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UTRINKI ŠOLSKEGA LETA 

2016/2017 

MOJA ŠOLA 

 

Šola je 

zidana, 

je zelo 

velika, je 

dolga in 

široka. 

Njena 

zunanjost je rumene barve. Okna in vrata so 

bela in plastična. Streha je iz rdeče opeke, na 

njej je dimnik in strešno okno. Okoli šole je vrt, 

parkirišče, igrišče in igrala. Njena posebnost je, 

da v njej bivajo učenci in učenke. 

Alja Ajdišek, 3.d 

 

POSVETI  MI POZORNOST 

Učenci 3.d in 4.d razreda so v mesecu 

novembru 2016 posebno pozornost namenili 

vidnosti na cesti in na javnih površinah. Svojim 

dedkom in babicam so po pošti poslali 

opozorilno sporočilo in s tem izrazili skrb. 

Pisemska ovojnica je razveselila prav vsakega 

dedka in babico. Učenci so sodelovali v 

nagradnem žrebanju in bili tudi izžrebani. Na 

njihove domove so prejeli odsevne trakove.  

 

 

 

 

 

MESEČNE DELAVNICE ZA CICIBANE IN 

BODOČE PRVOŠOLCE 

Učiteljice smo pripravile raznovrstne delavnice 

za cicibane in bodoče prvošolce. Tako so se 

lahko cicibani udeležili literarne, likovne, učne, 

športne, jezikovne delavnice, itd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADIŠALO JE PO DOMAČEM KRUHU 

Pouk slovenščine v 3. razredu in pouk družbe v 

4. razredu smo nadgradili s pripravo in peko 

kruha. Navdušenje ob delu in degustaciji je bilo 

izjemno. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Priprava je bila pestra, a zahtevna. 

 

 

 

 

 

 

 

Spremljanje vzhajanja je bilo zanimivo in 

potrebno. Izdelek je bil poseben, topel in dišeč. 

 

 

 

 

 

 

Degustacija je bila mamljiva, okusna in 

čudovita.  

Kaj vse zmoremo in znamo napraviti s čisto 

preprostimi krogi, so  se učenci 4. d  razreda 

preizkušali pri urah umetnosti. S pomladnim 

cvetjem smo priklicali pomlad. 

 

 

 

 

 

 

IGRAMO SE 

V razredu se igramo gledališče, družabne igre 

in še druge igre v igralnem kotičku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIPARJENJE PRI LIKOVNI UMETNOSTI 

V tem šolskem letu smo kiparili tudi obhodni 

kip. Najprej smo kiparili žival, naslednjič 

posodico. Nazadnje pa smo kiparili še relief.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADIŠALO JE PO BOŽIČNEM PECIVU 

Pri peki božičnega peciva na delovnem obisku 

v  enoti vrtca Košaki,  sta  se izjemo izkazal 

učenca 4. d razreda, Urban Ivan Gracej in Tino 

Voglar. Bila sta uspešna in iznajdljiva.  

 

 

 

 



DEDIŠČINA GRE V  ŠOLO 

Med stara in že skoraj pozabljena jesenska 

opravila sodi ličkanje koruze. Združili smo pouk 

spoznavanje okolja v 3. razredu  in pouk družbe 

v 4. razredu. V učilnici smo predstavili in se 

preizkusili v ličkanju koruze. Med delom smo si 

govorili smešnice, bilo je veliko idej za igro in 

zabavo. Delo smo dobro opravili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Državno tekmovanje iz VESELE ŠOLE 

V sredo, 18. 3. 2017, sva se z učiteljico okoli 

ene ure popoldan odpravili na OŠ Bojana Ilicha 

Maribor, kjer je potekalo državno tekmovanje iz 

Vesele šole. Tekmovalce so nas ločili. Začeli 

smo pisati naloge. Ko smo zaključili, smo se 

vrnili v prostor, kjer so pred pisanjem imeli krajši 

nastop. Tam so nas pogostili s sendviči in z 

jabolčnim ter z breskovim sokom. Za darilo smo 

dobili odtis sovice, ki je simbol znanja. Odpravili 

smo se domov. Tekmovanje mi je bilo všeč, 

počutila sem se prijetno. 

             Katarina Lepenik ,  4.d                                                                                                     

 

LIKOVNI NATEČAJ »PRAZNUJMO Z 

MLEKOM« 

»Mleko je dobro in 

zdravo«, se je imenoval 

likovni natečaja 

Ljubljanskih mlekarn. 

Učiteljica je nekega dne 

pred razredom prebrala: 

»Likovno delo Martina 

Lepenika iz 2.d razreda, 

POŠ Košaki, je bilo 

izbrano za razstavo v 

Mestnem muzeju Ljubljana.« Bil sem zelo 

vesel! Te razstave sem se udeležil s svojimi 

starši in sestro Katarino. 

Martin Lepenik, 2.d 

BIBLIOBUS 

BIBLIOBUS JE POTUJOČA KNJIŽNICA. NA 

BIBLIOBUSU MI JE BILO VSAK DRUGI 

TOREK ZELO FAJN. USTAVI SE KAR PRED 

NAŠO ŠOLO.  

ZOJA ZAVIRŠEK, 1.D 

 

 

 

 

 

 

 

 



SODELOVANJE Z OKOLJEM 

Oktobra 2016 nas je 

Mestna četrt Ivana 

Cankarja povabila na 

prireditev v Dom krajanov 

Krčevina. V februarju 

2017 pa na prireditev v 

Dom krajanov Košaki. Na 

prireditvah so učenci z 

učiteljicami podružnično 

šolo Ivana Cankarja Košaki 

odprli navzven in jo predstavili kraju. Učenci so 

se izkazali s paleto točk (ples, dramska igra, 

športna točka, petje, dramatizacija, balet, 

igranje na inštrumente, itd.).  

 

 

 

 

 

KUHALI SMO METIN SIRUP 

Učenci 1. d in 2. d razreda so na zeliščnem vrtu 

nabrali meto. Liste mete so umili, narezali in se 

lotili priprave metinega sirupa. Nazadnje smo 

se odžejali z zdravilnim in osvežujočim 

napitkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VRTEC NA OBISKU 

Uživala sem, ko so nas obiskali otroci iz vrtca 

Košaki, saj je prišla tudi moja sestrica Adela. 

Cicibani so se učili z nami kar v učilnici. Učili 

smo se po skupinah. Malo smo sejali snovi 

skozi sito. Naredili smo sadno solato in jo jedli. 

Naredili smo si tudi limonado in jo popili. Takrat 

nas je tudi prvič obiskala naša nova 

ravnateljica. 

  Amela Hero, 2.d 

KUHANJE ZELENJAVNE JUHE 
Letos smo se lotili tudi kuhanja zelenjavne juhe. 

Najprej smo umili zelenjavo. Sledil je naslednji 

korak – rezanje zelenjave. V vodo smo dali 

korenček, krompir, grah, peteršilj, … Juho smo 

tudi malo solili. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIPRAVLJAMO KAKIJEVO MARMELADO 
Sprva smo narezali kakije, jabolka in limono na 

majhne koščke. Nato smo se lotili kuhanja 

marmelade. Potrebovali smo tudi sladkor. 

Sledilo je polnjenja majhnih kozarcev za božični 

bazar.  



NAŠA ŠOLSKA KNJIŽNICA 

V naši knjižnici, na podružnični šoli Košaki, si 

izposojamo knjige. V tem šolskem letu jo 

urejamo.  

 

 

 

 

 

 

 

NAGRADNO ŽREBANJE »RAČUNANJE JE 

IGRA« 

Učenci POŠ Košaki so tudi letos sodelovali pri 

nagradnem žrebanju “Računanje je igra”. 

Založba Antus je na svoji spletni strani objavila 

veselo novico. Izžreban je bil naš učenec Nejc 

Šauperl, 1.d razred, POŠ Košaki. V šolo je 

prejel paket z didaktično igro. 

 

ŠPORTNA DELAVNICA ZA CICIBANE 
Novembra 2016 smo v športno-veselem 

vzdušju izpeljali športno urico za cicibane. 

Športna učiteljica Mojca Krajnčič in razredna 

učiteljica Nina  Markuš sta cicibane zelo 

razgibali. Istočasno pa je v spodnjih prostorih 

šole potekala adventna delavnica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ADVENTNA DELAVNICA 

Naši šolarji POŠ Košaki in cicibani so se s  

pomočjo svojih staršev in učiteljic ustvarjalno 

izražali pri izdelavi adventnih venčkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESIMO SLANO TESTO 

Naši učenci so mesili slano testo. Iz slanega 

testa so učenci naredili veliko zanimivih 

izdelkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

SODELOVANJE S PEDAGOŠKO 

FAKULTETO V MARIBORU 

Študenti so izvedli nastope na naši podružnici v 

Košakih.  

 

 

 



 

 

ŠIVALI SMO 

Zelo pomembne so ročne spretnosti. Učenci 

podružnične šole Košaki so vihteli s šivanko. 

 

 

 

 
 

V okviru »EKO DOPOLDNEVA« smo prav tako 
šivali na vrečke iz blaga. Učenci 3.d in 4.d pa 
so izdelovali igralne podlage iz odpadnega 
materiala.  

 

 

 

V GLASILU MESTNE ČETRTI IVANA 

CANKARJA SO OBJAVILI PRISPEVEK O 

ŠOLI KOŠAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTRINKI BOŽIČNEGA BAZARJA IN ŠOLSKE 

NOVOLETNE PRIREDITVE 

Izdelovali smo izdelke za božični bazar. 

Pomagali so nam tudi starši.  

 

 
 
 
 
 
 

MOJA STAVNICA 

PRVE BESEDE POSTAVLJAMO NA 

STAVNICI. 
 
 
 
 
 
 
 

ŠTEVILA PIŠEMO V ZDROB 
 
 
 
 
 
 
 

UČENCI 1.D RAZREDA 
 

UPORABA IKT-ja 

Pri urah matematike urimo svoje znanje tudi z 

računalniškimi matematičnimi igrami v 

računalniški učilnici.  

 
 
 
 
 
 
 
 



DIDAKTIČNE IGRE  

Svoje znanje usvajamo in urimo tudi skozi 

didaktične igre.  

 

 

 

 

 

 

 

LIKOVNO USTVARJANJE V NARAVI 

Učenci so slikali ob neposrednem opazovanju 

narave. Primarne barve so mešali v 

sekundarne. 

PRIREDITEV »POMLADI V POZDRAV« in 

DRAMSKA IGRA »ZVEZDICA ZASPANKA« 

Marca 2017 so se učenci POŠ Košaki 

predstavili svojim staršem s svojo točko na 

pomladni prireditvi. Pevski zbor pri nas zmeraj 

spremlja učiteljica Bojana Maček.  

 

Konec le-te pa smo začinili z našo dramsko 

igro, z “Zvezdico Zaspanko”. Za dodano 

vrednost s kostumi in z reflektorji je poskrbel 

kostumograf g. Zvonko Babič Kurbus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVA PRISPEVKA V ČASNIKU VEČER 
“ZVEZDICE PREBUJAJO ZASPANKO” 

 

 

 

 

 

 

 

                     



               LITERARNI KOTIČEK 

           UČENCEV 
 

POMLAD 

Zvonček balonček na trati cveti, trobentica ga 

gleda in se mu sladko smeji. Zvonček zakliče: 

»Cveti še ti!« 

 

Travica ozeleni, vse v gozdu oživi. Vijolice in 

mačice cvetijo in se veselijo, ker spet prišel je 

njihov čas, ko iz zemlje vzklijejo. 

 

Zato si svadbo priredijo, ker se veselijo, saj 

pomlad napravi to, da nam je lepo. 

Lilijana Škvarić, 2.d 

 

ZIMA 

Snegec pada, snegec pada na zemljo, na 

zemljo. Oblečimo kominizone, oblečimo 

kombinizone in gremo sankat se in gremo 

sankat se. 

 

Proga je strma, proga je strma in ovinkasta in 

ovinkasta. Odprimo si dežnike, da ovinke 

preskočimo, da ovinke preskočimo. 

Nik Repina, 2.d 

 

PRIHAJA POMLAD 

Zima je odšla, pomlad pa je prišla. Zdaj pa se 

vsi veselimo. Rada imam pomladno nebo, ker 

lahko vidim vas prav vse. Vidim tebe, boter 

Mesec, tebe, komet Repatec, tebe, zvezdica 

Zaspanka in še ostale zvezdice. 

Ajra Ebibi, 2.d 

Poustvarjanje pesmi S. Makarovič: 

JAZ SEM JEŽ 

Jaz sem miš, ti pa ne, 

jaz sem hitra, ti pa ne, 

mene nihče ne ulovi, 

tebe pa vsi! 

Jaz sem miš, ti pa ne, 

jaz jem sir, ti pa ne, 

ti bi mi ga hotel vzeti, 

pa ga nisi vreden. 

 

No, saj sam predobro veš, 

kaj bi dal, da bi bil miš, 

da bi lahko v luknjo se pred mačko skril. 

No, saj sam predobro veš, 

kaj bi dal, da bil bi miš, 

da s sirom v gobčku bi se vsakomur pohvalil. 

 

Jaz sem miš, ti pa ne, 

imam rozine, ti pa ne, 

vsaka mačka te pograbi, 

mene pa nobena! 

Jaz sem miš, ti pa ne, 

jaz sem gibčna, ti pa ne, 

tebe vsi takoj ulovijo, mene pa nihče! 

 

Jaz sem kralj, ti pa ne, 

sem bogat, ti pa ne, 

vsak te bo pozabil, mene pa nihče. 

Jaz sem kralj, ti pa ne, 

jaz jem jajca, ti pa ne. 

Nal Markus Gert, 3.d 

 

 



KO PRIHAJA POMLAD 

ZIMA JE ODŠLA. PTIČKI POJEJO. POMLAD 

PRIHAJA. VSI SE VESELIMO. 

VREME JE SONČNO ALI DEŽEVNO. VČASIH 

JE MAVRICA, VČASIH JE NI, AMPAK SMO 

DOBRIH MISLI. 

TEO BRODNJAK, 1.D 

 

PRIŠLA JE POMLAD 

V NAŠE KRAJE PRIŠLA JE POMLAD. ZIMA 

JE ODŠLA IN JAZ SE VESELIM TOPLIH DNI. 

HILTON NA SONČKU ME ŽE ČAKA, DA GA 

LAHKO JAHAM, SAJ KONČNO ZIMA JE 

ODŠLA IN POMLAD JE PRIŠLA. 

ALINA BUTIJA, 1.D 

 

Poustvarjanje pesmi S. Makarovič: 

JAZ SEM JEŽ 

Jaz sem jež, ti pa ne, 

jaz lajam, ti pa ne. 

Jaz pa grizem, ti pa ne, 

mene vsak poboža, 

tebe pa nihče. 

Iztok Drašler Raišp, 3.d 

 

POMLAD 

POMLAD JE ŽE PRIŠLA. ZIMA JE ŽE ODŠLA. 

PTIČKI SO SE VRNILI, V NAŠE KRAJE SO SE 

PRESELILI. 

SANI SMO ŽE POSPRAVILI, ŽOGE SMO ŽE 

PRIPRAVILI, DA SE BOMO S PRIJATELJI 

POIGRAVALI. 

NEJC ŠAUPERL, 1.D 

 

HIŠA MOJE BABICE IN DEDKA 

Hiša je zidana in je rumene barve. Okna so 

lesena, streha pa je črna. V okolici hiše je vrt, 

rože, gugalnica in sadna drevesa. 

  Žiga Babič, 3.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTEL 

Je zidan, je velik, je zelo svetlo rjave barve. 

Streha ima obliko trikotnika. Okna in vrata so 

plastična. Vhod je avtomatiziran,  je širok in 

dolg. Ima svetleč napis HOTEL. Stoji nasproti 

gasilskega doma. Glavni vhod lahko vidim iz 

svoje sobe. Iz svoje sobe lahko vidim tudi dva 

stranska vhoda.Ima štiri strešna okna. Hotel 

ima svoje lastne zastave.                  

     Lana Purkart, 3.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HIŠA MOJEGA DEDKA 

Opisal vam bom hišo, v kateri živi moj dedek. 

Moj dedi živi v bloku. Ta 

blok je poseben, ker ima 

vhod skozi skrivni tunel 

in ima dvobarvno fasado. 

Blok ima veliko 

nadstropij, okoli njega pa 

so parkirišča. Mogoče se 

vam bo zdelo, da dedijev 

blok ni nič posebega, meni pa 

se zdi, da je vsaka hiša nekaj posebnega. 

Tomaž Ferlež, 3.d 

 

PESNIK PODOBO NA OGLED POSTAVI 

Ob kulturnem prazniku je Ana Jelenko,  

 učenka 4. d razreda, v svoj objektiv  

zaobjela to 

podobo pesnika  

F. Prešerna.  

Učenci 3.d 

razreda so se pri 

slovenščini  

preizkusili v 

samostojnih govornih nastopih. Nastali so 

zgornji opisi. 

 

DNEVI DEJAVNOSTI V ŠOLSKEM 

LETU 2016/2017 

OBISK KMETIJE EDER 
Učenci so se preizkusili  v grabljanju trave za 

živino. 

 

 

VŠEČ MI JE BILO … 

…ko smo se sankali na hribu za našo šolo 

Košaki. Užival sem v kinu Kolosej, ko smo 

gledali risanko. Najbolj sem si zapomnil obisk 

gasilcev, saj smo si lahko pobliže ogledali 

njihovo orodje. V spominu mi je tudi ostalo 

raziskovanje travnika. Odlično je bilo tudi v 

gledališču, ko smo si ogledali »Andrej 

Nespanec«. Bilo je zelo smešno. 

Lazar Mišan, 2.d 

 

VŠEČ MI JE BILO … 

…ko smo hodili v gledališče. Peljali smo se z 

avtobusom. Zelo dobro sem se imela, ko smo 

se sankali, pili čaj in jedli kekse. Uživala sem, 

ko smo imeli športne dneve. Sploh pa sem 

uživala, ko smo hodili za pusta hrusta po ulicah. 

Krajani so nam dali sladkarije in nekaj 

cekinčkov. 

Ajra Ebibi, 2.d  

 

SANKANJE ZA ŠOLO 

Zjutraj sem prišla v šolo. Nato smo se sankali 

na hribu. Gospod Darko nam je prinesel čaj in 

še posladkali smo se.  

Ani Arnuš, 2.d 

 

PUST HRUST 

V tem šolskem letu sem bila zelo presenečena, 

vesela in mi je bilo najbolj všeč, ko so prišli v 

našo šolo na obisk kurenti.  

Lilijana Škvarić, 2.d 

 

 



GASILCI NA OBISKU (EVAKUACIJA) 

LEPO MI JE BILO, KO SO PRIŠLI GASILCI. 

GASILCI SO NAM POKAZALI SVOJ GASILSKI 

AVTO. VANJ SMO TUDI SEDLI. 

NEJC ŠAUPER, 1.D 

 

 

 

 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN  

Za Podružnično šolo Košaki je sneg pobelil 

breg. Učiteljice z učenci izkoristimo to danost v 

dopoldanskem in popoldanskem času. Tako 

smo preživeli tudi zimski športni dan. Učenci so 

se sankali s sankami, s pležuhi, z lopatami, z 

bobi, itd.  

 

 

 
 

 

 

ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

Tisto jutro sem prišel v šolo. Zraven sem 

prinesel svoje sani. Sankal sem se s prijateljem 

Lazarjem. Malo nas je že zeblo, zato nam je 

gospod Darko prinesel čaj in piškote.  

Nik Repina, 2.d 

 

PUSTNI TOREK 

Februarja 2017 so tudi naše učence 

podružnične šole Košaki obiskali kurenti. S 

svojim visokim skakanjem so odganjali zimo in  

klicali dobro letino v tem letu. Naši namaskirani 

učenci so s kurenti tudi zarajali. Podali smo se  

v okolje, od hiše do hiše, od vrat do vrat. 

 

 

 

 

 

KAŠIRANJE PUSTNIH MASK 

S kaširanjem smo ustvarili vsak svojo masko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje v  DRAMSKEM KROŽKU 

Pri dramskem krožku smo se naučili veliko 

novih besedil. Letošnjo predstavo z naslovom 

Zvezdica Zaspanka si je ogledalo veliko otrok iz 

vrtca in s centralne šole. Odlomek te  predstave 

je bil posnet in predvajan na televiziji. V prilogi 

Večera »ŠTAJERC« je bil objavljen prispevek o  

našem delu pri krožku. Zdi se mi, da dramski 

krožek s svojimi igrami vsako prireditev na šoli 

polepša, seveda polepša tudi šolo samo. 



Učencem veliko znanja na tem področju  

posreduje učiteljica Nina Markuš. Je zelo 

prijazna učiteljica, ki nam govori lepa besedila 

in pohvalne besede. Dramski krožek mi je zelo 

pri srcu. Zelo rada igram. V Zvezdici Zaspanki 

sem igrala razbojnika Ceferina. 

Ana Jelenko, 4.d 

OKOLICA PODRUŽNIČNE ŠOLE 

KOŠAKI  

Otroci spletajo prijateljske vezi tudi na prostem. 

ŠOLSKI VRT 
Pred vhodom v šolo se bohoti zeliščni vrt in 
zelenjavni vrt. Za vrt skrbijo učenci 1.d, 2.d, 3.d 
in 4.d razreda z učiteljicami.  

 
 
 
 
 
 

ŠOLSKI TRAVNIK 
Tukaj raziskujemo in se podimo. Pozimi pa se s 
sanmi po hribu spustimo.  

 
 
 
 
 
 

ŠOLSKA IGRALA 
Se gugamo, plezamo in spuščamo po toboganu 
ter v peskovniku gradimo potičke in gradove.  

 
 
 
 
 
 

 
ŠOLSKO IGRIŠČE  

… je za sprostitev in šport … 

PREŠERNOV LITERARNI 

NATEČAJ 

RDEČA KAPICA 

Nekoč pred davnimi časi je živela Rdeča 

kapica. Šla je v gozd in srečala je volka. Volk ji 

je rekel: »Pojdi nabirat rože.« Volk je šel k 

babici, katero je pojedel. Rdeča kapica pa je šla 

tudi k babici. Vprašala je, zakaj ima tako velika 

ušesa. Odgovor je bil: »Zato, da te bolje vidim.« 

»Zakaj imaš tako veliki nos?« Rekel je: »Da te 

bolje voham.« »Zakaj imaš tako velika usta?« 

»Da te lažje požrem.« Nato je prišel lovec. Volk 

je spal, lovec pa je vzel nož. Z nožem je vrezal 

trebuh in ven je skočila Rdeča kapica in babica. 

Živeli so srečno do konca svojih dni. 

Nik Repina, 2.d 

 

POŽAR SRCA 

Srce plameneče, 

rože rdeče, 

v srcu gori, 

gasilcev pa ni. 

 

Ljubezen boli, 

ko ne veš, kaj storiti, 

o ljubezni boginja Freyja, 

prosim te, 

da ljubezen ne bo imela meja. 

 

Požar je zanetila ljubezen, 

srce je zadela kazen, 

srce grozno trpi v nevednosti. 

Lana Purkart, 3.d 



ZIMA SE VRAČA 

Zima zima bela si, prav zares si bela, bela. 

Tako mrzla in zabavna si. 

Kepaš se lahko in delaš angelčka v snegu. 

Delam sneženega moža. 

Dobro se oblečem, ker si tako mrzla. 

Ko zapade prvi sneg, 

sankam se in kepam se s prijatelji. 

Prišla sta moja prijatelja Eva in kozelj. 

Igrali smo se na snegu. 

Miša Ploj, 2.d 

 

PIKI JAKOB GRE NA MORJE 

Piki Jakob si je pripravil kopalke in obroč. Šel je 

na morje. Piki je našel zaklad. V skrinji je bilo 

zelo veliko dragocenosti. V njem so bili kristali. 

Tako je živel bogato do konca svojih dni. 

Teja Majerhofer, 2.d 

 

ŠTIRJE NOGOMETAŠI 

Nekoč so živeli štirje nogometaši, ki so šli v 

mesto. Srečali so grozljive ljudi. Nekdo jih je 

vprašal, kako jim je ime. Niso jim zaupali 

svojega imena. Odšli so v klub, kjer so trenirali 

in s svojim moštvom pregnali zlobne ljudi. 

Mesto je postalo prijazno mesto. 

Lazar Mišan, 2.d 

 

PIKA POKA – ANA BANANA 

PIKA POKA, PIKA POLONICA, TO SEM JAZ. 

SKUKNJICA RDEČA, NEKAJ ČRNIH PIK. 

RES NISEM VELIKA KOT SOSEDOV BIK. 

VENDAR VSAK, KI ME POZNA, 

PRAV ZARES ME RAD IMA. 

IMA VELIK TREBUŠČEK. 

MAMA JI REČE, POJDI ŽE SPAT. 

EN DVE TRI, KISLA REPA, GREMO SPAT. 

Ani Arnuš, 2.d 

 

NINA NANA 

NINA NANA 

NANA NINA 

NAŠA RINA 

NIMA SNA. 

Jan Gal Lončar, 1.D 

 

PIKI NA PLAVALNEM TEČAJU 

PIKI GRE NA PLAVALNI TEČAJ. PIKI SE UČI 

PLAVATI. PO PIKIJA JE PRIŠEL UČITELJ. 

UČITELJ JE REKEL, GREMO NA STRANIŠČE 

PRED PLAVANJEM. 

LUNA RAŠIĆ, 1.D 

POD MEDVEDOVIM KLOBUKOM 

NEKOČ JE V GOZDU ŽIVEL MEDVED. BIL JE 

DEŽEVEN DAN. ZAJEC POŠTAR JE PRIŠEL 

S PAKETOM. V PAKETU JE BIL KLOBUK. 

MEDVED JE UGOTOVIL, DA STAREGA 

DEŽNIKA NE POTREBUJE VEČ, SAJ IMA 

NOV KLOBUK. KONEC! 

FILIP MICHAEL HECHER, 1.D 

LEPA POMLAD 

Pomlad prihajajoča, zima odhajajoča, ptica 

pojoča, roža cvetoča. Prihaja pomlad, z njo pa 

divjad. Prihajajo ptice, klijejo cvetlice. Mame na 

vrtu delajo, ptički nam pojejo. V pomladi rože 

cvetijo in res lepo dišijo. 

Lana Purkart, 3.d 



ZGODILO SE JE … 

PRVI DAN V NOVI ŠOLI, NA PODRUŽNICI V 

KOŠAKIH 

1. 9. 2016  sem z mamo šla v »novo šolo«. Prvi 

dan v novi šoli sem malenkost pogrešala 

mamo, potem pa  sem se potolažila. Ko sva  z 

mamo vstopili v »novo« šolo, sva šli po 

stopnicah. Odprli sva  vrata v učilnico in 

zagledala sem nove prijatelje. Ko sva z mamo 

vstopili, je bilo vse zelo mavrično, vse je bilo 

lepo in tudi novi sošolci so bili prijazni.            

Iza Zorko,  3.d    

                                                                                                                   

VARNOSTNA OLIMPIJADA – 18. maj 2017 

Ko smo prišli v šolo, smo se učenci 4.d razreda 

zbrali in šli do OŠ Franca Rozmana Staneta. 

Potem smo se pozdravili in šli v Ljudski vrt. Ko 

smo prišli tja, smo si odpočili in pričeli s 

tekmovanjem. Prva igra je bila »Človek, ne jezi 

se«. Pri prvi igri je Ana metala kocko, Almira je 

hodila po poljih, ostali pa smo odgovarjali na 

vprašanja. Pri drugi igri smo zlagali kocke. Pri 

tretji igri je Elma vozila kolo, Ana ji je predala 

kuverto. Elma je meni in Katarini predala 

kuverto, potem sva midve s Katarino sestavljali 

številko gasilcev. Pri četrti igri je bila vaja s 

tarčo. Ko smo končali s tekmovanjem so 

sodniki razglasili rezultate. Potem smo se 

odpravili nazaj v šolo. 

Milana Mišan, 4.d 

KINO 

MENI JE BILO VŠEČ, KO SMO ŠLI V KINO. 

TA RISANKA JE BILA ZELO ZANIMIVA. TO JE 

BILA RISANKA »SKRIVNO ŽIVLJENJE 

HIŠNIH LJUBLJENČKOV«. 

JAN GAL LONČAR, 1.D 

 

POHOD NA POČEHOVSKI HRIB 

KO SMO ODŠLI NA HRIB, SMO VIDELI 

KOŠUTE IN OVNE. JEDLI SO TRAVO. MALO 

NAPREJ SMO VIDELI VINOGRAD. NATO 

SMO ODŠLI S HRIBA. KO SMO HODILI 

NAVZDOL, SEM SKORAJ PADLA. POT JE 

BILA STRMA. POTEM SMO PRIŠLI NA 

ŠENTILJSKO CESTO DO ŠOLE. V ŠOLI SMO 

SI UMILI ROKE IN ODŠLI NA MALICO.  

MIA ARNUŠ, 1.D 

 

HERMANOV BRLOG 

V sredo smo bili v Hermanovem brlogu. Peljali 

smo se z vlakom. Pogledali smo si, kako so v 

starih časih delali. Marsikaj smo slišali o 2. 

svetovni vojni. Strašno je bilo! Ogledali smo si 

poklice starih časov. Potem smo si ogledali 

vode sveta. Nazadnje smo še šli na sladoled. 

Potem pa smo se odpravili še do slikarja in si 

ogledali slike. Odšli smo še v park in se vrnili do 

železniške postaje.  

Elma Mehmeti, 4.d 

 

ROLANJE 

MENI JE BILO VŠEČ, KO SMO SE DANES 

ROLALI. NAJPREJ SMO ŠLI NA POHOD IN 

VIDELI SMO OVNE, JELENE IN SRNE. NATO 

SMO SE VRNILI NAZAJ V ŠOLO. ŠLI SMO 

JEST. BILI SMO ZELO UTRUJENI.  

LUNA RAŠIĆ, 1.D 



ŽIVALSKI VRT  

NAJBOLJ MI JE OSTALO V SPOMINU, KO 

SMO ŠLI NA AVTOBUS. VOZILI SMO SE KAR 

2 URI! TAKO SMO SE PRIPELJALI DO 

LJUBLJANSKEGA ŽIVALSKEGA VRTA.  

FILIP MIHAEL HECHER, 1.D 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOO LJUBLJANA 

V ŽIVALSKEM VRTU SMO VIDELI VELIKO 

ŽIVALI. POTEM PA SMO SE IGRALI NA 

IGRALIH.  

NEJC ŠAUPERL, 1.D 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNI IN NARAVOSLOVNI DAN 

MENI JE BILO NAJBOLJE, KO SMO ŠLI NA 

HRIB V POČEHOVO IN KO SMO SE VOZILI. 

VOZILI SMO SE S SKIROJI. PRAV TAKO SEM 

UŽIVALA, KO SMO BILI NA IZLETU V 

ŽIVALSKEM VRTU. ZELO JE BILO ZABAVNO. 

PELJALI SMO SE Z AVTOBUSOM.  

ZOJA ZAVIRŠEK, 1.D 

POČEHOVA 

ŠLI SMO DO VINOGRADA V POČEHOVO. 

POD VINOGRADOM SMO VIDELI SRNE. TAM 

SMO SI ODPOČILI. NATO SMO ŠLI V ŠOLO. 

KO SMO POJEDLI MALICO, SMO ŠLI VEN. 

TEO BRODNJAK, 1.D 

 

POHOD 

Meni se je dopadlo, ko smo šli na pohod in sem 

padla. Takrat smo prišli na hrib, kjer smo imeli 

počitek. S hriba sem videla šolo in avtocesto. 

Nato smo se povzpeli še do vinograda.  

Ani Arnuš, 2.d 

POLIGON  

Uživala sem, ko smo se pred našo šolo na 

igrišču vozili s kolesi, s skiroji in z rolerji. Imeli 

smo poligon. Vozili smo kroge in se zabavali.  

Miša Ploj, 2.d 

 

ŠPORTNI DAN 

Danes smo se zabavali. Šli smo na pohod. Ko 

smo se vrnili smo šli jest. Ko smo se najedli in 

napili čaja smo šli voziti kolo, skiro ali rolerje. 

Učiteljica nam je pripravila testno vožnjo. 

Prejšnji športni dan pa smo bili razdeljeni v 

skupine. 

Ajra Ebibi, 2.d 

VINOGRAD  

Lepo mi je bilo, ko smo šli na pohod. Videli smo 

srne in ovne. Srečali smo tudi kužke. V 

vinogradu je bilo mirno.  

Teja Majerhofer, 2.d 

 

 



POHOD IN VOŽNJA S KOLESI 

V lepem spominu mi je ostalo, ko smo šli na 

pohod do vinogradov v Počehovi. Tam smo si 

spočili in imeli odličen razgled nad Košaki. 

Videli smo srne in ovne. Nato smo šli v šolo. Na 

šolskem igrišču smo imeli pripravljen poligon. 

Po poligonu smo se peljali s kolesi.  

Lazar Mišan, 2.d 

POHOD IN VOŽNJA S SKIROJI, Z ROLERJI 

TER S KOLESI 

Danes smo se zabavali. Šli smo na pohod na 

hrib. Vodila nas je učiteljica športa Mojca,  

učiteljica Nina Min učiteljica Bojana. Potem smo 

se utrujeni vrnili v šolo. Tukaj smo se rolali, 

kotalkali, poganjali s skiroji in vozili s kolesom. 

Imeli smo dva počitka. Bilo je zelo sončno in 

toplo.  

Amela Hero, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

HERMANOV BRLOG 

V sredo smo šli na izlet v Hermanov brlog. 

Pogledali smo si poklice starih časov. Slišali 

smo o strašni 2. svetovni vojni. Potem smo 

pogledali k slikarju Pelikanu. Jedli smo 

sladoled. Nato smo šli na železniško postajo in 

se peljali z vlakom nazaj. 

Almira Ebibi, 4.d 

 

ROLERJI, SKIRO IN KOLO 

Všeč mi je bilo, ko smo se vozili s skiroji, s 

kolesi in z rolerji. Potem smo šli na malico. 

Malicali smo kosmiče. Spet smo šli ven in se 

vozili na poligonu. Tekmovali smo in si 

izposojali druga vozila. Vozili smo tudi v krogih.  

Lilijana Škvarić, 2.d 

 

VŠEČ MI JE BILO … 

Meni je bilo všeč, ko mi je Urban za športni dan 

posodil svoje kolo. Všeč mi je bilo tudi v 

živalskem vrtu. Tam smo videli žirafe, noje, 

opice, leoparde, zebre, slona, … Všeč mi je tudi 

šolska hrana. Danes smo pri malici jedli 

koruzne kosmiče, za kosilo pa njoke. 

Nik Repina, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNE IGRE 

Naših športnih iger so se udeležili tudi cicibani 

iz vrtca Enota Košaki.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Naša učenka Alja 

Ajdišek, 3.d razreda, 

je v športni gimnastiki 

dosegal 1. mesto 

posamično in ekipno.  

Čestitamo! 

RAZREDNE FOTOGRAFIJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.d in 2.d Prva vrsta od leve: učiteljica Nina Markuš, Ani Arnuš, 
Lovro Brumec, Lilijana Škvarić, Jan Gal Lončar, učiteljica 
Bojana Rečnik, učiteljica Dragana Vasić. Druga vrsta od leve: 
Nejc Šauperl, Ajra Ebibi, Lazar Mišan, Martin Lepenik, Mia 
Arnuš, Zoja Zaviršek, Nik Repina. Tretja vrsta od leve: Luna 
Rašić, Amela Hero, Filip Mihael Hecher, Teja Majerhofer, Alina 
Butija, Teo Brodnjak, Miša Ploj, Sofie Tomić Škalički.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.d in 4.d Prva vrsta od leve: Almira Ebibi, Katarina Lepenik, 
Elma Mehmeti, Lana Purkart, Amira Hero. Druga vrsta od leve: 
učiteljica Vlasta Petrovič, Milana Mišan, Iztok Drašler Raišp, 
Urban  Ivan Gracej, Aneja Zlatar, učiteljica Bojana Rečnik. 
Tretja vrsta od leve: Tomaž Ferlež, Žiga Babič, Alja Ajdišek, 
Ana Jelenko, Nal Markus Gert, Izza Zorko.  

SODELOVANJE 

S CICIBANOM 

V decembrskem Cici nabiralniku so objavili tri 

naše prispevke. Objavili so razgibani kip, ki ga 

je kiparila učenka Zoja Zaviršek, 1.d, POŠ 

Košaki.  

 

 

 

 

 

 

 

Objavili so tudi dva literarna dela naših dveh 

učencev.  

NAROBE PRAVLJICA: RUMENA BABICA 

Nekoč je živela Rumena babica. Deklica jo je 

poslala k volku. Rekla je, naj mu odnese šunko 

in pivo. Rumena babica je v gozdu srečala 

duhca. Skupaj sta odšla k volku. Vprašala sta 

ga, zakaj ima tako male in čiste zobe. Nato je 

duhec izginil, babica in volk pa sta skupaj 

pojedla šunko. 

Tomaž Ferlež, 3.d 

Muca Rozalinda malo drugače 

Nekoč sta živela mama in oče. Imela sta pet 

otrok. To je bila mačja družina. Mačji otroci so 

bili tukaj doma. Peta mucka se je skotila 

drugačna. Ta mačka je bila rdeča. Nekega dne 

je mačka odšla od doma. Ko se je vrnila, je bila 

velika televizijska zvezda. 

Lilijana Škvarić, 2.d 

http://os-podruznica-frsmb.splet.arnes.si/files/2016/12/Zoja-Zavir%C5%A1ek.jpg


V februarskem Cici nabiralniku so objavili 

likovno delo učenca Nejca Šauperla, 1.d, POŠ 

Košaki.  

(V PROMETU, likovna tehnika: kombinacija črni 

tuš in flomaster).  

 

 

 

 

 

 

 

 

V aprilskem Cici nabiralniku so objavili 

likovna izdelka. 

Mia Arnuš, 1.d, POŠ Košaki  (Veverica, 

tehnika: praskanka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Mihael Hecher, 1.d, POŠ Košaki  (Trije 

ježki, tehnika: praskanka).  

 

 

 

 

 

 

 

UMETNIŠKI KOTIČEK 
 

UČENCEV 
 

LIKOVNA UMETNOST 3.D IN 4.D 

Pri likovni umetnosti so učenci 3.d in 4.d 

razreda ob usmerjanju  in vodenju učiteljice 

Tatjane Kovač izjemno uspešno ustvarjali. 

Izbrali so nekaj svojih stvaritev, ki jih 

postavljamo na ogled. Ustvarjali so v izvirnih 

tehnikah. 

 

 

 

 

 

 

Aneja Zlatar, 4.d 

 

 

 

 

 

Alja Ajdišek, 3.d 

 

 

 

 

 

 

Iza Zorko, 3.d 



ARHITEKTURNE REŠITVE »MESTO« 

 

 

 

 

 

Žiga Babič, 3.d                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Urban Ivan Gracej,4.d       Tomaž Ferlež, 3.d 

 

AVTOPORTRETI 

 

 

 

                                                       Almira  

Ebibi, 4.d 

 

 

 

                                                 Katarina 

 Lepenik, 4.d 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

Milana Mišan, 4.d 

 

KOLAŽNI TISK 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ana Jelenko, 4.d  

 

 

 

 

 

 

 

Nal Markus Gert, 3.d 

 



ZIMSKE  RADOSTI NA HRIBU ZA ŠOLO, 

»SLIKANJE« 

 

 

 

 

 

Amira Hero, 4.d 

 

 

 

 

 

 

Lana Purkart, 3.d 
 

BARVNI KONTRASTI » VELIKA RIBA« 

 

 

 

 

 

 

Iztok Drašler Raišp, 3.d  

 

 

 

LIKOVNA UMETNOST 1.D IN 2.D  

 

 

 

 

 

 

Ani Arnuš, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

Miša Ploj, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

Lilijana Škvarić, 2.d 
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Martin Lepenik, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lazar Mišan, 2.d               Jan Gal Lončar, 1.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amela Hero, 2.d               Teja Majerhofer, 2.d 

 

 



 

 

 

 

 

Alina Butija, 1.d 
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Mia Arnuš, 1.d                         Luna Rašić, 1.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajra Ebibi, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sofie Tomić Škalički, 1.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nik Repina, 2.d 

 

 



ZABAVNI KOTIČEK UČENCEV 

POŠ KOŠAKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilijana Škvarić, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nik Repina, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miša Ploj, 2.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lilijana Škvarić, 2.d 
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