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UGANKE 

 

 

 

 Več kot je vidiš, manj vidiš.                                                                               (SONČNA SVETLOBA)  

 

 

Ko ugotoviš njeno ime,  je ni več.                                                                              (UGANKA) 

 

 

Ima luknje, a vode ne prepušča.                                                                     (SLAMNATA STREHA)    

        

 

Polnega mama na mizo postavi, prazen se znajde na snežakovi glavi.                    (LONEC) 

 

 

Je bel kakor sneg, ga piješ, da boš zdrav, a včasih za posladek ga spremeniš v kakav.     

(MLEKO) 

 

 

Potiho meri čas, zbudi nas pa naglas.                                                                    (BUDILKA) 

 

 

Črne tipke, bele tipke, čakajo na prste gibke.                                                                  (KLAVIR) 

Žan Škorja, Matija Slapšak, Kevin Horjak                                                                  



OŠ PRIMOŽA TRUBARJA LAŠKO, 3.a-razred 

ŠALE 

 

Kakšen bo črnec, če ga nekdo porine v morje?  (MOKER,  ČRN , JEZEN) 

Petelin se sprehaja po strehi, na katero stran bo padlo jajce?  (NA NOBENO)      

Če lovec ustreli jelena, na katero stran bo padel?  (NA KOSMATO) 

 

 

 

 

Kdaj imaš pravo nesrečo: 

če si vedno žalosten in ti je ime Srečko. 

če ne maraš verovanja v Boga in ti je ime Boguljub. 

če umiraš v puščavi od žeje in imaš vodo v kolenu. 

 

  

                                                            

 

 

 

Matija Slapšak 
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                     INTERVJU S KNJIŽNIČARKO 

 

»Kako vam je ime?« 

»Moje ime je Dragica Đerić.« 

»Koliko let že delate v naši šolski knjižnici?« 

»V naši šolski knjižnici delam že 21 let.« 

»Katero šolo ste končali,  da ste se izobrazili za knjižničarko?« 

»Za knjižničarko sem dokončala filozofsko fakulteto, in sicer program književnosti in    

  bibliotekarstvo.« 

»Koliko knjig iz naše knjižnice ste že prebrali?« 

»Prebrala sem približno tisoč knjig.« 

»Katere knjige berete najraje?« 

»Najraje berem strokovne knjige  (filozofske in psihološke) in leposlovne.« 

»Ali berete tudi v službi, ko v knjižnici ni nikogar?« 

»Kadarkoli imam čas, berem.« 

»Kdo je vaš najljubši pisatelj?« 

»Moja najljubša pisatelja sta Paulo Coelho in Gabriel Garcia Marquez.« 

»Katero knjigo ste prebrali že večkrat?« 

 »Večkrat sem prebrala knjigi Dvoje src in Ženske, ki tečejo z volkovi.« 

»Kdo vam svetuje, ko se odločite za nabavo novih knjig?« 

»Pri nabavi novih knjig preberem tuja mnenja in vprašam prijatelje.« 

 »Koliko knjig je v knjižnici?« 

  »V knjižnici je 24.987 knjig.« 

»Kateri razred v šoli ima največ pridnih bralcev?« 

»Največ  pridnih bralcev ima prvo triletje,  2.a-razred  je prebral 1.168 knjig.« 

»Katera knjiga je bila v zadnjem času največkrat izposojena?« 

»Največkrat je bila izposojena knjiga Grozni Gašper.« 
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»Katero knjigo  si naši učenci le redko izposojajo?« 

»Veliko je knjig, ki si jih ne izposojajo.« 

»Se vam je v knjižnici zgodil tudi kakšen zanimiv dogodek?« 

»Za moj 60. rojstni dan so me prijetno presenetili učenci  nižje stopnje.  Prišli so z učiteljicami in mi   

zapeli veliko pesmi.« 

»Hvala za vaš čas.« 

 

Filip Pirš, Nejka Čater 
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INTERVJU S PREJŠNJO PODRAVNATELJICO 

 

»Kako vam je ime?« 

»Ime mi je Savina.« 

»Koliko  let že delate v tej šoli?« 

»v tej šoli delam  že deset let.« 

»Kdaj ste rojeni?« 

»Rojena  sem 20. 10. 1967.« 

»Kaj ste po poklicu? 

»Po poklicu sem profesorica zgodovine in geografije.« 

»Kako se počutite v tej službi?« 

»V tej službi uživam, ko delam z učenci.« 

»Ali  vas ta služba razveseljuje?« 

»Da«. 

»Koliko let delate kot podravnateljica«? 

»Kot podravnateljica delam pet let. 

»Kaj radi delate v prostem času?« 

»Rada  kuham, vrtnarim in se sprehajam ob morju.« 

»Kateri dogodek v šoli vam je ostal najbolj v spominu?« 

»Ves čas mi bo v lepem spominu, vsak dan posebej. « 

»Hvala za vaš čas. « 

Nejka Čater in Filip Pirš 
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                                            SANJE 

Tiho jutro sanjala sem o tebi. 

Travniki svetili so se in ptički peli. 

Metulj  razpel krila in v sanjah priletel v objem. 

Sanje, sanje, pustite nas, naj živimo v sanjah, 

sanjah, sanjah naj živimo, naj živimo. Pustite nam 

ta svet sanjski. Skupaj z metulji živimo. 

 

Nejka Čater, Nika Lapornik 

 

VELIKA NOČ 

 

Za veliko noč se veselimo in jajčke barvat hitimo. 

Zajček prinese nam daril, 

celo goro sladkarij. 

 

Žiga Pfajfer, Žan Lokošek 

 

VELIKA NOČ 

Za veliko noč se vsi veselimo, 

Jajčka barvamo in gobe nosimo. 

Imamo se zelo lepo, 

ko cel koš sladkarij dobimo. 

 

Filp Pirš, Matic Lokošek 
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POMLADNA PESEM 

   

                                          Pomlad je prišla, ptički žvrgolijo in na glas se veselijo. 

                                         Rože so se prebudile in na glas se razveselile. 

Zato je 

zdaj lepo, ker vsi plešejo. 

                                                                   

Žiga Pfajfer 

 

 

NASTOP  ZA  STARŠE 

                                                    

Nastop za starše je bil 20. marca 2014. Nastopali smo s Piko Nogavičko in plesali polko na pesem Ti, ti 

ti moja rožica od Modrijanov. Na koncu smo mamicam razdelili sovice, ki smo jih naredili pri pouku.  

Sodelovali  so učenci od 1. do 3. razreda. Najbolj všeč mi je bil nastop Pike Nogavičke. 

Saša Ojsteršek   

 

 

                                                 

OBISK HERMANOVEGA BRLOGA 

 

1. aprila 2014 smo z razredom šli v Hermanov  brlog. Tam smo videli razstavo različnih  igrač.   

Razstavljene so bile igrače tudi iz tujih držav. Po ogledu smo šli v delavnico. Tam smo si  

naredili svoje medvedke iz kartona. Na koncu smo imeli čas še za igro v banki. Potem je bil 

čas za odhod nazaj v šolo.    

Žan Lokošek,  Žiga Pfajfer 
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USTVARJANJE UČENCEV 3.a-razreda 

 

 

                                      IZDELEK IZ GLINE – glinene sovice 

 

Izdelali smo glinen izdelek. Naredili smo tako, da smo iz gline najprej naredili trup, kasneje še oči, 

krila, noge in nos. Nastale so zelo lepe sovice, ki smo jih pobarvali s tempera barvo in polakirali. Na 

nastopu smo jih podarili staršem. Starši so se jih zelo razveselili. 

 

Nika Lapornik 
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ŠPORTNA NOVICA 

Rokometni klub Celje Pivovarna Laško je zmagal proti Ivančni Gorici. Prvi polčas je bil rezultat 9:12. 

Drugi pol čas pa 16:31. Prvi polčas je trener Celja Pivovarne Laško dal na igrišče zelo dobre igralce. 

Drugi polčas je videl trener Celja Pivovarne Laško, da bo njegova ekipa zmagala, zato je dal na igrišče 

slabše igralce. 

 

Ivančna Gorica se je kar dobro trudila, ampak nikakor ji ni uspelo premagati rokometašev Celja 

Pivovarne Laško. Rokometaši Celja Pivovarna Laško so si zaslužili že 17-krat pokal pošteno. 

 

 

 

 

Žan Škorja 
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UGANKE 

 

Je črno, ima kljun in leti. Kaj je to? 

 

Pika, ni kaktus, je žival. Kaj je to? 

 

Je okrogel, ni balon, ni žoga ampak je lik. Kateri lik je to? 

 

Je žival, ima rep, brčice, prede in lovi miši. Kaj je to? 

 

Nabira med, je v panju. Kaj je to? 

    

 

Žan Škorja 
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SAPRAMIŠKA 

 

Z učenci 3.a-razreda smo prebrali knjigo Sapramiška. Učiteljica nam je razdelila vloge in ko smo se jih 

naučil, smo zaigrali. Ko smo se naučili, nas je učiteljica posnela.  

Sapramiška je navihana miška, ki ji je kljub težavam uspelo priti do slastnih lešnikov. Nauk te zgodbice 

je, da ob težavah ne smemo obupati, ampak se samo podati na pot. 

 

Nika Lapornik 
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DOMIŠLJIJSKA ZGODBA: Slaščičarna Mucamaca 

(Različica Pekarne Mišmaš) 

 

 

Nekoč je na robu mačje vasi stala slaščičarna Mucamaca. Nekega dne, ko je bila Mucamaca 

za prodajnim pultom, jo je gospod muc vprašal: "Kako lahko imate tako dobro pecivo?" "Ne 

bom izdala skrivnosti," je odgovorila Mucamaca. "No, tudi jaz sem pek, lahko izdaš 

skrivnost."  "Ne bom je izdala," ni odnehala Mucamaca.  "No, prav. Ampak vedi, da bom 

izvedel," je rekel gospod muc in odšel. Ta dan,  ko je odbila ura polnoč, se je Mucamaca 

odplazila v klet.  "Hej, palčka, kje sta?" "Tukaj pri peči," je odgovoril nek glasek. "Nekaj ni v 

redu. Nekdo je bil tukaj, vzel je vse recepte in sestavine." "Kako to vidva vesta?" "Veva, ker 

sva nekoga slišala, raje pokliči policijo." "V redu," je rekla Mucamaca.  Naslednji dan  v 

pekarni Mucamaca ni bilo veliko kupcev, samo gospod muc je prišel in se nasmehnil. "Oooo, 

zdaj pa nimaš veliko slaščic." "Ponoči mi je nekdo ukradel sestavine in recepte," je rekla 

Mucamaca. "A, tako, ne veš, kdo ti je vzel vse to? Pri meni je pa zdaj veliko kupcev." 

Mucamaca je šla v klet, tam sta jo že čakala palčka. "Nekaj sva ti pozabila povedati," sta 

rekla. "Slišala sva gospoda, ki je bil tukaj in rekel, da Mucamaca ne bo imela več tako dobrih 

slaščic. Tudi posnela sva ga." "Kako sem jezna! Prijavila ga bom policiji!" "No, kar pojdi, če ti 

ne bodo verjeli, jim pokaži posnetek," je rekel eden od škratov. Mucamaca se je odpravila na 

policijo. Sprva ji niso verjeli, ampak ko so videli posnetek, so si premislili.  "No, to je urejeno. 

Pripeljali ga bomo na policijo." "Nikar ga ne dajte v ječo, samo denar je rabil." "No, prav, ne 

bomo ga zaprli, ampak se bo moral opravičiti," je rekel šef. "Tudi jaz tako mislim," je rekla 

Mucamaca. Ko so gospoda muca pripeljali na policijo, je priznal krivdo. "Da, jaz sem to 

naredil. Nisem imel dovolj denarja." "Kriv si, ampak te ne bomo zaprli, ker se je tako odločila 

Mucamaca." "Jaz ti bom dala nekaj denarja," je rekla Mucamaca. Gospod muc se je zelo 

razveselil in glej čudo, po takšnem sovraštvu sta gospod muc in Mucamaca postala najboljša 

prijatelja. 

 

 

Žan Lokošek 
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Zaključni izlet tretjih razredov 
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