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1. UVODNA BESEDA
Oddelki podaljšanega bivanja spadajo v razširjeni program osnovne šole, ki jih je
posamezna šola dolžna organizirati in prilagoditi potrebam učencev in staršev. Ker je
podaljšano bivanje umeščeno v predmetnik osnovne šole, mu država priznava
pomembnost pri vzgoji in izobraževanju učencev. Vsakemu posamezniku tako
zagotavlja enake možnosti skozi kakovostno vzgojno-izobraževalno ponudbo.
Učencem se v oddelku podaljšanega bivanja zagotavlja spodbudno in zdravo okolje,
ki je potrebno za njihov celostni razvoj.
Elementi oz. dejavnosti podaljšanega bivanja učencem omogočajo navajanje na
samostojno učno delo in učenje, razvijanje kompetenc učenja ter pridobivanje
odgovornosti za lastno delo. Omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa,
razvijanje različnih interesov in ustvarjalnost, številne gibalne aktivnosti, spoznavanje
in osvajanje kulture prehranjevanja, krepitev socialni in komunikacijskih sposobnosti
idr. Razširjeni program pa v prihajajoči reformi OŠ čakajo korenite spremembe.
Starši, pred vami je prvi izvod glasila podaljšanega bivanja na podružnični šoli
Topolšica. Z njim vam želimo predstaviti naše delo in vse tisto, kar smo počeli v
šolskem letu 20016/2017.
Učenci, zelo ponosna sem na vas. Rada pa bi posebej pohvalila vse tiste, ki ste s
svojim ustvarjanjem na različnih področjih dosegli tudi uspeh. Čestitam vam, Nejc,
Sara, Aneja, Medea, Nika, Anja, Jaka, Aljaž, Zala, Tiara, Tia Sara, Lena, Mia, Valerija.
Vsem želim prijetne in zanimive počitnice.
Tinka Žohar, dipl. vzg.,
učiteljica v oddelku PB

Zala Čremožnik

Jan Lesnjak

2. UČNE OBVEZNOSTI IN AKTIVNOSTI, POGLABLJANJE IN
RAZŠIRJANJE ZNANJA …
V času samostojnega učenja, učenci v podaljšanem bivanju pišemo naloge. V krogu
se najprej pogovarjamo, učiteljica nam bere zgodbe ali nas uči pesmice. Za mizo si
nato prinesemo torbo. Iz nje vzamemo zvezke in jih položimo na mizo. Pri sedenju
moramo paziti na držo telesa. Obe roki sta na mizi, pazimo na oprijem pisala. V zvezkih
preverimo, kaj je za domačo nalogo. Preletimo zadnjo snov. V primeru, da nimamo
naloge, nam učiteljica pripravi vaje za urjenje, ponavljanje, lahko beremo knjige, ali pa
se s sošolci učimo tako, da se sprašujemo in odgovarjamo, delamo miselne vzorce in
iščemo poti, kako si snov najlaže zapomniti.
Nalogo pišemo v tišini, če kaj ne vemo, lahko vedno vprašamo. Napisano nalogo
preverimo v šoli ali doma. Čas samostojnega učenja vsak dan namenjamo učenju in
odgovornemu opravljanju šolskih obveznosti.

Anja Kompan

RAZLIČNI NAČINI UČENJA …
Sošolki Clari sem narekovala račune pisnega deljenja z ostankom. Clara je račune
zapisala. Sama sem račune izračunala na pamet, Clara pa je zapisala pravilen
postopek in rezultat.

Anja Kompan

Tako učenje se mi zdi super, saj nas kmalu čaka ustno spraševanje.
Dober lahko postaneš samo z vajo.

Anja Kompan

Clara Hojnik

V podaljšanem bivanju sva se s sošolko Niko učili tako, da sva drug drugi napisali
različne matematične naloge iz poštevanke. Liste sva nato zamenjali. Naloge sva nato
rešili. Rešitve sva potem natančno pregledali in se pogovorili o napakah. Maja Koren

Tako učenje mi je všeč in je zabavno.

Nika Ogrin

Naloge sestaviš in rešiš. Vem, da bom pri preizkusu dobro znala.

Maja Koren

BRALI SMO V NADALJEVANJIH …
V podaljšanjem bivanju smo v nadaljevanjih brali dve knjigi: Medeno pravljico in
Težave in sporočila psička Pafija. Gospa Rozinka je zbolela in Pafija je kmet odnesel
na kmetijo. Pafi je zelo pogrešal svojo Rozinko, saj je bil zelo razvajen pes. Jedel je
samo kurje bedrce in banane, spal pa je v postelji gospe Rozinke. Na kmetiji pa je
doživel šok, ko so se mu ptiči pokakali v posodo za hrano.

Karin Menhart

UPORABA RAZLIČNEGA DIDAKTIČNEGA MATERIALA …
S Saro sva dobili pokrovčke s številkami do sto. Najprej sva poiskali števila v
posamezni desetici. Nato sva jih začeli sestavljati po vrsti od 1 do 100.
Aneja Jakupović
S sošolko Laro sva dobila fižolčke in pinceto. Odločila sva se, da bova vse preštela.
Vadila sva štetje in pravilen prijem svinčnika.

Tine Sijarto

… 26, 27 …

Dobil sem vrvico in leseno
deščico z luknjami. Skozi luknje
sem vtikal vrvico. Naredil sem
ribico. Zelo mi je bilo všeč. Delo
je podobno šivanju.
Patrik Ojstršek Vodovnik

BEREMO TUDI SAMI …

ILA

MEDVEDEK
JE …

PISANJE ČRK …
Črke smo se učili na različne načine. Poskušali smo jih narediti tudi s telesom. Napisali
smo besedo TETA. Sama sem pomagala narediti črko E. Bilo je zabavno.
Zala Čremožnik

Na tabli smo imeli liste za branje.
Lahko sem jih brala tako, da sem s
prstkom vlekla od črke do črke.
Potem

sem

besedo

gladko

izgovorila.

TETA
Tiara Štakne
Ko imam čas, v podaljšanem bivanju rada berem. Všeč mi je knjiga Biba leze. V njej
so pesmice. Najbolj mi je všeč pesmica Medvedek je zaspan. Govori o medvedku, ki
je zaspan in se ni hotel zbuditi.

RISANJE V BRIVSKO PENO …

Zala Čremožnik

Na mizo smo dobili brivsko peno. Vanjo smo pisali črke in risali. Z Jakom sva naredila
avto in motor.

Jan Lesnjak

V brivsko peno sem pisala črke.

Mija Kmetić Hajduković

Z Janom sva ustvarjala skupno risbo.

Jaka Sijarto

UČIMO SE S POMOČJO SLIKOPISA, POGLABLJAMO ZNANJE …
Pesmico Dekle je po vodo šlo smo se naučili v podaljšanem bivanju. Dobili smo liste
in nanje smo si pesmico po svoje narisali. Vsako kitico posebej. Pesem govori o deklici,
ki je šla po vodo. Ko jo je zajemala, je zajela ribico. Ribica jo je prosila, naj jo izpusti,
da bi živela. Deklica je bila usmiljena in jo je spustila. Kadar zapojemo to pesem, nas
učiteljica vedno pohvali.

Iza Potočnik

S plakatom smo hoteli pokazati in povedati, da je najpomembnejši obrok zajtrk. Z njim
pridobimo energijo za delo. Hrana naj bo lokalno pridelana, ker je ta najbolj zdrava. Ni
pripeljana od daleč in ni »špricana«. Saj veste: Po jutru se dan pozna.
Maja, Nika, Valerija, Medea

SADNO NABODALO
Naredili smo sadna nabodala. Najprej
Smo si umili roke, nato še sadje. Umito
sadje smo narezali na manjše kose in te
napikali na palčke. Do kosila smo jih
shranili v hladilniku. Po kosilu smo
povedali učencem, kaj smo počeli, in
nabodala razdelili. Naučili smo se, da je
sadje zdravo in da ga lahko pripravimo na
drugačen način.
Nejc De Costa

ZAKAJ BI BIL JAZ JAKEC (po ogledu gledališke predstave v Celju) …
-

ker bi lahko bil v breskvi velikanki

Tine

-

ker bi bila srečna s pikapolonico, stonogo, kobilico, pajkom, črvom

-

ker bi imela prijatelje

-

ker bi ugotovil, kaj je smisel prijateljstva

-

ker bi imela za prijatelje živali

-

ker bi imela pogum

-

ker bi z breskvijo velikanko »speštal« tetki

-

ker bi se lahko družila z živalmi

-

ker je bil prijazen

-

ker bi rada rešila stonogo

Eva

Lara K. U.
Nejc

Patricija

Karin
Patrik

Sara

Iza
Tisa

TRETJEŠOLCI SO O ŠOLI POVEDALI …
Na naši šoli imamo veliko dejavnosti, zato je bivanje v šoli zabavno. Super je tudi to,
da imamo krasne učiteljice.

Nika Ogrin

V šoli imam rad šport, ker se ni treba učiti, skačemo pa v višino, se igramo, lovimo,
delamo gimnastične vaje … in tako gibamo.

Urban Stropnik

Meni je v šoli zanimiva matematika in rokomet. Rad prihajam v šolo, ker imam veliko
prijateljev in se veliko naučim.

Lovro Videmšek

Uživam pri likovni umetnosti, ker sem rad ustvarjalen in pri predmetu ni treba nič pisati
in računati. V šoli imamo čas za igro in jaz se rad igram s prijatelji.

Jošt Rogeljšek

Meni je všeč podaljšano bivanje, ker rada ustvarjam, rišem, slikam. Zanimiva mi je
igra s prijatelji, rada vadim poštevanko.

Medea Štakne

Všeč sta mi matematika in glasba. V podaljšanem
bivanju pa se lahko igramo in ustvarjamo.

Maja Koren

Šola je zame super. Veliko se naučim, družim s prijateljicami. Rada imam glasbo in
matematiko. V podaljšanem bivanju pa rada delam nalogo.

Valerija Stropnik

KAJ SMO POČELI MED ZIMSKIMI POČITNICAMI …
Obiskal sem karneval. Videl sem parkljne. Nič me ni bilo strah. Jan
Obiskala me je Tija Sara. Sva se igrali in delali maske. Lena
Igral sem se in počival. Praznovali smo rojstne dneve sorodnikov. Aljaž
Smučal sem na Golteh. V smučanju sem že dober in sem še napredoval. Jaka
Drsal sem se, pekli smo kekse, igral sem se zunaj, obiskal sem karneval. Rok
Obiskala sem babico, igrala sem se. Mia
Z Leno sva se smučali, gledali sva risanko, pri njej sem tudi prespala. Tia Sara
Hodila sem v smučarsko šolo, obiskala sem karneval in babico. Zala
Mami mi je kupila kostum, hodila sem na športni tabor. Tiara
Smučala sem se v Italiji in Kranjski Gori, kepali smo bunker, iskali medvedove
stopinje, dobila sem medaljo na tekmi. Nika
Obiskali smo pustni karneval, vozil sem se s kolesom in padel, opekel sem se na
sveči, kupili smo novo kosilnico. Lovro
Z mamo in Flavio sem šla na vrh Loma, obiskala sem pustno zabavo, obiskali so nas
kurenti. Medea
Na računalnik v Wordu so izjave zapisale učenke: Medeja, Nika, Anja in Maja v
oddelku podaljšanega bivanja.

3. USTVARJALNO
RAZVEDRILU,

PREŽIVLJANJE
RAZVIJANJU

ČASA,

INTERESOV

KI
IN

JE

NAMENJEN

SPOSOBNOSTI,

SPROSTITVI …
KAKO SE DA NAUČITI PESEM …
Tovarna Zlatorog ne dela več preprog, je čisto zaostala, ker nima materiala. Materiala
več ne bo, zato preštej do sto. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100.
Četrtošolci smo igro pokazali prvošolcem. Pesem smo večkrat zapeli, da so si
zapomnili besedilo in melodijo. Ko so prvošolci to znali, so se nam priključili v krogu.
Skupaj smo potem igrali igrico, dokler ni ostal samo zmagovalec.
POKAŽIMO
JIM.

Ema Ločan

IGRAJMO SE

.

SKUPAJ

PLES

V podaljšanem bivanju je učiteljica pripravila glasbo, na katero smo zaplesali in se
tako razgibali in sprostili. Na sliki plešemo ples opic.

Lara Kokošinek Urleb

Plesali smo otroške plese in plese, v katerih smo z gibanjem posnemali živali. Tudi
pingvine.

Patricija Medved

PLESALI SMO NA PROSLAVAH …

Na proslavi ob dnevu enotnosti in samostojnosti smo učenci drugega razreda nastopali
na šoli v Šoštanju. Oblečeni smo bili v folklorne kostume. Plesali smo otroška plesa Mi
se z vlakom peljemo in Potujemo v Topolšico ter peli pesem Dekle razposajeno. Vse
smo se jih naučili v podaljšanem bivanju. Na proslavi je bil predsednik Državnega
zbora, gospod Milan Brglez. Meni je bilo super.

Sara Ovčjak

Na proslavi ob visoki obletnici stavbe šole v našem kraju smo v naši telovadnici v
tretješolci decembra plesali zibenšrit, povedali nekaj zbadljivk in zapeli pesem Bil je
konjenik. Vadili smo v podaljšanem bivanju, meni je bilo všeč.

Valerija Stropnik

BESEDNO USTVARJANJE …
Jaz sem Lara. Pišem se Kokošinek Urleb. Živim v Topolšici 169. Imam dve sestrici:
Victorio, Becky. Rada ustvarjam. Naučila sem se nekaj pesmi v podaljšanem bivanju.
Lara Kokošinek Urleb

Nejc De Costa: ŽELVA
Želva je počasna, mirna kot uspavanka.
Kot kamen je trd njen oklep.
Skupaj z njo bi šel rad na potep.

Sara Ovčjak: ZAJČEK
Zajček mali družbo najde
tam na zeljni njivi.

Zajčki mali se igrajo
tam na zeljni njivi.
Zajčki mali so veseli
tam na zeljni njivi.
Aneja Jakupović: KRATKA PESEM
Moja kura je fina gospa.
Vsak dan znese modra jajčka dva.
Sara Ovčjak: PTICI
Ptica drobna, ptiček moj
letata do neba.
Iščeta gnezdo, iščeta hrano
za mladička dva.
NAJ PESEM POVE
Sredi aprila 2017 sem se udeležil prireditve Naj pesem pove na OŠ Prebold, kjer sem
povedal svojo pesem. Pesem govori o želvi, ki je počasna in ima zelo trd oklep. Ker je
taka, bi rad šel z njo na potep. Zelo sem bil vesel, da sem lahko šel na to prireditev in
se predstavil. Z mano je nastopila še moja sošolka Aneja, ki je povedala kratko pesem
o fini kuri. Še bom pisal pesmi.

Nejc De Costa

TO SEM JAZ
Jaz sem Tine. Pišem se Sijarto. Rad igram badminton in nogomet. Iz različnih škatel
rad sestavljam stvari. Včeraj sem dobil veliko škatlo. Iz nje bom naredil avto.
Tine Sijarto
CIRKUS
V cirkusu je bil zelo vesel klovn in ljudje so ga občudovali. Imel je tri otroke. Ime jim je
bilo Tine, Jaka in Jure. Klovn je bil vsak dan v cirkusu in vsak dan je bil drugje in nikoli
doma. Ime mu je bilo … to pa je skrivnost …

Tine Sijarto

Sredi gozda je bila koča in v njej je živela družina Hegeenj. V njej je živel klovn Franc
in njegova žena Metka, maček Taček, pa slon, konj in papiga. Nekega dne je bil čas
za cirkus. Klovna je bolel zob, pa bi mogel zabavati ljudi. Vprašal je ženo, če bo ona
opravila nastop. Rekla je ne, ker da ima veliko dela. Klovn je rekel, da njegov nastop
pač odpade.

Aneja Jakupović

OPIS MOJE SLIKE
Zmaj je hiter. Na repu ima bunko, z njo močno zamahne. In vse premaga. Po celem
repu ima bodice. V primeru, da se mu kdo približa, jih spusti. V zobeh ima strup in
človeka ubije. Lahko bruha ogenj. Ima velika krila za hiter let. Ima tudi oster vid.
Lena Tomazini

UMAZANE ROKE
Roke si moramo umivati, ker so na rokah bacili, mikrobi. Zaradi njih lahko imaš težave
z zdravjem in zboliš.

Lena Tomazini

MOJA SESTRIČNA JE NASTOPILA V MUZIKALU ČAROVNIK IZ OZA
Moja sestrična Hana se je vpisala na plesni krožek. Kmalu so izvedeli, da bodo
nastopili v predstavi Čarovnik iz Oza. Začele so se redne vaje in kasneje vaje v
kulturnem domu. Ker bi vaje popoldan trajale predolgo, so igralci izpuščali pouk. Vadili
so vsak dan. Za prvo predstavo je bila zelo živčna, a se je vse dobro izteklo.
Ema Ločan
PUJSEK
Na naši kmetiji imamo štiri pujse. Eden med njimi je večji. Po celem telesu ima dolgo
dlako. Na glavi ima dolga ušesa in majhne oči. Ima tudi veliko močnih zob. Stoji na
močnih nogah. Rad bi, da bi naš pujsek dolgo živel.

Lovro Videmšek

DARILCE ZA MAMICE
Pripravili smo si kozarce, zemljo in seme trave. Zemljo smo dali v kozarce, jo potlačili,
dodali semena, dobro zalili in postavili na svetlobo. Cel teden smo travo zalivali in
opazovali. Izrezali smo rožo, jo prilepili na palčko in jo zapičili v kozarec. Čisto na koncu
smo prilepili še oči.

Sara Ovčjak

PTIČKI
Za gregorjevo smo ustvarjali ptičke. Pripravili smo si flumastre, škarje, papir in lepilo.
Izstrigli smo posamezne dele, jih prilepili, obrisali in pobarvali. Na gregorjeno se ptički
ženijo.

Nika Ogrin

PUSTNE MASKE

Svojo masko sem narisala s kredo na tablo. Risanje na tablo se mi zdi super.
Medea Štakne
Za slikanje maske sem potrebovala temperabarvice, vodo in čopič. Delala sem
natančno in počasi.
Maja Koren
V času pred pustom sem ustvarjala pustne maske. Rada ustvarjam in rišem. Masko
sem obrisala, pobarvala in izstrigla.

Nika Ogrin

DRUGE SLIKARIJE …
Risala in slikala sem svojo družino. Prvi je ati, druga mamica, nato je Ožbej, pa jaz in
Gašper.
Zala Čremožnik
Likovno sem ustvarjala. Risala in slikala sem rože. Pripravila sem si vodene barvice,
čopič in vodo. Najprej sem vazo in rože narisala s črnim flomastrom in nato pobarvala
rože in ozadje.

Tia Sara Smeh

KO SMO OBISKALI VRTEC …
V podaljšanem bivanju smo se naučili veliko pesmic, ki smo jih peli ali deklamirali. Ko
smo bili pripravljeni, smo šli v vrtec v skupino bodočih prvošolcev in tam pokazali, kaj
vse znamo. Potem smo skupaj zaplesali dva plesa. Meni je bil nastop v vrtcu super.
Zelo sem se zabaval in užival. Najraje imam pesmico Zvončki in trobentice, ki je
popevka.

Jaka Sijarto
… SEGA DO
SRCA …

V vrtcu so nas čakali otroci. Na tla smo dali kartice, na katerih so bili narisani različni
predmeti. Ko so otroci obrnili kartico, smo mi vedeli, kaj moramo povedati ali zapeti.
Otroci iz vrtca so nam pa zaplesali. Meni je bila najbolj všeč pesmica Zvončki in
trobentice.

Zala Čremožnik

IZBEREM
KARTICO.

KUHANJE PLASTELINA
V podaljšanem bivanju smo si skuhali plastelin. Vse sestavine smo dali v posodo in
jih dobro premešali. Zmes je postala gladka in potem smo jo ohladili. Dobro smo jo
zgnetli in se začeli igrati.
Če vam je dolgčas, si plastelin naredite še sami.

Nejc De Costa

VALJAM,
GNETEM …

RECEPT ZA PLASTELIN
2 lončka vode
2 lončka moke
1 lonček soli

Naredil bom
najdaljšo
kačo.

1/2 lončka gustina
2 žlici olja
barvilo
Vse sestavine, razen barvila, sesujemo v kozico ali globoko ponev ter dobro
premešamo z metlico (tekočina naj bo gladka, brez grudic). Posodo nato postavimo
na ogenj in mešamo, dokler se vse sestavine ne sprimejo in nastane ena velika trda
kepa. Kepo testa potem delno ohladimo in ji dodamo barvilo za jestvine (barvilo za
dekoracijo sladic ...).
PRVOMAJSKE POČITNICE …
Karin, kje si preživela prvomajske počitnice?
Prvomajske počitnice sem preživela v Izoli z mamo, sestro Vito in Marico.

Kdo je Marica?
Marica je gospa, ki ne more skrbeti zase, ne more govoriti in diha s pomočjo cevke.

Kaj je delala tvoja mami?
Moja mami je skrbela za Marico. Mamica jo je hranila, dala ji je za piti, brisala ji je nos,
oblačila jo je, dvigala jo je in jo posedala na voziček. Zelo sem vesela, da moja mami
pomaga ljudem. Njeno delo je zelo naporno.
Kaj si počela ti, Karin?
Mamico sem poklicala, kadar je Marica potrebovala, da se ji zamenja cevko v grlu.
Marica je potem laže dihala. Vozila sem se z invalidskim vozičkom v naročju gospe
Katrine. Bila sem med invalidi, ki so zelo ubogi in potrebujejo veliko pomoči.
Karin Menhart

Med prvomajskimi počitnicami sem šla k Patriciji na počitnice za en dan. Pekli sva
kolačke, božali zajčka Sivčka in kure ter bili med kravami. Špricali sva se, kopali in
skupaj spali. Imeli sva se v redu.

Aneja Jakupović

IGRE …
Igranje igre koko loko. Vsak tekmovalec dobi ladjico z obroči različnih barv. Obroč mora
pasti na flaminga. Če imaš veliko zadetkov, dobiš zlato školjko. Zadetek krokodila
pomeni, da imaš na razpolago manj obročev. Zmagovalec je tisti, ki zbere največ
školjk.

Urban, Lovro, Jošt

V podaljšanem bivanju se najraje igram s svojimi prijatelji. Skupaj gradimo stolpe iz
kock.

Anže Podvratnik

Rada igram šah, rada rišem.

Lara Drofenik

Rada rišem, slikam, se igram s sošolci in sošolkami, sestavljam.

Tisa Borovnik

Rad delam domačo nalogo, rad rešujem matematične naloge, rad se igram z Jakom
in Aljažem.

Rok Ovčjak

Četrtošolci uspešno zaključujemo štiriletno šolanje na podružnični šoli.
Odhajamo na centralno šolo v Šoštanj. Zapisali smo, česa se veselimo, kaj nas
skrbi, kakšna so naša pričakovanja.
Tam mi ni že na videz všeč, zato bi rada ostala na tej šoli. A komaj čakam, da grem v
peti razred, čeprav je to na šoli v Šoštanju.

Anja Kompan

Na tej šoli je bilo zelo super, ampak se veselim petega razreda.

Ema Ločan

Raje bi ostala v Topolšici, a komaj čakam, da vidim, kako je tam in kaj se dogaja.
Melisa Ros

Veselim se tega, da dobim nove prijatelje. Skrbi pa me, da bo snov v petem razredu
še težja.

Lucijan Pergovnik

Želim si, da bi ostal še na podružnici v Topolšici, a moram nadaljevati pot spoznavanja
ljudi in spoznavanja novih učiteljev.

Marsel Tajnik

Želim si, da bi tukaj ostal še eno leto. Malo me je strah nove šole, ker je zelo velika. A
hočem spoznati, kako je tam.

Ožbej Čremožnik

Veselim se tega, da bom na novi šoli spoznal nove prijatelje, a bom tudi žalosten, ker
bom pogrešal staro topolško šolo in vse učiteljice v njej.

Tadej Menih

Tukaj je bilo res super. Ko bom v Šoštanju, bom pogrešala staro šolo.

Urška Treven

Veselim se tega, da bo šola večja in srečeval bom sestro. Skrbi me, da se lahko na
tako veliki šoli izgubiš. Mogoče bodo bolj stroge učiteljice. Pričakujem, da se veliko
naučim.

Jan Rožič

Na šoli v Šoštanju bom spoznala nove prijatelje in učiteljice. Prvi dan bo zagotovo
čudovit, saj bomo spoznali razrede, knjižnico … Slabost odhoda je v tem, da mogoče
ne bom sošolka s trenutnimi prijateljicami in prijatelji.

Ema Drofenik

Raje bi ostala v Topolšici. Želim pa si spoznati nove prijatelje.

Clara Hojnik

REŠI!

UGANI, REŠITVE PA NARIŠI.

Kaj je to? Z njim zmeriš, koliko si velik.
Pušča različne sive sledi, z radirko pa jih več ni.
Zjutraj budi in malo leti.
Na nosu stojijo in te z jasno sliko razveselijo.
Tvoje roke krasi, te lepšo naredi.
Ne vidiš jih, ker majhni so, ti za zdravstvene težave povzročajo.

4. POGLED SKOZI FOTOGRAFIJE IN LIKOVNA DELA

Lena Tomazini

Aljaž Stropnik

Urban Stropnik, Lovro Videmšek,

Nika Ogrin, Maja Koren, Medea Štakne,

Jošt Rogeljšek

Valerija Stropnik

Patricija Medved
Internetni viri:
http://maminamaza.si/naucimo-se-risati-kuzka/
https://pixabay.com/en/girl-happy-dress-stickman-305371/
http://igre.6te.net/pobarvanke5.htm
Slike za križanko so pridobljene na internetu.

Jaka Sijarto

