
 

 

 
 

 OŠ FOKOVCI  

 

 

http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012102705843788
http://web.vecer.com/portali/vecer/v1/default.asp?kaj=3&id=2012102705843788


       NAŠA PRVAKINJA TINA MAZE 

Stran 2 

 

In kdo je Tina ? 
ROJSTVO: 2.5.1983  (pred kratkim je praznovala rojstni dan) 

ŠOLA: ČRNA NA KOROŠKEM, KJER JE OBISKOVALA TUDI GIMNAZIJO 

 ZGODNJA LETA: PRI PETNAJSTIH LETIH DEBITIRALA V SVETOVNEM POKALU, PRI 17-IH SE JE UDELEŽILA SVOJEGA 

PRVEGA SVETOVNEGA PRVENSTVA, NASLEDNJE LETO PA PRVIH OLIMPIJSKUH IGER, KJER JE V VELESLALOMU KON-

ČALA NA 12. MESTU 

REKORDI: NAJVEČJE ŠTEVILO STOPNIČK  V SEZONI (19), NAJVEČ OSVOJENIH TOČK NA SEZONO (2414). 

IN ŠE LETOŠNJE ZMAGE: 

VELESLALOM(6X) 

SUPERVELESLALOM(1X)  

SUPERKOMBINACIJA(2X) 

SLALOM(1X) 

SMUK(1X) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJA BAŠA 

                                                                                                      

ZIME JE ŽE DOLGO KONEC, AMPAK SE ŠE VEDNO SPOMINJAMO REKORDOV NAŠE TINE MAZE. POZNAMO JO PO TEM, DA JE 

PREMAGALA HERMANNA MAIERA IN POSTALA NOVA REKORDERKA. S TEM JE POSTALA NAJBOL ZNANA ALPSKA SMUČARKA 

IN ZARADI NJE JE NAŠA DRŽAVA POSTALA ŠE BOLJ PREPOZNAVNA... 

HURA ZA NAŠO TINO! 



Dan na Ptuju 

V sredo, 27.3.2013,  smo se učenci od 6. do 9. razreda odpravili na Ptuj. Tam smo si ogledali 

predstavo Pika kje so tvoje nogavice? Po predstavi pa smo obiskali še Ptujski grad. 

 

Predstava Pika kje so tvoje nogavice? je govorila o odraščanju Pike oz. o njenih problemih 

pri odraščanju. To ni več tista naša Pika, ki se vedno smeji in skače naokrog, ampak je osam-

ljena, žalostna in ne ve več vseh svojih problemov rešiti takoj. Skratka Pika je stopila v svet 

odraslih. Zgodba odrasle Pike me je presenetila, saj njena mama ni bila mrtva, ampak je 

umrl njen oče in Pika si je začela lase barvati na rjavo. Po ogledu sem si zaželela videti otro-

ško Piko, saj si je odrasla Pika delala samo težave. 

 

 

Po predstavi smo si ogledali še Ptujski grad. V gradu smo si ogledali sobane, zbirko glasbil in 

orožja, pustne maske, izdelali smo si lahko še razglednice, ki 

smo si jih poslali domov. Muzej mi je bil zelo všeč, najbolj 

pa zbirka orožja in sobane s starim pohištvom in slikami. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAŠKA GAAL 



AKCIJA PRENAŠANJE DVOŽIK 
Akcija »reševanja« dvoživk se je začela že v šoli, ko 

smo se pogovarjali o dvoživkah. Ko smo pogledali 

predstavitev o dvoživkah, smo imeli mini kviz, in si-

cer kaj smo si zapomnili na predstavitvi. Potem pa je 

šlo zares. Odpravili smo se v garderobo, se obuli in 

oblekli, vzeli  malico in se čim hitreje odpravili na 

kombi. Kombi nas je odpeljal do Ledavskega jezera. 

Tam nas je pričakal Kristjan Malačič,  naravovarstve-

ni nadzornik Krajinskega parka Goričko, in on nam je povedal še nekaj več o dvoživkah. Po-

vedal nam je, da žabe prečkajo cesto, ker iščejo primeren kraj za odlaganje mresta. Ko nam 

je vse razložil, smo hitro začeli pobirati žabe in jih nositi na drugo stran ceste. Nosili smo 

jih zato, da jih avtomobili ne bi povozili in jim tako skrajšali življenje. Rešili smo okrog-400 

dvoživk. Ko smo končali z prenašanjem žab, smo šli k Ledavskem  jezeru in si ogledali raz-

lične vrste ptic. 

 Dan mi je ostal v prijetnem spominu, saj smo se zabavali, rešili življenje marsikateri žabi in 

opazovali ptice. 

 

        



 

 

 

 

 

 

Ob koncu pa smo se z daljnogledi odpravili še do Ledavskega jezera opazovat ptice. Videli smo:  

 LABODA                                                    

 RACO MLAKARICO                                                             

 SIVO ČAPLJO  

 PONIRKA 

 

                                                      

                                        

Popoldan, ko smo rešili življenje številnih dvoživk, je hitro minil. Kristjanu smo se zahvalili ter ge pospre-

mili do njegovega avtomobila.  

       

KAJA in SAŠA FARKAŠ 

Zanimivosti: 

NEKATERE  DVOŽIVKE RES UMREJO ZARADI PROMETA.    

PRIPETI PA SE LAHKO TUDI, DA SE SAMEC ZADUŠI, SAJ SE V 

DOLOČENEM TRENUTKU LAHKO ZGODI, DA JE NA SAMICI 

V ČASU PARJENJA NAENKRAT PREVELIKO SAMCEV.  TUDI 

SAMI SMO NAŠLI  PRIMER, KO SO NA SAMICI BILI KAR  4 

SAMCI. 



 

Stran 6 

                  

  1                               

 2                         

     3                    

4                            

  5                        

   6                         

      7                    

   8                    

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Tokratna križanka je o dvoživkah. Dobro poglej fotografije in vpiši 

imena dvoživk v prazna polja. V sivo obarvanih poljih se ti bo izpisa-

lo geslo. Veliko užitkov pri reševanju. 

 

Saša Farkaš 

R_ _ _ _ _ _ _ _     K _ _ _ 



 

Svetovni dan knjige 

Stran 7 

23. aprila je v Kataloniji JURJEVO - dan vrtnice in dan knjige. Ta dan 

si Katalonci po tradiciji podarjajo vrtnice in knjige - moški ženski 

vrtnico, ženska moškemu knjigo.  

 

Tudi na naši šoli smo si ob svetovnem dnevu knjige po-

darjali knjige. Izžrebali smo sošolca in mu na prvo stran 

knjige napisali svojo misel. Nekaj misli, ki smo jih napisali 

sošolcem: 

Naj ti bo ta knjiga poučna in naj ti bo korist-

na. 

Kaja Farkaš 

David Farkaš 

Upam, da ti bo branje v užitek in da se boš če-

sa naučil. 

Saška Gaal 

Ta knjiga ti naj bo v spomin na naš 

skupni čas, dogodivščine  ne, pa tudi 

probleme. 

Nika Sukič 

Ko sem bila stara 6 let, sem to knji-

go imela zelo rada. Zato ti to knji-

go podarjam in upam da ti bo ta 

knjiga zelo všeč. 

Saša Farkaš 

Upam da se boš kaj naučil in da se boš zabaval 

ob izpolnjevanju. 

Luka Kuhar 

To knjigo ti podarjam iz srca, varuj jo in pazi nanjo. 

Timotej Horvat 



 

 O JANJI VIDMAR 
Še pred osnovno šolo se je družina preselila v 

Maribor, kjer je dokončala osnovno šolo in se vpi-

sala na tamkajšnjo Prvo gimnazijo, nato študirala 

na Akademiji za likovno umetnost, pozneje na Fi-

lozofski fakulteti v Ljubljani, vendar je študij opu-

stila.  

Pisateljuje od začetka devetdesetih let 20. stoletja 

in ima status samostojne delavke v kulturi.  

Je članica Društva slovenskih pisateljev, članica upravnega odbora tega društva in hkrati 

predsednica Sekcije za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev in pobudni-

ca nagrade desetnica, ki je bila prvič podeljena leta 2004.  

Kot avtorica in predsednica sekcije se bori za postavitev mladinske literature v ospredje 

književnosti. Od leta 1996 je svobodna umetnica. Poleg knjig za otroke in mladostnike piše 

tudi scenarije za otroške oddaje. 

 Leta 1997 je napisala tudi scenarij za slovenski celovečerni film Blues za Saro. Na Sloven-

skem je Janja Vidmar znana predvsem kot avtorica mladinske realistične proze, ki se uvršča 

na področje socialno-psihološkega romana. Svoja dela objavlja tudi v revijah in časopisih, 

večinoma zgodbe in romane. 

 

ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 

Ob zaključku bralne značke nas je obiskala mladinska pisateljica Janja Vidmar. Na 

spletu smo izbrskali nekaj podatkov o njej. 

http://www.last.fm/music/Nicki+Minaj/+images/76263818 



 

   

 PISATELJICA NA OBISKU – FOTOREPORTAŽA 

Dikline poglente, če mate že zavezane kravate. Za 

Janjo Vidmar moramo biti zriktane. 

Pa se je začnolo: pozdravi, predstavijtev in pisa-

teljica je zbrala dva prostovoljca za kviz... 

Marko si misli: »Zakoj san nej prešto več 

knjig, ka be lejko bil tak pameten kak Vanja.« 

Zdaj smo trije pa mo se sigurno nakšno lejpo 

misel za Vanjo zmislele. 

Že znan, samo kak njej naj tau poven? 



 

Tak čeden san bil za nagrado pa sen knjigo daubo! 

Ej gledne tau pa je rejdno dobra knjiga. Mogoče 

mo še začno šteti. 

Joj kaj takšnoga pa še v svojen živoljenje nejsen čüjla. 

KAJA BAŠA 



FINALNA TEKMA ŠKL - MED DVEMA OGNJEMA 

 

 

V soboto, 18. 5. 2013, smo se učenci 6. in 5. razreda odpravili z avtobusom v Podčetrtek. Na pot smo se 

podali zgodaj zjutraj, in sicer ob 5.20. Med potjo so nekateri, ki jim je bila noč prekratka, na avtobusu za-

spali. Med njimi sta bila tudi učiteljica Bernarda Sukič Škrilec in učitelj Miha Horvat. Tja smo prišli eno uro 

pred začetkom tekmovanja. V tem času smo malo trenirali in pojedli malico. Ob 9.00 je bila prireditev ple-

snih skupin in fotografiranje šolskih skupin. Naša prva tekma se je začela ob 10.40. Tekmovali smo z ekipo 

OŠ Ruše in tekmo izgubili. Druga tekma je bila za nas od-

lična, saj smo premagali ekipo OŠ Sežana. Medtem so si 

naše deklice dale poslikati obraz z različnimi motivi. Zad-

nja igra je bila za nas odločilna, saj smo se borili za 3. me-

sto. Na žalost nismo imeli sreče, saj smo tekmo izgubili, 

zato smo pristali na 4. mestu.  Na prvo mesto so se uvr-

stili učenci OŠ Ruše, ki bodo šli na tekmovanje v Nemčijo. 

Ob koncu tekmovanja o se predstavili tudi košarkarji, 

imenovani Leteči norci, ki so nas očarali z norimi akroba-

cijami, in plesalci v čudovitih oblekah. 

 

 

 

 

 

 

Na poti domov smo se ustavili v Mariboru. Iz Maribora 

smo se vračali ob 16.20 in prispeli domov ob 17.00. Za 

nagrado smo dobili steklenico piton za pijačo,diplomo in 

obesek med dvema ognjema.  

 

 

 

 

 

KAJA FARKAŠ in NELI SEREC 
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Svetovni dan Zemlje, ki ga obeležujemo 22. aprila, je letos potekal pod sloga-

nom Obrazi podnebnih sprememb. Opozarja pa na dejstvo, da so podnebne 

spremembe že povsod prisotne in vplivajo na življenjske razmere. Še posebej 

velik poudarek je letos na vodah. 

 

ALI STE VEDELI? 

S podnebnimi spremembami so neločljivo povezane vode, ki predstavljajo 

nenadomestljiv naravni vir, življenjski prostor in vir številnih dejavnosti. 

Poraba vode se je zadnjih 50 letih podvojila, medtem ko je kakovost vode 

zaradi onesnaževanja v povprečju upadla. 

 

NA NAŠI ŠOLI SMO SE ODLOČILI, DA BOMO SVETOVNI DAN ZEMLJE OBE-

LEŽILI TAKO, DA BOMO UREDILI OKOLICO ŠOLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.regionalobala.si/novica/22-april-svetovni-dan-zemlje 22.4.2013 

 

Svetovni dan zemlje 

http://www.regionalobala.si/novica/22-april-svetovni-dan-zemlje%2022.4.2013


Ob svetovnem dnevu zemlje smo izvedli različne delavnice. Sama sem bila v delavnici, sku-

paj s sošolci Kajo Bašo, Romano Kumin, Sašo Farkaš, Kajo Farkaš, Niko Sukič, Timotejem 

Horvatom, Davidom Farkašem in učiteljico Moniko Dobrijevič. V delavnici smo se morali 

vživeti v vsakdan afriških otrok, ki se srečujejo s pomanjkanjem vode. Morali smo vodo s 

čajnimi žličkami nositi v kozarce. Bilo je zelo težko, da smo napolnili en kozarec je prete-

klo celih 30 min. Ob tem sem se naučila, da je voda zelo dragocena. Na koncu smo se pa 

vsi zbrali v jedilnici in predstavili vsak svojo delavnico.  

Potem smo se odpravili ven, urejat okolico šole. Deklice 6. razreda smo z učiteljico Sonjo 

Tot presajale lončnice iz učilnic, dečki pa so sadili drevesa.  Učenci 7. razreda so čistili oko-

lico šole in učenci 8. razreda so rahljali peskovnik.  Deklice 9. razreda so čistile skalnjak, 

fantje pa so hišniku pomagali prebarvati gugalnice. 

Na dan zemlje smo polepšali okolico šole in lončnicam smo dali več prostora za rast. Po 

svojih močeh smo prispevali k lepši in prijetnejši okolici naše šole. 

 

 

 

 Saška Gaal in  Saša Farkaš   
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B S V Z A R G Č 

B L O K E R V Š 

E O E M A L D D 

I V K D M O O O 

B E I L U J M B 

E N R H T R Ž I 

D I K K A N A L 

D J P O L K L J 

U A P P R A E E 

I Č R E T L V J 

P O I R A O I R 

T M I E N T O T 

U M A L P A Č O 

J U B N B E L T 

SKRIVALNICA 

V tabeli se skrivajo spodaj navedena zemljepisna lastna imena. Poišči jih! 

 

BLED 

                                                          SLOVENIJA                       BLOKE 

KANAL            KOPER                                       MUTA 

                                          DOMŽALE 
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Frizerka 

 

Mačka frizerka ti rejp zamota, 

če rejpa nemaš ti brke odmota. 

Če se skrejgaš z njof se ti sküper zmota. 

Gda se nazaj odmota, se od veselđa s 

stauca odkota. 

 

Ksenija Horvat, 5. razred 

Mate 

 

Što me vgojno slatko küšne, 

pa me gor zgone? 

Što me sküja šalico teja 

pa falat krüja z legvaron namaže? 

Što mi spejgla srakeco, 

pa vgojno gvant priprave? 

Što se sakši den mantra, 

ka je mene lipau? 

 

Tou je moja lüjba mate, 

ka ze mene se naprave, 

pa me rada ma. 

 

Matej Vukanič, 3. razred 

USTVARJANJE V PREKMURŠČINI 

 

Res je, da nobene številke glasila nismo natisnili, a nam je vseeno ponagajal tiskarski škrat. V prejšnji 

številki glasila nismo objavili dveh pesmi, ki ju objavljamo tokrat. 
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Rojena: 8. december, 1982, Saint 

James, Port of Spain, Trinidad in 

Tobago 

Prebivališče: New York City 

Kariera: Raperka, avtorica pesmi, 

sodeluje s podjetjem Young Mo-

ney 

Družinske vezi: ker je njen oče bil 

velik alkoholik, si kot otrok pred-

stavljala, da je druga oseba 

(Roman Zolanski) 

Vzpon: repanje oz. petje, različni 

koncerti, intervjuji, objave v revi-

jah, skupno sodelovanje z drugi-

mi oz. znanimi osebnostmi-pevci 

Zanimivosti: izdala je tri albume, 

parfum Nicki Minaj Pink Friday, je 

v žiriji American Idol (Ameriški 

idol), ter je skupaj z firmo za ko-

zmetiko O.P.I. na trg poslala lak 

za nohte 

NICKI MINAJ 

http://shesomajor.com/major-music-nicki-minaj-i-am-your-leader-feat-rick-ross-camron/ 

http://www.last.fm/music/Nicki+Minaj/+images/76263818 



LITTLE MIX 
 

 

Little mix so britanska štiričlanska dekliška skupina, 

ustanovljena leta 2011. Sestavljena je iz članic: Perrie 

Edwards, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock in Jade Thir-

lwall. Skupina je bila ustanovljena izključno za osmo se-

rijo  »The X Factor«. Po zmagi so podpi-

sale pogodbo s Simonom Cowellom in 

založbo »Syco Records« . Skupina je na-

to podpisala pogodbo v združenih drža-

vah Amerike s Columbia Records. Little 

mix so označili za naslednice »Spice 

girls«, kakor tudi za skupino iz  Velike 

Britanije, ki lahko doseže mednarodni 

uspeh. Njihovi večji hiti so DNA, 

WINGS, CHANGE YOUR LIFE, HOW 

YA DOIN'? IN WE ARE YOUNG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://german.fansshare.com/gallery/photos/406699/

Little- Mix/?displaying 
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http://german.fansshare.com/gallery/photos/406699/Little-
http://german.fansshare.com/gallery/photos/406699/Little-
http://german.fansshare.com/gallery/photos/406699/Little-
http://madaboutthebeat.com/little-mix-dna-album-review/


          LEV 

Skrbi v zvezi s šolo so popolnoma odveč, saj bo vse teklo kot 

namazano. Tudi s starši se boš dobro razumel/-a . Ne bo ti 

uspelo razbrati ali si punci/fantu, o kateri/-em govorijo, da je 

vate zaljubljen/-a, resnično všeč ali ne. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:    

      OVEN 

  Konec tedna te čaka veliko druženja in srečanje s starimi prijate-

lji. Trmasto boš vztrajal/-a pri svojih idejah. Tvoja ljubezen bo 

vedno vesela, vendar se boš tudi dobro počutil/-a. Sošolci/

sošolke te bodo občudovali in te hvalili ker si postal/-a do-

ber/-ra prijatelj/-ica. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

BIK 

 Odšteval/-a  boš dneve do počitnic, saj že pogrešaš sproščena 

počitniška druženja. Ne pozabi pa opraviti še zadnjih obvezno-

sti v šoli. Na ljubezenskem področju se kaj veliko ne bo doga-

jalo. Poskusi si najti tudi nekaj časa zase, da se boš lažje spopa-

dal/-la  s stresom. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

 STRELEC 

Srečne zvezde ta teden ne bodo ravno na tvoji strani. Sicer se 

ne bo zgodilo nič hujšega, a tudi male neprijetnosti te znajo 

spraviti v slabo voljo. Ugotovil/-a  boš kaj je tisto, kar fante/

dekleta  na tebi najbolj privlači. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

 

 

   ŠKORPIJON 

Konec tedna te čaka veliko druženja in srečanje s starimi prija-

telji, od katerih boš dobil/-a odgovore na nekatera vprašanja, ki 

se ti že dolgo motajo po glavi. Ljubezensko življenje bo ta teden 

precej razburljivo. Veliko bo vročih pogledov in lepih besed. 

PRIJATELJISTVO:  

SREČA  

LJUBEZEN  

 

     TEHNICA 

Ker si opravil/-a  vse šolske obveznosti, boš užival/-a v poveča-

nem odmerku prostega časa, ki ga izkoristi za stvar, ki jih rad/-a 

počneš. Že nekaj časa se trudiš, da bi osvojila njegovo/njeno  

srce, a zdi se ti, da se nič ne premakne. Trmasto boš vztrajal/-a 

pri svojih idejah. 

PRIJATELJSTVO:    

SREČA:       

LJUBEZEN:     

H O R O S K O P  



       DEVICA: 

Zaljubljen/-a  si v fanta/punco, ki ne kaže nobenega 

zanimanja zate, ti pa še vedno vztrajaš. Izvedel/-a boš 

nekaj, kar bo pomembno za tvojo prihodnost. Glede 

prijateljstva se moraš znajti  sam/-a. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

                    RIBI: 

Za dosego ciljev je včasih potrebno tudi kaj narediti in 

ne le govoriti. Pusti, da življenje odplete kar je zapletlo, 

saj veš, da več kot si storil/-a, ne moreš več storiti. V 

šoli bodo ta teden od tebe zahtevali  več, kot trenutno 

zmoreš, zato bodi pripravljen/-a. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

                   RAK: 

Ta teden bo veliko klepetanja, tudi med poukom, kar 

bo ob živce spravljalo učitelje. Ljubezenske dogodivšči-

ne te ne bodo privlačile, bolj pomembno ti bo prijatelj-

stvo. V šoli bo vse ok, če le ne boš preveč površen/-a. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA  

LJUBEZEN  

                               KOZOROG: 

V šoli namreč zadnje čase prav uživaš v učenju in ostalih 

obveznostih. To se bo seveda poznalo tudi na tvojih oce-

nah, ki bodo bleščeče. Svojo simpatijo boš videval/-a bolj 

poredko, bo pa takrat, ko se bosta videla, toliko lepše. 

Med prijatelji se boš počutil odrinjenega. 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

                              VODNAR: 

Prijatelji/-ice ti bodo prinesle več težav kot koristi, 

zato jih ta teden raje pusti  pri miru. V prihodnjih dneh 

se v ljubezenskem življenju izogibaj pomembnim pogo-

vorom ali odločitvam, saj se lahko vse skupaj obrne v 

napačno smer. Tvoje telo ti ni kaj preveč hvaležno, 

zato živi zdravo! 

PRIJATELJISTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  

                              DVOJČKA: 

V šolo boš vedno prihajal/-a z veseljem, kajti začel/-a se 

boš končno učiti. Zaključno spričevalo bo blestelo. Med 

prijatelji se boš počutil/-a zelo  odrinjeno. Simpatija pa se 

bo zaljubila v drugo/-ega. 

 

PRIJATELJSTVO:  

SREČA:  

LJUBEZEN:  



Izdajo glasila omogočajo: 

 

ZAKLJUČNA EKSKURZIJA  

 

Ko se šolsko leto bliža h koncu, se seveda vsi najbolj veselimo izleta. Leto smo se učenci 

6., 8. in 9. razreda odpravili v Logarsko dolino.  

Ob 6.00 zjutraj smo se odpravili na pot. Na poti smo poslušali učence 9. razreda, ki so 

predstavljali različna mesta in naselja. Peljali 

smo se približno 3 ure, ko smo prišli v Nazarje.  

V lesarskem muzeju smo si izdelali svoje izdel-

ke iz lesa. Ko smo dokončali izdelke, smo si 

ogledali še zgodovino lesa. Nadaljevali smo pot 

in si skozi okna avtobusa ogledali znamenitosti 

kraja, najlepša pa je bila seveda Savinja. Ko smo 

se dobro najedli (juho,dunajski zrezek, pomfri 

ter solato), nas je šofer odpeljal v Logarsko do-

lino in nas tam odložil.  

Dobili smo tudi vodičko Nušo. Od tam naprej 

smo morali iti 5 kilometrov do postaje kjer nas 

je dočakal avtobus. Potem smo se odpravili do 

3. dela Logarske doline, kjer smo imeli 15-

minutni pohod in šele nato smo zagledali pre-

čudovit slap Rinka.  

Potem smo se odpravili domov z avtobusom. 

Dan je bil lep in prekratek. 

KAJA FARTEK IN SAŠA FARKAŠ 


