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UREDNIŠKI ODBOR SE PREDSTAVI 

Dragi bralci, pred 

vami je po dolgem 

času ponovna  izda-

ja Brinjskega čukca, 

glasila razredne 

stopnje Osnovne šo-

le Brinje Grosuplje.  

V letošnjem letu so 

pri novinarskem 

krožku sodelovali 

učenci novinarji iz 

4. in 5. razreda, ki 

so pridno pisali in 

zbirali prispevke, 

objavljali novice na 

šolski spletni strani, 

se učili sestavljati 

rebuse in križanke 

ter se prvič preizku-

sili v oblikovanju 

lastnega glasila. 

S pomočjo učiteljev 

in učencev razredne 

stopnje ter OŠPP, ki 

so v tem šolskem le-

tu doživeli in opisali, 

fotografirali pa tudi 

narisali mnogo zani-

mivega, smo uspeli 

sestaviti pisano gla-

silo. Naše glasilo je 

priloga šolskemu 

glasilu Cajtn'g, ki ga 

vsako leto oblikujejo 

učenci predmetne 

stopnje.   

Upamo, da si boste 

vzeli časi in pre-

brali naše in vaše 

prispevke. Glasilo 

je v elektronski 

obliki  dostopno na 

spletni strani šole. 

V tiskani obliki pa 

si ga lahko ogleda-

te in preberete  v 

šolski knjižnici.  

Želimo vam prijet-

no branje! 

 

Smo radovedni no-

vinarji iz 4. in 5. 

razreda, ki radi raz-

iskujemo in počne-

mo veliko različnih 

stvari.  

Zala rada kuha in 

pleše, Živa igra kla-

vir in bere, Lana pa 

rada ustvarja in se 

potaplja. Filip uživa 

v plezanju in plesu. 

Petošolec Peter 

rad bere in smuča, 

njegov soimenjak 

iz 4. razreda  pa 

lepo poje in rad 

peče palačinke. 
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V mesecu septembru so prvošolci prvič obi-

skali šolsko knjižnico, kjer jim je knjižničar-

ka Polona predstavila knjižnico in pokaza-

la, kako se ravna s knjižničnim gradivom. 

Učenci so si ogledali knjižne police, dobili 

čisto prave izkaznice in za povrhu še daril-

no knjigo za dobrodošlico. Tekom šolskega 

leta so pridno obiskovali knjižnico, saj so v 

šoli že spoznavali prve črke in številke. 

V tednu otroka so  naši šolarji obi-

skali otroke iz vrtca Rožle ter z nji-

mi preživeli prijetno in ustvarjalno 

dopoldne.  

Vse učence pa je obiskal slovenski 

pisatelj, prevajalec,  igralec in komik 

Boštjan Gorenc Pižama. Na humo-

ren način jim je predstavil svoje delo 

ter jim tako prijetno popestril dan. 

NAŠI PRVOŠOLCI... 
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Svojo prvo delovno soboto so preživeli v 

družbi lokalnih društev, s katerimi so 

gasili, pekli, plesali in telovadili. 

Konec meseca oktobra so jih starejši 

učenci slovesno sprejeli v Šolsko skup-

nost učencev. Za njih so peli, plesali in 

igrali ter jim tako pokazali, kaj pomeni 

biti odgovoren član skupnosti učencev 

OŠ Brinje Grosuplje.  



 

 

Tradicionalni slovenski zajtrk je minil v 

znamenju čebelarjev in čebel. Po oku-

snem zajtrku, sestavljenem iz medu, 

masla, domačega kruha, mleka in jabolk, 

so se učenci 1. b preoblekli v čebelarje in 

izdelovali sveče iz voska.  

V mesecu februarju so se po-

gumno  udeležili plavalnega 

tečaja. Ugotovili so, da so pla-

vanje in vodne igre zakon! 
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...SO ZAKORAKALI V ŠOLSKE KLOPI 

Spomladi so tri dni preživeli v domu 

Fara pri Kočevju, kjer so za njih pri-

pravili zabaven program, poln novih 

doživetij. V gozdu so kurili taborni 

ogenj, na katerem so pekli klobase. 

Postavili so si čisto prave šotore ter 

se podali  na pohod in nato še v 

adrenalinski park, kjer so najdrznej-

ši preizkušali svoj pogum.  

V mesecu maju so se učenci 1. b družili z no-

vo učiteljico Nino na pohodu po okolici Gro-

suplja.  Tako so prijetno preživeli že tretjo 

delovno soboto v letošnjem šolskem letu.  



 

 

V mesecu aprilu so  se učenci 2. razreda odpravili proti Fari, ki leži ob prele-

pi reki Kolpi. Tam so preživeli 3 dni v šoli v naravi. Kaj so doživeli, so na šol-

ski spletni strani opisale njihove učiteljice. Preberite, kako so se imeli in si 

oglejte foto utrinke. 

Ko smo prispeli, so nas pričakali prijazni učitelji iz doma. Pripravili so nam pravo do-

godivščino preživetja v naravi. Na začetku smo se naučili, kako zakuriti ogenj, če pri 

sebi nimamo vžigalic. Nanosili smo veliko netiva, dračja in trsk 

ter s kresilom uspešno zanetili ogenj. Naučili smo se tudi po-

staviti šotor. Razdelili smo se po skupinah in nato sami zakuri-

li majhna ognjišča. Ko so gorela, smo jih opazovali z iskrico v 

očeh. Postavili smo tudi svoje šotor- ske domove s tako imenova-

nim šivanjem vrvi.  Polni novih do- živetij smo se nato odpravili 

nazaj v dom, povečerjali, naredili obisk treh spomenikov in za 

konec obiskali še lončarja, ki nas je začaral s prelepimi lončarskimi izdelki. Zvečer pa 

smo se polni lepih vtisov zazibali v sladki spanec.  

DRUGI RAZRED... 
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»Pripravili so nam 

pravo dogodivščino 

preživetja v naravi.« 

PRIJAZEN SPREJEM V CŠOD FARA 



 

 

Danes smo se prebudili v oblačen 

dan, vendar smo od samega nav-

dušenja nad pričakovanjem adre-

nalinskega parka odpihnili prav 

vse oblake. Kot levi smo se borili 

in preplezali še tako zahtevno 

prepreko v parku. Dokazali smo, 

da smo neustrašni. Polni adrena-

lina smo si nato umirili utrip z 

obiskom gozdne jase. Ko smo na-

polnili želodčke, smo se odpravili 

še na obisk ekološke kmetije. Pričakalo nas je ogromno domačih živali: pujski, krave, 

bik, goske, kokoške, puran, konji, koze, ovčke, osli in psi. Živali so nas toplo sprejele 

in uživale pod »čohanjem« na- ših rok. Seveda pa smo kmetu po-

magali tudi pri kmetijskih opravilih kot so kidanje gnoja in 

nošenje sena. Dobro smo se od- rezali, pa vendar smo priznali, da je 

delo kmeta zahtevno in bi se težko privadili nanj. Po sladki 

večerji smo imeli predstavitev skupin, ki živijo skupaj v sobah. 

Naša naloga je bila, da smo se predstavili s pesmijo, ki smo jo sami 

izbrali. Izbrali smo si pesmice Osliček gre v gozdiček, Banana in pa himno naše šole. 

Zažgali smo! Sledil je še disko ples v soju žarometov in hop-hop skok v posteljo, da se 

pripravimo še za zadnjo avanturo pred odhodom domov.  

Z grenkim priokusom smo zjutraj pospravili sobe in spa-

kirali prtljago. Sledilo je spoznavno srečanje s potočnimi 

živalcami: postranicami, vrbnicami in muhami enodnev-

nicami. Ogledali smo si njihovo gibanje v vodi in zgradbo 

telesa. Pod elektronsko lupo smo še pobližje spoznali nji-

hove posebnosti. Nekateri smo tudi prvič mikroskopirali. 

In veste kaj? Prava harmonija za oči. Čudili smo se ne-

verjetni zgradbi notranjosti živa-

lic, ki je s prostim očesom ne more-

mo videti. Za ure- jenost sob, sodelo-

vanje in pridnost smo dobili tudi 

pisna priznanja. Prav tako sta nas 

zelo pohvalili tudi učiteljici Tjaša in 

Maša, ker smo bili pridni, radovedni in otroško igrivi. 

Polni novih spoznanj in vtisov smo se odpravili še na tež-

ko pričakovano kosilo. Hvaležni za čudovite tri dni bivanja v okolju prelepe narave, 

smo se odpravili proti domu, kjer so nas na parkirišču nasmejano pričakali naši star-

ši. Priznamo, tudi sami smo jih bili zelo veseli. 

SLOVO OD POTOČNIH ŽIVALIC 
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PREBUDILI SMO SE V OBLAČEN DAN 

»Dokazali smo, 

da smo 

neustrašni.  

»Prava harmonija 

za oči!.« 

...ŽIVLJENJE V NARAVI 



 

 

Tretješolci so šolsko leto za-

čeli … na morju! Meseca sep-

tembra so imeli, medtem ko 

smo ostali spet gulili šolske 

klopi, šolo plavanja v Seči pri 

Portorožu.   

 V 3. RAZREDU... 

Pri zabavnem raziskovanju so raziskovali me-

hurčke. In kaj so povedali? 

Valentina: “Mehurčki so iz detergenta in vode. 

So vedno okrogli.” 

Nik: “Ugotovil sem, da mehurček pogasi svečo.” 

Bernard: “Ugotovil sem, da je v mehurčku zrak.” 

Iza: “Mehurčki so zelo posebni, ker so zelo lepi.”  

Stran 8 

ŠOLSKA KRONIKA 

BRINJSKI ČUKEC 

Naša šole je EKO ŠOLA, zato so 

učenci 3. a pri likovnem pouku 

ustvarjali iz odpadne embalaže, ko-

laž papirja in teksturnega papirja. 

Izdelali so zelo zanimiva vozila.  

Tudi v popoldanskem času jim ni dolgčas. Učiteljica 

Lucija je deklice v podaljšanem bivanju navdušila s 

flamenkom. Kar nekajkrat so se že preoblekle v čudo-

vite obleke in zaplesale.  



 

 

Na delovno soboto so obiskali ga-

lerijo, kjer so opazovali slike. V 

šoli pa so se prelevili v umetnike 

in ustvarili prave umetnine. 
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...SE DOGAJA VELIKO ZANIMIVEGA 

Učenci 2. c z razredničarko Romano Koščak so tretješol-

cem podari štiri paličnjake. Večina otrok se jih je zelo raz-

veselila. Nekateri otroci so bili na začetku do njih bolj za-

držani in se jih niso upali prijeti. Po enem mesecu pa sko-

raj nihče ni imel več strahu pred njimi. Otroci so jih vsak 

dan razvajali, še posebno deklice. Postali so že čisto udo-

mačeni. Kdo opazi paličnjaka na fotografiji?  

Po novem letu so 3. razred 

obiskali Marsovci!.  No, v re-

snici samo  v predstavi, ki so 

jo učenci pripravili po skupi-

nah. Blip, Čip in Kip so spoz-

nali žarnico in termometer. 

Ugotovili so, da so Zemljani 

zelo nenavadna bitja, vendar 

so jih na koncu vseeno pova-

bili, da se jim pridružijo v ve-

soljski ladji.  



 

 

ČETRTI RAZRED... 
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V mesecu septembru so se 

četrtošolci podali na že sko-

raj tradicionalni pohod na 

Šmarno goro. Imeli so srečo 

z vremenom in z razgledom. 

Mišk na gori sicer ni bilo, 

kljub temu pa jim zlepa ni 

zmanjkalo sladkih pribolj-

škov iz nahrbtnikov in trgo-

vine. 

Oktobra so učenci 4. c obiskali goz-

dno učno pot in utrdili svoje znanje o 

geometrijskih telesih in likih ter ga 

poglobili na področju skladnosti in 

simetrije likov. Za ogrevanje so izde-

lali like in telesa iz naravnega mate-

riala. Nato je sledila velika igra s 

kocko, pri kateri so s pomočjo znanja 

matematike in slovenščine v skupi-

nah reševali naloge in z malce sreče 

hitro prišli do števila 30.  

V pustih novembrskih 

dneh je gospa Mojca Pret-

nar s četrtošolci šivala, 

spoznavala velika števila 

in jim razširila pogled na 

recikliranje. Bilo je zani-

mivo, aktivno, poučno in 

zabavno. 



 

 Stran 11 BRINJSKI ČUKEC 

ŠOLSKA KRONIKA 

...V SLIKI IN BESEDI 

V mesecu decembru so učenci 

sodelovali na šolskem novo-

letnem bazarju. Izdelke za 

bazar so pripravljali skupaj s 

starši, sestricami, z bratci, 

dedki in  babicami. Vzdušje 

je bilo delavno, sproščeno in 

nadvse prijetno. Za piko na i 

pa so poskrbeli peki palačink 

in kuharji čaja.                                                                                                             

Spomladi so se odpravili na naravo-

slovni dan v Arboretum Volčji Potok. 

V naravnem okolju so opazovali raz-

lične vrste dreves in grmov. Ogledali 

so si dele cveta ter obiskali še druge 

zanimivosti: sobo orhidej, sobo kak-

tusov, zvonček želja in muzej iluzij. 

Kljub deževnemu vremenu so se 

imeli lepo in se veliko naučili.  

Četrtošolci aktivno sodelujejo v pro-

jektu M@kers, v okviru katerega 

spoznavajo kulturno dediščino in pod-

jetništvo. V mesecu maju so imeli 

tehniški dan na temo varčevanja. 

Obiskali so grosupeljsko tržnico, sla-

ščičarno Royal, trgovino Zlata nit in 

cvetličarno. Na poti proti tržnici so 

naleteli na župana, ki je z njimi spre-

govoril nekaj besed.  Ogledali so si  

lokalno ponudbo izdelkov in cene za-

nje. V šoli so izdelali hranilnik in na-

redili varčevalni načrt.  



 

 

5. RAZRED 
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V Vojniku je bilo 13. aprila osnovnošolsko prvenstvo 

v športnem plezanju. Na njem je sodelovalo 142 

učenk in učencev z vse Slovenije. Našo šolo so za-

stopali 4 učenci. Najuspešnejši je bil petošolec Maks 

Mihalič, ki je postal državni prvak med mlajšimi 

učenci brez licence. Maks, ponosni smo nate! 

V sredo, 10. 4. 2019, so se učenci 

odpravili na potep po Ljubljan-

skem barju. Na Igu so si ogleda-

li  stalno razstavo o koliščarjih. 

V naravnem rezervatu Iški mo-

rost so spoznali značilna živ-

ljenjska okolja Ljubljanskega 

barja in načine gospodarjenja. 

Obiskali so še eno najglobljih 

slovenskih jezer pod Sv. Ano in  

Plečnikovo mojstrovino - cerkev 

sv. Mihaela v Črni vasi.  

Petošolci so skupaj s 

sedmošolci iz NIS  

skoraj pomladno smu-

čarsko obarvano  šolo 

v naravi preživljali v 

CŠOD Gorenje na 

Rogli. Kljub temu, da 

je bil že marec, ja 

ostalo dovolj snega za 

smučanje.  



 

 

POTUJE IN ZMAGUJE 
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V sredo, 5. 6. 2019, so se na doma-

čem športnem igrišču pomerili 

učenci in učenke 4. in 5. razreda v 

atletskem troboju. Skupaj z učenci 

OŠ Šmarje Sap in OŠ Dobrepolje so 

tekmovali v naslednjih disciplinah: 

tek na 60 m, skok v daljino z zale-

tom in met žvižgača. Naši učenci so 

ekipno zasedli 1. mesto. Iskrene 

čestitke! 

Učenci 4., 5. in 6. raz-

reda so se v petek po-

poldan odpravili v šolo 

na ples. Čeprav je bil 

odziv petošolcev bolj 

skromen, so se udele-

ženci družili, zabavali 

in sprostili.  Upamo, da 

bo naslednje šolsko leto 

večja gneča na plesi-

šču.   

Vožnja z lojtrnikom, estavele, po-

žiralniki in žabe. To je le nekaj 

stvari, ki se bodo učencem vtisnile 

v spomin po izletu na Cerkniško 

jezero, za katerega domačini radi 

rečejo: “JZERO JE, JZERA NEJ!”  



 

 

OSNOVNA ŠOLA ... 
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Letošnja Simbioza giba je bila plesna. 

S pomočjo varuhinje Mance so se 

učenci, učitelji, babice in dedki  nau-

čili dveh belokranjskih plesov. Uživali 

so prav vsi, za kar je s svojim sinte-

sajzerjem in ubranim petjem poskrbel 

Inin dedek.  

Učenci so se podali proti Cer-

knici, kjer so spoznavali lepote 

Notranjske. Medtem ko se je 

ena skupina povzpela na Sliv-

nico, je druga obiskala Cerkni-

ško jezero. Na Slivnici jih je 

pričakala odprta koča, v kateri 

k sreči ni bilo čarovnice. Skupi-

na ob jezeru pa se je povzpela 

na lojtrnik in se zapeljala 

okrog jezera. Ob ponovnem 

snidenju so drug drugemu opi-

sovali svoje izkušnje in dožive-

tja. 

Učenci OŠPP so čudo-

vito oktobrsko  vreme 

izkoristili za raziskova-

nje arboretuma Volčji 

Potok. Naučili so se ve-

liko novega. 



 

 

...S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 
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Na hladni majski dan so se učenci 

dobro ogreli na 26. regijskih igrah 

Specialne olimpijade Slovenije.  V 

Športnem parku na Vrhniki je  tek-

movalo kar 340 udeležencev. Z dobro 

voljo so premagali deževno vreme in 

tekli med kapljicami. Luka, Primož, 

Urban, Jan, Džanan in Aljaž so se 

zelo potrudili in odlično zastopali na-

šo šolo. Iskrene čestitke! 

4 učenci oddelkov PPVI 3 in 

PPVI 4 so se udeležili delovnih 

dni v VDC Tončke Hočevar v 

Ljubljani. Obiskali so lesno in 

keramično delavnico ter delavni-

ci izdelovanja ščipalk in razvr-

ščanja voščilnic. Med delom so 

vsak dan imeli malico, kjer so si 

lahko v hišnem baru naročili ka-

vo ali kakšno drugo dobroto. 

Nekateri učenci so letos na športnem 

dnevu prvič stali na drsalkah. Odšli 

so na Bled, kjer so se za ogrevanje 

najprej sprehodili okoli jezera nato 

pa se podali na drsališče. Prvi občut-

ki so bili mešani, saj niso bili ravno 

prepričani, da bodo ostali na nogah. 

Vendar so z vsakim korakom po ledu 

pridobivali samozavest in ob koncu 

dneva postali že pravi drsalci. V veli-

ko pomoč so jim bili učenci 8. in 9. 

razredov, saj so jim pomagali pri 

padcih in jih bodrili. Športni dan so 

vsi zaključili z nasmeški na obrazu. 



 

 

ERASMUS M@KERS 
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M-eet 

A-spire 

K-now-how 

E-xperience 

R-isk-take 

S-uceed  

Projekt M@KERS je dvoletni mednarodni projekt v kate-

rem sodeluje 6 šol iz Italije, Walesa, Norveške, Latvije in 

seveda Slovenije.  S projektom želimo  spodbuditi podjetni-

ško razmišljanje pri otrocih ter razvijati njihovo digitalno 

pismenost.  

V prvem letu so se učenci seznanili s kulturno dediščino 

sodelujočih držav ter izdelali tri izdelke, ki so jih nato pro-

dajali na mednarodnem sejmu.  Za  medeno milo in mede-

ni balzam za ustnice so posneli celo reklamo. Udeležili so 

se dveh mednarodnih srečanj v Italiji, in sicer v mesecu 

marcu na Elbi, v maju pa v Agliani. Poglejte si foto utrinke 

projektnih aktivnosti ter preberite intervju z  Ajdo Zajec, 

ki je potovala na Elbo ter s Petrom Permetom, ki obiskal  

Agliano in sodeloval na mednarodni tržnici.  

Neli, zvezda reklame za medeni 

balzam za ustnice. 

HONEY LIP BALM:  

 MAKES YOU  

FEEL BEAUTIFUL 

Na snemanju reklame za medeno 

milo je bilo zabavno. 

Naša ekipa na mednarodnem sejmu v Agliani je bila uspešna pri prodaji. 

HONEY SOAP: 

LIKE BEES TO HONEY 
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 Koliko časa ste se vozili na Elbo in s čim? 

7 –8 ur smo potovali  s kombijem,  

nato še eno uro s trajektom.  

 Koliko časa si bila na Elbi? 

7 dni. 

 Kje si spala? 

Pri italijanski družini, ki so jo sestavljali oče, mama in dve hčerki, Nora in Ema, stari 

12 in 14 let. Eme ni bilo doma, ker je šla ne neko izmenjavo. 

 Ali ste vsi spali pri isti družini? 

Ne, vsak je imel svojega gostitelja, razen Žana in Miše, ki ju je skupaj gostil en učenec.  

 V katerem jeziku ste govorili? 

V angleščini. Nora je dobro govorila angleško, mama in oče pa sta si včasih pomagala 

s prevajalnikom.  

 Ali si imela tam pouk? 

Pri pouku sem preživela uro ali dve na dan. 

 Kako zgleda pouk na italijanski šoli? 

Ure imajo dolge 60 minut, 2 krat na teden imajo pouk do 17. ure. Samo takrat  gredo 

lahko na kosilo v bližnjo jedilnico. V šoli drugače nimajo kosil in malice. Malico obi-

čajno prinesejo s sabo ali pa jim jo prinesejo kasneje starši. Učenci k pouku velikokrat 

zamujajo, vendar nimajo neopravičenih ur. 

 Kaj ti je bilo najbolj všeč? 

Starinski avtobus s plastičnimi sedeži. Na sredini je imel stol za učitelja, ki je edini 

imel varnostni pas.   

 Kaj ti ni bilo všeč? 

Za večerjo smo imeli preveč hrane: dunajski zrezek, pomfri, solato, ribo, sladico in še 

pašto.  Italijani največ jejo zvečer.  

 Ali si se naučila govoriti italijansko? 

Ja, posamezne besede: buona notte, arrivederci... 

 Ali sta z gostiteljico ostali v stikih? 

Ja, vsako jutro si zaželiva dobro jutro. 

 Kako si se pripravljala na pot v Italijo? 

Na telefon sem si naložila aplikacijo za učenje jezika.  

 Ali bi nam priporočala, da se udeležimo takšne izmenjave? 

Ja, ker so zelo prijazne družine in je zabavno.  

 Hvala za odgovore! 

INTERVJU Z AJDO ZAJEC, UDELEŽENKO IZMENJAVE NA ELBI 



 

 

INTERVJU S PETROM PERMETOM, UDELEŽENEC IZMENJAVE V AGLIANI 
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 Kam si šel in za koliko časa? 

Šel sem v Italijo, v Agliano za en teden torej od nedelje, 19.5. do sobote, 25.5. 2019. 

 Kdo je potoval s tabo in kako ste potovali? 

Z mano sta potovala Anže in Tin, pa Tinkara, Petra, Neli, Medeja, Nina in tri uči-

teljice, Tina, Urška in Marjetka. 

 Kdo so bili ostali udeleženci in koliko jih je bilo? 

Ostali udeležencev je bilo kar precej, saj so prišli iz kar štirih različnih držav. To so 

bile Norveška, Latvija, Wales in Italija, Elba. 

 Kako ste se pogovarjali? 

Pogovarjali smo se po angleško. 

 Kaj ste tam delali? 

Dopoldne smo šli v muzej, vrtnarijo ali pa smo ostali kar v šoli, kjer smo se učili 

narediti pico. Popoldne pa smo se pripravljali na četrtkov sejem. V četrtek smo 

imeli sejem in v petek smo z družinami odšli na izlet.  

 Pri kom si stanoval? 

Pri zelo prijazni štiričlanski italijanski družini. Moj gostitelj je bil Gioele. 

 Kaj ti je bilo najbolj 

všeč? 

Ko smo šli v muzej Leonarda da 

Vincija v Vinciju. 

 Kaj te je motilo? 

Da Italijani veliko jejo zvečer in 

si večinoma sploh ne umivajo 

zob. 

 V čem se razlikuje itali-

janski šolski sistem od 

slovenskega? 

Malico si prinesejo od doma, ko-

silo pa hodijo jesti v bližnjo 

gostilno. 

 Kakšno hrano imajo? 

Zelo dobro. Italijanska hrana se po okusu kar razlikuje od slovenske, čeprav se ime 

in videz ne razlikujeta veliko. 

 Koliko novih prijateljev si spoznal? Ali boš ohranil stik z njimi? 

Dobil sem veliko novih prijateljev, ne samo iz Italije, tudi iz drugih držav  in 

upam, da bom ohranil stik z njimi. 

 Kako lahko postaneš kandidat za izmenjavo? 

Jaz sem se prijavil najprej na natečaj, nato pa posnel reklamo za medeno milo, ki 

je bilo eno treh naših izdelkov. Kasneje sem pomagal na delavnicah, kjer smo 

delali oz. izpopolnjevali naše izdelke. Upam, da se bom lahko udeleževal izme-

njav tudi v naslednjih letih. 

 Hvala za odgovore! 



 

 

28. maja 2017  smo se 

mami, oči in jaz odpra-

vili na  Japonsko.   

Leteli smo 11 ur 

vključno s prestopa-

njem.  

 

Na Japonskem smo se 

iz Tokyja v Hirošimo 

peljali z najhitrejšim 

vlakom SHINKAN-

SEN. Najbolj me je bi-

lo strah, ko smo šli na 

napačen vagon. K sre-

či smo našli pravi va-

gon, preden se je vlak 

razcepil.  

 

Obiskali smo park v 

katerem prebivajo ja-

ponske opice makaki. 

Bile so zelo navihane, 

tako da so nam sledile 

do izhoda. Do tja 

smo odšli peš, za 

nazaj pa smo se 

peljali z njihovim 

avtobusom.  

 

Japonska hrana 

me ni ravno nav-

dušila, zato sem 

vsak dan jedel 

mešana  

   jajčka. 

 

Obisk Japonske mi 

je bil všeč. Najbolj 

pogrešam njihove 

hitre  vlake. Dežela 

vzhajajočega sonca 

čaka, da se vrnem. 

JAPONSKA, DEŽELA HITRIH VLAKOV      Peter Usenik, 4. c 
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JAPONSKA PAGODA 

DEŽEVNI GOZD 

MAKAKI, ULTRA HITRE OPICE 



 

 

Nekoč sta živeli dve deklici, Anja in Alja. 

Bili sta sestrični. Anja je živela v Kranju, 

Alja pa v Ljubljani. Dogovorili sta se, da 

bosta skupaj preživeli teden počitnic.  

Dva tedna pred počitnicami sta se dobili v 

knjižnici. Tam sta si s police vzeli tanko 

knjigo, na kateri je pisalo Sneguljčica. 

Skupaj sta jo prebrali. Ko sta prebrali 

knjigo, sta s police potegnili še eno knjigo, 

na kateri je pisalo, da 

so notri najboljše ide-

je za preživetje tedna 

počitnic. Tam notri je 

bilo na tone idej kot 

na primer, da jahaš 

konje, da plezaš po 

krošnjah in potem iz 

njih potrgaš vse češ-

nje. Najbolj pa so ju 

navdušile kulinarične počitnice, saj sta 

zelo radi kuhali. Sklenili sta, da gresta na 

kulinarične počitnice na podeželje.  

Minevali so dnevi in končno je napočil 

čas, da gresta na počitnice. Anjin oče ju je 

odpeljal na podeželje. Ko so prišli, sta se 

poslovili od očeta. Soba, v kateri sta spali, 

ni bila preveč moderna. V njej je bila viso-

ka starinska omara, lesena postelja, na 

kateri je bil zelo mehek jogi, miza in stol. 

Soba je bila svetla, saj je v njej bilo tudi 

okno. Spoznali sta se z ostalimi obiskoval-

ci. 

Drugi dan so si ogledali kuhinjo. Bila je 

zelo lepa a lesena. Na štedilniku so sku-

paj skuhali špagete z omako, katere so 

pojedli za kosilo. Po kosilu so šli počivat. 

Ko je minila ura počitka, so si obuli visoke 

škornje in odšli na njivo. Tam so skopali 

krompir, katerega so nato skuhali in poje-

dli za večerjo.  

Naslednji dan so za zajtrk spekli jajca. Po 

zajtrku je njihova skrbnica vzela zelo star 

ključ, s katerim je odprla shrambo. Iz nje 

so vzeli jabolka, iz katerih so spekli zavi-

tek. Iz shrambe je vzela tudi živalska 

pljuča, katere so spekli za kosilo. Po kosi-

lu so šli v gozd nabirat kostanj. Zato so si 

obuli rabljene čevlje. V gozdu so videli sr-

njaka in srno, ki sta hitela v neznano. Vi-

deti sta bila zelo dobra prijatelja. Ko so 

prišli iz gozda, so večerjali kostanj in odšli 

spat.  

Ko so se zjutraj zbudili, so za zajtrk spekli 

palačinke in jih pojedli. Učili so se o dol-

žinski enoti milji, saj je bila omenjena v 

veliki kuharski knjigi. Nato so odšli na 

velik travnik. Anji je na nosu pristal zelo 

lep in barvast metulj. 

Alji je pa šlo zelo na 

živce grmenje panja na 

drevesu. Najmanj si je 

želela, da iz panja pri-

de še kakšna čebela in 

jo piči. Nekdo iz njune 

skupine je bil zelo aler-

gičen na cvetni prah. 

Zato so morali iti na-

zaj. Na travniku je bilo 

namreč zelo veliko rož. Ko so prišli, jih je 

na mizi čakalo kosilo. Po kosilu so šli na 

polje, kjer so posadili koruzo. Nato so se 

preoblekli in šli v spominsko trgovino. 

Alja si je kupila verižico in modro pentljo. 

Anja pa si je kupila zapestnico in vijoliča-

sto pentljo. Ko so si vsi kupili, kar so žele-

li, so šli nazaj v dom.  

Zadnji dan so spakirali kovčke, se zahva-

lili, poslovili in se odpeljali domov. Tako 

sta Anja in Alja preživeli najboljši teden 

počitnic v svojem življenju. 

Stran 20 BRINJSKI ČUKEC 

V SVETU DOMIŠLJIJE 

NAJBOLJŠE POČITNICE       Živa Remic 4. b 



 

 

Lina in Franja sta v hiši brali knjigo z na-

slovom Čudežna zimska pravljica. Ko sta 

videli prvo sliko, je Franja rekla: »O, kako 

rada bi bila v tej deželi!« 

Ko je Franja to izgovorila, se je zgodil pra-

vi mali čudež. Najprej sta deklici začeli 

lebdeti po zraku, nato pa sta se znašli v 

nekem zasneženem, zanimivem in čudovi-

tem kraju. Bil je tudi čuden, saj so na za-

sneženih sadnih drevesih rastli nenavadni 

sadeži. Ko je Lina videla te sadeže, je re-

kla Franji, da bo splezala na drevo in si 

enega vzela.  

Ko se je Lina dotaknila sadeža, je njo in 

Franjo sunek vetra odnesel v sobo neke 

hiše, kjer sta spoznali škrata. Povedal ji-

ma je vse o pravilih te dežele. Zadnje pra-

vilo se je glasilo: Ne dotikaj se sadežev na 

drevesih! Škrat jima je rekel: »Ker sta pre-

kršili pravilo, gresta v zapor za eno leto.« 

Ko sta prijateljici to slišali, jima je zastal 

dih.  

Nato sta šli v zapor. Zapor je stražil čuvaj. 

Povedali sta mu, da pravil nista poznali. 

Povedali sta mu tudi, da bo njuni mami 

zelo skrbelo, kje sta. Čuvaj ju je vprašal, 

koliko sta stari. Povedali sta mu, da sta obe 

stari devet let. Ko je čuvaj to slišal, ju je 

brez vprašanja spustil ven. Oni sta se mu 

zahvalili in hitro stekli ven, da si ne bi še 

premislil.  

Ko sta prišli ven, sta se začeli razgledovati 

po deželi. Zdelo se jima je, kot da bi bili v 

zimski pravljici. Franja se tedaj spomnila 

in vprašala Lino, če mogoče ve, kako bosta 

prišli domov. Lina seveda tega ni vedela. 

Čez čas sta prišli do mesta, ki se je imeno-

valo Zimska pravljica.  V mestu sta zagle-

dali hišo, na kateri je pisalo: ČE DOMOV 

ŽELITE, K NAM PRIDITE. Lina je kar 

skočila v hišo, Franja pa za njo.  

Ko sta prišli v hiš, je za pultom sedel čarov-

nik. Rekel jima je: »Izpolnita tale doku-

ment in odpeljal vaju bom domov.« Lina in 

Franja sta izpolnili list. Čarovnik je ukazal: 

»Odpelji Franjo in Lino, tako da se imata 

fino!«  

Franja in Lina sta bili že čez nekaj sekund 

doma. V tistem trenutku, ko sta prispeli 

domov, je Linina mama rekla: »Pridita dol! 

Večerja je že na mizi!!« 

Stran 21 BRINJSKI ČUKEC 

ZIMSKA PRAVLJICA       Lana Strmec, 4. b 

Najprej vlijemo v lonec 20000 mrtvih polžev, 1 l  prekuhanega vina, 3 leta stare lobanje (vsaj 30 

cm velike), ščepec soli, bruhanje in TNT. Pečico prižgemo na 1000000 stopinj. Če pa želite naj-

močnejšo protismrtno juho, dodate 1kg  popra. Prižgemo pečico na ¥ stopinj. Počakamo, da se 

protismrtna juha skuha. Pojemo jo vsak dan 1 žličko in nikoli ne bomo umrli. Dober  tek! 

V SVETU DOMIŠLJIJE 

PROTISMRTNA JUHA      Ruben Luznik, 4. c 

V napoj daš 2 diamanta, 3 jagode, 5 štrukljev, 12 suhih paradižnikov, 1 jabolko, 7 

žličk čarobnega prahu, 10 rib, 21 malin, 11 žab, 8 žličk strupene kisline, 9 ščepcev 

soli, 4 kose mesa, 211 borovnic, 1 liter morske vode, 22 mušnic, 32 pesti kostanja, 15 

limon, 13 kislih bombonov in 111 pesti sivke. Potem zmešaš in kuhaš 2 uri. Ko je ku-

hano, pojej vsak dan 2 žlički čarobnega napoja in boš počasi nehal smrdeti. Dober 

tek! 

PROTISMRDLJIVA JUHA      Jan Bregar, 4. c 



 

 

Štorklja Špela je ime-

la sladke sanje o štor-

kljastih škornjih. Ob 

sončnem vzhodu pa 

je zagledala slončka 

Simona. V rokah je 

imel štorkljaste škor-

nje za Špelo in sladke 

sanje so se ji izpolni-

le. 

Tristan Jakopin 

S IN Š-JEVSKE ZGODBE IZ 1. C                            

Nekega sončnega 

dne je med slapovi 

tekel najlepši slap, 

imenoval se je Slap v 

sili. 

Ajda Repar 

Stran 22 

V SVETU DOMIŠLJIJE 

BRINJSKI ČUKEC 

V soboto smo šli na slo-

vensko obalo. Sprehaja-

li smo se po Strunjanu 

in nabirali školjke ter 

iskali senco pred son-

cem. Šli smo na sadni 

sok in slivov štrudelj. 

Srečali smo starega 

strica, ki je strmel v 

svetilnik na skali. Sede-

li smo na stopnicah in 

opazovali srebrno sve-

tlobo. Šli smo domov. 

Ponoči sem sanjala o 

Strunjanu. 

Ula Kumelj 

Sonce je vzšlo čez goro. 

S sošolci smo se odšli 

smučati. S smučanja 

smo odpotovali do sla-

ščičarn na sladoled. 

Anej Anzelj 

Sosedov Stane šiva 

staro srajčko. Srajčka 

je bila strgana. Sosed 

Stane je bil srečen. 

Matic Marolt 

Skupaj s Špelo sva šli 

na šmoren v slaščičar-

no. Šmoren je bil sla-

sten. 

Lana Psaltirov 

S sošolko Klariso sva v 

šoli skupaj sestavljali 

sestavljanke. 

Kaja Brentin 



 

 

»Ugotovili so, da ga je 

zeblo od znotraj in ne od 

zunaj.« 

Pred davnimi časi je ži-

vela mama koza, ki je 

imela 7 kozličkov. 

Mama: »Šla bom v mesto 

po nakupih. In ne smete 

iti iz hiše!« 

Kozlički: »OK.« 

Mama gre v mesto. 

Kozliček 1: »Pojdimo se 

igrat Človek ne jezi se.« 

Medtem je prišel volk. 

Volk: »To bodo poslasti-

ce. Odprimo vrata!« 

Ko je volk odprl vrata, se je 

sprožil varnostni sistem. Na 

njega je padlo železo, kamni 

in denar.  

Nato je odprl še okno. Zvon-

ček na oknu je zacingljal: 

ding, dong, ding, dong. 

Kozliček 1: »Vlomilec! Jaz 

se bom skril v peč..« 

Kozlička 2 in 3: »Skrila se 

bova v omaro.« 

Kozlički 4, 5 in 6: »Gremo 

hitro v nahrbtnik.« 

Volk je prišel in pojedel 

dva kozlička iz omare. 

V peči je nekaj videl. 

Kozliček 1: »Mama je spe-

kla zelo nasiten kruh.« 

Ko je volk odprl pečico, mu 

je kozliček dal v usta kruh. 

Volk se je tako najedel, da 

ga je odneslo v vodnjak. 

In tako so živeli srečno do 

konca svojih dni. 

VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV  #1                        Svit Verhovšek, 4. c 

ka. Rekel mu je: »Brž 

stran, mrcina grda!« Volk 

ni vedel, kaj več storiti. Po-

tem pa se je spomnil neče-

sa. Šel je na plastično ope-

racijo. Prebarval se je na 

belo in šel že spet h kozlič-

kom. Rekel je: »Vaša mama 

se je vrnila.« Največji je že 

spet šel pogledat: »Pa je res 

ona.« Odprli so vrata. No-

ter je skočil volk. Vse je 

zbasal v vrečo in jih s svo-

jim BMW-jem peljal na 

razprodajo. Samo enega ni 

pobral. Ko je mama koza 

prišla domov, so bila vrata 

odklenjena. Hitro je stekla 

Mama koza je morala v 

mesto po nakupih. Rekla 

je kozličkom: »Ostanite 

pridni, moji kozlički.« Od-

šla je v mesto s svojim Fe-

rarijem. Kozlički so ostali 

doma. Čez nekaj časa je 

nekdo potrkal. Z globokim 

glasom je rekel: »Jaz sem 

cigan. Prišel sem po sme-

ti«. Največji kozliček je šel 

pogledat. »Ne, to je volk!« 

je zavpil. Vsi kozlički so se 

skrili, cel kaos je bil. 

»Pomirite se«, je rekel naj-

pametnejši. »Saj ne more 

noter.« Vsi kozlički so se 

pomirili. Naprej so se igra-

li. Ker je bil volk milijonar, 

je šel kupit veliko igrač. 

Spet je potrkal na vrata 

kozličkov in rekel : 

»Podajalec igrač sem.« 

Največji kozliček je šel po-

gledat. Že spet je videl vol-

noter. Najmanjši kozli-

ček je rekel: »Volk je od-

nesel moje brate in ses-

tre«. Mama koza in koz-

liček sta se odpeljala v 

Velecenter. Kozliček je 

mamo vprašal, če mu 

kupi Fortnite. Mama je 

rekla: »Najprej morava 

najti tvoje brate in ses-

tre.« Šla sta do volka, 

mu izmaknila vrečo in 

ga zalepila na steno. Po-

tem sta kupila Shotgun 

in ga ustrelila. Vzeli so 

volkov BMW. In živeli so 

naprej s spomini na kru-

tega volka.          

VOLK IN SEDEM KOZLIČKOV  #2                       Filip Čeru, 4. c 
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» Brž stran, mrcina 

grda!!« 



 

 

MOJ POLET Z LETALOM      Aleksej Fišter, 3. a 
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Bil sem veliko potniško letalo. Z letališča Jožeta Pučnika Ljubljana sem letel v vse 

države v Evropi. Moj pilot je bil 31-letni Luka.  

Nekega dne pa so me napadli. Bal sem se in to zelo! Luka je hotel obrniti, a so nam 

grozili z raketami. Pokradli so že skoraj vse, ko sem se spomnil, da so pustili odprta 

vrata. Ker sem vedel, da navodil ne bodo upoštevali, sem povedal Luki svoj načrt. Po 

zvočniku je rekel: Ljudje na letalu, prosim, pripnite se! Naredil sem luping in pirati 

so zleteli iz letala. Še sreča! 



 

 

Mami: »Nekoč je živela 

deklica po imenu Trnulj-

čica.«                           

Brina: »Mami ni bila Tr-

nuljčica ampak Snegulj-

čica.« 

Mami: »Saj res Snegulj-

čica. Sneguljčica je imela 

zlobno mater.« 

Brina: »Ne, imela je zlob-

no mačeho!« 

Mami: »Mačeha je imela ča-

robno palico.« 

Brina: »Joj, mamica, imela 

je čarobno ogledalo in ne pa-

lice.« 

Mami: »Mačeha je rekla: 

Ogledalce, ogledalce na stro-

pu povej, katera najgrša v 

deželi je tej?« 

Brina: »Mamica, mamica, 

mačeha je rekla: Zrcalce, 

zrcalce na steni povej, kate-

ra najlepša v deželi je tej?« 

Mamica: »Oprosti, vse sem 

zmešala!« 

Brina: »Mami mislim, da 

je bolje, da greš ven, ker če 

te bom ves čas popravljala, 

ne bom nikoli zaspala.« 

Mami: »Prav. Lahko noč.« 

lela pravega prijatelja. Med 

sanjarjenjem je potonila v glo-

bok spanec. Ker je Klara zelo 

pridna punčka in dobrega sr-

ca, je njeno željo slišala dobra 

vila. Ker lahko vile uresničijo 

samo želje pridnih otrok, se je 

vila spustila 

na snežakov 

klobuk ter 

ga posula s 

č a r o b n i m 

prahom. Na-

slednje jutro 

je Klara ko-

maj čakala, 

da poje zaj-

trk in da se gre zopet igrat na 

sneg. Ko je prišla ven, je ugo-

tovila, da snežaka ni več. Za-

gledala je velike okrogle sto-

pinje. Začela jim je slediti. 

Vodile so jo skozi gozd do bliž-

njega klanca. Na vrhu klanči-

ne je zagledala svojega sneža-

ka, ki jo je čakal s sankami. 

Ni mogla verjeti svojim očem. 

Povedal ji je, da mu je ime 

Nekoč pred davnimi časi, je 

za devetimi vodami in deveti-

mi gorami živela punčka z 

imenom Klara. Nihče jo ni 

imel rad, ker je bila drugač-

na od ostalih. 

Nekega dne je zapadel prvi 

sneg. Klara se je tako razve-

selila, da se je oblekla in šla 

ven. Naredila je velikega 

snežaka. Šla je v hišo in vze-

la iz predala velik lonec z be-

limi pikami in iz hladilnika 

veliko korenje. V mamini ši-

valnici je našla nekaj črnih 

gumbov, v očkovi delavnici 

pa veliko metlo. Na dvorišču 

je našla večji veji. Vse je dala 

k snežaku in ga do konca na-

redila. Ker se je bližal večer, 

jo je mama poklicala v hišo. 

Po večerji se je šla umit, nato 

pa odhitela v svojo sobo in 

pozno v noč skozi okno gleda-

la svojega snežaka. Pogledala 

je v zvezdnato nebo in si je 

zaželela, da bi snežak oživel, 

saj si  je najbolj na svetu že-

Snegec. Skupaj sta se igra-

la celo zimo. Skupaj sta 

drsala, se sankala, delala 

angelčke in postala naj-

boljša prijatelja. Čez hribe 

in doline je počasi prihaja-

la pomlad. Snegcu je posta-

jalo vse bolj vroče, Klari pa 

vse bolj hudo. Snegec je 

Klari razložil, da se mora 

skupaj z zimo posloviti od 

nje. 

Klara je jokala 7 dni in 7 

noči. Njene solze so prišle 

do njene dobre vile. Ko se 

je Klara zvečer ulegla v 

posteljo, jo je obiskala do-

bra vila. Ker je vila videla, 

kako ima Klara rada svoje-

ga prijatelja, se je odločila, 

da jima pomaga. S čarobno 

paličico je snežaku Snegcu 

nad glavo pričarala čarob-

ni sneženi oblak, ki ga bo 

vedno spremljal. Klara in 

Snegec sta bila presrečna. 

Tako sta živela srečno do 

konca svojih dni.        

KLARA IN ČAROBNI SNEŽNI MOŽ SNEGEC                       Zala Kumelj, 4. b 
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V SVETU DOMIŠLJIJE 

BRINJSKI ČUKEC 

ZMEŠANA PRAVLJICA                          Lana Strmec, 4. b 



 

 

 Jesensko listje 
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LIKOVNA GALERIJA 

BRINJSKI ČUKEC 

Travnik spomladi 

Promet                                                         Avtoportret 

Luka P., 4. b Nikolina L., 4. b 

Evelin, 1. a  Zala Č., 1. a 

Maid M. 1. c Tian B. K., 1. 



 

 Str

LIKOVNA GALERIJA 

BRINJSKI ČUKEC 

Kdo se skriva pod dežnikom? 

Lana P., 1. c 
Mila J. 1. a 

Svetilniki 

Avtorji svetilnikov: 

Val,  

Mariša, 

Maks, 

Nika in 

Karin  

iz 5. c. 

 



 

 

Ali je ljubezen zame? 

Ali je ljubezen zate? 

Ali je ljubezen za vsakogar? 

Kaj je ljubezen? 

 

Ljubezen je za vse, 

ljubezen je lepa stvar, 

le jaz in ti 

živiva skupaj 

za vse večne dni. 

 

Grega Božič, 3. a 
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PESNIŠKI KOTIČEK 

Ljubezen je za vsakogar 

Dal sem ji poljubček, 

bije mi srček, 

vsi so ljubosumni, 

a ne vejo,  

da samo mene ima rada. 

 

A naenkrat se vse preobrne 

in veš kaj to pomeni? 

Nesrečna ljubezen  
 

Matic Lukančič, 3. a 

Razlike ljubezni 

 

Ljubezen je lahko kruta ali lepa, 

lahko je drugačna. 

V tvojem srcu 

lahko ostane mlačna. 

 

Če si ti vanjo, 

a ona ni vate, 

se bo že našla 

kakšna zate. 

 

Saj se svet še ni nikoli podrl, 

lahko se je le kos srca scvrl, 

lahko jo boš dobil, 

če jo boš s srcem »kupil«.  

 

Aleksej Fišter, 3. a 

Jaz sem bila kar v 4: 

v en'ga Matica, 

v en'ga Gregata, 

v en'ga Gabra in  

v en'ga Taja. 

Joooj! To ni življenje! 

Katerega naj izberem? 

Karolina Hlupič, 3. a   

Ljubezen 

Punce 

Vse se začne, 

ko ugledaš ta pravo 

in ti možgani začnejo  

curljati iz ušes. 

 

Nato jo povabiš na zmenek, 

kupiš bombonjero, prstan, 

skratka, vse potrebno. 

In kar je pomembno: 

pride poroka in potem 

dobita otroka.  

Bernard Štibernik, 3. a 

 LJUBEZEN... 

Srce bije 



 

 

POPELJIMO SE 

 

Pojdimo v krošnjo, 

da počitnice nam  

prinesejo prošnjo. 

 

Za maj pojdimo v kraj, 

vroči Šanghaj. 

 

Pojdimo v Šanghaj, 

da naročimo vroči čaj. 

           

Zoja Gal Šehič, 3. b 

 

VABILO 

Vabim vas v staro hosto, 

kjer zabave so pogosto. 

 

Tam se skrivamo, lovimo 

in se iskreno veselimo. 

 

Žogo si podajamo 

in s fračo si nagajamo. 

 

Ko dneva bo konec, 

pa počil bo lonec. 

                 

Manca Kosec, 3. b 
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PESNIŠKI KOTIČEK 

VABILO 

 

Pridi k meni kot junak, 

saj veš, da to je vsak. 

 

Čaka nas igrišče, 

vsak naj ga poišče. 

 

Gumitvist in žoga, 

vsak preteče naj dva kroga. 

 

Za konec pa še sladoled 

in vidimo se kmalu spet. 

               

Manca Kladnik, 3. b 

VABILO 

 

Pojdimo v planine, 

zdaj ko ni več zime. 

 

Pojdimo v gozdove, 

nabirat plodove. 

 

Pojdimo še na vrt, 

kjer čaka nas že krt. 

                            

Jure Novak, 3. b 
 

BRINJSKI ČUKEC 

VABILO 

 

Vabi te na plan, 

ker danes lep  

in razigran je dan. 

 

Pridi kar takoj, 

saj zabavno bo z menoj. 

 

Dobro voljo prinesi obvezno, 

ker drugače bo brezvezno. 

                      

Tina Koželj, 3. b 

MARSOVČKI 
 

Marsovčki so prišli, 

božički pa so izginili, 

začudil sem se kje božiček je, 

ugotovil sem da izginil je. 

  

Potem se je presenečenje, 

zgodilo marsovčki in, 

božiček prinesli so mi, 

darilo. 

  

Ko darila odprli smo, 

božiček in marsovčki, 

spet izginili so. 

  

Jure Milojević, 4. c 

VENERA 

 

Venera je planet , 

 na katerem je Vesoljcev pet. 

Tam življenje in dolgočasno, 

 saj je vse slastno in krasno. 

Za kosilo jedo kače, 

In zraven dobijo še krastač, 

ter tri domač pogače. 

Na Venero bom enkrat šel, 

Da bom tam tri pesmi pel, 

In takoj domov odletel. 

 

Jure Brandstatter, 4. c 

KADAR JE SANJAM  

VROČE 

Kadar je sanjam vroče, 

gredo v Praproče. 

Ko jim je vroče, 

 prižgejo klimo 

In v njej iščejo rimo. 

V morje se potopijo 

In ribe lovijo. 

Gredo v zamrzovalnik 

In v njem iščejo kuhalnik. 

Vukan Stojanović, 4. c 

...IN OSTALO 



 

 

SUDOKU 
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RAZVEDRILO 

Sudoku je igra, pri kateri igralec 

poskrbi za to, da vsaka vrstica, 

stolpec in kvadratek vsebuje vse 

številke od 1 do 9, posamezna 

številka pa se torej lahko pojavi 

samo enkrat. V mreži so nekate-

ra števila že podana.  
 

Vir: http://sl.wikipedia.org/wiki/Sudoku 

(27.5.2012) 
 

 
 

LAŽJI  
 

 

 

 

SREDNJE TEŽEK  

 

 

 

 

 

TEŽJI   

Razvedrilo pripravil: Filip Čeru  

Vir: https://en.wikipedia.org/wiki/Sudoku 



 

 

SKRIVANKA 
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RAZVEDRILO 

BRINJSKI ČUKEC 

NAVODILO: 

V besednem kvadratu  se 

skriva 10 besed na temo 

POLETJE . Išči v vse 

smeri! 

Katere besede pa tebe 

spominjajo na poletje? 

Napiši jih nekaj na črte 

spodaj. 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

LABIRINT 

NAVODILO: 

Jure  je nekaj iz-

gubil, ko se je 

sprehajal po 

osnovni šoli Bri-

nje. Pomagaj mu 

poiskati skrivni 

predmet. Ime 

predmeta vpiši 

kot geslo na spod-

nje črtice.   

 

— — — — — — — 



 

 

UGANKE IZ 1. C 
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RAZVEDRILO 

Hitro teče, pa ni zajec, 

po travi se pase, pa ni krava, 

če te sliši, brž pobegne. 

Dino Muminović 

(ANRS) 

 

So najprej tekoče, 

za hipec leteče, 

nato namazane in zvite. 

Gloria Pečnik 

(EKNIČALAP) 

 

Mož, ki ni živ, 

se je v luknjico skril. 

Ula Kumelj 

(ČUJLK) 

 

Poleti ga ni, 

pozimi pa pred hišo stoji. 

Klarisa Fišter, 

(KAŽENS) 

 

Je bodičast, 

živi v vodi, 

če stopiš nanj, 

te zaboli. 

Matic Marolt 

(KEŽEJ IKSROM) 

 

Ko vesel je, glasno laja 

in z repom sem in tja maha. 

Lana Psaltirov 

Telo ima zobe. 

Ko ga kdo preplaši,  

se skrije v luknjico 

in se odprejo vrata. 

Rok Martinović 

(ČUJLK) 

 

Je belo, stoji na severu 

in ko posije sonce, 

se stopi.  

Tian Bras Kovačič, 

(GENS) 

 

 

Štiri tačke ima, 

na hrbtu bodice, 

repa pa ni.  

Kaja Brentin, 

(KEŽEJ) 

 

Je sadje.  

Je rdeče ali zelene barve. 

Ima rjav pecelj in zelene liste. 

Ela Legan 

(OKLOBAJ) 

 

 

Črn, rumen in pošteno rejen, 

pošteno kosmat ima rožice rad. 

Anej Anzelj 

(JLRMČ) 



 

 

ŠALE IZ 4. B 
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RAZVEDRILO 

BRINJSKI ČUKEC 

»Poklicali ste 113. Klic v sili, prosim.« 

»Dve punci se tepeta zame!« 

»Dobro,« po krajšem premoru: »In kje je 

tu problem?« 

»Ta grda zmaguje!« 

 

Janezek je v šoli vprašan matematiko: 

»Janezek, koliko je 2 + 2?« 

Janezek odgovori: »4.« 

Učitelj: »Bravo, sedi 5.« 

Janezek žalostno: »Saj sem vedel…« 

 

Janezek pride k zdravniku in reče: 

»Moja sestra ima vročino.« 

Zdravnik vpraša: »Ali je visoka?« 

Janezek odgovori: »Za eno glavo je višja 

od mene.« 

 

Otroci se pogovarjajo, kdo ima bolj po-

gumnega očeta:  

»Moj je tako pogumen, da smuča brez 

čelade in rokavic!«  

»Moj pa še brez las!« 

 

Po prestani operaciji odpeljejo bolnika 

nazaj v sobo.  

»Zelo sem vesel, da je vse minilo,« reče 

svojima sosedoma.  

»Ne veseli se preveč, v mojem trebuhu so 

med operacijo pozabili košček vate in je 

bilo vse treba ponoviti,« je rekel sosed 

Jože.  

»To ni nič, v mojemu trebuhu so pozabili 

škarjice,« je dodal sosed Franci.  

Tedaj se odpro vrata, kirurg pogleda v 

sobo in vpraša: »Ali je kdo videl moj dež-

nik?« 

»Kaj je to naključje? No, Janezek?« 

»To, da sta se moja dva poročila v istem 

kraju, istega dne in ob isti uri.« 

 

V šoli pozvoni telefon.  

Glas: »Danes pa našega Janezka ne bo 

v šolo.« 

Učiteljica: »Kdo pa kliče?« 

»Moj oče,«se oglasi Janezek iz telefona. 

 

Elza: »Bi me kaznovali za nekaj, česar 

nisem naredila?« 

Učiteljica: »Seveda ne, Elza!« 

Elza: »Krasno, ker nisem naredila do-

mače naloge.« 

 

»Gospod učitelj, mislim, da si nisem za-

služil enke!« 

»Popolnoma se strinjam s tabo, toda 

kaj, ko si še niso izmislili nižje ocene.« 

 

Učitelj je vprašal Janezka: »Kateri letni 

čas je najbolj primeren za obiranje ja-

bolk?« 

Janezek odvrne: »Ni pomemben letni 

čas, pomembno je, da lastnika ni doma 

pa da je pes privezan.« 

 

Policist je na mostu zaustavil kmeta, ki 

je s seboj vodil bika. »Na začetku je pro-

metni znak, ki dovoljuje promet samo 

za pešce!« je rekel policist.  

»Ja, in? Se mar moj bik pelje?« 

 

Slon in miška hodita po puščavi, miš 

ves čas v slonovi senci. In se enkrat 

oglasi: »Če ti bo prevroče, lahko zame-

njava.« 



 

 


