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UVODNE BESEDE 

 

Dragi bralci in drage bralke FOKOVSKIH NOVIC! 

 

Verjetno se boste strinjali, da je mesec februar bil pester. Pustne norčije, kulturni 

praznik, valentinovo, različna tekmovanja, kvizi in ekskurzije. O vsem tem vam 

pišemo in dodajamo še mnogo drugih zanimivih vsebin.  

V drugi številki naših novic smo vam pripravili poročilo o ekskurziji v Ljubljani in 

o kulturnem dnevu, ki smo ga preživeli na Ptuju. Pišemo o valentinovem plesu, 

ki smo ga organizirali na šoli. Ajša je bila na pustovanju v Moravskih Toplicah in 

pripravila kratek prispevek iz tamkajšnjega dogajanja. Domen se je pomeril v 

deskanju z Janom Koširjem. Poročamo tudi o počitnicah v prelepem mestu 

Cittanova. V rubriki ŽIVALI pišemo o zajcih, v rubriki ŠPORT pa o Formuli 1. Na 

koncu smo dodali še nekaj poezije za ljubitelje pesništva in nekaj humorja, da se 

boste razvedrili. 

 

Želimo vam prijetno branje! 

 

 

Mojca Kučan in ostali člani novinarske ekipe 
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MISEL MESECA 
 

 

 

 

"Za pravega umetnika je lep samo tisti 

obraz, ki sije z notranjo lepoto." 

(Gandhi) 
  

 

 

 

 

 Vir: http://www.uporabnopisanje.si/kreativno-pisanje/3048-lepota.html 

 

 

 

Jana Kočiš, 6. razred 

 

 

 

 

http://www.uporabnopisanje.si/kreativno-pisanje/3048-lepota.html
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AKTUALNO 

EKSKURZIJA V LJUBLJANO 

V okviru projekta Popestrimo šolo smo v soboto, 21. 2. 2015, imeli ekskurzijo 

v Ljubljano. Obiskali smo Narodno galerijo in Narodni muzej ter si ogledali 

gledališko predstavo v Slovenskem mladinskem gledališču. O podrobnostih 

iz posameznih lokacij vam poročamo v nadaljevanju.   

OGLED RAZSTAVE  

»SLIKATI V NORMANDIJI« 

Dan ekskurzije se je začel tako, da smo se vsi zbrali na postaji pri šoli in se z 

avtobusom odpravili v Ljubljano. Tam smo si najprej ogledali razstavo umetniških 

del z naslovom Slikati v Normandiji, ki je v Narodni galeriji na ogled že od 15. 

januarja 2015. Zbirka umetnin je naslovljena tako zato, ker je vsaka slika na nek 

način povezana s pravljično deželo Normandijo, ki leži na severozahodu Francije. 

Ogledali smo si slikarska dela 72 francoskih slikarjev. Med deli je prav tako 

razstavljena slika Pred lovom, slovenskega slikarja Jurija Šubica, ki je nekaj časa 

delal in ustvarjal  v Normandiji. 

 

Jurij ŠUBIC, Pred lovom 

Med ogledom slikarskih del, smo spoznali različne slikarske tehnike, ki so jih 

uporabljali slikarji in se na koncu v eni izmed tovrstnih tehnik tudi sami 

preizkusili.  
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   Jacques-Emile BLANCHE, Plaža v Dieppu                        Claude MONET, Etretat 

Vir: http://www.ng-slo.si/si/razstave/razstava/slikati-v-normandiji?id=3176 

Po ogledu in predstavitvi slik, nam je prijazna slikarka pokazala posebno tehniko 

slikanja. Potem smo si vsi učenci še sami s tehniko akvarel narisali vsak svojo 

sliko. 

Foto-utrinki iz galerije: 

       

       

V galeriji mi je bilo všeč zato, ker so bile razstavljene lepe slike in tudi zato, da 

smo si lahko sami narisali sliko s tehniko akvarel. 

Ajša Dobrijevič, 6. razred 

http://www.ng-slo.si/si/razstave/razstava/slikati-v-normandiji?id=3176
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NOVA UMETNOST IN NARAVA V NARODNEM MUZEJU 

Od Narodne galerije v Ljubljani nas je pot vodila naprej do Narodnega muzeja. Tam smo 

si ogledali potujočo razstavo Nova umetnost in narava ter prisluhnili predstavitvi le-te. V 

prvem delu smo izvedeli, kako so umetniki raziskovali naravo, iskali navdihe v njej in pri 

delu uporabljali mikroskop, fotoaparat in druge tehnične pripomočke. Potem smo si 

ogledali, kako se narava kaže v različnih strukturah in vzorcih, v zadnjem razstavnem 

sklopu pa še upodobitve letnih časov in štirih prvinskih elementov – zemlje, vode, zraka 

in ognja.  

Po ogledu razstave smo imeli delavnice, v okviru katerih smo risali na steklo. Ni nam bilo 

treba risati na pamet, ampak smo si lahko izbrali risbo, ki nam je bila všeč, jo dali pod 

steklo in samo prerisali sliko ter jo pobarvali. Porisano steklo smo si lahko odnesli domov. 

Pri delu nam je pomagala gospa, ki dela v muzeju. In, da ne pozabim omeniti, po muzeju 

nismo hodili s plašči in torbicami, ampak smo te stvari pustili v garderobi. Imeli smo se 

lepo, saj je bilo zanimivo, poučno in zabavno.  

Vir:http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1676%3Anova-umetnost-in-

narava-the-nature-of-art-nouveau&catid=34%3Aobasne-razstave&Itemid=52&lang=sl 

        

         

Melani Žohar, 6. razred 

   

 

http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1676%3Anova-umetnost-in-narava-the-nature-of-art-nouveau&catid=34%3Aobasne-razstave&Itemid=52&lang=sl
http://www.nms.si/index.php?option=com_content&view=article&id=1676%3Anova-umetnost-in-narava-the-nature-of-art-nouveau&catid=34%3Aobasne-razstave&Itemid=52&lang=sl
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GLEDALIŠKA PREDSTAVA 

»VSI JUNAKI ZBRANI« 

Mladinsko gledališče v Ljubljani je bila naša zadnja točka programa ekskurzije. V 

gledališču smo si ogledali fantastično predstavo Vsi junaki zbrani, ki so jo odigrali 

profesionalni igralci, med katerimi smo opazili tudi nekatere znane obraze. 

 

 

 

 

 

Vir: http://www.mladinsko.com/predstave/premiere-201415/vsi-junaki-zbrani/opis/ 

Kaja Baša, 8. razred 

 

Zgodba govori o tem, kako se skupina 

otrok pripravlja na kviz, imenovan Vsi 

junaki zbrani. Med dvanajstletniki se 

znajde tudi desetletni France z 

izjemnimi intelektualnimi in socialnimi 

sposobnosti, ki pa se v telesnih 

spretnostih ne more meriti s starejšimi 

vrstniki. Zato mu ne dajo miru. V 

dogajanje se vpletejo tudi Francetove 

sanje, v katerih njegovi starejši tovariši 

zaživijo kot slovenski pravljični liki: Peter 

Klepec, Martin Krpan, Mojca 

Pokrajculja, Miklova Zala in Krištof 

Lambergar. 
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AKTUALNO 

 

KULTURNI DAN  

Učenci od 6. do 9. razreda naše šole smo imeli 9. 2. 2015 kulturni dan, ki je 

potekal na Ptuju. Najprej smo si ogledali zelo zanimivo gledališko predstavo 

Veliki pok. Predstava je govorila o vseh večjih znanstvenikih, kot so: Einstein, 

Darwin, Galilej, Newton. V predstavi so se vsi našteti srečali pri znanstveniku 

Teslu, ki je hotel izumiti časovni stroj. Pogovarjali so se o nastanku Zemlje. 

Zanimivo je bilo to, da so v predstavi sodelovali le trije igralci, dva od teh pa 

sta imela več kot eno vlogo. Manjkalo pa tudi ni smeha. Po predstavi  smo se 

z avtobusom odpeljali v delavnico, kjer izdelujejo kostume kurentov. Tam so 

nam povedali, kako poteka njihovo delo oziroma kako izdelujejo kostume in 

iz česa. Nato smo si tudi mi izdelali svoje maske kurentov. Ko smo končali z 

delom, smo se z avtobusom odpeljali nazaj proti šoli.   

 

Vir: http://www.mgp.si/si/veliki-pok.html 

 

Kaja Fartek, 8. razred 

 

 

 

 

 

http://www.mgp.si/si/veliki-pok.html
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AKTUALNO 

Čas pustovanja 

Čas pustnega torka je premakljiv in odvisen od cerkvenega praznika velike noči. To 

pomeni, da vsako leto pustni torek nastopi 47 dni pred veliko nočjo. Pustovanje pa 

praktično poteka cel teden. Najbolj zanimivo je na pustno soboto in nedeljo, ko se odvijajo 

mnogi pustni karnevali in povorke. V tem času se mnogi ljudje po svetu našemijo in veliko 

jih hodi po hišah.  

Vir:http://mojpogled.net/pust-2015/ 

Kot vidite, smo se na pustni torek našemile tudi me.  

        

Še nekaj pustnih idej za naslednja leta. 

 
Saška Gaal, 8. razred 
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Pustovanje v Moravskih Toplicah 

V soboto,  14.2.2015, se je v Moravskih Toplicah, na parkirišču pred 

Mercatorjem, odvijalo pustovanje na prostem. 

Tistega dne se je tam zbralo veliko mask. Skoraj vsi so rajali. Pogrešala sem le 

nekaj več mask iz naše šole. Na samem začetku je bilo še prazno, a pozneje se je 

zbralo veliko mask. Vzdušje je bilo odlično. Za dodatno popestritev in animacijo 

so poskrbele plesalke plesne šole Urška.  

Najbolj mi je bila všeč skupinska maska likov iz filma Asteriks in Obeliks.  

Krofi pa so bili zelo dobri. 

 

 

 

Ajša Dobrijevič, 6. razred 
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DOGODKI NA ŠOLI 

VALENTINOV PLES 

Ker se je lani izkazalo, da je Valentinov ples prijeten in družaben šolski 

dogodek, so ga učenci 9. razreda organizirali tudi letos. Udeležili smo se ga 

učenci višjih razredov, od 6. do 9. razreda, za vstop pa smo potrebovali 

vstopnico, podpisano s strani staršev. Po plesišču smo zaplesali 13. februarja 

v šolski jedilnici, katero so devetošolci okrasili in na sredino stropa postavili 

disko kroglo, tako, da je vse skupaj bilo videti čudovito. Začel se je ob 17.30, 

končal pa ob 22.00.  

Valentinov ples ni bil namenjen samo plesanju, temveč tudi druženju ob 

slastnih sladkih in slanih prigrizkih, ki jih je bilo veliko na voljo. Nekateri 

fantje so bili sramežljivi in si deklet niso upali vprašati za ples, zato so jim 

pomagali prijatelji. Večkrat pa smo se morala opogumiti tudi dekleta in 

vprašati fante za ples. Vsi smo se zabavali in lepo preživeli plesni večer. 

Nekatere so na koncu bolele noge. Po odplesanem plesu se žal ni porodila 

nobena nova ljubezen.  

 

Valentinovo 

14. februar je tradicionalni dan, ko se praznuje valentinovo oziroma praznik 

svetega Valentina. Na ta dan si zaljubljenci izkazujejo ljubezen, bodisi z 

izmenjavo daril, bodisi s pošiljanjem voščilnic, ki so večkrat tudi anonimne. 

Ljudje vsako leto pošljejo milijardo voščilnic v obliki 

skrčkov, s čimer ta praznik zaseda drugo mesto in se 

ga vsi zaljubljenci veselijo. Po starem kmečkem 

koledarju se na ta dan začne prvo delo v vinogradih 

in na vrtovih. Poleg tega naj bi se takrat snubili ali 

ženili tudi ptički. 

 

 

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

 

Kaja Baša, 8. razred 

http://www.sisak.info 

http://www.sisak.info/
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DOGODKI NA ŠOLI 

GASILSKI KVIZ 

28.2.2015 smo se mladi gasilci in naši mentorji zbrali na naši šoli na drugem kvizu 

mladih gasilcev. Tekmovali smo v vezanju tkalskega, tesarskega  in jamborskega 

vozla, štafeti sestavljeni iz pritrjevanja C, C, B,  cevi na trojak, metanju vrvi in 

izbiranju gasilskih pripomočkov, kot so npr.: ročnik, trojak  sesalni koš…  

 

Pisali smo tudi teste iz teoretičnega dela. V gasilskem domu smo dobili pole z 

vprašanji in odgovori, ki smo se jih naučili. Pionirji so imeli 120 vprašanj, mladinci 

pa 117 vprašanj in nalogo, da so ugotavljali znaka poveljnika, podpoveljnika itd. 

Vrstni red po mestih na koncu tekmovanja (pionirji): 

 PGD FOKOVCI 

 PGD MORAVSKE TOPLICE 

 PGD SUHI VRH 1 

 PGD SUHI VRH 2 

 PGD TEŠANOVCI 

 PGD MARTJANCI 2 

 PGD MARTJANCI 1 

Vrstni red po mestih na koncu tekmovanja (mladinci): 

 PGD TEŠANOVCI 1 

 PGD TEŠANOVCI 2 

 PGD MORAVSKE TOPLICE 2 

 PGD MORAVSKE TOPLICE 1 

 PGD SUHI VRH 

 PGD MARTJANCI 2 

 PGD BOGOJINA 

 PGD MARTJANCI 1 

 

Mojca Kučan, 7. razred 

 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.gasilec.net/operativa/tekmovanja/slike-vozlov-orodja-pozarov&ei=MoD9VPnzFILbauC5gpgB&bvm=bv.87611401,d.d2s&psig=AFQjCNGhlFshnGR-IMsGMlIx_ZOxEaukRw&ust=1425985958649102
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V NAŠEN KRAJI JE LIPAU 

OBČINA MORAVSKE TOPLICE 

Občino Moravske Toplice sestavlja kar 28 naselij in sicer: Andrejci, Berkovci, 

Bogojina, Bukovnica, Čikečka vas, Filovci, Fokovci, Ivanci, Ivanjševci, Ivanovci, 

Kančevci, Krnci, Lončarovci, Lukačevci, Martjanci, Mlajtinci, Moravske Toplice, 

Motvarjevci, Noršinci, Pordašinci, Prosenjakovci, Ratkovci, Sebeborci, Selo, 

Središče, Suhi Vrh, Tešanovci in Vučja Gomila. Aktualni župan je Alojz Glavač.  

 

http://www.kam.si/images/stories/obcine/moravske_toplice_zemljevid.jpg 

 

Grb Občine Moravske Toplice: 

 

ls.lex-localis.info 
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Po poti po posameznih vaseh: 

1. ANDREJCI 

Če vas bo pot kdaj vodila v Andrejce, potem se ustavite v okrepčevalnici v 

gasilskem domu, saj vam bodo tam postregli z odlično domačo hrano in se boste 

lahko do sitega najedli. Poleg gasilskega doma boste opazili tudi kapelico. 

 

http://www.parkgoricko.org 

2. BERKOVCI 

V Berkovcih poiščite zasebni muzej, Časarov vodni mlin, in si poglejte etnološko 

zbirko orodja, ki se nahaja v njem. 

 

http://www.slovenia.info/si/Muzeji-in-galerije/%C4%8Casarov-vodni-mlin-zasebni-muzej.htm 

 

3. BOGOJINA 

V Bogojini stoji znamenita cerkev Gospodovega vnebohoda, arhitekta Jožeta 

Plečnika, ki je vsekakor vredna ogleda.  

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/3/3b/Cerkev_Gospodovega_vnebohoda,_Bogojina1.jpg 

 

 

http://www.slovenia.info/si/Muzeji-in-galerije/%C4%8Casarov-vodni-mlin-zasebni-muzej.htm
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4. BUKOVNICA 

V vasi stoji cerkev iz leta 1905, v neposredni bližini pa se nahaja Bukovniško 

jezero, ki  je izvrsten kraj za oddih in sprostitev. 

          

http://sl.wikipedia.org/wiki/Bukovnica#mediaviewer/File:Kapela_Bukovnica.jpg 
http://www.slo-foto.net/galerija_slika-48792.html 
 

5. ČIKEČKA VAS 

Pojdite obiskat gasilski dom in postanite prostovoljni gasilec. 

 

http://pomurec.proing.si/ 

 

6. FILOVCI 

V Filovcih si lahko kar sami izdelate glinene lonce, saj boste tam našli lončarsko 

obrt.  

 

http://www.faaa.si/Faaa.aspx?st=90&ob=740 

 

 

 

 

 

http://www.slo-foto.net/galerija_slika-48792.html
http://www.faaa.si/Faaa.aspx?st=90&ob=740


                    

17 
 

7. FOKOVCI 

V Fokovcih zagotovo ne boste spregledali osnovne šole. 

 

http://www2.arnes.si/~osljledina3s/dobren/fokovci.html 

 

8. IVANCI 

Tudi v Ivancih imajo gasilski dom.  

 

http://www.gasilci.org/domovi/pomurska/moravske_toplice/index.php 

 

9. IVANJŠEVCI 

Ivanjševci so kraj za vse sladokusce, saj je tam doma čebelarska obrt.  

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cebele 
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10. IVANOVCI 

V Ivanovcih si poglejte spomenik sedmih KÜzmičevih knjig. 

 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nouvi_Z%C3%A1kon 

 

11. KANČEVCI  

V Kančevcih boste našli zelo znani Dom duhovnosti Kančevci.  

 

http://www.pomurec.com 

 

12. KRNCI 

Krnci so majhna, a lepa vasica. V naselju imajo gasilski dom.  

 

http://www.gasilci.org/domovi/pomurska/moravske_toplice/index.php 

 

V prihodnji številki vam bom predstavila še ostala naselja naše občine.   

 

Nina Kočiš, 6. razred 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Nouvi_Z%C3%A1kon
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TURIZEM 

MOJE POČITNICE V NOVIGRADU 

V času zimskih počitnic sem z dedkom, babico in sestrico odpotovala v Novigrad. 

Ker Novigrad leži blizu Italije ga imenujejo tudi Cittanova. Cittanova je mesto, 

pristanišče in turistično središče v Istri (Hrvaška), ki upravno spada pod Istrsko 

županijo. 

 

Natančneje smo se nastanili v hotelu s štirimi zvezdicami, imenovanem Maestral. 

Maestral ima veliki notranji bazen, v katerem smo se večino časa  kopali, saj je 

bilo morje še premrzlo. Temperatura zraka pa je bila primerna za kopanje. Hotel 

ima zunanji bazen, fitnes in savne, nudijo pa tudi masaže. 

 

Z babico sva večkrat šli na sprehod do mesta, ki je prelepo. Videli sva ohranjeno 

srednjeveško obzidje Cittanove, zvonik sv. Pelagija ter marino. 

Vir: http://www.coloursofistria.com/cms_media/images/articles/novigrad_GalleryV_04.jpg 
Vir: http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=708918&page=3 
 

Mojca Kučan, 7. razred 

 

 

http://www.coloursofistria.com/cms_media/images/articles/novigrad_GalleryV_04.jpg
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=708918&page=3
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ŽIVALI 

 

ZAJCI 

Zajčki so lepe in mile majhne živali. Lahko so skoraj vseh barv in živijo od 5 do 10 

let. Poznamo domače zajce, ki jih držimo v kletkah in divje zajce, ki so v naravi. 

Skotijo do 12 mladičev. Zajklje se parijo od 6-7 krat na leto. Zajci so rastlinojede 

živali, radi imajo travo, koreninice in sadje. Kadar divji zajec začuti neznan vonj, 

sede na zadnje tace in hitro miga s smrčkom sem ter tja. Če je vonj neprijeten, 

kihne in si s prednjimi šapicami podrgne po smrčku. Kadar zajci živijo svobodno, 

kopljejo luknje, iz katerih zlezejo ob sončnem zatonu in si gredo iskat hrano. 

Domači zajci, v nasprotju z divjimi, živijo na kmetijah, v primernih kletkah, v 

katerih je udobno in čisto. Divji kunec in domači zajec sta si zelo podobna: imata 

mehko dlako, velike oči in dolga ušesa, vendar ne daljša kakor poljski zajec. 

Prednji zobje zajcev, sekalci, ne nehajo rasti in jih mora žival kar naprej brusiti z 

glodanjem trdih živil, kot je korenje. Zajčev smrček nenehno trepeta, ker žival 

voha vse okoli sebe. Tako kaže svoje zanimanje in radovednost. Zajci se zelo hitro 

množijo. Zajklja lahko skoti mladiče pri osmih mesecih starosti. Nosi jih do 

trideset dni. 

VIRI:  

 Cutting Sally, Spoznaj in vzljubi živali, Pomurska založba 

 http://www.zootic.si/ 

 http://druzina.enaa.com/ 

         

       SLIKA 1: domači kunec                                                              SLIKA 2: domači zajec 
      (http://www.viva.si)                                                             (http://www.podarimo.si) 

 

Melani Žohar, 6. razred 

 

 

http://www.zootic.si/
http://druzina.enaa.com/
http://www.viva.si/
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MODA 

Modne smernice pomladi 2015 

No, pa je že spet skoraj pomlad. Sonce nas vsako jutro pozdravi z nasmeškom 

na obrazu, ptički nam med zajtrkom prepevajo vesele pesmice, rože cvetijo in 

dišijo na vso moč in nam lepšajo naš vsakdan. Tako vemo, da se nam bliža 

prelepa topla pomlad. Čakaj! Ja, kaj pa bomo nosili? Le kaj bo treba obleči?  

Brez panike - saj vam bom razkrila, kaj se bo nosilo letošnjo pomlad. 

V prejšnji številki sem vam razkrila, kaj bodo nosile ženske spomladi. Da pa 

bomo pošteni in enakovredni, bom zdaj razkrila, kaj bodo spomladi nosili 

moški. 

Trendi za moške so: 

Moški to leto izbirajte med enostavnimi kombinacijami oblačil različnih živih 

barv in superge.  

 

 

 

 

Ajša Dobrijevič, 6. razred 
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ŠPORT 

 
O F1 sem se odločil pisati zato, ker sem velik ljubitelj avtomobilizma.  

FORMULA 1 

Formula 1 je nevaren hitrostni šport. FIA (krovna avtomobilistična organizacija) ga uvršča med 

najvišji razred motošporta. V formuli 1 nastopajo dirkalniki. Pri tem športu je velika možnost, 

da umreš mlad. Aktualni prvak je Lewis Hamilton.  

POPULARNI DIRKALNIKI 

Ferrari in Mc Laren sta najboljša dirkalnika zadnjih časov. Tam so najbolj priznani inženirji 

sveta. 

 

DIRKE IN DIRKALIŠČE 

Dirka Formule 1 poteka cel konec tedna, začne se z dvema prostima treningoma v petek in 

enim v soboto, nato pa so na vrsti kvalifikacije. Tipično dirkališče je sestavljeno iz štartno-ciljne 

ravnine, na kateri so štartna mesta, in boksov, kjer dirkači med dirko menjavajo pnevmatike 

in dolivajo gorivo. Pred dirko pa mehaniki delajo na dirkalniku. 

GROZNA NOVICA 

Verjetno vsi poznate legendarnega dirkača MIHAELA 

ŠUMAHERJA. Bil je odličen dirkač. Tekmoval je v Formuli 1. Po  

dolgotrajni karieri se je zgodilo nekaj groznega. Ko je smučal, 

je padel in si poškodoval glavo. Zaradi hudih poškodb in 

izgube spomina, bo najverjetneje za vedno ostal na 

invalidskem vozičku.  

Viri: 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Scuderia_Ferrari 
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz 

http://sport.blic.rs/tag/415/Mihael-Sumaher                                                                                      Mišel Novak, 6. razred 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Scuderia_Ferrari
http://sl.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz
http://sport.blic.rs/tag/415/Mihael-Sumaher
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ŠPORT 

ŽAN KOŠIR 
 

Žan Košir je trenutno najuspešnejši slovenski deskar na snegu. Deska v paralelnih 

disciplinah in trenira pod vodstvom kluba KD ZAKOn. Nastopa na tekmah najvišje 

ravni, npr. na tekmah svetovnega pokala, kjer se je v svoji karieri že velikokrat 

prebil do zmagovalnih stopničk. 

 
Vir: http://www.zankosir.si/index.php/about 

 
Tudi sam sem se pomeril v deskanju z Žanom Koširjem 

Med zimskimi počitnicami sem bil z družino na smučanju v Kranjski Gori in tam 

srečal slovenskega super deskarja na snegu Žana Koširja.  

V nedeljo, 15.2.2015, ko sem deskal in zatem šel na žičnico, se je takoj za mano 

na žičnici peljal Žan Košir. Nagovoril me je in me povabil naj se pomerim v 

deskanju z njim. Povabilo sem sprejel. Po uradni prijavi sem šel do 

promocijskega prostora BMW, kjer sem se z Žanom slikal, nato pa se s svojo 

desko spustil po progi. Na koncu so zabeležili moj čas in ga primerjali z 

njegovim. Tisti tekmovalec, ki je imel najmanjšo časovno z Žanovim rezultatom, 

je za nagrado prejel BMW smuči. Jaz sem za Žanom zaostajal za 3 sekunde in  

25 stotink.  
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Domen Bočkor, 6. razred 
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GLASBA 

 

Bassless 

 

Če ste gledali šov SLOVENIJA IMA TALENT, najverjetneje poznate skupino 

Bassless. Če pa ga niste, ne skrbite, saj vam bom skupino na kratko predstavila. 

Bassless so a capella skupina iz Ljubljane, ki deluje od aprila 2013. Izvajajo 

priredbe pesmi širokega spektra žanrov: pop, rock, disco, dance, funk, jazz, blues 

ter lastno avtorsko glasbo. Člani skupine so Kristjan, Karin, Nastja, Klemen in 

Sašo. 

 

Viri:  
http://www.delo.si/assets/media/picture/20131008/Bassless_2013.JPG?rev=0 
http://www.bassless.si/ 

Ajša Dobrijevič, 6. razred 

 

 

 

http://www.delo.si/assets/media/picture/20131008/Bassless_2013.JPG?rev=0
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POEZIJA 

 

Telefon 
 

Ko telefon zazvoni, 

se prebudimo vsi. 

Brž pojdimo k telefonu, 

da kdo ne odloži slušalke. 

 

Ko se oglasi oče, 

iz slušalke zakriči, 

»Ojla! Kako ste kaj vi?« 

In oče reče bay. 

 

Ko še enkrat telefon zazvoni, 

se mama oglasi. 

Mama se predstavi, 

prej kot iz slušalke se zadrlo. 

 

A glej ga zlomka, 

že pri vratih nekdo stoji. 

Mama se ustraši, 

in kihne, da vse zapraši. 

 

Danes nam gre vse narobe, 

saj kar naprej telefon zvoni 

in ko se kdo oglasi, 

nas vedno nadere in prestraši. 

 

Danes bilo je naporno, 

saj vsakih pet minut zazvonil je telefon. 

Kaj pa bonton? 

Najprej se predstavi in potem govori!!!! 

 
Lara Kuhar, 5. razred 
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Moja pesem 

 

Košarka ta glavna je, 

a za carico in carja skrbi me. 

Vakuola njuna prijateljica je, 

Bozonka pa zamero kuha. 

 

Telepatometer je naredila, 

nanj gumb »uniči carico in carja« posadila. 

Carica pa pritisnila dva gumba je napačna, 

ker videla je carja lačnega. 

 

Zdaj so zombiji prišli, 

se spravili nad svet. 

Mi pa v telovadnico zbežimo, 

za blazine se vsi skrijmo. 

 

Pesem moram že končati, 

ker morala bi že spati. 

Zdaj pa lahko noč 

in dva zombija na pomoč. 

 

Mojca Kučan, 7. razred 
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HUMOR 

ZAJČKI 

"Mami, mami!" so vpili zajčki, "razloži nam, kako smo prišli na svet!" 

"Čarovnik vas je potegnil iz klobuka!" 
http://vici-na.spletu.com/zivalski-vici/ 

 

http://s2.photobucket.com/user/mariole/media/wiz.jpg.html 

DIHUR IN OREL 

"Kaj se zgodi, če križaš dihurja in orla? 

 ""Smrdi do neba!" 
http://vici-na.spletu.com/ 

http://myhomedesigns.info 

 

PES 

Zagotovili ste mi, da je pes, ki ste mi ga prodali, buden čuvaj gospodarjeve hiše. 

Včeraj ponoči pa so mi vlomili v hišo in mi ukradli deset tisočakov, pa pes sploh ni 

reagiral!"Seveda ne! Prej je živel pri bogatih lastnikih in se za takšne 

malenkostne vsote ne zmeni. 
http://vici-na.spletu.com 

 
http://www.virginmedia.com 

Jana Kočiš, 6. razred  

 

 

http://s2.photobucket.com/user/mariole/media/wiz.jpg.html
http://vici-na.spletu.com/
http://www.virginmedia.com/

