILKA

1,

LETO

2014/2015

TRETJEŠOLCI O ŽIVALIH
Moj psiček Lun
Moj psiček Lun je srednje velikosti.
Je črne barve, tačke pa ima bele.
Telo je pokrito z dlako. Ima majhno
glavo, majhne rjave oči ter kratek
rep. Je brikete in konzervirano hrano, pije pa vodo. Živi pri meni zunaj, v svoji pasji uti. Oglaša se vof,
vof ali hov, hov. Laja predvsem takrat, ko pride kdo k nam na obisk.
Polona Mihelič

STRAN

hrano. Živi pri meni doma. Oglaša
pa se hov in hov. Moj pes začne
lajati, ko zaropota.
Alja Pušnik

Moje ribice
Moje ribice živijo v akvariju. Velike
so kot moja dlan. Ribice so pisane
barve. Telo imajo pokrito z luskami.
Telo je majhno in tudi oči so majhne. Imajo plavutke za plavanje. Jejo
ribjo hrano.
Mojca Valek

Moja muca Miki
Moja muca je velika približno od
deset do enajst centimetrov. Je tigraste barve. Ima zelo gosto dlako.
Moja muca je brikete in konzervirano hrano za mačke. Živi pri nas v
njeni uti in tudi v svojem malem
kotičku v garaži. Oglaša se mjav,
mjav, mjav. Moja muca se ne pusti
božati ali igrati. Zelo rada hodi z
mano po cesti do šolskega kombija.
Neja Črnko

Moja psica Lili
Je srednje velikosti. Njena dlaka je
črno-bela, ki je zelo mehka. Glavo
ima prekrito z dlako. Ima velike modre oči. Zelo rada je brikete. Živi v
utici, ki smo jo postavili. Oglaša se
samo, če pripelje avto.
Katja Miklavc

Mojca Širec Eman, 2. r.

Moj psiček Taček
Moj pes je srednje velikosti. Je črne
in bele barve. Njegova dlaka je zelo
mehka. Ima malo glavo ter rjave
oči. V gobčku ima ostre čekane. Na
tačkah ima ostre kremplje. Je pasjo
ISKRICE

Anej Plevnik, 2. r.
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MOJ PAPAGAJ ROKSI
Zame je papagaj Roksi najljubša
domača žival.
Moj papagaj je zelo igriv in nagajiv.
Če imam hrano v roki, pride k meni,
prime hrano z nogo in mi jo vzame.
Ima zelo pisano barvo perja; sivo,
belo, rumeno in celo kakšno rdeče
perje se najde vmes.
V naravi živijo papagaji 30 let in
več. Samec in samica sta si zelo podobna. Ločimo ju le po velikosti in
po barvi perja na licih. Ta lisa je bolj
izrazita pri samcih, pri samicah pa
se slabše vidi. Ko odrastejo, so papagaji visoki približno 32 cm.
Vrsta papagaja, ki ga imam jaz, ima
lastnost, da se zelo hitro nauči oponašati različne zvoke in tudi človeški glas. Trditev, da so podvrsta kakadujev, je že zastarela. Samec je
bistveno bolj sposoben kot samica,
npr. posnemati glasove, žvižgati in
tudi reči kakšno besedo. Samice pa

Fotografija:
Luka Kos, 4. r.

ne govorijo in so tudi manj družabne. Dokazano je tudi, da imajo nimfe, ki so hranjene s sadjem in zelenjavo, bistveno daljšo življenjsko
dobo.
Razmnožujejo se tako, da samec
stopi na samico. Samec in samica
izmenično grejeta oplojeno jajce
vse do izvalitve.
Na papagaja sem zelo navezan in
skrbim zanj. Potrudil se bom, da
mu bo pri meni tako lepo, kot bi
mu bilo v naravi.
Luka Kos, 4. r.

Viri:
VAJDIČ, Sara. Papiga nimfa. (Datum citiranja:
19. 1. 2015.) Dostopno na spletnem naslovu:
http://nimfapapiga.webs.com/
papiganimfa.htm.
Nimfa. (Datum citiranja: 19. 1. 2015.) Dostopno
na spletnem naslovu: http://www.dominvrt.si/
clanek/predstavitev_ljubljenckov/nimfa.html.
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ŠESTOŠOLCI O ŽIVALIH
Živali so živa bitja, ki potrebujejo
ljubezen in našo pozornost. Zelo
rada imam našega psa Ramba.
Eva Mihelič
Doma imamo veliko živali, največ
pa mi pomeni kuža Piki. Posvetim
mu veliko svojega prostega časa.
Alja Miklavc
Imam psa Meda in dva mačka. Prvemu je ime Tiger, drugemu pa Lev.
Medu vsak večer dam hrano in tudi
na mačka ne pozabim.
Aljaž Buzzi
Doma imam kanarčka Fiksa in ribico Bučko. Oba z veseljem hranim.
Andraž Sgerm
Moja najboljša in najlepša žival je
naš pes Dino. Z njim se rada igram.
Nika Grum
Imamo psa in jaz ga vsak dan z veseljem peljem na sprehod.
Aljaž Ovčar
Doma imamo zlato ribico. Imam jo
zelo rad, saj je del mojega življenja.
Hranim jo vsak dan, akvarij pa
čistim vsak drugi dan.
Tine Pogač
Zelo rada imam živali. Doma jih
imamo veliko in se rada ukvarjam z
ISKRICE

Helena Urbanc, 2. r.
njimi. Najraje se igram z muckom
Tačkom, ki me ima rad.
Maruša Praznik
Živali imam zelo rada. Imam psa
Pina, ki je zelo priden in ga obožujem. Je priden čuvaj.
Zala Orter

Živali imam rad, še posebej muce. Z
njimi se razumem in se z njimi lovim. Z veseljem bi bil kmet.
Kevin Kramljak
Doma imamo krave in jaz se z njimi
rada pogovarjam. Vsak dan grem v
hlev, kjer staršem pomagam pri
delu.
Adriana Mrak
Ko sem izvedela, da bomo kupili
psa, sem se razveselila. Po sedmih
mesecih je bilo konec veselja, saj je
Tačka povozil avto. S sestro sva jokali.
Oče je nama pripeljal novega psa,
ki ga imava neskončno radi.
Nina Pušnik
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PETOŠOLCI RAZMIŠLJAJO
O ŽIVALIH
Moja najljubša žival je konj. Na njega sem zelo navezana. Škoda, da ga
nimamo doma. Še posebej so mi
konji všeč, ker imajo čudovite grive.
Z mojo sestro Elo obe konje zelo
obožujeva.
Lana Uran
Zelo rada imam čisto vse živali, tudi
tiste, ki se nekaterim zdijo grde.
Moja najljubša žival je konj. Lahko
je različnih barv in lahko ga jahaš.
Konjev se ne bojim, saj jih imam
včasih raje kot vse drugo na svetu.
Želim si imeti konja, da bi na njem
lahko jezdila in občudovala pokrajino.
Ajda Ladinek
Moja najljubša žival je naša psička
Kala, ker je mirna. Všeč so mi tudi
moje muce, ker jih lahko božam.
Rad imam jelene, ki jih ima teta,
ker jih je lepo opazovati od daleč.
Žan Janez Krecenbaher
Živali imam zelo rada. Najraje imam
konje. Večkrat jih grem gledat. Tudi
jahala sem jih že večkrat. Jahala
sem konja Mišo in Valterja. Konji so
mi zelo všeč.
Tanisa Pušnik
Moja najljubša žival je pes. Pes nas
vsak dan varuje. Vesel sem, da nimam alergije in se lahko veliko družim s psom.
Žiga Osvald

Zelo rada imam živali. Najbolj sem
navezana na svojo muco Piko. Pika
je najlepša muca od vseh, ki sem jih
imela do sedaj. Ko je bila Pika še
majhna, je imela na glavi liso. Po tej
njeni lisi sem jo tudi poimenovala.
Lara Kramljak
Najraje imam našega psa. Včasih ga
peljem na sprehod. Doma ga imamo vsi radi.
Žiga Prater Arl
Ko slišim besedo žival, najprej pomislim na našega kužka in na naše
tri pujske. Živali imam zelo rad.
Jan Sebastjan Krecenbaher
Moja najljubša žival je moj pes Dino. Dino je moj hišni ljubljenček.
Zelo ga imam rad. Večkrat ga peljem na sprehod in tudi igram se
pogosto z njim. Ima zelo lepo belo
in svetlo rjavo dlako. Upam, da bo
še dolgo živel.
Tomi Plevnik
Zelo rad imam živali. Najraje imam
svojo psičko Laro, ki je moj hišni
ljubljenček. Zanjo rad skrbim. Večkrat se igrava in loviva po travi.
Spominjam se, kako zabavno je bilo
takrat, ko sem bil star tri leta in naju je moja sestra Nika vozila v samokolnici. Ob psički Lari uživamo
vsi člani naše družine.
Erik Pokeržnik
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Najbolj mi je všeč naš morski prašiček Piki. Imam ga zelo rad. Upam,
da bo še dolgo živel. Naš morski
prašiček je bele, črne in rjave barve.
Patrik Fažmon
Rada imam vse živali. Zelo sem navezana na sestrinega morskega prašička Miška. Velikokrat se igrava z
njim. Pogosto se igram tudi z našim
psom Pikom. Pozimi vedno postavim krmilnico, kamor pridno nastavljam hrano za lačne ptice, da ne
bi bile lačne.
Suzana Buzzi

DEDEK IN NJEGOVO DELO
Moj dedek ima zelo rad živali.
Nekega dne sem prišla k njemu na
obisk. Videla sem, da je čudno poskakoval po vrtu. Hitro sem pogledala čez ograjo. Tako sem se začudila, da so mi oči skoraj padle na
tla. Preganjal je zmedeno mačko, ki
ni vedela, kam naj pobegne. Končno je ubogi mački le uspelo pobegniti z vrta. Dedek pa je ves zasopel
in rdeč kot kuhan rak obstal sredi
vrta. Ko je stopil proti hišnim vratom, sem se na ves glas zasmejala.
A dedek je le počasi in žalostno odšel v hišo. Pohitela sem za njim. Ko
sem stopila v kuhinjo, sem se usedla k njemu in ga vprašala, zakaj je
lovil mačko po vrtu. Odgovoril mi
je, da je to počel zato, ker ta ponorela mačka vsako jutro pride v vrt in
tam zakoplje svoje iztrebke. Dedek
je bil zelo jezen na to nagajivo mačko. Nekega dne je bila mačka spet v
vrtu. Dedek je tiho in previdno stopil v vrt in jo zgrabil za rep ter jo
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odnesel v hišo, da ne bi spet prišla
na njegovo obdelano zemljo. Naslednje jutro je pogledal skozi okno.
»Šmentana reč!« je zavpil na glas.
V vrtu so bile še tri mačke. Vzel je
vrečo in se odpravil proti vrtu. Stopil je vanj in v vrečo ujel tri mačke.
Odnesel jih je v hišo, vzel še tisto
prvo in jih odnesel pred hišo, kjer ja
stala utica. Tam jih je odložil, jim
naredil ležišče in zaprl vrata. Zvečerilo se je. Dedek je odšel v hišo, se
umil in šel spat. Naslednje jutro je
videl, da so mačke pred hišnimi
vrati. Takoj jih je hotel spraviti v
utico, ampak ko je odprl vrata, so
se te štiri mačke oprijele njegovih
nog tako močno, da je skoraj padel. Priskočila sem mu na pomoč,
ampak sem vendarle spoznala, da
imajo mačke zelo rade dedka. Povedala sem mu. Pobožal jih je in se
jih je hotel znebiti, ker nima rad
mačk. A v tistem trenutku so se mu
preveč zasmilile, zato jih je odnesel
v utico in jim dal hrano.
Tako je dedek vsako jutro pridno
skrbel za te živali, ki so po napornem dnevu postale njegove prijateljice.
Zala Orter, 6. r.

Gašper Mrak, 2. r.
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O ŽIVALIH
V NEMŠČINI IN ANGLEŠČINI
Mein Haustier
Ich habe einen Hund, er heißt Jaki.
Er ist braun und schwarz. Er ist ein
Deutscher Schäferhund. Er frisst
alles, außer Korn nicht, weil er allergisch ist. Er mag sehr Kinder, außer den Briefträger mag er nicht. Er
schläft in einer Hundehütte oder
auf der Terrasse.
Jasmina Stražiščar, 8. r.

My pets
I have: two cats, five birds and a
fish. My cats don’t have names. My
birds don’t have names. My fish
don’t have names. The birds are
colourful. The cats are black and
white. My fish is orange. The cats
sleep outside. The birds sleep in a
cage. The fish sleeps in an aquarium. The cats eat briquettes. The
birds eat grain. The fish eats fish
food.
Luka Vinšek, 8. r.

Mein Haustier
Ich habe einen Hund und ein paar
Katzen. Mein Hund heißt Luka, die
Katzen haben keinen Namen. Luka
frisst alles, aber Katzen nur Briketts
und Mäuse. Luka ist weiß, braun,
schwarz und orange. Die Katzen
sind farbig aber nicht sehr. Alle
schlafen draußen und verstehen
sich. Ich habe gern meine Haustiere
und kümmere mich um sie.
Ivan Praznik, 8. r.

My pets
I have a parrot and 49 fish. My parrot`s name is Oli and my fish don`t
have names. Oli is white, orange,
and yellow. My fish are colourful.
Oli eats briquettes. The fish eat fish
food. Oli sleeps in a cage. My 49
fish live in an aquarium.
Mario Urnaut, 8. r.
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Mein Haustier
Mein Haustier heißt Muki. Er ist
eine Katze. Er ist weiß, sehr wenig
braun und schwarz. Jemand hat ihn
aus dem Auto geworfen. Er frisst
Überreste von dem Mittagessen
und Hude- oder Katzenfutter.
Wenn draußen sehr kalt ist, schläft
er im Badezimmer. Da hat er einen
eigenen Korb. Aber wenn draußen
nicht sehr kalt ist, schläft er mit den
wilden Katzen. Alle haben ihn sehr
lieb. Der Nachbarshund ist sehr
groß, aber er fürchtet sich vor Muki.
Aleks Grum, 8. r.

STRAN

My dog
I have a dog. My dog`s name is Pino. Pino is dark-brown. He eats briquettes and meat. He sleeps in a
dog house. I like him very much.
Matevž Orter, 8. r.

My pets
I have a dog and a cat. My dog's
name is Nely and my cat's name is
Miki. Nely is brown, black and
white. She is very playful and childish and she likes to hide the shoes.
Miki is brown and black. He is very
fat because he likes to eat. And he
likes to cuddle. They both eat meat
and briquettes. Nely sleeps in a dog
house. Miki sleeps in a basket. I
love them both.
Laura Cojzer, 8. r.

My pets
My dogs' names are Eda and Ara.
My cat's name is Rina. Ara is
brown. Eda is black. Rina is grey.
They eat briquettes. Rina eats cat
food. Ara and Eda sleep in a box.
Rina sleeps on hay.
Nejc Garmut, 8. r.
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ŽIVALI V BASNIH

LISICA IN ŽABA
Živela je lisica.
Vedno, ko si jo pogledal, se je gledala v bližnje jezero. Govorila si je: »Sem najlepša na
svetu.« Nekega dne je šla na potep po gozdu. Vreme je bilo prekrasno. Lisica je hotela
živalim pokazati svojo lepoto. Kar naenkrat je mimo priskakljala žaba. Lisica jo je pogledala in se ji začela smejati. Rekla ji je: »Kako si grda, zgleduj se po meni.« Žaba je bila
žalostna, zato je vsa objokana odskakljala domov. Doma je poskusila vse, da bi postala
lepa kot lisica, ampak ji ni uspelo. Ostala je grda, zato je mislila obtičati v svojem domu.
Naslednji dan pa se je že naveličala te samote in je zopet šla v svet. Ko pa je lisica šla
naslednji dan na sprehod, je po nesreči stopila v blato. Pogreznilo se ji je, da se je komaj rešila. Za zaključek je mimo pritekel še zajec in jo vso poškropil. Vsi so se ji smejali.
Lisico je postalo sram. Tako je spoznala, da o drugih ne sme govoriti grdo.
Nauk: Ne norčuj se iz drugih.

Anja Ladinek, 7. r.

ZAJEC IN ŽELVA
Zajec in želva sta tekmovala, kdo bo prvi doma.
Zajec si je mislil: »Jaz sem dosti hitrejši od želve.« Tik pred ciljem je zajec rekel: »Malo
bom zadremal, saj imam čas. Želva me ne more dohiteti.« Želva je prišla na cilj pred
zajcem, saj je zajec zaspal.
Nauk: Tudi počasi se daleč pride.
Neža Žigart, 7. r.

ISKRICE

ŠTEVILKA

1,

LETO

2014/2015

STRAN

LISICA IN ZAJEC
Zajec je srečal lisico.
»No, lisička, ali me ne moreš dobiti?« reče zajec. »Te bom že dobila,« odgovori lisica.
»Ali si prepočasna za moje hitre noge?« vpraša zajec. Lisica z jezo odgovori: »Boš že
plačal za to.«
»Zdaj pa moram naprej, ne morem biti tako počasen, adijo,« z veseljem odgovori
zajec.
Zajec se je zaletel v drevo. Lisica se je od veselja smejala in dejala: »Kdor drugemu
jamo koplje, sam vanjo pade.«
Jan Jeger, 7. r.

Martin Zabovnik, 7. r.
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OREL MUH NE LOVI
Nekega dne sta se srečala orel in muha. Muha pa reče: »Mene še nobena žival ni
ujela.« To sliši orel in reče: »Jaz te lahko ulovim in pojem.« Muha reče, da je orel že
ne more ujeti. Ampak orel se ne strinja in se zapodi za muho. Ampak muha je zvita
in se malo poigrava z orlom in potem odleti daleč stran in orel je nikoli več ne vidi.
Tako se orel ne norčuje več iz muh.
Nauk: Ne norčuj se iz tistega, ki je manjši od tebe.
Klemen Nabernik, 7. r.

Klemen Kotnik, 7. r.
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PES IN MAČKA
Pes od svojega lastnika vsak večer pred spanjem dobi sir, odnese si ga na podstrešje
ter ga tam poje. Ampak nekega večera pes zraven sira zaspi, nato pa iz bližnjega kota
prilezejo miši. Začele so jesti sir. Naslednje jutro pa do psa prileze mačka in reče:
»Dobro jutro, ti zaspanec, zbudi se.« Pes ji odvrne: »Dobro jutro.« »Zakaj si pa tako skuštran?« ga vpraša muca, v bližnjem kotu pa zagleda koščke sira in takoj ugotovi, za kaj gre. To takoj pove psu. Pes odide do mišje luknje ter s šapo seže po luknji in
ven potegne miš. Pograbil je tri miši in jih požrl.
Nauk: Bumerang se vrača.
Neža Oder, 7. r.

PES IN MAČKA
Nekega dne se pri veterinarju srečata pes in mačka.
Mačka potoži veterinarju: »Gospod veterinar, ali mi lahko na čisto vsa vprašanja odgovorite?« Veterinar ji odgovori: »Seveda, kaj pa vas zanima?« Mačka pa reče:
»Zakaj se psi in mačke ne razumejo?« Veterinar jo čudno pogleda, reče pa nič. Nato
gre mačka domov. Ista vprašanja rojijo po glavi psu, a ne dobi odgovora. Nekega dne
pa se pes prikaže na neki zabavi mačk. Ena mačka se ga ne boji in pristopi k njemu in
mu stopi na rep, pogleda v oči in mu reče: »Dragi moj kuža, tako si lep, da kar sije od
tebe.« Pes seveda ni mogel samo gledati, ampak je stopil do nje in sta zaplesala.
Skratka cel večer sta preživela skupaj.
Od takrat naprej se nobena mačka ne boji nobenega psa.
Nauk: Ni važna zunanjost, važna je notranjost.
Nika Pušnik, 7. r.
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SRAKA IN LISICA
Nekoč je živela lisica v brlogu in sraka na drevesu.
Lisica je bila neki zimski dan, ko je močno snežilo, zelo lačna, a ni vedela, kje bi lahko
kaj dobila. Sraka pa tudi. Obema je tako krulilo v želodcu, da je ostale ptice na drevesu
to motilo in zajca prav tako. Ta se je zagozdil v kupu snega, še lisica ga ni mogla rešiti,
samo glavo je še imel zunaj. Lisica je na mrzel dan videla srako, kako išče hrano po tleh.
Zvita lisica se je pred brlog ulegla, kot da je mrtva. Sraka jo vidi, hitro prileti in jo začne
kljuvati. Lisica poje srako in gre sita nazaj v brlog spat.
Nikoli ne zaupaj nevarnim ljudem.
Valentina Kolman, 7. r.

DEŽEVNIK IN SINICA
Po večurni nevihti je sinica odšla iskat hrano mladičem. Preletela je že pol gozda in potem je zagledala okusnega deževnika. Spustila se je nižje, da bi ga ujela. Sinica se je usedla na tla in ogovorila deževnika: »Prijatelj, želiš da te odnesem na drugi konec gozda?«
Deževnik ji prijazno odgovori: »Ne. Hvala. Imam čas in ne mudi se mi.« Sinica pa vztraja: »Oh, daj no, boš videl, všeč ti bo. Lahko boš letel in potem se boš lahko hvalil pred
prijatelji.« Deževniku se zdi to krasno, saj ni najbolj zaželen v družbi vrstnikov, zato reče: »Odlična ideja, kar pojdiva.« Sinica ga zagrabi ter ga odnese svojim lačnim mladičem.
Nauk: Ne verjemi vsemu, kar drugi povedo.
Deja Rebernik, 7. r.
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VILA MILA IN NOSOROG PEPI
Nekoč je živela vila Mila v svoji skromni hišici na drevesu.
Nosorog Pepi je hotel nekega dne iti k svoji prijateljici vili Mili. Ni mogel priti na drevo,
zato ga je vila Mila spodbujala: »Pridi, pridi, saj zmoreš, prijatelj moj!« Ko je prišel v hišo, je zlomil stol in zato se je sramoval. Vila Mila pa ga je tolažila: »Ne jokaj, saj sem tudi jaz že kaj zlomila.« »Tudi če si bolj težak ali bolj velik, si moj najboljši prijatelj!«
Tako sta se vila Mila in nosorog Pepi skupaj veselila vsakega dne, ki sta ga preživljala
skupaj.
Nauk: Ne glede na to, kakšne postave si, si človek po duši in po srcu.
Viktorija Miklavc , 7. r.

MUHA IN MRAVLJA
Nekega dne je mravlja srečala muho.
Mravlja je hotela dokazati, da je boljša od muhe. Mravlja ji je rekla: »Jaz imam šest nog
in znam plezati in sem močna.« Muha ji je hotela odgovoriti, ampak je bila tiho. Nato je
le spregovorila, da je leteti boljše. Mravlja je bila jezna. Muhi je grozila in takrat pride
pajek, jo ovije v mrežo in poje.
V tem času je muha veselo odletela.
Nauk: Ne hvali se pred drugimi.
Martin Zabovnik, 7. r.

PES IN MAČKE
Mačke so se odločile, da bodo na pasjem dvorišču igrale nogomet. Razdelile so se v dve
skupini po osem mačk. Igra je bila zelo nepravična, ker niso imele sodnika. Iz pasje ute
je prišel pes in jih vprašal, če lahko sodi. Mačke so se prestrašile in zbežale.
Teo Ladinik, 7. r.
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PES IN MAČKA

Nekega dne je živel gospodar, ki je bil zelo reven.
Imel je le psa in mačko. Zelo se je bal, kaj se bo zgodilo, ko bo umrl. Tako se je zgodilo,
gospodar (revež) je umrl. Pes in mačka sta se potikala po ulici in jedla odvržene odpadke. Prav tistega dne je šla mimo deklica. V rokah je nosila tri hlebe kruha. Vzela ju je
domov. Tam so priredili ples za vse živali. Živali so bile prijateljice psa in mačke, zato je
deklica tudi njih nahranila. Deklica je postala gospodarica psa in mačke. Vedno so si stali ob strani.
Bili so še vedno najboljši prijatelji in nihče jih ni mogel ločiti.
Nauk: Za dobrega prijatelja bi res naredili čisto vse.
Alja Založnik, 7. r.

KROKODIL IN SRNJAK

Nekoč je v močvirju sredi čudovite jase živel krokodil. Videl je srnjaka, ki se je potikal
tam okoli. Ker je bil zelo lačen, je rekel srnjaku, naj pride k močvirju. Sprva se je srnjak
upiral, krokodil pa mu je rekel: »V močvirju je veliko dobre trave.« Srnjak se temu ni
mogel upreti, šel je. Nato ga je krokodil zgrabil in požrl.
Nauk: Ne verjemi tujcem.
Aljaž Založnik, 7. r.
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KOLOFON
ISKRICE,
glasilo OŠ Ribnica na Pohorju

Iskrice, glasilo OŠ Ribnica na Pohorju, ustvarjajo, oblikujejo in urejajo učenci izbirnega
predmeta Šolsko novinarstvo pod mentor-

Osnovna šola
Ribnica na Pohorju

stvom Jasne Ledinek.

Ribnica na Pohorju 29
2364 Ribnica na Pohorju
o-ribnica.mb@guest.arnes.si

Avtorji posameznih prispevkov, risb in fotografij so tudi drugi učenci, učitelji in delavci
OŠ Ribnica na Pohorju:

ZAHVALA IN VABILO
Zahvaljujemo se vsem,

Mentorji prispevkov v tej številki:


risbe (str. 1, 30, 31, 34, 35, 37, 39) in besedilo Drugošolci o živalih (str. 34):
Mija Vobovnik



risbe (str. 33) in besedilo Tretješolci o živalih (str. 35): Mateja Pisnik



besedilo Moj papagaj Roksi (str. 36):
Marija Lopert



besedilo Petošolci razmišljajo o živalih (str.
38–39): Vida Kota



besedila:

ki ste kakorkoli sodelo-

vali pri izidu glasila
Iskrice.
Če želite svoj prispevek
objaviti v kateri od naslednjih številk glasila,
vas vabimo, da ga od-

date mentorici. Prav
tako lahko podate svoje
ideje in predloge, o čem
bi lahko pisali v naslednjih številkah.
Šolski novinarji

Deček in medved sta me rešila pred morskimi
psi (str. 32–33): Nevenka Kutin
Šestošolci o živalih (str. 37): Nevenka Kutin
Dedek in njegovo delo (str. 39): Nevenka Kutin


besedilo O živalih v nemščini in angleščini
(str. 40–41): Milena Ledinek


ostala besedila: Jasna Ledinek
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