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  Katja Tajnik, 7. a 

  



ZGODILO SE JE… 
V tej rubriki vam predstavljamo, kaj lepega smo v tem šolskem letu 

doživeli. 

 

PROSLAVA OB DNEVU SAMOSTOJNOSTI IN ENOTNOSTI 
 

Ob dnevu samostojnosti in enotnosti smo na naši šoli pripravili proslavo. Častni 
gost na prireditvi je bil predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez. Poleg 
njega sta vse osnovnošolce na naši šoli nagovorila še župan mestne občine 
Šoštanj, g. Darko Meh in ravnateljica osnovne šole, mag. Majda Zaveršnik Puc. 

Učenci in mentorji so nas popeljali skozi zgodovino nastanka naše države, 
program pa so dopolnili še folkloristi, glasbeniki in vsi šolski pevski zbori. 

 

 

 



   

 

   

 

 

 



NOČ BRANJA 3.r 
 

Obiskala sta nas 2 

terapevtska psa.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiskala nas je 

zobozdravnica, gospa 

Irena. Skupaj so si 

očistili zobe, prebrala 

jim je pravljico o 

Zobni miški. 

 

 

 

 

 



Izdelali smo si 

bralne blazinice 

- suho filcanje- 

polstenje in 

šivanje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ŠOLA V NARAVI 6.r 
 

   

   

   

   

 



 

 

 

 



NEURESNIČENO PRIČAKOVANJE - pripoved o doživetju   
 

 

Bilo je neke mrzle zime,  januarja 2017. S sošolci šestega razreda smo preživljali smučarsko 

šolo v naravi na Treh kraljih na Pohorju. Predstavila bom nočni pohod z lučkami, ker sem se 

ga  ves čas  zelo veselila. 

V načrtu smo imeli nočni pohod z lučkami do taborišča Pohorskega bataljona. Že doma sem 

si skrbno pripravila svetilko v kovček med oblačila. Nočni pohodi s svetilkami so mi bili vedno 

čarobni. Ko sem bila še majhna deklica, sem verjela, da bom ponoči videla vile leteti po 

zraku. 

Na pohod smo se odpravili še podnevi. Bil je mrzel, vetroven dan. Ko smo nekaj časa hodili, 

so nam učitelji povedali, da bomo pohod skrajšali. Ugotovila sem, da bo nočni pohod z 

lučkami odpadel. Vsa moja pričakovanja so izginila. Postala sem žalostna. Odpravili smo se 

do bližnje koče pod smučiščem Veliki vrh. Gledala sem sošolce, kako se zabavajo na snegu. 

Nekateri so se kepali, drugi delali snežaka, jaz pa sem sanjala le o nočnem pohodu z lučkami, 

ki sem ga tako pričakovala. Tako sem si zaradi žalosti pokvarila lep večer. 

Izvedela sem, da ni dobro pretiravati v pričakovanjih, saj boš preveč žalosten, če se ti ne 

uresničijo. 

DOMINIKA RAK, 6. d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUST  - podružnica Topolšica 
 

 

 

Na pustni torek smo se doma našemili v 

maske in se odpravili v šolo.  

Tam smo nekaj časa plesali in se posladkali 

s krofom in mlekom. Nato smo z ragljami v 

rokah šli v dom starejši Zimzelen. Na poti 

smo se ustavili v hotelu Vesna, kjer smo 

dobili bonbone. V domu starejših Zimzelen 

smo starejšim ljudem zapeli nekaj pesmic, 

v zahvalo pa smo dobili piškote, bonbone 

in čaj. Ko smo prišli v šolo, smo se še malo 

pogovarjali in plesali ob glasbi. 

Ta dan mi bo dolgo ostal v spominu, saj je 

bil zelo zelo zabaven. 

Tadej Menih, 4. d 

 

Na pustni torek smo v šoli plesali in se igrali. 

Potem smo se najedli in odšli v dom za 

ostarele. 

Ko smo prišli, smo zapeli pesem in vsi so 

ploskali. Vprašali so nas, če lahko še eno. Mi 

smo peli in peli, dokler nam ni zmanjkalo 

pesmi. Potem smo se skupaj slikali čarovnice, 

princese in vile, gusarji in nekatere maske, ki 

jih ne poznajo vsi. 

Na koncu smo se še posladkali z bonboni in 

napili s sokom.  

Ko smo se vračali nazaj v šolo, nam je 

učiteljica rekla, naj čim več pojemo. Ko smo 

prišli v šolo, se je zabava nadaljevala. 

Vsem nam je bilo všeč. 

Melisa Ros, 4. d 

 

 

 

 



LITERARNI KOTIČEK 
"Branje človeka izpopolnjuje, razpravljanje ga pripravi, pisanje mu da 

natančnost." Francis Bacon 

 

NA BOŽIČ SE JE ZGODILO 
 

Nekega božičnega večera sta si Urška in Tinkara umili zobe. Ulegli sta se v 
posteljo in si mislili kako bo jutri lep dan.  

Preden sta zaspali, se je pred oknom nekaj zabliskalo. Hitro sta stekli 
k oknu. Na vrtu njunega snežaka ni bilo več. Začudeno sta pogledali 
druga drugo. Opazili sta, da ju nekdo gleda. Ko sta 
prižgali luč, sta videli sneženega moža. Povabil ju je 
s seboj v Sneženo deželo. Urška in Tinkara sta se na 

skrivaj oblekli. Snežaka sta prijeli za roko in spet se je zabliskalo 
in že so leteli proti Sneženi deželi. Pristali so na veliki sneženi 
tržnici. Videli so veliko stojnic. Polne so bile sladkarij in igrač. 
Ampak čisto zadnja stojnica je bila zelo čarobna. Na njej so bile 
ledene sveče. Bile so različnih barv. Vsaka je imela svoj okus. 
Urška in Tinkara sta stekli k čarobni stojnici in snežak z 
njima. Vsak si je privoščil svojo ledeno svečo in vsaka je 
imela svoj okus. Snežak jima je pokazal Sneženo deželo in 
jima predstavil snežne prebivalce. Potem ju je snežak 
odpeljal nazaj domov. 

Snežak se je postavil nazaj na vrt, Urška in Tinkara pa sta se 
ulegli v posteljo. Obljubili sta si, da nikomur ne bosta 
povedali kaj se je zgodilo tistega božičnega večera. To bo ostala njuna skrivnost.  

 

 

 

Tinkara Krt, 2. a 

 

 

 



PROJEKTNO DELO PRI PREDMETU ANGLEŠČINA: 
 

 
Ula Klanfer, 5. a 

 

 



Neža Menih Dokl, 8. c                                                                                                                       Kaja Urbanc, 8. b 

 



Lana Ovnik                                                                                                                                         Taja Rudolf, 8. b 



SODOBNA URŠKA 
 

Bila je sobota zvečer in Urška je sedela na postelji v svoji sobi. 
 
Brskala je po svojem iPhonu 7, da bi našla kakšnega čednega fantiča na fejsu, ki 
bi bil še samski, saj so v tem času že 11-letniki sparčkani. Potem pa je naletela 
na navidez prijetnega tipa po imenu Uroš. Na profilki se ji je zdel zelo kjut. 
Kratki rjavi lasje, modre oči in seveda brez majice fake trebušne mišice. 
 
Urški pa se je tako dopadel, da ga je kliknila. Opisala se je kot model Victoria's 
Secret, Uroš pa kot model za Calvin Klein spodnjice. Očitno sta si bila tako všeč, 
da se je njun pogovor zavlekel v noč. 
 
Želela sta se spoznati v živo, zato sta se odločila, da se bosta dobila v »Meku«. 
Prišla sta istočasno, vendar se zaradi lažnega videza nista prepoznala. 
Razočarano sta odšla nazaj domov in se še enkrat dogovorila, da se naslednji 
dan dobita v parku pred najvišjim drevesom. 
 
Urška je čez en dan že čakala pred drevesom; ozirala se je naokoli in kmalu 
zagledala neznanega mladeniča, ki ji je stopal vedno bližje. Povprašala sta se po 
imenih in izvedela resnico. 
 
Urška je bila tako razočarana nad videzom Uroša, da je jezno odšla nazaj 
domov. 
Zvečer jo je Uroš poklical in se ji poskušal opravičiti, a Urška mu ni oprostila, le 
zagrozila mu je z nekaj ostrimi besedami: »Nikoli več me ne kliči, ne pošiljaj mi 
sporočil, ne lajkaj mi slik na fejsu in na instagramu in ne drzni si še kdaj gledati 
mojega storija na snepu!« Uroš je prekinil, ni želel več poslušati ...  
 
Tudi Urška je še dolgo časa jokala in v tolažbo jedla sladoled kar iz škatle, dokler 
ni na fejsu našla novega, postavnega fantiča. 
 

Lara Bačovnik, 8. a 
 

 

 

 



MAMINA ZGODBA 
 

Sem Tina. Tina Lesjak. V šoli sicer nisem najbolj popularna. Nisem nekaj posebnega. Imam pa 

mamo, ki je. Vsaj v mojih očeh. Moja mama ima jahalni klub. Ampak to ni tisto, kar jo dela 

posebno. Njena posebnost je njena volja, da je sploh prišla do tega jahalnega kluba. Kako se 

je to zgodilo, pa je zgodba, ki sem jo slišala že stokrat in še stokrat bi jo lahko. 

Že odkar vem zase, odraščam s konji. Moja mama pa ni. Živela je v mestu, v bloku. Ko je bila 

stara približno toliko kot jaz, je vsako poletje hodila na kmetijo k sorodnikom.  

Moja mama Vesna pri matematiki ni bila ravno odličnjakinja. Vedela pa je vse o konjih. Obe 

se strinjava, da so to najbolj plemenite in prečudovite živali. Z vsako knjigo, ki jo je prebrala, z 

vsako sliko konja, ki jo je videla, je njena želja po tem, da bi imela konja, rasla in rasla. Njena 

starša sta to opazila. Pod pogojem, da bo popravila matematiko, sta ji obljubila, da jo bosta 

peljala k teti na kmetijo. Vesna je vedela, da so na tetini kmetiji trije konji, zato se je odrekla 

vsemu svojemu prostemu času in se učila matematiko. Vedela je, da je to njena edina 

možnost, da pride v stik s konji. Živela je namreč v mestu in ni imela priložnosti, da bi ga 

kjerkoli vzgajala. A njena vztrajnost in želja sta obrodili sadove. Na koncu šolskega leta je 

popravila matematiko in njene počitnice na kmetiji so se začele. 

Mamina teta Marjeta je živela v mali vasici ob gozdu. Imela pa je veliko kmetijo. Ko je slišala, 

da bo mama dva tedna preživela pri njej na kmetiji, se je zelo razveselila. Marjeta je vedela 

za mamino obsedenost s konji, zato je bila zelo vesela, da jo bo lahko poučila o teh 

prečudovitih živalih. Po maminih pričanjih sta bila to dva tedna veselja, sreče, vznemirjenja,  

pa tudi trdega dela. Mamina teta, kličem jo kar teta Marjeta, pravi, da se je mama z vsemi 

tremi konji takoj spoprijateljila. Konji so jo imeli radi, ona pa je imela rada njih. Prinašala jim 

je hrano, jih krtačila in jih seveda jezdila. Če ste bili že kdaj  na konju, veste, da je to eden 

tistih trenutkov, ko se počutite res svobodno. In mama je bila svobodna, ko je jezdila po 

gozdu in poslušala šepetanje dreves in mirnega potoka, ki je tekel mimo. 

Spoznala je tudi nove prijatelje. Lano, Saro, s katero sta še danes njeni dobri prijateljici, in 

Marjana, mojega očeta. Po navadi so skupaj odjezdili do jezera, kjer so se kopali in se 

pogovarjali o vseh mogočih stvareh. Vsi so bili žalostni, ko je mama morala oditi, vendar jim 

je obljubila, da bo naslednje leto spet prišla. 

In res je prišla. Vsako leto je obiskala teto Marjeto in vsako leto je bila pripravljena preživeti 

dva tedna veselja, sreče, vznemirjenja in trdega dela s svojimi novimi prijatelji. To je ostalo, 

ampak nekaj pa se je vseeno spremenilo. Njeno gorečo željo po tem, da bo imela konja, je 

nekaj pogasilo. Še vedno si ga je želela imeti, ampak ne več tako močno. Nekaj jo je postavilo 

na realna tla. Vedno bolj je razmišljala o tem, kje in kako bi sploh lahko imela konja. Neke 

noči je ugotovila, da njeno okolje ni primerno za konja in na nek način niti ne zanjo. 



Razmišljala je, ali je mogoče pretiravala s svojo željo. Vse svoje tegobe je zaupala Lani, Sari in 

Marjanu. Razumeli so jo. Vedeli so, da v mestu ni prostora za žival, kot je konj.  

Ko je na naslednjih počitnicah razmišljala o tem, je prišla do sklepa, da mora nekaj ukreniti. 

Ni še vedela kaj, ampak vedela je, da mora to storiti takoj. V septembru, ki je sledil, je mama 

odšla v deveti razred. Kot večina njenih prijateljev ni vedela, kje bo šolanje  nadaljevala. 

Nekega dne pa se je spomnila pogovora z Lano in Saro, ki se bosta vpisali v veterinarsko šolo. 

In res. Njeno željo je spet pogrel notranji ogenj. Kot v osnovni šoli je bila pripravljena narediti 

vse, kar je v njeni moči, da bi postala veterinarka. In potem bo imela konja.  

Moj najljubši del zgodbe je, ko se mama preseli v vas, kjer je preživljala skoraj vsako poletje. 

Tam se je po končanem šolanju poročila z mojim očetom, z Lano in Saro pa so ustanovile 

jahalni klub. 

Moja mama je res nekaj posebnega in če bom lahko šla po njenih stopinjah, bom storila vse 

kar bo v moji moči, da bom tudi jaz takšna. 

Ajla Huremović, 7. razred 

  



UMETNIŠKI KOTIČEK 
"Z besedo predaja človek človeku svoje misli, z umetnostjo pa ljudje drug 

drugemu predajajo svoja čustva." Georgij Plehanov  

 

 

Patricija Podvratnik, 7.c 



 

Tonja Berložnik, 7.a 



 

Živa Brvar, 7.c 



   

                         Patricija Venta, 7. b                                                              Ana Koren, 7. b 

 

 

                                                                            Boštjan Reberšak, 7. b           

 



 

                                                                            Patricija Venta, 7.b 

 

 

                                                                            Luka Skornšek, 7.b 



 

                                                                                Ana Koren, 7.b 

 

KULINARIČNI KOTIČEK 
"Smo to, kar mislimo in jemo."  Louise Hay 

 

MEDENI BONBONI Z ETERIČNIMI OLJI 
 

Sestavine: Postopek: 

1 merica sladkorja 

½ merice vode 

½ merice medu 

¼ merice masla 

10 kapljic kvalitetnih 

eteričnih olj 

V posodo vsujemo sladkor, vodo, maslo, posodo 

postavimo na štedilnik in na srednje močni 

toploti mešamo, dokler ne dobimo gosto tekoče 

rjave mase. Maso nato mešamo toliko časa, da 

postane enotna, biti pa mora gosto-tekoča. V 

maso na koncu dodamo 10 kapljic eteričnega 

olja, dobro premešamo in s pomočjo žlice 

nakapamo majhne bombone na pekarski papir. 

Ko se bomboni strdijo, jih lahko potrosimo še s 

sladkorjem v prahu, da se ne sprimejo.  

 

 


