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Pod sončno Gorco 

Glasilo OŠ Malečnik 

Šolsko leto: 2014/2015 

 

UVODNI POZDRAV 

Pred vami je prva številka šolskega 

časopisa OŠ Malečnik v tem šolskem 

letu. Učenci, ki so sooblikovali časopis, so mu nadeli ime Pod 

sončno Gorco. Sončno je bilo tudi naše delo, saj smo se ob 

nastajanju tega glasila kar nekajkrat nasmejali. Z zavzetim 

delom so učenci pripravili zanimivo branje, ki bo lahko za 

marsikoga tudi uvod v počitniško. 

V tej številki smo zajeli dogajanje letošnjega šolskega leta, ki 

smo ga nanizali v kronološkem vrstnem redu – od začetka leta 

pa vse tam do konca maja. Pozabili pa nismo niti na razvedrilo, 

ki ga najdete na koncu te številke. 

Ob branju vam želim prijetne trenutke. 

Iris Kaukler, prof. 
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TEHNIŠKI DAN 

26. septembra 2014 smo obiskali Tehniški muzej Bistra. Tja smo odšli z 

dvonadstropnim avtobusom. Ko smo prišli tja, je prišla gospa, ki nam je 

razkazala muzej. Videli smo veliko različnih stvari. Med njimi so bili: čoln 

drevak, različni stoli, orodja in pomanjšani kozolci.  

Po ogledu smo obiskali še različne delavnice in tam spoznali prav posebno 

maso. Vozili pa smo tudi majhen avtomobil na daljinsko vodenje. Po 

delavnicah smo si odšli ogledat Titove avtomobile, ki jih je bilo zelo veliko. 

Bili so zelo zanimivi. Sledil je povratek proti šoli. 

Gaja Postružnik in Laura Ciglarič, 7. b  

 

 

 

 

 

 

Vir: https://www.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/52?tab=1 

 

FORMA VIVA 

2. in 3. oktobra leta 2014 je na naši šoli potekala mednarodna kiparska 

delavnica Forma viva. Letos je to bilo že 30. zapored. Pridružile so se nam 

šole iz Madžarske, Avstrije, Srbije in Italije. Tako smo imeli natanko dva dni 

časa, da smo izdelali svoje izdelke. Prvi dan smo le počasi začeli in naše 

skice so bile na koncu čisto nekaj drugega od predvidenega. 

Drugi dan smo vsi izpopolnjevali svoje izdelke, čeprav je bilo še veliko za 

storiti. Ob koncu nam je le uspelo in za nagrado smo odšli v Ljubljano na 

razstavo svojih izdelkov. 

Maj Alter, 7. a 
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OGLED FILMA VLOGA ZA EMO 

Dne 24. 10. 2014 smo si učenci Osnovne šole Malečnik od 6. do 9. razreda 

odšli ogledat film Vloga za Emo. Do kinodvoran smo se zapeljali z dvema 

avtobusoma. Ko smo prispeli, smo si odšli ogledat film, ki je trajal 93 minut. 

Edino, kar me je zmotilo, in mislim, da ni samo mene, je, da ob ogledu filma 

nismo smeli jesti pokovke! Ob koncu filma so nas prijetno presenetili, saj je 

prišel režiser in nekaj igralcev. Izvedeli smo, kako so prišli igralci do vloge 

v filmu. 

Učenka naše šole, Kim Begovič, je k filmu prispevala pesem Just wait for 

the minute. Seznanili smo se tudi z žalostno novico, da je med snemanjem 

umrla glavna igralka Lara Safran. 

Potem smo se odpravili proti šoli. Od učiteljice Iris Kaukler smo za domače 

delo dobili nalogo, da na to temo napišemo spis v spisni zvezek. 

Alex Forštnarič, 7. a 

       
Vir: http://www.prvagim.si/modules/uploader/uploads/news/pictures_news/vloga_za_emo.jpg  

http://psn.sdn.si/sn/img/s800x534/14/353/635545890691820897_fotka_3.jpg 

http://govori.se/media/cache/upload/Photo/2013/11/27/avbreht_bigimage.jpg  

 

KNJIGE SO NAŠA STRAST 

Dne 21. 11. 2014 smo se zbrali v šoli na noči branja. Povabljeni so bili vsi 

otroci, ki so opravili Prežihovo bralno značko. Brali smo zelo zanimive knjige 

ter se o njih pogovarjali. Nato smo igrali družabne igre, ki so jih prinesli 

otroci in učitelji. Med vsem tem smo imeli nekaj prostega časa in večerjo. 

Ko je nastopila tema, smo si prižgali zapestnice, ki svetijo v temi, ter z njimi 

odšli na pohod na Gorco. Po pohodu smo bili vsi utrujeni. Pred spanjem je 

sledilo še branje knjige ob baterijski svetilki. 

http://www.prvagim.si/modules/uploader/uploads/news/pictures_news/vloga_za_emo.jpg
http://psn.sdn.si/sn/img/s800x534/14/353/635545890691820897_fotka_3.jpg
http://govori.se/media/cache/upload/Photo/2013/11/27/avbreht_bigimage.jpg
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Naslednje jutro je po bujenju nastopil čas za zajtrk. Zajtrkovali smo 

hrenovke, kruh in čaj. Po zajtrku smo vsi pospravili potovalke in si privoščili 

obilico smeha. Po tem je nastopila jutranja telovadba, kjer so se nam 

pridružile še učiteljice. Imeli smo zabavnega vodiča, ki nas je zelo motiviral. 

Zatem je prišel čas odhoda.  

Gaja Postružnik in Laura Ciglarič, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: https://www.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/55?tab=1 

 

PROSLAVA OB SLOVENSKEM 

KULTURNEM PRAZNIKU 

V četrtek, 5. 2. 2015, je na naši šoli potekala 

proslava ob slovenskem kulturnem prazniku. V 

njej smo lahko prisluhnili pevskemu zboru, 

harmoniki, klavirju, deklamaciji 3. razreda in 

šolskemu bendu. Ogledali pa smo si tudi krajšo 

baletno točko. Ob poslušanju proslave smo 

izvedeli tudi nekaj podrobnosti in zanimivosti o 

življenju v času Franceta Prešerna. 

Žan Kelbič, 7. b Vir: https://www.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/60-

proslava-ob-slovenskem-kulturnem-prazniku 

https://www.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/55?tab=1
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ZARADI SNEGA JE 

ODPADEL POUK 

V sredo, 4. 2. 2015, je bilo napovedano, da bo naslednja dva dni zapadlo 

veliko snega. Posledično ceste ne bodo prevozne. Zaradi napovedanih 

vremenskih razmer se je vodstvo šole odločilo, da v petek, 6. 2. 2015, 

pouka ne bomo imeli. To je pomenilo, da nas ne bo v šolo, vendar to večine 

ni razveselilo, saj bomo ta dan morali nadomeščati s soboto … 

Ko smo se prebudili v petkovo jutro, smo vsi pričakovali veliko, veliko 

snega, vendar smo ob pogledu ven bili vsi zelo razočarani. Takrat smo si 

zelo želeli, da bi bili v šoli. 

Alex Forštnarič in Maj Alter, 7. a 

 

Vir: http://www.nadlanu.com/upload/images/articles/2012/02/04/snezna-

noc.jpg (slika je simbolična) 

 

 

 

 

ROMEO IN JULIJA 

Dne 4. 3. 2015 ob 18. uri smo se učenci OŠ Malečnik odpravili na predstavo 

Romeo in Julia, ki je bila na 2. gimnaziji. Dobili smo se pred vhodom v 2. 

gimnazijo. Ko smo se vsi zbrali, smo vstopili v šolo.  

Sprehodili smo se po dolgem hodniku in prispeli do majhne dvorane, se 

posedli na svoja mesta in čez nekaj časa se je predstava začela. V predstavi 

so igrali učenci in učenke šole. Med igralci so bili tudi bivši učenci in učenke 

naše šole. Med predstavo je bilo veliko plesnih in pevskih točk. Predstava 

je potekala v angleškem jeziku, vendar sta bili na zaslonih ob straneh odra 

tudi dve majhni televiziji s podnapisi.  

http://www.nadlanu.com/upload/images/articles/2012/02/04/snezna-noc.jpg
http://www.nadlanu.com/upload/images/articles/2012/02/04/snezna-noc.jpg
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Predstava je bila sodobna, saj so uporabljali sleng. V ozadju so se 

predvajale sodobne pesmi. Ob koncu predstave se je Julia ustrelila s pištolo. 

V baletni predstavi, ki smo si jo ogledali to leto, se je le-ta zabodla z nožem. 

Na koncu predstave so igralci stopili na rob odra in še zadnjič zapeli pesem.  

Predstava se je končala in polni vtisov smo odšli domov. 

Nuša Petrič in Katja Kostanjevec, 7. b 

 

Utrinki iz predstave 

Vir: http://nas.druga.si/utrinki/fotografije/2013/PremieraRomeoJulija_Ulbl/velike/PremieraRomeoJulija_Ulbl-003.jpg 

 

OBISK GRADU TRAKOŠĆAN 

V torek, 24. 3. 2015, smo si udeleženci kiparskega srečanja Forma viva 

ogledali razstavo v Trakošćanu. Zjutraj smo se z dokaj praznim avtobusom 

odpeljali proti Hrvaški. Prečkali smo državno mejo ter prišli do gradu. Nato 

smo poslušali govore. Zatem smo pojedli kosilo ter si odšli ogledat grad 

Trakošćan. Sledil je povratek proti Sloveniji. 

Žan Kelbič, 7. b 

   

Vir: http://www.trakoscan.hr/images/slide1.jpg 

http://www.motosvet.com/album/showimg.php?id=137622 

 

vir:%20http://nas.druga.si/utrinki/fotografije/2013/PremieraRomeoJulija_Ulbl/velike/PremieraRomeoJulija_Ulbl-003.jpg
http://www.trakoscan.hr/images/slide1.jpg
http://www.motosvet.com/album/showimg.php?id=137622
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NARAVOSLOVNI DAN 

V torek, 10. 3. 2015 , smo se odpravili na naravoslovni dan. Z avtobusi smo 

se odpeljali v Maribor in se peš sprehodili do Akvarij – Terarija. Pred stavbo 

smo se usedli na klopi in učiteljica nam je razdelila delovne liste, ki smo jih 

ob predavanju o živalih rešili. Oskrbnik nam je predstavil zanimive vrste rib, 

želv, kač, kuščarjev … Pokazal nam je tudi primerke, ki smo se jih lahko 

dotaknili in pobožali. Lahko smo tudi fotografirali. Po ogledu smo imeli 

malico, po malici pa smo se odpravili v mestni park, kjer smo izpolnili 

delovni list. Ogledat smo si odšli tudi ribnike. Na koncu nam je ostalo še 

nekaj časa, ki smo ga preživeli v parku. Nato smo se počasi začeli 

odpravljati proti avtobusni postaji. 

Katja Kostanjevec in Nuša Petrič, 7. b 

    
Vir: http://www.info4tourist.si/ponudniki/images/231395105.jpg   http://www.delo.si/assets/media/picture/20110517/mb1.jpeg?rev=1 

 

DELAVNICE ZA DEDKE IN BABICE 

Na OŠ Malečnik so v aprilu, na dan zemlje, potekale ustvarjalne delavnice 

za dedke in babice, kjer smo izdelovali razne posodice in kipe iz gline ter 

izdelke iz volne. Volno smo obdelali na dva načina: 

- z mokrim polstenjem (volno smo namočili v milnico in oblikovali kroglico), 

- s suhim polstenjem (s posebno iglo smo nežno zbadali v volno). 

Tako so nastali pravi umetniški izdelki babic in dedkov ter učencev prvega, 

drugega, tretjega in četrtega razreda. 

Špela Polutnik, 4. a 

http://www.info4tourist.si/ponudniki/images/231395105.jpg
http://www.delo.si/assets/media/picture/20110517/mb1.jpeg?rev=1
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ODPRTJE PRENOVLJENE 

TELOVADNICE 

11. 4. 2015 smo se zbudili v zaspano soboto in se odpravili v šolo. Na 

začetku je sledil pouk, šele nato odprtje telovadnice. Ogledali smo si napeto 

košarkarsko tekmo med Humanimi zvezdicami ter ekipo OŠ Malečnik. 

Tekma je bila napeta in učenci so zagreto navijali. Med polčasom sta 

nastopila še Spidi in Gogi. Zmagala je ekipa OŠ Malečnik z rezultatom 

24:16, kar je povzročilo veliko slavje na naši šoli. 

Laura Ciglarič in Gaja Postružnik, 7. b 

 

KULTURNI DAN V CELJU 

V petek, 15. 5. 2015, smo si v SLG Celje ogledali predstavo Pika Nogavička. 

Predstavo smo si ogledali vsi učenci šole. Ko smo se ob 7:30 zbrali v šoli, 

smo najprej prebrali nekaj o življenjepisu Astrid Lindgren. Do Celja smo se 

vozili eno uro. Ko smo prišli tja, smo morali oddati jakne in torbe. Nato smo 

se namestili v dvorani. Predstava je trajala dobro uro. Po predstavi smo se 

odpeljali nazaj v šolo. 

Laura Ciglarič in Gaja Postružnik, 7. b 

 
Vir: http://www.slg-ce.si/domov/ostalo/seznam-iger/pika-nogavicka 

 

 

http://www.slg-ce.si/domov/ostalo/seznam-iger/pika-nogavicka
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DRUŽENJE TREH GENERACIJ 

V soboto, 16. 5. 2015, smo v šoli imeli športni dan, na katerega so lahko 

prišli tudi naši starši in stari starši. Druženje je potekalo od 8.00 do 11.30. 

Ko smo prispeli v šolo, smo odšli na pohod. Vsak si je lahko izbral, na kateri 

pohod bo odšel. Vzeli smo si tudi malico in šli na zadnje igrišče ter se 

razgibali, nato pa se hitro odpravili na pot. Med pohodom smo se velikokrat 

ustavili in počivali. Ob prihodu v šolo smo z druženjem nadaljevali na 

spodnjem igrišču. Številni sponzorji so nam podelili tudi zanimiva darila. 

Obiskali so nas tudi gasilci, policija in reševalci ter zdravnik. Želimo si, da 

bi bilo še več takšnih druženj. 

Nuša Petrič in Katja Kostanjevec, 7. b 

 
Druženje treh generacij 

Vir: http://spletneucilnice.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/69-sport-in-spas-2015 

 

OBISK LESARSKE ŠOLE 

MARIBOR 

V ponedeljek, 25. 5. 2015, smo 6. in 7. razredi OŠ Malečnik obiskali 

Lesarsko šolo Maribor. Najprej nam je pedagoginja šole predstavila šolske 

programe in šolo. Nato smo si ogledali del gozdne učne poti in izdelali 

izdelek iz lesa – kozolec. Po končanem ogledu smo se vrnili v šolo.  

Žan Kelbič, 7. b 

http://spletneucilnice.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/69-sport-in-spas-2015
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SPEKLI SMO TORTO 

Pri predmetu nemščina v 6. razredu smo se dogovorili, da bomo spekli 

Sacher torto. Razdelili smo se v dve skupini. Vsak je moral prinesti določeno 

sestavino. Delo je bilo zabavno, čeprav so se zgodili tudi zapleti pri rezanju 

torte na dve polovici. Torto smo napolnili z marelično marmelado, po želji 

dodali še malo smetane in jo postregli. Torta je bila odlična. Pohvalili pa so 

nas tudi učitelji. 

Ana Gedl, 6. a 

   
Vir: https://www.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/72-backe-backe-kuchen-pekli-smo-sacher-torto 

 

TEKMOVANJA V ŠOLSKEM 

LETU 2014/2015 

V šolskem letu 2014/2015 so se učenci OŠ Malečnik udeležili naslednjih 

tekmovanj1: 

 Vesela šola (4.–8. r.). 

 Športna tekmovanja: 

 Petja Klojčnik je postala državna podprvakinja v skoku v višini, 

 na krosu je Petja Klojčnik dosegla 1. mesto v svoji starostni skupini, 

 Ana Gedl je dosegla 3. mesto v svoji starostni skupini. 

 

 

                                                           
1 Seznam tekmovanj je lahko pomanjkljiv, saj se šolsko leto še ni končalo. 
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 Tekmovanje iz znanja zgodovine: 

 bronasto priznanje sta dobili učenki iz 9. a razreda, Katja Škrlec in 

Nina Polanec. Uvrstili sta se na regijsko tekmovanje. 

 Tekmovanje iz naravoslovja – Kresnička: 

 na tekmovanju je sodelovalo 89 učencev, bronasto priznanje je 

doseglo 35 učencev. 

 Matematika: 

 srebrna priznanja so prejeli: Laura Ciglarič, Jasmina Ferk, Alen 

Stopajnik in Aljaž Jazbinšek.  

 Fizika: 

 bronasta priznanja so prejeli: Alen Stopajnik, Jakob Kašman, Boris 

Žvajker in Nina Polanec. Regijskega tekmovanja sta se udeležila Alen 

Stopajnik in Jakob Kašman. 

 Logika: 

 državnega tekmovanja so se udeležili Maj Alter, Lea Marks in Tadeja 

Šebalj. 

 Fakultativno računalništvo: 

 51 priznanj je bilo bronastih, Ana Podhostnik se je uvrstila na državno 

tekmovanje. 

 Slovenščina – Cankarjevo priznanje: 

 na področno tekmovanje se je uvrstila Lea Marks. 

 Kemija: 

 tekmovanja se je udeležilo 12 učencev. 

 Sladkorna bolezen: 

 Katja Škrlec se je udeležila državnega tekmovanja in je osvojila 

srebrno priznanje. 

Iskrene čestitke! 

Alex Forštnarič in Maj Alter, 7. a 
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EKSKURZIJA V CELOVEC 

V soboto, 30. 5. 2015, smo se odpravili na izlet v Celovec oz. Klagenfurt. 

Na izlet smo bili vabljeni vsi, ki smo obiskovali pouk nemščine. 

Ob 6.55 smo se zbrali pred šolo, kjer nas je čakal avtobus. Po nekajurni 

vožnji smo si najprej ogledali grad Hochosterwitz. Ta grad ni bil nikoli 

premagan, saj je imel odlično obrambo. Na grad je vodila tudi »pot norcev«, 

a nihče od nas je ni prehodil, saj je zelo nevarna. 

Nato smo se odpeljali v Minimundus. Presenetile so nas najrazličnejše 

svetovne znamenitosti v pomanjšani obliki. Za ogled smo imeli zelo malo 

časa, saj nas je čakala vožnja z ladjico. Po vožnji smo imeli nekaj časa zase, 

saj smo se lahko sprostili ob Vrbskem jezeru. Nekateri so se lovili, drugi 

pogovarjali, tretji pa smo si hladili noge v Vrbskem jezeru. Sledila je vožnja 

z ladjico in povratek proti avtobusu. 

Še zadnji pozdrav Celovcu in odpeljali smo se domov. 

Gaja Postružnik in Laura Ciglarič, 7. b 

 

    
Vir: https://www.osmalecnik.si/index.php/fotogalerija/category/71-celovec-2015 
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ZBOROVSKI BUM 

Dne 2. 6. 2015 smo se z MPZ odpravili na Zborovski bum. Pred odhodom 

smo zjutraj imeli še zadnje vaje za prireditev. Nato smo se zbrali pred 

telovadnico, si razdelili malico in odpravili na avtobusno postajo. Z mestnim 

avtobusom smo se peljali v mesto, kjer smo se sprehodili po mestnem parku 

in se dogovorili še za zadnje podrobnosti o nastopu. Odpravili smo se do 

Ljudskega vrta, kjer so bili že številni zbori iz celotne Slovenije. 

Posedli smo se na tribune in ob desetih se je začela generalka. Nastop smo 

imeli nato ob enih. V našem petju so uživali tudi številni gledalci in znani 

slovenski športniki, kot so Tina Maze, Filip Flisar, Marcos Tavares. Tudi 

predsednik države, Borut Pahor, je bil na prireditvi. 

Ob končani prireditvi smo hitro odšli na avtobusno postajo in se vrnili proti 

šoli. 

Nuša Petrič in Katja Kostanjevec, 7. b 

 

BASEN O OSLU IN KONJU 

Srečala sta se osel in konj. Konj je bil pametne glave, a osel kosmatih ušes. 

Osel kosmatih ušes se je želel znebiti dlake na ušesih in je za nasvet vprašal 

konja pametne glave. Osel kosmatih ušes je vprašal konja pametne glave, 

če pozna kakšnega brivca ušesnih dlak. Konj pametne glave je rekel oslu 

kosmatih ušes, da pozna tri brivce in vsi so zelo različni, saj bodo imeli 

drugačno mnenje o njegovem dejanju. Osel kosmatih ušes se je začudil 

konju pametne glave, kakšni le so ti brivci. Konj pametne glave je rekel oslu 

kosmatih ušes, da je eden bogomolka, drugi kobilica, tretji je polž. Najprej 

je odšel k bogomolki in ko je ta videla njegova kosmata ušesa, se je zgrozila 

in ga odslovila. Nato je odšel h kobilici, ki mu je rekla, da zanj ni pomoči. 

Proti večeru se je osel kosmatih ušes odpravil k zadnjemu brivcu, polžu. Ta 

mu je rekel, da lahko poskrbi za te kosmate dlake v ušesih, a se je osel 

kosmatih ušes kmalu naveličal zelo počasnega britja ter odšel domov. Konj 
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pametne glave ga je naslednji dan obiskal, da bi videl, kako si je osel 

kosmatih ušes obril ušesa. Ko je prišel tja, je videl osla kosmatih ušes 

takšnega, kot je bil.  

NAUK: Bodi takšen, kot si. 

Laura Ciglarič in Gaja Postružnik, 7. b 

 

 

 

 

Vir:  

http://kraji.eu/PICTURES/obalno_notranjska/komen_z_okolico/volcji_grad/DSC_1726_volcji_grad_osel_big.jpg 

http://i.imgur.com/HgwJJiF.jpg  http://www.rtvslo.si/_up/photos/2009/04/16/u54406-86445_kobilica-06_show.jpg 

http://images0.zurnal24.si/slika-600x340f-1321977081-661080.jpg  

 

RAZVEDRILO – SMEH JE POL 

ZDRAVJA 

Žan Kelbič, 7. b 

Povzeto po: http://vici-na.spletu.com/. 

„No, Mihec, povej mi kaj o psih!“ je rekla učiteljica biologije. 

„Psi... psi imajo radi vodo. Nekateri so celo živijo v njej in tem psom rečemo 

morski psi.“ 

 

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. 

„Izginil je naš učitelj.“ 

„Kako to, da na roditeljskih sestankih še nisem videla tvoje mame?“ vpraša 

učiteljica Janezka. 

„Prinesel vam bom sliko,“ odgovori Janezek. 

http://kraji.eu/PICTURES/obalno_notranjska/komen_z_okolico/volcji_grad/DSC_1726_volcji_grad_osel_big.jpg
http://i.imgur.com/HgwJJiF.jpg
http://www.rtvslo.si/_up/photos/2009/04/16/u54406-86445_kobilica-06_show.jpg
http://images0.zurnal24.si/slika-600x340f-1321977081-661080.jpg
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Profesor kemije je razlagal dijakom o kislinah in rekel: „Zdaj bom v kislino 

vrgel kovanec. Ali se bo stopil?“ 

„Ne!“ je odgovoril Jure. 

„Prav imate! Zdaj pa pojasnite še to, zakaj se ne bo stopil?“ 

„Ker ga niste vrgli v kislino.“ 

 

Profesor fizike je Mihcu poskušal pojasniti pojem kratkega stika in je rekel: 

„Vstopim v prostor, pritisnem na stikalo za luč, toda luč ne gori. Ugasnem 

in zopet pritisnem stikalo, toda svetlobe ni. Kaj je lahko temu vzrok?“ 

„Morda niste plačali elektrike!“ je rekel Mihec. 

 

„Barbara, kateri dve besedi sta v šoli najpogosteje uporabljeni?“ 

„Ne vem!“ 

„Točno,“ je rekel učitelj. 

 

Sin po izpitu pošlje telegram svojim staršem. Mati ga živčno odpre in 

prebere. 

„No, je naredil izpit?“ vpraša oče. 

„Naredil ga sicer ni, je pa prvi na seznamu tistih, ki ga niso naredili!“ 

 

„Ali je pošteno, da je nekdo kaznovan za nekaj, česar ni storil?“ vpraša 

Janezek učiteljico. 

„Ne, to pa ne! To ne bi bilo pošteno!“ 

„Dobro, domače naloge nisem napisal,“ reče Janezek olajšano. 

 

Med poukom glasbene vzgoje vpraša učitelj Janezka: „Zakaj so nekatere 

tipke na orglah črne druge pa bele?“ 

Janezek odgovori: „Bele so za poroko, črne pa za pogreb.“ 
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KRIŽANKA 

 

1. Najvišja gora na Škotskem 

2. Dvižni most čez reko Temzo 

3. Elizabeth tower 

4. Britanski muzej 

5. Univerza princ… 

6. George … 

7. Univerza v silicijevi dolini, 

Kalifornija 

8. Največje mesto v Ameriki 

9. Najstarejša visokošolska 

ustanova v ZDA 

10. Grad v UK (ime) 

11. Londonsko oko 

12. Ime britanske kraljice 

13. Najdaljša reka v UK 

14. Kalifornijski tehniški inštitut 

15. Najbolj znana univerza v UK 

16. Največje mesto v Kaliforniji 

17. Drugo največje mesto v ZDA 

18. Drugo največje mesto v UK 

19. Kje živi Barack Hussein 

Obama 2 

20. Kje je študiral Stephen 

Hawking 

21. Utrdba ob reki Temzi 

22. Nessie  

 

Alex Forštnarič in Maj Alter, 7. a 
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SUDOKU 

 

Nuša Petrič in Katja Kostanjevec, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4  6   3   

5 3 8 2 4   7 9 

 2 6  7 5 4 1  

4  3  2 6   7 

2   5  9 8   

8  9   7  3 6 

 9   8 3 5  4 

3 7 5  6 4 1  2 

6   1  2  9  
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Rešitve – križanka 

 

Rešitve – sudoku 

 

7 4 1 6 9 8 3 2 5 

5 3 8 2 4 1 6 7 9 

9 2 6 3 7 5 4 1 8 

4 1 3 8 2 6 9 5 7 

2 6 7 5 3 9 8 4 1 

8 5 9 4 1 7 2 3 6 

1 9 2 7 8 3 5 6 4 

3 7 5 9 6 4 1 8 2 

6 8 4 1 5 2 7 9 3 

 

B E N N E V I S          

T O W E R B R I D G E       

     B I G B E N       

  B R I T I S H M U S E U M    

 P R I N C E T O N        

     W A S H I N G T O N   

     S T A N F O R D     

       N E W Y O R K    

 H A R V A R D          

      D U R H A M      

     L O N D O N E Y E    

Q U E N N E L I Z A B E T H    

     S E V E R N       

   C A L T E C H        

   O X F O R D         

     L O S A N G E L E S   

     B R I M I N G H A N   

    W H I T E H O U S E    

  C A M B R I D G E       

    T O W E R O F L O N D O N 

L O C H N E S S          


