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OŠ Rada Robiča Limbuš 

Limbuška cesta 62 

2341 Limbuš                                   

Šolsko leto 2014/15                                 8. februar 2015 

 

 

Beseda ni konj je šolsko glasilo OŠ Rada Robiča Limbuš. 

S svojimi prispevki lahko sodelujejo vsi učenci šole, glasilo pa so letos 

oblikovali učenci 5. razreda pod mentorstvom učiteljice Maruše Voh. 

 

Vl. letnik, št. 1 
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Uvodnik: 

 

Lepa beseda spodbuja lepe misli, saj nas lepa 

beseda vedno očara. Začara? Ko slišiš lepo besedo,  

se ti po krvi zapodi veselje.  

 

Ko nam starši zaželijo srečo pred preizkusom, iz dobrih besed 

črpamo moč. 

 

Z besedami se lahko igramo. Igra. Tudi to je prijetna beseda, ki 

vedno sprosti po opravljenih obveznostih. V igri sproščamo veselje, 

zabavo in smeh. Torej je beseda lahko tudi vesela, zabavna in smešna. 

Dokler ni posmehljiva. Ne maramo besed, ki bolijo. Ki so hudobne in 

utrujajo. 

 

 

Raje imamo besede, ki praznujejo. Zaželimo si radost lepih besed. 

Srečo, zdravje in veselje. 

Nanizali smo ogrlico lepih besed. 

Želimo vam prijetno branje! 
Larisa, Vita, Anja, 5.a 

 
 

 

 

 



Beseda ni konj                                                                                                                  OŠ Rada Robiča Limbuš 

3 
 

Potoček mladosti 
Amaja nezaupljivo stopa po močvirnatem gozdu s turkiznimi jezerci in 

potočki. Oblečena je v prečudovito koralno rdečo žametno obleko s 

prelepo vlečko. Ima široko odprte radovedne oči in ustnice koralno 

rdeče barve.  

Ravnokar stopa proti čarovničini hiški, ki ni daleč od potočka 

mladosti. Amajini prekrasni črni lasje opletajo okoli njega hrbta. 

Amaja je prestrašena in njene živahne oči švigajo sem ter tja. 

Končno zagleda v daljavi srhljivo čarovničino hiško. Deklica se 

prestraši, ko iz hiše nenadoma pogleda čarovnica. 

»Zdravo, ti moraš biti Amaja, a ne?« reče s svojim srhljivim 

starikavim glasom. 

»Da, to sem jaz,« odvrne prestrašena Amaja. 

»Vstopi,« ji reče čarovnica.  

Amaja prestrašeno vstopi v grozljivo in razpadajočo hišo.  

Stara 

čarovnica 

Amaji naroči, 

naj ji iz 

potočka 

mladosti 

prinese vedro 

vode. Amaja 

uboga 

čarovničin 

ukaz in odide. 

Ob potočku 

sreča 

strašnega črnega volkodlaka, ki ji ne pusti, da bi zajela vodo. 

Volkodlak ji je povedal, da če zajame vodo iz potočka, se gozd 

spremeni v puščavo. Amaja se praznih rok vrne k čarovnici. Ta je 

besna in ji ukaže, da naj poskusi še enkrat prinesti vodo iz potočka. 

Ko ponovno pride do tja, volkodlaka ni in kljub globokemu strahu 

zajame vodo. Ugotovi, da se ni nič strašnega zgodilo, zato je zelo 

jezna na volkodlaka, saj ne razume, zakaj jo je prevaral in prestrašil.  
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Amaja se vrne k hišici in čarovnici izroči vedro. Čarovnica iz omarice 

prinese srebrn kozarec in zajame z njim vodo iz vedra. Iz kozarca 

odpije požirek čudežne vode in počasi se začne spreminjati. 

Spreminja se v čedno žensko, njen upognjen hrbet se vzravna, njeni 

sivi lasje postanejo lesketajoče se črne barve, gube na obrazu se 

popolnoma zgladijo in Amaja spozna, da pred njo stoji njena mama.  

Objameta se in mama ji pove, da jo je nekoč, ko je Amaja bila še 

majhna, zajelo strašno neurje in jo odneslo v ta začaran gozd.  

Hudobna čarovnica, ki je takrat vladala v tem gozdu, jo je spremenila 

v sebi enako. Čarovnica ji je naročila, da mora vsako mlado dekle 

prinesti vodo iz potočka, sicer jo spremeni v eno od čarobnih bitij. 

Mnogo mladih deklet je končalo tako, da so se spremenile v 

škratovko, vilo ali v govorečo žabo.  

 

Sedaj, ko 

je Amajina 

mama 

rešena, se 

vsa mlada 

dekleta 

spremenijo 

nazaj v 

svojo 

prvotno 

podobo. 

Amajina 

mama, ki ima neverjetne čarobne sposobnosti, gozdno kočo in njeno 

pravljično okolico spremeni v prečudovito palačo iz čistih draguljev. 

Vsa čarobna bitja: volkodlaki, vile in druge čarovnice se spremenijo v 

plemiče in plemkinje.  Skupaj živijo na prelepem dvoru.  

Amaja in njena mama vladata čarobnemu svetu in sta zelo 

srečni, da sta se končno našli.  
 

Alis Kamenšek, 4.b 
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Dogodivščine male Lise 
 

Nekega dne se je v zavetišču za živali skotila psička Lisa. Ime je 

dobila takoj, ko so ljudje videli njene lise. Vsi so jo hoteli kupiti in jo 

imeti.  Psička pa je bila tako vznemirjena, da je zbežala in nihče je ni 

videl.  

V zadnji vrsti pa je bila 

deklica, ki je želela imeti 

ljubljenčka. Tudi njej je 

to postalo preveč stresno, 

zato je tudi ona stekla 

proč, ne da bi jo kdo videl. 

Deklica je tekla in jokala. 

Čez nekaj časa pa je 

zagledala psičko Liso, ki ni 

bila ravno srečna. 

Pogledali sta si v oči in 

postali zelo vseli in 

živahni.  

 

Skupaj sta tekli in se zabavali. Seveda pa sta se vrnili v zavetišče. 

Šele ko sta prišli nazaj, so ostali ugotovili, da ju ni bilo tam. Vsi so 

sklenili, da onidve sodita skupaj, zato jo je deklica posvojila. Skupaj 

sta počeli vse. Še spali sta skupaj. Deklica Ana še vedno ni dojela, da 

je ravno ona dobila tako lepo psičko.  

Nekega sončnega jutra sta se odpravili na sprehod v gozd. Hodili sta 

in hodili. Na poti domov je lisa začela šepati. Ana je bila v velikih 

skrbeh zanjo. Ko sta prišli domov, so Anini starši odpeljali Liso k 

veterinarju. Ugotovili so, da je stopila na žebelj, ki so ga izdrli in Ana 

si je oddahnila.  

Skupaj sta bili še dolgo zelo srečni in igrivi. 
 

Tia Križanec in Lana Leskovar, 5.b 
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NAJLJUBŠE IGRAČE DRUGOŠOLCEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moja najljubša igrača je 

lego. Zelo mi je všeč, ker 

lahko imam ves lego city. 

Nik Špringer 

 
 

Moja igrača je punčka. 

Ime ji je Rozika, ima 

kiklico in copatke in rožico. 

Elena 

 
 

Moj avto lahko pelje po 

nizki vodi, snegu in blatu in 

po steni in po travi, po njivi 

in po skakalnici. Lahko 

pade s petnajstih ali 

dvajsetih metrov. 

Anej Sentič 

 
 

Puhica je muca. Puhasta je 

in gibčna. Z njo spim. 

Kiara Skudnik 

 
 

Moj avto je na daljinca. Je 

rumen. Je visok 10 

centimetrov. 

Jan Potočnik 
 

Moja najljubša igrača je 

avto na daljinca. Je zelene 

barve. 

Tiana Vogrinec 
 

Moja najljubša igrača je 

monster Haj, ker je 

barbika in se lahko igram 

različne igre. 

Ana Lena Bloudek 
 

Moja igrača je rakun. Ime 

mu je Piki. Je moj najljubši 

prijatelj. Je rjave barve. Ko 

sem žalostna, me nasmeji. 

Julija Partlič 
 

Moja igrača je 

medvedek. Je bež 

barve, je puhast, ima 

male tačke in roza 

verižico. 

Meta Marija Vajda 
 Moja najljubša igrača je 

avtek na daljinca. 

Lan Dukarić 
 

Bigfut je moja najljubša 

igrača. 

Aydin Tutič 
 

Zajček je moja najljubša 

igrača. Ime mu je Milki. 

Nika Petrovič 
 

Moja najljubša igrača je 

zmajček. Imam jo že od 

rojstva in z njo spim. 

Larisa Finžgar 
 

Dojenček je moja 

najljubša igrača. Ima roza 

obleko. 

Eva Lešnik 
 Moja igrača je lego 

avtomobil in je modre 

barve. 

Amar Trumić 
 

Moja najljubša igrača je 

mucka, ki sem jo dobila za  

rojstni dan od sošolke 

Larise. Je plišasta in 

vedno spim poleg nje. ZA 

VEDNO MUCKA IN JAZ! 

Nika Toplak 
 

Moja najljubša igrača je 

lego city letalska postaja, 

ker je velika in lepa in ima 

še dodatke, kot je viličar, 

kovčki in avto, ki tanka. 

Luka Banjanin 
 

Moj frizbi je modre barve, 

plastičen in zelo hitro leti. 

S sestrično se igrava z 

njim ves dan. 

Yelena Oprešnik 
 

Trešpek so iz gume in plastike. 

Dobil sem jih od mame. Z njimi 

se zelo rad igram. 

Jon Vraneševič 
 

Moj plišasti 

medvedek je rumen 

in majhen. Imam ga 

za spanje. 

Neja Kodrič 
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Moja najljubša igrača je nilski konj. Je zelene barve in je mehek. Izbrala sem jo, ko sem bila 

stara tri leta. Vsak dan sem jo vzela v vrtec in na obiske. Moja najljubša igrača je zato, ker 

vedno spi z mano. Ime mu je Piki. 

Eva Karba Kniplič 

 

 
 
Moj avto iz lego kock je rdeče in bele barve. Ima tudi 

črna kolesa z blatniki. Avto je moja najljubša igrača 

zato, ker jo je tako težko sestaviti. 

Jernej Čarman 
 

Moja najljubša 

igrača je pupa. Ime 

ji je Ela. Ima dosti 

igrač. Zelo je pridna. 

Rubi Štrakl 
 

Moja najljubša igrača so karte  

yu-gi-oh. So zelo zanimive in jih 

rad igram s sošolci. 

Tai Grandošek 
 

Beibleid lahko vrtiš. Ima 

ostro konico. Nekateri imajo 

gumijasto konico. 

Nik Bek 

 

  

Trešpek po slovensko smetiško. 

S smetiški imaš 3 avte. Prvi avto 

ima spredaj dva gumba, da lahko 

odpeljem prikolico in lahko 

prevažam smetiške. 

Zala Leskovar 
 

Moja najljubša igrača je Lego 

Čima. To so krokodili, volkovi, 

krokarji, orli in levi. Med 

seboj se bojujejo. Komaj 

čakam, da dobim nove serije. 

Nejc Hadner 
 

Moja najljubša igrača je Lego 

Chima. Levi in krokodili se 

spopadajo za či. 

Jure Boršič 
 

Všeč so mi avtki 

hotwils, ker skačejo 

in proge so velike. 

Valentin Kniplič 

Hegediš 
 

 

Moja najljubša igrača so lego kocke. 

Dobil sem jih za rojstni dan od 

bratrancev Tomija in Tineta. Nekaj 

sem jih dobil tudi od velikonočnega 

zajčka. Z njimi rad ustvarjam avtke. 

Luka Nedog Nipič 
 

Moja najljubša igrača so legice. So 

različnih barv in velikosti. Dobil sem 

jih od babice. Zelo dosti se igram z 

njimi. 

Rene Kelc 
 

Moj plišast zajček je mehek in rjave 

barve. Okoli vratu ima rjavo pentljo. 

Je srednje velikosti. Z njim tudi 

spim. 

Kaja Špindler 
 



Beseda ni konj                                                                                                                  OŠ Rada Robiča Limbuš 

8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moj Avto je rumen in 

je na daljinca. 

Jurij Gostenčnik 

 
 

Moja igrača je rdeča, je 

na daljinca in ima mehke 

gume. 

Tjaš Križe 
 

Lego kocke, beibleidi, yu-go-oh karte so moje 

najljubše igrače. Z njimi se rad igram. 

Val Ledinek 
 

Hrček je moja najljubša igrača, saj igra hula 

hop. Imam tri. Drugi hrček je zelenjavo, tretji 

pa skače. 

Lena Trantura 
 

Moja najljubša 

igrača so lego kocke. 

Iz njih rad 

ustvarjam letala, 

tanke,… Jih zelo 

pazim, da se ne 

polomijo. 

Nejc Fidler Jurič 
 

Smetiškoti so moja 

najljubša igrača. Z njimi 

se igram. Nekateri 

spreminjajo barvo. 

Mark Robnik 
 

Moja muca je belo – oranžna 

in puhasta. Z njo grem spat. Z 

njo se tudi rada crkljam. 

Imam jo zelo rada. 

Aneta Bešič 
 

Moja najljubša 

igrača je avto na 

daljinsko. Je velik in 

modre barve. Z njim 

se igram vsak dan. 

Dobil sem ga od 

mame za rojstni dan. 

Nik Brus 
 

Moja najljubša igrača so 

smetiškoti. Ime jim je 

trešpek. 

Kaja Strmšek 
 

Moja najljubša igrača je 

plišasta miška iz risanke Tom 

and Jery. Je mala, mehka in z 

njo spim in se igram. 

Joel Visočnik 
 

 

Moj kuža ima zelo mehek 

kožušček in  dolgo dlako. Z 

menoj spi. Ima me rad in tudi 

jaz njega. 

Maša Pleteršek 
 

Moj kuža je bele in črne 

barve. Rada ga čuvam in spim 

z njim. Ime mu je Reks. Star 

je tri leta. Rada se igram z 

njim. Rada ga imam. 

Lana Termot 
 

Moja najljubša igrača je Buki. 

Imam ga najraje od vseh in ga 

povsod nosim s seboj. Ima 

rjav šal in srček v sredini 

trebuha, kjer piše love me. Je 

rumene barve in če z njim ne 

spim, slabo spim. To je 

medved. 

Špela Lucija Kolbi 
 

Moja najljubša igrača je velika medvedka. Ime ji je 

Lili. Je črno – bela in  ima velike uhlje. Imam jo na 

verigi. Dobila sem jo za krst. Z mano spi. Zelo jo 

imam rada in za njo skrbim. Hranim jo. 

Nika Krajnc 

Moja najljubša igrača je 

tiger. Je zelo mehek in 

topel. Z mano spi. Z njim 

se zelo rada igram. 

Tuširam ga in ga hranim. 

Lina Venta 
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O, TELEFON! 

 

O, telefon, draga moja ljubezen, 

ki polniš se vsak dan, 

spremenil si se v bolezen, 

zaradi tebe sem zmeraj zaspan. 

 

Ne vedel bi, kako se to dogaja, 

ne vem, kaj se mi obeta, 

najlepše bi bilo, če bi bila objeta. 

Tvoje sevanje me ves čas obdaja. 

 

Žal odpovedati se ti bom 

moral malo, 

a brez skrbi bodi! 

Moje srce ti vedno zvesto 

bo ostalo. 

 

Ne bom te zamenjal, 

čeprav Iphoni so v modi, 

moje zatočišče te bo 

vedno varovalo, 

zmeraj tvoje geslo bo 

Nodi. 

 
 

 

 

 

Maša, Eva, Ana, Nina, 9. razred 
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GOZDNE DOGODIVŠČINE 

 

Nekega prelepega dne so v gozdu živali 

imele zabavo. Na zabavi so bili medved, 

lisica, veverica in zajec. Imeli so zabavo 

za pomladni dan. Medved je prinesel  

med, sok in dobro voljo, lisica pa je 

prinesla šopek rož, ptiča in ljubosumje. Veverica je prinesla orehe in 

kostanje ter voljo po peki. Zajec je prinesel potico, deteljo in 

nežnost. 

Medved je bil zelo vesel zajčeve potice in svojega medu, ker je tako 

dišalo. Lisica je bila ljubosumna, ker je veverica tako suha, ona pa ne. 

Veverica je imela voljo po peki, zato je spekla kostanj. Zajec je bil 

nežen, ker je bil tako zaljubljen v veverico, pa se sam tega niti ni 

zavedal. 

Ko so zavohali, da veverica peče kostanje, so vsi na hitro pritekli k 

njej. Medved je pohvalil kostanje in se spet začel basati s potico in 

medom, lisica pa je bila tako ljubosumna na njo, da ni hotela poskusiti 

niti pikice kostanja. Zajec jo je pohvalil in z njo z užitkom jedel. 

Naenkrat je iz grma planil debeluh po imenu Jon. Ko so ga živali 

videle, so se vse razen lisice ustrašile. Še medved se ga je ustrašil. 

Lisica se je Jonu približala in se delala pogumno, ker se baje ne boji 

velikanov. Veverica je lisici komaj rekla, naj se umakne, da je Jon 

nevaren, ker jo je zajec tako močno objemal.  

Na koncu so živali vso hrano dale Jonu, ker so se bale, da jih bo 

pojedel. Jon je končno prišel do besede in jim povedal, da so ga 

zamenjali za nesramnega Jona.  

Čez en teden sta se veverica in zajec poročila. Imeli so veliko zabavo, 

saj so na zabavo povabili vse gozdne živali. Povabila sta še Jona, ki je 

bil njuna priča. Lisica se jima ni mogla pokazati, ker je bila tako 

ljubosumna, da je doma naredila poplavo, medved pa je prišel z 

največjim veseljem, ker je lahko igral harmoniko. In vsi so živeli 

srečno do konca svojih dni, razen lisice. 
Vita Zgrebec, 5.a 
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JAHANJE, PRESKAKOVANJE OVIR, … 

Če te veselijo konji tako kot mene in tudi jahaš konja kot jaz, boš to 

verjetno vedel. 

Konj je živo bitje, ki ga lahko naučimo jahanja (ježe), preskakovanja 

ovir, pa tudi drugih trikov, ki se imenujejo dresurno jahanje. Če pa je 

konj zelo učljiv in umirjen, pa lahko postane konj za šolo jahanja. 

Če želiš jahati, moraš imeti poleg konja tudi primerno opremo (sedlo, 

podsedelnico, uzdo in konj mora imeti nogavice, da ga kamen ne 

udari). Oblečen/a moraš biti v jahalne hlače,majico, imeti moraš 

jahalno čepico (čelado), če pa ne znaš dobro jahati ali te je strah, 

imej na sebi »želvo«.  

Preden zajahaš konja, se moraš z njim spoznati kot sem se jaz s 

PERO,FRITZOM, … 

Ko boš prvič na konju, boš verjetno na lonži, kar pomeni, da bo 

trener/ka imel/a konja na vrvici. Če že obvladaš jahanje, boš na konju 

najprej hodil, potem kasal in na koncu galopiral. 

Jaz sem že skočila čez oviro. Sicer je bila manjša, ampak zame čisto 

v redu. Upam, da so ali bodo konji navdušili tudi tebe, kot so mene.                                                   

Lana Kovač Draksler, 5.b 

 

 

 

 

 

JAHALNA ČEPICA,ŠKORNJI IN ŽELVA! 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cYn6wUf5NMP5cM&tbnid=FJhc00aqGr0VXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.furesta.si/jahalna celada casco mistrall&ei=XZomVPfIFsXsO-CUgJAB&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNFj_vBeEuSpBJoGca95C5wJynhEIw&ust=1411901851452776
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cYn6wUf5NMP5cM&tbnid=FJhc00aqGr0VXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.furesta.si/usnjene modne jahalne gamase elt&ei=fpomVMUuyNg9yraB-Ag&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNFj_vBeEuSpBJoGca95C5wJynhEIw&ust=1411901851452776
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cYn6wUf5NMP5cM&tbnid=FJhc00aqGr0VXM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.furesta.si/zascitni brezrokavnik za otroke pfiff&ei=p5omVPC9IMTKOsekgPAO&bvm=bv.76247554,d.bGQ&psig=AFQjCNFj_vBeEuSpBJoGca95C5wJynhEIw&ust=1411901851452776
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IGRE IN DRUŽBA TRETJEŠOLCEV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najraje se igram z Davidom, ko tečeva po 

gozdu, se loviva in se rešujeva iz blata. 

Potikava se vsepovsod… Seveda se rešujeva 

njegovih zlobnih sester Amadeje in Valerije 

in se igrava s psom. 

Vid Forstner 
 

Jaz se najraje igram med dvema 

ognjema, ker je zabavna igra in 

ker so moji prijatelji skoraj 

vedno v isti skupini kot jaz. 

Moja dolgolaska Anamari je 

spretna in hitra, Neža pa je zelo 

dobra pri tej igri. 

Imam pa še eno igro, ki se 

imenuje rokomet. Ko igramo, se 

zelo zabavam in sem zelo vesela. 

Anaia Kolar 
 

Najraje se igram z Nikom 

Bratušem. Z njim se rad 

igram zato, ker me vedno 

posluša, ker je pošten in se 

dobro razumeva. Skupaj 

pleteva zapestnice in igrava 

stikeez. 

Rok Poštrak 
 

Najraje se igram z 

Davidom. Igrava se crazy 

craft, skrivalnice in 

računalniške igrice. To se 

igrava, ker se vedno on 

spomni in mi je všeč. 

Rok Gruden 
 

Najraje se skrivam s sošolkama 

Nušo in Ano. Rad se igram za 

ritmično gimnastiko, se žogam z 

Martinom, rad tudi rišem in 

barvam. 

Tilen Leskovar 
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Najraje se igram s prijatelji. 

Ko se z Vidom loviva, se 

rešujeva iz živega blata in se 

potikava vsepovsod. Rada se 

igram tudi z Rokom, ko v Dravo 

mečeva zelo velike kamne. 

David Valjavec 
 

Rad se igram z 

Nikom, ker je 

smešen in zabaven. 

Podajava si kocko in 

se smejeva. 

Anej Belšak 
 

Rad se igram z Vidom, ker se 

rada igrava enake igre, z Nikom, 

ker se hecava, z Rokom, ker se 

igrava enake igre, z Anejem 

igrava nogomet, z Mishelom pa 

se pogovarjava o nogometu, z 

Jurijem pa se loviva po hiši. 

Urban Švagerl 
 

Igram se s prijateljem Žigo. 

Igrava nogomet. Z njim se 

rad igram, ker sva prijazna 

in dobra v nogometu. 

Mishel Jovanovič 
 

Rad se igram s 

svojim najboljšim 

prijateljem 

Tiborjem. Skačeva 

s kolesi. Rad se 

igram z njim, ker 

je dober prijatelj 

in se nikoli ne 

krega z mano. 

Luka Tomaševič 
 

Najraje se igran z Nežo. Skupaj 

pleteva, se igrava vesoljce in 

riševa. Rada bi, da bi enkrat 

prespala pri meni. Z njo se zelo 

dobro razumem. Obe radi pojeva in 

zelo sva si podobni. 

Minca Munda 
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Najraje se igram z Rokom in 

Janom. Igramo hokej na 

rolerjih. Z Janom se rad 

igram, ker me je naučil vse o 

hokeju, Rok pa je moj 

najboljši prijatelj. 

Nik Bratuša 
 

Najraje se igram z Nušo. 

Greva se lovit, skrivalnice in 

še druge igre. Všeč mi je, ker 

lahko tekam, se skrivam, 

hodim in iščem skrivališča, 

medtem ko druga šteje. 

Ana Hace 
 

Najraje se igram s 

Šarkom, mojim psom. 

Tekava po gozdu. Tudi z 

Davidom in Vidom se radi 

lovimo. 

AnejBogolin 
 

Najrajši se igram z Ano. Radi se loviva, 

se žogava, skačeva, skrivava in igrava 

klip klap klop. Z njo se rada igram, ker 

je prijazna, zabavna in je moja najboljša 

prijateljica. Igre pa so mi vedno 

zabavne in so mi všeč. 

Nuša Krajnc 
 

Najraje se igram s Tjašo. Radi 

igrava šah, človek ne jezi se, uno, 

spomin, črka na črko in domine. 

Radi tudi riševa, ustvarjava in 

barvava. Radi skačeva po 

trampolinu, se gugava, pleševa, 

nabirava kostanje in plavava. S 

Tjašo se rada igram, ker je 

zabavna. 

Anamari Tone 
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Jaz se igram, ko pridem iz 

šole. Igram se s svojim 

bratcem. Sestavljava lego 

kocke, to nama je zelo 

všeč. 

Štef Mlakar 
 

Najraje se igram s Hano. 

Radi se igrava svet-vse kar si 

želiš. S Hano se rada igram, 

ker me razume in je zabavna 

kot jaz. 

Pia Novak 
 

Najraje se igram s 

Pio. Radi se igrava 

svet-vse kar želiš. 

Najina najljubša je o 

psih. 

Hana Kamplet Lešnik 
 

Najraje se igram s Tjašo, ker je smešna in prijazna. 

Rada se igram tudi z Anemari in Anaio, ker sta tudi 

prijazni in smešni. 

Neža Kaiser 
 

Z Majem se najraje igrava 

z lego kockami. Tudi z 

bratom najraje sestavljava 

lego kocke. Z mamo in 

atijem najraje igramo 

družabne igre. 

Nik Mikša 
 

Rada se igram z Nežo. Zelo 

radi se igrava igro Harry 

Potter. Rada se igram z njo, 

ker sva si blizu in se vživi v 

vlogo. Je kot prava Cho. 

Radi se igrava, ker je igra 

strašljiva in zabavna. 

Včasih se igrava kaj 

drugega, a najraje igro 

Harry Potter. Zelo uživava, 

ko se (jaz) Hermiona začne 

spravljati ob živce. Včasih 

se skregava a nato 

pobotava. 

Sara Svena Soršak 
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Rada se igram s Saro Sveno. Najraje 

se igrava Harry Potterja. Je najina 

najljubša igra. Včasih se igrava tudi 

kaj drugega. Radi se igrava skupaj. 

Včasih se tudi skregava, ampak se 

potem nazaj pobotava. 

Neža Musil 
 

Zelo rada se igram 

s prijateljico. 

Igrava se na 

drevesu, ker je to 

najin klub. Z 

drevesa lahko ješ 

češnje. Prijateljici 

je ime Vida. 

Manja Fekonja 
 

Rad se igram z Nejcem. Skačeva na 

trampolinu, delava salte in padava na 

rit. Zelo se imava fajn in je moj 

najljubši prijatelj. 

Matej Ribič 
 

Jaz se rad igram s svojo psičko. Z 

njo se rad igram, ker je zabavna. 

Igrava se, ko pridem iz šole ali z 

nogometa. 

Tai Lemut 
 

S Štefom igrava karte 

jugijo, ker je zanimivo. 

Karte so različne, z 

njimi greš v borbo in v 

napad. 

David Srpčič 
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Rada se igram s 

prijateljicami z morja. 

Z njimi se dobro 

razumem, saj smo 

enako stare. Skupaj 

smo že tri leta. Vsako 

leto se igramo najdi 

stožec. Ko gremo 

domov, pa je 

poslavljanje težko. 

Laura Lukman 
 

Rada se igram s svojo 

prijateljico Kristino na 

morju. Igrava se za 

slikarje. Igrava se že 

sedem let. 

Sarah Stajnko Steiman 
 

Najraje se igram s 

prijateljicami. In z 

igračami. Najraje pa se 

igram z Glorijo. Igrava se 

že sedem let. 

Nika Bezenšek 
 

Moji najboljši prijateljici je 

ime Tjaša, z njo se najraje 

igram Slovenijo. Obe zanima 

moda. Je odkrita in čeprav se 

včasih skregava, sva najboljši 

prijateljici. Zelo rada se 

družim z njo, ker razmišlja s 

svojo glavo. 

Valentina Korda 
 

Igram se s prijateljicama iz 

Rusije. Ime jima je Pavlina in 

Alina. Srečujemo se na 

Braču, ko gremo na morje. 

Igramo se v vodi za 

potapljače. V vodi se 

zabavamo. 

Zarja Puh 
 



Beseda ni konj                                                                                                                  OŠ Rada Robiča Limbuš 

18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S sestro se igrava z njenimi 

igračami. S skodelicami se igrava 

kuhinjo. Zelo je veselo. 

Tija Žnuderl 
 

Rada se igram s svojo 

prijateljico. Najraje igrava 

spomin. Zdaj živi v Ljubljani. Ko 

se vidiva, se radi igrava. Druga 

prijateljica mi je ostala. 

Tjaša Kolarič 
 

Jaz se najraje igram z avtobusom. 

To je moja najljubša igrača. Zelo jo 

imam rad, ker je v redu. Imam 20 

avtobusov. 

Jakob Hrastnik 
 

Rad se igram z 

Matejem. Skačeva na 

trampolinu in igrava 

nogomet. Sva 

najboljša prijatelja. 

Nejc Požarnik 
 

Najraje se igram  z Matevžem. 

Rene Roter 
 

Rada se igram s 

prijateljicami. Rada se 

igram tudi s svojim kužkom. 

Mečem mu žogico. S sosedi 

in sestro se radi igramo za 

konje. 

Alin Kovač Draksler 
 



Beseda ni konj                                                                                                                  OŠ Rada Robiča Limbuš 

19 
 

 

POČITNIŠKE DOGODIVŠČINE 

Z mamo in atejem smo šli v Avstrijo 

pogledat v medvedji živalski vrt. Tam 

so imeli 22medvedov, 10 pujsov in 28 

koz. To je bilo bolj na podeželju in so  

poleg medvedov imeli še druge živali. 

Imeli so zelo dosti kaktusov ter vrt, 

vinograd, ... En medved nam je 

pomahal, eden nam je hotel dati svojo 

šapo. Ko kupiš vstopnico, dobiš zraven  vrečko narezanega korenja. 

Korenje smo dali kozam in 

medvedom. Ko sem dala medvedu 

korenje, je bil   zelo lep občutek. 

Medvedi so zelo smešni, ko hodijo 

vedno po isti poti, na primer v 

krogu, ..., tako hodijo največ 15 

minut. Zelo lepo pa je, ko se 

medved kopa in plava, ko pa pride 

iz vode zgleda tako, kot da ga je 

nekdo 

pretepel. 

V medvedjem živalskem vrtu je najstarejši 

medved star 30 let in mu je ime Brii. 

 

Vita Zgrebec, 5.a 
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ČETRTOŠOLCI SO RAZMIŠLJALI, KAKO BO, KO BODO 

ODRASLI IN SAMI IMELI OTROKE. KAKO IN KAKŠNE IGRE 

BI SE IGRALI  S SVOJIMA OTROKOMA? 
 

Z otroki bi se igrala tako, da bi hodila z njimi v naravo. Iskali bi različne plodove 

dreves, se skrivali in delali šopke iz različnih rož. 

Če bi bila zima, bi se skupaj sankali in smučali, poleti pa bi se igrali poletne igre in 

različne športe. 
Nika Vecl 

 

Imel bom dva sinova, Jurčka in Jana. Z njima bom igral nogomet,  monopoli, uno, 

spomin in med dvema ognjema. Z veseljem ju bom peljal na morje, na smučanje in 

na izlete. 
Taj 

 

Zjutraj, ko bi moral v službo, bi ju oddal v vrtcu in šoli. Popoldne bi odšel po njiju 

in doma bi pojedli kosilo. Če bi bilo lepo vreme, bi se potem igrali zunaj, v slabem 

pa bi na zabaven način opravljali hišna opravila ali pa bi se igrali razne igre vse do 

večera. Povečerjali bi in se odpravili v posteljo, da bi se dobro spočili za nov 

delovni dan. 
Aljoša Vreš 

 

S svojima otrokoma bi skupaj brala, se igrala petelinčka ali črnega moža. Ob 

slabem vremenu pa je primeren tvist ob spremljavi glasbe. 
Aneja Javornik 
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Z njima bi se igral človek ne jezi se, mikado, monopoli, nogomet, domine,… Če bi 

bilo lepo vreme, bi z njima odšel v naravo. 
Urban Hajnc 

 

S svojima otrokoma bi se igral družabne igre. Pozimi bi se sankali in kepali na 

snegu, poleti pa bi se z njima veliko kopal na morju. 
Aljaž Kepnik 

 

Igrali bi se igro na posebnem računalniku, ki bi te preselil v svet Marija. Z njima 

bi se lovil, kot sem se kot otrok sam. Igrali bi poučno igrico na tablici. 
Andraž Sitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z njima bi se igral družabne in športne igre ter poučne igre s spoznavanjem 

narave. Z njima bi tudi plezal po drevesih, se skrival po gozdu in se lovil. In še 

dolgo bi lahko našteval. 
? 

 

Igrala bi se različne družabne igre. Z njima bi se igrala človek ne jezi se, uno, … 

Skupaj bi se igrali razne igre z žogo od košarke, odbojke, nogometa, … Igrala bi 

se z lego kockami, figuricami, skupaj bi ustvarjali, risali in pletli. 
Pika Majcen 

 

Z njima bi se igrala različne igre z žogo: odbojko, košarko, nogomet. In tudi 

družabne igre: človek ne jezi se, uno, šah, osla. Skupaj bi tudi brali. 
Ana 
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Ko bom oče dveh otrok, se bom z njima igral. Ko bom prišel iz službe, bomo 

popoldne preživeli skupaj. Igrali bomo košarko, nogomet, vozili se bomo s kolesi in 

se sprehajali. Ko bo deževalo, bomo igrali računalnik. Včasih se bomo igrali tudi z 

lego kockami. Pozimi bomo smučali in se sankali. Ko bosta starejša, bomo igrali 

playstation. 
Tjaš 

 

Z njima bi se igrala igre z 

žogo, skrivalnice, košarko in 

rokomet. Ob slabem 

vremenu bi se igrali 

družabne igre. Svoja otroka 

bi rada naučila igre v naravi 

in igre, ki se jih igramo 

sedaj. Mojima otrokoma bi 

bilo ime Rok in Maja. 
Maša Židov 

 

S svojima otrokoma bi se igral to, kar bi si sama najbolj želela. Predlagal bi jima, 

da se igramo poučne družabne igre. Tako bi se skupaj zabavali, otroka pa bi se 

nekaj naučila. Igrali bi se tako, da bi se veliko smejali. 
Tim P. Hubl 

 

Z njima se bom igrala družabne igre, sestavljala lego kocke, se igrala na prostem, 

z avtomobilčki, s punčkami, s plastelinom, plišastimi igračkami, igrala badminton, 

hodila na sprehode, izdelovala iz papirja, risala, pletla iz gumic, slikala, nizala 

perlice. 
Minea Muraus 

 

Igral bi se različne družabne igre ali igre, ki bi se jih igrali zunaj. Pokazal bi jima 

lego kocke in se igral z njima. Igrali bi se lahko monopoli, človek ne jezi se, … 

Pomagal bi jima pri domači nalogi. 
Matic Skerlovnik 

 

Poskrbel bi za koš, na katerega bi vsak dan igrali košarko. Imeli bi tudi 

playstation, na katerega bi igrali igrice. Seveda bi se z njima igral veliko različnih 

športnih iger, kot so odbojka, badminton, nogomet, … 
Tim Kotnik 

 

Če bi bila 20 let starejša in bi imela dva otroka, bi z njima igrala družabne igre, 

kot so človek ne jezi se, monopoli, moja Slovenija, puzli in tombola. Z njima bi 
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igrala tudi badminton, in tenis, odbojko, košarko in nogomet. Pa z lego kockami, 

punčkami in plišastimi igračami. Tudi po njuni želji bi kaj izbrala. 
Kaja Fidler Jurič 

 

Imam dva otroka. Z njima se igram z avtki in lego kockami.  Tudi lovimo se po 

celem vrtu in se veselimo. Vsak dan imamo čas za to, ampak samo 45 minut. Ves 

čas smo skupaj. Hodimo na sprehode, igramo se s psom in se družimo. Smo vesela 

družina. Včasih se z nami igra tudi mama. Imamo se neprecenljivo, srečno in 

lepo!!! 
Maj Šturm 

 

Sem oče dveh dečkov starih 10 

in 6 let. Veliko časa preživim z 

njima. Pravkar smo prišli z 

nogometnega treninga, saj oba 

trenirata nogomet. 

Dogovarjamo se, da gremo v 

park spuščat zmaja. To 

velikokrat počnemo skupaj. Ko 

sem bil jaz deček, smo zmaje 

spuščali le ob vetrovnih dneh. 

Zdaj se tega naši otroci ne 

rabijo držati, saj je vse na 

daljinsko. Rabijo le daljinec in 

zmaja, ki so ga prej napolnili z elektriko. Zdaj jim je veliko lažje. Povem vam, da 

je bilo v mojem otroštvu vse drugače. 
Jan Herlič 

 

Nekega dne sem se zbudila. Bila sem stara 29 let. Šla sem v kuhinjo in si hotela 

skuhati kavo. V kuhinji me je prva pričakala Maja z novo igrico. Medtem ko mi jo 

je kazala, sem zaslišala jok. Bil je Mark. Vzela sem ga v naročje in ga nahranila. 

Potem sem ga položila v voziček in smo šli na sprehod. Ko smo prišli do jezera, sva 

se z Majo igrali žabice. Ko se je naveličala, smo šli gledat labode. Po prihodu 

domov, smo se igrali še monopoli. 
Lucija Dukarič 

 

Imam dva otroka. Ime jima je Aleš in Matej. Skupaj radi počnemo veliko 

različnih stvari. Zunaj na prostem radi igramo badminton, nogomet in košarko. Ko 

je zunaj slabo vreme,  noter igramo šah, človek ne jezi se, spomin, štiri v vrsto in 

sestavljamo sestavljanke. Ko je sončno in toplo, se vozimo s kolesi in hodimo na 

sprehode. Zmeraj se imamo lepo. 
Marko Krašovec 
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Sem Alis Kamenšek, stara sem 29 let in mama dvema deklicama, Elzi 

in Lajri. Stari sta 10 in 8 let. Elza je starejša. 

Čas si krajšamo s tem, da igramo v elektronskem bendu, ki se imenuje 

Bend isker. Elza igra električno violino, Lajra električno prečno 

flavto, njun očka obvlada električno harfo in jaz ljubim igranje na 

električni violončelo. 

Živimo v snežno beli hiši s češnjevo rdečo streho, ki stoji sredi 

lepega otoka na Diamantnem jezeru. Z otroki se vozimo z okrašenim 

zlatim čolnom in poleti nam ni treba na morje, ker se kopamo kar v 

jezeru. 

Vsak dan se srečamo s plapolajočimi 

grivami čudovitih konj. Imamo jih 10. 

Vsi v družini znamo jahati. 

Obožujemo konje! Ljubimo jahanje in 

jezdimo vsak dan. Imamo tudi ponije, 

mi so prav tako srčkani, vendar sploh 

ne ubogajo. Radi jih imamo kljub 

temu, da samo lenarijo in jejo. Elza ima rjavega konja po imenu Blisk, 

Lajra, ki je najmlajši član družine, pa ima belega po imenu metuljčica. 

Oče ima čisto črnega Orla, ki ima bele pramene v grivi in repu. Moj 

konj je bel s črno grivo, ime ji je Iskra. Ostale konje delimo z 

bratrancema in sestričnama. Tara in Rok sta otroka moje sestre 

Sofije, David in Alin  pa sin in hči moževe sestre Lare. Tudi oni 

obožujejo konje. 

Radi se zabavamo tudi z našimi lebdečimi rolkami. Na njih lahko 

lebdiš, se vrtiš, celo salto lahko izvedeš. Znam jo jaz, Elza in moj 

mož, Lajri pa še ne gre. Z rolkami priredimo družinske turnirje. 

Ob dolgih zimskih večerih radi igramo družabne igre. Naša najljubša 

igra je človek ne jezi se, ki je živ. To pomeni, da so na igralni plošči 

majhni živi človečki oblečeni v štiri različne barve. Z njimi se lahko 

pogovarjaš. 

Zelo sem navdušena nad tem, kaj in kakšne stvari imamo 20 let v 

prihodnosti, glede na to, da so se v mojem otroštvu vsi otroci igrali s 

tečnimi računalniki in telefoni. 
Alis Kamenšek 
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ZMEDA V KUHINJI 

 
Nekega prelepega dne so se Korenovi odločili za zanimivo izkušnjo in 

to je bilo kuhanje v gostilni. Ata Nejc je bil šef, mama Nika je bila 

kuharica in tudi hči Saška, pomočnik pa je bil Saškin brat Niko, 

pomivalec pa brat Anže. Ata je bil zelo odločen in strog glede 

kvalitete in natančnosti, zato so ga tudi izbrali za šefa. Nika je zelo 

rada kuhala, zato je imela priložnost, da to tudi pokaže. Saška pa je 

imela priložnost, da dokaže, da se hitro uči in da ima smisel za 

kuhanje. Niko je lahko pokazal, da rad pomaga pri pripravi mize in 

Anže je pokazal, da tudi moški znajo pomivati posodo hitro in čisto. 

No pa poglejmo, kako se je odvijal dan. Nejc ni bil živčen glede na to, 

da se gostilna odpre ob 16.00 uri. Na meniju bojo same specialitete. 

Nika je samo še čakala, da se gostilna odpre, zato je ves čas 

spraševala, kdaj se odpre, Saška pa je bila zelo mirna in tiha. Niko je 

še pripravljal mize in si pel znane pesmi, Anže pa si je ogledoval svoj 

prostor in to je pomivalnica. Do odprtja gostilne je manjkalo še 5 

minut. Vsa družina Korenovih je bila nestrpna in so kar naenkrat 

začeli odštevat 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 in vrata so se odprla,  

naenkrat pa se je nabrala množica ljudi. Vsi so stali in gledali, družina 

pa je začela z delom.  

Ko je prišel peti listek z naročilom, se je Niku naredilo nekaj zelo 

nerodnega. Namesto dosti soli, je dal dosti sladkorja in naenkrat so iz 

lonca planili mehurčki. Niko je hitro vse odmaknil s štedilnika in se 

umiril, potem pa začel znova. Saška se je urezala in je svojo kri delila 

z makovim pecivom, zato je tudi ona morala začeti znova. Anže pa si 

je v pomivalnici žvižgal, saj ni imel nobenega dela. Nejc je moral 

prevzeti kontrolo, saj sami tega niso bili zmožni. Ljudje so čakali in 

čakali na postrežbo, da jih je kar nekaj odšlo praznih želodcev. Ko je 

bila ura 22.00, se je gostilna zaprla in vsi so bili v šoku, ko so izvedeli, 

da je šlo 20 ljudi domov lačnih. Nika je rekla, da je bil lep dan, ampak 

ga ne bi več ponovila in tudi vsi Korenovi so se s tem strinjali. 
Vita Zgrebec, 5.a 
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SMEŠNICE 
 

 

 

Učitelj reče učencem: »Kdor misli, da je nor, naj vstane.« 

Čez nekaj časa vstane Janezek. Učitelj ga vpraša: »Kaj ti misliš, da si 

nor?« 

Janezek pa odgovori: »Ne! Samo hudo mi je, ko vidim, da samo vi 

stojite.« 
Anej Tolič, 5.a 

 

 

 

 

Bila sta Miki in Ranko. Gledala sta televizijo, pa je crknila. In je Miki 

naročil Ranku, naj gre po lopato. Ker se dolgo ni vrnil, je šel ven še 

Miki in videl, da je Ranko na drevesu. Začuden ga vpraša: »Si pil 

Redbull?« 

Ranko pa odgovori: »Ne, spodil me je sosedov pitbull.« 
Nino Crljen, 5.a 

 

 

 

 

 

Slon in mravlja sta šla na morje. Slon je mravlji dejal, da je pozabil 

kopalke in da gre ponje. Nato pa mu je mravlja odvrnila, da mu ona 

lahko posodi svoje, če mu le ne bodo prevelike. Oh, kaj modrček tudi 

potrebuje? 

 

 

Lana Leskovar in Tia Križanec, 5.b 
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JAZ SEM  ČLOVEK  LJUBEZNIV 
 

Jaz sem človek ljubezniv, 

ki zaljubljen je v ljudi, 

ki so lepi. 

A pogosto oni niso 

zaljubljeni v mene. 
 

Nekoč pa najdem enega, 

ki je tak kot jaz, 

tak kot jaz, 

samo da je drugi spol. 

Se poročiva, 

se poljubiva 

in greva v svoj nov lepi dom. 
 

Pa pride baraba, dve, 

naju klofne, 

ona umre, 

jaz pa hudo ranjen sem  

in potem umrem. 
 

Zato te pesmi je konec, 

zato ne zaljubljaj se v ljudi, 

ki so enaki kot ti.                                       Izidor Musil, 5.b 
 

NEVARNOST 
 

Zakaj mi to počneš? 

Ti se samo dreš! 

Ubil te bom, ti lolek, 

ker si taki štorek! 

Lalala, lalala! 

Ti si veliki čudak  

in ne takšen šlag! 

Mrtev boš čudak ti, 

ker neumen si! 

Si budala bedna, 

neumna, kredna in samojedna!!! 

Svet je tako čudaški, 

butast in bedaški! 

Nanana, nanana! 

Nanana, nanana!                                        JurujŠvagerl, 5.b 
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ASLIN 

 

Nekoč je lepa 

deklica živela v 

majhnem mestu na robu 

smaragdno zelenega 

gozda. Bila je najlepša 

princesa vseh časov. V 

lase je imela vpletene 

prelepe gozdne rože in 

s trakovi prepleteno 

bršljanovo listje. Imela 

je lase skoraj zlate 

barve, modre oči in prekrasno obleko. Ljubila je konje bolj kot svoje 

življenje.  

 V mraku je na samo noč čarovnic Aslin jahala svojega prelepega 

belega konja, ki ga je klicala Dan, ker je bil tako svetle barve. Med 

ježo po prostrani pokrajini pa sta se izgubila in Aslin je srečala 

mladega čarovnika. Čarovnik je imel prelepo postavo in Aslin se je v 

tistem trenutku zaljubila v čarobno lepega moškega.  

Vprašala ga je po imenu in odgovoril ji je, da mu je ime Tiago. V 

tistem trenutku se je strašno zabliskalo in pojavila se je grozna 

čarovnica Morgana. Ker je bila tudi Morgana zaljubljena v Tiaga, je iz 

ljubosumja napadla lepo Aslin. Tiago je Aslin branil pred napadalko 

Morgano in s puščicami sta streljala drug drugega. Puščice so 

nastajale v njunih čarobnih palicah. Bliskalo in grmelo je, kot da bi 

bilo neurje. Aslin se je skrila za bližnji grmiček in ju skrita opazovala. 

Ob tem, ko je gledala to grozno bitko, se je še bolj zaljubila v lepega 

čarovnika. Končno je Tiago čarovnici zadal smrtni udarec z bleščečim 

bliskom in strašna Morgana je bila mrtva. 
 

Tiago, ki se je tudi zaljubil v Aslin, jo je takoj vprašal, če bi bila 

njegova žena. Seveda se je Aslin z veseljem poročila z mladim 

Tiagom. Tiago je Aslin razložil, da ko se človeško dekle poroči s 

čarovnikom, tudi samo postane čarovnica. Aslin je bila zelo srečna, da 
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je postala čarovnica. Tiago pa ji je zaupal še eno skrivnost; on sam je 

bil princ čarovniškega sveta in ona je postala njegova princesa.  

 

 
 

 

Živela pa sta v popolnoma zapuščeni koči, ki pa je bila čarobna. Ko si 

odprl vrata koče, si vstopil v prekrasno palačo. Znotraj je bila 

mavričnih  barv. V vsaki sobani je imela ogromen mavrični lestenec s 

tisočimi diamanti, ki so viseli na zlatih nitkah. Po zraku so leteli 

metulji najrazličnejših barv vijolični, roza, modri, višnjevo rdeči, …  

Aslin in Tiago sta v tej palači imela najlepšo sobano. Sobana je imela 

velikansko posteljo z baldahinom rožnate barve. Stene sobane so bile 

nebesno modre in bile so poslikane z rajskimi pticami, kolibriji in 

feniksi.  

Ker sta premagala zlobno Morgano, je od tedaj naprej vladal v deželi 

mir in Tiago in Aslin sta lahko srečno in mirno živela v njuni prekrasni 

koči – plači. 
Alis Kamenšek, 4.b 
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JAZ SEM HRUŠKA 

 

Au, kako boli,  

ko na hrbtu jaz sedim. 
 

Brž ko se moj ježek ustavi, 

se  zakotalim po travi. 
 

Skrijem se v bližnje listje, 

da  me ježek spet ne obišče. 

 
                                                     Špela Štelcer, 5.a 

 

HRUŠKA IN JEŽ 

 

Jaz sem hruška, ti pa ne, 

jaz sem dobra, ti pa ne, 

jaz ne bodem, ti pa ja.  

 

Jaz sem lepa in elegantna, ti pa ne, 

in ne rabim hodit, saj me nosi jež, 

sem zelena, ti pa sploh ne, 

na drevesu visim, ti pa ne.  
Nuša Satler, 5.a 

 

Sem uboga mala hruška, 

jež me bode celi dan. 
 

Rada bi si dala duška, 

da ga zapustim čez dan. 
 

Nihče ga ne mara več,  

ker hudoben je preveč. 
 

Tudi meni je odveč,  

zato bi rada čim prej preč. 
Kaja Hartman, 5.a 
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JEŽEK 

 

Jaz sem ježek, 

sprehajam se po gozdu, 

iščem hrano, da ne bo prepozno. 

 

Zima je pred vrati, 

zato se moram zbrati, 

in hrano hitro poiskati. 

 

Na srečo sem jo našel, 

hruško debeluško, 

na bodice jo moram dati 

in v brlog svoj pripeljati. 

 

Zdaj se zime ne bojim, 

hrana je v brlogu, 

jaz pa sladko spim. 
Rok Štorgelj, 5.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Urška Murko, 5.a 
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POBARVAJ SLIKO 

 
 

 

 

 

 

 

POIŠČI PRAVO POT 
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H R U Š K A 

 
Jaz sem hruška, 

ti pa ne. 

Jaz sem lepa, 

ti pa ne. 

Vsak me rad takoj poskusi, 

tebe pa nobeden. 

 

Jaz sem hruška, 

ti pa ne. 

Jaz sem dobra, 

ti pa ne. 

Mene vsak takoj pospravi, 

tebe pa nobeden. 

 

No, saj sam predobro veš, 

kaj bi dal, da bi bil jaz, 

da bi vsak imel te rad, 

tako kot imajo mene. 

 

Jaz sem hruška,  

ti pa ne. 

Jaz sem boljša, 

ti pa ne. 

Ti ničesar nisi vreden, 

jaz pa sem vsega. 

 

 

Larisa Mihailović, 5.a 
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Snežni ples 

 

Vsako leto takoj, ko zapade sneg in naredimo na stotine snežakov, v 

vasi Ovčji rog postavijo veliko smreko. Postavijo jo na sredino jase po 

imenu Snežkomož. Na tej jasi se zberejo vsi snežaki iz celega sveta 

in na božično noč zaplešejo snežni ples. To je poklon babici Zimi, ki 

zato vedno znova poskrbi za obilno snežno odejo.  

Snežaki se zberejo ob osmi uri na jasi, kjer pričnejo plesati. Za tem 

profesor Snežofesor pove nekaj besed o tem, kako so se med letom 

vsi imeli lepo in kako so vsi že takoj po tem, ko so jih otroci naredili, 

začeli razmišljati o Snežnem plesu.  

Ko je profesor Snežofesor zaključil svoj govor, so snežaki ponovno 

zaplesali okoli smreke. Srečanje so končali z veliko snežno pojedino, 

katere vrhunec je bila velikanska snežna torta posvečena veliki 

smrečici. 

Nekega božičnega večera pa ljudje niso postavili velike zimzelene 

smreke. Snežaki so se zbrali in niso vedeli, kaj naj storijo, zato so 

kar na popolnoma prazni jasi, zaplesali svoj snežni ples. Torte, ki je 

sicer namenjena smrečici, pa vseeno niso pojedli. Vsi so se spraševali, 

kaj naj storijo.  

Skoraj so jih na jasi zalotili ljudje, grozni ljudje, ki so hoteli posekati 

gozd in to tisti isti, ki tega leta niso hoteli postaviti smrečice. 

Snežaki so jim za las ušli. Snežaku iz Snegograda se je uspelo 

pritihotapiti do sredine jase, kjer je s pogledom uročil grozne 

drvarje, da ti niso mogli posekati gozda. Drvarji so odšli in tudi 

snežaki so se z žalostnimi obrazi odpravili proti domu, kjer so se do 

naslednjega jutra raztopili v velike luže.  

Še vedno čakajo, da jih bodo otroci ponovno naredili iz novo 

zapadlega snega. Snega pa ne bo, dokler ne bo smreke na sredi jase in 

snežnega plesa okoli nje.   

Ampak snežaki vseeno še niso izgubili upanja, da se bodo ljudje zopet 

odločili postaviti smreko in bo božični večer zopet privabil snežake z 

vsega sveta.  

 
Alis Kamenšek, 4.b 
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POBARVANKA 
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POVPRAŠALI SMO NEKAJ UČITELJEV NA NAŠI ŠOLI … 

 Gospa profesorica Marjeta Križaj 

 

1. Kaj ste želeli postati, ko ste bili otrok? 

Želela sem postati zdravnica, ampak mi mama ni pustila, zato sem šla 

študirat biologijo in kemijo ter postala učiteljica biologije. 

 

2. Ali želite postati ravnateljica? 

Ne, ne želim biti ravnateljica. 

 

3. Ali imate kakšen hobi? 

Rada imam živali. Z možem imava podjetje, kjer prodajava živali v ZOO in 

tudi hrano za njih. Te živali so različne vrste ptic, zajčki, morski prašički, 

kužki,miške,… 

 

4. Kateri je vaš najljubši šport? 

Rada imam odbojko, rokomet in košarko. Drugače sem pa strastna 

navijačica NK Maribora. 

 

5. Ali imate kaj otrok? 

Imam dva sinova in dve hčerki. Imajo 23, 26, 27 in 31 let. 

 

6. Ali bi še kaj povedali našim učencem? 

Vsak naj ima sebe rad in naj bo na sebe ponosen, saj bo s tem premagal 

največje težave.   
Urška Cikač, 5.a 

 

 Gospod profesor Boštjan Vrecl 

 

1. Zakaj ste postali učitelj? 

Ker me je vedno veselilo delo z otroki. 

 

2. Kaj ste si želeli postati, ko ste bili otrok? 

Želel sem postati mizar. 

 

3. Na katero osnovno šolo ste hodili? 

Na OŠ Hoče. 

 

4. Imate kakšen hobi? 

Da. Rad veliko kolesarim in delam na vrtu ter okoli hiše. 
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5. Bi kdaj postali ravnatelj? 

Ne bi rad postal ravnatelj, ker rad delam z učenci in jih učim. 

 

6. Koliko let že učite na šoli? 

Učim že 16 let. 

 

7. Ali so vaši učenci pridni? 

Kakor kdo, ampak so večinoma pridni. 

 

8. Ali se skozi leta učenci spreminjajo? 

Da. Zdaj imajo manj čuta za odgovornost. 

 

9. Ali ste si kot otrok želeli spremeniti ime?  

Nikoli nisem razmišljal o tem. 

 

10. Ali imate kaj otrok? 

Imam dva sinova. Eden hodi v 6. drugi pa v 4. razred. 
 Urška Cikač, 5.a 

 

 Gospod ravnatelj Rado Wutej 

 

1. Kako ste postali ravnatelj? 

Ko se je ravnateljica upokojila, sem se prijavil za ravnateljstvo in bil tudi 

izbran. 

 

2. Kako so se na to odzvali vaši sodelavci? 

Ker je odločitev o novem ravnatelju v močnem soglasju z odločitvijo 

kolektiva, ni bilo večjih pretresov. 

 

3. Kakšno je delo ravnatelja? 

Zelo pestro. Na finančnem, organizacijskem in pedagoškem področju. 

 

4. Ali je težko? 

Po tridesetih letih zagotovo ne, je pa zahtevno. 

 

5. Kakšna je razlika med delom učitelja in ravnatelja? 

Delo učitelja je osredotočeno na učence, medtem ko je delo ravnatelja 

razpeto med občino, starše, učence, učitelje in ostale delavce šole. 

 

6. Ali ste že kot otrok želeli postati učitelj? 

Pravzaprav sem se v gimnaziji odločil za pedagoški poklic. 

 



Beseda ni konj                                                                                                                  OŠ Rada Robiča Limbuš 

39 
 

7. Ali se vam je že kdaj zgodilo, da ste bili kot ravnatelj v zadregi? 

Ja, zagotovo. Vendar se z dobro voljo in diplomacijo da veliko rešiti. 

 

8. So vam kdaj na pomoč priskočili učitelji? 

Pri reševanju problemov se vedno posvetujem z učitelji. 

 

9. Ali imate kakšen hobi? 

Seveda. Predvsem v zadnjem času golf, v mladosti pa rokomet. 

 

10. Kateri šport vam je najljubši? 

Sem športnik po srcu in bolj ali manj zaljubljen v vse športe, 

 

11. Bi kaj posebnega povedali našim učencem? 

Vedno in povsod velja: Več znaš, več veljaš! 
Julija Grubišić Ćabo, 5.a 

 

 

 Gospa profesorica Jelka Napast 

 

1. Ali ste si kot otrok kdaj želeli spremeniti ime? 

Ja, ampak ne vem več kakšno. 

 

2. Kaj ste si želeli postati, ko ste bili otrok? 

Stevardesa. 

 

3. Bi kdaj postali ravnateljica? 

Ja, zakaj pa ne? Ravnatelj je »full fine« biti! 

 

4. Imate kakšen hobi? 

Rada berem, hodim na sprehode, pečem pecivo in kuham marmelade. 

 

5. Vemo, da niste hodili na našo osnovno šolo. Na katero pa ste? 

Ker smo se večkrat preselili, sem zamenjala kar 4 osnovne šole. 

 

6. So bili takrat učitelji takšni kot danes? 

Bili so bolj strogi. 

 

7. Koliko let že učite na tej šoli? 

Na tej šoli učim približno 13 let. 

 

8. Ali so se skozi leta učenci spreminjali? 

Postali so bolj leni in razvajeni, zaradi lažjega dostopa do informacij (internet) pa 

tudi več vedo. 
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9. Ali so vaši učenci pridni? 

Učim približno 120 učencev. Med njimi so pridni in poredni. 

 

10. Bi želeli še kaj povedati našim učencem? 

Vzemite si čas za učenje in zabavo. 

Urška Murko, 5.a 

 

 Gospod profesor Goran Marić 

 

1. Kaj ste si želeli postati kot otrok? 

Kot otrok sem si želel postati pevec. 

 

2. Imate kakšen hobi? 

Seveda, zelo, zelo rad imam ples. 

 

3. Zakaj vas veseli petje in ples? 

Ob petju se sproščam, pri plesu pa je tako, da sem od malih nog tekmoval 

in plesal latinskoameriške in standardne plese. Z glasbo in plesom se 

izražam in sta moje življenje. 

 

4. Katera pesem vam je najbolj všeč? 

Gary Barlow:  Forever love 

 

5. Ste že napisali kakšno svojo pesem? 

Sem, naslov pa sem pozabil. 

 

6. Kateri ples najraje plešete? 

Salso. 

 

7. Bi kdaj imeli svojo plesno šolo? 

Jaaaaaaaaaaaa!!! 

 

8. Kateri šport vam je sicer najbolj pri srcu?  

Ples. 

 

9. So vaši učenci pridni?  

So pridni, ker imajo radi glasbo. 

 

10. Bi še kaj povedali našim učencem? 

Imejte se radi in naj vas glasba vodi v življenju. 
Kaja Hartman, 5.a 
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 Gospa knjižničarka Darja Lašič 

 

1. Kaj ste želeli postati kot otrok? 

Učiteljica. 

 

2. Ste zadovoljni s svojim poklicem? 

Ja. 

 

3. Kako dolgo že opravljate poklic knjižničarke? 

Poklic knjižničarke 23 let. 

 

4. Kaj delate kot knjižničarka? 

Vodim bralno značko od 6. do 9. razreda, izvajam ure učne pomoči, ure 

knjižnično informacijskih znanj, vodim knjižničarski krožek, veselo šolo in 

poučujem nivojski pouk slovenščine ter izbirni predmet verstva in etika. 

 

5. Ste že napisali kakšno svojo knjigo? 

Ne, ampak nikoli ne reci nikoli. 

 

6. Katera je vaša najljubša knjiga? 

Težko povem najljubšo. Veliko jih je. Zadnja, ki mi je bila všeč, je knjiga z 

naslovom Onkraj in vam jo priporočam. 

 

7. Imate kakšen hobi? 

Imam. Vrtičkanje, branje knjig, sprehodi. 

 

8. Imate doma kakšno žival? 

Psa kokeršpanjela, ime mu je Dino. 

 

9. Bi želeli postati učiteljica? 

Bi. Ali pa morda  medicinska sestra. 

 

10. Bi še kaj povedali učencem? 

Berite, uživajte v branju in saj veste, kot je rekel pesnik: »Če ne bomo 

brali, nas bo pobralo.« Vabljeni v našo knjižnico. 
Anja Munda, 5.a 
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NAGRAJENE PESMI LITERARNEGA NATEČAJA 2014/15 
 

 

Kaja Fidler, Alis Kamenšek: KOPENSKI MOŽ 

 

Od nekdaj punčare so v morju živele, 

od lepote so kar žarele. 

Povodne može njih srce ni želelo,  

po fantih s kopnega je hrepenelo. 

Prva kot sonce, druga kot sneg, 

se vsak večer tihotapita na beg. 

 

Večer na večer milo sta peli, 

zvečer nič drugega želeli. 

Ko ura odbila je polnoč in čez,  

odpravita se na kopenski ples. 

 

Fantje kopenski so z njima plesali  

in jima vse skrbi pregnali. 

A žal ni trajala dolgo zabava,  

ker je mimo priplesala Urška jokava. 

 

Ozre se v lep'ga junaka,  

ki z njim želi plesati deklica vsaka. 

Neprestano vanj obrača oči, 

ker z njim si strašno plesati želi. 

 

Poda ji mladenič prelepi roko 

in vidi njeno sinjemodro oko, 

skupaj sta se vrtela  

in skoraj v nebo poletela. 

 

Od nekod zasliši se strašno grmenje, 

iz gozda zasliši se nočno šelestenje,  

od groze planili obe sta v morje,  

nikoli več ju ni videlo obzorje. 

Za vedno v morju bosta ostali,  

s fanti s kopnega nikoli več plesali. 
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Tia Križanec, Lana Leskovar, Gaja Strmšnik:  TI 
 

Luna sije, srce bije, 

še zvezde se nama smejijo, 

ker naju skupaj ne dobijo. 

Srčne rane me spati ne pustijo. 

Ljubezniva, ti si kriva,  

da se skupaj ne dobiva. 
 

Obraz tvoj mili me omami, 

da to opazi še moja mami. 

Vpraša me, kaj se dogaja,  

da ne zmenim se za brata Kaja. 
 

K meni pridi,  

noben ne vidi,  

pokaži se, dokaži se! 

Nikoli več ne odidi! 
 

Nič ne jem, 

nič ne pijem,  

nikoli več se ne umijem. 

Pri večerji mi nekaj manjka in to si ti –  

moja draga wifi. 

 

 

 

 

Maša Munda: GAZELE 2 
 

Srce sem večkrat vprašal zakaj,  

ljubiti te je greh.  

Od daleč gledaš me kot angel prijazno,  

a ko mimo grem, pogledaš prevzetno in sovražno.  

Ko druga dekleta pogledam,  

zakriti jeze ni ti moč pogledom.  

Ljubiš  me tako zelo, sem rekel,  

a vendar ne vem, kako bi ti ustregel. 
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Vita Trantura: O, LASTOVKA V LIMBUŠU 

 

O, Limbuš! Srečna draga vas domača,  

Kjer Lastovka mojega stoji očeta; 

močna želja sladoleda, 

me premamila je kot igrača. 

 

Ne vedel bi, kako se sladoled obrača, 

vse kar on mi sladkega obeta; 

če mi ga Micka ne bi vzela, 

ona, ki stvari ne vrača. 

 

Vse bom naredil z mojo ročico, 

za sladoled, ki ga nima milijonarka; 

vse naredil bi za to sladico. 

 

Jaz mirno lizal bi moj sladoled,  

pred Micko, pred mamo in očetom, 

pred sosedi, pred vsem svetom. 

 

 

 

 

Neja Flogie, Alja Krajnc: O, SLOVENIJA 

 

O, Slovenija, naša draga domovina, 

kjer hiša mojega stoji očeta,  

ne pusti, da žeja me iz tvojega srca 

 speljala ne bila golj'fiva ekonomija.  

Ne vedeli bi, kako se v banke vrača vse,  

kar srce si sladkega, dobrega obeta,  

nam ne bilo bi upanje v tebe vzeto,  

ne igrali bi politikov marioneto.  

Z zvestim srcem in delovno ročico,  

za vsoto, ki je nima milijonar,  

delal bi vsak Slovenec, tudi če za denar sploh ni mu mar.  

Da za vedno lepa bi ostala  

in pazi se tega presnetega kapitala! 
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Selma Sinanović: TURJAŠKA ROZAMUNDA 

 

 

V Mariboru je živela gospodična, 

bila je kot prava kraljična. 

Rozamundi nič ni prav, 

zanima jo samo denar. 

Oče njen je težki bogataš, 

tudi on je mahnjen na denar. 

 

Oče Rozamundo bi oženil, 

da le bogat bi bil ženin. 

Najde oče ji moža, 

Rozamunda do ušes se zaljubi vanj. 

Za poroko se dogovorijo, 

celo prstan naročijo. 

 

Ko pa Rozamundi pride na uho, 

da tam na Ptuju lepše je dekle od nje, 

govori se, da Rozamunda Ani ne seže niti do kolen. 

Rozamunda svojemu dragemu naroči, 

naj se Ane znebi, 

naj jo ugrabi in jo v gozdu pusti. 

 

In on to tudi naredi. 

Skliče prijatelje svoje, 

nasvete jim da, 

sedejo v jeklene konjičke 

in on Rozamundi zadnjič roko poda. 

 

Vendar, ko Anin obraz uzre, 

takoj vanjo zaljubi se. 

Odpelje jo s sabo, 

v svojo hišo, veliko kot palačo. 

Tam se z Ano poroči. 

Rozamunda pa ni dolgo sama ostala, 

kmalu novega moža si je poiskala. 
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Katja Lah: GAZELE 3 

 

 

(F. Prešeren: Žalostna komu neznana je resnica, da jo ljubim,  

v pesmih mojih vedna, sama govorica, da jo ljubim. 

Ve že noč, ki bridko sliši zdihovati me brez spanja,  

ve že svetla zarja, dneva porodnica, da jo ljubim …) 

 

Ve že trta, ki sladko mi vince daje,  

da v tugi z njim se mi ljubezen maje. 

Ve že cesta, ki do nje me vodi,  

ve že pekova presta, da do nje mi ljubezen godi. 

Le ne ve dekle, ljubezen moja velika,  

oči si zatiska, saj ljubezen do mene je ne mika. 

Srce ji bije le za druge fante, 

 mnogokrat za same prevarante.  

Jaz pa ljubil jo bom večno,  

četudi veke na veke nesrečno. 
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Simon Marčič, Darjan Štajnmec, Marko Gričnik, Matevž Pušnik:  

 

TURJAŠKA ROZAMUNDA 2.0 

 

 

Bus stoji ob turjaških blokih,  

avspuh spušča dim v oblake,  

v senci, pri razbiti klopci,  

zbor sedi mladen'čev zbranih,  

ker Turjačan spet gostuje,  

so od vicev nasmejani. 

 

Rozamunda, roža deklic,  

fejmička dežele je domače, 

nje pogledi v lečo fona,  

z neba lajke so poslali,  

daleč, kjer je internet,  

videl jo je že cel svet. 

 

Dokaj jo swegerjev snubi,  

troje iz dežele fejsbuka,  

troje iz snapchata  

in en luzer iz myspace,  

pa tudi cuker Ojstrovrhar,  

ki so foni mu igrače. 

 

Lep junak Tinder vnel bil,  

se za gospodično zlo bogato,  

ki ukaže mu, da slike naj ji pošlje  

njega fotra in vse žlahte. 

 

Podari mu oča dve napravi 

 in mobilno gostovanje in  

playstation mu obljubi,  

če se v Rozamundo ne zaljubi.  

 

 

V treh nedeljah playstation dobi,  

za Rozamundo mu pa dol visi. 
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KLEOPATRA  7 

 

Nekoč, ko je še v Egiptovskem kraljestvu vladala Kleopatra 6, je 

kraljica pričakovala otroka. Ko je rodila deklico, je bila kraljica zelo 

vesela in ji je dala ime Kleopatra 7. Kraljica Kleopatra 6 je hitro po 

rojstvu otroka umrla. Kleopatra 7 pa je rastla in rastla in postajala je 

vedno lepša in lepša. 

Bila je prelepa deklica, oblečena v dolga bela krila z zlatimi pasovi, 

belim korzetom z zlato obrobo, lase je imela črne in spletene v tisoč 

drobnih kitk, med črno črnimi pa se je našla tudi kakšna modra. Imela 

je čudovito postavo. Na laseh ji je mirno počivala zlata krona. Zelo 

lepo je znala igrati harfo in peti prekrasne pesmi. Njena najljubša 

domača žival je bil svetlikajoč se črni tiger po imenu Mor. Mor je 

imel eno oko zeleno in drugo rjavo.  

Kmalu po svojem desetem rojstnem dnevu je morala prevzeti prestol. 

Kleopatra je pravično vladala deželi in njena palača je bila največja in 

najlepša zgradba v Egiptu.   
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Nekega dne se je v Kleopatro zaljubil mlad egipčanski princ po imenu 

Izis. Ko pa je Izis vstopil v velik prestolni prostor, je Kleopatra 

izjavila, da ji mladi postavni Izis ni všeč in stražarji so ga takoj vrgli 

v ječo skupaj z dvema krokodiloma, kjer je storil žalostni konec. Tudi 

ta dva krokodila po imenu Raa in Oziris, sta bila še dve domači živalci 

Kleopatre. V svojem malem živalskem vrtu je imela še tri mačke, 

Torias, Tomias in Hačepsut. V Egiptu so mačke svete živali in zelo 

priljubljene.  

Še dosti mladih egipčanskih fantov je poskusilo pritegniti Kleopatrino 

ljubezen, zaupanje in pozornost. Nekega dne je v palačo vstopil mlad 

Finian. Že v prvem trenutku je pritegnil Kleopatrino pozornost. 

Kleopatra je Finiana poslala na preizkušnjo. Naročila mu je, naj do 

druge polne lune zgradi veliko piramido. Mladi egiptovski mojster je 

za pomoč prosil velikane, ki so bili njegovi prijatelji.  Bili so strupeno 

zelene barve, lase pa so imeli višnjevo rdeče barve. Finianu so 

pomagali zgradit najrazkošnejšo piramido na svetu. Piramido so 

poimenovali Bela luna, ker je bila tako svetla.  

Ko je Finian Kleopatri  povedal, da je že zgradil piramido, ga je 

Kleopatra začudeno pogledala. Takoj ob prvi polni luni jo je hotela 

videti. Ko so se njene oči privadile blešči svetlobi lunine piramide, je 

ostrmela od lepote. Finianu je takoj ponudila  svojo roko. Že drugi dan 

sta se poročila.  

Živela sta srečno do konca svojih dni in mirno vladala širni egipčanski 

deželi. 
Alis Kamenšek, 4.b 
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POVODNI MOŽ – začetek konca 
 

Vrtinec so vidli čolnarji dereč; 

al Uršike videl nobeden ni več. 

 

Odšla sta v deželo, ki daleč je stran, 

da tja sta prispela, hodila sta noč in dan. 

Mirno življenje sta tam zaživela, 

a Uršika si je še vedno nekaj drugega želela. 

 

Povodni mož imel je več žena, 

torej je Uršika bila večino časa sama doma. 

Kot plemeniti mož se je hotel odkupiti, 

zato ji je želel ples pokloniti. 

S težkim srcem odklonila je to, 

saj vedela je, da se s tem nič spremenilo ne bo. 

 

Uršika od žalosti jokala je močno 

in iz solza ustvarila jezero je 

veliko. 

Brez sape je utonila 

in se na svojem Starem trgu 

ponovno prebudila. 

 

Ni vedela, ali je to resničnost, 

ali so to morda le sanje, 

važno je, da je iz te izkušnje 

pridobila novo znanje. 

 
 

Metka, Lina, Tjaša, Iva, 9. razred 
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NAGRAJENKI JESENSKEGA FOTOGRAFSKEGA NATEČAJA 

 

 
 

Zala Šeško, 9.a: Jesenska sonata 

 

  Neja Flogie, 7.b: Jesensko sonce 


