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OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

je ena izmed največjimi v Sloveniji in šteje 25 256 prebivalcev. Območje je pregledno in 

zanimivo. Občina se ponaša s številnimi naravnimi in kulturnimi znamenitostmi. Mesto 

predstavlja kulturno in mestno upravo in kulturno središče občine. V mestu živi 8000 

prebivalcev. 

N.A. 

PRIJETNO BRANJE! 

ZMEDA 

Bilo je iznenada, 

In ne da bi se rada. 

Zgodilo se je vse, 

kar smelo bi se ne. 

 

Vse v redu je bilo, 

vse še dobro mi je šlo, 

ko naenkrat tu si ti, 

vse narobe se mi zdi. 

Kaja Vinter 

 

 



PUSTNE DELAVNICE 

Kot že večkrat smo tudi tokrat izvedli delavnice z učenci od prvega do 

četrtega razreda, ki pa so tokrat potekale v pustnem duhu.  Skupaj 

smo se prelevili v svoje najljubše pustne like, ustvarjali in se igrali 

razne vesele igre. Delavnice so nam minile zelo hitro, saj smo se zelo 

zabavali in upamo, da bomo ponovili še kdaj. 

E.S. 

dogajalo se je… 

 
OLI PONOVNO MED NAMI 

Zlati prinašalec z imenom Oli nas je ponovno obiskal. Tokrat je 

obiskal četrtošolce. Zagotovo so se ob učenju novih stvari in 

spoznavanju Olija, tudi zabavali. Verjamemo, da jih je tudi tokrat 

navdušil s svojimi veščinami in jim zelo prirastel k srcu. Upamo, da 

nas bo še kdaj obiskal.  

E.G. 

AMERIŠKI VOJAKI NA NAŠI 

ŠOLI 

V sredo, 5. 2. 2020, so na našo šolo prišli vojaki iz Amerike. Kjer so 

nam učencem 6.— 9. razreda predstavili, kako poteka usposabljanje 

za njihov poklic. Povedali so pa nam tudi, da je njihov poklic zelo 

naporen in se morajo večkrat odreči kakšnim stvarem. Od njih smo pa 

tudi Izvedeli, da so jim naši kraji zelo všeč. Na našo šolo pa so prišli 3 

vojaki, pomočnik vojske in 2 vojaka iz Slovenske Bistrice, ki sta jih 

pripeljala na našo šolo. A.P 

NATEČAJ OBLECI SE V KNJIGO 

Točno na dan knjige se je tudi na naši šoli začel natečaj Obleci se v knjigo (ang. 

Dress like a book). Naloga je bila, da učenec izbere knjigo in poskuša z oblačili 

in pripomočki poustvariti vsebino ali videz knjige. Da je vse skupaj bolj 

zanimivo, lahko k sodelovanju povabi tudi družino. Učenci naše šole so posneli 

veliko zanimivih fotografij. 

E.S. 



CHEESECAKE 

SESTAVINE: 
 250ml jagodnega pireja (ali pire gozdnih 

sadežev) 

 5 žlic eritritola (količino prilagodite glede 

na okus) 

 5g želatine 

 300g pasirane skute 

 150g grškega jogurta 

 200ml sladke smetane 

 150g eritritola (količino prilagodite glede 

na okus 

 100g mletih mandljev 

 100g grobo sesekljanih mandljev 

 100g grobo sesekljanih orehov 

 50g mandljev v lističih 

 100g eritritola (količino prilagodite glede 

na okus) 

 150g masla 

PRIPRAVA: 

1. Pekač obložimo s papirjem 

za peko. Pečico segrejemo na 

180°C. 

2. Oreščke zmešamo z 

eritritolom in hitro vgnetemo 

maslo. Dobljeno maso nadrobimo in razporedimo po pekaču. 

Za 15min damo v segreto pečico, da maslo porjavi. Nato 

maso razdrobimo in razporedimo po kozarcih. 

3. Grški jogurt zmešamo s skuto  in eritritolom. Gladki masi, 

ki smo jo dobili, dobro primešamo sladko smetano. Nastane 

gosta krema, ki jo nadevamo v dresirno vrečko. Tako jo 

razporedimo po podlagi v kozarcih. Te položimo v hladilnik za 

1h. 

4. Želatino pripravimo po navodilih na vrečki. Z eritritolom 

zmešamo jagodni pire in ga segrevamo do vretja. Nato mu 

primešamo želatino in ohladimo na sobni temperaturi. 

Jagodni pire nato prelijemo preko kreme. Pred postrežbo 

dobro ohladimo in poljubno okrasimo.  

SESTAVINE: 
 280g moke 

 1,5 žličke pecilnega praška 

 0,25 žličke soli 

 120g razmehčanega masla 

 280g sladkorja 

 4 jajca 

 5 limet 

 1 skodelica sirotke 

 3dl sladke smetane 

 2 žlici sladkorja v 

PRIPRAVA: 

1. Pečico segrejemo na 180°C. limete dobro operemo. Eno narežemo 

in damo na stran, saj jo bomo kasneje potrebovali za dekoracijo. 

Ostalim štirim postrgamo lupino, jih prerežemo na pol in ožamemo. 

2. Okrogel model za torto namastimo in rahlo pomokamo.  Moko 

presejemo in damo v veliko skledo aer premešamo skupaj s pecilnim 

praškom in soljo. V drugo skledo damo maslo in sladkor, ter z 

električnim mešalnikom penasto zmešamo. med mešanjem 

postopoma dodajamo jajca, eno po eno.  Hitrost nato nastavimo na 

najmanj in dodamo limetin sok ter sirotko. Primešamo tudi lupino in, 

po žlicah, postopoma še vsebino iz 1. posode. 

3. Dobljeno maso vlijemo v model in pečemo 25-30 minut v vnaprej 

ogreti pečici. Ko je biskvit pečen ga v modelu ohlajamo približno 10 

minut. Nato ga zvrnemo ven in do konca ohladimo na rešetki. 

4. Ohlajenega položimo na servirni krožnik oz. pladenj. V skledi čvrsto 

stepemo sladko smetano in sladkor. Biskvit nato s smetano v celoti 

premažemo in okrasimo po svoji želji.  

LIMETINA 
TORTA 

K.V. 



KRALJESTVO ŽIVALI 
OKAPI 

Za njih je značilno da 

imajo kratko dlako, 

njihove tanke noge in 

sprednji del imajo enak, 

kot ga imajo zebre. Za 

oba spola je značilno, da 

imata velika ušesa. 

Samice so nekoliko večje 

od samcev.  Njihovi 

mladiči se rodijo z enakim 

vzorcem kot odrasle 

živali. Da se mladiči 

izognejo nevarnosti 

leopardov, morajo po 

svojem rojstvu ostati v 

svojem zatočišču 6 do 9 

tednov po rojstvu. 

Okapi je približno take velikosti kot manjši konj ,težkak je 180 do 317 

kilogramov, njihova življenjska doba pa lahko doseže celo 30 let. Poleg 

vratu imajo tudi zelo dolg vrat in tudi dolg jezik, ki jim služi za nabiranje 

listov in vej, s katerimi se hranijo,prav tako jim pomaga tudi pri umivanju.  

 Metulji  začnejo življenje kot jajčece. Iz  jajčeca se izleže ličinka, ki jo imenujemo gosenica. 

 Po obliki in načinu življenja so gosenice povsem drugačne in odrasle živali.  

 Druge gosenice se drugače prehranjujejo in 

nimajo razvitih kril. 

 Hranijo se z raznimi rastlinskimi deli.  Ko 

gosenica odraste, se zabubi . 

 Telo od gosenice se razgradi in preobrazi v 

odraslo žival , ki jo imenujemo – metulj. 

METULJ 

N.A. 



France Prešeren 
France Prešeren je največji slovenski pesnik, ki se je rodil 3. decembra leta 

1800 v Vrbi v kmečki družini. Šolanje je začel pri stricu Jožefu, po dveh letih v 

realki v Ribnici, kjer je vpisan v zlato knjigo. Nadaljeval je v Ljubljani, leta 

1821, pa se je vpisal na študij na Dunaju.  

V drugi polovici življenja se je Prešeren živahno družil z najbolj izobraženim 

Slovencem Matijo Čopom. Čop je Prešerna usmeril na nujnost razvoja 

slovenskega jezika. Tako je na Čopov nasvet začel objavljati vse več 

slovenskih pesmi. Spopad med svobodomisleci in nazadnjaki se je stopnjeval. 

Prešeren je postajal vse ostrejši in Čop ga je vedno bolj miril. Takrat je pri 

predstojnikih pri delu za praktikanta zaprosil za finančno pomoč, a so 

njegovo prošnjo zavrnili. 

Tam se je prvič poglobljeno začel zanimati za poezijo, a se je odločil, da bo 

pravnik. V leto 1824 sodijo njegovi prvi pesniški poskusi. Kmalu pa so začele 

nastajati resnejše pesmi, kot je Povodni mož. Prešeren se prvič kot pesnik 

pojavi komaj leta 1827, s svojo pesmijo Dekletom. Kmalu se vrne v Ljubljano, 

kjer leta 1828 nastopi s prvo službo. Del njegovega takratnega razmišljanja je 

prikazano v pesmi O, Vrba. 

Prešeren se je kmalu zaljubil v Julijo 

Primic, kateri namenjen je bil Sonetni 

venec. Spomladi leta 1834 je pri sošolcu 

Blažu Crobathu postal vodja odvetniške 

pisarne. Po nesrečni ljubezni se je 

ponovno zaljubil v Ano Jelovšek, s katero 

je imel tri nezakonske otroke. A tudi ta 

ljubezen ni dolgo trajala. Leta 1846 se je 

preselil v Kranj, kjer so se njegove pesmi 

zelo dobro prodajale, a za Prešerna je bilo 

že prepozno. 8. februarja je umrl za 

cirozo jeter.  

Zanimivo za Prešerna je, da je pred svojimi prijatelji in znanci bil zelo 

skromen, tih in redkobeseden človek. Pa tudi zelo radodaren, zlasti do 

revnih in otrok. 8. februar  danes praznujemo kot Prešernov dan. Z borbo za 

uveljavljenost slovenskega jezika je zelo veliko pripomogel. Naša slovenska 

himna je sedma kitica njegove pesmi z naslovom Zdravljica. 

E.G. 

www.slovenska-bistrica.si 

ŠPORTNI DAN NA DALJAVO 

Kot že vsi dobro vemo, moramo zaradi situacije ostajati doma, od koder poteka tudi pouk. Del našega pouka 

oziroma šolanja  pa so tudi športni dnevi. Tokrat smo ga izvedli doma. 

Poudarek športnega dne je bil na naravi, kako jo moramo spoštovati in kaj vse nam lahko da. Imeli smo razne 

športne gozdne aktivnosti, iz gozdnih materialov pa smo si morali izdelati lok, medaljo ali karkoli drugega. 

Bilo je zabavno. 

E.S. 



DR. JOŽE PUČNIK 

Rodil se je 9. marca 1932 na Črešnjevcu. Odraščal je v katoliški družini, ki je med 2. 

svetovno vojno podpirala Osvobodilno fronto slovenskega naroda. Nedemokratičnost ga je 

spremljala že kot najstnika iz časa Titove Jugoslavije. Zaradi objav kritičnih misli v 

srednješolskem glasilu so mu odvzeli možnost opravljati zaključni izpit. Ni se mogel vpisati 

na univerzo, zato so ga vpoklicali v jugoslovansko vojsko. Po odsluženem roku je dobil 

dovoljenje za opravljanje zaključnega izpita. Ko ga je opravil, se je vpisal na Univerzo v 

Ljubljani. Študiral je filozofijo in primerjalno književnost ter diplomiral leta 1958. V svojih 

študentskih letih se je spoprijateljil z mladimi intelektualci, znanimi pod imenom kritična 

generacija. Imel je tudi nekaj najtesnejših prijateljev, kot so  Taras Kermauner (literarni 

kritik in filozof), Veljko Rus (filozof in kasnejši sociolog) in pesnik Veno Taufer. 

Poročen je bil dvakrat. Leta 1963 je bil 1. izpuščen iz zapora, 

je v Ljubljani spoznal študentko filologije Ireno Žerjal. 

Poročila sta se in še istega leta je bil ponovno aretiran in 

zaprt. Oblast Pučniku ni dovolila, da bi se udeležil lastne 

poroke, zato ga je med obredom zastopal njegov brat Ivan. 

Prvi sin se jima je rodil leta 1964. Po prihodu iz zapora se je, 

leta 1966, trojica preselila v Nemčijo. Tri leta kasneje sta se 

njegova žena ni sin vrnila v Trst. Tako je ostal sam, a kmalu 

spoznal svojo drugo ženo. Ime ji je bilo  Christel. Kaj kmalu se 

jima je rodila hčer Katharina. 

11. junija 2018 so po njem poimenovali konferenčno sobo. 

Inavguracija je bila v Bruslju, le 17 dni zatem. Med posebnimi 

gosti in govorniki so se našli predsednik Evropskega 

parlamenta Antonio Tajani, predsednik Republike Slovenije 

Borut Pahor, predsednik poslanske skupine Evropske ljudske 

stranke Manfred Weber, predsednik Slovenske demokratske 

stranke Janez Janša in pobudnik imenovanja Milan Zver. Prav 

tako pa se je dogodka udeležila tudi njegova družina.  

Leta 1999 je postal častni predsednik SDS. 

Naša šola nosi ime po dr. Jožetu Pučniku, poznanem kot očetu slovenske državnosti . 

PRIPOROČAMO 

FILMI: 

 Ježek Sonic 

 Naprej 

 The Addams 

Familly 

 Vohuni pod krinko 

 Dolittle 

KNJIGE: 

 Benedict Wells: O koncu žalosti 

 Sharon Creech: Pustolovka 

 Torben Kuhlamnn: Edison: skrivnost 

pogrešanega mišjega zaklada 

 James Patterson: Strašna šola: Smola 

E.G. 



Dan žena je mednarodni praznik 

žensk, ki ga vsako leto praznujemo 8. 

marca.Na začetku so ga praznovali 19. 

marca. Dan žena je dan praznovanja 

enakopravne, politične in socialne 

enakopravnosti žensk. Danes si ne 

znamo predstavljati, kako bi bilo, če 

ne bi bili vsi enakopravni, a v 

nekaterih državah še vedno ženske 

niso enakopravne moškim. Ob 

prazniku ženskam ponavadi 

podarimo šopek rož.  

DAN ŽENA MATERINSKI DAN  
Praznujemo  ga 25. marca, to je dan, ko se 

spomnimo na mame. Ta praznik se je prvič 

pojavil v 20. stoletju. Na ta dan se mamam 

zahvalimo za vzgojo, ljubeznivost in vse  

neprespane noči, učenje novih stvari in 

premagovanju ovir, ki so se na prvi pogled 

zgledale težke in nerešljive. Takrat jim 

podarimo šopek rož ali napišemo kakšen verz. 

PREŠERNOV DAN  
Je slovenski kulturni praznik v spomin na 

Franceta Prešerna. Praznujemo ga na  8. 

februarja, takrat je Prešeren umrl. Prešernov 

dan je državni dan in slovenski kulturni praznik 

in je dela prost dan. 

PRAZNIKI, KI  JIH V TEM ČASU NE MANJKA 

A. G., E. S. 

Praznik dela ali mednarodni praznik 

delavstva praznujemo skoraj v vseh 

državah sveta. Obeležujemo ga na 

prvi in drugi maj. V 19. stol. so se delavci začeli 

združevati in boriti  za svoje pravice. Začnejo se 

protesti. Ti so najprej bolj miroljubne narave, a na 

enem od protestov bomba ubije več ljudi. To se 

zgodi na protestu prvega maja, zato se nekaj let 

kasneje v Franciji odločijo vsako leto obeležiti 

njihovo smrt prav takrat. S tem praznikom 

ponazarjamo delavske pravice.  Danes sta za prvi 

maj značilna prvomajsko drevo in kres. 

Velika noč je najpomembnejši krščanski praznik. 

Kristjani na ta dan praznujejo Jezusovo vstajenje od 

mrtvih. Velika noč  je za kristjane praznik veselja in 

upanja. Velikonočne tradicije se po državah razlikujejo. 

Na veliki petek je napovedan strogi post, na veliko 

soboto se blagoslovijo jedi, ki jih zaužijemo za nedeljski 

zajtrk. Letos smo veliko noč praznovali 12. aprila.  

VELIKA NOČ 

Pust oz. pustni teden je čas, ko se oblečemo v 

pustno šemo oz. maškaro. Pustni čas nima točno 

določenega datuma, saj je odvisen od velike 

noči.                                                                          

NASTANEK PUSTA: Pust je starodavna šega, ki 

izvira iz rimskih časov, ko so februarja  divjali po 

ulicah oblečeni v kurente, ki so predstavljale 

umrle prednike.                                                    

PUSTNI TOREK: Pustne šeme preganjajo zimo in 

kličejo pomlad, ker se zime ne da zlahka odgnati.  

PUST 

PRAZNIK DELA 



ŠOLA V NARAVI 5. razred 

SMUČANJE NA AREHU 

Kot vsako leto so se tudi letos naši 

petošolci odpravili na smučarski 

teden, kjer so se nekateri učili, drugi 

pa le izboljšali svoje smučarske 

veščine. V šoli naravi so bili od 3. do 

7. februarja. Že prvi dan so smučali, 

raziskovali in se sprehajali. 

Drugi dan svojega bivanja na Arehu so starše 

razveselili z novimi fotografijami, ki so bile tokrat 

iz njihovih sob. Videlo se je, da učenci zelo 

uživajo in se veselijo novih dogodivščin. 

3. dan šole v naravi je bil zelo poseben, še 

posebej za Jurija, ki je ravno takrat 

praznoval svoj rojstni dan.  Ta dan seveda 

ni mogel miniti brez torte, ki ji je zagotovo 

sledila tudi zabava. 

Dogajale so se še številne dogodivščine in 

šola v naravi na Arehu je minila.  Učenci so 

pridobili smučarske veščine in veliko 

zabavnih trenutkov. Že po slikah lahko 

ugotovimo, da so se imeli lepo in da bi ta 

teden z veseljem še kdaj ponovili. 

 

E. S. 



Mama je ena sama                   

Mama je ena sama,                  

prva radost je mama, 

prvi spev nina-nana, 

prva beseda: mama! 

Dajmo vse rože mami, 

dajmo vsa sonca mami, 

pesem, ki v nas se drami, 

dajmo, zapojmo mami: 

naj ne ostane brez mame 

nihče na širnem svetu, 

naj žive naše mame, 

mame – najlepše na svetu! 
(T. Pavček) 

LEP VERZ, LEP DAN … 

Ladjice želja 

Skrita roka bo sejala  

divje rože za vasjo, 

vodna ptica bo dobila  

belo perje med potjo. 

 

Modra reka bo nosila  

drobne ladjice želja, 

jaz pa znova bom iskala  

pot do tvojega srca. 

 

V tanke strune bom ujela  

žar pomladi in nebo, 

bom metulje privabila,  

ki en dan le letajo. 

 

V svojo pesem bom zložila  

barve sonca in dežja, 

o ljubezni tej bom pela,  

ki vse vzame in vse da 

(F. Lainšček) 

Kaj vse pada 

Pada sneg. 

Kaj še pada? 

Pada dež, 

Zato pod streho brž. 

Kaj še pada? 

Padajo mačke in psi. 

To pa že ne! 

Padajo, padajo. 

Kar pesnik napiše, 

To vedno drži 

In lahko z neba padajo 

Tudi mačke in psi. 

Kaj še pada? 

Pada ogledalo. 

Nenadoma 

Na parket zgrmi, 

Ker se mu več 

Prave podobe sveta 

Kazati ne da, 

Zato raje pade na tla. 

Kaj še pada? 

Padajo dnevi 

In tedni in leta. 

Padajo želje, 

Obljube 

In kakšna strumna četa, 

Ki pada, 

Ki pada, 

Ki pada. 

En dva tri -  

Pade, 

In že je več ni. 

(V. Möderndorfer) 

 

Zadnja vprašanja 

Da vse, kar je, je kar tako,  

iz niča v nič, in spet in spet, atom  

in Zemlja in nebo? 

 

Nekoč in večno prej in prej,  

tam daleč zmerom še in še,  

brez smisla, časa in brez mej? 

Odgovor SNOV? Odgovor BOG? 

Mar  

sveder misli kdaj prevrta do  

tistega, kar spaja krog? 

In tudi če — kje bo ta jaz (kaj je  

ta jaz, če sploh je kaj?) da  

najde ga prihodnji čas?  

 

In če ni nič, čemu potem zavest  

rojena za vprašanje z vnaprej  

določenim »ne vem«? 

 

In tudi če ni ta zavest 

v namenu stvarstva, kaj je cilj, 

ki zanj žare milijarde zvezd? 

 

Če sem le snov, ki se spočne in  

spet odmre v nevedni VSE, kdo,  

kaj je to, kar VE, kar JE? 

(J. Menart) 

Pripravila: E.S. FOTO: emojipedia.si 



LEPA BESEDA LEPO  

MESTO NAJDE... 

Ni potrebno dvigovati veliko 

teže, če želiš biti močan. 

Dvigni sebe vsakič, ko padeš, 

in to bo dovolj. 

Na koncu niso leta življenja, 

ki štejejo, ampak dejstvo, 

koliko življenja je bilo v teh 

letih. 

Živeti je ena najredkejših 

stvari na svetu, saj večina 

ljudi le obstaja. 

Tisti, ki sledi množici ne bo 

prišel dlje kot množica. Tisti, 

ki pa hodi sam, bo 

najverjetneje našel sebe na 

krajih, kjer še nihče ni bil. 

Ni bistvo, kako močno znaš 

udariti. Bistvo je, kako močen 

udarec zmoreš sprejeti nazaj. 

Vsak je genij, ampak če 

sodimo ribo po tem, kako 

pleza na drevo, bo celo 

življenje živela v prepričanju, 

da je neumna. 

Bogat ni tisti, ki veliko ima, 

temveč tisti, ki veliko da. 

Življenje je kot vožnja s 

kolesom. Da bi ohranil 

ravnotežje se moraš 

premikati naprej. 

SLIKI ZA RAZMISLEK ... 

FOTO: emojipedia.si 

Pripravila: E.S. 



KORONA VIRUS 
AKTUALNO 

MISIJA, KI JE ŠE NISMO DOŽIVELI 

Da preverijo, ali ima 

oseba virus, zdravniki 

izvajajo testiranje, 

oseba pa se lahko 

seveda okuži tudi 

takoj po testiranju, kar 

je problem. Ljudje pa 

se moramo poleg tega 

zavedati tudi, da tudi 

če mi nimamo znakov 

koronavirusa, smo 

lahko prenašalci. 

Temu je tudi 

namenjena 

samoizolacija. 

Koronavirus je virus, ki se je v precej kratkem času razširil po svetu in ustvaril pandemijo, ki je za 

nekaj odtenkov zmanjšala vrvež vsakdana. Bolezen zanj se strokovno imenuje Covid - 19. Virus se je 

pojavil v mestu Vuhan na Kitajskem, decembra lani. Znanstveniki menijo, da se je na človeka razširil 

iz netopirja. Čeprav ima virus podobne simptome kot pljučnica, kašelj, vročina, občutek pomanjkanja 

zraka, so ugotovili, da ni le navadna pljučnica. Začelo se je množično obolevanje in posledično tudi 

umiranje, predvsem starejših in oseb z oslabljenim imunskim sistemom. Čeprav se nam je morda 

zdelo nemogoče, je prišel tudi k nam v Slovenijo in preden smo uspeli ukrepati, se je razširil. Po 

številnih ukrepih osebne higiene se je začela samoizolacija, ki so jo postopoma stopnjevali. Čeprav se 

razmere počasi izboljšujejo, moramo vestno izpolnjevati zahteve vlade. 

Ker je virus nov, zanj 

še ne poznamo 

zdravila ali cepiva, 

ljudje pa seveda 

ustvarjajo bolj ali manj 

logične teorije o tem, 

ali je virus razvit 

namenoma ali nekdo 

že ima cepivo in 

zdravilo in podobne 

stvari. Nič od tega, 

razen znanstveno 

dokazanih stvari, ni 

zagotovo resnično. 

»SLOVAR«: 

PANDEMIJA - epidemija (hitro 

širjenje bolezni), ki se razširi čez več 

držav, celin … 

SAMOIZOLACIJA - biti v distanci z 

vsemi osebami - socialna distanca 

Uradni podatki se ves čas spreminjajo, zato jih ne moremo navesti. 



Prvi uradni primer je imel v Sloveniji zdravnik, ki se je k nam pripeljal čez Italijo. To se je zgodilo 

približno po zimskih počitnicah, torej v začetku meseca marca. Začeli so se ukrepi v šolah in ostalih 

ustanovah z veliko ljudmi na istem mestu. Dobili smo razna razkužila in veliko navodil za osebno 

higieno. Začelo se je zapiranje šol, domov upokojencev in podobnih institucij, v krajih, kjer so zaznali 

več primerov. Ni se nam zdelo zelo verjetno, a zgodilo se je. Tudi v naših krajih smo 13. 3. 2020 uvedli 

samoizolacijo, ki je bila najprej predvidena za dva tedna, a se je seveda podaljšala. Čeprav nihče od nas 

ne ve, kako dolgo bo ta trajala, moramo ostati pozitivni. 

S samoizolacijo se je začel tudi pouk na daljavo, ki smo ga vsi že dodobra spoznali. 

Zagotovo ima vsak drugačno mnenje o njem, a lahko si ga le olajšamo, stanja ne moremo 

spremeniti. Pomembno je le, da delo opravljamo sproti. 

Učenci naše šole učiteljem redno pošiljamo razne izdelke, ki jih kasneje tudi 

objavijo na šolski spletni strani. Tukaj je nekaj utrinkov domačih učilnic: 

OSTANITE 

POZITIVNI IN 

ZDRAVI! 
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RAZVEDRILO 
Z. Š. P.  
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ŠNJEČE  

BOGOL 

TECPOKLO 

SNIKREČAK 

JMEULTEKČ 

ZINEMCE 

JAPEK 

NDOSA VERDEJ 

MAROFSE 

TEMSRAKIS TVOA 

LICPOSTI Z DARRAJEM 

JIŠMRAVLEČ 

KOTOMAVILO 

ACKLJUAČVIN 

PREMETANKE 

REŠITVE 

ČEŠNJE - GOLOB -  KLOPOTEC  - KRESNIČKA - METULJČEK - MEZINEC - 

PAJEK - SADNO DREVJE - SEMAFOR - SMETARSKI AVTO - POLICIST Z 

RADARJEM - MRAVLJIŠČE - NETOPIRJI- TONEIRPIJ - LOKOMOTIVA - 

KLJUČAVNICA 

UGANKE 

1. Sredi rumenega klasja roža rdeča je zrasla. Veter se v polje zaganja, 

roža rdeča se klanja.  

2. Spomladi se prvi zbudi, z glavico belo neslišno zvoni.  

3. Beli cvetovi krasijo drevesa, rdeči plodovi pa tvoja ušesa.  

4. Podoben je žogi, a bolj je lahak, če spustiš ga iz rok, ti uide v zrak.  

5. Trata z njo je posejana, zajčku je najslajša hrana. Le tri liste si obleče, 

štiri najdeš z malo sreče.  

6. V lončku poseda, se nič ne premika, a neznansko rad pika.  

7.  Zakrivljeni kremplji, velike oči, podnevi se skriva, ponoči lovi, podnevi 

je tiho, ponoči skovika, meso ima rada, je zrnje ne mika.  

8. Vitke, bele so postave, dolgih in zelenih las, k tem nevestam sred 

dobrave rad zahaja veter v vas  

9. Modro in mirno neskončno se zdi, s plimo, oseko  raste, kopni.  

10.  Sredi trate zvezde zlate, za njimi ostala so bela padala.   

REŠITVE 

1. (MAK) 2. (ZVONČEK) 3. (ČEŠNJA) 4. (BALON) 5. (DETELJICA) 

6. (KAKTUS) 7. (SOVA) 8. (BREZE) 9. (MORJE) 10. (REGRAT) 
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VICI 
STANOVANJE 

Se sprehaja blondinka po cesti, pa se ustavi pri obcestni luči. Na drogu je 

obešen letak na katerem piše ODDAJAMO STANOVANJE. Pa blondinka 

potrka na drog. Čaka, čaka pa nič. Mimo pride policaj pa vpraša blondinko: 

"Ja kaj pa počnete?" 

"Tukaj piše da oddajajo stanovanje. Trkam, pa se 

noben ne oglasi." 

Policaj pogleda navzgor pa pravi: "Ja, to je pa res 

čudno. Zgleda, da so doma, saj imajo prižgano 

luč." 

ŽELVA IN ROP 

Se sprehaja želva po cesti, pa jo oropa 12 polžev. 

Pride policija. 

Želva: Joj, se ničesar ne spomnim, je potekalo vse tako 

hitro ... 

VREME 

Gresta prašič in pes po cesti, pa začne padat dež. 

Reče prašič : “Pasje vreme” 

Pa reče pes: “Ja, svinjsko lije” 

RDEČE OČI 

Franc: “Jure, ali veš, zakaj ima slon rdeče oči?” 

“Zato, da se laže skrije v češnjo!” 

“Daj, daj, kje si pa to slišal?” 

“Si že kdaj videl slona na češnji?” 

“Ne!” 

“No, vidiš, tako dobro se je skril!” 

ČEŠNJE NA DREVESU 

Polž pleza po deblu češnje. Mimo prileti kos in mu 

reče: 

“Nima smisla, da plezaš po drevesu, saj ni nič češenj!” 

“Ko bom na vrhu bodo že!” 

KOLIKO JE VISOKA ŠOLA? 

Učiteljica vpraša učenca koliko je visoka šola? On 

ji odgovori dva metra. Učiteljica vpraša zakaj 

ravno toliko? Učenec reče, ker jo imam čez 

DOKAZ 

Sodnik vpraša policista: Kako ste vedeli, da je 

obtoženi pijan? 

Stal je sredi ceste. 

Zaradi tega, pa ni nujno, da je pijan. 

Poskušal je dvigniti belo črto ... 

ŽELJA 

“O, mlada gospodična. Vedno kadar vas vidim, kako 

se smejite, vas 

želim povabiti k sebi.” 

“Ste samski?” 

“Ne, zobozdravnik sem.” 
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ZANIMIVA DEJSTVA 

Večina ljudi porabi za 

hranjenje pet let svojega 

življenja. 

 Med se ne pokvari. 

Tako ga lahko 

teoretično jeste 

tudi 3000 let star 

med. 

Povprečno dnevno 

vdihnete 23.000 

tisočkrat 

Vsak dan se povprečno rodi 

371 000 ljudi. 

 Španska himna nima 

besedila. 

4-letniki v povprečju 

postavijo 450 vprašanj na dan 

Desničarji v povprečju živijo 9 

let več od levičarjev. 

Ljudje, ki se trudijo, da bi 

osrečevali druge, postanejo 

najbolj osamljeni na koncu.   

 Tudi mrtvaki lahko 

dobijo kurjo polt. 

FOTO: emojipedia.si,  VIR: svetovni splet 

Bolj kot smo srečni, manj 

spanca potrebujemo. 

Žensko srce bije hitreje od 

moškega. 

Na dan proizvedete 1 liter 

sline. 

Novorojenčki so barvno slepi. 

STE VEDELI? 



UPAMO, DA STE SE OB BRANJU 

ZABAVALI, SE KAJ NOVEGA 

NAUČILI ALI SE VSAJ MALO 

SPROSTILI. ŽELIMO VAM VSE 

DOBRO V TEJ SITUACIJI, 

PREDVSEM PA VELIKO ZDRAVJA, 

KI JE TA TRENUTEK  NA PRVEM 

MESTU. OSTANIMO DOMA, NE 

SAMO ZASE, TEMVEČ ZA VSE 

SKUPAJ. SKUPAJ LAHKO 

PREMAGAMO TA VIRUS! 

ŠOLSKO NOVINARSTVO 


