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Številka 28  –  junij 2019 

  



"Življenje je risanje, pri katerem ne morete 

uporabljati radirke." Ingrid Bergman 

 

 

Še eno šolsko leto je za nami. Tako kot pravi zgornja misel 

smo tudi letos porisali kar nekaj praznih strani…  

 

 

 

 

 

 

 

Aktivni smo bili tako na šoli, ko tudi izven nje. Pri vsem tem 

smo se veliko naučili, kar pa je še pomembneje, se tudi noro 

zabavali.  

 

Naj vas branje Pikapolonice spomni na vse te dogodke in vam 

ponovno nariše nasmeh na obraz. 

 

Katarina in Marijana 

 

 

 



 

 
B R A V O! 

VARNO SMO PRIŠLI DO KNJIŽNICE: 
 

 
 
 

DRŽI ROKO! 
POGLEJ, 

PREHOD! 
POČAKAJ! 

PAZI, KOLO! 
GREMO! 

 
DAVID 

KATARINA  

 
 
 

HODI OB ROBU! 
STOJ, SEMAFOR! 

PAZI, AVTO! 
UMAKNI SE! 

STOP! 
 
 

LIAM 
TOMAŽ 

ŠE MALO POČITKA, POTEM PA NAZAJ V ŠOLO… 

 

PROMET 

Prometna vsa pravila, 

uporabljajo vozila. 

Semafor ima luči, 

daj preštej jih: en, dva, tri. 

V prometu se zgodi, 

kup nespametnih stvari, 

da te to ne doleti, 

besede te zapomni si. 

 

Saj v prometu takšen je red, 

da v avtu moraš biti pripet. 

Levo in desno na prehodu poglej, 

na kolesu, 

na glavi čelado imej. 

Saj v prometu takšen je red, 

da moraš pazit spet in spet.  

 

Če promet včasih ni tekoč, 

policist priskoči na pomoč. 

Tisti ki brezglavo drvi, 

se prav hitro zaleti. (vir: splet) 



ŠPORTNI DAN NA JOŠTU 

 

Med potjo na Jošta smo se pogovarjali in se smejali. Čas nam je minil hitro. Na 

vrhu sem si naročil gobovo juho, ki je bila zelo dobra.  S prijatelji smo na vrhu 

naredili športne vaje in uživali na jesenskem soncu. Po gozdu smo se spustili nazaj 

v dolino in se z avtobusom odpeljali v šolo. 

Žan Trilar, 8. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POHOD NA JOŠTA 

Za jesenski športni dan smo odšli na Jošta. Pot smo premagovali skupaj s 

prijatelji. Ko smo prišli h koči sem si privoščil skutne štruklje, bili so odlični! 

Nejc Ekar, 8. a                                                                       

 

  

Lepo je na 

svežem zraku! 



GASILCI 

Gori, gori!,  avtor: Šuligoj Samo 

Gori gori, se dim kadi, 

voz po cesti že hiti. 

Gasilci pridno brizgajo, 

plamene vse odženejo. 

Ko ognja nikjer več ni, 

domov se odpravijo vsi. 

Gasilec mora bit` naspan, 

saj jutri pride novi dan. 

Gori gori, se dim kadi. 

Čez dosti let gori že spet. 

Zdaj mladi vsi gasilci že, 

na ogenj zlivamo vode. 

A namesto konjska vprega, 

tovornjak prisotne zbega. 

Novo znanje, nova oprema 

in nam hitro mine trema. 

Ampak kaj bi mi brez vas, 

tud` če mimo je vaš čas, 

smo hvaležni vam za vse. 

Za utrujene noge, 

za vsak povzdignjen glas, 

ki napravil je iz nas, 

z znanjem, ki ste nam ga dali, 

da smo zdaj gasilci pravi.  

Kot ne more slon brez rilca, 

brez poguma ni gasilca. 

Hvala vam, rodovi stari, 

ker ste to nam pokazali. 

Vzklik naj vam zveni ta vroč, 

s ponosom: NA POMOČ! 



ZIMA , ZIMA BELA 

Tek na smučeh po klancu navzdol je zabaven! 

Učiteljico pa je bilo strah. Ha, ha, ha. 

Na snegu je 

zabavno. Sankal 

sem se s sošolko 

in sošolcem. Tudi pri zabavi lahko 

pride do prepira. Prepir je rešila 

prijazna učiteljica. Na koncu sem vsem 

sošolcem in sošolkam 

razdelil karamelne bonbone.  

Sankanje je super. Veliko smo doživeli, pa še pouka 

ni bilo! 

Pokljuka v soncu je zares lepa. Imeli smo se zares 

lepo. Veliko smo se sankali. Tudi malica je boljša na snegu. 

Na drsališču sem najprej pomagal učencem prvega 

razreda. Ko sem jih potiskal po ledu, sem videl 

njihov nasmeh na obrazu. Spoznal sem, kako lahko 

nekomu polepšaš dan!                                                                      

 

Drsanje je super!  Tudi to, da padeš paše zraven. 

 

Zelo sem se zabavala, ko me je sošolka 

potiskala na stolu. Ker pa ne znam drsati, me je 

bilo malo strah. Ne, resno, zelo me je bilo strah. 

 

 

  



 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Pesem Snežak, Janez Bitenc 

Jaz sem snežak, jaz sem junak. 

Pisker na glavi in metlo v rokah. 

Mirno stojim, z burjo živim, 

zimi se smejem, se sonca bojim. 

 



BELA KRAJINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvič sem bil v Beli Krajini ter tudi 

v tako zelo stari šoli. (Tim K.) 

Rad imam stare hiše, zato mi je bil 

všeč grad. Prvič sem hodil po 

Metliki. (Jurij B. M.) 

Stroga učiteljica mi 

je bila najbolj 

zanimiva. (Nuša R.) 

 

Zapomnil sem 

si bele breze in 

belo narodno 

nošo. (Feriz A.) 

Videla sem veliko 

vrtač. (Ajda P.) 
Zapomnil sem 

si vožnjo po 

ovinkastih 

cestah mimo 

vrtač. (Rinor N.) 

Zapomnila sem si 

tablice na katere so 

včasih pisali.  

(Aldijana R.) 

LEPA ANKA KOLO VODI (ljudska) 

Lepa Anka kolo vodi, 

kolo vodi i govori, 

mili Bože, al' sam lepa, 

sam' da so mi črne oči, 

daj mi brate, konja svoj'ga, 

čo biti sestra tvoja, 

tri bi grada preskočila,  

svoje zlato poljubila. 

učenci 6. razreda 



OGLED ŠKOFJE LOKE 

 

 

28. marca smo se z avtobusom odpeljali v Škofjo Loko. Tam nas je pričakal vodič 

Žiga. Pokazal nam je most, kužno znamenje in loški grb. Sprehodili smo se do 

gradu, nato pa smo imeli malico. Po končanem ogledu smo šli skozi mesto do 

avtobusne postaje. Škofja Loka nam je bila zelo všeč. 

II./IV. c 

    

 

 

 

  

 

  

Med hribi in polji,  v objemu dveh rek, 

zraslo je mesto pred tisočem let,  

hiše v obzidju ,z gradom nad njimi, še 

danes so videti kot v davnini… (vir: splet) 



 

 

OBISKALI SMO SREDNJO STROJNO ŠOLO V ŠKOFJI LOKI 

 

Ker smo učenci 8. razreda, nas kmalu čaka težka odločitev, kje nadaljevati 

šolanje. Zato smo v letošnjem šolskem letu obiskali nekaj srednjih šol, med 

drugim tudi Srednjo strojno šolo v Škofji Loki. Tam so nam razkazali šolo in nam 

podrobneje predstavili program oblikovalec kovin - orodjar. Najprej so nam 

povedali nekaj splošnih informacij, potem pa pokazali kako se naredi kovinski 

svečnik. Izdelave le tega smo se ob pomoči tamkajšnjih dijakov lotili tudi sami. 

Sprva se nam je zdelo kar težko in zapleteno, a se je izkazalo, da je bil vsak strah 

odveč. S pomočjo različnih orodij in strojev smo obdelovali kovino (krivili, tolkli, 

luknjali, rezali itd.). Na srečo so vsi naši prsti ostali nepoškodovani. Ker je bil ta 

dan ravno materinski dan smo svečnike podarili našim mamam, ki so bile zelo 

vesele. Nekatere izmed nas so tako navdušili da se bomo vpisali prav na to šolo. 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

Pripravili: učenci 8. b razreda 

Smo osemčki se odločili, da tudi v 

prihodnje bomo se učili…  

Da pravo pot bi si izbrali, srednjo 

šolo smo obiskali …  



OBISK SLAŠČIČARNE 

 

 

Zbrali smo se v šoli, potem pa z avtobusom odpeljali proti slaščičarni Hana. 

Preden smo jo našli, smo kar nekaj časa hodili po Britofu. Bili smo dobre volje in 

nasmejani. Gospa nas je z veseljem sprejela. Skupaj s svojimi sodelavci nam je 

razkazala slaščičarke pripomočke in nam razložila, kako se naredi indijanček. Za 

naš izdelek smo porabili 40 jajc, pol kilogramov sladkorja in raztopljeno čokolado. 

Že pri ločevanju beljakov in rumenjakov smo videli, da slaščičarski poklic sploh ni 

enostaven… Ko pa smo stepen beljak stisnili na piškot so nastale najrazličnejše 

stvaritve. Marsikomu je indijanček, ko ga je pomočil v čokolado, v njej tudi 

zaplaval. Učiteljica Katarina je patentirala recept: indijanček na žlici. To je tak 

brez piškota… Razrezali smo še nekaj kremnih rezin, potem pa poklicali hišnika, 

ki je s kombijem vse te sladkarije odpeljal v šolo. Naslednji dan smo imeli v šoli 

pravo pojedino. Tega dogodka ne bom nikoli pozabil. 

Kujtim Kabashi, 9.R 

 

 
Ni boljše je razvade od sladke 

čokolade.  

 



OBISK BIOTEHNIŠKEGA CENTRA 

 

Skupaj z 8. b in 9. r smo obiskali BIC.  Tam so nam pokazali šolo. Poskusili smo 

tudi njihove izdelke – sadni jogurt, palačinke. Skupaj smo si pogledali še del vrta 

in rastlinjak, kjer gojijo različno zelenjavo in sadike. 

Lara Burzić, 8. a 

 

 

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK  

  



DELOVNA PRAKSA V VDC KRANJ 

 

Od 15. – do 19.4. 2019 sem imela delovno prakso v VDC Kranj. V moji skupini 

sem poznala Matica. Tu sem barvala hišico iz gline. Imeli smo tudi kosilo. Teden 

je minil in zelo rada sem prišla nazaj v šolo. V šoli mi je bolj všeč kot v VDC. 

Rebolj Nika 

V. d stopnja  

 

 

 

                                        GORENJSKA VERIGA SRCA  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Več kot 5000 se 

nas je dobilo in  

verigo srca 

sklenilo 

 



MALA GROHARJEVA KOLONIJA V ŠKOFJI LOKI 

 
Prišli smo v šolo. Počakali smo, da se vsi zberemo in se odpravimo v Škofjo Loko.  

Prispeli smo v Škofjo Loko, v staro mestno hišo, vzeli smo pripomočke za risanje 

in kupone za kosilo. Ogledali smo si staro mestno jedro, kjer smo tudi risali. Risali 

smo 2h 30 min.  

 

 

 

 

 

Vsi smo se zelo zabavali. Pojedli smo kosilo in se odpravili nazaj v šolo. 

Aiša Blažič in Lidija Stemenković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

POHOD OB BLEJSKEM JEZERU 

 

V sredo, 17. aprila, smo z avtobusom odšli na Bled. Imeli smo športni dan. Bilo 

je sončno in toplo. Sprehodili smo se ob jezeru. Videli smo račke, veverico. 

Račkam smo dali kruh. Šli smo na sladoled. Ob jezeru smo se slikali . Po isti poti 

smo odšli nazaj do avtobusa. Imeli smo se super. 

Maruša Martinjak,  V.d stopnja 

 

 

 

 

 

 

ŠPORTNI DAN NA BLEDU 

Hodili  smo   ob  Blejskem jezeru.  Tu smo gledali race, ribe in vodo. Bila sem 

tudi na sladoledu. Imela sem se lepo. 

Merlinda Noshaj, V.st. 



POHOD OKOLI BLEJSKEGA JEZERA 

V sredo, 17. aprila smo se z avtobusom odpravili na Bled. Izstopili smo na 

avtobusni postaji blizu jezera. Ko smo se vsi udeleženci zbrali, smo se zmenili, 

kako bo izlet potekal. Razdelili smo se v dve skupini. Hitrejša skupina se je 

odpravila na pot okoli jezera, počasnejša pa se je sprehodila le del poti. Z 

učiteljico Matejo in učiteljem Damjanom smo šli na daljši pohod, ker smo zelo 

hitri. Med hojo smo opazovali čolne na jezeru. Ob obali smo zagledali labode in 

race. Ko so nas zagledale, so takoj pritekle k nam in zdelo se nam je, da so race 

lačne. Pot nas je vodila mimo kopališča in Maruša je prva opazila zavite 

tobogane. Pri čolnarni smo se ustavili in malicali. Opazovali smo tuje turiste, ki 

so se vkrcavali na pletno in odpluli proti cerkvi na otoku sredi jezera. Jetonu je 

bil najbolj všeč pogled na blejski grad. Neja in Rok sta se fotografirala s srcem v 

ozadju. Skupaj pa smo naredili gasilsko fotografijo. Ko smo končali s sprehodom, 

smo se v gaju srečali z drugo skupino in se počasi odpravili proti avtobusu. Ko 

smo se vkrcali, smo dobili zelene zapestnice, ki nas bodo spominjale na Bled. 

Izlet nam je bil zelo všeč. 

Učenci IV. /V. f 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Bled je najbolj znan po Blejskem jezeru in otoku s cerkvijo. Ob jezerski obali se 

120 m visoko vzdiguje skalna pečina s srednjeveškim gradom. Prvi sledovi 

človeka na Bledu so iz kamene dobe.  Bled je danes urejeno letovišče z mnogimi 

hoteli, zasebnimi prenočišči, avtokampom in pestro kulinarično ponudbo. 

Posebej so znani po slastnih kremšnitah.  

 

 

 

  



OHRANIMO NAŠE VODE ČISTE 

 

Voda je del življenja 

in našega vsakdana. 

Voda prihaja z neba 

v različnih oblikah snega. 

  

Le kaj bi bilo brez nje? 

Nič življenja? 

Seveda, in veliko 

trpljenja. 

  

Po svetu zaradi vode 

potekajo velike vojne, 

ker je tako zelo pomembna. 

A pri nas ni tako, 

bodimo veseli za to. (vir: splet) 

 
SARA 

LOČUJMO 

ODPADKE in 

VARČUJMO Z 

VODO !!! 



 

OGLED LUTKOVNE PREDSTAVE RAČKA, TULIPAN IN SMRT 

 

Tudi letos smo se učenci 1.-5.NIS razreda in z nekaj skupin s PPVI 

odpravili v Lutkovno gledališče v Ljubljani. Tja smo se peljali z avtobusom. Tokrat 

smo šli tja z namenom, da si pogledamo lutkovno predstavo Račka, smrt in 

tulipan. Ta predstava ni bila posebna samo zaradi obravnavane teme, ampak tudi 

zaradi tega, ker je šlo za senčne lutke. Pred samo predstavo smo nekaj časa 

namenili pogovoru o tej temi, ki se je pogosto izogibamo, saj ne vemo, kako bi se 

je lotili. Pogledali smo si videe objavljene na spletni strani lutkovnega gledališča. 

Predstava nam je bila všeč, saj ni bila predolga, imela je glasbeno spremljavo, 

tematika pa je bila predstavljena na lahkoten način. Račka in smrt sta bili nadvse 

dobri prijateljici, ki sta se veliko pogovarjali in skupaj počeli polno zabavnih stvari. 

Imeli sta se zelo radi. Pri likovnem pouku smo poskušali zbrati svoje vtise o 

predstavi tako, da smo slikali na temo predstave. Z voščenkami ali barvicami smo 

narisali nekaj, kar se spomnimo iz predstave.  

     

                                                                     Zapisala: Zala Založnik, 1./2. R 

  

 

 

 



PRVOMAJSKE POČITNICE V TOPOLŠČICI 

 

V sredo, 1.  maja,  smo  šli  v    Mozirski gaj .   Šli smo  na grad.    Tu  smo   se   

slikali    in  šli    na  sladoled.   Tu sem  srečala bivšo  sošolko  Nejo  in   njenega 

brata   Roka. Nato   smo  šli  z  avtom  v  Topolščico . Takoj   smo   šli   na bazen.   

Ob  18.00  smo  šli na  večerjo.  Po večerji sem se slabo počutila. Na televiziji  sem  

gledala  Reko ljubezni. Zjutraj smo šli  po  zajtrku na  fitnes.   Potem smo šli  smo  

na bazen. V petek zvečer je bil ples. Plesala sem z mami. 

Imela   sem se lepo.  

Melisa Mrak 

IV. d stopnja 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LEA SVETELJ: POT NA SMLEDNIŠKI GRAD 

 

Še korak al dva, 

pa na Smlednik 

bom prišla 



ŽIVALSKI VRT LJUBLJANA 
 

 

                                                                                                                                                                                                                        
                                                             

 

  

 

 

 

 

 

 



OPB NIS2 IN NAŠE LEGO KOCKE. 
 

V letošnjem šolskem letu smo se učenci, kateri hodimo v 4/5 

razred, veliko družili še v podaljšanem bivanju. Vadili smo kulturno 

prehranjevanje, delali domače naloge, da smo bili v popoldanskih urah doma več 

prosti in se predvsem veliko igrali. Najrajše od vseh smo imeli Lego kocke. Ob njih 

je bilo obilo veselja in ustvarjalnega mišljenja. Izdelovali smo hiše, avtomobile, 

ladje, robote, avione, rakete in še bi lahko naštevali. Proti koncu leta smo bili 

nagrajeni z ekstra veliko škatlo Lego kock, za kar smo še danes hvaležni, saj je kar 

naenkrat postalo nepomembno kdo je uporabil katero kocko. Za vse nas jih je 

bilo dovolj. 

Ob tem je ostal čas tudi za kartanje in ostale družabne igre, igre in tekanje po 

telovadnici ter druženje z vrstniki s sosednje osnovne šole na otroškem igrišču. 

Šolskega leta bo kmalu konec, počitnic se že zelo veselimo, Lego kocke pa nam 

predstavljajo motivacijo za ponovno srečanje 1. septembra! 

 

Družili in zabavali smo 

se Eva, Taja, Katja, 

Luka ter Luka, Matija, 

Lorik, Besford in 

Gašper. 

  



26. IGRE SPECIALNE OLIMPIADE 

GORENJSKE REGIJE 

V soboto, 18. 5. 2019, so na 

atletskem stadionu v Kranju ter na 

OŠ Helene Puhar Kranj potekale 

26. regijske igre Specialne 

Olimpijade za Gorenjsko regijo. 

Organizator iger je bila naša šola.       

 

V soboto je tekmovalo 168 

posameznikov iz enajstih regionalnih 

društev. Tekmovalci so tekmovali v 

treh športih: atletiki, elementih 

košarke in namiznem tenisu. 

Vreme v soboto je zdržalo, saj je 

deževati začelo šele 

po končanih igrah. 

                

                                                         

Na tekmovališče je prišel tudi župan Občine 

Kranj Matjaž Rakovec, predstavnica Zveze 

Sožitje Branka Perne predstavnica 

Medobčinskega društva Sožitje Kranj Nada Jarič 

in g. Janez Cuderman, ravnatelj OŠ Helene 

Puhar Kranj.   

 

Narisal: Sašo Tubin 

 

Narisal: Alban Bellani 

 



Tekmovalci so v koloni slavnostno prišli na stadion. 

Tekmovalec Tilen Koder je povedal slavnostno 

zaprisego tekmovalcev, nato je zaprisego povedal še 

sodnik. Na stadion so prišli tudi štirje znani športniki,  

Žiga Jelar, Žiga Pavlin, Jernej Tavželj in Janez 

Lampič. Športniki so podeljevali medalje 

tekmovalcem.      

                                                                                                                        

Imeli smo tudi delavnico prve pomoči, ki so jo vodili 

taborniki in nogomet za ženske. Bilo je zelo zabavno.  

 

 

 

 

 

 

 

Učenci VI. stopnje smo pomagali pri pripravi daril za vse sodelujoče in v soboto smo 

bili prostovoljci na stadionu. Rok je pomagal pri namiznem tenisu, Sašo pri košarki, 

Alban je bil demonstrator pri nogometu, Matej pa je skrbel, da so imeli vsi tekmovalci 

vedno dovolj vode. Po končanih igrah pa smo napisali zahvale za donatorje. 

 

VI. stopnja - 

Sašo, Rok, 

Alban, 

Matej    in 

Sandra 

Narisal: Rok Žurej 

Narisal: Matej Medved 



UČENCEM IN NJIHOVIM MENTORJEM SE 

ZAHVALJUJEVA, DA SO S SVOJIMI PRISPEVKI 

POMAGALI K NASTANKU ŠE ENE PIKAPOLONICE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počitnice smo dočakali in zdaj se bomo vsi smejali. 

Naj bodo počitniški dnevi dolgi, poletni koraki lahki in 

misli sproščene. 

 

Katarina in Marijana 

 


