Š O L S K I ČA S O P I S / I S KO L AÚ J SÁ G

ČEBELICE - MÉHECSKÉK
Letnik XIV, številka 14, šolsko leto 2020/2021
XIV. évfolyam, 14. szám, 2020/2021

Dragi bralec/bralka!
Pa smo le prišli do konca tudi temu, malce drugačnemu, presenečenj polnemu, šolskemu letu.
Pred teboj je nov izvod šolskega časopisa Čebelice, v katerem so prispevki učencev od 1. do
5. razreda. V njem boš našel/-a veliko zanimivih vsebin o samem pouku na daljavo,
domišljijskih zgodb, pesmi, ugank ... Časopis popestrijo tudi različni likovni izdelki, šale, recepti
in zabavne naloge, ki ti bodo kratkočasile te dolge poletne počitnice. Veliko zabave ti želiva ob
branju!

Urednici: Leona Brodar in Zita Šimonka
Kedves Olvasó!
Az idei tanév más volt, mint a többi, de ennek ellenére reméljük, hogy érdekes és szép emlékek
fűződnek hozzá. A Méhecskék című iskolaújság legfrissebb számát tartod a kezedben, amely
tele van az 1–5. osztályos tanulók érdekes, szórakoztató, kreatív, fantáziadús történeteivel,
verseivel, élménybeszámolóival, képzőművészeti alkotásaival. Az újságot különféle, általatok
írt receptekkel, feladatokkal, találós kérdésekkel és sok egyébbel is gazdagítottuk. Kellemes
időtöltést és jó olvasást kívánunk!

Šimonka Zita és Brodar Leona, az újság szerkesztői
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Pouk v šoli in na daljavo/Hagyományos- és távoktatás
UČENCI IN UČENKE 1. c-RAZREDA SO NAM ZAUPALI, ZAKAJ HODIJO RADI V
ŠOLO.
AZ 1. c OSZTÁLY TANULÓI ELÁRULTÁK, MIÉRT SZERETNEK ISKOLÁBA JÁRI.

»V ŠOLI IMAM PRIJATELJICE IN SE VELIKO VSEGA NAUČIM.« - STELLA LUNA

SZABÓ

»MEGISMERTEM ÚJ BARÁTOKAT, AKIKKEL SOKAT JÁTSZODTAM ÉS MERT SOKAT
TORNÁZTUNK.« - VARGA GÁBOR
»SE VELIKO NAUČIM IN SPOZNAM VELIKO NOVIH BESED.« - ZITA HEBAR
»SZERETEK TANULNI ÉS MERT MEGTANULTAM ÍRNI ÉS OLVASNI.« SIPOS LUKAS
»ŠOLA JE ZABAVNA, SAJ SE LAHKO IGRAM S PRIJATELJICAMI.« - ISABELA VIDA
»SOKAT TANULUNK, JÁTSZUNK, BETŰTANULÁSKOR KÉPEKET RAGASZTUNK ÉS MÁR
20-IG SZÁMÍTUNK.« - BOGÁR TIM
»VELIKO POJEMO IN TELOVADIMO.« - DAVID KOMLOŠ
»JÁTSZOM A BARÁTAIMMAL ÉS SOK MESÉT HALLGATUNK.« - KASAŠ NIA
»VELIKO USTVARJAMO.« - FABIJAN VIDA
»A TANULÁS MELLETT SOKAT LEHET JÁTSZANI ÉS ÉRDEKES DOLGOKAT
CSINÁLUNK.« - GYÖRKÖŠ SAMUEL
»V ŠOLI SEM SPOZNAL NOVE PRIJATELJE, S KATERIMI SE IGRAM.« - MARKO

LUČIĆ

»AZ ISKOLÁBAN OKOSODUNK. TUDUNK OLYANOKAT TANULNI, AMIRE KORÁBBAN
NEM VOLTUNK KÉPESEK, PL. NÉGYÉVESEN MÉG NEM TUDTUNK SZÁMOLNI, MOST,
HOGY ISKOLÁBA JÁRUNK, PEDIG MÁR TUDUNK. »A ROSSZ IDŐBEN« AZÉRT NEM
TETSZETT AZ OKTATÁS, MERT AKADTAK NEHÉZSÉGEK. NEM MINDIG HALLOTTAM
MINDENT JÓL. NEHÉZ VOLT TANULNI A SZÁMÍTÓGÉPEN KERESZTÜL. JOBBAN
SZERETEK ITT AZ ISKOLÁBAN TANULNI.« - KEPE MAGOR MÁRTON
»VELIKO TELOVADIMO, TEKAMO IN DELAMO PREVALE.« - AJLA BAŠA
»SZERETEK AZ ISKOLÁBAN JÁTSZANI. SZERETEM LAPOZNI A KÖNYVEKET.
SZERETEK RAJZOLNI ÉS ÉNEKELNI.« - KETTY TOPLAK
»POLEG UČENJA VELIKO PLEŠEMO IN SE IGRAMO.« - NIKOL FELŠŐ
»SZERETEM A MATEMATIKÁT, A MAGYAR ÉS A SZLOVÉN NYELVET.« - BANFI

BENCE

»IMAM VELIKO PRIJATELJEV, VŠEČ MI JE NAŠA UČILNICA IN ŠOLSKA PREHRANA.«
- ERIK CUK SOMI

Pouk v šoli in na daljavo/Hagyományos- és távoktatás
V letošnjem šolskem letu je nekaj mesecev potekal pouk na daljavo. Navodila za naloge
smo prejemali v spletni učilnici. Pri reševanju nalog mi je pomagala mama. Vsak dan
smo imeli tudi učne ure z učiteljicami preko ZOOM spletne aplikacije. Zelo sem bila
vesela, ko mi je učiteljica razlagala naloge. Učenje preko računalnika mi je bilo zelo
zanimivo.

Saša Gornjec Slemenšek, 2. b
Zelo sem pogrešala učiteljice in sošolce. Naloge sem sproti reševala. Pri učenju mi je
pomagal dedek, ker sta bila starša v službi. Zanimive so mi bile ZOOM ure, ker sem
videla svojo učiteljico in sošolce. Zelo sem vesela, da spet lahko hodim v šolo.

Nicol Dravec, 2. b
Šolanje na daljavo je bilo dolgočasno. Ampak bile so tudi dobre strani. Zjutraj sem
lahko dlje spala in počutila sem se bolj umirjeno. Hodili smo na sprehode. Šolanje na
daljavo je bila dobra izkušnja za veliko ljudi. Najbolj zanimiva stvar od vseh je bila, da
smo imeli na dan tri ali štiri ure. Vsak dan, ko je bil ZOOM, smo pripravili kamero,
zvočnik in potem sem se počasi priklopila na ZOOM. Po končani ZOOM uri sem naredila
domače naloge in končala s šolskim delom.

Laura Török, 3. a
Ko sem bil v drugem razredu, je bil virus korona. Imeli smo šolanje doma. Ker smo bili
doma, smo se učili preko zoom ur. A nenadoma so na poročilih rekli, da lahko gremo
v šolo. Vsi smo bili veseli. Še vedno je bila korona, ampak smo imeli maske. Ko smo
šli na avtobus, smo opazili, da je okolica prazna. Nikogar ni bilo zunaj. Ko smo prišli
domov, so na poročilih povedali, da so znanstveniki odkrili zdravila za korono. Vsi smo
bili srečni, da več ni bilo korone.

Sven Pahor, 3. c

Azért szerettem a távoktatást, mert:
- védőmaszk nélkül tanulhattam. (Tina, 4. b)
- gyorsabban befejeztük a tanítást. (Mojca, 4. b)
- tovább aludhattam. (Mia, 4. c)
- sokkal kevesebb volt a tananyag. (Julij, 4. b)
- több időnk marad a szabadidőre. (Julij, 4. b)
- ez időben elmaradt az osztályozás. (Lana, 4. c)
- hosszabbak voltak az órák közötti szünetek. (Lana, 4. c)
- legalább Zoom órák keretében láthattam a barátaimat. (Lars, 4. c)
- otthonról tanulhattam. (Iva, 4. c)
- nem felejthettem otthon a tanszereket. (Iva, 4. c)
- a tanítás után rögtön megebédelhettem. (Kevin, 4. c)
- többet lehettem a levegőn. (Alex, 4. b)

Pouk v šoli in na daljavo/Hagyományos- és távoktatás
Azért nem szerettem a távoktatást, mert:
- sokat kellett a számítógép előtt lenni. (Izabela, 4. a)
- sokszor nem működött az internet. (Mark, 4. a)
- nem láthattam a barátaimat. (Kristóf, 4. a)
- az iskolában sokkal egyszerűbb a tanulás. (Tara, 4. a)

Sijarič Izabela, 4. a

Bogatec Mark, 4. a

Lukács Kristóf, 4. a
PISMO PREDSEDNIKU PAHORJU

Spoštovani predsednik Borut Pahor!
Prosim vas, da kupite več cepiv in preženete korono iz sveta. Prosim vas, da sprostite ukrepe,
da lahko gremo brez potrdil in PCR testa na morje in brez potrdil in PCR testa preko meje.
Povabite predsednike iz celega sveta, da se pogovorite, kako boste pregnali korono.

Tim Dominić, 3. a

To smo mi/Ezek vagyunk mi
To smo mi! 2. c-razred
Mi vagyunk a 2. c!

Ime mi je Ana. Imam zlate lase. Izabela je moja sestra. Sva dvojčici. Imam rjave oči.
Naš ljubljenček je kuža Remi. Imeli bomo tudi muco Nalo. Po navadi nosim hlače. Živim
v Lendavi, na Kajuhovi ulici. Rada rišem. Najraje imam svojega velikega, plišastega,
belega tigra, tako kot ima Izabela svojega leoparda. Mama me uči igrati na klavir.

Ana Bažika, 2. c
Ime mi je Jaka. Star sem 7 let. Imam rjave lase in rjave oči. Rad se igram z avti. Rad
imam oblečeno majico z avtki. Imam enega brata in eno sestro. Rad berem in računam.

Jaka Lovenjak, 2. c
Ime mi je Ula. Imam lep nasmeh, majhen nos, rjave oči, rjave lase in moja ušesa
zakrijejo lasje. Nosim modro obleko in temno modri triko. Stara sem sedem let in imam
morskega prašiča, ki mu je ime Tinka. Hodim v glasbeno šolo.

Ula Sobočan, 2. c
Jaz sem Leo Činč. Star sem 8 let. Imam modre oči in rjave lase. Rad se igram z lego
kockami in s kužkom, pa tudi z atijem.

Leo Činč, 2. c
Ime mi je Miša. Stara sem osem let. Rada sem zunaj. Imam blond lase in rjave oči.
Rada se oblečem v športna oblačila.

Miša Veg, 2. c
Ime mi je Inti. Imam rjave lase in rjave oči. Rada sem zunaj in se igram z žogo. Imam
dva mačka. Rada ustvarjam. Moja najboljša prijateljica je Koni.

Inti Grut, 2. c

To smo mi/Ezek vagyunk mi
Ime mi je Adam in star sem sedem let. Imam rjave oči in rumene lase. Doma imam
kužka.

Adam Kocon Lapajne, 2. c
Sem Lara Lovenjak. Stara sem sedem let. Imam rjave lase in zelene oči. Rada se igram.

Lara Lovenjak, 2. c
Ime mi je Neli. Imam rjave lase in modre oči. Imam dva hišna ljubljenčka – zajca.
Rada pomagam atiju, mami, babici in dedku.

Neli Felšő, 2. c
Ime mi je Samo. Imam rjave lase ter zelene oči. Star sem sedem let. Po navadi nosim
kavbojke. Rad igram na klavir in tudi nogomet.

Samo Zupanič, 2. c
Ime mi je Koni. Stara sem 7 let. Živim v Lendavi. Imam rjave lase in rjave oči. Po
navadi nosim hlače. Imam rada gimnastiko. To sem jaz.

Koni Gjura, 2. c
Jaz sem Noel. Imam modre oči in rjave lase. Star sem 8 let. Rad se igram z lego
kockami.

Noel Toplak, 2. c
Ime mi je Lara. Stara sem 7 let. Imam rjave lase in rjave oči. Moja najljubša barva je
vijolična. Rada imam zajčke. Rada ustvarjam. Hodim v glasbeno šolo in igram klavir.
Po navadi nosim krilo. Živim v Lendavi, v Tomšičevi ulici. Kmalu bom živela v hiši, v
Gregorčičevi ulici. Rada berem, pišem in se učim.

Lara Pukl, 2. c
Ime mi je Áron. Imam rjave lase. Hodim v drugi razred in sem star osem let. Igram
nogomet.

Áron Lukács, 2. c
Ime mi je Noel. Star sem 7 let in imam kratke lase. Hodim v 2. c-razred. Doma imam
muco, po imenu Cuku.

Noel Požgai Kolar, 2. c
Ime mi je Izabela. Imam dvojčico Ano. Rada se igram z našim kužkom Remijem. Vsak
dan se igram z Ano. Učim se igrati na flavto. Živim z mamico Evo, atijem Mikijem,
babico Heleno, dedkom Janezom in s stricem Petrom. Rada rišem.

Izabela Bažika, 2. c

To smo mi/Ezek vagyunk mi
Ime mi je Tomi. Star sem sedem let. Hodim v 2. c. Imam modre oči in blond lase. Rad
kolesarim in rišem. Želim si malega kužka.

Tomi Plevel, 2. c
Ime mi je Julia. Imam zelene oči in rjave lase. Stara sem 7 let in hodim v 2. c-razred.
Igram klavir in plešem balet. Želim si zajčka.

Julia Zupanič, 2. c
Jaz sem Lukas Vuk. Rad se igram z bratoma. Rad jem meso in koruzo. Imam blond
lase in modre oči. Rad imam obute adidaske. Rad pomagam dedku.

Lukas Vuk, 2. c

KEVIN ŠEBJANIČ, 1. b

SINTIA IVANOVIČ, 1. b

To sem jaz
Sem Viktorija Felső. Stara sem 8 let. Hodim v 3. a razred. Moja najljubša žival je zajček.
Moja najljubša barva je roza. Imam dolge, temno rjave lase. Moje oči so sivo zelene.
Rada pešačim, plešem, pojem, se vozim s skirojem in se zabavam. Velikokrat se zunaj
igram. Imam tudi zajčke, ki jih vsak dan hranim. Mami včasih pomagam na vrtu. Atiju
pomagam očistiti zajčje kletke. Notri pripravim mizo za kosilo. Ob sobotah moram
vedno pospravljat. Sestrici večkrat sestavim kakšno nalogo. Rada imam svoj dom in
svoje domače.

Viktorija Felső, 3. a

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz

Letni časi
Je že jesen!
To pomeni, da listje deževalo bo.
In to ne kakšno koli listje,
ampak mavrično listje.
Žalostni smo lahko,
ker kmalu ptic ne bo.
Dosti tudi deževalo bo.
Toda veseli smo lahko,
saj narava pisana in lepa bo.
Zima je tu!
Zunaj mrzlo je zelo.
Živalim spat se mudi,
saj zunaj že močno sneži.
Snežiti je nehalo, belo je že vse,
snežaki že zunaj stojijo,
to pomeni, da se kmalu kepali bomo.
Upam, da v dimnik snežilo ne bo,
da Božiček skoz bo prišel lahko
in darila nam prinesel bo.
Jej, jej, pomlad je že tu!
Rože cveto
in čebele nektar nabirajo.
Živali se prebude, saj lačne so zelo.
Srne tekajo na jaso,
kjer najdejo si svežo travo.
Na plano poletje je prišlo,
na morje se odpravljamo.
Tja, kjer v globinah kiti plavajo
in delfini se zabavajo,
kjer slana voda in sladoled,
na nas čakata že spet.

LEARD KRASNIQI, 1. b
Prihajajoči prazniki
Zima je tu, mraz je prišel,
Kmalu bo še Miklavžek zapel.
Ali pesmico, ali darilo,
Kdo ve kaj se bo v škornjih skrilo?
Družina je zbrana, drevo se krasi,
pojedina na mizi lepo diši.
Darila dobimo in se veselimo,
upajmo, da za korono ne zbolimo.

Iva Laslo 4. a

Nea Žižek, 4. a

Kdo je v rdeče oblečen?
K nam z jelenčki pridrvi.
Vsako leto nosi darila in
jih nastavi pod smreko.
Kdo je to?

Lara Pukl, 2. c

TIA JURAČIČ, 1. b

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz

Spring

Pomlad

Welcome, welcome spring.
We waited for you for a long time through winter.
We really hope that you are warmer.
Cuz’ winter was playing with us.
One day it was snowing,
The other it was sunny.
I hope you surprise us with some good look,
- we really need it after 2020.
It got us online school,
which we hate.
So please help us 2021!

Aisha Vida, 5. b

Pomladi je iz zemlje pokukal
zvonček
in jaz sem ga dala v lonček.
Potem ga nesem mami,
k naši lepi dami.
Nato me poljubi
in mi
obljubi,
da zvonček
bo dala v lonček.

Iza Soldat, 3. a

Tavaszi szünet
A tavaszi szünet alatt sokat voltam a friss levegőn. A
testvéremmel sokat rollereztünk. Anyunak is
segítettünk. Leila is átjött hozzám. Nagyon örültem
neki. Leila anyukája nagyon meglepett. Elhozta Leila
új kiskutyáját. Sokat játszodtunk vele. Tisza lett a
neve. Tiszának még egy labdát is találtunk. A
mamához is elmentünk. Nagyon tetszett ez a hét.

Sara Bogdan Horvat, 3. a

Lea Rajtar, 2. pG

A szünidő
Krištof
barátommal
a
kistestvérem
keresztanyukájánál aludtunk. Ő Petesházán lakik. Az
első nap elmentünk rollerezni. Legalább négy
kilóméteret mentünk. Láttunk kecskéket. Megetettük
őket. A második nap virágokat ültettünk. Ismét
rollereztünk. Háromszor ekmenrünk a kecskékhez.
Láttunk malacokat és tyúkokat is. Építettünk egy
titkos bázist. Nagyon jól éreztem magam.

Magyar Dunja, 3. a

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz
Učenci 2. razreda smo zasadili svoj vrt. Naša gredica je na šolskem dvorišču.

Zelenjavno gredico smo ustvarili tudi v razredu.

Šablonski tisk, 2. a

Tisk s pečatniki, Naš vrt, 2. c

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz
Naš vrt
A kertünk
V petek smo posadili na vrt paradižnik, papriko in solato. Posejali smo redkev in
motovilec. A kertet minden nap megöntözzük.

Učenci 2. b razreda
A 2. b osztály tanulói
Vsak si želi imeti svoj vrt in vzgojiti zdravo zelenjavo. V 2. a razredu smo
napisali, kakšen je naš in kako skrbimo zanj.
Moj vrt
Moj vrt je najlepši, ker ga zalivam in že je nekaj začelo na njem rasti. Za svoj vrt skrbim
zelo lepo. Moja najljubša zelenjava je paradižnik in kumarice, ker sta mi fini.

Maša Pamič
Moj vrt je najlepši, ker je zelenjavni vrt. Na njem raste solata in paradižnik. Za svoj vrt
skrbim tako, da ga zalivam.

Filip Časar
Moj vrt je najlepši, ker na njem raste zelenjava: por, paradižnik, jagode, solata.

Iris Jambrović
Na mojem vrtu raste zelena solata in špinača. Moja najljubša zelenjava je zelena solata,
ker jo rada je tudi moja sestrica Julia. Za svoj vrt skrbim tako, da ga zalivam. Moj vrt
je najlepši, ker je moj in na njem raste zelenjava z veliko vitamini.

Filip Horvat Hranilović
Moj vrt je najlepši, ker ga zalivam. Na njem raste zelenjava. Moja najljubša zelenjava
je paradižnik, ker je sladek in tudi malo kisel. Iz njega lahko skuhamo paradižnikovo
omako.

Ina Sep
Moj vrt je najlepši, ker na njem rastejo bučke in solata. Na njem raste še čebula. Moja
najljubša zelenjava je solata, ker je zdrava in fina.

Luka Felbar
Moj vrt je najlepši, ker za njega skrbim. Na njem raste korenje, solata, grah, bazilika,
zelje, paradižnik, kumara, paprika in por. Moja najljubša zelenjava je paradižnik, ker
je sladek. Iz njega lahko skuham paradižnikovo juho.

Gaja Šimunić

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz
Moj vrt je najlepši, ker ima zelenjavo. Na mojem vrtu raste por, solata, zelje, korenje,
bazilika, paradižnik in bučke. Moja najljubša zelenjava je zelje, ker je zelene barve. Iz
nje lahko skuham zeljevo juho.

Mia Horvat
Moj vrt je najlepši, ker je lepo posajeno. Na njem raste por, korenje, paradižnik, lučka,
zelje, solata, paprika in grah. Moja najljubša zelenjava je paprika, ker je fina in iz nje
se lahko karkoli naredi.

Ida Koša
Na mojem vrtu raste korenje, repa, solata, zelje, paradižnik in bazilika. Moja najljubša
zelenjava je korenje, ker mi je dobra in ker ima veliko vitaminov. Vrt pripraviš tako, da
najprej izkopaš luknjo in daš not seme, potem zakopaš in zaliješ.

Nino Laslo
Moj vrt je najlepši, ker je posejan z bučami, paradižnikom, porom grahom rdečo peso
in korenjem. Za svoj vrt skrbim tako, da ga zalivam in ga pazim. Moja najljubša
zelenjava je grah, ker ga vedno jem v juhi.

Nejc Zadravec
Moj vrt je najlepši, ker sem ga sam posadil. Na njem raste repa, korenje, paprika,
solata, por, zelje, paradižnik in bazilika. Za svoj vrt skrbim tako, da ga vsak dan
zalivam. Moja najljubša zelenjava je kumarica, ker mi je dobra in ima veliko vitaminov.

Rok Hozjan
In ko bo zelenjava na našem vrtu zrasla, pobrskamo po receptih in
pripravimo zdrave obroke, polne zelenjave. Že zdaj se nam cedijo sline. In
kaj bi jedli?
Rok bi jedel stročji fižol v omaki,
Filip Č. šparglje z jajčki.
Juhe pa imajo radi skoraj vsi.
Aria in Iris imata radi špinačno juho,
Ida porovo,
Luka špargljevo,
Sara bučno,
Adam, Rok H., Nino in Maša pa fižolovo.
Nejcu in Kseniji tekne paradižnikova juha,
Iris obožuje rdeče zelje,
Iva ima rada pohane bučke,
Ina paradižnikovo omako.
Mia rada hrusta solatni krožnik iz zelene solate, zelja, redkvic in mocarele,
Eduardu pa teknejo pohane melancane.
Kaj pa tebi?

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz
SKUHAJ ENOLONČNICO ŠE TI!
Črke iz oštevilčenih kvadratkov prepiši v spodje kvadratke.
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Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz

Ko dežuje, sonce pokuka.
Je vse tako lepo.
Otroci se veselijo.
Vsi jo gledajo.
Zelo so veseli, da je mavrica.

Julia Zupanič, 2. c

Abigél Sági, 2. pG
A gólya
A gólyát fehérgólyának is nevezzük. Európában él. A gólyának fekete és fehét tolla
van. A csőre és a lába piros színű. Békákkal, tücskökkel és más kisebb állatokkal
táplálkozik. Költöző madár. Ősszel Afrikába repül. A fiatal gólyák költöznek el elsőnek.
Tavasszal a hím előbb ér haza, hogy elrendezze a fészket. A gólyák felváltva melegítik
a tojásokat. Egy hónap alatt kikelnek a kisgólyák. A gólya védett állat.
Ha tavasszal először repülő gólyával találkozol, akkor egész évben szorgalmas leszel.
Ha pedig álló gólyát látsz először, egész évben lusta lesze.

Dragošič Iva, 3. a

Bogdan Horvat Sara, 3. a

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz

Anže in ptička – pripoved po slikah
Anže se je sprehajal po poti ob gozdu. Pred manjšim
grmovjem je našel poškodovano ptičko. Imela je
poškodovano tačko. Previdno jo je vzel v roke in jo
odnesel domov. Hotel je, da ozdravi. V kleti je našel
staro kletko od prejšnje papige ki jo je uporabil za
ptičko. Dal jo je v kletko. Zanjo je skrbel tako, da jo je
odnesel na sveži zrak in ji dal za jesti semena in najbolj
zeleno travo. Ko je odprl okno, so jo prišle pogledati
prijateljice. Naslednji dan je ptička že letala po kletki.
Anže jo je izpustil. Bilo je prekrasno kako je lepo letela
z drugimi pticami in Anže je bil zelo vesel, da je ptička
ozdravela.

Ema Krajnc, 3. b
DREVESA CVETIJO
Drevesa cvetijo in zelenijo.
Gremo na pot!
Drevesa cvetijo in zelenijo.
Rožice bele, vse so vesele.
Gremo na pot!

Žabja svatba v 3. b

Ema Vučko, 3. b

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz

Tia Vincek, 3. c

Jaka Baligač, 3. c

Jana Horvat, 3. c

NOA VUJANOVIĆ, 1. b

MATIA MLAKAR, 1. b

IZABELA HORVAT, 1. b

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz

Razredni koledar
Učenci 2. c-razreda

Jaz sem hruška
Jaz sem hruška, ti pa ne,
jaz sem slastna, ti pa ne,
sem na ježevem hrbtu in se z njim baham,
tudi ti bi se nama rad pridružil, ampak si preslab!
Na polici v trgovini sem prvo sadje.
Tudi ti bi prvi rad bil, ampak ne boš!
Jaz sem hruška, ti pa ne,
sem lepa, zdrava, za tebe pa ne vem.
Ti bi me hotel imeti, pa me nisi vreden!
Jaz sem hruška, ti pa ne,
sem lepa, zdrava, ti pa ne.
Vsi me imajo radi, tebe pa nobeden!

Aljoša Zver, 5. c

Prišla je pomlad/Beköszöntött a tavasz
1. S čim kopaš na vrtu? Z ___________.
2. Kateri kit je črno-bele barve?
3. Kdo ima eno ali dve grbi?
4. Na kaj igrajo pianisti?
5. Kaj leti do lune?
6. Kaj otroci radi jedo in je sladko?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Samo Zupanič, 2. c

ZAPRI OČI, SI NEKAJ ZAŽELI
IN PIHNI REGRATOVO
LUČKO. MORDA SE TI ŽELJA
URESNIČI.
CSUKD BE A SZEMED,
KÍVÁNJ VALAMIT, ÉS FÚJD EL
A PITYPANGOT! LEHET, HOGY
TELJESÜLNI FOG A
KÍVÁNSÁGOD.

MEGGI ROŽMAN, 1. b

Živalski kotiček/Állati sarok
Tyrannosaurus
Kedvenc állatom a Tyrannosaurus. Nevének jelentése: zsarnok gyík. Ő a
dinoszauruszokhoz tartozik, ragadozó teropoda. 65 millió éve kihalt. Észak-Amerikában
és Ázsiában (Mongólia) élt. Ez a dinó 6 méter magas volt és 15 méter hosszú.
Nehezebb volt, mint egy afrikai elefánt. Éles karmai és fogai voltak. A színe ismeretlen.
Tojással szaporodott és védte a fészkét. Hússal és döghússal táplálkozott. Legfőbb
fegyvere a fogai, amelyek mindig újranőttek. Kréta időszak legfélelmetesebb élőlénye.

Treiber Andor, 3. a
A pomerániai törpespicc
Van nekem egy pomerániai törpespiccem. Ezek a kutyák Németországból,
Pomerámiából származnak. Különböző színűek lehetnek. A legismertebbek a fehér,
barna, karammel és fekete színű. Ezek a kutyák nagyon aktívak, egy csomót futnak.
Van külön ennivalójuk is. Vállogatós fajta. A kis termetéhez képest nagy hangja van.
Az én kutyám november 18-án született. Otthon nagy állatnak is nevezzük, mert
nagyon hangos. Néha rá kell szólni, hogy ne piszkítson oda a szőnyegre. Az én kutyám
nagyon mozgékony. Nem szeret fürödni, mindig kapálódzik. Van egy cica barátja,
Mancs. Egész nap vele játszodna. Együtt alszanak, együtt vannak az élet minden
percében.

Berden Patricija, 3. a
Picur
A cicám neve Picur. Szürke színű. A szeme zöld és sárga. Lompos farka van. Vízet iszik
és macska konzervet eszik. Március 12-én volt egy éves. Szeret aludni. Bent a lakásban
van. Szeret rosszalkodni. Néha kiszökik. Egyszer az udvaron találtuk meg. Van három
játéka. Az egér a kedvence. Velem is szeret játszodni. Néha kiviszem sétálni. Amikor
sírok, odajön hozzám.

Sipos Leila, 3. a

Luna
A kutyám neve Luna. Luna farkaskutya, ő védi a
házat. Nagyon ügyes kutya. Narancssárga, barna
és fehér színű. Szeret enni és inni. A kutyám egy
éves. Szeret a játék csontjával játszodni. Én is
sokat játszok vele. Szereti a természetet. Nagyon
szeret sétálni és futni. Van egy kis háza, abban
alszik. Nem szereti a macskákat. Megugatja őket.
Ha valaki belép az udvarra, mindjárt elkezd ugatni.
Amikor nagy a zaj, Luna hangosan ugat. Szereti a
gazdáját. Én is nagyon szeretem.

Veg Megi, 3. a
ERIK REŽONJA, 1. b

Živalski kotiček/Állati sarok
MOJA ŽELVA ELA
MOJO ŽELVO VSAK DAN ZVEČER NAHRANIM. ZJUTRAJ JI PRIŽGEM LUČKO, DA SE
LAHKO SONČI. VČASIH JO VZAMEM IZ AKVARIJA IN SE SPREHAJA PO STANOVANJU.
ŽELVA ELA JE STARA 20 LET. IMAM JO ZELO RADA.

ZARA VARGA, 1. b
MOJA PSIČKA
MOJI PSIČKI JE IME PIKA. RADA JE PRIBOLJŠKE. JE RJAVA IN BELA. RADA SE IGRA
Z MANO. PUŠČA DOSTI DLAK.

ROK PRERADOVIĆ, 1. b
MOJE ŽIVALI
MOJI PSIČKI JE IME IZABEL. IMA RJAVO, BELO IN ČRNO DLAKO. MOJ MAČEK TOM
JE SIVE IN BELE BARVE. IMAM TUDI ČRNE RAČKE. JAZ IMAM RADA NARAVO.
KIARA KOCET, 1. b

Krištof Farkaš, 3. a
Mancs és Cirmi
A Mancs nagy fekete cica és hosszú a szőre. A Cirmi kisebb cica és három színű: fekete,
fehér és narancssárga. A két cica nálunk lakik. Nagyon szeretik a húst, makarónit és
konzervet. Mancs és Cirmi nagyon szelíd cica. A Mancsot azért szeretem, mert nagyon
puha a szőre. A Cirmit pedig azért, mert mindig a lábomhoz bújik.

Felšő Neli, 2. c

Živalski kotiček/Állati sarok
A zsiráf barátokat keres
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy zsiráf, akinek nem volt barátja. Keresett,
keresett, de nem talált. Nagyon szomorú volt, ezért nem látta, hogy egy macska
közeledik hozzá. Amikor a macska odaért hozzá, megkérdezte tőle, hogy mi a baj. A
zsiráf megmondta, hogy nincs barátja. Erre a macska azt mondta: Én szívesen a te
barátod lennék. A zsiráf nagyon boldog volt...
Most te folytasd a mesét! 

Farkaš Vanesa, 3. pG
Az elveszett kutyus
Egyszer volt egy kislány, aki kapott egy pici kiskutyát. Nagyon szeretett vele játszani.
Másnap, amikor felkelt nem találta a kiskutyát az egész házban, udvaron, kertben és
anya sem találta meg a kis kutyust. Anyu azt mondta neki, hogy hívja a nevén.
- Hát anya, nincsen neve. Nem adtam még neki nevet, elfejetettem!
- Jaj, kislányom! Kis kutyus, kis kutyus! Hol vagy?
Csak hívták, hívták, de nem jött vissza. Már este volt, ezért anya mondta a kislánynak,
hogy menjen enni, de az nem akart.
- Gyere kislányom, megyünk aludni, jó? Reggelig talán vissza jön a kutyus. Menj
most aludni, oké?
Másik reggelre megjött a kutyus.
- Látod, mondtam, hogy visszajön! Mi lesz a neve?
- Mondjuk… Rózsa. Igen, legyen az.
Rajtad van a sor! Találj ki egy történetet, hogy merre járhatott Rózsa, a kutyus!

Vöröš Elly, 3. pG

Tim Dominić, 3. a

Dunja Magyar, 3. a

Živalski kotiček/Állati sarok

Pesem o lisici

Lisica po imenu Sinico

Lisica ni kot veverica,
je prebrisana tatica.
Na dvorišču ukrade kost
in jo mahne v bližnji gozd.
Po kosilu se igra,
mladička sta kot tigra dva.
Naša lisica je mama,
ki v jami ni sama.

Vidim lisico
po imenu Sinico.
Lisico?
Seveda,
lisico Sinico!

Tim Zver in Maja Budija,
5. c

Lisica je kraljica
Lisica je kraljica.
Kraljica?
Seveda,
ker čaka medveda!
Gozd je kot grozd.
Grozd?
Seveda,
ker ni medveda.

Evian Wolf in Bane Šaban
Garanović, 5. c

Igram igro tigra.
Igro tigra?
Seveda,
igro tigra!
Mama je sama,
ker je bolna.
Sama?
Seveda,
mama ni zdrava!

Tadej Kepe in Elisa Sarjaš,
5. c

Lisica, kaj si tak tiha?
Lisica, lisica,
kaj si tak tiha?
Ti si lisica,
nisi mušica.

Tim Horvatić in Amil Jusić,
5. c
Pesem o rimah
Tik-tak, lisica gre v mrak,
cik-cak, sinica pa v zrak.

To se rima!

Vidra se igra,
pa mamico izda,
mama je resna,
Nana pa srečna.

Videl sem lisico,
našel pa ročico.
Srečal sem mamo
in jedel salamo.
Šli smo v gozd
in našli smo grozd.
To je moja igra,
napisana za tigra.

Alina Vida in Marija Šestić,
5. c

Vito Kramberger in Lina
Gyurica, 5. c

Živali so v gozdu,
mi pa pri mostu.

Živalski kotiček/Állati sarok

Pika

Mačja leta

Moja mala psička Pika,
je prav velika kosmatinka.
Tam kjer ona rada spi,
vse polno dlake mi pusti.
Zato jo vsaki dan počešem,
da jo v posteljo lahko
prinesem.

Moja sivo bela muca Kitty,
je v naši ulici,
popoldan ob peti urici,
srečala črnega mačka Mikija.

Tjaša Preradovič, 4. a

Šla sta se sprehajat
v naš mali gozdiček
in se pogovarjat,
kdaj bo že mladiček.
Čez nekaj časa,
skotila se je bunkica,
ki imela je majhna ušeska
in zelo mehka lička.

Izabela Sijarič, 4. a

Bažika Izabela, 2. c

Sobočan Ula, 2. c

Živalski kotiček/Állati sarok
Keresztrejtvény
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Színes a tolla és utánozz! Ki ő?
Hátul rúg, elöl harap és gyorsan vágtat! Ki ő?
Szépnek tart a gyerek, de csúf hernyóból kelek. Ki vagyok?
Lassan halad és viszi a hátán a házát. Ki ő?
Púp a hátán és a sivatagot körbejárja. Ki ő?
Füledbe zizegek és meg is csíplek! Ki vagyok?
Se hárfája, se gitárja, de ez a koma mégis hegedül. Ki ő?

Eva Lebar, 3. pG

Kocon Lapajne Adam, 2. c
Uganke
Kdo je tisti, ki po gozdu godrnja?
Ni prav nič prijazen.
Je velika, rjava, kosmata pošast.
Živi v jami in vsak dan čebelam krade med.

Je majhen in ima štiri noge.
Lahko je tudi domača žival.
Ima majhna ušesa in cvili.
Pogosto jé travo.

Ula Sobočan, 2. c

Kdo je tam, ki leti sem ter tja?
Ima na koncu telesa oster trn.
Je majhna žuželka in je rumeno-črne barve.
Vsak dan trdo dela in leta s cveta na cvet.
Kdo je to?

Tomi Plevel, 2. c

Bekő Gréta, 3. pG

Živalski kotiček/Állati sarok
Je mačka, čeprav je ne moremo imeti za hišnega ljubljenčka.
Cel je bel in črne črte ima vsepovsod.
Ostri zobje, ostri kremplji in je mesojedec.
Katera žival je to?

Ana Bažika, 2. c

Kako ti starši rečejo, ko si zelo priden?
Pod iglicami imajo jajca,
so zelo močne in nobena ni brez dela.
Kdo so to?

Samo Zupanič, 2. c

Ta žival v savani živi,
s pikami in lisami pokrit.
Je rumenkasta divja mačka.
Ima oranžne oči in mehek kožuh.

Csordás Lea Franciska, 3. pG

Izabela Bažika, 2. c

Najdemo jo v gozdu in lešnike odpira.
Obožuje lešnike in je žival.
Kdo je to?

Adam Kocon Lapajne, 2. c

Lia Vida, 2. pG

Živalski kotiček/Állati sarok
A 3. a osztály tanuló is készültek néhány állati jó találós kérdéssel.

Vízben él. Gyorsan úszik. Kis
halakkal táplálkozik. Ki tud
ugrani a vízből.
_________________
(eidfln)

Veg Megi

Ragadozó állat. Óceánokban, tengerekben
él. Hátuszonya háromszög, farkuszonya
pedig féldhold alakú. Nem gyakori faj.
Halakkal, delfinekkel, bálnákkal
táplálkozik. Az ember és a kardszárnyú
delfin az ellensége.
___________________
(heférápca)

Emlős állat. Ausztráliában él.
Forgatni tudja a fülét. Farkával
egyenszúlyozik. Cserje levéllel
táplálkozik.
______________________
(euugknr)

Magyar Maša

Farkaš Krištof
Ez az állat magas. Meleg helyen él. Patkós
állat. A fák terméseivel, virágaival és
leveleivel táplálkozik. Biztos láttad már egy
állatkertben!
____________
(áifrzs)

Török Laura
Ragadozó állat. Erdőkben,
mezőkön él. Hatalmas aggancsai
vannak. Növényekkel táplálkozik.
___________________
(aasrszv)

Žalig Rok

Kisebb méretű medvékhez soroljuk. Lusta és
magányos állat. Hangja a báránybégetéshez
hasonló. Bambusznövényes erdőkben él.
Tíztől tizenkettő órát eszik. Jól mászik fára
és úszik. Nem alszik téli álmot.
____________________
(aadnp)

Sobočan Lola
Madarak közé tartozik. Csőre vörös, szeme
barna. Tollazata fehér. Vizeken él. Vizi
élőlényekkel táplálkozik. Fiatal korában
fekete színű.
____________________
(aúhtyty)

Dragošič Iva

Kétéltűek családjába soroljuk.
Védett állat. Háta közepén
mirigyek vannak. Mérgező
folyadék van bennük.
__________________

Sobočan Lola

(aaaadszlnmr)

Gerenčer Ema

Živalski kotiček/Állati sarok

Nika Licardo, 2. b
Hrček
Moj hrček je sive barve. Ime ji je Belka. Prehranjuje se s sončničnimi semeni. Ponoči
se vrti v kolesu, podnevi pa spi. Hrčki so zelo prijetni hišni ljubljenčki.

Lara Smej, 2. b
Moja psička
Moji psički je ime Diva. Njeno telo je podolgovate oblike. Pokrito je z rjavo mehko
dlako. Ima bele lise. Prehranjuje se s pasjo hrano, pije vodo. Je pasme Boston terier.
Za njih je značilen majhen in raven rep. Diva se rada igra z žogo. Vsak dan jo peljem
na sprehod.

Aljaž Bokan, 2. b
Moji muci
Moji muci se imenujeta Đina in Lili. Đina ima črn kožuh, Lili pa ima bele lise. Imata
ostre kremplje. Prehranjujeta se z mesom in briketi. Pijeta vodo. Mijavkata in predeta.
Zelo sta igrivi. Najrajši se igrata z žogico.

Dejan Gomboc Plejić, 2. b

Na krilih domišljije/A képzelet szárnyán

ŠKRAT JAKEC NA DIRKI
ŠKRAT JAKEC JE DOBIL PISMO. BRATRANEC GA JE POVABIL NA DIRKO S KOLESI.
ŠKRAT JAKEC JE VODIL. BIL JE PREHITER IN SE JE ZALETEL V STENO. KO SE JE
ZALETEL, SE JE OBRNIL IN ZMAGAL.

MARCEL ROŽMAN, 1. b
ŠKRAT VITAN NA KMETIJI
ŠKRAT VITAN SE JE Z AVTODOMOM ODPELJAL NA KMETIJO. VIDEL JE KOKOŠ, KI
ZNA LETETI. VIDEL JE ŠE MUCO. BILA JE ČRNA, ZATO SE JE PRESTRAŠIL, KER JE
MISLIL, DA JE OD ČAROVNICE. ČEZ NEKAJ ČASA JE UGOTOVIL, DA JE MUCA
PRIJAZNA. SPOMNIL SE JE, DA JE ŽE POZNO IN DA GA ČAKA MAMI.

ZOJA ELA LOBNIKAR, 1. b
ŠKRAT MAJ IN NOČ ČAROVNIC
ŠKRAT MAJ JE OPAZIL HIŠO STRAHOV. OPAZIL JE STOPNICE IN HOTEL PO NJIH GOR.
TAM JE VIDEL ČAROVNICO IN SE PRESTRAŠIL. ODBEŽAL JE DOMOV.

NAJA MATAIČ, 1. b
ŠKRAT DINO IN PRIJATELJI
ŠKRAT DINO JE V GOZDU SREČAL TRI PRIJATELJE. IGRALI SO NOGOMET. ŠKRAT
DINO JE PADEL IN SE POŠKODOVAL. ŠLI SO DOMOV.

ENEJ WOLF, 1. b

Mark Bogatec, 4. a/OPB 10

Tjaša Preradović, 4. a/OPB 10

Na krilih domišljije/A képzelet szárnyán
Naravoslovni dan v vesolju
Pred davnimi časi so živeli vesoljci. Imeli so naravoslovni dan. Odločili so se, da gredo
po vseh planetih. Ta naravoslovni dan se je imenoval naravoslovni dan Pet tisoč
planetov. Šli so iz šole in šli preko planeta. Vesoljci so bili tako veseli, da so kar
poskakovali od vesoljskega smeha. Kričali so: »Jupi, jupi!« Šli so po vseh planetih. Ta
naravoslovni dan je trajal 40 ur. Vesoljci še vedno niso bili utrujeni.

Lara Balažek, 3. c

Vremenska napoved za vesolje
V vesolju bo v soboto zjutraj 13 stopinj. Popoldan bo topleje, okoli 26 stopinj. Zvečer
se bo ohladilo, a ne preveč. Okoli 20 stopinj bo. V nedeljo bo hladno. Zjutraj bo 7
stopinj, popoldan bo 15 stopinj, zvečer pa 4 stopinje. V ponedeljek bo sončno, brez
oblaka. Zjutraj bo 17 stopinj, popoldan 31 stopinj, zvečer pa bo 26 stopinj. V torek in
sredo bo deževno. V četrtek zjutraj bo 13 stopinj, popoldan pa bo kar vroče. V petek
uživajte vesoljci, ker bo zjutraj 20 stopinj, proti večeru pa 23 stopinj. Uživajte v sončnih
dnevih!

Enej Kopinja, 3. c
Ko dežuje se zgodi,
da sonce pokuka.
Čudež se zgodi.
Otroci se veselijo.
Kaj je to?

Julia Zupanič, 2. c

Misli in sanje
Misli in sanje so včasih lepe, včasih pa grozne. Vsak lahko sanja in misli o bonbončkih
in slaščicah. Najhujše pa so sanje in misli, ko se v njih dogajajo slabe in grozne stvari.
Razlika med sanjami in mislimi je ta, da sanjaš čez noč, misliš pa čez dan. Če sanjaš
stvari, za katere želiš, da se ti uresničijo, svojih sanj nikomur ne povej. Če pa nočeš,
da se ti uresničijo, pa povej komur želiš.

Maja Kramberger, 3. c
Veselje in smeh
Ko se smejiš, veselje prihiti.
Ko si srečen, hitim.
Zelo si srečen, smeh prihiti.
Smeh si želi vsak.
Ko si na tleh, pokliči smeh.

Koni Gjura, 2. c

Na krilih domišljije/A képzelet szárnyán
Vesoljka Klara
Nekoč je živela vesoljka Klara. Živela je v vesolju. Tu in tam je obiskala planet Zemljo.
Enkrat je med obiskom nekaj videla. Vzkliknila je: »K-kaj je to? Oh ne! Moram rešiti
Zemljo!«. »A kako?« se je vprašala. Udarila je gumb, ki reče: »Ščit za Zemljo.« Močno
je pritisnila in BUM! Ščit je prekril Zemljo. Klara je bila tako ponosna, da je sprožila še
konfete. In bila je zabava. Ko je bila ura 10.45 se je odpravila spat. Živela je lepo
življenje. Konec!

Žana Legenič, 3. c
Trije vesoljci
Pred davnimi časi so živeli trije vesoljci. Ime jim je bilo Riki, Viki in Tiki. Odpravili so se
na pot na Zemljo. Šli so v neko restavracijo. Viki je rekel, da bi sladoled. Riki je rekel,
da nimajo denarja. Natakar jim je rekel, da dobijo sladoled zastonj. Tiki je opazil, da
prihaja iz stranišča pošast. Kasneje so rešili mesto pred pošastjo. Odpravili so se domov
na Luno. Konec je bil vesel.

Anej Perčič, 3. c

Moja pesem
Zjutraj sem se vstal
in si zobe opral.
Sem si torbo pripravil
in se v šolo odpravil.
Tam sem se učil,
pri matematiki petko dobil.
Ob enih domov sem prišel
in bratca Tima objel.
Pred televizor sem se usedel,
kjer sem vrečko čipsa pojedel.
Zvečer sem igrice igral,
dokler nisem zaspal.

Aaron Dobranič, 4. a

Ermela Bytyqi, 3. c

Na krilih domišljije/A képzelet szárnyán

Jakob Kuzma, 3. c

Nejc Mertik, 3. c

A 3. a osztály félelmei
-

a mosdóban félek, hogy valaki követ, ezért mindig gyorsan kifutok,
félek, hogy amikor hintázok a hinta körülfordul,
félek, hogy a koncerten a tömegben rámlépnek,
attól félek, hogy lehúznak az ágyról,
félek, amikor egyedül vagyok otthon,
félek, amikor a sütőt a testvérem bekapcsolva ott hagyja, hogy én vigyázzak rá,
a sötéttől félek,
félek a nagy pókoktól,
félek, amikor aludni megyek és árnyékokat látok,
félek, amikor egyedül vagyok a házban és jön valaki,
a világvégétől félek,
amikor egyedül vagyok otthon és nincs lakáskulcsom, akkor félek,
félek, hogy valaki kimászik a vécéből,
félek, hogy valaki kibújik az ágy alul.

Neked is vannak félelmeid?
megszabadulsz tőlük.

Ha

papírra

veted

őket,

könnyebben

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ko bom velik …/Ha nagy leszek…
Bil sem odrasel ...
Ko sem se zbudil, sem se moral takoj obleči in iti v pariško opero. Tisti dan je bil moj
prvi nastop tam. Zelo me je bilo strah. A to stanje ni dolgo trajalo. Strah se je
porazgubil, saj sem moral že na oder in plesati balet.
Ko je bilo konec predstave, so me zelo boleli prsti na nogah. Oblekel sem se in pred
vrati so me čakali družina, prijatelji in celo učiteljice in učitelji iz osnovne in srednje
šole. Povabil sem jih k sebi domov na pijačo.
Pogovarjali smo se in pili do polnoči. Na srečo je bil petek, drugače bi šli prej domov.
Nato smo se poslovili in so odšli.
To je bil eden najboljših dnevov doslej. Naslednji dan sem imel nastop z bendom.

Svit Sobočan, 5. c
Če bi bila odrasla …
Zjutraj bi vstala ob 5.45. Najprej bi preverila sporočila na telefonu in za to porabila 15
minut. Odpravila bi se v kopalnico, si umila zobe in očistila obraz. V kuhinji bi si
pripravila zajtrk in ga pojedla. Skuhala bi si kavo in se naličila. Vmes bi pila kavo. Nato
bi se oblekla, si uredila frizuro in se odpravila v službo.
Ko bi prišla domov, bi si skuhala špinačno juho in spekla carski praženec. Ko bi kosilo
pojedla, bi pospravila stvari ter se odpravila gledat film Napad na belo hišo. Po ogledu
filma bi šla s prijateljico na pijačo, nato pa s psom na sprehod.
Doma bi se stuširala, si umila zobe, očistila obraz, večerjala, pogledala novice in šla
spat.

Alina Vida, 5. c
Mama je sama

Mešanica

Tigra premaga igra,
ko je mama sama.
Medtem je lisica kraljica
šla v gozd po grozd.
Vse se je lepo končalo,
ampak mama je še vedno
sama.

Moja mama
je prava »drama«.
Rada hodi
v gozd
po grozd.
Lisica,
hoče leteti kot sinica!
Bratova igra
se imenuje Dva tigra.

Aljoša Zver, 5. c

Svit Čuš Sobočan in Nika Ščančar, 5. c

Ko bom velik …/Ha nagy leszek…
Če bi bil oče, bi …
Po poklicu bi bil filmski igralec. Živeli bi v veliki vili in imel bi dober avto. Veliko bi
potoval. Imel bi dva otroka. Zanju bi lepo skrbel. Vsak dan bi ju pospremil v šolo.
Doma bi imeli psa, mačko in morskega prašička. Občasno bi učil trobento in igral v
glasbeni skupini. V prostem času bi igral košarko in z družino kolesaril.

Mark Bogatec, 4. a
Če bi bila mama, bi …
Z možem bi živela v Murski Soboti. Imela bi dvojčici Laro in Taro. Za hišnega ljubljenčka
bi imeli psa Rokija. Vozila bi avto brez strehe. Ko bi hčerki prišli iz šole, bi jima najprej
preverila domačo nalogo in nato bi pojedli skupaj kosilo. Popoldan bi jima dovolila
pogledati risanko ali dve. V šolo bi se vozili z avtobusom. Prehranjevali bi se zelo
zdravo. Ob večerih bi skupaj igrali družabne igrice.

Izabela Sijarič, 4. a
Če bi bila mama, bi …
Imela bi 4 otroke, 2 fantka in 2 punčki. Živeli bi na vasi, kjer bi imeli veliko živali. Otroci
bi hodili v šolo in tudi vrtec. Ko bi prišli domov, bi pojedli kosilo, nato bi naredili domače
naloge in pogledali naše domače živali. Šli bi na sprehod s psom in mačko. Nato bi
imeli prosti čas zase. Ob 6. 45 uri bi se pripravili za večerjo in se uredili za spanje. Nato
bi lahko gledali televizijo in vmes bi jim dovolila jesti sadje. Ob 9.30 bi morali spat.
Med počitnicami in vikendom pa bi lahko ostali pokonci tudi dalj časa.

Tara Kocon Lapajne, 4. a
Družina in prijatelji
Družina in prijatelji,
vsi se imamo fajn.
Vsi se imamo fajn.
Radi se igramo in zabavamo.
Radi se igramo in zabavamo.
Skupaj preživljamo čas
Imamo se radi.
Imamo se radi.
Vo, o, o,
Vo, o, o, o, o.

Lara Pukl, 2. c

Noemi
A testvéremnek Noemi a neve. Hat éves.
Január 21-én született. Noemi koraszülött.
Lendvára jár óvodába. Régen nem szeretett
aludni az oviba, de most már szeret. Az
óvodában van kettő barátnője, Iva és Kaja.
Ők ikertestvérek. Noemi nagyon szereti a
smarnit és a palacsintát. A kedvenc
innivalója a tea. Szeret főzni a mamával. A
kedvenc színe a rózsaszín és a kék. A
kedvenc állata a macska. Noemi szeret
babást játszadni velem. Mindig oda megy,
ahova én. Már elfoglalta a biciklimet is. Most
kezd tanulni görkorcsolyázni. Mindig baj van
a ruháival, mert sosem tudja, mit fog
felvenni. Néha kicsit veszekszünk is.

Gerenčer Ema, 3. a

Ko bom velik …/Ha nagy leszek…
Učiteljica športa
Rada bi bila učiteljica športa. Za ta poklic bi se odločila zato, ker se rada ukvarjam z
različnimi športi in ker me veseli delo z otroki. Svojim učencem bi pomagala pridobiti
raznovrstna športna znanja. Spodbujala bi jih k sodelovanju, zdravi tekmovalnosti,
športnemu obnašanju in razumevanju, pojasnila bi jim, zakaj je šport koristen. Kot
učiteljica športa bi se zaposlila v osnovni šoli, kjer se izvaja tudi pouk športa. Moj
vsakodnevni delovni prostor bi bili telovadnica in športna igrišča. Pri svojem delu bi
uporabljala različne rekvizite, na primer žoge in druga različna telovadna orodja. Za ta
poklic je potreben štiriletni študij na Fakulteti za šport. Tam bi pridobila veliko znanja
in izkušenj.

Nika Ščančar, 5. c
Moj izmišljen poklic
Zelo, zelo, zelo bi rad postal izdelovalec letečih postaj. Razpršene bi bile po vesolju.
Tako bi lahko lažje raziskovali vesolje. Baze bi potovale tudi po Zemljini atmosferi.
Lahko bi raziskovali tudi gozdove, vode in podmornice.

David Jereb Sankovič, 3. c

Felšő Viktorija, 3. a
Moj sanjski poklic je …
Álmaim szakmája …
________________________________
________________________________
________________________________

Berden Patricija, 3. a

Dragi dnevnik!/Kedves Napló!
A szülinap
A papámnak születésnapja volt. Ott volt sok finomság. A mama sütött neki
dobostortát. Én segítettem a mamámnak sütni. Sok ajándékot kapott a papa. Motort
is kapott. A barátja is ott volt. Én görkorcsolyáztam. Nagyon jól éreztem ott magam.

Török Laura, 3. a
Unatkoztam
Unatkoztam. Feküdtem az ágyon. Unalmamban rajzoltam. Ugráltam és táncoltam. A
hegyen hintáztam. Dobáltam a labdát a kutyámnak. Rendet raktam a kis házikómban.
Ugráltam az ágyon. Ültem a földön. Tanultam kirakni a Rubik-kockát. Unatkoztam.

Magyar Maša, 3. a

MOJE POČITNICE
V PETEK PO ŠOLI SEM ŠLA K BABICI IN DEDKU NA POČITNICE. DOMOV SEM SE
VRNILA ZA ROJSTNI DAN. PRAZNOVALA SEM Z DRUŽINO. DOBILA SEM VELIKO
DARIL: DVE TORBICI, DOMINE, PARFUM, DVE LABELI, DVA SNICKERSA, RADIO,
KNJIGO, DVE ROŽICI IN EN ŠOPEK. PO PRAZNOVANJU SEM ŠLA K TETI IN STRICU V
MARIBOR. TAM SEM PRESPALA DVE NOČI. EN VEČER SMO IMELI KINO. GLEDALI SMO
RISANKO VAJANA. KO SMO SE VRNILI DOMOV, SMO NASLEDNJI DAN BILI V
GORICAH. ZA PRVI MAJ SMO ŠLI DO STOLPA.

KATARINA HANČ, 1. b

Pri zobozdravniku
Nekega dne je Luko začel boleti zob. Zelo ga je bolel, zato je sklenil, da pove mami.
Mama ga je odpeljala k zobozdravniku. V čakalnici je bilo veliko ljudi, zato sta dolgo
čakala na vrsto. Nato ga je sestra končno poklicala. Stopila sta v ordinacijo. Sredi
ordinacije je stal velik stol, nad njim velika luč, okrog pa različni pripomočki - klešče,
injekcije, svedri, vate in še marsikaj. Zobozdravnik je bil oblečen v belo haljo, imel je
modro masko na obrazu in belo kapo na glavi. Naročil mu je, naj se uleže na stol.
»Odpri usta!« je rekel zobozdravnik. Luka je korajžno odprl usta. »OOO karies imaš«
je rekel zobozdravnik. Luka je vprašal, »Pa je to dobro?« »No, ne ravno, ampak
popravili bomo.« je rekel zobozdravnik in mu začel vrtati zob. Luko je zelo bolelo,
vendar si je mislil, da je za lepoto je treba potrpeti.
Ker je bil korajžen, je na koncu dobil zobno ščetko. Sedaj si vsak dan pridno umiva
zobe.

Ema Vučko, 3. b

Dragi dnevnik!/Kedves Napló!
Pri zobozdravniku
Dečka Jakoba je začel boleti zob. Z mamo sta odšla k zobozdravniku. Počakala sta v
čakalnici, dokler ju niso poklicali. Jakob je v ordinacijo odšel sam. Zobozdravnica ga je
posedla na stol. Jakob je odprl usta in zobozdravnica mu je pregledala zobe. Našla je
luknjo v zobu. V luknjo mu je vstavila zalivko in Jakob je iz ordinacije odšel z
nasmeškom na obrazu.

Neža Žitek, 3. b

Iva odstopi sedež babici
Nekega dne je Iva šla na avtobus z mamo in sestrico Ano. Čez čas se je avtobus
polnil, dokler ni bil poln. Nazadnje je vstopila babica. Iskala je prosti sedež, a so bili vsi
zasedeni. Iva je vstala in odstopila babici sedež. Babica se ji je zelo lepo zahvalila.

Tia Kepe, 3. b
V tretjem razredu
V tretjem razredu mi je bilo lepo, ker smo se učili števila vse do 1000. Jaz sem se rad
učil poštevanko in pisane črke. V tretjem razredu smo se veliko učili in pisali. Nismo se
dosti igrali. V tretjem razredu moraš vedeti hitro pisati in poštevanko moraš znati na
pamet.

Erik Varga Šarf, 3. c
Moje poletne počitnice
Šli smo na morje za 18 dni. Tam sem srečala svojo najboljšo prijateljico Stello Lopez.
Šli sva po sladoled. Plavali sva v morju. Potem sva se izgubili na plaži. Starši so naju
iskali. Na koncu sva na plaži našli zlato ribico. Šli sva po akvarij. Zjutraj sva šli po ribjo
hrano in nabrali školjke za akvarij. Potem smo šli domov.

Evellin Olah, 3. c

Moj prijatelj
Danes je petek. Danes sem srečal Jana. Moj prijatelj je Jan in rad se z njim igram.

Gordan Radelić, 3. a

Dragi dnevnik!/Kedves Napló!

1. C V PODALJŠANEM BIVANJU/1. C NAPKÖZIBEN

Dragi dnevnik!/Kedves Napló!

1.c

Juhu, poletje je tu!/Végre itt a nyár!

POLETI SI ŽELIM …
A SZÜNIDŐBEN
SZERETNÉK...
1. a-razred/1. a osztály

... SE IGRATI Z BRATOM.
…A TESVÉREMMEL
JÁTSZANI.

... ODPOTOVATI NA
KOSOVO.
…KOSZOVÓRA UTAZNI.

... SVOJEGA PSA JACKA
PELJATI NA SPREHOD.
…A KUTYUSOMMAL
SÉTÁLNI.

... PRAZNOVATI ROJSTNI
DAN.
…SZÜLETÉSNAPOT
ÜNNEPELNI.

…SE KOPATI V BALATONU.
…A BALATONBAN
FÜRÖRDNI.

... GLEDATI MAVRICO.
…SZIVÁRVÁNYT NÉZNI.

.... LEŽATI NA LEŽALNIKU.
…NYUGÁGYBAN
HEVERÉSZNI.

... NA KOSOVEM IGRATI
NOGOMET.
…KOSZOVÓN FOCIZNI.

Juhu, poletje je tu!/Végre itt a nyár!

... PITI KOKAKOLO.
…KÓLÁT INNI.

... SPUŠČATI DRONA.
…DRÓNOZNI.

... OBISKATI DEŽELO
DINOZAVROV.
…ELMENNI EGY
DINÓPARKBA.

... PLAVATI V BAZENU.
…MEDENCÉBEN ÚSZNI.

... SE VOZITI Z LADJICO.
…HAJÓKÁZNI.

... JESTI SLADOLED.
…FAGYLALTOT ENNI.

... PRAZNOVATI ROJSTNI
DAN.
…SZÜLETÉSNAPOT
ÜNNEPELNI.

.... SE GUGATI.
…HINTÁZNI.

... KOPATI SE V MORJU.
…FÜRÖDNI A TENGERBEN.

Juhu, poletje je tu!/Végre itt a nyár!
Kaj lahko počnemo poleti?
Mit csinálhatunk a nyáron?

Recept za sladkorno peno

Mészáros Csenge Málna, 1. pG

Recept za limonino torto
1. Potrebuješ 4 limone. Razrežeš
jih na pol.
2. Vzameš eno veliko posodo,
vanjo položiš razrezane limone in
jih zmiksaš.
3. Dodaš približno pol litra mleka.
4. Vzameš tri jajca in jih dodaš.
Vse zmiksaš.
5. Počakaš eno uro, da se masa
strdi.
6. Vzameš čokolado, jo zdrobiš in
jo streseš v prazno posodo.
Zmiksaš jo.
7. Ko misliš, da je čokolada dovolj
zmiksana in brez grudic, jo
preliješ na torto. Vse skupaj
položiš v pečico.
8. Peče se 1 uro.

1. Sladkor v prahu daš v
kozarec.
2. Dodaš kapljico vode.
3. Dodaš še jedilno barvo.
4. Dodaš malo limone.
5. Vse skupaj daš v
hladilnik za 2 uri.
Dodatki:
sladka
čokoladne mrvice.

smetana,

Koni Gjura, 2. c

Lara Banotai, 3. c
Varga Dániel Csaba, 1. pG

Juhu, poletje je tu!/Végre itt a nyár!
Nyáron se feledkezz meg a mozgásról! Az alábbiakban találhatsz néhány
érdekes ötletet, amelyet az 1. c osztály tanulói készítettek számodra.

Mali šef/Kis szakács

Palačinke
Sestavine:
pol litra mleka
3 jajca
3 žličke sladkorja
ščepec soli
moka po potrebi
1 vanilijev sladkor

Mleko in jajca zmešamo.
Dodamo moko. Malo posolimo.
Malo posladkamo. Potem jih
spečemo. Jaz imam najraje
palačinke z nutelo.

Sipos Leila, 3. a

Recept za palačinke
Najprej zmešamo mleko, moko in jajca. Nato naoljimo ponev in nanjo nalijemo zmes.
Potem spečemo palačinko. Nazadnje palačinke prelijemo z marmelado.

Nika Dobida, 3. a
Recept za hamburger
Najprej pripravimo bombetko, čebulo, česen, paradižnik, sir in meso. Nato meso
spečemo. Potem naložimo sestavine v bombetko. Nazadnje hamburger pojemo.

Jan Dobida, 3. a
Jajčka s salamo
1. Pripravimo dve jajci in piščančjo salamo.
2. Pripravimo še ponev in poper.
3. Ponev damo na štedilnik.
4. Na ponev damo 2 salami in 2 jajci. Ne pozabite ju streti!
Poper dajte na jajca. Ko so pečena, pa lepo uživajte in dober tek.

Lara Pukl, 2. c
A szőlős-mézes reggeli
Hozzávalók:
egy pohár joghurt
egy kis túró – körülbelül egy pohár (ízlés szerint)
egy kis méz – amennyit szeretsz,
egy fürt szőlő – de jó ropogós legyen
+ tégy bele gabonát, de lehet kukoricapehely is
Elkészítése:
A hozzávalókat tedd egy tálba, majd a tálat tedd a hűtőbe. Várj 10 percet. Most pedig
tedd a tál tartalmát a pocidba!
Jó étvágyat! 

Csordás Lea Franciska, 3. pG

Mali šef/Kis szakács
Csokis muffin
Hozzávalók:
 200 g liszt
 150 g étcsokoládé
 50 g cukor
 1 csomag sütőpor
 60 g vaj
 1,5 dl tej
 1 tojás
Elkészítése:
1. A muffin sütőformába beleillesszük a muffin papírt.
2. A csokit apróra vágjuk vagy lereszeljük.
3. A vajat gőz felet felolvasszuk, majd langyosra hűtjük. Hozzáadjuk a tejet és a
tojást, majd simára keverjük.
4. Előkészítjük a lisztet, a sütőport és a cukrot. Jól elkeverjük. Hozzáadjuk a vajból,
tejből és tojásból készült masszát, gyorsan összekeverjük. Végül hozzáadjuk a
csokit is. Rövid ideig keverjük.
5. Az így kapott tésztát a muffin papírformába tesszük. Ügyeljünk arra, hogy a
papírformát csak háromnegyedig töltsük meg. A sütőt 180 °C-ra melegítsük elő,
majd 20 percig sütjük a muffint.
6. A megsütött muffint vegyük ki a sütőből, majd 5 percig várjunk vele, csak utána
szedjük ki a sütőformából. Máris tálalhatjuk.

Lebar Mojca, 4. b
(a recept az okusno.je honlapon található)
Dominika bögrés mézeskalácsa
Hozzávalók: egy nagy csomag szeretet!
- 8 bögre (1 kg) liszt
- 1,5 bögre (30 dkg) porcukor
- 3 teáskanál szódabikarbóna
- 1 evőkanál mézeskalács fűszer
- 30 dkg margarin
- 1 bögre (2,5 dl) méz
- 3 tojás
Elkészítése:
Én a mezét a margarinnal picit megolvasztom, meg egy picivel több lisztet adtam
hozzá, mert elég ragadós. 1-1,5 órát pihentetem a tésztát a hűtőben, úgy könnyebb
dolgozni vele. 180 fokon kell sütni kb. 10 percig.

Bécs Dominika, 3. pG

Mali šef/Kis szakács
Jégkrém recept
1.

A fagyidobozba szörpöt öntünk.

2.

Majd kevés vizet öntünk hozzá.

3.

Betesszük a fagyasztóba.

4.

Egy napot van bent.

5.

Másnap megesszük.

Gjura Koni, 2. c
Preden se lotimo okušanja vseh vaših dobrot, je potrebno pogrniti mizo.
Mielőtt nekilátunk az evésnek, meg kell teríteni az asztalt!

Izabela Sijarič, 4. a/OPB 10

Tara Kocon Lapajne, 4. a/OPB 10

Poletno branje/Nyári könyvajánló
Pametna knjiga (priporočilo za branje)
Priporočam vam knjigo z naslovom Vse o znanosti in izumih.
Priporočam vam jo, ker je poučna, zanimiva in se iz nje dosti naučiš. Knjiga vsebuje
nalepke, ki jih moraš zalepiti na ustrezno mesto.
To knjigo berejo mnogi otroci. Berite jo še vi!

Tia Vincek, 3. c
Naše najljubše knjige
Pod tvojo posteljo, Janja idmar
Všeč mi je, ker je knjiga grozljiva in jo lahko dolgo berem.

Jan Dobida, 3. a
Rubina rdeče vile, Daisy Meados
Je zabavna pravljica. Všeč mi je bila, ker so bile v pravljici vile.

Nika Dobida, 3. a
Mavrične vile, Daisy Meados
Meni je ta knjiga všeč, ker je zelo napeta in zabavna. Všeč mi je da so vile in dve punci,
ki pomagata vilam.

Iza Soldat, 3. a

Szeretnél olvasni, de nem tudod, hogy mit? Én tudok ajánlani neked pár
könyvet!

Bosnyák Viktória:
Bátorság, Tomi! –
Mantyusok 1.
Ki van a zsebemben? –
Mantyusok 2.

Magyar népmesék

Disney könyvek
pl.: mesék az
aranygyűjteményből
(Mickey Egér,
Vampirina –
Valentin nap,
Mulán, Robin
Hood stb.)

Elisabetta Dami:
Geronimo Stilton
és
Tea Stilton

(Tea Angyalai)

Jacqueline Wilson: A
Csapody Kinga:
Szuper napom
lett!

kofferes kislány

Bekő Gréta, 3. pG

Poletno branje/Nyári könyvajánló
Nyári könyvajánló
Mi nagyon sok szeretettel ajáljuk Astrid Lindgren: Harisnyás Pippi című könyvét nyári
olvasásra. A könyv nagyon vicces, sok benne a kaland. A könyvben megismerkedünk
Pippivel, valamint barátaival, Tomival és Annikával.
Pippi egy érdekes lány, aki a Villekulla villában lakik Nilsson úrral és a lóval. Pippi
nagyon erős és bátor is, a barátaival pedig rengeteg mulatságos kalandba keveredik.
A könyvnek 11 fejezete, és 118 oldala van.
Ha jókat akarsz röhögni, akkor ez a könyv neked való.

4. a osztály (Tara, Kristóf, Mark, Izabela, Maruša)

Plevel Tina, 4. b

Moja najljubša knjiga je:
A kedvenc könyvem:

Dobranič Iva, 4. c

Telovadba možganov/Agytorna

KRIŽANKE
1.
2.
3.
4.

S čim igramo tenis?
S katerimi živali prihaja Božiček?
Kateri predmet nam kaže čas?
Kako je ime našemu predsedniku
države?

5. Kako imenujemo naš kontinent?
6. Kje se kopamo, ko nismo na
morju?
7. Kje se proizvaja elektrika?
8. S čim režemo sadje in zelenjavo?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lara Pukl, 2. c
1.
2.
3.
4.
5.

Na moji zabavi bo ____________.
Moja žoga je ___________.
Ko je zima, imam na rokah _____________________.
V zvezek pišemo __________________.
Na jablani rastejo ______________.

1.
2.
3.
4.
5.

Ula Sobočan, 2. c

Telovadba možganov/Agytorna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Weöres Sándor: _______________ iskola
Ami távoltarja az orvost.
Ez világít nekünk.
Ezzel utazunk.
Ahol megnézhetjük az állatokat.
Ő gyógyít meg minket.
Egy tavaszi sárga virág.

Bekő Gréta és Csordás Lea Franciska, 3. pG

Viktorija Felšő, 3. a

Telovadba možganov/Agytorna

1. A kertben látjuk sokszor.
2. Jön be a friss levegő.
3. A kalózok keresik.
4. Ezzel ásunk.
5. Sokat dorombol.
6. Egy lila színű virág.
7. Ketyeg.

Bécs Dominika és Farkaš Vanesa, 3. pG

Dunja Magyar in Sara Bogdan Horvat, 3. a

Telovadba možganov/Agytorna
Tátika hajtogatása papírból
Amire szükséged lesz:
– négyzet alakú papír (fehér vagy világos színű)
– színes ceruza/filc/zsírkréta

1. Tedd magad elé a lapot, majd hajtsd 2. Ha megvannak a hajtásvonalak, a
kétszer félbe a képen látható módon:
papír négy sarkát a középvonalig hajtsd
be, mint a képen látható:

3. Fordítsd meg, és a négy sarkát ismét hajtsd be a középvonalig:

4. Ezután alulról nyúlj be a kis fülecskék alá, hogy megkapjuk a végső tátika alakot:

Varga Natasa, 3. pG

Smeh je pol zdravja/A nevetés a legjobb orvosság
-

Hány órát alszol egy nap Móricka? - kérdezi az iskolaorvos.
Két, három órát.
Jajj, de hát ez nagyon kevés!
Mind az öt órán nem merek aludni.

- Mi volt ma az iskolában, kisfiam?
- Anya, ma én voltam az egyetlen, aki jelentkezett, amikor a tanító néni kérdést tett
fel.
- Nagyon ügyes vagy Pistike! És mi volt a kérdés?
- Ki törte be az ablakot?

Razred učencev je v živalskem vrtu. Tomaž je posebno navdušen nad žirafami.
Učiteljica ga vpraša: »Pa bi imel tak vrat?« Tomaž ji odgovori: »Pri umivanju ne, pri
kontrolkah pa z veseljem!«

A nyuszika ül a bokorban és a körmét reszeli. Arra megy a róka.
- Hát te mit csinálsz nyuszika?
- Várom az oroszlánt, és ha erre jön, jól beledöföm az éles karmaimat.
Később jön a medve.
- Hát te mit csinálsz nyuszika?
- Várom az oroszlánt, és ha erre jön, jól beledöföm az éles karmaimat.
Arra megy az oroszlán.
- Hát te mit csinálsz nyuszika?
- Reszelem a körmöm és közben butaságokat beszélek....

A kisfiút az anyja az iskola kapujában várja, mert ez volt az első napja az iskolában.
- Na, és mit tanultatok ma? - kérdezi tőle.
- Képzeld anya, ma megtanultam írni! - feleli a kisfiú büszkén.
- Igen? Egyetlen nap alatt? És mit írtál?
- Azt nem tudom, olvasni még nem tanultam meg.

Psa se srečata. Prvi pozdravi: »Hov, hov…« Drugi pa odzdravi: »Mijav, mijav…«
»Kako pa ti govoriš?« se čudi prvi pes.
»Obiskujem tečaj tujih jezikov, pa malo vadim,« se pohvali.

