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UVODNIK 
 

Pozdravljeni, bralci in bralke Cajtenga! 
 

Končno je tu december. Šolski novinarji  že komaj čakamo 

praznike ter počitnice, da si odpočijemo, ker smo bili prve 

mesece letošnjega šolskega leta zelo pridni. 
 

December je praznični mesec, ko nas obiščejo dobri 

možje in nas razveselijo z darili. Do sedaj so nas že obiskali 

Miklavž in parklji, kmalu pa bosta prišla tudi Božiček in 

Dedek Mraz. Postavili bomo novoletne smrečice, hiše 

okrasili z lučkami, morda postavili jaslice in prižgali svečke 

na adventnih venčkih.  

 

Čisto v prazničnem vzdušju je tudi najnovejša izdaja 

Cajtenga, ki je tematsko obarvana. Tako smo na obisk 

povabili Božička in ga prosili za intervju, ki vam ga 

ponosno predstavljamo, preberete si lahko nekaj več o 

mesecu decembru, odkrivali bomo nove (praznične) 

kraje, predstavili novo žival, novo video igrico in še veliko 

več.  

  

Želimo vam prijetne praznike in branje Cajtenga!  

 

Alen Novak in Žan Zakšek, novinarja 
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Novoletni bazar 

 

Novembra smo se učenci vseh razredov skupaj z razredničarkami 

močno trudili, da bi izdelali zanimive in uporabne izdelke za 

novoletni bazar.  

Uspelo nam je! Na novoletnem bazarju, ki je potekal v torek, 27. 

11. 2018, smo obiskovalcem ponudili svečnike, adventne 

koledarje, venčke, okusne piškote, novoletne voščilnice, božično 

žito, okraske in še veliko drugega. 

Vsak razred je imel svojo stojnico z izdelki. Veseli nas, da smo zbrali 

kar 1600 evrov, ki jih bomo namenili obuditvi in ureditvi knjižno 

pogovornih kotičkov po šoli. 

 

Lovro Fila, 7. a 

  

  

 

 

 

 

 

 

DOGAJALO SE JE … DECEMBRA 
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Obisk Doma starejših občanov Brežice 

 

V torek, 4. decembra 2018, nas je nekaj učencev od petega do devetega razreda odšlo v Dom 

starejših občanov Brežice, tokrat že petič zapovrstjo.  

Razdelil smo se v skupine. Ena je pekla piškote, druga okraševala dom, nekateri pa so prinesli 

instrumente in s pevci glasbeno olepšali dan prebivalcem doma. Po dveh urah nam je uspelo. 

Spekli smo vse piškote, naredili jelenčke za na mizo in okrasil veliko smrekic. Ob petih smo 

nasmejani odšli nazaj v Brestanico. Delavci in starejši občani, ki  so nas bil še posebej veseli, pa 

so zdaj zadovoljni in veseli v teh prazničnih dneh. 

Žan Zakšek, 6. a 
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Knjižni sejem v Ljubljani 

 

ZPM Krško je tudi letos organizirala nagradno ekskurzijo za letošnje zlate bralce osnovnošolcev 

v občini Krško. 

Tako smo 24. novembra štiri učenke 9. razreda in učiteljica Milena Žičkar Petan odšle v 

Ljubljano na knjižni sejem in na ogled razstave Ivan Cankar in Evropa.  

Ob 8. uri smo odšli iz Brestanice. Okoli 

11. smo prispeli v Ljubljano. Sejem je 

bil v treh nadstropjih v Cankarjevem 

domu. Tam je razstavljalo veliko 

založb in knjig. Knjige smo lahko tudi 

kupili. Videle smo tudi veliko znanih 

ljudi (npr. Lucijo Ćirović). Od 12. do 13. 

ure smo si ogledale posebno razstavo 

o Ivanu Cankarju, kjer smo na zanimiv 

način izvedele veliko o življenju in delu 

pisatelja. Po skupinah smo obnovili vsebine njegovih knjig. Uporabljale smo lahko tudi 

telefone, da smo na internetu poiskale podatke o  Cankarjevi knjigi, ki smo si jo izbrale.  

Potem smo si še dve uri ogledovali knjige na knjižnem sejmu.  

Vse smo bile na knjižnem sejmu prvič, zato se nam je vse skupaj zdelo zelo zanimivo. Vse je 

bilo pripravljeno na zelo poučen in zabaven način hkrati. Ob knjigah nam je čas zelo hitro minil. 

 

Anamarija Novak, Saša Radej, Anja Resnik in Tamara Kopše, 9. a 
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Mesec december ali gruden je dvanajsti mesec po gregorijanskem koledarju. Izvirno 

slovensko ime za december je gruden, hrvaško prosinac in prekmursko prosinec. 

 

Pomembni dnevi v mesecu: 

 1. december – dan boja proti aidsu 

 3. december – ta veseli dan kulture (Slovenija) 

 6. december – miklavževo (krščanstvo) 

 10. december – svetovni dan človekovih pravic 

 21. december – pričetek koledarske zime 

 25. december – božič (krščanstvo) 

 26. december – dan samostojnosti in enotnosti (Slovenija) 

 31. december – silvestrovo (krščanstvo) 

 

 

Božič (25. 12.) 

 Božična večerja (ponekod zelo obilna). 
 Božični sejmi. 
 Božični koncerti. 
 Okraševanje božičnih kavkaških jelk. 
 Kristjani postavijo jaslice (v čast rojstva 

Jezusa). 
 Otroke obišče dobri mož Božiček. 

 

Silvestrovo (31. 12.) 

 Zadnji dan v starem letu. 

 Druženje z bližnjimi ali s sosedi. 

 V preteklosti je to bil god papeža 

Silvestra I. 

 Zadnje minute v starem letu ponekod 

praznujemo z veličastnimi ognjemeti. 

 

Matija Strgar Kunej, 6. a 

MESEC DECEMBER 
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Intervju z Božičkom 

Ker se nam bliža božič, sva se odločila, da bova za tokratno številko Cajtenga intervjujala 

Božička. Poslala sva mu pismo s prošnjo za intervju, odzval se je zelo hitro in z velikim 

navdušenjem. Samo za naju je prišel v Brestanico s severnega tečaja in odgovoril na najina 

vprašanja. 

Zakaj živite na severnem polu?  

Ker je težko dostopen in ker je mrzlo. 

 

Zakaj otroke obdarujete pozno ponoči?  

Da me ne opazijo. 

 

Koliko jelenov imate? In koliko škratov? 

Jaz imam 9 jelenov, najpomembnejši je Rudolf, 

škratov pa je 100. 

 

Kako to, da gredo vaše sani tako hitro, da v eni 

noči obdarite vse otroke?  

Pri tem pa pomagajo pridni jeleni. 

 

Katera je vaša najljubša hrana in pijača?  

Mleko in piškoti. 

 

Kateri jelen je najhitrejši in kateri je vaš najljubši?  

Najhitrejši je Rudolf, ljubi pa so mi vsi. 

 

Kaj počnete med poletjem?  

Sem na Havajih. 

 

Kaj dobijo poredni otroci?  

Oglje v vreči.  

 

Ali preberete vsa pisma, ki jih dobite?  

Seveda. 

 

Kakšno je vaše pravo ime?  

Ja, Božiček.   

Gašper Colarič in Anej Gorenc, 7. a 

INTERVJU 
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dravje zob učencev 4., 5. in 6. razreda 

 

 

Skrb za zobe učencev 4., 5. in 6. razreda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANKETA 
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Zala Simonišek, 6. a 
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Plesni december 
V mesecu decembru pri športu plešemo vsi razredi OŠ Adama Bohoriča. Učimo se polke, 
počasnega valčka, hitrega valčka in ča-ča-ča. Najbolje nam gre od rok in nog počasni valček.  

 

 
Nejc Ban in Matej Merlin, 7. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŠPORTNE NOVICE 

Počasni valček je standardni ples, rečemo mu tudi to angleški valček. Glasba zanj je 
napisana v tričetrtinskem taktu. Zaznamujeta ga mehko in valovito gibanje. Za to sta 
pomembna dvig in spust, za obvladovanje katerega je potrebno veliko vaje. 

 

Polka je nagel, živahen evropski ples in tudi zvrst glasbe. Nastal je v 19. stoletju. Slovenska 
polka je hitra in se izvaja s klavirsko ali diatonično harmoniko. 

 

Dunajski ali hitri valček so v južni Nemčiji in na Bavarskem poznali že v 17. stoletju. Nam 
poznani dunajski valček je zaslovel z dinastijo Strauss. Na začetku je bil to ples preprostih 
ljudi, nekaj časa je bil celo prepovedan, češ da je zaradi bližine plesalcev nemoralen. 

 

 

Ča-ča-ča je najmanjši ples med latinsko-ameriškimi plesi, saj je nastal leta 1953 v Havani 
na Kubi. Zanj je značilen optimističen in nalezljiv ritem, ki ustvari občutek igrivosti. 
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Predstavitev za učitelje 
 

V petek, 7. 12. 2018, smo trije predstavniki šolskega parlamenta, Tim Breznikar, Anja Resnik 

in Stella Resnik, na jutranji konferenci učiteljem predstavljali naše ideje in predloge, ki smo jih 

zbirali že lani in v letošnjem šolskem letu nadaljevali z delom. Predstavili smo jim nekaj idej za 

lažje in učinkovitejše bivanje v šoli, saj je dvoletna tema šolskega parlamenta ravno Šolstvo in 

šolski sistemi. 

Na začetku smo bili malce živčni, a smo se kmalu sprostili in uživali v razpravljanju o različnih 

temah. Zelo smo bili veseli odziva učiteljev in všeč nam je bilo, da so veliko komentirali.  Skupaj 

smo prišli tudi do nekih zanimivih zaključkov.  

Opisali smo jim svoja razmišljanja in svoje mnenje o različnih šolskih problemih in izrazili tudi 

nekaj rešitev zanje. Poudarili smo, da si želimo biti del pomembnih odločitev oziroma si želimo 

sodelovati pri različnih problemih, ki se tičejo nas, učencev.  

Omenjali smo tudi nove ideje za krožke in stvari, ki bi se jih radi naučili v šoli za nadaljnje 

življenje. Tako smo predlagali, da bi učenje učenja izvajali v višjih razredih, na predmetni 

stopnji, želimo si znanj prve pomoči in samoobrambe, pa tudi, da bi bilo ustno ocenjevanje 

znanja bolj enakomerno razdeljeno skozi celo leto oz. da bi bila snov količinsko enako obsežna 

za vse učence. Želimo si tudi nekaj manjših sprememb, kot je sprememba melodije šolskega 

zvonca, pogostejšo uporabo interaktivne table ter nove športne majice. 

Stella Resnik, 9. a 

  

ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT 
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Rezultati fotografskega natečaja »Jesen« 

 

30. novembra 2018 se je zaključil prvi fotografski natečaj, ki ga je organizirala Šolska skupnost 

Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica. Natečaj je nosil naslov »Jesen«, nanj pa se je 

odzvalo precej učencev z zelo zanimivimi, raznolikimi fotografijami, zato je bil izbor najboljših 

petih precej zahteven. Komisija, ki smo jo sestavljali predstavnika šolske skupnosti Tim 

Breznikar in Stella Resnik, fotograf, gospod Boštjan Colarič, in mentorici šolske skupnosti 

Suzana Robek in Andreja Dvoršek, se je po posvetovanju vendarle odločila. Predstavljamo vam 

izbrane fotografije, ki si jih lahko ogledate tudi v zgornjem nadstropju naše šole. 

Andreja Dvoršek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anže Škoda, 9. a 

Anže Škoda, 9. a 
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Stella Resnik, 9. a 

Tim Breznikar, 9. a 

Ana Sluga, 8. a 
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FOTOGRAFSKI NATEČAJ                  

»HIŠNI LJUBLJENČEK« 
 

Vse učence Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica 

vabimo k sodelovanju na fotografskem natečaju na 

temo HIŠNI LJUBLJENČEK. 

 

 

 

 

 

  

Vsak učenec lahko pošlje največ dve fotografiji na e-

naslov solskaskupnost.brestanica@gmail.com skupaj s 

svojim imenom in priimkom najkasneje do                       

4. marca 2019. 

 

Ob zaključku natečaja se nam obeta fotografska 

razstava z 5 najboljšimi fotografijami po oceni žirije. 

 

Vabljeni k sodelovanju! 

Predstavniki šolske skupnosti z mentoricama, Andrejo Dvoršek in Suzano Robek 

mailto:solskaskupnost.brestanica@gmail.com
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Božičkova dežela (Finska) 

 

V tokratni rubriki Potujemo smo se 

odpravili v Božičkovo deželo na Finsko, ki                                    

je zaradi svoje čudovite pokrajine izredno 

atraktivna za turiste.  

Za turiste je med zimo ravno v božičnem 

času najbolj zanimiva in privlačna 

atrakcija prav Božičkova vas. Vas je 

sestavljena tako, kot bi bila iz kakšne 

otroške slikanice ali risanke. Po vsem 

mestu se sprehajajo palčki, ki obiskovalce 

pozdravljajo in jim ponujajo različne božične dobrote.  
 

Obiskovalci se na koncu svojega 

ogleda vasi lahko srečajo z Božičkom in 

se tudi fotografirajo. V majhnih hišicah 

pa si turisti za spomin lahko kupijo 

razglednice, magnetke in še druge 

prisrčne spominke. 

Vse turiste sprejmejo v pravo božično 

pravljico, ogledajo si lahko prav vse 

božičkove pripomočke, kot na primer 

ponjavo, iz katere Božiček vidi ves 

svet, pa njegovo pošto,  kjer sprejema vsa pisma otrok sveta.                                                                                 

 

Prava čudovita pravljica se, kot lahko vidite 

na vseh fotografijah, skriva prav na Finskem. 

Posebnost  je vsekakor čudovita pokrajina, 

na katero v zimskem času sonce posveti le za 

nekaj ur dnevno, zato pa lepoto svetlobe in 

barvnih luči odtehta severni sij, ki si ga lahko 

ogledamo v vseh najlepših barvah. 

 

 

POTUJEMO 
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Kot posebna atrakcija v Božičkovi vasi so za turiste pripravljeni tudi ogled farme severnih 

jelenov, vožnja s pasjo vprego, vožnja z motornimi sanmi po čudoviti pokrajini, pa tudi ogled 

muzeja in farme haskijev. Božičkova dežela je kraj, kjer sanje mnogih ljudi postanejo 

resničnost.  

 

 

 

 

Stella Resnik in Patricia Bizjak, 9. a 
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Dnevnik nabritega mulca: Pasji dnevi 
 

Knjiga Dnevnik nabritega mulca: Pasji dnevi govori o dečku Gregi, ki med poletnimi počitnicami 
neprestano igra igrice, medtem ko njegovi vrstniki uživajo zunaj. Po njegovi in očetovi želji 
dobijo kužka Cukra, ki gre sicer vsem na živce, vendar ga mama vztrajno trenira. 

Gregova družina se odpravlja na morje, ko  pa ugotovijo, da nimajo dovolj denarja,  gre Grega 
na morje s svojim najboljšim prijateljem Nejcem in skupaj doživita marsikakšno dogodivščino. 

Gregova  mama je to poletje razglasila za najboljše poletje, čeprav se vsi niso strinjali z njo. 

 

Slikovna knjiga je zanimiva, ko Grega počne lumparije, ne moreš nehati brati, saj so njegove 

domislice zabavne in smešne. Knjigo bi priporočali  tretjemu, četrtemu in petemu razredu.  

 

Neja Pirc in Tinkara Umek, 6. a 

 

  

BEREMO 

Jeff Kinney je snovalec in razvijalec spletnih iger in 

najbolje prodajani avtor New York Timesa. Revija Time ga 

je uvrstila na svojo lestvico stotih najvplivnejših ljudi na 

svetu. Jeff je tudi ustvarjalec spletne strani 

Poptropica.com, ki jo je revija Time uvrstila na svojo 

lestvico 50 najboljših spletnih strani. Otroštvo je preživel 

v Washingtonu in se leta 1995 preselil v Novo Anglijo. Jeff 

z ženo in sinovoma živi v južnem Massachusettsu.  

Jeff Kinney je tudi avtor najbolj prodajane knjige leta 2011 

– knjigo iz njegove serije Nabritega mulca so namreč 

prodali v 3,3 milijona izvodih, del njegovega zaslužka pa 

prihaja tudi od filmskih honorarjev, saj je npr. filmska 

različica njegove četrte knjige – Pasji dnevi prvi konec 

tedna v ameriških kinematografih v blagajne prinesla kar 

15 milijonov dolarjev.  

Jeffa Kinneya tako uvrščamo na 5. mesto najbogatejših 

pisateljev na svetu. 
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Božič 
 

Približujejo se božični prazniki. Vsi pečemo piškote, 

vse trgovine že od novembra reklamirajo božič, iz vseh 

radijev se slišijo božične pesmi, vsi okrašujemo 

drevesa in hiše in vsi nakupujemo darila. Ampak v 

kakšne ekstreme gremo, ko pride do zapravljanja 

denarja za naše bližnje? Slovenci povprečno ne 

porabimo za nakupe več kot 100 €. Med najbolj 

priljubljene stvari, ki jih kupujemo, sodijo igrače, 

parfumi, sladkarije, vino, razne elektronske naprave, v zadnjem času tudi voščilnice.   

Med ene izmed največjih zapravljačev pa sodijo 

Američani. Ti imajo poseben praznik, tako 

imenovani »črni petek« (Black Friday), ko imajo 

trgovine velike popuste in so odprte cel dan. Po 

televiziji in omrežjih lahko opazujemo kupce, ki 

po več ur čakajo pred trgovino in se ob odprtju 

zaženejo vanjo in se ustvarijo prave vojne za 

znižane stvari.  

V Ameriki povprečen moški za božične nakupe porabi okrog 700 €, povprečna ženska pa 600 €. 

Kupujejo za svoje bližnje, sodelavce, celo za ljubljenčke. Velika večina odraslih porablja denar 

za oblačila, modne dodatke, elektronike, okraske za dom ...  

Seveda ob bok božičnim darilom spada tudi božični duh. In ni 

božičnega duha brez novih lučk, sveč, venčkov ... Za ta del 

nakupov ljudje povprečno namenijo 200 €. Seveda isti kupci 

razvajajo tudi sebe, za to pa porabijo povprečno 100 €. Vse več 

ljudi pa ostaja doma in nakupuje iz udobja svojega naslanjača – 

po internetu! 

Božič je čas za družino, prijatelje, sodelavce in le kako lahko 

bolje izrazimo svojo ljubezen do njih kot pa z novim 

televizorjem ali pa novimi igračami, oblačili. Seveda moramo 

biti pri tem tudi pazljivi – denarja ni v nedogled! Včasih je dovolj 

le, če svojim bližnjim namesto kupljenega darila podarimo 

nekaj, kar smo sami naredili, saj je bolj »iz srca«.  

Pia Marie Ružič, 9. a 

RAZMIŠLJAMO 
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Jelen 
Opis 

Navadni jelen je naš največji. Tehta do 250 kg, košute pa do 150 kg. Zraste do 2,3 m. Njegova 

glava je dolga, uhlja pa koničasta. Rep je daljši kot pri srnah in meri do 15 cm. Dlaka je dolga 

in krhka, poleti rdeče rjava, pozimi sivo rjava. Samci imajo na vratu daljšo in temnejšo dlako 

(grivo).  Samec ima na čelu razvejano rogovje, že kot mlademu in majhnemu mladiču pri osmih 

mesecih se mu na čelu pojavijo nastavki za rogovje. Prvo rogovje, ki začne rasti v starosti od 

12 do 14 mesecev, še ni razvejano. Le-to odpade aprila, na njegovem mestu pa začne rasti 

novo, ki je vsako leto večje in bolj razvejano.  

 

Življenje 

Jelen je aktiven zlasti v mraku in ponoči. 
Podnevi počiva v zavetju dreves, z mrakom 
pa gre na pašo. Jeleni so čredne 
živali.  Košute s mladiči se družijo med 
sabo, samci pa pozimi sestavljajo svoje 
trope ali pa so samotarji. Samci si v 
medsebojnih bojih poskušajo pridobiti čim 
več košut. Košuta je breja 230–240 dni, 
maja ali junija pa skoti navadno le enega 
mladiča. Mati ga doji približno tri mesece. 
Mladič spolno dozori v drugem ali tretjem 
letu. Življenjska doba je 15–20 let, 

povprečna pa 5–6 let. V jelenovi prehrani večji del obsegajo trave, semena in plodovi. Pozimi 
lahko objeda iglavce in lupi lubje. 

 

Zanimivosti 

Jeleni sodijo med divjad. Lovci jih lovijo zaradi 
njihovega velikega in bogatega rogovja. Jelene tudi 
gojijo za zakol.  

 

Lea Lebar, 6. a 

 

ŽIVAL MESECA 
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inecraft 

 

 

Fortnite 
                      
Fortnite je strelska igra, ki je pred dobrim letom obnorela svet. Obstajata dve različici igre. 

 

1. Save the world (Reši svet) 

V igri te spremlja zgodba o nevihti, ki priklicuje zombije. Cilj igre je narediti vse misije, ki so v 

zgodbi. 

 

2. Battle royale (Kraljevska bitka) 

Igraš lahko sam, v dvojicah in po štirje v eni skupini (solo, duo, squad), obstaja pa tudi borba 

s hrano in 50 na 50 (50 v. 50). V tej različici igre gradiš, uporabljaš različna orožja, spreminjaš 

si lahko preobleko, sekiro (s katero podiraš  stvari), padalo in nahrbtnik. 

 

Alen Novak in Žan Zakšek, 6. a 

  

SVET VIDEOIGRIC 

Fortnite 
Janez Kodrič, 6. a 
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LIKOVNI KOTIČEK 

Božiček 
Žana Ban, 4. a 

Božiček 
Anaja Teodorovič Avsenak, 4. a 

Božiček 
Anaja Teodorovič Avsenak, 4. a 

Božiček 
Žana Purkat, 4. a 

Praznično okrašeni pano pri vhodu v šolo 
Izdelki učencev 1. a razreda 
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Mesto 
Anja Resnik, 9. a 

Mesto 
Patricia Bizjak, 9. a 

Mesto 
Pia Marie Ružič, 9. a 

Mesto 
Stella Resnik, 9. a 
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Skodelica kave malo drugače 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aleks Krhin, 5. a Iza Bahčič, 5. a 

Zoja Požeg Dular, 5. a Katarina Ferlan, 5. a Rožle Grubič, 5. a 

Gašper Hriberšek, 5. a 

Neznan avtor  

Filip Krajnc, 5. a 
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Song o ljubezni 
 

Učenci 7. razreda so se pri pouku slovenščine preizkusili v pisanju ljubezenskih pesmi in nastalo 

je nekaj zanimivih izdelkov. Predstavljamo vam nekatere izmed njih. 

 

 

  

LITERARNI KOTIČEK 

Ljubezen je, ko čutiš metuljčke v trebuhu 
in se, ko zagledaš ljubljeno osebo, 

sramuješ v zardelem izbruhu. 
 

Ljubezen je, ko ti koncentracija beži 
in ti vsa pamet iz glave odleti, 
saj niti trenutka ne preživiš, 

ne da bi premišljeval, 
kako v naročju svoje ljubezni medliš. 

 
Ljubezen je, ko nekomu tvoj smeh je všeč 

In ko te ne sodi po tem, kako izgledaš, 
temveč po tem, da si ves bleščeč. 

Ana Lackovič, 7. a 

Ljubezen je bolezen, 
za katero zdravilo ne obstaja. 

Nekaterim je všeč, 
nekaterim pa nagaja. 

 
Ljubezen je bolezen, 

od katere nočemo ozdraveti, 
temveč kvečjemu za njo zboleti. 

 
Ljubezen je bolezen, 

ki prinaša tudi bolečino, 
ampak v lepih trenutkih 

se ob tej bolečini počutiš fino. 

Brina Ljubi, 7. a 

 

Če te ljubim jaz 

in če me ljubiš ti, 

usojena sva si 

in takrat ljubezen slepa ni. 

 

Svoje srce drugemu predaš, 

mene odrineš stran, 

nož v hrbet mi zarineš 

in v luknjo samote me izrineš. 

Leon Drstvenšek, 7. a 
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Če bi bil Božiček 

 

 

 

 

 

Če bi bila Božiček, bi bila drugačen Božiček. Bila bi poseben Božiček.  

Živela bi na severnem tečaju v velikem gradu. Z mano bi živeli palčki. Oblečena bi bila drugače 

kot pravi Božiček, imela bi rdeče krilo in zeleno obleko. Obuta bi bila v modre škornje. Darila bi 

delila s krili, na hrbtu bi imela koš. V gradu bi delala darila, ki si jih otroci želijo. Na božično noč 

bi otrokom prinesla darila. S čarobno palčko bi odprla okno in darilo odložila pod smreko, da 

bi bili otroci veseli. 

Veselim se božiča. 

Natalija Jankovič, 4. a 

 

Vsako leto komaj čakam božič, zato ne bi hotela biti Božiček, ker bi za božič bila rada z družino. 

Jaz menim, da je božič čas, da smo skupaj. Če bi že bila Božiček, bi otroke obdarovala s srečo, 

ne z darili. Nekateri otroci ne rabijo daril, ampak srečo. Tudi meni darila ne pomenijo veliko. 

Ker sreča niso samo darila, sreča je biti skupaj. To bi rada pokazala vsem otrokom sveta. 

Anaja Teodorovič Avsenak, 4. a 

Božiček je dober mož, saj nas vsako 

leto obišče ter nas obdari z darili. 

Božiček bi bil zame dober poklic, saj 

bi vsako leto odšel v vsako državo in 

mesto sveta, saj sem zelo 

radoveden.  

Biti Božiček bi bil dober poklic tudi 

zato, ker bi nekateri ljudje spekli 

piškote in mi nalili kozarec mleka. 

Jaz zelo rad jem piškote in pijem 

mleko. Rad tudi podarim darila, ki 

jih ne potrebujem. 

Tilen Zupančič Jevšnik, 4. a 

Pesem o Božičku 

 

Čez drn in strn, skoz mesta, vasi 

drsijo pojoče sani. 

 

Kraguljčki cingljajo božični napev, 

z gora bo Božiček z jelenčki prispel. 

 

Le pridi, Božiček, le pridi med nas 

in z nami zarajaj v božični ta čas. 

 

Lara Omerzel, 4. a 
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Zelo zelo si želim postati Božiček, ker bi lahko osrečila vse otroke na svetu. Lahko pa bi tudi 

letela po zraku z jeleni. Pa tudi posladkala bi se lahko s piškoti. Ampak bi imela veliko veliko 

dela, ko bi morala prebrati vsa pisma. To zame ni noben problem. Ne morem več čakati na 

božič. Božič je moj najljubši praznik. Zelo rada bi živela na severnem polu. Božič bo čez 19 dni. 

Lučka Colarič, 4. a 

Dolgo časa nazaj sem si želela postati Božiček. Ker je Božiček dobra in prijazna oseba, ki 

obdaruje srečne otroke in tudi sirote. Tudi jaz bi rada obdarila otroke in imela čarobne sani, 

Rudolfa in čarobno vrečo z darili. Želim si tudi videti cel svet in s sanmi obkrožiti vse otroke 

sveta ter metati darila v dimnike hiš. Bila bi tak Božiček, ki v eni uri obdari vse otroke, nato pa 

se vrne domov k družini, kjer bi praznovala in se zabavala. 

Nika Kovačič, 4. a 

Vsak december komaj čakam božič. V bistvu bi bila rada Božička, ker bi osrečevala ljudi, imela 

belo in rdečo obleko ter kapo s snežinkami. Vsak božič bi obdarila vse ljudi na svetu. Živela bi 

na severnem polu v veliki hiši. Letela bi z jeleni v zlatih in rdečih saneh in ubogim otrokom bi 

dala hrano, ljubezen in jim vrnila nasmeh na obraz. Želim si, da bi bil vsak človek na svetu srečen 

in da bi imel nasmeh na obrazu. Vsak človek ima pravico do veselja. 

Tjaša Kostevc, 4. a 

Včasih razmišljam, da bi bila mogoče Božiček. Jaz bi se pokazala vsem otrokom in parkljem bi 

ukazala, da ne bi nagajali otrokom. Zelo bi bila vesela, če bi imela stroj in bi notri dala pisma 

otrok, nato pa bi prišla ven tista darila, ki si jih otroci želijo. Rada bi tudi letela na saneh z jeleni. 

Želim si otrokom prinesti darila in popiti mleko ter piškote. Super bi bilo, da bi živela v Mehiki 

v Cancunu. Za pomočnike bi imela svoje sošolce. 

Žana Ban, 4. a 
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Nekoč je bila deklica, ki je imela zelo rada božič. Vedno si je želela samo, da bi bila njena družina 

srečna. Darila ji niso prav nič pomenila. Zelo rada je izpolnjevala želje vsem ljudem, ki jih je 

poznala. A nekega dne se je zamislila, kaj če bi postala Božiček? Zelo rada bi se vozila z jeleni 

po zraku. Ampak ni mogla videti žalostnih otrok.  

Šla je spati, vendar je bil že božični večer. Zjutraj je prišla k smrečici in videla ogromno daril. 

Samo nekaj je bilo za njo. Pogledala je in videla pismo. V njem je pisalo: draga Karin, upam, da 

se mi boš, ko boš velika, pridružila. Božiček. Karin so se uresničile želje. 

Karin Škoberne, 4. a 

 

 

Če bi bil jaz Božiček, bi imel jelene in enega, ki bi imel rdeč nos. To je jelenček Rudolf. Pred 

božičem palčki pobirajo pisma, ki jih napišejo otroci. Palčki morajo narediti igrače. Pospraviti 

jih morajo v vrečo, jaz Božiček pa jih naložim na sani. Jeleni morajo hitro vleči sani, da lahko 

vzletijo. Jelenček Rudolf je prvi in jim kaže pot. Med letenjem se ustavijo in jaz nastavim darila 

pod smreko. Nato odletimo naprej. Božiček imam veliko dela, ker moram obiskati veliko otrok. 

Ko vrečo izpraznim, se vesel vrnem domov. Jaz, palčki in jeleni gremo spat, ker smo veliko 

prepotovali. 

Klemen Levičar, 4. a 

Nekega dne sem postala Božiček za eno noč. Vam povem, kaj se je zgodilo? 

Ko sem se pripravljala za spanje, je skozi okno prišel Božiček. Prosil me je, da mu pomagam za 

to noč. Sprejela sem ponudbo in se z Božičkom odpravila do sani ter odletela proč. Oblečena 

sem bila v rdeč jopič in peljala sva se od hiše do hiše. V hišah je bilo veliko okraskov in veliko 

piškotov. Komaj sem vse pojedla. Ko sva prišla do zadnje hiše, ta ni bila okrašena in notri je bilo 

vse temno. Še piškotov ni bilo. Vedela sem, kdo živi tukaj! Lara. Lara ne mara božiča. Božiček 

je vzel iz torbe črn prah in posul Laro po glavi. Tako je spet vzljubila božič. 

Bilo je že jutro. Božiček me je hitro odpeljal domov. Legla sem v posteljo in zaspala. To je bila 

moja najljubša noč. 

Lia Rakar, 4. a 
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Literarno ustvarjanje v 4. razredu 

  

Sladki sonet 

Sladki sonet – v roki držim kornet. 

V njem so stvari, od katerih sem prevzet. 

Lepe barve gledajo me v oči, 

od njih se mi kar zvrti. 

 

Vanilija, jagoda in čokolada, 

to je moja največja razvada. 

Prodajalec se mi vedno lepo nasmeji 

in sladoled čez pult pomoli. 

 

Izbira res je bila velika, 

Vsak okus zelo me mika. 

A enega moram izbrati in pika. 

 

Na vrhu še preliv iz čokolade, 

a od mojega sladoleda nič ne ostane. 

Prodajalec sladoleda me z veseljem gleda 

in mi reče ves zagret: 

»Se vidimo kmalu spet!« 

 

Alen Boh Cehte, 4. a 
 

Leteča preproga 

 

Leteča preproga leti 

vsepovsod, kamor se ji zdi. 

Lahko je pisana mavrica, 

ali siva kot pravljica. 

 

Osrečuje otroške sanje, 

da niso grde misli nanje. 

Skupaj lahko na tleh leživa, 

ali čez oblake poletiva. 

 

Z njo dolgčas nikoli mi ni, 

ker lahko vsepovsod leti. 

Če se nama kam mudi, 

lahko skozi okno odleti. 

 

S preprogo nikoli ne bom sam, 

ker je nikomur ne dam. 

Na njej sladko zaspim 

in srečen se zbudim. 

 

Nik Arenšek, 4. a 

Kako kdo diši 

Mami diši po ljubezni, saj me ima rada. 

Babi diši po keksih in sladicah, ki mi jih vedno da. 

Deda diši po znanju, saj vedno vse zna. 

Moj stric in teta dišita po pomladi, saj sta vedno zasanjana. 

Moj Luka pa diši po korenčku, kadar se z njim popase. 

A jaz dišim po neskončni sreči in veselju, ko pogledam vso svojo družino in vem, da sem tu 

varna. 

Lia Rakar, 4. a 
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Ponosen sem, da sem Slovenec 
 

V luči bližajočega se praznika Slovenije – dneva samostojnosti in enotnosti, ki ga bomo 

praznovali 26. decembra, so osmošolci razmišljali o svoji domovini, Sloveniji in svoja 

razmišljanja prenesli na papir. 

Sem mlad fant, ki si želi čim boljšega življenja tukaj, v naši domovini Sloveniji. V Sloveniji je 
vsega, kar rabiš. Slovenija ima: velike gozdove, velike in bogate travnike, velika mesta in imamo 
celo človeško ribico, ki je včasih bila prva. Ampak nekaj najbolj pomembnega pa je, da imam 
veliko družino in prijatelje, ki me spodbujajo ob vsakem koraku mojega življenja. 
Ponosen sem, da sem Slovenec! 

David Gošek, 8. a 
 

Ponosen sem, ker govorim slovenski jezik, saj je za druge narode to težek jezik. Ker sem 
Slovenec, razumem tudi veliko drugih jezikov, kot so hrvaščina, bosanščina  in drugi.  Živim v 
majhni ampak lepi državi, kjer imamo tudi veliko zanimivih stvari. Ponosen sem, ker živim, kjer 
živim, in tega mesta ne bi nikoli zamenjal. Vesel sem, ker imam starše Slovence in se lahko 
sporazumevam z njimi. 

Matija Zalar, 8. a 
 

Ponosen sem, ker sem Slovenec, ker je to moja domovina in ker je samostojna. Zelo mi je všeč 
ta naša mala Slovenija . Čeprav je majhna, je zelo prostrana. In moram reči, da je tudi zelo lepa. 
In zelo sem ponosen na naše šole. In zelo sem ponosen na našo pokrajino. Zelo sem ponosen 
na našo najvišjo goro Triglav. 

Gašper Ružič, 8. a 
 

 

Ponosna sem, da sem prebivalka demokratične države in tudi človeku prijazne države.  
V Sloveniji imamo gore, vode, gozdove in ravnine in veliko prečudovitih jam, ki so senzacija za 
turiste … Čeprav zelo malo ljudi ve, kje je Slovenija, je dovolj tudi tisti majhen delček, ki ve za 
to prečudovito deželo. 
Ponosna sem, da je Slovenija med državami z največ gozdov in z ogromno slavnimi osebami, 
kot so: France Prešeren, Jakob Petelin, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Primož Trubar … In sem 
ponosna Slovenka. 

Eneja Perc, 8. a 
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Ponosen sem! To so lahko besede vsakega Slovenca. Vse to, kar smo, in še bomo dosegli. V 
zadnjih 50. letih smo delali velike korake v razvoju naše Slovenije. To, da smo se osamosvojili, 
je odraz tega, kje smo pristali. Pomeni, da smo si upali, da smo verjeli vase. In da še danes 
napredujemo na vseh mogočih področjih razvoja s tako hitrostjo, da se že lahko kosamo z 
najrazvitejšimi državami Evrope. Kmalu bomo lahko s takim napredkom prispeli tudi na sam 
vrh najbolj razvitih držav. Ampak pustimo sedaj svet, začeli smo z malimi koraki, nadaljujmo 
tako in uspelo nam bo. Slovenci smo dobro ljudstvo, saj veliko ljudi hoče zmeraj nekaj več 
dodati. Poleg tega, da plačujemo davke - jaz jih še ne, ampak bom kmalu tudi jaz del tega. No, 
ste se kdaj vprašali, da nas je samo 2 milijona in od kje toliko uspehov na vseh področjih? Torej 
smo zelo pameten in nadarjen narod. Slovenski znanstveniki na področju biologije odkrivajo 
najpomembnejša zdravila. Slovenski športniki, čeprav nogometni reprezentanci v zadnjih časih 
ne gre vse po načrtih, verjamem v to, da zmorejo. Vsi pa že nestrpno čakamo na začetek nove 
zimske sezone, kjer krojimo sam vrh. Vendar vsi športniki enkrat postanejo le še legende, zato 
sem ponosen, da zbirajo denar za sklad Mladi upi, saj s tem lahko pridobimo še več znanja in 
razgledanosti. Enkrat bo prišel vaš čas za dokazovanje, če ne danes, pa jutri. 

Urban Bračun, 8. a 
 

Smo v 21. stoletju in vsi vemo, kateremu narodu pripadamo ter smo mu vestni, zavedni. Naši 
predniki so v naš narod vložili veliko truda, da bi ga prebudili, se izobrazili ter bi brali in pisali v 
svojem maternem jeziku, v slovenščini. Skratka, naš narod so hoteli narediti pismen. 
 
Zdaj je na nas, na mladih, da bi naš slovenski narod pripeljali naprej in ga postopoma še 
izboljšali. Veliko tujcev niti ne ve, kje sploh je Slovenija. Pogosto nas zamenjajo s Slovaško. 
Vendar, ko pa enkrat pridejo, so začudeni nad lepoto našega naroda, nad lepoto naše države. 
Nekateri se tukaj celo za vedno ustalijo, si ustvarijo družino in uživajo življenje. Mi vsi smo lahko 
ponosni, da smo Slovenci. Lahko smo ponosni na našo državo, na našo Slovenijo. Čeprav je 
naša država majhna, je na nas, ljudeh, njenih državljanih, da jo naredimo veliko. To zmoremo 
in zakaj se ne bi pokazali svetu, česa smo sposobni. Slovenija ni samo ozemlje, pa naj je veliko 
ali majhno, država smo ljudje, ki se med seboj podpiramo, eden drugemu stojimo ob strani, ko 
je to potrebno, pa čeprav temu ni vedno tako. Kot slovenska državljanka si mislim, da ne bi 
smeli eden drugega obsojati ter videti samo napak, ki jih je ta človek zagrešil. Nikoli ne vidimo 
vsega dobrega, ki ga je storil. Kot Slovenci bi morali bolj stopiti skupaj, ko je to potrebno. Naša 
država je čudovita, vendar pa se mi tega ne zavedamo. Tudi pri nas živijo nadarjeni ljudje z 
velikim talentom, mi pa jih ne vidimo, ne slišimo, ker se nekateri bojijo izstopati. Mi 
potrebujemo take srčne nadarjene ljudi, da bomo kot državljani Slovenije stopili iz povprečja. 
 
Vsak je lahko ponosen, da je Slovenec, da pripada določeni celoti Slovenije. Ni nas veliko, le 
okoli dveh milijonov in zato je vsak Slovenec še toliko bolj pomemben. 

Ana Sluga, 8. a 
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Ponosna sem, da sem Slovenka, ker je Slovenija zelo lepa dežela. 
 
Slovenija ima veliko lepot. Ima prečudovite gore, jezera, morje, jame, skrite kotičke, kjer lahko 
zelo uživamo. Slovenci smo lahko ponosni, da živimo v taki prečudoviti deželi. O Sloveniji lahko 
najdemo zelo lepe knjige, pesmi … Vendar je najpomembnejše, kako nosimo Slovenijo v srcu. 
Vsak del Slovenije je zase poseben, saj ima vsak del nekaj posebnega. Gorenjska ima Triglav, 
Blejsko jezero … Primorska ima lepo morje. Notranjska Postojnsko jamo itd. Pomembno pa je 
tudi, da ob pomembnih trenutkih stopimo skupaj in uživamo ob lepotah naše domovine. 
Večina Slovencev je poštenih in pripravljenih pomagati.  
 
Slovenci se moramo zavedati, da je Slovenija zelo polna biserov in drugih naravnih lepot.   

Maja Vertovšek, 8. a 
 

 

 

Do domovine gojim veliko pozitivnih misli in čutim ponos. Je najlepša dežela na svetu. 
Rodil sem se v Brežicah, doma pa sem v najlepšem kraju Brestanica. Zelo sem ponosen, da sem 
Slovenec. Slovenija je moja domovina in je bogata tudi z naravnimi vrednotami. Imamo vse. 
Morje, reke, gozdove, doline, gorovja, hribovja in gričevja. Imamo pa tudi športno srce. Ko na 
televiziji gledam nogomet, našo slovensko reprezentanco, sem ponosen nanjo. Želim si, da bi 
tudi jaz nekoč igral v slovenski nogometni reprezentanci. Sem na dobri poti, saj se mi želja 
uresničuje. Ravno danes sem se udeležil treninga slovenske reprezentance mojega letnika.  
Vsem Slovencem in Slovenkam predlagam, da uresničujejo svoje sanje, želje, hkrati pa da 
ohranjamo naravo takšno, kakršna je in da je ne onesnažujemo po nepotrebnem. 
 

Jaka Čuber Potočnik, 8. a 
 

Za to, da sem Slovenec, so se zelo borili ljudje, ki so živeli v tistem času. Slovenec se bi moral 
zamisliti, ali naredi vse za Slovenijo. Ta ponos ob samostojnosti se je čez nekaj let kar naenkrat 
začel manjšati. To, da ni bilo vse mirno pred osamosvojitvijo, je dokaz, da so se predniki 
slovenstva zelo trudili. Tudi znani slovenski pisatelji so pisali v slovenščini, ker so bili ponosni. 
Za slovenski narod bi dal nasvet, da se naj strezni, sploh poslanci naj premislijo svoje odločitve, 
ki jih sprejemajo. Naj se Slovenija ohrani in naj ne bo sovražnega govora, ki je v našem 
vsakdanu. Ker smo sposobni, smo razviti, samo manjka nam samozavest. Brezposelnost se naj 
zmanjša,  drugače je pa Slovenija prečudovita dežela z morjem. In mislim, da si Slovenija zasluži  
več.    

Marko Mlakar, 8. a 
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V moji deželi mi je najbolj všeč, da imamo toliko različnih turističnih krajev, kjer si lahko mi, 
Slovenci, in ljudje drugih držav ogledamo veliko točk: Postojnsko jamo, Triglav itd.  Slovenija 
slovi tudi po Prekmurski gibanici in Blejski kremšniti – tudi sama sem jih že poizkusila. Všeč mi 
je tudi svež neonesnažen zrak, sploh pa v gorah in hribih. Nikoli si nisem predstavljala, da bi 
živela nekje drugje, v neki drugi državi, kjer so hiše čisto zraven cest. Živim namreč na 
podeželju, kjer je polno gozdov, njiv in travnikov. 
 
Ponosna sem, da sem Slovenka! 

Klara Hriberšek, 8. a 
 

 

 
 
 Prelepa Slovenija, domovina naša, 

ti daš dom vsem ljudem. 
 

Slovenci, poglejte okoli sebe, 
tako močno domovino imate, 

le spoštujte jo. 
Zavihajte rokave in na delo, 
saj že čaka na vas narava. 

Naj nauk te ta zbudi. 
Le delaj, delaj Slovenec, 
saj delovne roke imaš. 

Vse lepe pokrajine in dobre dobrine ti ponuja, 
le delaj, le delaj, da kruh boš imel. 

Slovenci za delo smo, ne pa za ležanje. 
Te bo mati narava varovala, ampak le delaj. 

 
Upam, da bo to nauk za vse, ki ne marajo dela. 

Nejc Košar, 8. a 
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Gašper Cvar in Matic Seher, 9. a 

  

RAZVEDRILO 

Dedek Mraz je obiskal družino …. 

»Kdo je bil najbolj priden in je 
naredil vse, kar je zahtevala 
mama?« vpraša dobri mož. 

Otroci zavpijejo vsi v en glas: 

»Očka!« 
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