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UVODNIK 
 

Pozdravljeni, bralke in bralci Cajtenga! 

 

Minile so božično-novoletne počitnice in z njimi je 

prišlo novo leto. Zapadel je sneg in takoj tudi 

odhitel. Čeprav je bila januarja zunaj megla in so bili 

dnevi sivi in pusti, nas februar razveseljuje s 

soncem in toploto, zato se šolski novinarji nikoli ne 

ustavimo in po svojih močeh hitro pišemo naprej. 

 

Odločili smo se, da bomo tokrat združili januarsko 

in februarsko številko in vam v njej predstavili obilo 

zanimivih prispevkov. Tako bomo predstavili 

znanega slovenskega športnika in rezultate 

tokratne ankete, odpotovali v nov kraj, prebrali 

novo zanimivo knjigo, napisali nova razmišljanja, 

vas poskusili razvedriti, predstavili novo žival, 

izvedli nov intervju in še veliko drugega.  

 

Šolski novinarji vsem bralcem Cajtenga želimo 

srečno in ustvarjalno leto 2019.   

 

Zala Simonišek, novinarka 
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Predaja glasbil 

»Ponedeljek je bil za našo šolo zelo poseben dan. Imeli smo prireditev, na katero je kot gost 

prišel bobnar Marko Soršak Soki. Všeč mi je bil njegov odnos do najmlajših. Najprej je 

zabobnal. Potem je tega učil tudi nas. Govoril je o bendu, potem pa je kar naenkrat izjavil, da 

so bobni, na katere je zaigral, naši. Podaril nam je komplet bobnov in dva kahona,« je svoje 

misli o ponedeljkovem dogajanju strnila osmošolka Ana. 

S takim navdušenjem je bila napolnjena šolska jedilnica 

po donaciji, ki sta jo pripravila Klub posavskih študentov 

in Marko Soršak Soki. »Všeč mi je bilo, da instrumente 

delijo po celi državi in ne samo po večjih šolah,« je 

nadaljevala Maja iz 8. razreda, ko je izvedela, da smo 105. 

šola v državi s takšno donacijo. 

Stella iz 9. razreda pa je dodala: »Gostom smo se 

predstavili v ritmu glasbe naših učencev s petjem in tudi z glasbili. Soki je želel vsem nam 

približati svojo glasbo in instrumente zabavno in ustvarjalno. Na naši šoli je veliko glasbenih 

talentov, ki bodo glasbila lahko uporabljali.« Zaključi 

pa devetošolka Nika: »Pomen te dobrodelnosti je 

seveda izjemno velik, saj si marsikatera šola ne more 

privoščiti takega stroška.« 

Hvaležni smo Klubu posavskih študentov in Marku 

Soršaku Sokiju ter ponosni na učence, ki znajo ceniti 

podarjeni trud in sredstva. Učitelji vemo, da so talenti 

prisotni, vemo pa tudi, da je za razvijanje ustvarjalnosti 

potrebnih veliko vztrajnosti, učenja in pripomočkov. Nestrpno čakamo na novo šolsko 

glasbeno zasedbo in prve nastope. 

Milena Žičkar Petan 

 

 

DOGAJALO SE JE … JANUARJA IN FEBRUARJA 
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Meni se je prireditev zdela zelo zanimiva, še posebej na 

koncu, ko so vsi naenkrat igrali, pa ko smo lahko vsi prišli 

na oder in igrali bobne. Zelo sem vesela, ker smo dobili 

bobne, da bomo lahko igrali in morda imeli še kakšen šolski 

bend. Najnajbolj pa mi je bilo smešno, ko je Soki vprašal, če 

kdo potrebuje novo torbo in potem je prišla na oder punčka 

Klara, ki  je nosila na ramah torbo z bobnom. To mi je 

najbolj ostalo v spominu. 

Lara Larisa Dular, 7. a 

 

Bilo je zanimivo, pevci so lepo peli, 

pravo presenečenje pa je bilo, ko 

smo dobili bobne. 

Tjaša Gorenc, 7. a 

 

Bilo mi je všeč, ker je bilo smešno in ker smo dobili 

nove bobne, da bomo lahko bobnali. 

Gašper Colarič, 7. a 
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Angleški večer 
 

V petek, 25. januarja, smo se ob šesti uri zvečer v šolski knjižnici zbrali učenci 7. in 9. razreda 

ter učiteljici Alenka Šribar in Andreja Dvoršek. Učiteljici sva se odločili, da poveževa pouk 

slovenščine in angleščine in ustvariva posebno dejavnost za nadarjene učence, ki sva jo 

poimenovali kar Angleški večer.  

Učenci so si ob prihodu v knjižnici poiskali vsak svoj 

kotiček za spanje, nato pa, ker je bila ura ravno 

primerna, poskusili tradicionalni angleški čaj z 

mlekom. Nadaljevali smo s pogovorom o tipičnih 

značilnostih angleško govorečih držav in asociacijah 

nanje, nato pa so učenci dobili vsak svojo tablico in 

z njeno pomočjo poiskali zanimivosti o Marku 

Twainu, ameriškem pisatelju, katerega besedilo 

Prigode Toma Sawyerja sva učiteljici izbrali za temo 

našega večera.  

Ker smo bili zelo dejavni, ura pa že pozna, smo se odpravili 

v gospodinjsko učilnico in pripravili tipično ameriško 

večerjo: domači hamburger s čokoladnimi browniji za 

sladico. Učenci so v kuhi uživali in šolo je preplavil vonj po 

slastni hrani. Ko smo se okrepčali, smo se polni nove 

energije odpravili nazaj v knjižnico. Večer smo nadaljevali 

z igro Activity, kjer so učenci morali pokazati, opisati ali 

narisati pojme, značilne za angleško govoreče države.  

Nato smo se udobno namestili in prisluhnili dvema poglavjema iz knjige Prigode Toma 

Sawyerja – prvemu v slovenščini, drugemu pa v angleščini. Večer smo zaključili z ogledom 

filma, ki je bil leta 1938 posnet po omenjeni knjigi. Kljub temu da je film že zelo star, je bil 

učencem všeč.  

S filmom so se dejavnosti našega večera zaključile, zato smo se 

odpravili spat. Čeprav nam na trdih tleh ni bilo posebej udobno, 

je bilo spanje v šolski knjižnici prav nepozabno doživetje. 

Prebudili smo se v najbolj mrzlo jutro letošnje zime, vendar nas 

nizke temperature zunaj niso ustavile, da si ne bi polni energije 

pripravili še tipičnega angleškega zajtrka: jajčka na oko s 

popečeno slanino in fižolom.  

Po zajtrku smo še pospravili za seboj, nato pa se polni novih 

doživetij odpravili domov. 

Andreja Dvoršek 
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Zelo nama je bilo všeč, ker smo prvič poizkusili angleški 

čaj, spoznali veliko stvari o angleško govorečih deželah. 

Vrhunec pa sta bila tradicionalna obroka, večerja in 

zajtrk. 

Leon Drstvenšek in Lovro Fila, 7. a 

 

Program mi je bil všeč. Zanimivo mi je bilo spoznati 

druge kulture. Zdi se mi, da sta se učiteljici zelo dobro 

spomnili. Poskusil sem veliko novih stvari in se veliko 

naučil. 

Lej Edvard Košir, 9. a 

 

Všeč mi je bilo. Angleška noč je bila zelo zanimiva 

izkušnja. Spoznala sem veliko novih ljudi. Lepo je 

bilo spoznati nove tradicije na tako zanimiv način. 

Tamara Kopše, 9. a 

 

Meni je bilo všeč na Angleškem večeru. Imeli smo veliko dejavnosti in bilo je zabavno. 

Zares sem uživala pri različnih igrah. Všeč mi je bilo tudi kuhanje in kar smo skuhali, je bilo 

odlično. Zanimiv mi je bil film, čeprav je bil bolj star, je imel lepo vsebino. Če bi bila 

možnost, bi vse to še enkrat ponovila. Bilo je čudovito druženje s prijatelji in z angleščino. 

Nika Žibert, 9. a 

 

Fejst je bilo dobro, smo se veliko hecali, pa dobro 

smo skuhali, pa film je bil dober, vseeno pa je bil 

najboljši zajtrk. 

Oskar Ribič, 9. a 

 Bilo mi je všeč, saj smo 

kombinirali slovenščino in 

angleščino. Gledali smo film in se 

kaj novega naučili o angleško 

govorečih državah. 

Anja Resnik, 9. a 

 

Bilo je nad pričakovanjem. Poskusili smo lahko pravi 

angleški čaj, brali smo tudi knjigo in gledali dober 

film. Bilo mi je všeč, saj smo si sami naredili zajtrk 

in večerjo. Všeč mi je bilo tudi, ker nismo šli zgodaj 

spat. 

Gašper Cvar, 9. a 
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Proslava ob Prešernovem dnevu 

 

V četrtek, 7. februarja 2019, so nam naši učenci pod vodstvom učiteljic Vesne Požun, Antonije 

Germ in Milene Žičkar Petan pripravili proslavo ob slovenskem kulturnem prazniku – 

Prešernovem dnevu, ki ga obeležujemo 8. februarja. Za rdečo nit prireditve so si izbrali pojem 

kultura in pripravili pester glasbeno-bralni program. Predstavljamo vam razmišljanja 

devetošolcev o kulturi, ki so nastala ob Prešernovem dnevu. 

 

 

 

 

Zame je kultura celotno življenje. Z njo si obdan vsepovsod. 

Vsaka država in tudi vsak posameznik ima svojo kulturo. 

Od plesov, praznikov, glasbe … Všeč mi je, da praznujemo 

kulturne praznike. Pa ne zato, ker smo doma, ampak tudi 

zato, ker se takrat res zavedamo, kaj je kultura. Veliko 

novega izvemo na ta dan, veliko novega o naši, slovenski 

kulturi. 

Tamara Kopše, 9. a 

 

Vsak narod ima svojo kulturo. Za veliko ljudi je kultura zelo 

pomembna. Še posebej, če živiš v drugi državi, ti kultura 

da nekakšen stik s svojo domovino. Kulturo najdemo v 

pisanju, praznikih, prireditvah …  

Višnja Vovčak, 9. a 

 

Kultura je primerno 

obnašanje za primeren 

čas in kraj. 

Anže Škoda, 9. a 

 

 

France Prešeren 
Klemen Levičar, 4. a 

Kultura je zame nekaj zelo pomembnega. Vidimo jo 

lahko v raznih kulturnih dogajanjih in prireditvah: 

ko si gremo ogledat kulturno prireditev, predstavo, 

ali pa ko k nam pride nekdo, ki se ukvarja s kulturo. 

To je lahko nekaj, pri čemer se moramo obnašati 

kulturno in spoštljivo. Je pomembna, ker v njej 

lahko pustimo domišljijo teči v svojo smer. 

Nika Žibert, 9. a 

 

Kultura je vse, kar je narodno. 

Zajema vse, kar smo, kar 

počnemo. Najdemo jo pri vseh 

ljudeh, pri vseh narodih. 

Ljubezen do države, prazniki, 

ljubezen in strpnost do soljudi, 

vse to je neke vrste kultura. 

Kulturo lahko najdemo v 

kulturnih prireditvah, pri 

kulturnem obnašanju do 

soljudi.  

Hana Rika Sluga, 9. a 
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Kultura je najširši in najlepši pojem človeštva. Ob hitrem tempu življenja jo prezremo, 

spregledamo. Vsak ima v sebi svojo kulturo in nobena kultura ni napačna. Kultura živi s 

človekom. Vredno jo je ohranjati in širiti med ljudi, saj je samo tako ne bomo nikoli pozabili. 

Tim Breznikar, 9. a 

 

Kultura zame pomeni to, da spoštujem 

dobrine. Ta kultura sega v šolo, v javne 

ustanove, v hiše, v bistvu povsod.  

Luka Zupanc, 9. a 

 

Kultura je, da se lepo obnašaš in si 

prijazen. Zame je kultura kar pomemben 

del življenja. 

Matic Seher, 9. a 

 

Kultura je tradicija, neko ponavljanje dogodka, ki se jo spominjamo vsako leto ali mesec ali 

dan. V Sloveniji je zelo razširjena, se zelo dobro zavedamo naše kulture. Praznujemo tudi 

kulturne praznike – 8. februar smrt Prešerna. 

Oskar Ribič, 9. a 

 

 
Kultura je pomembna. Pojavlja se v 

vsakdanjem življenju: lepo obnašanje, 

bonton, to, da kulturno ješ. Najbolj 

prepoznavna  pa je v vseh predstavah v 

kulturnih domovih: opere, baleti in 

gledališke predstave. 

Patricia Bizjak, 9. a 

 

Kultura je nekaj posebnega za vsak narod. 

Pokaže se s šegami in z navadami. 

Slovenci s kulturo izražamo pripadnost 

lastnemu narodu.  

Anamarija Novak, 9. a 

 

Kultura je, da se nekdo kulturno obnaša. 

Torej, da si prijazen, pomagaš drugim in 

nisi sebičen. Da se obnašaš tako, kot se 

od tebe pričakuje. 

Gašper Ružič, 8. a 

 

Kultura so naše znamenitosti in prazniki 

ter znani ljudje, naši običaji in navade. 

Nejc Košar, 8. a 
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Zimska šola v naravi 
 

V ponedeljek, 11. 2. 2019, smo se učenci 5. in 6. razreda odpravili v zimsko šolo v naravi v 

spremstvu razredničark Suzane Robek in Alenke Šribar ter učiteljev športne vzgoje Natalije 

Rovan in Damjana Kosa.  

Odšli smo v kočo na Ribniško Pohorje, do koder pot ni bila dostopna z avtobusom, zato smo 

do koče hodili 20 minut. Po namestitvi v sobe smo se odpravili na smučišče. Glavni namen 

naše šole v naravi je bilo namreč – smučanje! 

Nekateri smo bili na smučkah prvič in smo se učili smučati, nekateri pa smo smučanje že zelo 

dobro obvladali. V skupinah smo imeli različne učitelje: učitelje Damjana, Tilna in Primoža ter 

učiteljici Natalijo in Hojko.  

V zimski šoli v naravi je bilo zelo zanimivo. Imeli smo različne dejavnosti: predavanja, igre prvi 

večer, igre na snegu, tombolo, kviz, smučarsko tekmo. Zadnji večer smo imeli predstavitev sob, 

podelitev priznanj in srčkov ples, ker je bilo ravno valentinovo. 

Zala Simonišek, Lea Lebar, Neja Pirc in Tinkara Umek, 6. a 

 

Rezultati smučarske tekme 
 

Absolutna zmagovalca smučarske 
tekme sta bila Rožle Grubič in Eva Sluga 
iz 5. razreda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmagovalka tombole Zmagovalci kviza 
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5. razred fantje:     5. razred deklice: 
1. Rožle Grubič     1. Eva Sluga 
2. Gal Resnik      2. Živa Ribič Vene 
3. Alen Vovk      3. Zoja Požeg Dular 
 

 
6. razred deklice:     6. razred fantje: 
1. Tinkara Umek     1. Matija Strgar Kunej 
2. Žana Špiler      2. Borut Jan Ružič 
3. Maša Vasiljević     3. Gal Brljavac 
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Mesec januar ali prosinec je prvi mesec v gregorijanskem koledarju. Ime je dobil po rimskem 

bogu Janusu. 

 

Pomembni dnevi v mesecu: 

 1. januar – novo leto 

 7. januar – pravoslavni božič 

 14. januar – pravoslavno novo leto 

 27. januar – svetovni dan spomina na žrtve holokavsta                                                                                           

 31. januar – svetovni dan boja proti kajenju  

  

Novo leto (1. 1.) 

 Praznični dan, ki obeležuje začetek novega 

koledarskega leta. 

 V rimskih časih je bil začetek leta 1. marca. 

 V Sloveniji je to tudi državni praznik. 

 Do leta 2012 je bil praznični dan tudi 2. 

januar, nato je bil zaradi varčevalnih 

ukrepov ukinjen in je leta 2017 ponovno 

postal dela prost dan. 

 

 

Svetovni dan boja proti kajenju (31. 1.)  

 V Sloveniji kadi 480.000 ljudi, kar pomeni, da kadi vsak 

četrti Slovenec.   

 Od tega jih 380.000 kadi vsak dan, velika večina po več 

cigaret na dan.  

 Pljučni rak je najpogostejši rak na svetu (1,37 milijona 

smrti). 

 
Lovro Fila, 7. a 

MESEC JANUAR 
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Februar ali svečan je drugi mesec v letu in ima 28 dni. Ko pa je prestopno leto, se mu prišteje 

še 1 dan. Staro ime za februar je svečan. 

 

Pomembni dnevi v mesecu: 

 2. februar – svetovni dan mokrišč 

 4. februar – svetovni dan boja proti raku 

 8. februar – Prešernov dan, slovenski kulturni praznik 

 9. februar – svetovni dan varne uporabe interneta  

 20. februar – svetovni dan socialne pravičnosti 

 21. februar – svetovni dan materinščine 

 

Slovenski kulturni praznik – Prešernov dan (8. 2.) 

 Je osrednji slovenski kulturni praznik in dela prost dan. 

 V spomin na leta 1849 umrlega pesnika, doktorja Franceta Prešerna, ga imenujemo 

tudi Prešernov dan.  

 Na osrednji proslavi Prešernovega dne podelijo tudi najvišja priznanja za dosežke na 

področju umetniškega ustvarjanja – Prešernove nagrade.  

 Prešernovo nagrado za življenjsko delo sta letos prejela kostumografka in scenografka 

Bjanka Adžić Ursulov ter scenarist in režiser Filip Robar Dorin. 

 

Svetovni dan materinščine (21. 

februar) 

 UNESCO je leta 1999 razglasil 21. februar za 

mednarodni dan maternega jezika v spomin na 

protest in smrt bengalskih študentov, ki so leta 1952 

zahtevali enakopravnost za svoj jezik. 

 Dan je namenjen pospeševanju zavedanja 

pomembnosti jezikovne in kulturne raznolikosti ter 

spodbujanju večjezičnosti. 

Gal Brljavac, 6. a in Matej Merlin, 7. a 

MESEC FEBRUAR 
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Ravnateljica Martina Ivačič 

Ker imava že nekaj izkušenj z izvedbo intervjujev, sva se odločila, da končno intervjuvava 

ravnateljico OŠ Adama Bohoriča Brestanica, go. Martino Ivačič. Pred dogovorjenim srečanjem 

naju je bilo kar malo strah, saj je gospa ravnateljica glavna oseba na šoli, zato sva imela malo 

treme, vendar je bila zelo prijazna, zato naju je trema kmalu zapustila. Zaupala nama je veliko 

zanimivosti, ki jih želiva deliti z vami. 

 

 Zakaj ste se odločili za delo 

ravnateljice? 

Pred devetimi leti nas je tedanja 

ravnateljica seznanila, da se na že 

objavljen razpis za delovno mesto 

ravnateljice ne bo več javila. Vsi smo 

bili presenečeni. Takrat so me 

sodelavci vzpodbujali, da naj se 

odločim za to delovno mesto. 

Odločitev je bila zame zelo težka, saj 

sem kot učiteljica pri svojem delu res 

uživala. Po drugi strani sem se zavedala odgovornosti in pričakovanja vseh. K odločitvi je 

gotovo pripomoglo tudi dejstvo, da je prav to leto minevalo 30 let, odkar sem končala svoje 

šolanje kot osnovnošolka OŠ Adama Bohoriča Brestanica. S to odločitvijo sem želela na nek 

način vrniti svojim učiteljem, kraju, vse to, kar sem mnoga leta prejemala od njih.  

 

Vas kaj na šoli moti oz. bi kaj spremenili? 

Zagotovo so stvari, ki bi jih želela spremeniti. Vendar je za vsako spremembo potreben določen 

čas, premislek. Predvsem pa je pomembno, da sprememba ni vpeljana enostransko, ampak je 

dana tudi s strani zaposlenih, da izrazijo željo po spremembi tudi učenci, včasih tudi starši.  Če 

si vsi želimo nekaj spremeniti, bo sprememba zagotovo zaživela.  

 

Kako se počutite na šoli?  

Moje počutje je odvisno od mnogih dejavnikov. V pedagoškem delu sem vedno uživala, zato 

sem se tudi letos odločila, da eno uro spet poučujem slovenščino v učni skupini 5. razreda.  Žal 

pa je vedno več administracije, ki ti vzame čas in energijo, ki bi ju raje delila s sodelavci, z 

učenci.  Vedno več je pogovorov z učenci, ki odstopajo od pričakovanega obnašanja, 

INTERVJU 
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odgovornosti do šolskega dela in to me žalosti. Občasno tudi starši posegajo v naše delo na 

področjih, za katera žal nimajo pristojnosti. Dobrodošle so njihove pobude, pohvale pa tudi 

pripombe za tista področja, na katera imajo lahko vpliv.   

 

Ali  ste prej učili na kakšni drugi šoli? 

Moja prva zaposlitev je bila na tej šoli, kjer sem se zaposlila leta 1986 kot razredna učiteljica.  

 

Kaj ste poučevali, preden ste postali ravnateljica? 

Po izobrazbi sem profesorica razrednega pouka. Najprej sem poučevala v 1. razredu in učence 

spremljala v 2. razred. Z uvedbo devetletke pa sem učence poučevala od 1. do 3. razreda. 

 

Kaj vam je pri vašem delu najbolj všeč? 

Glede na številne naloge, ki jih imam, bi težko izpostavila, kaj mi je pri tem najbolj všeč. V 

prijetno vzdušje me spravijo dobri medsebojni odnosi in uspešno opravljeno delo vseh nas. 

Trudim se, da kot ravnateljica nisem oddaljena od  dogajanja v šoli, ampak sem del šolskega 

življenja. Tako lahko skupaj z vami doživljam uspehe, dosežke, se jih veselim, po drugi strani 

pa sem v pomoč takrat, ko je to potrebno.   

 

Kateri predmet je bil vaš najljubši, ko ste obiskovali osnovno šolo? 

Težko bi izpostavila svoj najljubši predmet, mogoče bi dala prednost predmetu – glasba.  

 

Kakšna učenka ste bili v osnovni šoli? 

Mislim, da sem bila vzorna učenka. Takrat se je še vrednotil učni uspeh, kar pomeni, da sem 

bila odlična. Aktivna sem bila na različnih področjih, od literarnega, pevskega, plesala sem tudi 

pri folklori. Sodelovala sem pri vseh proslavah, ki so bile v šoli in v kraju. Prireditev je bilo veliko 

več kot danes. Delala sem v šolski hranilnici in trgovini, kjer smo v času glavnega odmora 

prodajali šolske potrebščine. Bila sem predsednica šolske skupnosti in v 8. razredu predsednica 

mladinske organizacije. Spomine na osnovnošolska leta, ki sem jih preživela v tej šoli, imam 

res prijetne.  

 

Katera je vaša najljubša hrana in pijača? 

Težko bi izpostavila najljubšo hrano. Vem, da sem »izbirčna« in da preveč rada posegam po 

sladicah. Mogoče kot najljubšo hrano izpostavim štruklje. Verjetno so mi še toliko bolj všeč, 

ker jih nimam pogosto na jedilniku. Običajno pijem vodo, čaj, zjutraj vedno kavo. Ob posebnih 

priložnostih, praznikih imam rada penino Stello.  

Gašper Colarič in Anej Gorenc, 7. a 
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dravje zob učencev 4., 5. in 6. razreda 

 

 

Moja najljubša knjiga 

Tokrat smo se odločili, da učence 1., 2. in 3. razreda povprašamo, kakšen je njihov odnos do 

branja in katere so njihove najljubše knjige. Predstavljamo vam njihove odgovore. 
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ANKETA 
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Pia Marie Ružič postala državna prvakinja v šahu 

 

Tek na smučeh na Pokljuki 

V soboto 19. 1. 2019, smo se učenci, ki obiskujemo  izbirni predmet šport za zdravje, odpravili 

na Pokljuko, kjer smo se udeležili 23. Pokljuškega teka na smučeh. Vsi učenci smo uspeli 

preteči 2-kilometrsko progo.  

Poleg teka na smučeh so potekale tudi druge dejavnosti, npr. vojaški poligon, nogomet z 

metlami, predstavitev biatlona. Potekalo je tudi žrebanje za 7-kilogramsko čokolado, ki je na 

žalost nismo osvojili. 

Čeprav nas je vmes malo zazeblo, smo na Pokljuki v zimski idili preživeli aktiven in prijeten dan.  

Nejc Ban in Matej Merlin, 7. a 

 

 

ŠPORTNE NOVICE 

Učenka 9. a razreda, Pia Marie Ružič, je v 

soboto, 12. 1. 2019, na Osnovni šoli Simona 

Jenka Kranj osvojila 1. mesto v 

posamičnem šahovskem tekmovanju do 

15 let med dekleti. Pia je tako postala 

državna šolska prvakinja v šahu.  

Iskrene čestitke! 

 

http://www.osbrestanica.si/files/2019/01/D15.jpg
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Zimski športni dan Rogla 

Učenci 4.,7., 8. in 9. razreda smo se v torek, 29. 1. 2019, z dvema avtobusoma odpravili na 

športni dan na Roglo. Na žalost smo pri Celju naleteli na prometno nesrečo, vendar smo kljub 

zamudi športni dan izpeljali tako kot se spodobi. 

Na Rogli smo se razdelili v 3 ekipe. Prva se je v spremstvu 

učiteljic Andreje Dvoršek in Mojce Mlakar odpravila na pohod 

s krpljami. Naš vodnik Janko nas je popeljal po zasneženi 

pokrajini na približno 2-kilometrski pohod, na katerem smo 

spoznali, da je hoja s krpljami tako zabavna kot tudi naporna.  

Učence, ki so bili v drugi ekipi, sta spremljali učiteljici Marjanca 

Penič in Milena Žičkar Petan, ki sta ob koncu dneva skupaj z 

učenci postali pravi izvedenki za nameščanje tekaške opreme. 

Učenci so se lahko preizkusili v teku na smučeh po označenih 

tekaških progah. 

Tretja skupina učencev pa je v spremstvu učiteljev športne 

vzgoje Natalije Rovan in Damjana Kosa uživala v alpskem 

smučanju.  

Matej Merlin, 7. a 
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Edini slovenski voznik na reli Dakarju 

 

Že vrsto let je Simon Marčič edini slovenski voznik na 

najnevarnejšem reliju na svetu – reliju Dakar. Simon 

Marčič se je rodil 13. oktobra leta 1982 v Mariboru. 

Dirkati je začel  s 125-kubičnim motorjem pri trinajstih 

letih v mladinski kategoriji. Prvič je dirkal na Dakarju leta 

2014. Letos je tekmoval že petič v najtežji motorni 

kategoriji brez pomoči mehanika. Zaradi težav z 

motorjem je moral z dirke oditi predčasno. 

Letos je tekmoval na KTM 450 rally replica, ki je bil 

predelan v Sloveniji. Simon ima tudi veliko sponzorjev, da 

lahko tekmuje v tem dragem športu. Eden izmed najbolj poznanih sponzorjev so tudi 

Akrapovič izpušni sistemi, njihov izdelek ima tudi Simon na motorju za Dakar.  

 

Matija Strgar Kunej, 6. a 

 

 

 

Rali Dakar je vzdržljivostna dirka po puščavi, ki je dolga približno 359 km. Tekmuje se v 

različnih kategorijah. To so: motorno kolo, štirikolesniki – squad, avto, sxs (gre za 

predelane bugyje, ki so povišani in imajo predelane motorne dele in vse ostalo, da se lahko 

povzpenjajo po ovirah, ki so na poti Dakarja) in tovornjaki. 

Na Dakarju lahko tekmuješ kot popolni amater ali kot profesionalec in lahko tekmuješ v 

tovarniški ekipi ali sam. 
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Obisk Državnega zbora RS in Hiše Evropske unije 

V torek, 12. februarja 2019, smo se učenci 7. razreda Hana 

Bogovič, Brina Ljubi, Lovro Fila in Nejc Ban z učiteljico 

Anjo Mirt odpravili v Ljubljano. Zveza prijateljev mladine 

Krško je organizirala obisk Hiše Evropske unije in 

Državnega zbora Republike Slovenije.  

Najprej smo se odpravili do Hiše Evropske unije, kjer nas 

je sprejela vodička. Povedala nam je nekaj o nastanku, 

sestavi in delovanju Evropske unije, nato pa smo se 

preizkusili v kvizu. Razdelili smo se v pet skupin in si pri odgovarjanju na vprašanja pomagali z 

interaktivnimi tablicami. Po končanem kvizu smo se po šolah fotografirali v fotografski kabini, 

v kateri smo lahko sami izbrali ozadje – na voljo so bile različne evropske prestolnice in 

znamenitosti. Najbolj so nas navdušile interaktivne tablice in fotografska kabina.  

 

 

 

ŠOLSKA SKUPNOST IN ŠOLSKI PARLAMENT 



Cajteng, 4. številka 2018/2019 JANUAR IN FEBRUAR 
  

22 
 
 

Po končanih dejavnostih smo se 

odpravili še v Državni zbor, kjer smo 

morali skozi varnostni pregled 

(podobno kot na letališču), dobili smo 

tudi nalepke za obiskovalce. V 

sprejemni dvorani nas je pozdravil 

predsednik državnega zbora, mag. 

Dejan Židan, ki je spregovoril o sporu 

med Makedonijo in Grčijo ter nam 

predstavil delo poslancev. Nato smo 

se razdelili v dve skupini in si ogledali 

dvorano državnega zbora, kjer 

zasedajo naši poslanci. Izvedeli smo 

veliko zanimivosti o njihovem delu: npr. da imajo omejen čas govora, kar je prikazano tudi pri 

prenosu sej na televiziji, da imajo posebne prevajalske kabine, da seje neprestano snemata 

dve televizijski postaji, da sta dvorano skupaj oblikovali dve arhitektki, v njej pa lahko sedi 

največ 150 ljudi, poslancev pa je 90, zato dvorana izgleda prazno. Nad dvorano je tudi balkon 

za obiskovalce, ki lahko pridejo poslušat poslanske seje. Vodička nam je za konec pokazala še 

darila veleposlanikov, ki so razstavljena v steklenih vitrinah, Ilustrirano Ustavo v stripu, ki je 

namenjena nam, otrokom, da si zakone lažje predstavljamo, in nam ob freskah opisala 

zgodovino Slovenije.  

  

 

 

 

 

 

 

Bilo je zanimivo, izvedeli smo veliko novega, v spominu pa nam bo najbolj ostala fotografska 

kabina v Hiši Evropske unije.  

Hana Bogovič in Brina Ljubi, 7. a 
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Kranjska Gora 

V tokratni rubriki se bomo podali na zimsko potovanje in sicer v Kranjsko Goro. Kranjska Gora 

je slovenska destinacija in pravi raj za smučanje.  

V zimskem času nam ponuja veliko zimskih aktivnosti, kot so na primer smučanje, 

pohodništvo, drsanje, ledeno plezanje, zimski kolesarski park, tek na smučeh, sankanje in 

krpljanje, nenazadnje pa tudi ogledovanje prelepe zimske narave.  

 

V poletnem času pa je najbolj atraktivno pohodništvo, predvsem okoli jezera Jasna, ki zaradi 

svoje čudovite zelenkasto modre barve očara poleg domačih tudi tuje turiste. Če se popeljemo 

malo ven iz Kranjske Gore, pa si lahko ogledamo tudi slap Peričnik, Rusko kapelico na Vršiču in 

Ajdovsko deklico.  

POTUJEMO 
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Na smučišču Krajnska Gora lahko izbiramo med 

18 smučarskimi progami, na katere vodi 6 

sedežnic in 13 vlečnic.  

Tudi za začetnike je poskrbljeno s strani 

profesionalnih učiteljev smučanja, s tem je 

smučanje omogočeno prav vsem.  

Za ljubitelje teka na smučeh se v bližini 

razprostira kar 40 kilometrov dolga proga, ki 

poteka iz središča Kranjske Gore mimo izvira Save 

Dolinke in skakalnic v Planici, v dolino Tamar ter 

v gozd Martuljek. 

Kranjska Gora je čudovita slovenska lokacija 

vredna ogleda tako v zimskem kot v poletnem času. 

 

Stella Resnik, 9. a 
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Barry Jonsberg: Moje življenje kot abeceda 
 

Deklica Candice Phee je najstnica, ki ima malo družbe (tako misli 
ona). Ima le enega prijatelja Douglasa Bensona, ki zase pravi, da je iz 
druge dimenzije. Ima mamo z rakom na dojkah, očeta, ki je na smrt 
skregan z njenim bogatim stricem  Brianom, imela pa je tudi sestro, 
ki je pri parih mesecih umrla. Ko prvič spozna novo osebo, se 
sporazumeva z listki, ker ne zna povezati stavkov. Probleme se odloči 
rešiti in pri tem nastane zmešnjava, če vas zanima kakšna, pa le 
vzemite knjigo v roke in ugotovili boste sami.  

Knjiga je primerna za učence 6., 7., 8. in 9. razreda.  

Tinkara Umek in Neja Pirc, 6. a 

BEREMO 

Mnenje knjižničarke: 

V odličnem mladinskem romanu z naslovom Moje življenje kot abeceda je prikazano 

življenje skoraj 12-letne Candice Phee. Sestavljen je iz 26 črk abecede, saj dobi Candice za 

domačo nalogo pri angleškem jeziku, da mora napisati pripoved o svojem življenju, vsako 

poglavje pa se mora začeti s črko iz abecede. Ker je njeno življenje zelo zapleteno, sama pa 

se lažje izraža pisno, se je razpisala in nastal je cel roman. Pripoved o dekličinem življenju 

je zelo smešna, ganljiva. Knjiga je dobila številne nagrade, med katerimi je tudi znak Zlata 

hruška (nagrada za kakovostno mladinsko knjigo). 

Deklica je nenavadna, brez pravih prijateljev (dokler v razred ne pride novi sošolec Douglas, 

fant iz druge dimenzije). Veliko pozornosti nameni zlati ribici, Podzemni svinjki. Na vso moč 

se trudi, da bi nazaj sestavila svojo »disfunkcionalno družino«, ki je začela razpadati s 

smrtjo njene sestrice. Zelo ji je všeč učiteljica angleškega jezika, gospodična Bamford. 

Prosti čas zelo rada preživlja z »bogatim stricem« Brianom, ki je skregan z njenim očetom, 

odkar je propadlo njuno skupno podjetje. Dopisuje si z ameriško vrstnico, ki ji nikoli ne 

odpiše (v zadnjem poglavju končno dobi njen odgovor) … 

Knjiga je resnično vredna branja, saj vas bo nasmejala. Je zanimivo čtivo za mlade in 

odrasle. Pomaga nam razumeti in sprejeti osebe z avtistično motnjo. Knjiga ponuja čudovit 

vpogled v razmišljanje in odzivanje avtistične mladoletnice. Na koncu se ves trud, ki ga 

skozi celotno zgodbo Candice vlaga, da bi družino spravila na stari tir, seveda izplača. Kako 

ji uspe to narediti, pa se prepričajte sami. Knjiga vas čaka v šolski knjižnici . 

knjižničarka Katja Zorčič 
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Stres – problem sodobnega časa 

Stres. Vsi se srečujemo z njim. Za nekoga je stres že, ko ga učiteljica pokliče pred tablo, da reši 
račun, vsem vrstam stresa pa je skupno, da so škodljivi v prekomernih količinah. Ampak zakaj 
sploh obstaja stres in zakaj se ga pač ne znebimo, če vemo, da je tako škodljiv? 
 
Stres je odziv posameznika na nek stresni dejavnik (stresor), je reakcija telesa, ob kateri se 
sprožijo različni „ukrepi“, ki so posledica sproščanja hormonov (adrenalin, noradrenalin), 
stopnja tega odziva je odvisna od vsakega posameznika. 
 

Poznamo več vrst stresa. Najmanj škodljiv je 
kratkotrajen stres, ki je bolj pozitiven kot 
negativen: spodbuja kreativno razmišljanje, 
motivacijo, občutek samozavesti, sreče. 
Potem pa je tu še dolgotrajen stres, ki je po 
navadi še intenziven in ki lahko vodi v razne 
bolezni (srčno-žilne bolezni, sladkorna 
bolezen, oslabitev imunskega sistema …) ali 
psihične motnje (depresija, anksioznost ...). 
 

Stres kot tak ni nevaren telesu (pozitiven stres). Škoduje le v 
primeru, da ga je preveč. Simptomi prekomernega stresa so: 
pogosto in obilo prehranjevanje – ali na drugi strani uživanje 
premajhne količine hrane, možnost srčno-žilnih bolezni, 
depresija, anksioznost … Včasih se stresnim situacijam ne 
moremo izogniti, lahko pa si pri „sproščanju“ pomagamo s 
telesno dejavnostjo (joga, meditacija, kakršno koli gibanje), 
posebnim časom, namenjenem sprostitvi (masaže, obiski 
zdravilišč …), z izogibanjem (nepotrebnim) stresnim 
situacijam, urejeno prehrano ipd. 
 

Pia Marie Ružič, 9. a 

 

 

 

 

 

RAZMIŠLJAMO 
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Orjaški panda 

Življenje 

Orjaški panda je sesalec, ki ga navadno 

uvrščajo v družino medvedov. Znan je po 

črno-belih lisah. Danes živi samo v goratih 

gozdovih Kitajske in spada med ogrožene 

vrste. Kljub temu mu v sedanjosti ne grozi 

neposredna nevarnost, da bi izumrl, ker so 

za njegovo rešitev organizirane mnoge 

dejavnosti.  Ogroženi so tudi zaradi 

izsekavanja bambusovih gozdov, saj se 

hranijo z bambusom.  V teh gozdovih živi med 1000 do 1600 pand. 

 

Opis 

Običajno panda poje od 9 do 14 kg bambusa. V divjini doseže starost tudi do 20 let in tehta od 

70 do 100 kg. V višino odrasla žival zraste od 60 do 90 cm. Samica je breja približno 160 dni in 

skoti čisto majhnega mladiča, ki tehta približno 150 g in je slep ter brez dlake. Zrelost pande 

dosežejo pri štirih letih. 

 

 Zanimivosti     

Ali je mladiček samec ali samica je izredno 

težko ugotoviti, to navadno uspejo dognati 

šele, ko dopolni štiri leta. Mame pande 

lahko zaradi skrbi za mladiča cel mesec 

ostanejo brez hrane in vode. Očetje se z 

otroki ne ukvarjajo in v divjini je zelo možno, 

da se nikoli niti ne srečajo. Prav tako ne 

rjovejo, pač pa spuščajo zvoke, podobno kot 

koze ali ovce. Trobezljajo, renčijo in puhajo, 

njihovi zvoki niso preveč grozeči.  

Lea Lebar, 6. a 

 

 

ŽIVAL MESECA 
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Akinator 

Skoraj vedno ugane pravilno. To je duh Akinator, ki ne izpolnjuje želja, temveč sprašuje 

vprašanja, ki se nanašajo na osebo, žival, predmete in neresnične osebe iz videoiger, filmov …   

Prej bo uganil znano osebo (pevec, igralec ali znana osebnost na internetu) kot pa manj znano. 

Na primer prej bo ugotovil, da gre za Ninjo ali pa Tfue, kot pa Brlavc4 team. Ugotovi lahko tudi 

predmete. 

Zastavlja vprašanja, na katera lahko odgovorimo z »ja«, »ne«, »verjetno«, »verjetno ne« in 

»ne vem«. 

Po dvajsetih vprašanjih pokaže, katero osebo ima v mislih. Če je pravilna, je zmagal, če ne, 

lahko nadaljuješ, dokler Akinator ne ugotovi pravilnega odgovora, ali pa klikneš na gumb 

»nočem nadaljevati«. Ko se zmoti, lahko samo še trikrat ugotavlja, če je narobe v vseh 

poskusih, je avtomatično izgubil. 

Če si prvi, ki odgovarjaš vprašanja in ugotoviš neko novo osebo, dobiš nagrado  od Akinatorja. 

Akinator lahko naložite na telefone ali pa ga igrate na računalniku.  

Alen Novak in Žan Zakšek, 6. a 

 

  

SVET VIDEOIGRIC 
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Naši najmlajši so bili zadnja dva meseca zelo ustvarjalni … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LIKOVNI KOTIČEK 

Maček Muri 
Ida Sluga, Zara Povhe, Jaka Milar in Neja Dular, 1. a 

Maček Muri 
Leana Kunej, Maj Požeg Dular, Tia Trselič in 

Marcel Potočnik, 1. a 

Ptički 
Tia Trselič, 1. a 
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… in tudi učenci ostalih razredov niso prav nič zaostajali za njimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Turek (Oton Župančič) 
Žana Zupančič Jevšnik, 2. a 

Turek (Oton Župančič) 
Katja Čerkuč, 2. a 

Turek (Oton Župančič) 
Kim Zorko, 2. a 

Turek (Oton Župančič) 
Nikita Cvirn, 2. a 

Turek (Oton Župančič) 
Klara Kodrič, 2. a 
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Praskanka Škrat 
Aljaž Zalar, 3. a 

Praskanka Škrat 
Karla Grubič, 3. a 

Praskanka Škrat 
Nik Junkar, 3. a 

Praskanka Škrat 
Maria Rosa Kozmus, 3. a 

Praskanka Škrat 
Mojca Rostohar, 3. a 

Praskanka Škrat 
Nina Kunej, 3. a 

Praskanka Škrat 
Sandra Seničar, 3. a 

Praskanka Šlrat 
Živa Župevc, 3. a 
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Linorez 
Admir Imamović, 7. a 

Linorez 
Ana Lackovič, 7. a 

Neja Pirc, 6. a 

Linorez 
Tjaša Gorenc, 7. a 

Linorez 
Živa Milar, 7. a 
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Vitraž 
Ana Lackovič, 7. a 

Vitraž 
Hana Bogovič, 7. a 

Vitraž 
Tjaša Gorenc, 7. a 

Vitraž 
Živa Milar, 7. a 
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Snežak 

 

 

 

 

LITERARNI KOTIČEK 

Otroci so se zjutraj zbudili. Videli so, da sneži. Toplo so se oblekli. Stekli so na sneg. Odločili 

so se, da bodo naredili snežaka. Naredili so majhne in velike kepe. Kepe so postavili eno 

na drugo. Dve manjši kepi so dodali za roki. Tine mu je dal na glavo lonec. Za nos mu je dal 

korenček in za oči oglje. Nika mu je dodala metlo. Snežak je bil narejen. 

                                                                                              Žana Zupančič Jevšnik, 2. a 

 

Otroci so se odločili, da bodo postavili snežaka. Privalili so prvo kepo. Nato so privalili še 

drugo kepo. Nazadnje so privalili še zadnjo kepo za glavo. Eva je povedala, da gre domov 

po oglje za oči. Ko se je Eva vrnila, je prinesla tudi lonec in metlo.  

                                                                                         Nika Zakšek, 2. a  

 

Otroci so se odločili, da bodo naredili snežaka. Delali so kepe. Kepe so bile vse večje. Kepe 

so dali eno na drugo. Matic je dal snežaku lonec, korenček za nos in oglje za usta. Eva je 

dodala metlo. Snežak je bil narejen. Mama ga je fotografirala. 

                                                                                                     Kim Zorko, 2. a    

 

Otroci so se zbudili in se toplo oblekli. Stekli so ven. Začeli 

so delati snežaka. Tine je dal korenje, lonec in oglje za oči. 

Jaša je prinesla metlo. Snežak je bil narejen. 

                                                                                                           

Katja Čerkuč, 2. a 

 

Tine, Nika in Jaša so se igrali na snegu. Odločili so se, da bodo naredili snežaka. Najprej so 

naredili pet različnih kep. Potem so iz kep sestavili snežaka. Snežaku so naredili oči, usta in 

nos. Na glavo so mu poveznili lonec. Nazadnje so mu dali metlo.  

                                                                                                           Jakob Ferlan, 2. a       
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Škrat 

Učenci 3. razreda so pri pouku slovenščine brali zgodbo Svetlane Makarovič o škratu Kuzmi, 

nato pa razmišljali o vseh vrstah škratov, ki bi lahko obstajali. Predstavljamo vam njihove 

najbolj izvirne ideje. 

 

Nekoč pred davnimi časi je živel šolski škrat. Imel je dolgo razkuzmano brado in 

modrozeleno šolsko torbo. Ko se je odpravil v šolo, je pojedel zajtrk. Največkrat je jedel 

gozdne jagode s sladoledom. Ko je pojedel, je pomil za seboj in se odpravil v šolo. Med 

potjo je pel škratovske pesmi. Včasih je bil tudi zelo nagajiv. Rad se je skrival med gobami 

in strašil otroke. Kadar pa v gozdu ni bilo otrok, je strašil tudi živali. Čeprav je bil škrat zelo 

nagajiv, so ga imeli otroci zelo radi. 

Maja Hriberšek, 3. a 

Šiviljski škrat živi v koči. Ima družino in počenja veliko škratovščin: ljudje so mu povedali 

svoje mere in on jim je nagajal in mere zamešal, da je mama dobila mero svojega otroka, 

otrok pa mero mame. In v svoj šivalni stroj je napisal okrogle črte, ampak stranke so hotele 

ravne črte, zato so bile jezne na njega. Niso ga več marale in ga nikoli niso več obiskale. 

Živa Župevc, 3. a 

 

Cirkuški škrat vedno naredi polomijo med predstavo. Zamenja opico s kravo, slonu da 

pomfri namesto arašidov, pomeša kostume s športno opremo in še marsikaj drugega. In 

nikoli ni niti ene predstave, da ne bi kaj ušpičil. Čisto vedno se nekaj najde. 

Mia Stopar, 3. a  

Učiteljski škrat je govoril napačne 

odgovore in zamenjal šolske ure in 

v šoli je na svoje mesto dal lutko, 

on pa je bil doma. 

Gal Vovk, 3. a 

Moj škrat živi v mestu. On je pošastni škrat. 

Vedno ko nekdo pride mimo, postane neviden 

in potem jih ustraši, da se tako ustrašijo, da 

zbežijo in zraven kričijo, on pa se samo smeji. 

Mojca Rostohar, 3. a 
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Ustvarjanje v 4. razredu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junak 

Junak nikoli ne lenari, 

tudi s pomočjo ne skopari. 

Je močan, prijazen in zvest, 

na drugih ne preizkuša pest. 

 

Rad bere knjige pustolovske, 

kjer bijejo bitke topovske 

Stari Egipčani in pirati, 

pa nevidni in mogočni škrati. 

 

Sicer pa je vedno urejen, 

radoveden, delaven, učen. 

Skrbi za lepo spričevalo, 

kar se mu bo še obrestovalo. 

 

Tjaša Kostevc, 4. a 

Kaj vse je ljubezen? 

Ljubezen je nekaj najlepšega na svetu. 

Ljubezen je v naših srcih. 

Ljubezen je lahko povsod. 

Ljubezen lahko krvavi. 

Ljubezen je lahko veselje. 

Ljubezni nikoli ne zamudiš. 

Ljubezen je korak v neznano. 

Ljubezen je lahko družina. 

Ljubezen je nekaj lepega. 

Ljubezen je lahko za božič. 

Ljubezen te vodi v neznano. 

 

Lara Omerzel, 4. a 
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Coprnica Zofka – predzgodba 

Učenci 5. razreda so pri pouku slovenščine spoznali zgodbo Svetlane Makarovič o coprnici 

Zofki, ki se nekega jutra zbudi izredno slabe volje. Svoji domišljiji so pustili prosto pot in 

poskusili napisati predzgodbo.  

 

 

Zofka je kot vsako jutro pila čaj iz ovčjih jagod, ko je nekdo potrkal na vrata njene hišice. 

Bil je poštar Pavli. Dal ji je veliko kuverto. V njej je bilo pismo njene babice Marjete. V njem 

je pisalo:  

Draga Zofka,  

jutri je tekmovanje v čaranju in rada bi, da se ga udeležiš. 

Tvoja babi 

P.S. Prinesi tudi metlo. 

Zofka se je razveselila, saj je znala zelo dobro čarati. A hotela je znati še bolje. Vzela je 

knjigo velikih urokov in jo brala cel dan in celo noč. Zdaj je bila pripravljena! Odpravila se 

je in s seboj vzela svojo metlo. Ko je prišla na tekmovanje, so bili tam vsi sumljivo mladi, 

lepi in lepo oblečeni. Šele ko je prišla na vrsto, je ugotovila, da je to lepotno tekmovanje! 

Njena babica se je gotovo zmotila. Zofka ni vedela, kaj naj naredi, zato se je le sprehajala 

gor in dol po rdeči preprogi. Na tekmovanju je seveda izgubila, je pa zato zmagala njena 

metla. Dobila je priznanje in lep, čisto nov rdeč trak. Zofka je bila kar zeleno rdeča od jeze 

in sramote na tekmovanju. Ko sta prišli domov, je legla v posteljo in razmišljala o preteklem 

dnevu. Le s težavo je zaspala.  

Zoja Požeg Dular, 5. a 

 

Zoja Požeg Dular, 5. a 
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Če želite izvedeti, 

kaj vse se je zgodilo 

naslednjega dne, si 

lahko preberete v 

knjigi Coprnica 

Zofka avtorice 

Svetlane 

Makarovič. 

Bilo je lepo, sončno jutro, ko se je čarovnica prebudila. Načrtovala je odhod k prijatelju 

čarovniku. A vse se je spremenilo. Ko je bilo popoldan, je coprnica Zofka hotela od doma. 

Ampak brez metle ni mogla leteti. Poklicala je svojo metlo in ji rekla, da gresta h gospodu 

čarovniku. A metla ni hotela iti. Čarovnica ji je zagrozila, da ji bo postrigla lase. Metlo je 

bilo zelo strah, a vseeno ni hotela z njo. Čarovnica jo je začela loviti po hiši. Metla je bežala 

in bežala, a čarovnica je ni mogla uloviti. Bil je že večer in coprnica je bila že zelo zaspana. 

Metli je zagrozila, da jo bo naslednjega dne spletla v kito, če ji bo spet pobegnila.  

Nik Resnik, 5. a 

 

Coprnica Zofka, ilustracija Gorazd Vahen 

Coprnica Zofka se je zjutraj zbudila in opazila, da je lep, sončen dan. 

Odločila se je, da bo odšla v gozd nabirat strupena zelišča. Umila si 

je zobe, popila čaj iz volčjih jagod in z metlo poletela v bližnji gozd. 

Ko sta prispeli, ni bilo v gozdu videti nobenega strupenega zelišča, 

zato se je zelo razjezila. Odleteli sta do drugega gozda, a tudi tam ni 

bilo videti ničesar, zato se je še bolj razjezila. Odšli sta do Zofkinega 

najljubšega gozda. Tam se nista nič ustavljali, samo iskali sta. Našli 

sta nekaj zelišč, ki so imela tako malo strupa, da ga sploh zavohati 

nisi mogel. Zofki niso bila všeč, ampak sta jih vseeno vzeli.  

Zvečerilo se je in Zofka je pogledala v košaro. Košara je bila 

napolnjena komaj do polovice. Čarovnici to ni bilo niti najmanj všeč. 

Odšli sta domov. Vse to je Zofko tako razjezilo, da je šla samo v 

posteljo. 

Eva Sluga, 5. a 

 

Coprnica Zofka se je zjutraj zbudila in opazila, da je lep, sončen dan. 

Odločila se je, da bo odšla v gozd nobirat strupena zelišča. Umila si 

je zobe, popila čaj iz volčjih jagod in z metlo poletela v bližnji gozd. 

Ko sta prispeli, ni bilo v gozdu videti nobenega strupenega zelišča, 

zato se je zelo razjezila. Odleteli sta do drugega gozda, a tudi tam ni 

Ko je Zofka vstala, je imela odlično idejo, da bo 

naredila napoj, ki lahko ubije človeka. Zato je cel dan 

iskala sestavine. Ko jih je nabrala, je začela delati 

napoj. Zanj je potrebovala in zmešala: mačkov jezik, 

eno kapljico smrklja, eno stekleničko veselja, en sod 

dojenčkovih solz. Vse to je močno zmešala in 

eksplodiralo je pol hiše. To se je zgodilo, ker je 

pozabila škorpijona, strup kače in strup pajka. Ko je 

končno popravila hišo, je šla slabe volje spat. 

Filip Krajnc, 5. a 
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Spomini na zimsko šolo v naravi 

Opisala vam bom dogodek, ki se je v šoli v naravi zgodil v četrtek po odmoru za čaj. 

Učiteljice so nas po nekajurnem smučanju napotile na počitek. Posedli smo se na zunanje 

klopi in počakali, da so nam prinesle čaj. Ker smo bili žejni, smo čaj v hipu popili, nato pa 

se je začela zabava. Štefan iz 5. razreda je začel skakati v globok sneg in hitro smo se mu 

pridružili tudi ostali učenci. Tudi sama sem se pridružila zabavi, ko pa sem želela vstati, mi 

je spodrsnilo. Skotalila sem se po hribu navzdol kot zrela hruška. Po desetih metrih se mi je 

uspelo ustaviti. Skobacala sem se na noge in se napotila po hribu navzgor. Ves čas mi je 

drselo, zato sem večkrat padla. Na koncu sem na vrh prispela po vseh štirih. Od srca smo 

se nasmejali. Igro smo nadaljevali s kepanjem. Pridružil se nam je tudi učitelj Damjan. Vsi 

učenci smo kepali učitelja, da se je komaj branil. 

Te proste minute mi bodo za vedno ostale v spominu, saj smo se vsi pošteno nasmejali in 

učitelja Damjana mi je uspelo zadeti naravnost v nos.  

Žana Špiler, 6. a 

 

 

Zbudili smo se na sončno, lepo in toplo četrtkovo jutro. Na prav poseben dan, na 

valentinovo. Ta dan naj bi fantje poslali deklicam kakšno ljubezensko pisemce, 

bombonjero, vrtnico ali kaj podobnega. 

Po večerji smo si obuli športne copate, vzeli stekleničke z vodo in odšli v prostor, kjer smo 

se vsak večer zbrali. Začeli smo s predstavitvami sob ter nadaljevali z Valentinovim plesom, 

s končno zabavo in podelitvijo priznanj. Vsaka soba se je predstavila s svojim nastopom. V 

sobi, v kateri sem bila tudi jaz, smo se dekleta predstavila tako, da je vsaka povedala nekaj 

o sošolki. Učitelji so zmagovalcem tekme podelili priznanja. Najboljši smučar je bil Rožle 

Grubič in najboljša smučarka Eva Sluga. Potem smo žrebali listke, na katerih so bila imena 
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ljudi ženskega in moškega spola. Med seboj smo iskali pare in jih kmalu našli. Plesali smo 

na določeno znano glasbo. Jaz sem plesala z Zojo Požeg Dular. Zatem smo končno imeli 

zaključno zabavo. Odmaknili smo mize ter klopi, da smo si naredili prostor, kjer bomo 

plesali in se zabavali. Ugasnili smo luči in prižgali zvočnik. Skakali smo, peli, kričali in se zelo 

zabavali tudi z učitelji. Učitelj Damjan je bil najbolj smešen, saj je vzel metlo iz kota in se 

delal, kot da igra na kitaro. Peli smo angleške, hrvaške in slovenske pesmi. Nekatere so bile 

bolj umirjene, ampak se je dalo zabavati. 

Čez kakšno uro je bilo zabave konec. Pospravili smo mize in klopi na svoje mesto. Šli smo v 

sobe, kjer smo komaj čakali, da gremo pod tuš, saj smo bili čisto prepoteni. Ko smo se 

stuširali, smo legli v svoje postelje in utrujeni zaspali. 

Lea Lebar, 6. a 

Letošnje šole v naravi sem se zelo veselil, čeprav sem teden pred odhodom zbolel. Čakala 

me je zimska šola v naravi na Ribniškem Pohorju. Z navdušenjem sem pripravil vso 

smučarsko opremo in ostalo prtljago. 

Prišel je ponedeljek, čas za odhod. Zjutraj sem se umil in oblekel. Mami je ta čas v avto 

odnesla prtljago, nato sva se skupaj odpeljala do šole. Na šolskem dvorišču so že čakali 

nekateri moji sošolci. Pričakali smo avtobus. Nato smo naložili kovčke in smuči. Poslovili 

smo se od staršev in se odpeljali. Na avtobusu je bilo zelo zabavno. Peljali smo se 2,5 ure. 

Do koče smo morali peš, saj zaradi snega avtobus ni mogel do vrha. V koči smo razpakirali 

svoje stvari in uredili sobe. V sobi nas je bilo šest. Kmalu so nas učitelji poklicali na kosilo, 

nato pa smo se oblekli in šli smučat. Vreme je bilo sončno in proga za smučanje lepo 

urejena. O tehniki smučanja nas je poučil učitelj Tilen, ki je bil zelo prijazen. V 

popoldanskem času smo imeli predavanje o smučanju in varnosti na smučiščih. Bilo je 

zanimivo. Zvečer smo bili utrujeni in lačni. Po večerji smo imeli prosto, lahko smo igrali 

družabne igre in se pogovarjali. 

V torek sem se počutil slabo, saj se pred šolo v naravi nisem dobro pozdravil. Zaradi slabega 

počutja je morala učiteljica poklicati domov, da so me starši prišli iskat. Žalosten sem odšel 

domov. Ostal pa mi je lep spomin na Ribniško Pohorje, saj smo se s sošolci in učitelji prijetno 

družili in uživali v naravi. Komaj sem čakal zimske počitnice in ko sem bil zdrav, sem 

staršem pokazal vse, kar me je naučil učitelj Tilen. 

Gal Fuks, 6. a 
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Slovenski narodni junaki 

Minister Gregor pripoveduje 

Zdravo! Sem minister Gregor in povedal vam bom, kako sem nekaj mesecev nazaj spoznal 

Martina Krpana. 

Že omenjeni Martin Krpan je z Dunaja prevažal angleško sol, vendar takrat tega še nismo 

vedeli. Tako pa je nekega dne Martina Krpana srečal naš kralj. Seveda je Martina vprašal, 

kaj nosi v vrečah. Ta prebrisani Martin pa se mu je krepko zlagal. Ampak to še ni vse! Krpan 

se je seveda moral izpostaviti pred kraljem s svojo močjo, tako da je dvignil svojo kobilico. 

Kakšna vzvišenost! A ravno v tistem času nas je preganjal Brdavs in zato je kralj povabil 

Krpana na grad. Tam ga je najprej nahranil s skromno pojedino, potlej pa se mu je 

posvetilo, da mora tako močan človek pojesti veliko več. Prinesel mu je ogromno hrane. 

In seveda ga je prosil, če se lahko bojuje proti okrutnemu Brdavsu Na našo srečo je Martin 

privolil. Vsi so se veselili, saj so končno spet dobili upanje, da bodo rešeni Brdavsa. Najprej 

smo morali Martina oborožiti. Kaj bi le lahko šlo narobe? Pa vendarle ni vse steklo gladko. 

Pod Martinovo roko se je zdrobilo vsako orožje. Sem vedel! Sem vedel, da tale Krpan ni 

tako zanesljiv kot izgleda. Pa je ta prebrisanec našel način. Sam si je naredil mesarico, 

vendar pa je presegel mejo, ko je posekal cesaričino lipo. Cesarica je bila besna in je končno 

spoznala, da je ta fant čuden. Vsaj nekdo! Problem z orodjem je bil rešen, a pri Martinu 

vedno nastopi nova težava. Ko smo iskali konja, primernega zanj, so bili vsi prešibki. Vse 

smo preizkusili, tako da je Krpan vsakega posebej povlekel za rep in če je konj prestopil 

prag, ni bil dovolj močan. A Martin je imel rešitev. Za dvoboj je izbral svojo kobilico. 

Nastopil je čas za dvoboj z Brdavsom. Seveda je bil napet, a zmagal je Martin. Uspelo mu 

je obglaviti Brdavsa in ljudstvo se je veselilo. Tudi jaz sem bil vesel, da se je znebil Brdavsa, 

a še vedno se mi je zdel sumljiv. Po dvoboju pa se je začela drama okoli nagrade. Kralj je 

Martinu ponudil svojo hčer, cesarica pa je še vedno kuhala zamero, ker je Martin posekal 

njeno lipo. Namesto hčere mu je ponudila ogromno hrane, a pod pogojem, da to hrano 

domov odnese sam. Martinu seveda ta nagrada ni bila všeč, a meni se zdi, da je glede na 

njegova dejanja nagrada pravična in bi moral z njo biti zadovoljen. Kakorkoli. Sledil je 

prepir. Martin se je pritoževal, kralj pa ga je prepričeval, naj ostane in da mu bo priskrbel 

pošteno nagrado. Takrat sem nastopil jaz, čeprav menim, da bi se moral vmešati že prej. 

Prišel sem z novico, da je umrl dvorni norček in za novega predlagal Martina. Bil bi popoln 

dvorni norček, ta vloga bi se mu popolnoma prilegala. Vendar je Martin moj predlog 

zavrnil. V vsej tej drami se je kralju in Martinu povsem zmešalo. Najprej je Martin izdal, da 

je pri prvem srečanju s kraljem prevažal angleško sol in za svojo nagrado predlagal 

dovoljenje za uvažanje. Nato pa je kralj od njega kupil hrano, ki mu jo je podarila cesarica, 

in mu dal dovoljenje za uvažanje angleške soli. Jaz se s tem predlogom nisem strinjal, a 

kralju se pač nihče ne upa upirati, saj je le kralj. Osebno ne razumem, kako je to mogoče,  
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a kralj se je z Martinom spoprijateljil in mi naročil, da naj na dovoljenje za uvažanje 

angleške soli pritisnem žig. Najprej sem izrazil svoje mnenje, da to ni dobra ideja, a kralj se 

z mano ni strinjal in je vztrajal pri žigu. Na koncu sem ga le ubogal. 

Tako je kralj Martinu dal dovoljenje in mu plačal za hrano, Martin pa je odšel domov. Meni 

se to ni zdelo v redu, a končna odločitev je seveda kraljeva. 

Brina Ljubi, 7. a 

 

Počitnice sem preživela na gradu Kamen 

Bil je lep počitniški dan, ko smo se z družino odpravili na grad Kamen. Peljali smo se s kočijo 

po ozkih ulicah in opazovali različne skulpture, nato pa prišli na grad Kamen. In tako so se 

moje poletne počitnice začele. 

Na gradu Kamen sem v živo spoznala Lambergarja, ki je bil, kot so pravili drugi, največji 

junak Dunaja. Predem smo se odpravili na ogled gradu, smo si najprej izbrali sobe, v katerih 

smo prebivali naslednje dni. Potem pa smo se odpravili na pohod po gradu. Med hojo sem 

opazila slavnostne slike in nagrade, ki jih je osvojil Lambergar. Hodniki, po katerih smo 

hodili, so bili res veličastni. Ko smo prišli do orožarne, sem videla, koliko mečev ima in 

kakšno veličastno orožje je imel za boj.  

 

 

Martin Krpan, ilustraciji Toneta Kralja 



Cajteng, 4. številka 2018/2019 JANUAR IN FEBRUAR 
  

44 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nato pa smo prišli do hleva, kjer je imel svoje konje. Takoj sem vprašala, če se lahko naučim 

jezditi, in Lambergar je privolil. Tako sva se odpravila v dvorano, kjer je uril svoje konje in 

se pripravljal na dvoboje. Kmalu za tem, ko sem se naučila dobro jahati, je Lambergarja 

poklicala njegova mati in moral je oditi, jaz pa sem ga prosila, če lahko še malo ostanem in 

vadim. Dovolil mi je, zato sem še malo ostala, kar se mi je zdelo zelo zanimivo, saj sem 

morala samo poskrbeti za konja. Ko se mi ni dalo več jezditi, sem konja odpeljala nazaj v 

hlev in ga oskrbela s hrano in pijačo, nato pa sem odšla v grad. Lambergarjevo mamo sem 

vprašala, kje je Lambergar, in razložila mi je, da je moral oditi na nekakšen dvoboj. Vprašala 

sem, kakšen, povedala mi je, da je na Dunaj prišel Pegam, ki je bil zloben, zato ga je moral 

Lambergar iti premagat. Ko sem to izvedela, sem potihem navijala za Lambergarja, saj mi 

je bil zelo pri srcu. 

Lambergar se je vrnil domov in že to je bil dober znak, da se mu ni nič zgodilo. Ko je sestopil 

s konja, sem počakala, da je prišel v grad, nato pa sem ga vprašala, kaj se je zgodilo. Povedal 

mi je, da je zmagal, in zelo sem bila vesela. Nato mi je pripovedoval, kako se je vse odvijalo, 

ob njegovi razlagi sem se smejala, saj se je zdelo zelo smešno. In tako se je počasi končal 

dan. Naslednjega dne sem se zelo vesela zbudila, saj sem komaj čakala nove dogodivščine. 

Lambergar me je vozil s kočijo, naučil me je novih trikov s konji in mi pokazal borilne 

veščine. 

In tak je bil moj večinski del počitnic na gradu Kamen, skratka imela sem se zelo lepo in z 

veseljem bi še kdaj ponovila take počitnice, kot so bile zdaj. 

Živa Milar, 7. a 

 

 

Grad Kamen danes 

Grad Kamen v času Janeza Vajkarda Valvasorja 
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Moji cilji, moja prihodnost 

Velikokrat si zastavim preveč ciljev. Vedno pa imam enega  pred očmi. To je, da bi nekoč, 

ko se za to uspešno izšolam, postal pilot. Letenje je bila moja prva velika izkušnja v 

življenju. Letenje bo moj poklic.  Navdušujem se nad potniškimi letali. V prostem času pa 

se želim ukvarjati s športnim letenjem. Vem, da je to zahteven poklic, kar opažam tudi pri 

svojemu očetu. O letalstvu se veliko pogovarjava. Iz pogovorov se lahko veliko naučiš in 

tako spoznaš veliko novih stvari. Ko bom izpolnil ta veliki cilj, bom na poti k uspehu na tem 

področju. Z voljo in trdim delom niso prav nobeni cilji previsoki.   

Urban Bračun, 8. a 

 

Moj največji cilj v letu 2019 je, da ponovno postanem državna prvakinja. Želim si novih 

doživetij in novih prijateljev, druženj  s prijatelji in z družino, da se kljub porazom ali 

zmagam zabavam na tekmovanjih, da šolo končam uspešno ter da lahko poleti hodim na 

bazene in igrišča. Rada bi  obdržala prijateljstva, ki jih že imam, saj mi pomenijo veliko. 

Želim si pa tudi, da bi v letu 2019 odpotovala kam daleč stran in da bi s klubom odšli na 

priprave v druge države. 

Jasmina Hotić, 8. a 

 

 
Minili so prvi dnevi novega leta, leta 2019. V minulem letu 2018 si nisem zadala veliko 

ciljev. Tokrat pa sem o prihodnosti razmišljala drugače. Seveda sem letos med svoje cilje 

prav tako uvrstila uspešnost v šoli, vendar pa imam v glavi še nekaj drugih. Med drugim 

sem se odločila da bom malo manj samokritična do sebe. Zaobljubila sem se tudi, da bom 

malo bolj strpna, ker nisem tako potrpežljiva kot morda izgleda na prvi pogled. Za 

prihodnost si želim tudi, da bi ohranila stike s prijateljicami z naše šole ter pridobila še 

nekaj novih.  

Ana Sluga, 8. a 

 

 

 

Upam, da bom v letu 2019 izpolnil svoje obljube. Moji cilji so, da se boljše učim, dobivam 

boljše ocene in postanem bolj aktiven. Spremenil si bom življenje, kjer tehnologija ne bo 

več prevladovala. Upam, da bom še več pomagal staršem, posvetil več časa družini kot 

tehnologiji in manj pomembnim stvarem. Šola in zdravje naj bosta na prvem mestu. Ne 

bom puščal nalog za jutri. Vse pomembne stvari bom naredil isti dan. Upam, da se bodo 

moji cilji uresničili. 

Matija Zalar, 8. a 
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RAZVEDRILO 

V Rusiji poznajo izredno mrzle zime, ki lahko trajajo tudi po pet mesecev na leto. Na račun 

takih ruskih zim zbijajo razne šale, saj jim takrat drugega niti ne preostane. Predstavljamo 

vam njihovo »šaljivo lestvico temperatur«: 

 

+20 °C: Grki si nadenejo puloverje (če jih najdejo). 

+15 °C: Na Havajih prižgejo kaloriferje (če jih imajo). 

+10 °C: Američani se malo tresejo, Rusi sadijo kumare. 

+5 °C: Vidite svojo sapo. Italijanski avti ne vžgejo. Norvežani se zunaj okopajo. Rusi se 

peljejo z odprtimi okni. 

0 °C: V Ameriki zmrzne voda, v Rusiji se odebeli. 

-5 °C: Francoski avti ne vžgejo. 

-10 °C: Razmišljate o počitnicah v Avstraliji. 

-15 °C: Vaša mačka hoče na vsak način spati z vami v postelji. Norvežani si nadenejo 

puloverje. 

-18 °C: Najemodajalci v New Yorku vključijo gretje. Rusi imajo svoj zadnji piknik v letu. 

-20 °C: Ameriški avti ne vžgejo. Prebivalci Aljaske si oblečejo dolge rokave. 

-25 °C: Nemški avti ne vžgejo. Havajci začnejo umirati. 

-30 °C: Politiki pomislijo na brezdomce. Mačke hočejo spati v vaši pižami. 

-35 °C: Tako mrzlo, da ne morete več niti razmišljati. Japonski avti ne vžgejo. 

-40 °C: Razmišljate, da bi se za dva tedna ulegli v vročo kopel. Švedski avti ne vžgejo. 

-42 °C: V Evropi je zaustavljen javni prevoz. Rusi jedo sladoled na ulici. 

-45 °C: Vsi Grki umrejo. Politiki sprejmejo prve ukrepe za pomoč brezdomcem. 

-50 °C: Ko zamižite, se vam oči zlepijo skupaj. Na Aljaski prebivalci zaprejo svoje okno v 

kopalnici. 

-60 °C: Polarni medvedi gredo proti jugu. 

-70 °C: Pekel zmrzne. 

-73 °C: Finska sociala evakuira Božička iz Laponije. Rusi nosijo kučme. 

-114 °C: Etilni alkohol zmrzne. Rusi so žalostni. 

-273 °C: Absolutna ničla. Subatomski delci obstanejo. Rusi nosijo škornje. 

-295 °C: Skoraj vsi na svetu so mrtvi. Ruska nogometna reprezentanca osvoji svetovno 

prvenstvo. 
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Nekoč je tip iz Čukotke (zelo mrzla 

regija na Daljnem vzhodu) kupil 

hladilnik. 

»Zakaj pa to potrebuješ? Saj je dovolj 

mrzlo pri nas!« 

»To je zame, ne za hrano! Notri v 

hladilniku mi bo topleje, pri -4 °C v 

hladilniku je le boljše kot pri -40 °C 

zunaj!« 

 

Kaj naredi Gorenjec, ko ga zebe? 

Usede se k sveči. 

Kaj naredi, če ga še bolj? Prižge jo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matic Seher in Gašper Cvar, 9. a 
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