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Beseda urednice
Pozdravljene, zaslužene in težko pričakovane ‘ta dolge’ počitnice!
Ferdovke in ferdovci!
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FERDOSKOP

Letošnje poletje bo spet nekaj posebnega in neponovljivo. Morje, plavanje in poležavanje,
planinarjenje, sprehodi, držanje za roke, prvi poljub, tone sladoleda, sok z ledom,
druženje s prijatelji, branje knjig (in Ferda), za katere med letom ne najdemo časa,
možgančki »na off«, kino, kolesarjenje, »čvekanje« do onemoglosti, sanjarjenje …
MMMM, sliši se odlično!
Pred vami je »frišen« Ferdo, ki vas vabi, da ga prelistate, preberete in se nasmejete.
Ne pozabite izpolniti tudi nagradne križanke in rešitve oddati do 20. junija v Ferdov
nabiralnik v šolski avli. Če ne veste, kaj vas čaka med počitnicami, morate obvezno
prebrati ferdoskop in pregledati modne nasvete. Sladokusci se lotite predlaganih
receptov; tisti s spretnimi rokami pa si boste lahko sami izdelali igro tri v vrsto.
Na straneh za poliglote pa lahkotno ponovite znanje angleščine in nemščine.
Če se vam med počitnicami zgodi kaj izjemnega, prelijte to na papir in nam pošljite
za naslednjo številko šolskega časopisa. Veseli bomo tudi zanimivih fotografij.

Hvala vsem,
ki sodelujete
pri nastajanju
Ferda.

Želim vam prijetno druženje s prijatelji, zdravo in varno preživljanje počitnic. Sprostite
se in uživajte, saj septembra pridejo spet red, disciplina, učenje in marsikaj novega.
Tina Orač Gornik, urednica
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KAMENOVI

PIKAPOLONICA TINA

Pred davnimi časi je za devetimi
skalami živela družina Kamenovi.
Bili so pravi carji. Poleg vseh drugih v Kameni deželi so bili zelo
srečni. Bili pa so tudi pametna
družina. No, tako so vsaj mislili.
Naj vam povem eno prigodo o teh
golaznih Kamenovih. Nekega dne
so Kamenovi odprtih oči opazovali
nekaj novega v svoji deželi. Dobili
so nove sosede: mestne kamnite
ljudi. Sosedje so zgradili moderen
prazgodovinski brlog in kmalu so
se vanj vselili.

Nekega dne na deževni dan v aprilu, se je na žužkotravniku rodila
mala pikapolonica. Poimenovali so
jo Tina. Že ob rojstvu je bila živahna
ter radovedna. Vendar je imela največjo pikosmolo, kar so jih kdaj videli, saj ni imela pik po telesu. Tina
je bila zelo žalostna, saj je noben
ni jemal resno. Mama Pika in oče
Piko sta se nekega dne odločila, da
ji povesta za pika rožo, ki je na koncu sveta in je skrita v krošnji čarodrevesa. Tina si je silno želela te
rože, vendar ni vedela kako naj jo
dobi. Sčasoma se je odločila, da bo
odšla na konec sveta. Poslovila se je
od domačih in odšla na pot. Letela
je čez sosednji travnik in zagledala
orlico. Prosila jo je, da ji pomaga
priti na konec sveta in orlica je bila Teste smo pisali,
čeprav smo se jih bali.
takoj za. Skupaj sta odšli dalje.
Sledil je poligon,
Na poti se je Tina postala zelo ut- ki vlekel se je kot najdaljši vagon.
rujena in orlica ji je rekla, naj gre Ko poligon smo prevozili,
na njeno glavo in si odpočije. Na smo se na cesto napotili.
nekem malem hribu sta prespali in V večini uspešno
se naslednji dan odpravili naprej po smo kolesarski izpit naredili,
poti. Spet je bil že skoraj večer in veliko smo se naučili.
spet sta se ustavili na hribu. Orli- Na koncu smo kolesarsko izkaznico
ca je rekla, da ne zmore več naprej dobili,
in tako je Tina morala oditi naprej jo častili ter se super počutili.
sama. Na poti je srečala volka
Tina Medved, 5. a
Samota in ga prosila, če bi jo on
spremljal naprej po poti. Samo je bil
za in skupaj sta odšla naprej. Prišla
sta do mostu. Na drugi strani sta
zagledala čarodrevo. Tina je hitro
zletela tja in začela iskati rožo. Ko
jo je našla, jo je brž pojedla in dobila je lepe črne pike. S Samom sta
odšla domov, kjer sta se poslovila in
Tina je odšla naprej do mesta, kjer
jo je čakala orlica. Skupaj sta odšli
do travnika, na katerem je orlica bivala. Tam sta se poslovili in Tina je
odšla domov. Doma je sploh niso
prepoznali, saj je imela tako lepe
pike. Starši so bili zelo veseli zanjo.
In tako ima Tina še danes pike, ki
jih ne bo nikoli izgubila.

Tudi sosedovi so bili zelo pametni.
Poleg tega pa so bili zelo napredni. Imeli so turbo orla R10000. Bil
je najmodernejši orel v vsej Kameni deželi. Enostavno, bil je najboljši. Zato so bili Kamenovi zelo
ljubosumni. Oni so imeli samo
polža 10. V tistih časih je bilo to
najslabše vozilo. Bilo je čisto brez
opreme, pa še samo en kilometer
na uro se je peljalo. Zato so se
mestni ljudje norčevali iz njih.
Nekega dne so se kameni ljudje
želeli preseliti, pa jim njihov super
turbo orel R10000 ni delal. Ni jim
preostalo drugega kot da prosijo
Kamenove, da jim posodijo polža
10. Kamenovi so bili zelo ponosni,
da jim lahko posodijo svoje vozilo. V zameno zanj so dobili tristo
kamnov – to je bil njihov denar. S
tem denarjem so si popravili hišo.
Tako so postali tudi oni super truper moderni. In živeli so srečno do
svojih poslednjih dni.
Jernej Koleša, 4. a

KOLESARSKI IZPIT

Aleksea Dimec, 6. a

Blažka Poljšak, 6. b

DOMOVINA
Rada te imam
in nikomur te ne dam.
Nihče naj ne prestopi tvoje meje
ali zlomi kakšne veje.
Naj vsi srečni bomo,
da v smrt odšli ne bomo.

SLOVENIJA
Z gozdovi obdarjena si,
malo tudi s skalami.
Zelo veliko imaš vasi
in v njih živimo mi.
Ljubljana najlepše mesto je,
da privabi tujce vse.
Lep je tudi Portorož,
ki ima veliko rož.
Ksenja Struna, 9. a

Aneja Stopar Pajek, 2. a

Vaza, 8. b

SRCE
Slovenija je moj dom
in rada jo imam,
vedno v srcu nosila jo bom,
ko potovala bom drugam.
Alla Kvashina, 7. a
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Stolčki, 8. b

Neja Kristan, 8. b
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KRASOTICA

Vrnila sem se domov, saj sem že
zelo pogrešala domače. Mamici,
očku in sestrici Katji sem izročila
maske. Nato sem staršema razložila zakaj sem odšla. Ko sta starša
izvedela za nezgodo s telefonom,
nista bila huda, saj bi se lahko taka
nesreča lahko zgodila komerkoli.

Slovenija je krasotica,
je kot ena krasna ptica,
ki svobodno leta,
diši pa kakor meta.
Ta krasotica ni velika,
kakor ameriška lepa ptica,
je le majhen ptič,
kakor lep deklič.
Deklica je mlada dekla,
ki srce ima kot iz jekla,
saj nihče jo res ne mara,
ker ima ptice srčno rada.
Veronika Sreš, 7. b

GRABLJE

Neža Turk, 2. b

Nekoč, pred dvema letoma, je živel fantek po imenu Marcel. Rad se
je lovil po igrišču. A nekoč so na
tleh ležale grablje.
Ni jih videl in je stopil nanje. Grablje so Marcela udarile po glavi.
Zelo ga je bolelo in kri mu je tekla
iz nosu. Bil je precej jezen.
Čez tri dni se je spomnil nekaj
perfektnega. Takoj je segel po
orodju in začel z delom. Mučil
se je debelo uro in končno mu je
uspelo. Naredil je tako zaobljene
grablje, da so ti prišle samo do
nosu, če si stopil nanje, niso pa
te mogle udariti po glavi. Nato
jim je dodal blazinico, da te ne
bi bolel nos. Te grablje so najprej
kupovali vaščani, potem meščani,
nato že cela država, dve državi in
tako naprej.
Ta deček je bil zelo, zelo, zelo
slaven. Postal je celo zelo, zelo
bogat. Veliko je hodil po svetu.
In srečno je živel do konca svojih
dni. Pa še ena »mala« stvar: družina mu je poleg vsega denarja in
pozornosti pomenila največ! Kaj
pa vam?
Žan Kresal, 3. a

Neža Zupančič, 3. a

MOJ DEŽNIK JE
LAHKO LADJA

MOJ DEŽNIK JE
LAHKO LADJA

Nekega dne je bilo deževno
vreme. Bilo mi je dolgčas. Odločila
sem se, da grem na obisk k Maši.
Vzela sem dežnik. Stopila sem na
dvorišče in odprla dežnik, ki me
je varoval pred dežjem. Hodila
sem po pločniku, nato nadaljevala pot čez most. Ko sem prišla do
polovice mostu, je zapihal močan
veter. Veter je iztrgal dežnik iz
moje roke. Nekaj časa je veter
nosil dežnik sem ter tja. Nato ga
nisem več videla. Vsa premočena
sem prišla do Maše. Medtem ko
sem Maši pripovedovala, kaj se
je zgodilo, je zunaj že posijalo
sonce. Odločili sva se, da greva
po dežnik. Opazili sva ga ob robu
jezera. Obrnjen je bil narobe. Plaval je kot ladja. Maša si je zaželela,
da bi šle v dežnik in da bi naju
dežnik kot ladja popeljal po jezeru.

Nekega deževnega dne, sem se
sprehajala po pristanišču. Ogledovala sem si jadrnice in razmišljala
o tem kam potujejo. Zagledala
sem čudovito ladjo, ki sem jo hotela slikati.

Maša in jaz sva sedli v dežnik in
se z njim, kakor z ladjo, odpeljali v
čudežno deželo Čolnarijo.
Zala Maučec, 3. b

Mamica, očka in sestrica so si nadeli beneške maske. Mamica se je
zato počutila kot najboljša bralka,
očka kot najboljši ribič, Katja pa
kot čisto majhen rakec. Od takrat
dalje smo vsi živeli srečno do konca svojih dni.
Karin Markovič, 3. b

Iz žepa sem vzela telefon, takrat
pa se je oglasil galeb. Galebovega glasnega krika sem se tako
ustrašila, da mi je telefon padel v
morje. Ker sem se ustrašila, da bi
bila kaznovana, sem si zaželela, da
bi se moj dežnik spremenil v ladjo. Ko sem zaprla oči, se je pred
mano pojavila ladja. Presenečeno
sem odprla oči, saj me je kapitan
povabil na krov. Vkrcala sem se
na ladjo in kapitan jo je usmeril
proti Benetkam. Po nekaj urah sva
prispela v Benetke.
Starši so me med tem iskali, bali so
se, da se ne bom nikoli več vrnila.
V Benetkah sem našla stojnico z
beneškimi maskami. Sklenila sem,
da bom vsakemu članu družine
kupila eno masko.

Banjamin Kutnar, 8. a

LJUBEZEN
Ljubezen je lepa,
nikoli prešteta,
ko si zaljubljen,
ti po tleh pade pašteta.
Zaljubljeni ljudje
nikoli ne vidijo teme,
ker nimajo skrbi nobene.
V srcu ti je lepo
in zelo toplo,
ljubezen postane še večja,
ko ti je z otrokom lepo.
Ljubezen je lepa,
nikoli prešteta.

Ana Rus, 7. a, nagrajeno delo

Meta Dremelj, Anika Sreš, 5. a
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REŠEVANJE
ZVEZDICE
ZASPANKE
Osebe: zvezdica Zaspanka, Iron
man, Luna, Pepelka
(Neke noči se je Iron man prebudil
in ugotovil, da zvezdica Zaspanka
pada z neba.)
Iron man: Joj, Marija, pomagaj!
Rešiti moram zvezdico Zaspanko,
ki pada z neba. Asistentka Luna,
takoj prikotalkajte k meni domov.
Luna: Joj, koliko je ura? Iron man
me je klical in že spet sem pozna.
Tokrat me bo zagotovo odpustil.
Zvezdica Zaspanka: Kaj se dogaja?
Na pomoč!
Iron man: Ne skrbi Zaspanka! Iron
man že prihaja!
Pepelka: Kaj se dogaja? O, zvezdica, prosim te, izpolni mi željo!
Zvezdica Zaspanka: Pa saj nisem
tvoja dobra vila! Nehaj se zafrkavati! Mar ne vidiš, da padam z
neba?

Luna: Iron man, zakaj si me klical?
A me boš odpustil?
Iron man: Pa daj mi mir! Zakaj bi
te odpustil, če si pa edina asistentka, no razen Pepelke. Ona je
pa itak nesposobna, saj pol delovnega časa preživi na plesih.
Pepelka: Kakšen predrzneš! Kaj
vse si upaš reči princesi!
Iron man: Zvezdica Zaspanka, rešil
sem te!
Zvezdica Zaspanka: Hvala! Srček
si! (Mu pošlje poljubček.)
Pepelka: Luna, greva na čaj, potem pa pogledat moje nove kotalke?
Luna: Z veseljem! Te bom naučila
še kakšen korak.
Zvezdica Zaspanka: Jaz grem tudi!
Rolerje imam in tako so mi všeč,
da kar spim z njimi.
Iron man: Kaj pa jaz?
Luna: Ti boš pa letel zraven.
Vsi: Zabava!
(Plešejo ob pesmi Because I’m
happy)
Avtorji: Meta Dremelj, Tara Pust, Erik
Petan, Anika Sreš, 5. a

SNEŽAKOV IZGUBLJENI KORENČEK
Pred davnimi časi je živel snežak. Imel je prekrasen korenček. Nekega
dne pa je mimo pritekel črn muc in snežaku zbil korenčka. Korenček je
padel na tla in se prelomil na pol. Muc se je opravičil snežaku in sklenil,
da gre z njim po nov, še lepši korenček.
Vstopila sta čez prva vrata, kjer je bilo polno sladkarij. Do sitega sta
se najedla in vstopila čez druga vrata. Tam je deževalo. Muc je pričaral
dežnik in prebila sta se skozi močan dež. Vstopila sta čez tretja vrata,
tam so padala jabolka z neba. Vstopila sta še čez četrta vrata, tam so iz
neba padali korenčki. Muc je ujel korenček in ga podal snežaku.
Snežak je dobil svoj nos, se zahvalil mačku in živel srečno do konca
svojih dni. Muc je srečen odšel k svoji družini.
Manca Vencelj, 3. a

Matic Šteh, 4. b
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Morje, 4. b
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DOMOVINA, IZVIR
KULTURE
»Domovina? In kaj naj bi to bilo?«
je vprašal Miha. Mia ga je pogledala, zavila z očmi in zavzdihnila:
»Zakaj na vsem svetu pa te zdaj
to zanima?« Še preden ji je lahko odgovoril, pa se je v pogovor
vmešala Ajda, ki je imela, tako
kot vedno, pravi odgovor. »Sodeč
po slovarju je domovina dežela, v
kateri se rodiš, v kateri prebivaš.
Ampak tudi mene zelo daje radovednost, zakaj potrebuješ ta
podatek?« Končno je Miha prišel
do besede: »Pri slovenščini je čisto slučajno beseda zašla na to
temo, pa nas je učiteljica vprašala,
če kdo sploh ve, kaj naj bi bila domovina. In ker ji nihče ni znal točno povedati, smo za nalogo dobili
zadolžitev, da to zadevo raziščemo.« Mia se je le namrdnila: »No,
vidva le razpredajta o tem, kaj je
domovina in ali jo imamo radi, jaz
pa imam za početi kaj pomembnejšega.« »Ampak to je v resnici
zelo dobro vprašanje,« je rekla
Ajda. »Kakšno vprašanje?« sta
vprašala Miha in Mia. »Vprašanje
o ljubezni in spoštovanju do domovine,« jima je pojasnila Ajda.
»Po mojem mnenju se Slovenci
premalo zavedamo, kakšno srečo
imamo, da živimo na območju
Slovenije, saj bi nas lahko doletelo marsikaj hudega,« je še dodala Ajda. Pojasnila je, da morajo v
nekaterih državah otroci že zelo
zgodaj v službe, s čimer preživljajo celo družino, po svetu se dogajajo vojne in tam ne vedo, kakšen
užitek je, ko se popoldne usedeš
na teraso in uživaš v brezdelju.
Sploh se ne zavedamo, da živimo
to, o čemer nekateri le sanjajo.
»Hvala, Ajda, za tale rada imam
Slovenijo preblisk, ampak, a se ti
ne zdi, da naju oz. vsaj mene to
popolnoma nič ne zanima?!« se
je spet oglasila Mia. »No, pa bi te
moralo zanimati,« se je v pogovor vmešal še Miha. »Mi smo se
danes pogovarjali tudi o tem, da
se vse premalo govori ravno o tej
temi, predvsem pa, da ne znamo
ceniti tega, kar imamo; vsekakor
bi morali bolj ceniti že slovenski
jezik in kulturo. Lahko si vesela,
da so te starši tako lepo vzgojili in
da te tudi v šoli učijo o področjih,
ki krepijo tvojo kulturno zavest.
Se sploh zavedata, kako majhna

je Slovenija, ljudje v njej pa smo
si tako različni. Če vprašata mene,
smo jo tisti, ki prihajamo iz okolice Ljubljane, kar dobro odnesli,
saj govorimo narečje, ki je razumljivo celotni Sloveniji; vesta kako je
s prekmurščino in primorščino, a
ne. Jaz mislim, da se še Prekmurci
med sabo težko razumejo. Ampak
tudi to je potrebno spoštovati.
Kam bi pa prišli, če bi bili vsi enaki?« Tako je svoj govor zaključil
Miha, Ajda pa je prikimala: »V
tem, da je dobro in prav, da smo
ljudje različni in da to različnost
spoštujemo, pa se ne bi mogla
bolj strinjati s tabo. Za turiste
smo zanimivi prav zaradi te naše
različnosti in drugačnosti. Vseeno
pa imamo nekaj skupnega – znamo biti dobrosrčni in to lastnost
bi morali ohranjati ter prenašati iz
roda v rod.«

MOJ NAROBE DAN

Mia je vprašala: »Ampak če je ta
Slovenija po vajinem mnenju tako
super, zakaj se potem toliko ljudi izseljuje?« Ana ji je razložila,
da se nekateri ljudje odselijo preprosto zato, ker ne znajo ceniti
in videti lepih stvari, spet drugi
pa stremijo k boljšim priložnostim, ki jih na nekaterih področjih
nudi tujina. »Zagotovo marsikdo
v tujini dobi boljšo priložnost, a
veliko ljudi se čez čas zopet vrne
domov. Menim, da ima vsak pravico narediti tako, kot meni, da je
prav, a vendar bi morali domovino
bolj spoštovati,« še pojasni Ana.
»Verjetno bom jutri v šoli blestel, če mi bo uspelo ohraniti vsaj
malo tega znanja,« se nasmeji
Miha in odide. Ajda še zavzdihne:
»Zdaj sem dobila veliko gradiva
za premišljevanje o reku povsod
je lepo, a doma je najlepše.«

Zvečer, ko vstanem, sonce vzide. Lačna sem. Stol se usede name, zajtrk
me pripravi in me počasi a z užitkom poje. Okno pogleda skozme in
vidim, kako se travnik igra z mojimi
prijatelji. Stečem notri in žoga, ki je
vrgla Špelo, me ujame. Žoga se nasmehne in Špela pade na tla. Potem
pa, ko se žoga preneha podajati z
mano, opazim, da trava vozi kosilnico. In končno pride moj pes, mi pripne ovratnico, mi nadane nagobčnik
in me pripne na povodec. Ves vesel
me odpelje na sprehod. Nato grem
v šolo in ko me pravljica napiše in
računi izračunajo odidem domov.
Kosilo je pripravilo mojo mamico in
je pojedlo vso našo družino. Potem
me domača naloga napiše in učna
snov se me nauči. Končno pride
jutro. Krtačka mi zobe umije in moja
najljubša nadaljevanka me pogleda.
Za večerjo me mleko ne mara, zato
me popije skodelica čaja. Ko je ura
9, me postelja pohrusta in mi pričara
sanje. In končno se v sanjah stvari in
dogodki uredijo. Vse dobi svoj smisel in svet se zopet vrti v pravo smer.

Mirjam Zvonar, 8. b

Sumejja Mujič; 5. b

Daša Fajdiga, 2. r PŠ Temenica

Manca Koščak, 9. a

Denis Berdajs, 2. r PŠ Temenica

MOJ NAROBE DAN
Zjutraj, ko vstanem, postelja
pade z mene, me oblačila najdejo in se začasno priselijo name.
Mleko me ne mara, zato me
spije skodelica čaja. Pojejo me
tudi kosmiči ali pa kos kruha s
salamo. Ko me soba poje, se mi
torba na rame obesi in jaz potiskam avto do šole. Ko me šola
pogoltne, pristanem v razredu
na svojem stolu. Slovenščina me
je zgrabila za roko. Črke so kar
same skakale na tablo. Pouk se je
končal. Kosilo je prišlo k meni in
me je najprej pojedla juha, nato
pa še meso. Ko pridem domov,
mi pisala kar sama naredijo nalogo in se zvezki pospravijo nazaj
v torbo. Torba se je pospravila in
zvečer me je televizor kar gledal.
Nato me je deveta ura potegnila
v posteljo, deka me je pokrila in
dneva je bilo kar konec.
Manca Modic, 5. b
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ZMAJ, KI JE RAD
JEDEL JAGODE

da v vseh mestih na novo posadi
sadike jagod. S tem se je Jaka z
veseljem strinjal.

Nekoč, pred davnimi časi, je za devetimi gorami in devetimi vodami
živel zmaj Jaka. Ko se je po dvanajstih mesecih prebudil iz trdega
spanca, je bil zelo lačen.

Ker je to delo opravil z veseljem
in ljubeznijo so zrasle ogromne,
sočne in sladke jagode. Od takrat
naprej je vsako leto skrbel za jagodne vrtove v vseh mestih in jagod je bilo za vse dovolj. Tako so
živeli srečni do konca svojih dni.

Najbolj na svetu si je zaželel
sočnih jagod. Odločil se je, da jih
poišče, zato se je odpravil na pot
proti prvemu mestu. Tam je našel
velik vrt poln sočnih jagod. Prav
vse do zadnje je pojedel, ob tem
pa s svojimi velikimi stopali poteptal sadike. Ker je bil še vedno
lačen, se je odpravil proti drugemu mestu. Tudi v drugem mestu
je naredil enako in tako vse do
sedmega mesta, kjer se je dodobra najedel jagod in se odločil, da
malo zadrema.
Meščani iz prvega mesta so opazili, da ni več jagod in da so vse
sadike poteptane. Začeli so slediti
velikim stopinjam in prišli do drugega mesta, kjer prav tako niso
imeli jagod. Meščani iz drugega
mesta so se jim pridružili in skupaj
so sledili stopinjam naprej. Tako
se je skupina meščanov iz mesta
v mesto povečevala in ko so prišli
do sedmega mesta, so našli zmaja
Jako, ki je sladko spal na poti ob
veliki skali, iz ust pa mu je dišalo
po jagodah. Takoj so ga zbudili in
se nanj močno jezili. Zmaj Jaka je
bil dobrega srca in mu je bilo zelo
hudo, da je meščane tako razjezil in užalostil, zato se je opravičil.
Meščani so se posvetovali in
se odločili, da zmaju ponudijo
priložnost, da se oddolži s tem,

Tadej Adrinek, 3. a

Naša učiteljica Tina
je zelo fina.
Obleče se lepo,
z uhani in ogrlico.
Kadar ona govori,
ji prisluhnemo vsi.
Če preveč klepetamo,
več naloge imamo.
Počasi učimo se nove snovi,
da dobra ocena nam ne zbeži.
Snov nam dobro razloži,
da jo razumemo vsi.
Včasih snov še enkrat razloži,
ker dobrih ocen si za nas želi.
Zelo rada nas uči,
ker radi jo imamo vsi.
Zoja Smole, 3. a

Lana Samastur, 2. b

USPAVANKA
TRI MUCICE
Tri mucice mlade
pletejo, pletejo
za mamico majčico
tralalala.
Ko pletejo puloverček,
mamica jih gleda,
kako je to zaspano
dete že aja
tralalala.
Mucice spančkati morajo,
mamica reče lahko noč
in da vsaki poljubček na vrat.
Očka pride v sobico
vidi mucice tri v posteljci
in še on da poljubček na vrat,
zdaj pa res spat.

Eva Kotar, 8. a

Jernej Koleša, 4. a
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NAŠA UČITELJICA

Julija Šteh, 3. a

Neža Zupančič, 3. a

Tjaša Grandovec, 9. a

FERDO
LITERARNI KOTIČEK
PRINCESKE V
ČUDEŽNI DEŽELI

HODIL PO ZEMLJI
SEM NAŠI IN PIL NJE
PRELESTI

OSEBE: PIKA NOGAVIČKA,
TRNULJČICA, LEPOTICA,
ČAROVNICA OZ. SOPHIA II.,
IN SNEGULJČICA.
PIKA NOGAVIČKA, SNEGULJČICA
IN LEPOTICA (Trnuljčici): O, poglejte spet spi. (Jo božajo in tresejo.)
TRNULJČICA (zaspano): O, punce
a ste že tukaj?
PIKA NOGAVIČKA, SNEGULJČICA
IN LEPOTICA: Seveda, saj smo se
dogovorile.
PIKA NOGAVIČKA, SNEGULJČICA,
LEPOTICA IN TRNULJČICA (Se
pogovarjajo, kaj so doživele.)
TRNJULJČICA: »Joj, veste, kaj sem
doživela? Ko sem bila stara 16 let,
sem raziskovala naš grad in v eni
izmed sob videla starko, ki je predla. Vprašala sem jo, ali lahko tudi
jaz predem in mi je dovolila. Zbodla sem se z vretenom in spala sem
100 let, dokler me ni princ poljubil
in sem se zbudila.«
PIKA NOGAVIČKA: »Jaz pa sem se
s Tomažem in Anico igrala v votlem
drevesu. In z očetom sem preplula
morje.«
LEPOTICA: »Jaz pa sem plesala z
zverjo in potem se je spremenil v
princa.«
SNEGULJČICA: »No, saj veste, da
je moja zlobna mačeha razbila ogledalo, ko je zvedela, da sem najlepša
in …«
LEPOTICA: Poglejte kaj sem našla.
(Vse pogledajo v obesek.)
VSE: Vav! Kaj pa je to? (Čarovnica
ploskne.)
ČAROVNICA: Pridite z mano …
(Hodijo za čarovnico.) Moje ime je
Sophia II., sem princesa. Počakajte
malo, samo po čaj grem.
PIKA NOGAVIČKA, SNEGULJČICA, LEPOTICA IN TRNULJČICA
(Druga čez drugo.): Kako strašljiv
grad, kako me je strah, a je ona res
princesa?
(Čarovnica se vrne s čajem. Princeske spijejo čaj in zaspijo.)
ČAROVNICA: Hahahaha! Zvabila
sem jih v past, saj sem v čaj dala
strup. (Čarovnica jih vklene in se
usede zraven njih. Čaka, da se
zbudijo. Ko se zbudijo se jim predrzno smeji. Nato jih za trenutek
pusti same.)
ČAROVNICA: Lepo se zabavajte.
(Ko so punce same, se začnejo prestrašeno pogovarjati. Uspe se jim

»JOSIP JURČIČ V
SODOBNOSTI«

Tia Skok, 2. a

rešiti okov. Skrijejo se pred čarovnico. Obupana čarovnica se vrne in
usede na stol. Princese so skrite za
njo, zato jo vklenejo. Lepotica jo z
obeskom hipnotizira. Kar naenkrat
se čarovnica spremeni v lepo princeso. Zdaj jo odklenejo in spet se vse
zazrejo v obesek. Obesek poči in
vse se vrnejo domov.)
ČAROVNICA (Hvaležno.): Hvala,
da ste me rešile. V čarovnico me
je spremenila moja mama, zelo
je zlobna, ona je prava čarovnica.
Hoče, da se vse pravljične junakinje
spremenijo v čarovnice. Še enkrat
hvala.
PIKA NOGAVIČKA, SNEGULJČICA,
LEPOTICA IN TRNULJČICA: Prav
zares smo se prestrašile.
VSE: Mudi se nam, veliko si moramo še povedati. Zato adijo! (Se
pogovarjajo.)
SNEGULJČICA VPRAŠA: Punce, bi
bombone?
SOPHIA,
LEPOTICA,
PIKA
NOGAVIČKA IN TRNULJČICA:
Seveda, ja!
(Se ustavijo, vzamejo bombon in
nadaljujejo pot.)
Tina Medved, Neža Koželj, Zala Ceglar,
Karmen Fajdiga, Špela Mohar, 5. a

Sara Peček, 7. a

NOČNE MORE
Ko grem ob 8h spat,
Me škorpijon ugrizne tja v podplat.
To je res, to ni šala.
In pod posteljo je še podgana.
Malo me postane strah,
Skrijem se pod pravi mah.
Tam že čaka paličnjak
in me zgrabi volkodlak.
Ko pogledam tja v omaro,
Vidim da je vse razmetano.
Na polici pa čepi
Punčka, ki ji teče kri.
Pogledam še tja proti vratom,
Vidim senco za mojim bratom.
Ko od groze zakričim
Se obrnem in zbežim.
Zaletim se v omaro
In prevrnem tudi mamo,
Ki prišla je prav po tiho
Da bi spregovorila z Miho.
Končno Miha se zbudi
In pomane si oči.
Mamo vpraša kje je zdaj
Ta veliki strašni zmaj.
Učenci 5. b

Z vlakom sem prišel iz Ljubljane
v Višnjo Goro, da bi od tam šel
po svoji »šolski« poti domov. Videl
sem veliko ljudi, vsi so bili oblečeni
v neke športne obleke in v rokah
imeli pohodniške palice, take kot
jih še nikoli nisem videl. Povsod
so bili plakati 25. Jurčičev pohod,
čisto sem bil zmeden.
Podal sem se na pot. Prišel sem na
hrib, kjer naj bi stal grad, šokiran
sem bil saj ga ni bilo nikjer. Skoraj
me je zgrabila panika, pa vse te
ceste, ki jih prej ni bilo. Saj mi niso
spremenili vasi?
Začel sem malo povpraševati ljudi,
da bi mi vse to vsaj malo razložili.
Najprej so me čudno gledali, potem pa so začeli kričati, da sem se
kar malo ustrašil. Vpili so: »Jurčič
vstal od mrtvih, Jurčič spet živi!«
Potem pa so se začeli smejati in
hodili naprej, kot da se jim nekam
mudi. Jaz pa sem tam obstal,
počutil sem se kot da me je zadela
strela. Kam je šel svet?
Nadaljeval sem pot. Med potjo
sem veliko razmišljal, toliko nisem
še nikoli. Razmišljal sem o domovini in o njeni lepoti, vsaj takrat, ko
sem bil nazadnje tukaj, čeprav se
je okolica spremenila je še vedno
lepa, ampak ljudje si pa niso niti
malo podobni kot takrat ko sem
bil še mlad.
Ko hodim naprej do Muljave – to
je moj rojstni kraj – se sprašujem
»Kaj je domovina?« zame je to
Slovenija – njene prelepe gore,
sončne doline, prijazno šumeče
reke in čeprav majhno a vseeno
čudovito morje. Vse, kar si želiš,
imaš tukaj. Ampak ljudje kljub
temu odpotujejo v druge države
in se nekateri ne vrnejo nazaj.
Odidejo in pozabijo svoj domači
jezik, kulturo …
Prispel sem na Muljavo. Oh, kako
hitro mine čas. Videl sem ljudi,
kako jih je zaslepila sodobnost, da
se sploh ne zavedajo lepote naše
domovine.
Alenka Fajdiga, 8. a

Maja Šmid, 5. b

Ines Obolnar, 1. r PŠ Temenica
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VOŠČILO

GORA SREČE

Cimet, piškoti in lučke svetleče,
otroške oči, ki žarijo od sreče,
končno prišel je božični večer,
prinaša veselje in praznični mir.

Tam pod Alpami nekje,
kjer pisan je vsak cvet,
kjer dobri so ljudje,
tam lepo je za živet.

Čez leto vsak po svoje hitimo,
med prazniki pa naj bo čas za
družino,
ob jaslicah pesem božična zveni,
vse dobro za praznike voščimo si.

Pod Triglavom tem očakom,
kjer so njive in doline,
tu se narod ne pusti divjakom,
tu pod goro sreča te ne mine.
Goro to veliko narod hvali,
ponosen je na vso preteklost,
do zadnje kaplje krvi jo brani,
s tem svetlo ima prihodnost.

Matic Šteh, 4. b

Ela Primc, 9. a

NOVO LETO
Želim ti vse dobro,
leto prihaja že novo,
nove stvari so zato,
da se jih neizmerno veselimo.
Klara Kokolj, 4. b

Veselje je nekaj,
kar ne čuti vsak,
vendar tisti, ki imajo toplino,
jo bodo dobili
in se zanjo neizmerno borili.
Živa Mavrin, 3. b

Jakob Verbič, 3. b

Žana Verbič, 4. a

RADA IMAM ŽIVALI
Rada jih imam kar deset.
Strašnega tigra,
prikupnega hrčka,
mehko koalo,
majhno mucko,
belo lamo,
pisanega pava,
ljubkega prašička,
lačnega papagaja,
močno gorilo
in velikega konja.
Doma pa imam le puhastega
kužka.
Učenci 3. b

PRVI A SE Z RIMAMI
IGRA
KAJ DELA 1. A?
VELIKO ŽE ZNA.
NAŠA MARUŠA
ZMERAJ POSLUŠA.
ZALA RADA BI VSE PREBRALA.
NAŠ ROK,
RAD PIJE SOK.
NAŠA MAJA,
VEDNO RAZGRAJA.
NAŠA GAJA DOMINIKU NAGAJA,
MATIJA PA ZANJO NAVIJA.
KAJ DELA NAŠ TIT?
TIT JE ZVIT IN NABRIT.
KAJ DELA NAŠA ALJA?
RADA USTVARJA.
A NAŠA JULIJA,
SPET NE NAJDE PULIJA.
KAJ PA DELA NIK?
IŠČE OGNJENIK.
KAJ PA LARA?
SMEH NAM PRIČARA.
KAJ PA NAŠA NEJA?
CVETI KOT ORHIDEJA.
PATRICK VAM POKAŽE TRIK
KAKO SE NAJDE TITANIK.
NAJBOLJ SLAVEN JE NAŠ VID,
SAJ POZNA GA CEL ŠENTVID.

Nika Kastelic, 7. b, nagrajeno delo
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Nany Urbas, 2. b

Pija Čebular, 1. b

Maja Vencelj, Matija Širovnik,
Vid Dežman Varga, Julija Koritnik,
Rok Zajec, Nik Kastelic, Lara Lampret,
Tit Perme, Gaja Anžlovar, Zala Slapnik,
Neja Glogovšek, Maruša Perpar,
Alja Šraj, Patrick Potočnik

FERDO
LITERARNI KOTIČEK
FERDO VESEL
Naš prijatelj Ferdo Vesel,
ki vsak dan je vesel,
vedno rad se smehlja,
tralala tralala.
Je v šolo hodil,
je pisal in se učil,
postal je pravi slikar Ferdo Vesel, ki se še danes
navihano smeji.
Julija Koželj, 3. a

Katarina Verbič, 5. a

SLON MISBABA
Pred davnimi časi je Stara Ljubljana gostila Misbabo in Medvojvodo Maksimilijana. Ko so ga
starojubljanski meščani opazili, jim
je zastal dih. Bil je tako mogočne
postave, da je z uhlji spremstvu
odnašalo z glave klobuke in kape.
Skozi nos je trobental in mimo
grede pobral tudi kakšen vogal.
Staroljubljanski meščani so gledali
kakor vkopani.

Nika Kastelic, 7. b

Rok Zajec, 1. a

Imam čisto svoj – zasebni WC, ki
je hkrati tudi moj trezor in garderoba. V času, ki si ga vzamem
na stranišču, opazim marsikaj.
Tudi to, da se morajo otroci iz
vrtca obnašanja na stranišču še
naučiti, saj jim morajo vzgojiteljice
vedno znova reči, naj se tam ne
igrajo. Vsako novo šolsko leto pa
jim moram tudi povedati, kaj je to
stranišče in da je moje nekoliko
posebno, saj je v resnici dežela
sladkarij. Tako so še bolj radovedni.

Sedaj pa žalostni del – ČAS POUKA
V času pouka sem zelo praktičen.
Uporabljam računalnik, ki je v bistvu moj zvezek. Le včasih se tudi
njemu ne da več in mu zmanjka
baterije. Takrat se gre v kot polnit,
jaz pa lahko samo poslušam (vsaj
izgleda tako). Dostikrat zamudim
začetek ure, pri tem mi pomagata občasna gneča na hodniku in
počasno dvigalo.
Jan poskrbi, da mi ni preveč dolgčas. V učilnici za naravoslovje
nama je učiteljica Sabina odstopila
del prostora za t. i. živi kotiček.
Letos skrbim za dva polža, Hitrega in Drznega, in njun podmladek.
Uredila sva tudi akvarij z ribicami,
s katerim sva imela še dodatno
delo. Vanj je namreč nekdo vrgel
Frutabelo, zaradi katere so ribe
skoraj poginile, ker je začela gniti. Imava tudi paglavce in ličinke
močeradov; tako spremljava njihov
razvoj.
KOSILO
Kljub temu da sem pri kosilu že
od prvega razreda dalje meso velikokrat skrival v krompir, mi kuharice vseeno priskrbijo palačinke
s čokolado, kadar so na jedilniku
tiste z marmelado, ki pa je ne
maram preveč.

Tukaj je nekaj naših možnih in
malo manj možnih idej. Preberi
jih, nato pa se še ti spomni kakšne izvirne ideje in jo napiši na
spodnjo črto.
a) Slon je pobegnil iz živalskega
vrta in se veselo sprehaja po naših
ulicah.
b) Slon se je izgubil, ko je iskal
hrano.
c) Slona je pripeljal hišnik, da bi
mu s trobcem zalival travo okrog
šole.
d) _________________________
___________________________
Učenci 5. b

Moj šolski vsakdan poteka nekoliko drugače kot dan ostalih
sošolcev. Na šolskem hodniku me
srečate na vozičku, ker se mi ne
da hoditi peš.
MALCE HECA.
Rad se hecam in pripovedujem
vice. Kdaj pa kdaj tudi kakšnega,
ki ni primeren za šolo. Rad se
pogovarjam o računalniških igricah
in mačkah.

V šolo prihajam zelo zgodaj,
včasih tudi pred ravnateljem.
Vedno preštejem vse učitelje, da
vidim, kako naporen bo dan. Ker
bi moj spremljevalec Jan želel, da
bi počela kaj za šolo že ob teh
groznih urah, se raje grejem ob
radiatorju v avli.

SLON V ŠENTVIDU
Nekega dne, ko smo se v šoli kot
po navadi učili, je sošolec pogledal
skozi okno. Zaslišali smo glasen
krik in ko smo se obrnili, smo pred
našim oknom zagledali slona. Sprva smo se ga kar malce prestrašili.
Nato pa so se pogumnejši sošolci
le približali oknu. Vsi smo bili zelo
presenečeni. Poklicali smo še 5.
a-razred, predvsem zato, ker smo
se želeli »považiti« z velikim slonom pred našim oknom. Vsi smo
se spraševali, kaj dela slon v Šentvidu.

Moje ime je Bor in
hodim v 8. a-razred.
– FERDOV ZELENI
DIRKAČ

Sedaj pa najboljši del – ZAKLJUČEK
ŠOLSKEGA LETA
Ta mi je najbolj všeč, ker grem
na zadnji dan šole za tri tedne v
Izolo, kjer imam veliko prijateljev.
Nasploh pa rad plavam v morju.
Bor Tit Jerlah, 8. a
Kaja Gliha, 9. b
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NAJBOLJŠIH 5 DNI V
MARCU
V četrtek, 8. marca smo se z
avtobusom odpravili na letališče
v München. Vožnja je bila zelo
zanimiva in zabavna. Ko smo
prispeli tja, smo nekaj časa čakali
na letalo za v Dublin. Ob prihodu na cilj smo bili zelo izmučeni.

Popadali smo v postelje in hitro
zaspali. Zjutraj nas je v hotelu
čakal odličen zajtrk. Po zajtrku
smo se odpravili na kmetijo.
Tam smo videli kako psi ženejo
živino v ogrado. Zamesili smo
tradicionalni irski kruh in ga dali

MAŠA GRE V KINO

kruh, ki smo ga pred tem spekli.
Po zasluženem počitku smo se
odpravili v mesto Dublin in tam
raziskovali mestno središče in
njegove glavne znamenitosti.
Po raziskovanju smo imeli dve uri
prostega časa, ki smo ga porabili
za nakupe in hrano. Naslednji

dan smo zelo zgodaj vstali ter se
hitro odpravili na letališče v Dublinu. Od tam smo leteli na Škotsko, v Edinburgh. Na hitro smo
preleteli mesto in si nato ogledali
nekaj znamenitosti. Izvedeli smo,
da kraljica Elizabeta II. zelo rada
obiskuje Škotsko. Po uri in pol
prostega časa smo se odpravilii
na železniško postajo v Edinburghu, kjer smo se vkrcali na vlak.

Nekoč je živela deklica z imenom
Maša. Maša živi v šestčlanski
družini z mamo, očetom, dvema
sestrama in enim bratom. Nekega sončnega dne so se odpravili v
kino, saj je Maša praznovala svoj
10. rojstni dan.

upovalno središče v Londonu. Po
napornem dnevu smo ponovno
popadali v postelje. Naslednji
dan smo imeli razkošen zajtrk. Po
zajtrku smo se odpravili v Natural
History Museum. V muzeju je
bilo zanimivo, saj smo videli veliko nenavadnih stvari. Po ogledu
smo odšli do najbolj razkošne trgovine v Angliji: Harrods. Ko smo
prišli iz trgovine, nas je vse bolela
glava saj so bile cene tako visoke,
da ni bilo kaj kupiti. Odpravili smo se na London Gatwick
letališče. Naše letalo je zamujalo
eno uro in tako smo pridobili
še čas za kosilo. Vožnja z letalom je bila zabavna, lahko smo
izbirali svoje sedeže ter na letalu
porabili zadnje evre za sladkarije
in priboljške. Po pristanku na le-

Predlagala je, da si ogledajo film
Minions. Vsi so se strinjali. Kupili
so pokovko, lizike in pijačo. Ko so
kupili vse to, so kupili še karte.
Ko so si ogledali film, so odšli
še na večerjo. Tam se je Maša
odločila za mineralno vodo, solato s pečenim piščancem in pico.
Vsi drugi pa so rekli, da bodo
naročili kar enako.
Nato so se veselo odpravili domov in odšli spat.
Jerneja Hribar, 4. a

Ula Pangršič, 8. b

peči, nato pa smo se odpravili
v skedenj, kjer smo se naučili
irskega plesa ter igrali na tolkala.
Po plesu smo se s traktorjem
odpravili v gozd. Potem smo se
naučili nekega novega športa
(pojma nimava kako se imenuje
– saj ne, bil je hurrling, najhitrejši
šport na travi). Po končanem
treningu smo se odpravili v jedilnico, kjer smo pojedli kosilo in

Sledila je zelo dolga in zabavna
vožnja do Londona. Prispeli smo
zvečer. Nato smo se z avtobusom
peljali po centralnem delu Londona, kjer smo videli London Eye in
Tower Bridge, čez katerega smo
se tudi peljali. Odšli smo v Hotel
Hilton Garden Inn.
V nedeljo smo si ogledali glavne
znamenitosti Londona: Piccadilly Circus, Buckingham Palace,
Westminister Palace, Big Ben,
Leicester Square, St. James Park
in še in še. Po ogledu znamenitosti smo se odpravili na Oxford
Street. Tam smo imeli tri ure
prostega časa. Vsi smo bili zelo
veseli, saj je to največje nak-
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tališču v Ljubljani nas je čakala le
še zadnja vožnja do Šentvida, ki
je bila zelo zabavna (če si sedel
zadaj). Z žalostjo smo se poslovili
od izjemnega vodiča in potovanja. Hvala učiteljem Marcelu-Taltu
Lahu, Poloni Lampret in Jani
Grabljevec za zanimivo izkušnjo!
To je bilo naših najboljših pet dni
v marcu (vsaj najinih).
Benjamin Kutnar & Martin Kastelic,
8. b

Miha Skubic, 1. b

Petra Novak, 3. a

FERDO
Anina in Zojina PRAVLJICA

Ana Ciglar, 2. b

Zoja Nograšek, 2. a
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MEIN HAUS
Schreib die Wörter auf das Bild.
Esszimmer – Wohnzimmer –
oben – Flur – Küche – unten
– Toilette – Schlafzimmer Badezimmer

Schau dir das Bild an und sag,
wo was ist. Verbinde.

• Flur
• Kinderzimmer
• Elternzimmer
• Küche
• Toilette
• Wohnzimmer
• Esszimmer
• Badezimmer

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Einzelbett (1)
Sofa (2)
Backofen (3)
Tisch (4)
Stuhl (5)
Doppelbett (6)
Badewanne (7)
Kühlschrank (8)
Nachttisch (9)
Schrank (10)
Waschbecken (11)
Toilettenpapier (12)
Dusche (13)
Kleiderhaken (14)

FERDO
STRANI ZA POLIGLOTE

DEUTSCHLAND QUIZ
2. Wie viele Einwohner hat
Deutschland?

3. Welche Farben hat die
deutsche Flagge?

4. Wie heißt die Haupt-stadt
von Deutschland?

a) 62 Millionen
b) 72 Millionen
c) 82 Millionen
d) 92 Millionen

a) rot - gold - schwarz
b) schwarz- rot - gold
c) rot - weiß
d) schwarz – gold -rot

a) München
b) Hamburg
c) Berlin
d) Frankfurt

5. Was ist das Wappen-tier
Deutschlands?

6. Wann feiert man den Tag
der Deutschen Ein-heit?

7. Wie viele Bundes-länder
hat Deutschland?

8. Welches ist das größte
Bundesland?

a) der Schimpanse
b) der Adler
c) das Pferd
d) der Löwe

a) am 3. Oktober
b) am 5. Mai
c) am 7. Februar
d) am 20. April

a) 12
b) 14
c) 16
d) 18

a) Niedersachsen
b) Nordrhein-Westfalen
c) Bayern
d) Baden-Württemberg

9. Welches ist das kleinste
Bundesland?

10. Welches ist das
nördlichste Bundesland?

11. Wie heißt der höch-ste
Berg Deutschlands?

12. Wann wurde die Berliner
Mauer gebaut?

a) Hessen
b) Thüringen
c) Saarland
d) Sachsen

a) Schleswig-Holstein
b) Niedersachsen
c) Brandenburg
d) Hessen

a) Jungfrau
b) Matterhorn
c) Großglockner
d) Zugspitze

a) 1941
b) 1951
c) 1961
d) 1971

13. Wann fiel die Berlin-er
Mauer?

14. Wer komponierte die
deutsche Nationalhymne?

16. Wo entspringt die
Donau?

a) am 9. November 1969
b) am 9. November 1979
c) am 9. November 1989
d) am 9. November 1999

15. Wie heißt der
Bundeskanzler von
Deutschand?

a) Ludwig van Beethoven
a) Konrad Adenauer
b) Johann Sebastian Bach
b) Erich Honecker
c) Joseph Haydn
d) Wolfgang Amadeus Mozart c) Angela Merkel
d) Helmut Kohl

17. Wo ist der größte
deutsche Hafen?

18. Wie viele Nachbar-länder
hat Deutschland?

19. An welchem Fluss liegt
München?

20. Welcher Fluss fließt
durch Berlin?

a) in Bremen
b) in Köln
c) in Hamburg
d) in München

a) 6
b) 7
c) 8
d) 9

a) die Donau
b) die Isar
c) der Rhein
d) die Elbe

a) die Spree
b) die Donau
c) die Elbe
d) der Neckar

1. Wie groß ist Deutschland?
a) 257.167 km²
b) 357.167 km²
c) 457.167 km²
d) 557.167 km²

a) im Schwarzwald
b) in den Alpen
c) im Bayrischen Wald
d) im Harz

13

FERDO
STRANI ZA POLIGLOTE
A DUCK SONG
A duck walked up to a lemonade
stand
And he said to the man, running
the stand
“Hey! (Bum bum bum) Got any
grapes?”
The man said
“No we just sell lemonade. But
it’s cold
And it’s fresh
And it’s all home-made. Can I get
you
Glass?”
The duck said,
“I’ll pass”.
Then he waddled away.
(Waddle waddle)
‘Til the very next day.
(Bum bum bum bum ba-badadum)
When the duck walked up to the
lemonade stand
And he said to the man running
the stand,
“Hey! (Bum bum bum) Got any
grapes?
The man said,
“No, like I said yesterday
We just sell lemonade OK?
Why not give it a try?”
The duck said,
“Goodbye.”good day
Then he waddled away.
(Waddle waddle)
Then he waddled away.
(Waddle waddle)
Then he waddled away
(Waddle waddle)
‘Til the very next day.
(Bum bum bum bum ba-ba-dum)
When the duck walked up to the
lemonade stand
And he said to the man running
the stand,
“Hey! (bum bum bum) Got any
grapes?
The man said,
Look, this is getting old.
I mean, lemonade’s all we’ve ever
sold.
Why not give it a go?”
The duck said,
“How ‘bout, no.”
Then he waddled away
(Waddle waddle)
Then he waddled away.
(Waddle waddle waddle)
Then he waddled away
(Waddle waddle)
‘Til the very next day.
(Bum bum bum bum ba-ba-dum)
When the duck walked up to the
lemonade stand
And he said to the man running
the stand,
“Hey! (Bum bum bum) Got any
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grapes?”
The man said,
“THAT’S IT!
If you don’t stay away, duck,
I’ll glue you to a tree and leave
you there all day, stuck.
So don’t get to close!”
The duck said,
“Adios.”
Then he waddled away.
(Waddle waddle)
Then he waddled away.
(Waddle waddle waddle)
Then he waddled away
(Waddle waddle)
‘Til the very next day.
(Bum bum bum bum ba-ba-dum)
When the duck walked up to the
lemonade stand
And he said to the man that was
running the stand,
“Hey! (Bum bum bum) got any
glue?”
“What”
“Got any glue?”
“No, why would I– oh!”
And one more question for you;
“Got any grapes?”
(Bum bum bum, bum bum bum)
And the man just stopped.
Then he started to smile.
He started to laugh.
He laughed for a while.
He said,
“Come on duck, let’s walk to the
store.
I’ll buy you some grapes
So you won’t have to ask
anymore.”
So they walked to the store
And the man bought some
grapes.
He gave one to the duck and the
duck said,
“Hmmm..No thanks. But you
know what sounds good?
It would make my day.
Do you think this store
Do you think this store
Do you think this store has any
lemonade?”
Then he waddled away.
(Waddle waddle)
Then he waddled away.
(Waddle waddle waddle)
Then he waddled away
(Waddle waddle)

MARCUS AND
MARTINUS QUIZ
1. When were they born?
a) 22nd March 2002
b) 21st February 2002
c) 21st February 2003
2. Their first album was..
a) Together
b) Hei
c) Moments
3. What’s their sister’s name?
a) Emilia
b) Emma
c) Mia
4. What’s their half-sister’s name?
a) Samantha
b) Silje
c) Amanda
5. How old are they?
a) 14
b) 15
c) 16
6. Who’s their photographer?
a) Kjell-Erik
b) They don’t have a photographer
c) Robin Boe
7. Which song is about them?
a) Remind me
b) Without you
c) Together
8. Which is their favourite sport?
a) Football
b) Basketball
c) Volleyball
Jerca Mohar, 7. b

Neža Zvonar, 9. b

CINQUAINS
Family
Strong, big
Helping, loving, travelling
Happy, funny, san, angry
Parents
Alma Vendramin Vavtar, 6.a

Sport
Fast, energetic
Racing, winning, losing
Sad, angry, happy, victorious
Go-kart
Mai Sadar, 6.a

Summer
Hot, long
Swimming, resting, playing
Happy, relaxed, bored, excited
Sun
Blažka Poljšak, 6. b

Žiga Vrhovšek, 7. b

MY STRANGE
HOLIDAYS
We were on holidays in June.
We travelled to Italy. We went
by bike. We stayed on Triglav.
I went to my room in the little
house. I put down my luggage. I
wanted to go outside and we had
lunch. We ate snow and stones,
I liked it. Then we went to Italy.
We stayed in a hotel. For lunch
we ate trees and drank rain. We
went to the beach and swam but
it started raining. We went to the
hotel, took our luggage and went
home. We were hungry but we
had a good time!
Anja Maselj, 7. a

MY HOLIDAYS

Luka Fortuna, 7. b

We were on holiday in June. We travelled to Dolenjske Toplice by car.
My grandfather drove the car. We stayed in my uncle’s house. I went
to my room and put down my luggage. I went downstairs and we went
to the swimming pool. We swam for two hours and then we had lunch.
After that we had ice-cream, which I like. We went back to the house
at two o’clock. We had lunch. My uncle cooked chicken and potatoes.
My sister and my brother played together. We went to sleep at ten
o’clock. We had breakfast at eight o’clock. We ate bread, milk, eggs,
tea, cheese and apples. Me, my brother and my sister had a good time.

Luka Šteh, 7. b

Ana Kotar, 7. a
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TIERBESCHREIBUNG
(OPIS ŽIVALI)
Mein Lieblingstier ist Löwe. Er
hat zwei Augen, zwei Ohren und
zwei Beine. Sein Körper ist braun.
Er brüllt und er kann rennen. Er
ist der König der Tiere.
Meta Dremelj

Mein Lieblingstier ist Hund. Er
hat zwei Augen, zwei Ohren,
vier Beine, kleine Nase und langen Schwanz. Er ist braun und
schwarz. Er isst Hundefutter.
Vid Koleša, 1. r PŠ Temenica

Gaja Anžlovar, 1. a

Mein Lieblingstier ist Katze. Ihr
Name ist Mav. Sie ist weiß, grau,
schwarz und orange (hinter Ohren). Sie hat grüne Augen und
kleine Nase. Ihr Mund ist klein
und rot, Ohren sind grau und
schwarz. Füße sind weiß. Sie hat
Schnurrhaare und einen langen
Schwanz. In der Nacht bleibt bei
mir in der Haus. Sie isst Katzenfutter, Maus und Vögel. Sie trinkt
Milch und Wasser.
Špela Lampret

Karmen Fajdiga

Mein Lieblingstier ist Katze. Unsere Katze ist leider gestorben.
Aber ihr Name war Maci. Sie hatte vier schwarze Beine, schwarzen Körper, schwarze Nase und
schwarze Schnurrhaare. Sie war
sehr liebenswert.

Mein Lieblingstier ist Katze. Sie
hat vier Beine, zwei Augen, zwei
Ohren und kleine Nase. Er isst
Katzenfutter, Maus und Vögel. Sie
ist orange. Sie lebt im Haus und
auch draußen. Am liebsten schläft
sie. Sie ist lustig.
Eva Markovič

Neža Koželj

Mein Lieblingstier ist Hase. Er ist
klein. Er hat Kopf, zwei Ohren,
zwei Augen, vier Beine, Nase,
Rücken und Zähne. Er ist braun,
weiß und schwarz. Mein Hase
isst Karotte

Neobvezni izbirni predmet,
5. razred

Anika Sreš
Adam Antončič, 4. a

MEIN ZIMMERREICH
(OPIS SOBE)
Hallo Leute!
Ich möchte euch mein Zimmer vorstellen. Es ist sehr klein. In dem Zimmer lerne ich und höre ich Musik. Vor allem am Abend höre ich Musik.
Mein Zimmer liegt im dritten Stock. Es ist gemütlich und hell. Drei
Wände sind weiß und eine Wand ist lila mit Kreisen. An dem Fenster
habe ich schöne lila Vorhänge. Neben dem Fenster steht mein Schreibtisch. Hinter dem Tisch steht einen Stuhl. Dort mache ich Hausaufgaben, lerne und schreibe ich mein Tagesbuch. Auf dem Schreibtisch
gibt es eine moderne Lampe. Unter dem Fenster ist ein Heizkörper.
Neben dem Tisch steht ein Bücherregal, wo alle meine Schulsachen
sind. Neben der Tisch ist auch mein Bett, wo höre ich Musik und lese
ich Bücher. Gegenüber dem Bett ist die Tür. Neben der Tür stehen
meine Kommode und mein Schrank, wo alle meine Kleidung sind. Auf
dem Boden ist Teppich. An der Wand sind Brett und Engel. An der
Decke ist eine Lampe.
Ich liebe mein Zimmer.
Zala Vidic, 9. a

Marko Jeremić, 6. a
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FERDO
NAJ RECEPTI
ČOKOLADNI KOLAČ Z
NUTELLO
Sestavine:
Za glazuro in okras:
100 ml sladke smetane
120 g temne čokolade
100 g lešnikov (olupljenih)
Za testo:
550 g Nutelle
6 jajc
80 g temne čokolade
120 g masla
120 g lešnikov

TESTENINSKA SOLATA S PESTOM,
MOCARELO, OLIVAMI IN PARADIŽNIKI
Sestavine:
300 g testenin (metuljčki,
svedrčki, peresniki ipd.)
2 do 3 žlice pesta z baziliko
sok pol limone
olivno olje
1 skodelica češnjevih
paradižnikov
200 g mocarele v slanici
1,5 pest vloženih črnih oliv
Postopek:
V loncu zavremo večjo količino osoljene vode za kuhanje testenin. V
krop stresemo testenine in jih kuhamo toliko časa, kot je označeno
na embalaži. Kuhane testenine dobro odcedimo, stresemo v večjo
skledo ter zmešamo s pestom in limoninim sokom. Če se nam
zdijo testenine zelo suhe, dodamo še malo olivnega olja. Češnjeve
paradižnike operemo. Večje sadeže razrežemo na četrtine, manjše
pa pustimo cele ali jih razpolovimo. Mocarelo dobro odcedimo in
narežemo na približno enako velike koščke, ki jih skupaj s paradižniki
in olivami stresemo v skledo s teseninami. Dobro premešamo.
Pripravljeno solato pred postrežbo dobro ohladimo v hladilniku.

Priprava:
Za čokoladni kolač z Nutello najprej stopimo čokolado v posodi.
Jajca ločimo, rumenjake pa skupaj z maslom penasto stepemo.
Beljake stepemo v ne preveč čvrst sneg. Nutello, lešnike in čokolado
zmešamo v maso z rumenjaki, nato pa vmešamo še sneg. Pekač
obložimo s peki papirjem in napolnimo z maso. V na 170°C segreti
pečici pečemo približno 40 minut. Kolač sme biti čisto prepečen,
znotraj mora biti še mehak. Za glazuro stopimo sladko smetano
s čokolado. Čokolado polijemo po pečenem kolaču in potrosimo s
celimi lešniki. Nato pustimo, da se ohladi. Čokoladni kolač z Nutello
Vir: http://okusno.je/recept/testeninska-solata-s-pestom-mocarelo-olivami-innarežemo na kose in postrežemo.
Nasvet:
V svežo maso lahko dodamo tudi sveže maline ali pa sladoled.
Sladoled in maline bodo dodale čokoladnemu kolaču sadno in
poletno svežino.
Vir: http://jazkuham.si/cokoladni-kolac-z-nutello-recept-5396

DOMAČI SLADOLED Z JAGODIČEVJEM
Sestavine:
2 dl sladke smetane
30 g svežih borovnic
30 g malin
30 g gozdnih jagod
3 žlice sadnega sirupa
Priprava:
Borovnice, maline in gozdne jagode posamično razdelimo v tri
različne sklede. S paličnim mešalnikom vsako sadje zmiksamo v
sadno kašo. V posebni skledi dobro stepemo smetano, ki jo dodamo
posameznim sadnim kašam. Dobro premešamo. Modelčke napolnimo
s pripravljeno maso in za tri ure postavimo v zamrzovalnik. Nato
lučke vzamemo iz modelčkov in jih postrežemo.
vir: http://okusno.je/recept/domaci-sladoled-s-smetano

paradizniki

POMLADNA PITA S SIROM
Sestavine za 6 oseb:
0,5 žlice olivnega olja
1 srednje velik por
50 g masla
3 mlade čebulice
200 g odmrznjenega ali svežega listnatega testa
3 jajca
200 ml sladke smetane
50 g naribanega trdega sira (parmezan, kranjska gauda ipd.)
150 g mocarele
60 g svežega sira v slanici
sol in sveže mleti poper
Očiščen por narežemo na kolobarje, ki jih dodamo v skledo s hladno
vodo. Dobro premešamo, da odstranimo zemljo in pesek, potem pa
por poberemo iz sklede in ga odcedimo na cedilu. Mlado čebulico
očistimo in operemo. Odrežemo zeleni del in ga narežemo na
kolobarje, beli del pa podolžno razpolovimo in ga na obeh straneh na
hitro popečemo na segretem olju. Zeleni del mlade čebulice skupaj
s porom popražimo na razpuščenem maslu. Začinimo s poprom
in soljo, odstavimo in pustimo, da se popražena zelenjava ohladi.
Pečico segrejemo na 190 stopinj Celzija. Nizek pekač (velikosti 20
x 30 cm) obložimo s papirjem za peko. Listnato testo razvaljamo v
večji pravokotnik, ki ga položimo v pekač. Testo naj bo tako veliko,
da z njim v celoti prekrijemo dno pekača in naredimo približno
1,5 cm visok rob. Po testu razporedimo popraženo zelenjavo. V
skledi gladko razmešamo jajca in smetano. Dodamo nariban sir,
sol in poper, dobro premešamo in polijemo po zelenjavi. Po vrhu
razporedimo na rezine narezano mocarelo in nadrobljeni sveži sir.
Pito pečemo v ogreti pečici 30 minut oziroma toliko časa, da se po
vrhu lepo zlato rjavo obarva in zapeče. Ponudimo toplo ali hladno.
vir: http://okusno.je/recept/pomladna-pita-s-sirom
Slastne recepte za vas zbrala Ana Adamlje 8. a

17

FERDO
MODNI NASVETI
MODA POLETJE
2018

resami in volančki. Tudi peplum, ki
je pred leti kraljeval na oblekah, se
seli na kopalke.

Pomlad se bliža h koncu in na policah trgovin je zdaj možno zaslediti že malo morje poletnih kosov
oblačil. Če pa do trgovin še niste
uspele stopiti, naj vas midve na hitro popeljeva med police.
Kar nam ob besedi poletje najprej
pade na pamet, sta morje in sprehodi po plaži, zato si najprej oglejmo kolekcijo kopalk, ki jih bomo
letos kazale na plaži ali bazenu. V
pričakovanju poletja je izbor kopalk lahko stresno opravilo. A če
ste oborožene z znanjem, kakšne
kopalke se najbolje podajo linijam
vašega telesa in to znanje združite

Med vzorci se letos na kopalkah
bohotijo tropski motivi – predvsem
svet nenavadnih pisanih cvetlic
najrazličnejših oblik in velikosti.
Enostavnim modelom enobarvnih
bikink, med katerimi so v ospredju
predvsem enobarvne bikini kopalke z enostavno obrobo drugačne
barve ali bikinke s skoraj neopaznimi volančki, se pridružujejo tudi
bikinke z vrvicami, ki popestrijo
enostavne linije klasičnih bikini
trikotnikov, lepo pa se podajo tudi
k drugim modelom kopalk.
S takšnimi kopalkami, polnimi
vrvic, letos zagotovo ne boste
zgrešili. Ker v vročini paše sladoled ali hladen brezalkoholni koktajl
nekje v senci pod slamnato streho, si moramo čez kopalke zaradi
spodobnosti nekaj odeti. To bi lahko bila lahka prosojna srajčka ali
letos zelo popularne črtaste tunike
pisanih barv v kombinaciji z belo.
Dekleta kot sva midve rade iz roba
pečine opazujejo sončni zahod,
še raje pa se odpravijo na večerni
sprehod v staro mestno jedro, kjer
se sprehodijo mimo stojnic, polno nabasanih z oblačili, sončnimi
očali, spominki in raznim nakitom.
Takrat pa se malo bolj uredimo

s trendi, boste na plažo zakorakale
s ponosom. Letošnje poletje bo na
plažo pritegnilo kopalke z modnimi

ter nase nadenemo lepša in »šik«
oblačila.
To je lahko lahkotno dolgo krilo z
rožastim vzorcem in visokim razporkom. Zraven pa preprost bel top
z naramnicami. Lahko pa se odločimo za preproste jeans ali bele,
dolge ali kratke hlače in zraven
majice z raznimi potiski ter logotipi. Zraven katerega koli izmed teh
»stajlingov« pa kombiniramo razne
sandale ali poletne lahke superge.
anitraM&aiirelaV
VIRI:http://www.trendset.si/katere-kopalke-boste-izbrali-za-poletje-2015.html
http://citymagazine.si/clanek/
zenska-moda-2018-najvecji-zenski-modni-trendi-za-letosnje-leto/
Martina Glavič & Valeriia Kravchenko,
9.a

VALETA 2018
Valeta je dogodek, ki je za vsako posameznico in posameznika
poseben ter eden in neponovljiv
dogodek v življenju. Zato se vsak
tudi dobro pripravlja nanjo; eni
malo bolj, drugi manj. Ampak vsak
rabi tudi pomoč pri odločitvi, zato
je ta članek pravi za vas, devetarji!
Za punce – leto 2018 nas preseneča z oblekami, ki so narejene
iz dveh delov: zgornji del (majčka,
topek), spodnji del (dolgo ali kratko krilo).
Lahko so bolj nežnih barv kot sta
bela, svetlo roza ter svetlo modra,
ali izrazitejših barv.
Če imate radi čipko, bi vam priporočila zgornji del z njo, spodnji
pa nekako širši, da vam poudari
boke. Obleko lahko krasi izrez na
hrbtu, pa tudi kakšen pašček.
Če niste premočne postave, bi vam
zelo pristajala obleka brez rokavov
ali z njimi.
Če ste močnejše postave, vam ne
priporočam kazat golih ramen, saj
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vam le še bolj poudarja odvečno
maščobo okoli pazduh. Priporočam
skrivat ramena s kratkimi ali tri
četrt dolgimi rokavi.
Za fante lahko predlagamo elegantne hlače in suknjič črne, sive,
modre, bele … barve. Pod kateri
lahko kombinira kravato katerekoli

(tudi odštekane) barve in ne samo
črne ali bele.

https://www.sherrihill.com/
prom-dresses
Martina Glavič & Valeriia Kravchenko,
9. a

FERDO
IZDELAJ SI SAM
TRI V VRSTO
Že več let zapored sodelujem na tekmovanju iz konstruktorstva in
tehnologije obdelav in najraje izdelujem izdelke iz penjenega PVCja. Seveda sem se tekmovanja udeležil tudi letos in tako kot vsako
leto smo morali tudi letos izdelati zanimiv izdelek. Dobili smo
namreč nalogo izdelati igro Tri v vrsto. Na tekmovanju komisija
preverja vse, od izvirnosti ideje, pa do funkcionalnosti in končnega
videza izdelka. Sicer pa je ta igra zelo zabavna in tudi njena
izdelava ni zelo zahtevna, zato vam bom opisal postopke njene
izdelave.

POSTOPEK IZDELAVE
1. Načrtovanje izdelka
Zberemo nekaj idej in jih pretvorimo v skice (vsaj 3). Tisto, ki
nam je najbolj všeč in jo nameravamo izdelati načrtujemo. Idejo
načrtujemo s prosto roko in jo opremimo z merami. Naredimo
tehnično risbo, nato izpolnimo tudi opisno polje. Pri tem moramo
paziti, da pišemo z malimi tiskanimi črkami.
2. Izbiranje gradiva
Na tekmovanju smo imeli na voljo penjeni PVC, ker se lahko upogiba, žaga, brusi … S skice s svinčnikom prenesemo načrt na tisto stran
penjenega PVC-ja, ki ima zaščitno folijo.
3. Obdelava PVC-ja
Z motorno rezljačo izrezljamo izdelek natančno po črtah. Da bomo lahko izžagali tudi notranje kvadratke naše igre, moramo najprej narediti devet
lukenj z vrtalnikom. Nato se lotimo izžagovanja kvadratkov. Ne smemo pa pozabiti tudi na igralne figurice. Lahko jih izdelamo v obliki križcev in
krožcev ali pa uporabimo malo več domišljije, ter jih oblikujemo po svoje.
Sestavne dele še pobrusimo z brusnim papirjem. Brusimo natančno, da ne pride do prevelikih odstopanj od mer od načrtovanih.
4. Sestavljanje izdelka
Pred začetkom lepljenja odstranimo zaščitno folijo. Lepilo nanesemo natančno na tista mesta izdelka kjer je to potrebno. Pri tem pazimo tudi na
to, da ne nanesemo preveč lepila, da ob spajanju ne steče na mizo.
5. Izpolnjevanje tehnološkega lista
6. Preverjanje funkcionalnosti
Izdelane figurice se morajo prilegati kvadratkom, ki smo jih izrezljali. Sedaj lahko povabimo prijatelje in uživamo v igri.
Vid Habič, 9. b
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FERDO
HUMOR, ZA BRIHTNE GLAVE in ZANIMIVOSTI
ŠE ZADNJIČ PRED POČITNICAMI NAPNITE MOŽGANE IN REŠITE VSAKOLETNO FERDOVO
KRIŽANKO »POLETNA OSVEŽITEV«! 
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2

2
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1
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8
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7
BRAVO! USPEŠNO SI REŠIL/-A KRIŽANKO, SEDAJ PA NAPIŠI DOBLJENO GESLO NA LIST
IN GA VRZI V ŠKATLO V AVLI DO 20. JUNIJA. IZŽREBANEC/-KA BO DOBIL/-A NAGRADO,
SEVEDA, ČE BO GESLO PRAVILNO. 

Pripravila Kristina Črnič, 8. b
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HUMOR, ZA BRIHTNE GLAVE in ZANIMIVOSTI
VICI
Med uro matematike učiteljica vpraša Janezka: »kdo je razbil
okno?«
Janezek ji odgovori: »Če mislite, da bom izdal svojega brata, se
motite.«
Kdo ve, zakaj se blondinka plazi po tleh v trgovini?? Ker išče
nizke cene.

Janezek, kaj bi rad postal, ko boš velik?”
“Sanjam o tem, da bi zaslužil 1 milijon mesečno, tako kot moj
ata.”
“Tvoj ata zasluži milijon mesečno???”
“Ne, tudi on sanja o tem.”
Kristian Jovanovski, 5. a

Jerneja Hribar 4. a

Policisti se z avtobusom peljejo na sindikalni izlet. Pred
predorom voznik avtobusa ugotovi, da je predor prenizek ali
pa avtobus previsok.
“Potlačite streho za pet centimetrov!” vpije komandir na
policiste.
“Saj ni treba,” reče voznik avtobusa. “Spustil bom zrak iz gum
in bo šlo.”
“Butec! Saj je na vrhu previsok, ne pa spodaj!” zakriči
komandir.
V pisarni se pogovarjata sodelavca, moški in blondinka.
Moški: “Uf, meni se ne da več! En teden dopusta bom vzel!”
Blondinka: “Kako ti bo pa to uspelo? Saj veš, kakšen je naš šef
glede dopusta.”
Moški: “Poglej!” Moški, spleza na omaro in se zatakne z
nogami, tako da visi z glavo navzdol. Ko pride šef v pisarno, ga
začudeno pogleda in vpraša: “Čuj, kaj te ti tam delaš??”
Moški: “Jaz sem luč!”
Šef: “Ma, kakšna luč pa si? Tebi se je utrgalo! Vzemi si en
teden dopusta, da prideš malo k sebi!”
Možakar spleza z omare in veselo odide domov, blondinka pa
za njim. “Kam pa ti greš?” vpraša šef.
Blondinka: “Domov, saj v temi ne morem delati!”
“Zakaj si pa tako vesel?”
“Nič več mi ne bo treba odplačevati kredita za hišo, pa sem
plačal le en obrok!”
“Kako je pa to mogoče?”
“Prejel sem pismo, v katerem je pisalo, da me opominjajo
tretjič in zadnjič.”

POZNATE ODGOVOR?

KATERO ŠTEVILKO IMA PARKIRNO MESTO, NA KATEREM JE PARKIRAN AVTOMOBIL?
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FERDO
NI ME, BEREM
Učenci knjižničarskega krožka
so za ferdovce vseh starostnih
skupin pripravili izbor poletnega
branja.

ZA UČENCE
PRVEGA TRILETJA
Ulf Stark: KO MI JE OČKA
POKAZAL VESOLJE

Xola je svojeglava psička, ki je svobodna in počne, kar ji je všeč, ko
ji je všeč – vstaja, kadar hoče, spi,
kadar je zaspana, in je, ko je lačna.
Vendar pa se njen lastnik Grogo
pred prihodom tete iz Amerike
boji, da je Xola preveč samosvoja
in bo teta menila, da je razvajena.
Zato iz zaprašenega predala vzame
še neuporabljen povodec in Xoli
pove, da se bo njeno obnašanje
moralo spremeniti. Bo Xoli uspelo
usvojiti red in pozabiti na kaotično
življenje, kot ga je bila vajena?
Bernardo Atxaga je najodmevnejši
baskovski avtor, ki poleg poezije
in romanov ustvarja tudi mladinsko literaturo. Je svojevrsten fenomen, saj je uspel s pisanjem v
baskovskem jeziku, ki ga govori le
700.000 ljudi, doseči svetovno prepoznavnost.
(Vir: www.bukla.si/?action=books&book_
id=26710)

Rafik Schami:
TO NI PAPAGAJ!

Nekega dne se očka odloči, da
je zadnji čas, da svojemu malčku
pokaže vesolje. Toplo se oblečeta
in se odpravita proti univerzumu!
Morata iti mimo prodajalne z živili,
parka, ribarnice, celo jarek z vodo
morata preskočiti … Še malo, pa
bosta videla vesolje!
Prikupno pravljico, ki se konča s
ščepcem skandinavskega humorja,
je napisal eden najpomembnejših
švedskih pisateljev za otroke in
mladino, z ilustracijami pa jo je
opremila priljubljena ilustratorka,
ki je med drugimi prejela priznano
nagrado Astrid Lindgren.
(Vir: www.bukla.si/?action=books&book_id=27333)

Bernardo Atxaga: XOLA IN
TETA IZ AMERIKE

Nika, najmlajša v veliki družini,
komaj čaka, da bo glavna. In kdaj
bo to? Na koncu knjige! Vmes se
mora izmenjati še nekaj letnih časov, ugnati je treba kakšno neumnost, napraviti kak izlet, se igrati in
kaj novega naučiti ter malo zrasti ...
Simpatično in duhovito, kar velja za
besedilo in ilustracije.
Zgodbice knjige Kdo je danes glavni
so prijazne in duhovite, dogodki pa
so izvirni in domiselni. Knjiga je kot
nalašč tudi za družinsko branje.
Zlata hruška v kategoriji najboljša
slovenska mladinska izvirna leposlovna knjiga.
Delo je bilo nominirano za nagrado
večernica.

resnične zgodbe o gorili Ivanu, ki
je sam preživel sedemindvajset let
v majhni kletki sredi nakupovalnega središča v ZDA. Pisateljica dá
Ivanu glas, s katerim nam pove,
da je mučenje živali, ki čutijo mnogo več kot mi, le spregovoriti ne
znajo, nedopustno. Sreča za nas,
pravzaprav, kajti povedale bi nam
zgodbe, kot nam jo pove Ivan, ki
prijateljuje s slonico Stello in potepuškim psičkom Bobom, in sicer o
tem, da ljudje nismo kaj prida, in
da je v 21. stoletju res nedopustno
zapirati nemočne živali v nakupovalno-zabaviščna središča in cirkuse, kjer neskončno trpijo. Živali pač
niso z nami, da bi nas zabavale in
ob tem trpele. Otroci jih še znajo
videti, slišati in čutiti kot Julia v
zgodbi, ki svojega očeta prosi, naj
jim pomaga. Kaj pa mi?
(Vir: www.bukla.si/?action=books&book_
id=26925)

Francesc Puigpelat: DEKLICA, KI
SE JE SPREMENILA V MOBI

(Vir: www.miszalozba.com/knjige/kdo-je-danesglavni/)

ZA UČENCE
DRUGEGA TRILETJA
Katherine Applegate:
EN IN EDINI IVAN
Lina in njeni starši si za domačo
živalco izberejo papagaja. Hišnega
ljubljenčka, ki bo govoril! A ptič
niti čivkne ne, naj se starši še tako
trudijo. Lina ve, zakaj ne, ampak ...
Ko bi le odrasli poslušali otroke!
Pravljica, ki nas s humorjem in
toplino spodbuja, naj večkrat prisluhnemo otrokom – tudi otroku v
sebi –, kot pa svojemu utečenemu
razumevanju sveta.
“To je mamagaj, ljubi moji!!! Star
je 75 let, videl je že pol sveta in
zdaj mi govori prigode iz svojega življenja, v več jezikih, pojedel
mi je že vse pražene mandlje …
in zvečer mi bo menda zažvižgal
Malo nočno glasbo! Izjemna slikanica vrhunskih ustvarjalcev. (Mag.
Tilka Jamnik)
(Vir: zalozba-zala.si/?product=to-ni-papagaj)
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Nataša Konc Lorenzutti:
KDO JE DANES GLAVNI

Navdih za to milo trpko zgodbo,
ki bi jo morali prebrati prav vsi
otroci (kajti nekoč bodo odrasli in
bodo odločali o svetu) in še posebej odrasli, je pisateljica črpala iz

Zanimiva, posebna zgodba o deklici Mukele, ki živi v majhni vasici
v Afriki, nas očara, da jo preberemo, ne da bi knjigo odložili pred
zadnjo piko. Zgodba s svojo inovativnostjo v bralcu sproža povsem drugačen pogled na mobilne
telefone, ki so že povsem vpeti v
naše življenje, brez njih tako rekoč
nismo več zmožni živeti, ali pač?
Deklica Mukele pa dobesedno živi
v mobiju, vanj jo je namreč začaral
vaški vrač, ki se ji je hotel maščevati. Deklica Mukele je tako prisiljena
delovati kot mobitel.
Pisatelj spretno pripelje zgodbo do
konca s pomočjo njenih prijateljev,
ki ji pomagajo, da se reši strašnega uroka vrača. Od stranskih oseb
mladinskega romana naj omenim
Mukelino mamo in njen odprt
pogled na življenje – zanimivi so
njeni pregovori – recimo tale svahilijski: »Ne sledi zvezdi drugega.«
(Vir: www.bukla.si/?action=books&book_
id=27465)
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Michael De Cock:
ROZI IN MUSA

Prijateljem lahko poveš marsikaj,
razmišlja Rozi. Celo velike skrivnosti, zato pa vendar so prijatelji.
Rozi se z mamo preseli v nov dom.
Strah jo je, da si ne bo našla prijateljev, kmalu pa se izkaže, da je ta
popolnoma odveč. V bloku stanuje
tudi Musa, ki pozna vsak njegov
kotiček – tudi pot na streho. Želi ji
pokazati krasen razgled na mesto,
a potem, ko gre vse popolnoma
narobe in se morata otroka iz
nevarnosti rešiti sama, se pravo
prijateljstvo šele začne …
V bogato ilustrirani knjigi Rozi
in Musa so združene tri prisrčne
zgodbe o prijateljstvu in sobivanju.
Avtor odkrito, a nevsiljivo in z obilico humorja pripoveduje o stiskah,
s katerimi se soočajo otroci in
njihovi odrasli. Po zgodbah nastaja
celovečerni film.

Ravija, ki se je s svojo družino iz
Indije preselil v majhno ameriško
mesto.
Na tamkajšnji šoli veljajo drugačna
pravila in zaradi čudnega naglasa
in drugačnih pravil obnašanja Ravija pošljejo k učiteljici za dopolnilni
pouk. Dopolnilni pouk? Tega obis-kuje vendar samo Joe, visokorasli,
vase zaprti fant, ki ima težave s
koncentracijo, moti ga hrup in velja za razrednega tepčka.
Ravi je razočaran in potrt, a kmalu
spozna, da se razrednemu nasilnežu lahko upreta le skupaj. Prvi
teden v novi šoli se tako kljub slabemu začetku kar lepo konča.
(Vir: www.bukla.si/?action=books&book_
id=27008)

ZA UČENCE
TRETJEGA TRILETJA
Cao Wenxuan:
BRON IN SONČNICA

Barry Jonsberg:
MOJE ŽIVLJENJE KOT ABECEDA

Candice dobi domačo nalogo – napisati mora svoj življenjepis v obliki
abecede. Črko za črko odkrivamo
več stvari o njej in njeni družini.
Vsak čas jih bo trinajst, s svojo
brezmejno iskrenostjo marsikoga
nasmeji, je pa tudi malce nenavadna. Z velikim srcem, dobrimi
nameni in neomajno odločenostjo,
da zagotovi srečo vsem okoli sebe,
se poda na misijo, da bo rešila vse
probleme vseh ljudi (in hišnih ljubljenčkov) v svojem življenju. To ji
še nekako uspeva, kljub vsej bizarni zmešnjavi in zmedi, ki jo spotoma ustvari.
Roman je tudi poklon jeziku in
literaturi, besedam, pravzaprav črkam. Odlični mladinski roman je (v
dovršenem slovenskem prevodu!)
sestavljen le iz 25 črk, iz kombinacij teh črk … (Mag. Tilka Jamnik)
(Vira: www.miszalozba.com/knjige/moje-zivljenje-kot-abeceda/ in www.bralnaznacka.si/assets/
Uploads/Priporocilnica/ok-Jonsberg-Moje-zivljenje-kot-abeceda.pdf)

(Vir: www.emka.si/rozi-in-musa/PR/2407959)

Igor Karlovšek: PREŽIVETJE
Sarah Weeks, Gita Varadarajan:
PRIHRANI MI MESTO

Če danes na svoji šoli veljaš za velikega frajerja med sošolci, si priljubljen pri učiteljih in te imajo vsi
nesporno za bistrega učenca, to
še ne pomeni, da boš enak status
lahko ohranil tudi na novi šoli, je
kruto spoznanje dvanajstletnega

Sončnica se z očetom iz mesta
preseli na podeželje, vzljubi tamkajšnjo veličastno reko, močvirnato pokrajino in neskončno nebo.
Dolge dneve sama pohajkuje naokoli, potem pa spozna nemega
dečka Brona, ki jo obvaruje pred
nasilnimi vrstniki. Kmalu postaneta
nerazdružljiva. Ko v tragični nesreči izgubi očeta, jo Bronova družina
sprejme za svojo, deček pa dobi
sestro, ki si jo je tako močno želel.
A življenje v Damaidiju je kruto in
družina se le stežka preživlja. Bo
dekle, ki je končno našlo srečo in
varno zavetje, lahko ostalo z njimi?
»Topel in poetičen roman o dobroti in ljubezni do sočloveka.« Vznemirljivo žlahtno branje tako za
mlade kot odrasle bralce! (Mag.
Tilka Jamnik)
(Vira: www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_izi/bron-in-soncnica;www.bralnaznacka.si/
assets/Uploads/Priporocilnica/ok-Cao-Bron-inSoncnica.pdf)

Najstnik Simon je up slovenskega
smučanja, tudi v mednarodnem
okolju se uvršča na najvišja mesta
na smučarskih tekmovanjih, potem
pa doživi prometno nesrečo. Zanj
je smučanja konec. Njegov oče se
s tem ne more sprijazniti in Simon
ima zato občutek, da je za očeta
postal slabič. Da bi se izkazal in

bi mu oče dal priznanje, se odloči, da bo med počitnicami mesec
dni preživel v gozdu brez vseh
civilizacijskih pomagal. To ni tako
preprosto, kot si je predstavljal,
a tretji teden se je življenja zunaj
civilizacije že navadil. Takrat naleti
na dvanajstletno deklico, ki ubeži
svojim ugrabiteljem. Simon ji pomaga rešiti se.
Gre za pustolovsko-kriminalni mladinski roman, ki vešče opisuje način preživetja v naravi, natančneje
v kočevskih gozdovih. Roman se
problematike odraščanja loteva
prek napete pustolovske zgodbe ter odlično združuje dva pola
preživetja – naravnim in človeškim
oviram navkljub.
(Vir: www.miszalozba.com/knjige/prezivetje/)

Jack Cheng: VESOLJE, ME SLIŠIŠ?

Enajstletni Aleks Petroski je poseben fant. Obožuje vesolje, rakete,
mamo, brata in kužka Carla Sagana.
Brez vednosti domačih se z njim
odpravi na tvegano pot iz domačega Kolorada v Novo Mehiko na
Šov amaterskih raketnih modelarjev. S sabo ima zlati ipod, na katerem zbira posnetke za na milijone
svetlobnih let oddaljena inteligentna bitja, ki ga bodo nekoč našla
in lahko spoznala, kakšna je bila
Zemlja.
A vse ne gre po načrtih. Čeprav
po poti spozna mnogo prijaznih
in skrbnih ljudi, ga ti ne morejo
obvarovati pred uničujočimi skrivnostmi, ki se druga za drugo razkrivajo pred njim.
Prvenec ameriškega avtorja kitajskih korenin je poln veselja in
neverjetne srčnosti. S samosvojim
slogom pisanja in nalezljivim optimizmom osvaja bralce po vsem
svetu.
(Vir: www.mladinska.com/fejstbuk/zivljenje_ni_
izi/vesolje-me-slisis in www.bukla.si/?action=books&book_id=28399)
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Ljubezni v tem času kar ni konca in tudi tebe bo spremljala
na vsakem koraku. Čakajo te najbolj zabavne počitnice do
sedaj. Spoznal/a boš, kaj pomeni pravo prijateljstvo, zato
bodi pozorna na ljudi, ki te obdajajo. Svojo domišljijo
ohranjaj z branem fantazijskih knjig, hkrati pa pazi, da boš
čim več na svežem zraku.

Maj je že tako mesec ljubezni, zato se bodo
ovni tokrat toliko bolj osredotočilo nanjo.
Ljubezen te bo spremljala vsepovsod, izkoristi
jo. Pozitivna energija pa se obeta tudi na
področju šole, saj kaže, da boš področju šole
odličen/na. Tudi s starši ne boš imel/a večjih
konfliktov, še posebej pa se obeta zanimivo
obdobje, saj boš poznal/a nove prijatelje. Počitnice ti bodo
spremenile življenje na boljše. Skupaj z ribami in levom boš odšel/la
na koncert tvojega najljubšega glasbenika. Zavrti se v svojem ritmu.
Bližajo se počitnice, ki obetajo mnogo pestrega
dogajanja. Na potovanju, se ti bo zgodilo veliko
lepih stvari, ki bodo zaznamovale tvoje življenje.
Spoznal/a boš pravo ljubezen, med prostim časom
pa se boš spremenil/a v pravega umetnika/ico.
Prijatelji/ce te imajo radi/e in so veseli/e tvoje
družbe.
Dvojčki, veselimo se – ljubezen in šola bosta v
odličnem stanju. Dogajale se bodo nepredvidljive
stvari. S starši boste nepričakovano odšli na
potovanje okrog sveta. Spoznal/a boš veliko novih
stvari, kot so npr. živali, kultura, jezik, hrana … To pa
še ni vse – od prijateljev/ic boš prejel/a nepozabno
presenečenje, ki ga ne boš pozabil/a nikoli.

Kaj lahko trenutno predstavlja našo največjo skrb? Šola. A
ne skrbi, zaključil/a boš odlično, počitnice pa bodo šle po
zastavljenih načrtih. Zgodilo se bo marsikatero presenečenje.
Eno takih bo gotovo dan, ko boš poznal/a svojo najljubšo
slavno osebo. A krasnih dogodkov s tem še ne bo konec.
Odšel/a boš v tebi najljubšo državo ter odkril/a talent,
kakršnega nima še nihče.
Med počitnicam boš večino časa preživel/a s prijatelji na morju,
morda se bo tam zgodil tudi obisk kina v spremstvu
nekoga, katerega znamenje je devica. Prav tako pa te
bo v prihodnjem obdobju opazila tvoja ljubezen in med
vama bodo začele preskakovati iskrice. Čaka te tudi nekaj
umirjenih trenutkov – s spoznal/a boš, da je branje najboljša
stvar za bohotenje domišljije.

Tudi pri rakih bodo počitnice razgibane, če
bodo le pripomogli k temu. Srečal/a boš ljudi, ki
jih že dolgo nisi videl/a. Ne preživi celega poletja
na računalniku, temveč izkoristi lepo vreme
za uživanje na sončku. S smislom za humor boš
pridobil/a ogromno novih prijateljev.

Kar se da velik del poletja preživi v družbi prijateljev;
med počitnicami ne misli na šolo. Izpolnile se ti
bodo vse skrite želje. Skupaj z ovnom in ribami
boste odšli na koncert vašega najljubšega glasbenika.
Sprosti se!

Izkoristi vsak prost dan, predvsem pa se veliko druži
s prijatelji. Prav tako pa odpri oči ljubezni – le-ta
bo vsepovsod okoli tebe. Počni stvari, ki te veselijo.
Z družino pojdi na izlete, a privošči si tudi kak dan
zase. S strelcem bosta kmalu odšla v kino.

Čas, ki prihaja, bo za kozoroge poln vzponov in
adrenalina. Na potovanju te bo doletela sreča in boš
spoznal/a svojega »heroja«. S starši boste odšli na
najvišjo goro na svetu. Ljubezen ti bo naklonila srečo.
Vsako soboto se boš noro zabaval/a. Z vodnarjem bosta
postala prijatelja.

Vodnar in kozorog bosta postala prijatelja. Odkril/a
boš svoj pravi jaz, v letu 2019 pa se ti bo spremenilo
življenje. Glasba te bo spremljala povsod, mogoče
boš poslal slaven. Kot vemo, pa je ljubezen nekaj
najlepšega v življenju, kar boš spoznal/a tudi ti.

Divje bo – z levom in ovnom boš odšel/a na koncert
vašega najljubšega pevca. Kar bo zaznamovalo življenje
je, da boš našel/a nov hobi, ki ti bo v veselje in te bo
vseskozi spremljal. A to še ni vse – igral/a boš v filmu, ki
bo postal film leta.
Ana Barbara Poljšak, 9. b

OŠ FERDA VESELA Šentvid pri Stični
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