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Dragi bralci,
za nami je še eno zelo uspešno
šolsko leto in do začetka novega
nas čaka najlepši del leta –
počitnice! Želim vam, da jih
preživite varno in sproščeno,
ponosni na svoje dosežke,
ponosni, da ste Borci in da ime
naše šole pozna že toliko ljudi.
Veliko se je dogajalo in skupaj
smo veliko dosegli – tako vi,
učenci, kot vaši starši in tudi
sleherni zaposleni na šoli, saj smo
le skupaj lahko uspešni in le z
medsebojnim
sodelovanjem
lahko
sledimo
naši
viziji
“Spoštovanje,
odgovornost,
znanje naše so vrednote – skupaj
delamo zanje!” Ponosni smo
lahko, da je tudi v vsakdanjem
šolskem življenju tako! Če vam
bo pa kdaj med počitnicami po
šoli dolgčas, ste vabljeni k
prebiranju našega glasila, da se
spomnite nekaterih najlepših
trenutkov, dosežkov, utrinkov ter
dejavnosti, ki so med letom
bogatile življenje pod našo šolsko
streho.
Želim vam obilo užitkov ob
branju!
Ravnateljica mag. Lučka Lazarev
Šerbec

DOGAJALO SE JE V
ZAČETKU ŠOLSKEGA
LETA …
● DOBILI SMO NOVO UČILNICO
V šolskem letu 2017/18 je naša šola
pridobila izjemno pridobitev – novo
učilnico, ki je namenjena bolj zdravemu
in razgibanemu pouku, saj v njej ni
klasičnih miz in stolov, ampak
kinestetične mize. Učilnico smo
preizkusili že prvi šolski dan in se
strinjali, da je res odlična!

Sedmošolci na prvi šolski dan v
kinestetični
učilnici
(foto:
A.
Petelinšek)
● POGLED V PRIHODNOST
Kdo ve, kakšen bo svet čez 10 let?
Kakšni bomo mi? Verjetno nihče.
Vemo pa, kaj si predstavljamo in svoje
misli hranimo kot zaklad. Naši
devetošolci so svoj zaklad – časoovno
kapsulo – skrbno zakopali in jo bodo
čez 10 let ponovno odkopali ter
primerjali, koliko so se njihove
napovedi uresničile.
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9. A je zakopal svojo časovno kaspulo.
●
TEDEN
OTROKA
IN
VEČJEZIČNOST NA NAŠI ŠOLI
V tednu otroka smo bili šesto- in
sedmošo v kinu, osmo- in devetošolci
pa smo v šolski knjižnici prisluhnili
ljudem, ki živijo drugačne zgodbe od
vsakdanjih.
Ob evropskem dnevu jezikov pa smo
organizirali delavnice na temo
Večjezičnost na naši šoli. Učenci tujci
so predstavili svoje jezike, prevedli
besede, zapeli pesmi in posneli filmčke
v svojem jeziku.

● VETRNICE ZA MIR
Naši tretje- in četrtošolci so se v sklopu
mednarodnega projketa »Vetrnice za
mir« že tradicionalno udeležili
prieditve v Mestnem parku ter
simbolično posadili pisane vetrnice, s
katerimi so želeli spomniti na pomen
miru in temeljnih čoveških vrednot.

● POHOD ČEZ POHORJE
V četrtek, 21. 9. 2017 so se naši učenci
letos že tretje leto zapored odpravili na
daljši pohod iz Slovenske Bistrice,
skozi Bistriški Vintgar do Treh kraljev.
Pohod je bil poučen v več pogledih, saj
so učenci spoznali veliko o sebi in
naravi, ki jo običajno le opazujemo od
daleč. Videli so Črno jezero, se
poklonili spominu na padle borce
Pohorskega bataljona ter si ogledali
partizansko bolnišnico Jesen in se nato
preko Areha po južnih pobočjih Pohorja
vrnili v Maribor. Po treh dneh hoje in
skoraj 50 premaganih kilometrih so
zadovoljni in ponosni, da jim je uspelo.
skelnili, da se naslednje leto znova
podajo na takšno dogodivščino. Bilo je
LEPO!
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NOVEMBER, MAISTROV
MESEC

Nagovor ravnateljice in zbrani gostje
okrogle mize.
Mesec november je že tradicionlano
posvečen obeležitvi Maistrovega dne.
Letos je bilo leto še posebej slovesno,
saj mineva 100 let, odkar je general
Maister osvobodil slovensko severno
mejo, zato so bile tudi naše dejavnosti
še bolj raznolike, kot so sicer. Tako smo
ob šolski prireditvi nastopali tudi v
Narodnem domu Maribor ter v
mariborski kadetnici, ustvarjali smo s
kiparjem,
gospodom
Srečkom
Ornikom, organizirali pa smo tudi
okroglo
mizo
ob
jubilejenem
Maistrovem letu, ter literarni natečaj
Domvina je ena in edina, ki je svoj
epilog dočakal s kulturno prireditvijo
ob Maistrovi lipi v mesecu juniju.
Ponosni smo, da smo sodelovali z
Mestno
občino
Maribor,
z
Domovinskim društvom generala
Rudolfa Maistra in da smo prvi gostili
rastavo Maistovih obeelžij, ki jo je
pripravil gospod Aleš Arih in je bila
razstavljena tudi v Narodnem domu,
nato pa je potovala (in bo še v
prihodnjem
šolskem
letu)
po
maribosrkih osnovnih šolah.

Srečanje in ustvarjanje s kiparjem

Maistrov koledar in Maistrov kipec

ŠOLA IZVEN ŠOLSKIH
ZIDOV
ŠOLE V NARAVI
2. razred
CŠOD Planinka
Drugošolci so znanje in nepozabne
vtise nabirali v šoli v naravi sredi
neokrnjene narave na Pohorju. Čeprav
je bila to za nekatere prva daljša ločitev
od staršev, so se vsi strinjali, da bi še
ostali.
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5.r, Ribnica na Pohorju
Zjutraj, 5. 3. 2018, nas je ob 8.30
pričakal pred šolo avtobus. S
pakiranjem smo imeli težave in skoraj
sem pozabila pancarje in smuči v
telovadnici. Na naš cilj smo prispeli
okoli 10.00. V sobe smo odšle, kar se je
dalo hitro. Dobile smo kartico in se v
sobi razpakirale. Ni minilo dolgo in že
smo si natikale smuči in obuvale
pancarje. Dolgo smo smučali in se učili
smučati. Kasneje smo imeli samo pol
ure in smo že bili na nočnem pohodu.
Po pohodu smo šli na večerjo, ki je bila
naravnost okusna. Šola v naravi je
prehitro minila.
Ema Kovačič Kelemina 5. b
Ko smo prišli v šolo v naravi, smo
prtljago odnesli iz avtobusa. Dobili smo
omarice za smuči. Razdelili smo se v
sobe in dobili kartice zanje. Nato smo
odšli v sobe ter razpakirali. Imeli smo
prosti čas. Sledilo je kosilo. Po kosilu
smo imeli malo prostega časa, nato pa
smo se šli smučat. Bil sem v boljši
skupini. Po smučanju smo imeli malo
prostega časa, nato pa smo odšli na
pohod. S pohoda smo šli na večerjo,
nato je sledilo pisanje dnevnikov in
pospravljanje. Šolo v naravi bi lahko
imeli večkrat.
Taj Kmetec 5. a

7. razred, Fiesa
Sedmošolci so napoved poletja
doživeli med šolo v naravi v Fiesi, kjer
so preživeli nepozabnih 5 dni. Vreme
je bilo čisto poletno, tako da so lahko
učenci ob raziskovanju biološke in
geološke raznolikosti v polnosti užili
vse radosti slovenskega morja in
promorksega sveta. Tudi oni se
strinjajo, da bi lahko takšno obliko
pouka izvajali vsako leto!

GLASBA NAS POVEZUJE
Glasba ima res neverjetno moč, na naši
šoli pa tudi velikokrat združi tako
nastopajoče kot goste in učence popelje
celo v tujino.
● Naš mladinski pevski zbor je nastopil
pred deželno hišo v Gradcu. Ob ledenih
jaslicah so obiskovalce pobožali z
angelskimi glasovi.
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● Prireditev ob dnevu žena

Nastop v prazničnem decembru.
● Nastop na šolski Maistrovi prireditvi
● Koncert mladih bendov

● Nastop ob dnevu samostojnosti in
enostnosti

● Božični koncert
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ERASMUS + LAB 4
SPACE

Matteo Corradini. Tudi vsaka država je
morala pripraviti nekaj aktivnosti za
ostale udeležence. Naši učenci so
predstavili ples ob bistrem potoku je
mlin ter ga naučili tudi vse ostale
učence. Prav tako so jih naučili igre
mačka in miš, ristanc in čarovnica meša
barve. Ves čas so bili v skupinah
pomešani učenci iz vseh štirih držav,
tako da so med seboj navezovali stike in
prijateljstva. Po treh dneh so se vsi
skupaj odpravili v Castel San Giovanni.
Obiskali so osnovno šolo, kjer so
prisostvovali pouku. Na terapevtski
farmi z veliko različnimi živalmi so
lahko jahali konje, se družili z mucami,
s kozami, konji, kravami in poniji. V
petek so obiskali živalski vrt v Torinu,
v večernih urah pa se udeležili
“Pravljičnih delavnic”, kjer so morali
preko različnih ugank, rebusov ter
nalog poiskati rešitve in rešiti končno
uganko. Vsi so se strinjali, da je bilo
druženje nepozabno!

ITALIJA
LATVIJA

V okviru mednarodnega projekta
Erasmus +, Lab4S.P.A.C.E. so se naši
petošolci udeležili izmenjave v Italiji,
kjer so se poleg Italijanov srečali še z
vrstniki iz Latvije in Španije.
Prve tri dni so preživeli v mladinskem
domu Scout base Spettine. Vse
delavnice in aktivnosti so potekale na
temo “My little monsters”. Delavnice
so izvajali tudi prostovoljci občinskega
Karitasa ter lokalni pesnik in pisatelj

V nedeljo, 27. 5. 2018, smo se zgodaj
zjutraj zbrali na parkirišču pred šolo, saj
nas je čakala dolga pot do Latvije.
Komaj sem čakala, da se bom prvič
peljala z letalom, čeprav me je bilo
malo tudi strah. Ta strah je kmalu
izginil, ko se je letalo dvignilo v zrak in
sem pod seboj videla mahjne hiše in se
avtomobilov skoraj ni več videlo. Pravi
postanek je bil v Frankufurtu. Tam smo
prestopili na drugo letalo, ki nas je
peljalo do Rige. Po pristanku smo
počakali še na učence iz Italije in
Španije. Vsi skupaj smo se z avtobusom
odpeljali do hotela. Hotel je bil podoben
lepo urejeni graščini. Ob njem je bil tudi
bazen in prostor za igro. Razporedili
smo se v sobe, ki so bile tudi zelo
urejene. Potem smo odšli na večerjo,
hrana je bila zelo dobra. Naslednje jutro
smo se zbudili, pozajtrkovali ter se z
avtobusom
odpeljali
go
šole
gostiteljice, kjer so nas lepo sprejeli.
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Priredili so nam predstavo, nas
popeljali po šoli in nas pogostili.
Naslednji dan smo vsem prisotnim
predstavili našo šolo in državo. V
naslednjih dneh smo spekli tudi vsak
svoj kruh, ki smo ga lahko odnesli
domov. Bil je zelo dober. Na šoli smo
tudi
pripravljali
vsak
svoje
tradicionalne jedi. Mi smo pripravili
pohorsko omelto, skuhali smo kranjsko
klobaso, postregli pa smo tudi z
domačim kruhom in orehovo potico.
Vse je izginilo v trenutku! Zelo všeč mi
je bil obisk muzeja voščenih lutk, kjer
smo si lahko nadeli grajska oblačila in
se slikali. Seveda smo si ogledali tudi
latvijske gradove in muzeje. Zelo sem
uživala, ko so na šoli priravili igre, v
katerih smo vsi sodelovali. Najbolj mi
je v spominu ostala igra, pri kateri smo
morali prečkati potok preko debele
veje; nekaterim je uselo (meni recimo),
nekaterim pa ne in so padli v potok.
Vreme nam je bilo zelo naklonjeno, saj
je bil ves teden sončen in smo se lahko
kopali, čeprav voda ni bila ravno topla.
Najboljše je bilo, ko so nas odpeljali do
jezera s čudovito plažo. Počutila sem se
kot na morju! V četrtek smo se odpeljali
v latvijsko glavno mesto, v Rigo. Vso
pot smo na avtobusu vsi skupaj veselo
prepevali. Ogledali smo si mesto in
imeli nekaj prostega časa. Vse, kar je
lepo, se prehitro konča in tako je prišel
dan slovesa. Poslovili smo se od svojih
novih prijateljev. Bili smo žalostni,
nekateri so celo jokali. Potovanje v
Latvijo je bila zelo dobra izkušnja, saj
sem spoznala nove prijatelji, ki so me
veliko naučili in upa, da jih bom še kdaj
videla.
Nina Jančec, 6. A

.
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ERASMUS
+
LATCH
(Literacy at the childrens
hearts)

ODMEVNI DOGODKI IN
DOSEŽKI
● Obisk muce Copatarice
V začetku aprila je učence prve triade

V sklopu evropskega projekta LATCH
(Literacy At The Children’s Hearts), ki
ga izvaja Erasmus+, smo gostili
sodelujoče šole z Malte, Irske in
Islandije.

● Zlata kuhalnica

Namen projekta je raziskati in
opredeliti različne načine učenja branja
tako materinega jezika kot tudi
angleškega in po načelih dobrih praks
učencem olajšati učenje angleščine.

18. maja 2018 je na Srednji šoli za
gostinstvo in turizem Maribor potekalo
regijsko
tekmovanje
za
Zlato
kuhalnico, ki ga organizira Turistična
zveza Slovenije. Zlato priznanje so
osvojile: Ela Habjanič, Lina Kmetec,
Salam Hajir Saif, Dorotea Tomasović
in
Neja
Kolarič.
Mlade kuharske mojstrice so se
pomerile v pripravi rižote in vanilijeve
kreme s sadjem. Naša ekipa je
pripravila rižoto s sardelicami in
koromačem, vanilijevi kremi pa so
dodale jagode in polnjene popse. Hrano
so domiselno dekorirale, izdelale meni
karto in recepturo.
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● Mladi za napredek Maribora

Nagrajenke s priznanji

Na letošnjem natečaju Mladi za
napredek Maribora so naši mladi
raziskovalci dosegli izjemen uspeh.
Med mariborskimi šolami je bila prav
naša tista, ki je na področju
raziskovanja dosegla največji napredek
v primerjavi s preteklim šolskim letom.
Na natečaju smo sodelovali s kar
devetimi nalogami, od katerih jih je kar
šest sodelovalo tudi na državnem
srečanju mladih raziskovalcev.
Dve od teh šestih nalog sta se uvrstili v
drugi krog državnega tekmovanja in
tako so v ponedeljek, 14. 5. 2018, štiri
učenke zagovarjale svoje delo v Murski
soboti. Učenka Lara Stegnar je
zagovarjala nalogo z naslovom “Pravilo
petih sekund” na področju biologije,
Taša Horvat, Lea Strniša in Katarina
Nedoh pa so zagovarjale nalogo z
naslovom “Štirikotnik in njemu
ploščinsko enak trikotnik” na področju
matematike ali logike. Vse štiri so
prejele srebrna priznanja, ki so za nas
kot zlata! Na šoli smo na njihov uspeh
zelo ponosni.

● Razstava o olimpijskih igrah
V tednu otvoritve 23. zimskih
olimpijskih iger v Pjongčangu, Južna
Koreja (9. – 25. 2. 2018), so učenci
naše šole z mentorico pripravili
razstavo Olimpijske igre, ki predstavlja
zgodovino olimpijskih iger, simbole
olimpijskih iger, slovenske športne
barve in ostale zanimivosti.

● Bralni dogodek v okviru projekta
E+
V okviru projekta Erasmus +,
LAB4S.P.A.C.E. smo v prijetno okolje
šolske knjižnice povabili starše ter jim
predstavili
knjige
s
tematiko
drugačnosti in sprejemanje le-ta. Moto
druženja je bil »Za vsako bolezen rožica
raste, za vsako težavo pa se knjiga
najde«.
je bil ves teden sončen in smo se lahko
kopali, čeprav voda ni bila ravno topla.
Najboljše je bilo, ko so nas odpeljali do
jezera s čudovito plažo. Počutila sem se
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● Pohod za zaključek
športnih dejavnosti

šolskih

V petek, 8.6.2018, in soboto, 9.6.2018,
so učenci v okviru Zdravega
življenjskega
sloga
in
izbirnih
predmetov s področja športa izvedli
dvodnevni pohod na Pohorje. V
spremstvu dveh učiteljev športa se je 22
odpravilo na pot od šole do Doma
Miloša Zidanška na Pohorju. Tam so
nadaljevali s športnimi igrami, okusno
večerjo in
prijetnim
večernim
druženjem. Drugi dan so pohod
nadaljevali po grebenu Pohorja do
razglednega stolpa, mimo Bellevueja
do spodnje postaje gondole, kjer so
učence pričakali starši. Ponovno so
preživeli nepozabne trenutke v naravi
in se sprostili ob veselem druženju.

● Simbioza šola
Ponosni smo, da smo ponovno osvojili
naslov »Simbioza šola«.
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BORČEVSKI UTRINKI

● Sprejem prvošolčlov v šolsko
knjižnico
● Prvi september za prvošolčke

● Živa knjižnica na obisku

● Nova podoba šolske knjižnice

● Sodelovanje
mestnem teku

na

mariborskem
● Petošolci so soustvarjali kulturni
dnevnik
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● Druženje v šolski knjižnici
● Sprejem prvošolčkov s šolsko
skupnost

● Petošolci na obisku v SNG

● Gledališka predstava Društva za
boljši svet

● Obisk pri brigadirju E. Anželju

● Enajsta šola v okviru tedna otroka

● Ekskurzija v Krapino

● Obisk knjižnice – Rastem s knjigo
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● Ekskurzija v Zagreb

● Božično-novoletni koncert

● Obisk policista in predavanje o
varnosti

● Prijateljstvo ne pozna meja

● Obisk bivšega učenca kot motivacija
bodočim generacijam

●Obisk dedka Mraza

●Šola v kulturi

● Predstavitev lastne kulture je
izjemno pomembna
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LITERARNI KOTIČEK

Moja domovina

Znanje, najboljši priatelj

Moja domovina je Slovenija. Je moj
dom, tukaj živim, odraščam; tukaj
doživljam vse dogodivščine.
Svojo domovino imam rada zaradi
njene lepote, zaradi osupljivih
razgledov iz zasneženih vrhov
Triglava, ki segajo v oblake, zaradi
zelenih rek, zaradi gozdov, v katerih se
skrivajo veveričke in v katerih se mah
ovija okoli dreves. Rada jo imam
zaradi travnikov, polnih čebel, in
zaradi ljudi – junakov, ki varujejo našo
domovio.
Ponosna sem na svojo domovino, na
prelepo naravo in na dobre ljudi.
Poskrbeti pa moramo, da bo narava
ostala lepa in ljudje še naprej dobri ter
delavni.
Nika Ornik, 7. a

Znanje je naš najboljši prijatelj.
Uporabljamo ga vsak dan, v vseh
situacijah, z njim pomagamo drugim
ter ređujemo probleme. Za
pridobivanje znanja je potrebno veliko
učenja. Vsi se ne učimo enako radi in
enako dosti. Nekateri se ne učijo zaradi
lenobe, drugi pa imajo resne težave,
zaradi katerih se težje učijo in so bolj
uspešni le na določenih področjih.
Učimo se od vseh in vsega, kar nas
obdaja in ne samo za teste, pač pa za
vse življenje. Včasih se učimo, ne da
bi se sploh zavedali, da se učimo.
Hvaležni pa smo lahko tudi učiteljem,
saj nam posredujejo informacije, ki jih
bomo potrebovali v šolanju in v
nadaljnjem življenju.
Ema Hauc, 8. a
Odrasla oseba, kakršna bom nekoč
ostala, še ni povsem definirana. Želim
si postati športna fizioterapevtka,
hkrati pa obdržati svojo umetniško
stran – ples. Zavedam se, da je za oba
poklica potrebno veliko znanja na
različnih področjih. Kaj pa je znanje?
Znanje je kot nekakšna roža, ki jo
sproti zalivaš z učenjem in zato raste.
Zanje ni samo definicija nekega pojma,
ki si jo možgani mimogrede zapomnijo
ali pa formula hitrosti, ki ti prav nič
hitro ne gre v glavo. Znanje je čisto
vse, česar se naučiš – tudi izven šole in
učbenikov. Trenutno sem v zadnjem
razredu osnovne šole in se učim o vseh
mogočih stvareh, ki mi bodo v
življenju koristile ali pa tudi ne.
Zavedam se, da bo pot do poklica
športne fizioterapevtke dolga, vendar
se prav tako veselim znanja, ki ga bom
po tej poti pridobila
Taša Horvat, 9. a

Slovenija – lepa, varna in čista
domovina, v kateri se piše moja
zgodovina. Ko zaslišim besedo dom,
mi misli zaidejo na vse najlepše
kotičke, ki jih premore naša domovina:
Bled, prelepa reka Soča, Postojnska
jama … V moji domovini so ljudje
prijazni in čustijo ponos ter veselje ob
dosežkih naših športnikov. Vsi
moramo skrbeti za supehe Slovenije,
prelepe, dih jemajoče domovine.
Rok Caf, 9. b
Kaj je domovina?
● Tukaj so spomini, ki jih ne
nadomestimo z darili;
● domovina je dom in drružina in
prijatelji;
● je nekaj, kar ljubiš vse življenje;
● so lepote države in skriti kotički, za
katere veš le ti;
● je tam, kamor se vedno vračaš in
tistega kraja nikoli ne pozabiš.
(7- in 8-šolci)
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Povabimo sonce v šolo
Šola je prostor, kjer je doma znanje.
Znanje je tudi moj dobro prijatelj.
Povsod me spremlja ters se kopiči iz
dneva v dan. Menim, da je znanje
pomembno, saj mi koristi zmeraj in
povsod. Z njim pridobivmo odlične
ocene, ki jih je mnogo več, kadar tudi
ponavljamo naučeno. Sonce v šolo
prinašamo sami z dobro voljo.
Minea Toman, 7. a

V šoli bi lahko bilo več sonca, če bi
imeli namesto torb zvezke kar v
omarici, v šoli bi imeli tablice in bolj
podobna pisala, da bi bilo manj razlik
in bi bilo bolj nasmejani. Lepo bi bilo,
če bi se vsi potrudili in bili vedno
nasmejani ter se trudili po najboljših
močeh, da bi imeli dobre ocene in da
bi bili vsi med seboj prijatelji. Če bi se
vsi bolj potrudili, bi bili vsi bolj srečni.
Nina Jnačec, 6. a

Šolsko sonce je seveda znanje, ki ga
odnesemo od vsake šolske ure. Vsak
od nas ima v glavi Sonce, ki je
dragocenejše od vsega bogastva na
svetu. Uporabljamo ga v vsakdanih
stvareh in pri nadaljnjem učenju.
Znanje je naše najmočnejše orožje,
nikoli nas ne pusti na cedilu in se
vedno lahko še poveča. Izkoristite
svoje znanje in ga delite z drugimi!
Pia M. Perša, 7. a
V šoli bi lahko bilo več sonca tako, da
ne bi nosili tžkih torb, ampak tablice.
Več sonca bi bilo tudi takrat, ko bi se
vsak potrudil in z veseljem delal stvari,
čeprav jih ne mara, a se vseeno trudi za
pozitivno vdušje sebe in drugih. Če ne
marap vojega sošolca, ga vsaj poskusi
razumeti in mogoče bosta celo postala
prijatelja. Če se z dobro voljo lotimo
stvari, je vse lažje.
Anja Vizjak, 6.a
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LIKOVNI KOTIČEK

Mai Valenčič, 3. B
Tringa Kolgeci, 7. A

Saira Medić, 1. A

Vid Potrč, 4. A

Neža Homšak, 8. A
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Alja Hodžić, 4. B
Žak Birsa, 6. B

Viva Štefanec, 3. A

Luka Mežnar, 1. B
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“HEC”

MORA BIT’!

Nečitljivo
Učiteljica slovenščine učencem vrne
šolsko nalogo. Tilen jo vpraša:
»Ne znam prebrati, kaj ste napisali na
koncu
moje
naloge.«
Učiteljica vzame njegovo nalogo in
prebere: »Tilen, bolj razločno in lepše
piši!«

Prepozen
Klemen je zamudil pouk. Ko se je
vzpenjal po stopnicah, je srečal
ravnatelja, ta pa je pogledal na uro in
jezno rekel: »Deset minut prepozen!«
»Jaz tudi!« mu odvrne Klemen.

Izobraženost
Pes Maks sreča drugega psa in ga
pozdravi:
»Hov,
hov!«
»Kikiriki!« odzdravi drugi. Ko ga Maks
začudeno pogleda, mu ta pojasni:
»Treba je znati tudi druge jezike.«

Prepisovanje
»Aleš, zakaj si prepisoval od Miha?!«
vpraša učiteljica.»Kako pa veste?«
vpraša Aleš. »Ker je pri vprašanju Miha
napisal: Ne vem, ti pa: Jaz tudi ne.«

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

Že ob enajstih
Turist je z dežele odhajal domov in
vprašal kmeta: »Oprostite, ali bom še
ujel avtobus proti mestu, ki odpelje ob
dvanajstih, če grem čez vaš travnik?«
»Seveda boste! Če pa boste naleteli na
mojega bika, ki se pase na travniku,
boste ujeli celo tisti avtobus, ki odpelje
ob enajstih!«
Odlično,pet
»Vedno sem bil dober v matematiki, v
šoli sem dobival same petke,« pravi
Tadej. »Tudi jaz, vendar sem moral biti
za petko petkrat vprašan!« mu odvrne
Marko.

Sit tiger
Osnovnošolci so šli na izlet v živalski
vrt. Pred tigrovo kletko jih je čuvaj
opozoril:
»Ne hodite preblizu tigrove kletke, ker
je nevaren.«
»Nič ne bo hudega, saj je tiger sit!« se
je oglasil Jure.
»Po čem to sklepaš?« ga je
presenečeno vprašal čuvaj.
»Naš učitelj je izginil.
Mama ve
Klemen piše domačo nalogo in vpraša
očka:
»Oči, kje je Afrika?«
»Ne
vem,
sine,
mamica
je
pospravljala.«
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Razvedrilo

Slika: vir internet

Kar brez skrbi – v šolo se še ne mudi!

