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POLŽJA ŠOLA 
 

V  naši polžji šoli  

nam vsem je res lepo, 

radi se imamo 

in pridni smo zelo. 

 

Pojemo v pevskem zboru, 

rišemo in slikamo, 

v peskovniku gradimo 

in po igralih plezamo. 

 

Drug drugemu pomagamo, 

se med seboj spoštujemo, 

prav radi skupaj smo 

se dobro počutimo. 

 

Komaj čakamo počitnic,  

da odvržemo skrbi, 

da bi  igrali in smejali, 

vse počitniške se dni. 

 

Upamo, da šolskim mamam 

dolgčas res preveč ne bo, 

saj ko konec bo počitnic, 

v šolo k njim se vrnemo. 

 

Učiteljice 
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NA POČITNICE GREMO 
 

Med počitnicami se bom igral na pesku. Med 
počitnicami bomo spravljali seno. Med počitnicami 
bom doma lizal sladoled. Z družino gremo na 
morje. Na morju si bom kupil vodno pištolo.    
Lenart,  1. r. 

 

Ko bodo počitnice, gremo na morje. Ko bodo 
počitnice, si želim prespati pri Jaku in Luku. Med 
počitnicami se bom vozil s kolesom. Z Gašperjem 
bom šel na jago. Pomagal bom atiju pri delu.   
Miha, 1. r.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Med počitnicami se bom igral. Šel bom na 
morje in na sprehod. Imel se bom zelo lepo. 
Mamici bom pomagal pomivati posodo. Vozil se 
bom s kolesom. 
Luka, 1. r.  
 

Ko bodo počitnice, bomo šli na morje, lizali 
bomo sladoled in zvečer hodili na sprehode. Ko 
se bomo vrnili z morja, bomo doma pobirali 
krompir. Takrat bom imel rojstni dan. 

Rok, 1. r. 

 

Počitnic se veselim, ker ne bo matematike in šole. Pogrešal bom šport. Med 
počitnicami bom šel dvakrat na morje, družil se bom s prijatelji in družino. Med 
počitnicami bom šel k Samotu in Alenu. 

Lovro 2. r. 
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Med počitnicami bom šla z atijem, 
mamico, Matejem in Anamari na morje. 
Tam se bomo zabavali v vodi in na plaži. 
Ko bomo prišli domov, bomo vse 
razpakirali in kovčke pospravili v omaro. 
Želim si, da bi k meni prišli prespat moji 
dve prijateljici Zala in Nastja. Imele bomo 
pižama party in jedle bomo sladke in slane 
stvari. 

Eva, 2. r. 

 

 

 

Med počitnicami bom šel z gasilci na morje. 
Tam se bom zabaval s prijatelji. Počitnic se 
veselim, ker bom lahko ostal doma in bom pri 
prijateljih. Želim si, da bi se z družino 
zabavali v morju.  

Samo, 2. r. 
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POLŽKI SE PREDSTAVIJO 

 

 

 

 

   1. RAZRED 
Otroci, učenci so postali, 

ko so v šolo jih starši pripeljali. 

To prvega septembra 2017 je bilo,  

ko sedem Polžkov v šolo v Motnik je prišlo.  

 

Pogumno v prvi razred  so hodili,  

se brati in pisati naučili, 

učiteljica Vida pa je poskrbela, 

da je družba vedno bila vesela. 

Prvošolci z Marijo Pirc 
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2. RAZRED 
Prve prave počitnice so preživeli, 

prvega septembra pa spet v šolo odhiteli. 

Učiteljica Vida štirih drugošolcev je bila vesela  

z novim znanjem skozi leto jih objela. 

 

Drugošolci z Marijo Pirc 
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3. RAZRED 
V tretji razred štirje fantje in dve dekleti, 

so v šolske klopi sedli vsi zagreti. 

Učiteljica Brigita jim znanje je delila, 

potem pa veselo novico sporočila, 

da dojenčka bo dobila 

in se od njih za eno leto poslovila. 

Prišla je učiteljica Ana, 

šolsko snov učila zelo je zbrana. 

Marija Pirc 
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4. RAZRED 
Pred štirimi leti motniški Polžki ste postali, 

znanje v knjigah in pri učiteljicah iskali. 

Sedaj pa znanja in spretnosti je veliko, 

da motniški Polžki, v Šmartnem naredite piko.  

 

Kristjan, Jakob, Grega in Hana, 

to je četrtošolska druščina zbrana. 

Naj vam v Šmartnem bo lepo, 

želimo vam motniški Polžki tako. 

Marija Pirc 
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DEJAVNOSTI 

 

DAN BREZ AVTOMOBILA 
V četrtek, 21. septembra 2017, je Občina Kamnik 
skupaj s Svetom za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu ter policijsko postajo Kamnik 
organizirala druženje otrok kamniških šol in 
vrtcev na Glavnem trgu v Kamniku. Učenci prvih 
in drugih razredov matične šole in podružnic so 
se z avtobusom brezplačno pripeljali v Kamnik. 
Na prireditvi z animacijskim programom so si 
ogledali policijsko, gasilsko in reševalno vozilo. 
Tam so se jim predstavili gasilci, reševalci, gorski 
reševalci, policisti, zaplesali so s plesno šolo Šin-
Šin, se čudili klovnu Žaretu in z njim sodelovali, 

se preizkusili na poligonu, peljali z vlakcem in 
ustvarjali. Na Glavnem trgu je vse navzoče 
pozdravil župan Občine Kamnik, gospod 
Marjan Šarec. Učenci so se v spremstvu 
učiteljic sprehodili po prireditvenem prostoru, si 
vse z zanimanjem ogledali in sodelovali v 
različnih aktivnostih. Seveda pa nismo pozabili 
na malico, ki jo je imel vsak v svojem 
nahrbtniku. Bilo je poučno in prijetno, spoznali 
smo marsikaj novega, kar nam bo v življenju, 
predvsem pa kot udeležencem v prometu, še 
kako koristilo. 

Vodja dejavnosti Vida Kovačič 
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POHOD Z BABICAMI 
Polžki na Vrhe smo se podali,  
z nami hrabre babice, 
prav pogumno stopicljali 
in se na vrhu okrepčali. 

Potlej pa smo tekmovali, 
»Polžarjada« je bila, 
naša Majda nas je vse po vrsti 
prav prijetno razgibala. 

V petek, 22. septembra 2017, smo se motniški Polžki odpravili na pohod. Že zjutraj so 
se nam pridružile babice, ki so bile opremljene s torbami in pohodnimi čevlji in komaj 
smo čakali, da smo šli proti Vrhem. Med hojo smo prepevali, se pogovarjali in obujali 
spomine. Ob postanku smo se okrepčali in izvedli tradicionalno Polžarjado, peto po 
vrsti. Babice so se letos še posebej potrudile in pripravile čudovite nagrade. Ob vrnitvi 
v šolo smo bili prijetno utrujeni in lačni, zato nam je ta dan kosilo še posebej teknilo. 
Veselimo se že naslednjega druženja z babicami. 

Motniški Polžki 

POLICIST MED POLŽKI 
Policist Matjaž nas vedno opozori, 

kje nevarne so poti. 
Pove, kako naj se obnašamo, 
da se z nevarnostmi ne ponašamo. 
Skrb za varnost je le naša 
in v tem nas nihče več ne prekaša. 
 

V šoli nas je obiskal 
policist Matjaž s 
policijske postaje 
Kamnik. Povedal 
nam je, kako se 
pravilno obnašamo 
kot udeleženci v 
prometu. Nato smo 
se oblekli, obuli ter si 
nadeli odsevnike, 
rutke in rumene 
odsevajoče kape. Ko smo se vsi oblekli, smo odšli na 
sprehod po Motniku do parka Pod 
lipami. Prijeli smo se v pare in že takoj 

pred šolo prečkali cesto. Po poti smo si ogledali vse znake, ki stojijo 
ob cesti. Poiskali smo primeren del ceste za prečkanje in šli na drugo 
stran ter nazaj do šole. Policist nas je opozoril, da moramo biti na cesti 
in ob njej previdni in se poslovil do naslednjega šolskega leta.          

 Motniški Polžki z učiteljicami 



Motniški Polžki, 2017/18 

PRIDELEK V ŠOLSKEM SADOVNJAKU 
 
Eno jabolko na dan 
odžene zdravnika stran 
in ker Polžki to vemo, 
v šolski sadovnjak gremo. 
 
Tam so češnja, jablane in hruške, 
vse ponosne, nič skopuške,  
letos prvič v zahvalo 
nam je drevje sadež dalo. 
 
Jabolka in hruške smo obrali, 
da lahko se bomo posladkali, 
drugo leto pa ponovno 
čakali bomo na košaro polno. 
 
 

 
V petek, 22. septembra 2017, smo učenci z 
učiteljicami in babicami prvič obrali jablano 
in hruško v šolskem sadovnjaku. Šolski 
sadovnjak imamo v Motniku od leta 2015, 
vendar so drevesa šele letos prvič rodila. Na 
eni od jablan je bilo kar devet slastnih in 
lepih jabolk, manjkala pa ni tudi hruška z 
bližnjega drevesa. Vse sadeže smo 
previdno potrgali in jih zložili v košaro, kjer 
čakajo, da jih razdelimo in pojemo prvi 
pridelek. 
 

                                                                                    Hana, Kristjan, Grega 
in učiteljica Petra 

 

DAN STAROSTNIKOV-MEDGENERACIJSKO DRUŽENJE 
 
1. oktober je mednarodni dan 
starostnikov. Naših starih staršev 
smo se spomnili tudi mi. Pri 
ustvarjalnih uricah smo izdelali 
čestitke, jih odnesli domov, jim 
čestitali in se jim zahvalili za vse 
modrosti, ki jih delijo z nami. Čestitali 
smo tudi vsem, ki aktivno sodelujejo v 
Društvu upokojencev Motnik-Špitalič. 

               
Učiteljica Ana Jelen 
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TEHNIŠKI DAN S 
ŠPITALIŠKIMI GASILCI 
 

V oktobru smo motniški Polžki 

v Špitalič h gasilcem se peljali, 

da bi nas strokovno podučili, 

kako ob požaru bi ravnali. 

 

Bilo je poučno in zanimivo, 

prav vsi smo pridno poslušali, 

potem še z vodo in pa peno 

požar  uspešno ustrahovali. 

 

Lepo smo se vsem zahvalili, 

ker za nas so vsi se potrudili, 

vsi  ponosni, čeprav mali, 

ker mladi gasilci smo postali. 

 

V četrtek, 26. 10. 2017, smo 
se odpravili h gasilcem v 
Špitalič. Tja so nas odpeljali z 
gasilsko cisterno. Gospa 
Mojca nas je pred gasilskim 
domom že čakala s piškoti in 
toplim čajem. Ko smo pojedli 
in popili, smo šli v njihovo 
učilnico, kjer so nam 
predstavili kratko zgodovino 
gasilskega doma in nas 
poučili o postopanju ob 
evakuaciji. Sledil je ogled 
gasilske opreme in 
avtomobilov. 

 

Po malici je bilo najbolj zanimivo. Gasilci so nam prikazali, kako sprejmejo klic na 
pomoč in kako poteka pogovor, ko pokličeš na številko 112. Preverili so tudi, ali 
učiteljice znajo pogasiti požar – ugotovili smo, da smo varni, saj vedo, kako gasiti. 
Preizkusili smo se tudi sami in uživali, ko smo špricali z vodo in peno. Pridno smo 
pospravili opremo, gasilci in gasilke pa so poskrbeli tudi za sladko presenečenje. Za 
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konec je vsak od nas dobil tudi prijaznega medvedka, ki nas bo spominjal na čudovit 
dan v Špitaliču. 

 

Iskrena hvala predsedniku Marku, 
poveljniku Tomažu, Zdravku, Mitju in 
Mojci. 

 

Hana, Samo, Jaka, Zala, Kristjan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedeli smo v jutranjem 
krogu, potem je 
zazvonil zvonec. Hitro 
smo stekli ven. Prišli so 
gasilci. Potem, ko so 
pogasili požar, smo se 
peljali z gasilskim 
avtom. 

Jaka, 1.r 
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NOČ ČAROVNIC 
 

V torek, 17. 10., smo pri ustvarjalnih uricah izrezovali 
strašne buče za noč čarovnic. Zjutraj, ko smo prišli v 
šolo, so nas na hodniku čakale posode, noži in buče. 
Razdelili smo se v pare. Najprej smo buče prerezali, 
odstranili semena in izrezali oči in usta, da so nastale 
strašne buče. Postavili smo jih pred šolo, da se jih 
lahko vsak ustraši. Semena je gospa Slavi spekla v 
pečici. V podaljšanem bivanju pa smo jih pojedli do zadnjega.  Buuuuu… 

 

Hana, 4. r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

PRVI NOVEMBER – DAN SPOMINA NA MRTVE 
Prvi november je tih spomin, 

ki se kot lučka v srcu prižge. 

V vejah jesenskih tiho šumi 

in te nenadoma razžalosti. 

 

S temi besedami smo v petek, 
27. 10. 2017 začeli s 
komemoracijo na pokopališču 
v Motniku in Špitaliču. 
Poklonili smo se žrtvam 
vojne. S svojo prisotnostjo so 
počastili spomin tudi člani 
Organizacije zveze borcev 
Motnik–Špitalič. V svojem in 
njihovem imenu se nam je za nastop prav lepo zahvalil gospod Keršič Jože in nas 
razveselil s sladkim presenečenjem. Zadovoljni in veseli se bomo odpravili na jesenske 
počitnice z mislijo, da smo se zahvalili vsem tistim, ki so zaslužni za mir v naši deželi. 

Učiteljica Vida Kovačič 
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NASTOP V CANKARJEVEM DOMU 
Smo Polžki motniški v Ljubljano prispeli, 
v Cankarjevem domu ubrano zapeli, 
si največji knjižni sejem ogledali 
in resnično pravljico o Gogiju poslušali. 

 

V sredo, 22. novembra 2017, smo se res 
lepo uredili in se že zjutraj odpeljali v 
Ljubljano, kamor sta nas brezplačno 
odpeljala Brane in Žiga iz prevozništva 
Vrankar. Ob deveti uri smo že čakali na dvigalo, ki nas je odpeljalo v Klub 
Cankarjevega doma. Založba Rokus Klett je namreč v letošnjem letu pripravila projekt 

Pesmi babic in dedkov, s katerim 
so nas spodbudili k petju ljudskih 
pesmi. Naši Polžki so Osnovno 
šolo Šmartno v Tuhinju zelo 
uspešno predstavili s pesmijo Jaz 
pa pojdem na Gorenjsko. Učenci 
so bili brez treme in brez težav so 
ob spremljavi zapeli dvoglasno, 
kar ni mačji kašelj. Gospa 
Kunaver nam je izročila priznanja 
za sodelovanje in tri otroške 
pesmarice z zgoščenkami. 

Projekt je časovno in vsebinsko povezan s knjižnim 
sejmom v Ljubljani, zato smo imeli možnost ogleda. 
Založba DZS je na svojem razstavnem prostoru 
pripravila darilne vrečke za učence, nato pa so ti imeli 
priložnost spoznati pisatelja Primoža Suhadolčana in 
ilustratorja Mateja de Cecco, ki sta ustvarjalca knjige 
Goran, legenda o zmaju. Pod vodenjem ilustratorja so 
učenci risali zmaja, se nato pogovarjali s pisateljem, 
poslušali in gledali Goranov pozdrav iz Amerike ter se 
preizkusili v metanju na koš. Andreja Kavčič in Alenka 
Korenjak sta se nam zahvalili za sodelovanje in v 
zahvalo smo prejeli majico Gorana Dragića in učna 
gradiva. 

Na prireditev so nas pospremile učiteljice in 
predstavnica Društva upokojencev Motnik-Špitalič ga. Majda Zupančič, ki je vezni člen 
v projektu medgeneracijskega sodelovanja na naši podružnični šoli. V Ljubljani smo se 
odlično počutili in polni vtisov vrnili nazaj v Motnik. 

Petra Knez 
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TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK 
MLEKO za otroke, 
res zelo je zdravo, 
pijemo ga radi, 
stari in pa mladi.  
MED pridne čebelice 
v satju že imajo 
in potem otroci  
z njim se posladkajo. 
Na kruh namažem ga, 
prav lepo diši, 
radi ga imamo, 
MASLO se glasi. 

Črni KRUH je zdrav, 
ga otroci radi jemo, 
za zajtrk, kosilo vsak dan, 
če le smemo.  
So rdeča JABOLKA, 
zrela in debela, 
na visokih jablanah, 
sočna, dozorela.  
ČEBELE so naše življenje, 
jih radi imamo vsi, 
ko bodo izginile one, 
bomo izginili tudi mi. 

Zala, Nina, Jaka, Andrej, Tit in Filip, 3. r. 

 

V petek, 17. 11. 2017, smo ob 8.00 jedli tradicionalni 
slovenski zajtrk. Po zajtrku smo si ogledali film Od medu do 
čebele. Obiskal nas je čebelar, gospod Peter Slapnik. S 
sabo je prinesel satje, čebelarsko obleko in nam podaril 
kozarec cvetličnega Udamčevega medu. Izvedeli smo veliko 
novega o čebelah in njihovemu življenju. Ob 10.00 smo 
skupaj z njim zapeli Slakovo pesem 
Čebelar. Podarili smo mu ročno izdelano 
zahvalo. Po malici smo reševali čebelji 
sudoku, pisali pesem o sestavinah 
tradicionalnega slovenskega zajtrka, barvali 
in risali. Izdelali smo tudi plakat. Bilo je 
zanimivo in poučno. 

Hana, Jakob, Gregor, Kristjan, 4. r. 

Če z medom se sladkaš, 
se spoštuješ, rad imaš, 
zato uživaj ga vsak dan, 
pa boš zdrav, vesel, močan. (E. Vodopivc) 
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IZDELOVANJE ADVENTNIH VENČKOV 
 

 

 

 

 

 

Polžki so se dogovorili, 
da vrata doma svojega 
z adventnim venčkom 
bi tudi letos okrasili. 

V četrtek, 30. novembra 2017, so motniški 
Polžki pod mentorstvom Slavice in s 
pomočjo učiteljic izdelovali adventne 
venčke iz naravnih materialov. V šolo so 
prinesli zelenje, storže, gozdne plodove in 
trakove za izdelavo venčkov. Poslušali so 
navodila in se pri delu zelo trudili. Vsak  je 
naredil svoj venček, ga okrasil in odnesel 
domov. Sedaj, v predbožičnem času, 
krasijo vrata njihovih domov. 

Vida Kovačič 

 

 

PRAZNIKI SO PRED VRATI 

 

Prazniki se bližajo, 

mi piškote pečemo, 

se zabavamo, igramo 

in se zraven hihitamo. 

 

Smrečico krasimo 

in se veselimo, 

da Božiček nas obišče, 

našo hišico poišče. 

 

 

 

 

 

 

Obiski že prihajajo, 

mi pa mizo pripravljamo, 

ta večer poseben bo, 

ker Božiček nas obdaril bo. 

 

Okraske smo izdelali, 

na smrečico obesili, 

takrat bomo vsi veseli 

in glasno bomo zapeli. 

Hana, 4. r. Jaka, Nina, 3. r.  

Samo, 2. r. in  Anej, 1. r.
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VESELI DECEMBER V NAŠI POLŽJI ŠOLI 
 

V veselem decembru počnemo motniški 
Polžki poleg pouka tudi vesele in zanimive 
reči. Poslušamo pravljice, gledamo risanke, 
ustvarjamo, nastopamo, smo dobrodelni … 
V petek, zadnji šolski dan, pa z veseljem 
pričakujemo obisk Božička. Pa da ne bo 
pomote, tudi učimo se. Vse je pod kontrolo. 

V veselem decembru je Polžkom lepo, 
se radi učimo, še rajši ustvarjamo. 
Zato v decembru, ko je pravi čas, 
pride prijazen Božiček med nas. 

 

Ogled predstave Snežak Olaf 

 

V ponedeljek, 4. 12. 2017, smo si v 
šolski telovadnici skupaj z Zvezdicami 
iz vrtca ogledali igro z naslovom 
Snežak Olaf, ki so nam jo zaigrale 
bodoče vzgojiteljice. Bila je zanimiva 
in zelo poučna. Skupaj smo zapeli in 
zaplesali. Nastopajoče smo nagradili z 
močnim aplavzom. 

 

Motniške novice 

 

Vsako leto v mesecu decembru izidejo Motniške novice, krajevni časopis. Njihov 
urednik je Tomaž Zupančič, očka naših sošolcev Filipa in Tita. Vsako leto nas povabi 
k sodelovanju. Motniški Polžki se potrudimo in ustvarjamo likovno in literarno. Izdelke 
pošljemo v objavo in konec meseca decembra nestrpno čakamo izid Motniških novic, 
v katerih so tudi naši prispevki. 

Obisk knjižničarke 

 

V četrtek, 14. 12. 2017, nas je obiskala knjižničarka, gospa Olga Drolc, in nam 
predstavila dve pravljici s praznično vsebino. Učenci 1. in 2. razreda smo poslušali 
čudovito zgodbico o Severnem jelenčku in jo tudi poustvarjali. Učenci 3. in 4. razreda 
pa smo poslušali pravljico o Deklici z vžigalicami. 
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Pekli smo medenjake 

 

Motniški Polžki smo se s pomočjo 
učiteljic in Slavi odločili za peko 
medenjakov. Že narejeno testo 
smo razvaljali in ga z modelčki 
oblikovali v snežinke, jelenčke, 
snežake, zvezdice… in druge 
zanimive oblike ter jih dajali v 
pekač na peki papir. Slavi je 
pazila, da so bili medenjaki ravno 
prav pečeni. Naslednji dan, ko so 
bili dovolj hladni, pa smo jih z 
različnimi barvami, jedilnimi, da 
ne bo pomote, čudovito okrasili. Z 
medenjaki bomo v petek na 

prireditvi obdarovali naše starše, 
Božička, babice in dedke ter Zvezdice 
iz vrtca. Pa še Polžki, Slavi in naše 
učiteljice se bomo posladkali z njimi. 
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Zbirali smo hrano   

Tudi letos smo motniški Polžki preko Anine 
zvezdice zbirali hrano za vse tiste otroke, ki 
nimajo vsega, tako kot mi. Bili smo zelo pridni, 
saj smo napolnili vrečko in dve veliki škatli, ki 
jih je učiteljica odpeljala v OŠ Šmartno. Od 
tam bodo zbrano odpeljali na sedež 
organizacije, kjer prijazni Anini sodelavci 
naredijo velike pakete, ki jih potem podarijo 
družinam v stiski. 

Pri Zvezdicah na obisku 

V sredo, 20. 12. 2017, smo se na travnatem 
igrišču ob šoli družili z otroki iz vrtca. 
Vzgojiteljici Irena in Meta sta pripravili različne gibalno-tekmovalne igre. Prav lepo 
nam je bilo skupaj in znali smo popaziti na najmanjše. Ko smo se pošteno utrudili in 
naužili svežega zraka, sta nas vzgojiteljici postregli s keksi, okusnim sadnim pecivom 
in toplim čajem. Polžki smo jim zapeli in vse skupaj povabili na prireditev ob prihodu 
Božička, ki bo v petek v naši telovadnici. 

 

Božiček prijazen med nami  

V petek, 22. 12. 2017, nas je obiskal 
prijazen Božiček in tudi na darila ni pozabil. 
Motniški Polžki smo v šolo povabili 
prijateljčke iz vrtca in njihovi vzgojiteljici, 
starše ter babice in dedke. Zanje smo 
pripravili nastop s petjem, plesom in 
recitacijami. Vmes med nastopom nas je 
presenetil Božiček. Joj, kako smo se 
razveselili! Povabili smo ga medse in ga 
razveselili s pesmijo Jelenček Rudi, ki jo 
najraje sliši. Pod novoletno jelko so bila 

postavljena darila, katerih smo se še posebno 
razveselili. Ker je bila z nami tudi plesna učiteljica 
Nina, smo tudi zaplesali. Vsem prisotnim smo 
postregli z medenjaki in prazničnim čajem. Otroci pa 
so se posladkali s sadnimi bomboni. Veseli in 
razigrani smo odšli na praznične počitnice. 
Naslednje leto, 3. januarja pa se zopet vidimo v šoli. 

Motniški Polžki z učiteljicami 
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SNEŽINKE PADAJO Z NEBA 

Snežinke padajo z neba, 

mi se veselimo, 

kepe kotalimo 

in snežaka naredimo. 

 

Peč je naša topla, 

greje nas zelo, 

suši nam zimska oblačila, 

nam pa je lepo. 

 

Kepamo se radi, 

sankamo še bolj, 

radi smo na snegu, 

 se spuščamo po bregu. 

Tit, 3. r., Grega, 4. r.,  Nastja, 2. r.,  
Rok in Janja, 1. r. 

 

 

DELANJE TRDNJAV IZ SNEGA 

V četrtek, 30. 11. 2017, smo v času podaljšanega bivanja šli delat trdnjave iz snega. 
Najprej smo kotalili velike kepe. Dali smo jih skupaj in nastala je trdnjava. Prvošolci 
so tudi delali trdnjavo. Mi pa smo potem naredili še dve trdnjavi. Nato smo se začeli 
kepati. Zdaj je petek, 8. 12. 2018, in ni več snega. Ampak saj bo jutri spet snežilo. 

Kristjan, 4. r. 

 

BOBANJE 

V podaljšanem bivanju smo se odločili, da se bomo šli bobat. Vzeli smo bobe in šli na 
hrib. S hriba smo se spustili, bilo je zanimivo, verjemite mi. Filip Zupančič in jaz, avtor 
tega besedila Grega Sedeljšak, sva tekmovala, kdor pade z boba, je zgubil. Skratka, 
bilo je zelo zabavno. 

Grega, 4. r.  
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OB KULTURNEM PRAZNIKU 
7. februarja smo se s krajani in krajankami zbrali v kulturnem domu v Motniku, da bi 
proslavili slovenski kulturni praznik, Prešernov dan. Učenci in učenke so se 
predstavili s štirimi pesmimi in plesom Povodni mož. Ob koncu prireditve so za 
nastopajoče pripravili še prigrizek in pijačo, za kar smo bili zelo hvaležni. 
Pripravljamo se že za naslednjo prireditev in komaj čakamo, da zopet nastopimo. 

En pesnik je živel,  
iz Vrbe je bil, 
je pesmice pisal 
in fige delil. 

Slovence je ljubil, 
Slovenkam je pel, 
najlepše sonete 
je nam vsem zapel. 

Petra Knez 

 

MAŠKARADA 
Po Motniku smo se podali, 
da bi se kot maškare pokazali.  
Policisti, Pike in živali, 
na koncu ob bonbonih smo vsi se nasmejali. 

Res smo se zelo trudili, 
da zima bi odšla, 
če pa smo to zamudili, 
bo drugo leto nova prilika. 

 

Na pustni torek smo se po malici podali 
na sprehod po Motniku, preoblečeni v 
maškare. S seboj smo vzeli tudi 
piščalke, da so nas krajani lažje slišali. 
Sprehod je bil kratek, ampak smo dobili 
kar nekaj sladkarij, s katerimi se bomo 
posladkali v prihodnjih dneh. Letošnja 
maškarada se bo končala, mi pa že 
razmišljamo, kako bi se preoblekli 
naslednje leto, da bomo prepričali čim 

več ljudi z našimi kostumi. 

Petra Knez 

Najbolj mi je bilo všeč, ko smo bili v maškarah, ker smo za malico imeli krof. Zelo 
smo se zabavali. Všeč mi je bilo, ko smo se v podaljšanem bivanju igrali v maskah. 
Šli smo po Motniku. Prišli smo do domačije Pri cotlnu. Zapeli smo pesem in od Nine 
oči nam je odprl. Ponudil nam je sladkarije.  

Filip, 3. r. 
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GREGORJEVO Z MOTNIŠKIMI POLŽKI 
V ponedeljek, 12. 3. 2018, smo 
dijakinje 2. f razreda predšolske 
vzgoje GSŠRM Kamnik obiskale 
učence v PŠ Motnik. Z njimi smo 
simbolično praznovali slovenski ljudski 
praznik. Na začetku smo nekaj besed 
namenili zgodovini in pomenu 
praznika. Gregorjevo je včasih veljal 
za prvi spomladanski dan. Včasih so 
verjeli, da sv. Gregor, ki goduje na ta 
dan, v vas prinaša sonce in pomlad. 
Ljudem tako ni bilo več potrebno delati 
ob svečah. Zato so v znak hvaležnosti 
vaščani v manjše potoke metali 

goreče predmete. Iz tega  je nastala šega, da na predvečer Gregorjevega ljudje po 
rekah in potokih spustijo doma narejene ladjice, v katere dajo prižgano svečko. Tako 
smo tudi mi izdelali ladjice. Izdelali smo jih iz recikliranih materialov. Stari rek pa 
pravi, da se na ta dan ptički ženijo.  

Zato smo z otroki izdelali 
voščilnice z motivom ptička in 
prisrčnim voščilom. Gregorjevo 
pa je tudi praznik zaljubljencev, 
zato smo se naučili pesem Dan 
ljubezni. Da pa smo se še malo 
razgibali in se pogreli v hladni 
zimi, smo se v telovadnici šli 
nekaj iger, ki so bile povezane s 
temo, kjer smo predvsem 
izpostavili ptičke. Žal pa smo 
imeli malce smole pri vremenu, 
ker nam ni dopuščal spusta 
ladjic. Zato smo se odločile, da 
bodo otroci odšli na krajši 
sprehod, kjer jih bo na cilju 
čakalo sladko presenečenje. Če nismo mogli pregnati zime s spustom ladjic, pa 
upajmo, da smo jo pregnali s sladkimi miškami in čajem. Nato smo se še malce 
poveselili in vrnili v šolo, kjer smo se skupaj pogovorili, kaj jim je bilo najbolj všeč. 
Seveda pa smo se tudi veliko smejali, kar je znak odlično reživetega dne. 

 

V podružnično šolo Motnik smo prišle 
in skupaj z učenci zabavale se. 
Praznik zaljubljencev počastili smo mi 
in izdelali veliko lepih reči. 

Katja Poljanšek, Nika Sušnik, Polona Golob, 
Anamari Repnik, Tanja Merše, Kaja Kobe 
(dijakinje predšolske vzgoje GSŠRM Kamnik) 

 



Motniški Polžki, 2017/18 

PASAVČEK NA OBISKU 
 

V četrtek, 15. 3. 2018, je motniške Polžke obiskal Pasavček. Že 
nekaj let so učenci vključeni v projekt Pasavček – Red je vedno 
pas pripet in tudi letos je tako. Njihova mentorica je Petra Knez in 
prav ona se je dogovorila za obisk. S Pasovčkom je prišla tudi 
gospa Tina. Oba sta učence nagovorila in jim razložila, kaj vse je 
v prometu prav in kaj narobe. Ker so že veliko znali, sta jih  zelo 
pohvalila. Skupaj so ponovili pesem in se na koncu s Pasavčkom 
še fotografirali. Učenci so bili nad obiskom navdušeni in povedali so, da jim je bilo 
zelo všeč: 

 ker so bili nagrajeni z obiskom Pasavčka,  

 ker jih je Pasavček naučil, kako varno v prometu, 

 ker je bil prijazen in zanimiv, 

 ker je učencem zabičal, da se v avtu vedno najprej pripnejo, 

 ker ve, kaj je red in kako se ga držati. 

Vida Kovačič 

NASTOP ZA BABICE IN DEDKE 
 

Preljuba moja babica,  
nasmehni se mi, no, 
naj ti tvoj praznik okrasim 
s to drobno pesmico. 
Zdaj ti dam še poljubčka dva 
na mehka lica tvoja, 
ta pesmica naj ti pove, 
kako zelo si moja. 
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V četrtek, 22. 3. 2018 smo v Kulturnem domu Motnik uprizorili igro Kdo je napravil 
Vidku srajčico. Nastopali so vsi motniški Polžki. Nekateri so predstavljali živali, otroke 
in mamo, drugi so igrali na inštrumente in zaplesali ples Mat potico pečejo. Vsi so 
zapeli prirejene pesmi, o Vidku, mami, živalih in naravi. Ta nastop predstavlja 
vsakoletno uvodno točko v občni zbor in vsi 
starejši občani Motnika in Špitaliča so vedno 
znova veseli otroškega smeha, plesa in 
petja. Učenci so se v svoje vloge zelo dobro 
vživeli, najbolj pa jih je razveselila sladka 
pogača, ki jim jo je razdelila mama. V svojih 
opisih so poudarili zadovoljstvo, ki so ga 
čutili ob veselju babic in  dedkov ter ob 
bučnem aplavzu, ki so ga bili deležni po 
opravljenem nastopu. Motniški Polžki so 
babice razveselili z voščilnicami, ki so jih za 
njihov praznik izdelali v šoli. Ob zaključku 
nastopa pa so si zaslužili sladko nagrado. 

Marija Pirc 

 

Filip, 3.r. 
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DAN ODPRTIH VRAT: BILO JE NEKOČ 
 
V soboto, 7. 4. 2018, smo 
imeli v naši šoli nastop za 
starše. Zaigrali smo igrico 
Kdo je napravil Vidku 
srajčico, ki se je dogajala v 
starih časih. Takrat, ko so 
otroci nosili strgane 
srajčice, hodili bosi, bili 
večkrat lačni kot siti, a so 
se imeli lepo. Vidka je igral 
četrtošolec Jakob. Ostali 
učenci so bili v vlogi otrok, 
živali, najmlajši pa so igrali 
na instrumente. 
V uvodnem delu smo 
učenci staršem zaplesali 
venček ljudskih plesov in ob zaključku zapeli tri ljudske pesmi. Četrtošolec Kristjan pa 
je zaigral na harmoniko Avsenikovo skladbo Spomin. Starši so nam navdušeno 
zaploskali. Bili smo zelo pohvaljeni in v očeh nekaterih je bilo opaziti solze sreče. 

Hvala  vam za najlepše druženje. 
Po končanem nastopu smo 
staršem podarili ročno izdelana 
darila. Razveselili pa smo jih tudi 
z razstavo Bilo je nekoč, kjer smo 
predstavili stare predmete, ki 
smo jih našli doma na podstrešju 
in v šoli. 
Družina je kraj, kjer živimo drug z 
drugim in drug za drugega. Ko 
pridejo dnevi veselja in nato 
dnevi trpljenja, se učimo držati 
skupaj. Vsak član v družini ve, da 
ima pomembno vlogo. Veseli 
smo, da nas sprejemate, saj se 

bomo tako naučili ljubiti, da nam 
dajete priznanje, saj si bomo 
prizadevali doseči cilje. Verjemite, 
v  takem domu je sreča popolna.  
Vajin zgled in vsa dobrota 
ter spomin na topel dom 
vodil me bo vse življenje, 
da izgubil se ne bom. 
                                                                                        
Zala Drolc, 3.r., motniški Polžki in 
učiteljice 
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PRVOMAJSKE POČITNICE 
 

   

 

Z družino smo šli v živalski vrt. Tam smo videli morskega leva. Ogledali smo si ga od blizu. Potem smo 
videli volkove. Mami je slikala volka. Videli smo tudi medveda. Srečali smo sošolca Aneja Janja, 1.r. 

Jaz sem bil pri Jaku in luku. Igrali smo se gasilce. Zelo sem se imel lepo. Jaku in Luku sem prinesel 
darilo. Potem smo bili vsi mokri. Lenart ,1.r.  

Naša družina je šla naLipovc. Tam smo spili sok. Z mojo sestrico sva se vrtela na vrtiljaku. Odšli smo 
domov. Na poti domov smo videli Lukovo in Jakovo hošo. Nalo bolj naprej smo videli koze. Rok, 1. r. 
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OBIRANJE ČEŠENJ 
 

V našem sadovnjaku so dozorele 
češnje in zato smo v sredo, 23. 5. 2018, 
obirali češnje. Najprej smo si češnje 
ogledali, se dogovorili, kako jih 
obiramo, šele nato smo šli na delo.  

Naš pridelek smo povezali tudi s 
čebelami, kajti dokazano je, da se 
pridelek češenj poveča kar za 67 %, 
kadar je v bližini vsaj 5 panjev čebel.  S 
pridelkom smo bili zelo zadovoljni, 
najprej smo v krogu zapeli pesmico Rdeče češnje rada jem, potem pa smo se 
posladkali z njimi. Bile so odlične. Učenci so svoje občutke opisali v pesmih:  
 

Češnje rdeče, sočne so, 

z veseljem jih obiramo. 

Ker pridni Polžki biti znamo, 

s češnjami se vsi sladkamo.  

Usedli smo se v krog vsi, 

pesem o češnjah zapeli smo mi. 

V košaro obrane so bile, 

poskusil vsak je eno le. 

Zala, 3. r. 

     

Češnja je rdeča, 

sladka je zelo. 

Radi jih imamo,  

z njimi se sladkamo. 

Jaka, Janja in Rok,  1. r. 

 

 Češnje sočne so,  

s ponosom jih nabiramo. 

Štirje razredi mi, 

s češnjami se sladkamo vsi.  

Češnje rdeče so, 

jih radi zobamo. 

Na češnji rastejo, 

sočne so zelo. 

 Nastja, 2. r 
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Ohranimo naravo 
 

Smo Polžki vsi veseli 
na akcijo odšli, 
smeti smo vse pobrali 
in srečni smo bili. 

Kar nekaj vreč nabrali, 
se v šolo smo vrnili, 
narava nam hvaležna bo, 
ker skrbno očistili smo jo. 

motniški Polžki z učiteljicami  
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SREČANJE S ČEBELARJI IZ MOTNIKA IN ŠPITALIČA 
 

V sredo 30. maja je na 
Podružnični šoli Motnik potekalo 
srečanje čebelarjev iz Motnika in 
Špitaliča. Pripravili smo 
delavnice, kjer so si obiskovalci 
lahko natančno ogledali življenje 
čebel in njihove pridelke. 
Srečanje je bilo namenjeno 
učencem Podružnične šole 
Motnik, njihovim staršem in starim 
staršem, udeležencem 
medgeneracijskega druženja in 
vsem krajanom, ki jih čebelarstvo 
zanima. Udeležba je bila nad 

pričakovanji, kajti učenci 
so bili skoraj vsi prisotni na 
delavnicah, tudi starši in 
krajani so bili v velikem 
številu. Srečanja  se je 
udeležil čebelar  Peter 
Slapnik iz Motnika, ki je v 
svojem nagovoru  poudaril 
prvo praznovanje 
svetovnega dneva čebel 
(20. maj) in pomen čebel 
za življenje. Šolarje je 
spodbudil, da vzljubijo 
čebele in se odločijo za 
čebelarstvo. Pridružil se 
nam je tudi čebelar Franci 
Slapnik, ki se s čebelami 

ukvarja že več kot dvajset 
let. Na srečanju pa je bila z 
nami tudi čebelarka Malči, 
ki nas je povabila, da si v 
naslednjih dneh z učenci 
pridemo pogledat 
čebelnjak, ki je v 
neposredni bližini 
podružnične šole Motnik. 
Zaradi neodložljivih 
obveznosti se je opravičil 
čebelar Srečko Lipovšek, 
ki bi z veseljem sodeloval 
na delavnicah in delil svoje 
znanje o delu s čebelami.  
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Na enem satu so si 
obiskovalci lahko pogledali 
pravo satje s čebelami. 
Lahko so poiskali matico, 
trote in občudovali 
energičnost in živahnost 
čebel delavk. Na tem satu 
so si lahko pogledali 
zalego, med, cvetni prah, 
tisti najbolj zainteresirani 
obiskovalci pa so lahko 
videli tudi sveže zaležena 
jajčka. Na drugi delavnici so 
si lahko pogledali pravi 
panj, v katerem so bile 
poslikane satnice. Tudi tu 

so lahko poiskali matico, trote, zalego… Pomagali so si z odlaganjem satja na 
kozico ter ostalo čebelarsko opremo. Nekateri pa so si oblekli čebelarski jopič in si 
nadeli klobuk. Na sosednji mizi so lahko poskušali čebelje pridelke: primerjali so 
cvetlični in kostanjev med, propolis so si dali na sladkor, cvetni prah pa v čaj. 
Občudovali so deviški vosek, ki ga čebele zgradijo iz satne osnove in iz katerega 
lahko izdelamo sveče. Nekateri so se preizkusili v žičenju satja, da smo lahko satno 
osnovo utopili v sat. Na koncu delavnic pa smo vse obiskovalce razveselili s 
“ćikanjem.” Iz enega medenega satja smo pobirali že zaprt med, ki so ga 
obiskovalci poskusili, vosek pa zavrgli. “Čikanje” je najbolj razveselilo učence, ki 
so se prvič srečali s tem.  

 

Ker si čebelarji želijo sodelovanja z mladimi jih je treba v tej smeri navduševati za 
tovrstno dejavnost. Le na tak način se bo v teh dveh majhnih vasicah Motniku in 
Špitaliču tradicija čebelarjev nadaljevala. 

Zahvalila bi se vsem prisotnim, še posebaj čebelarjem, ki so si vzeli čas za učence 
in upamo, bodoče čebelarje.  

 

Čebelarje smo v šolo povabili, 

mlade in krajane spodbudili, 

da v Motniku in Špitaliču zaživi 

čebelarstvo, kot nekdanje dni. 

 Marija Pirc 
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OBISK ČEBELARJA SREČKA 
 

Obiskal nas je čebelar Srečko, ki nam 
je natančno predstavil vse pridelke, ki 
nam jih prinesejo čebele. Skupaj smo 
si pogledali, kako nastane propolis ter 
zmleli in vonjali mleti propolis. Čebelar 
Srečko Lipovšek nam je zaupal, da je 
propolis zelo dobro zdravilo za 
celjenje ran. Preizkušali smo štiri vrste 

medu in ga primerjali med seboj.  

Nekateri so pri preizkušanju cvetnega 
prahu oz. obnožnine bili navdušeni. 
Skupaj smo si ogledali postopek 
nastanka sveče v kalupi. Čebelar Srečko 
je zelo zanimivo predstavil pridelke čebel 
in tudi učenci so s svojim dosedanjim 
znanjem dopolnjevali njegove misli in 
skupaj smo ustvarili krasno uro 
spoznavanja čebeljih pridelkov. Čebelarju 
Srečku se za obisk iskreno zahvaljujemo.           

Marija Pirc 
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Z LOVCEM V GOZDU 
V torek, 12. 6. 2018, smo se z 
lovcem Janezom Petričem 
odpravili v gozd. Z gasilskim 
avtomobilom nas je poveljnik 
Franci Urisk odpeljal na Vrhe. Od 
tam smo se odpravili v gozd, kjer 
smo izvedeli marsikaj zanimivega. 
V gozdu smo na smrekovih hlodih 
pojedli malico in se posladkali, za 
kar je poskrbel lovec. Podaril nam 
je zgibanko Stopinje in sledovi živali. Pot smo zaključili tam, kjer smo jo začeli in se prijetno 
utrujeni odpeljali v šolo na kosilo. Bilo je zanimivo, poučno in ravno prav naporno.  

Hana, Kristjan, Grega in Jakob, 4. r. 

 

K motniškim Polžkom lovec je prišel, 

nas v gozd odpeljal ves vesel. 

Tam pokazal nam živali in rastline, 

da za življenje si zapomnimo te vsebine.     

Gozd je poln zanimivih gozdnih živali, 

stopinje in iztrebke po knjigi smo spoznali. 

Na drevesih nam je pokazal smolo, 

da z njo drevesa  pokrijejo rano svojo. 

Hvaležni lovcu motniški Polžki smo, 

ker nas navdušil je, da v gozdu je lepo. 

Srečni in veseli motniški Polžki smo, 

ker lovec Janez nam pokazal je vse to. 

Marija Pirc 
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MREŽA GOZDNIH VRTCEV IN ŠOL  

 MOTNIŠKA PRAVLJIČNA GOZDNA POT 
 

Letos je že sedmo leto po vrsti v Motniku potekal 
Križnikov pravljični festival, in sicer 8. in 9. junija 

2018. V okviru programa 
je bil razpisan tudi likovni 
natečaj, ki so se ga 
udeležili vsi motniški 
Polžki. Prvošolec Jeglič 
Anej je bil nagrajen za 
svoje delo  z  drugim 
mestom, slika  četrtošolca Slapnik Jakoba pa  je bila na 
razstavi v Kulturnem domu v Motniku, poleg vseh 

nagrajenih del. Iskrene čestitke!   

V okviru te prireditve  je letos sodeloval tudi Gozdarski 
inštitut RS in zato je bila v ta namen na novo 
postavljena gozdna pravljična pot s fotografijami 
gozdnih živali. Motniški Polžki so se podali po tej poti 
že v petek. Spremljal nas je Ninin ati Tine in nam 

povedal veliko zanimivega. Na koncu pa nas je 
posladkal, odžejal in pokazal prežo, solnico in krmišče, ki jih je izdelal prav za to 
prireditev. 

V soboto so 
motniški Polžki v 
parku Pod lipami  
zapeli dve gozdni 
pesmi.  Na kitari jih 
je  spremljal  učitelj 
Peter, ki na šoli vodi 
pevski zbor. 
Semprimožnik Nina  
je nato otvorila 
gozdno pravljično 
pot. Po njej so se 
ponovno podali 
motniški Polžki. Po 
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poti so nas popeljali pravljičarji, ki 
so pripovedovali gozdne pravljice 
rojaka Križnika. Na poti  smo se 
srečali z gozdarjem, zeliščarko in 
lovci ter izvedeli marsikaj 
zanimivega in poučnega. Na 
koncu pa je sledila sladka 
nagrada, in sicer palačinke s  

 

 

čokolado in praženec ter voda za 
odžejat. Bilo je nepozabno in najlepša 
hvala organizatorjem za odlično 
prireditev. 

                                                                                                   
Vida Kovačič 

 

 

 ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE 
V sredo, 13. 6. 2018, nas je obiskala knjižničarka Olga. 
Zelo smo se je razveselili. Pripovedovala nam je 
zanimivo zgodbo o laganju, iz katere smo se vsi nekaj 
naučili. Potem smo se malce igrali z našimi možgani.  
Igrali smo se igro Številka, vstani! Zbrano smo 
poslušali besedilo, ki nam ga je brala knjižničarka in 
vstali na določeno številko. Kdor se je zmotil, je 
izpadel.  

Naslednja igra pa je imela naslov Pakiram kovček, s 
seboj bom vzel… najboljša drugošolka si je zapomnila 
34 besed. Čestitke!  

Knjižničarka Olga je bila 
navdušena. Nato je 
drugošolcema Nastji in  
Samu podarila slikanici 
za drugo osvojeno bralno 
značko.    
 Ana Jelen 

.                                                                                                                    
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SPOMLADANSKI ŠPORTNI DAN 
 
 

Na športni dan smo Polžki šli, 
še babice smo povabili, 

da zanimivo, poučno bo, 
smo na vprašanja odgovarjali 

in odlično nam je šlo. 
 

V torek, 19. junija 2018 smo se odpravili na 
spomladanski pohod v Belo. Motniški Polžki 

z učiteljicami in babicami Majdo, Marijo, Drago, Ivo, Jožico ter srednješolko Marušo smo brez 
težav premagovali pot in zelo prijetno razpoloženi prišli na cilj. Tam so nas pričakali Janjina 

babica, očka, 
mamica in 
bratec. 
Usedli smo 
se za mizo in 
pojedli 
malico, ki 
nam je zelo 
teknila. 

Potem pa je sledilo presenečenje. Janjina babica je spekla ogromno okusnih palačink, ki smo jih 
mazali z nutelo in slastno jedli. Naše želodčke smo pošteno obremenili, pa nič zato. Potem so 
sledile gibalne igre in raziskovanje. Najdlje smo se zadržali pri kužku, muci, zajčkih… Ogledali smo 

si tudi notranjost 
cerkve sv. Nikolaja. 
Nato je sledilo 
treniranje možgančkov 
- miselne igre, ki jih je 
v celoti zbrala in 
zapisala ga. Majda, ki 
nas na vsakem 
skupnem pohodu 
razveseli z vprašanji in 

sladko nagrado. Učenci so se usedli na trato, skupaj po razredih in v vsaki 
skupini je bila v pomoč ena izmed babic. Učenci v vseh skupinah so se 
odlično potrudili in uspešno reševali. Počasi smo se zahvalili in poslovili, s pesmijo, kako pa 

drugače. S prijetnimi vtisi smo se vračali v 
šolo. Na poti pa sta nas posladkala še 
sošolec Kristjan in njegova babica. To smo 
pa spravili v žep in se posladkali po kosilu.  
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Razšli smo se in babice so nam zaželele prijetne, varne 
počitniške dni, mi pa smo se jim zahvalili za sodelovanje in 
jih prosili zanj tudi naslednje leto. Medgeneracijsko 
druženje je res nekaj najlepšega. 

Za zaključek pa smo s srednješolko Marušo na šolskem 
igrišču še zapeli in zaplesali - Tukaj sem in jezdim konja…  

 

  Najlepše je bilo:  

- božanje muckov, 
- opazovanje malih zajčkov, 
- pohod in slastne palačinke, 
- igre v igralni hiški, 
- spremstvo babic na pohodu, 
- tekmovanje v znanju, 
- ples na šolskem igrišču.                                                                                                

motniški Polžki z  učiteljico Vido 
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USTVARJALNE URICE 
 

Barvali, risali, slikali in kiparili smo 
mi, 
za natečaje veliko ustvarjali.  
Umetnije poslali smo v Snovik,  
ki je zdaj poln barvnih slik. 
 
Naš Grega je dobil nagrado, 
ker šrafiral je mali grad. 
Ta risba zdaj pravi je zaklad. 
Ker je še veliko likovnih dni, 
z veseljem bomo ustvarjali mi.  
 
Hana, Grega, Jakob, Kristjan, 4. r. 
 
Na ustvarjalne urice gremo, 
ker zelo radi ustvarjamo 
in se pogovarjamo. 
 
Včasih smo umetniki le, 
včasih pa nam stvar ne gre. 
Vseeno mi vztrajamo, 
ker nam je zelo lepo.   
 
Nina in Zala, 3. r. 
 

 

ŠPORTNE URICE 
 
Na športne urice gremo,  
se vsi zelo zabavamo. 
Nesreč se nekaj je zgodilo,  
a nas urice še kar veselijo. 
 
Tečemo, plešemo, se igramo, 
in se lepo imamo. 
Ni vse tako lahko,  
a se trudimo zelo.  
Zala, 3. r. 
 

 
 
 
 
 
 
Športne urice imamo radi, 
tam zabavamo se vsi. 
Plešemo in se igramo, 
ker veselju konca ni, 
radi se imamo vsi. 
 
Andrej, Filip, Tit, Jaka, 3. r. 
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ANGLEŠČINA 
 

V šolskem letu 2017-2018 je angleščina postala obvezni predmet tudi v tretjem 
razredu. V letošnjem šolskem letu so imeli tako prav vsi učenci na šoli angleščino 
dve uri na teden. Prvi razred kot neobvezni izbirni predmet, ostali kot obvezni 
predmet. Na zabaven in prijeten način so učenci spoznali novo besedišče, se 
učili izrazov, pesmic, izštevank, poslušali angleške pravljice, se igrali različne 
jezikovno-gibalne igre ter ustvarjali. Razvijali so vse spretnosti, ki so pomembne 
pri jeziku, poudarek pa je bil na slušnem razumevanju in verbalnem ali 
neverbalnem odzivanju. 26. septembra smo obeležili evropski dan jezikov. 
Učenci so spoznali  pesem Hello to All The Children Of The World in narisali 
zastave evropskih držav. V tednu od 2. do 8. oktobra, ko je potekal teden otroka 
z naslovom Povabimo sonce v šolo, so se učenci naučili zapeti pesem You Are 
My Sunshine in zraven pokazati. V tem letu je bila novost tudi tekmovanje za 
bralno značko za učence prvega in drugega razreda. V mesecu marcu so se tako 
prav vsi učenci uspešno udeležili angleške bralne značke z naslovom Epi 
Reading Badge. Junija pa jih čakajo lepa priznanja. Učenci se radi učijo tujih 
jezikov, naj tako ostane tudi v bodoče. Med počitnicami pa kakšno angleško 
knjigo v roke ;) 

 

SLAVICA  
 

Naša draga Slavica, 
je res prava carica. 
Vsak dan bolj za nas skrbi 
in našim željam ugodi. 
 
Vsi res radi jo imamo, 
in nikamor je ne damo. 
Večkrat posladkat nas zna, 
nam postreže, pocrklja. 
 
Slavi, še na mnoga leta, 
naj ti s Polžki bo lepo, 
naj ti služba bo poslanstvo, 
saj veš, radi imamo te zelo.  
 

 



PODALJŠANO BIVANJE 
Po kosilu je čas za sprostitev. Z učenci gremo na svež 
zrak, kjer imajo možnost prostih gibalnih iger, lahko se 
vključijo v družabne igre ali pa sodelujejo pri vodenih 
dejavnostih. Naš čas zelo hitro mine, le poglejte, kaj 
počnemo! 

VAJA ZA GASILSKO VESELICO   
V podaljšanem bivanju smo imeli vajo za gasilsko 
veselico. S pomočjo vedrovke smo s curkom vode 
poskušali prevrniti kozarček z vodo. Sledilo je 
polivanje z vodo, kajti bil je vroč dan in voda je bila kot 
nalašč za ohladitev. 

MILNI MEHURČKI   
Skupaj smo pripravili 
milnico. Naj vam 
zaupam recept:  
100 ml detergenta za 
pomivanje posode Jar, 
600 ml vroče vode,  
20 ml glicerina,  
3 velike žlice fruktoze 
– dobro premešaj in 
pusti stati nekaj dni. Kljub temu da smo že v šoli, so milni mehurčki vedno privlačni. 
 
 

Obisk 

gozda         

 

 Sajenje 

sončnic 

 

 

 

 

 

 

Čebele na obisku                              
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DRUŽABNE IGRE 
Spoznali smo Igro življenja, kjer smo si otroci lahko izbrali poklic, način šolanja, se poročili, imeli 
otroke, si kupili hišo… Skupaj smo se igrali Enko, Šah, Varnost in še marsikaj. 

 

 

 

Moj najljubši dogodek je bil, ko 
je učiteljica Marinka prinesla 
stroj za pometane kamenčkov. 
Bil je sončen dan. Po kosilu smo 
šli ven. Počakali smo tiste, ki so 
hoteli pometati igrišče. Kmalu so 
nam prišli pomagat Anej, Gal in 
Martin. Ko smo pometli igrišče, 
sta Martin in Gal odšla, Anej je z 
nami igral Pepčka. Po Pepčku je 
Anej odšel. Dobro sem se imel, 
bil je odličen dan. Jaka, 3.r. 

       

          

Marija Pirc 

 

 

  



UGANKE  
 

Je počasen in sluzast,  

hiško nosi sem ter tja, 

je občutljiv, če ni dežja. 

Samo, 2. r. 

 

V šolo hodi  

in se uči, 

v soboto in nedeljo, 

pa doma leži. 

Samo, 2. r. 

  

Ima kljun, rada kljuva, 

je rjave barve in piščančke vali. 

Jakob, 4. r. 

 

Nima skrbi, ker se dobro uči, 

je pa učenjak, najboljši pametnjak. 

Jakob, 4. r. 

 

Je prostor z ograjo ograjen 

in s solato nasajen. 

Polži tukaj so doma, 

kjer hrana … 

Samo, 2. r.  

 

Nas uči,  

na ekskurzijah lovi,  

ima sestanke obvezne res, 

uči nas resno res. Janja, 1. r. 

 

Je oranžne barve, 

po gozdu se lovi,  

s košatim belim repom, 

prav važna se nam zdi. 

Nina, 3. r. 

 

Kuha se v juhi, 

ki jo jemo vsi, 

ko pa ga pojemo, 

pline spuščamo. 

Eva, 3. r. 

 

Živi v luknjici 

in ima dolg rep. 

Rada se skriva, rada je sir, 

boji se nevarnih sil. 

Eva, 2. r. 

 

Debela je in sočna, 

na drevesu visi 

in na ježkovem hrbtu 

zelo močno trpi. 

Andrej, 3.r 

 

Rumeno, okusno in zakrivljeno, 

otroci radi jemo jo zelo. 

Andrej, 3. r. 
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Pod zemljo rije rove, 

 

velike kot pokrove, 

kmet pa se jezi,  

ker na polju luknje dobi. 

Hana,  4. r. 

 

Na drevesu živim,  

se os ne bojim, 

sem rdeče in goreče,  

sem sladko …  Jaz sem … 

Hana, 4. r. 

 

Na pašniku se pase,  

mleko daje. 

Rada je travo, 

za njo pa padajo hlebčki rjavi. 

Filip, 3. r. 

 

V gozdu živi, 

je plašna za tri. 

Hitro v drevo zbeži, 

posluša, če ji nevarnost preti. 

Nina, 3. r. 

 

Je pisana, okrogla, 

ne govori, ampak visoko skače. 

Rada se kotali 

in otroci mi, jo imamo radi vsi. 

Zala, 3. r. 

 

 

Kje se učimo, da pamet dobimo? 

Andrej, 3. r. 

 

Bela je in puhasta, 

mehka kot oblačka dva. 

Zala, 3. r. 

 

Učence uči, 

se vedno smeji, 

se tudi jezi 

in ocene deli. 

Zala, 3. r. 

 

V njej živimo, 

se sladko smejimo. 

V njej tudi spimo 

in se veselimo. 

Zala, 3. r. 

 

Je zelena in okrogla, 

na vrtovih se debeli. 

Zelo je zdrava  

in zato jo radi jemo vsi. 

Zala, 3. r. 

 

Na travniku se hrani 

s sočno deteljo. 

Ko zagleda lovca, 

zbeži v gozd?      Nina, 3. r. 

 



 

ZAKLJUČEK 
 
Zdaj smo že tik pred koncem, saj gremo jutri že na zaslužene počitnice. To bo 
dogodivščin, počitka, zabave in najlepših trenutkov s člani družine, sorodniki, 
prijatelji in znanci. No, pa vendarle je bilo v šoli tudi zanimivo in lepo. Upam, da 
ste se v glasilu lahko  sami  prepričali, da je res tako.  
 
V šolo Polžki smo prišli,    

da bi se učili, telovadili, 

ker življenje naše je, 

učenje in pa gibanje. 

 
Pregovori: 
 
ŠOLA NI ŠALA, VANJO HODIMO, KER ZNANJE IŠČEMO.  
 
BREZ MUJE, SE ŠE ČEVELJ NE OBUJE IN TUDI NE SEZUJE.  
 
LE ČEVLJE SODI NAJ KOPITAR IN NA SVETU BO VSE PRAV.  
 
KDOR VELIKO ZNA IN VE, MU V ŽIVLJENJU DOBRO GRE.  
 
 

GLASBENA UMETNOST  

Kdor poje rad, je v srcu mlad! Vsi pravijo tako, pa bo že držalo. Vključeni smo v 
pevski zbor in pod vodstvom učitelja Petra prav ubrano prepevamo.  
 
Pri glasbi radi pojemo,  

tiho, glasno, kakor kdo, 

z glasovi telovadimo, 

da pesmi zvenijo prelepo.  

 
Učiteljica: KAJ JE TVOJ OČE PO POKLICU? 
Učenec: SKLADATELJ! 
Učiteljica: RES, TO JE PA LEPO, 
Učenec: JA, JA, DRVA SKLADA.  
 
Učiteljica: ALI VEŠ KATERI INŠTUMENT JE 
NAJSTAREJŠI? 
Učenec: HARMONIKA. 
Učiteljica: ZAKAJ TAKO MISLIŠ? 
Učenec: KER JE VSA ZGUBANA. 
Učiteljica: TO JE ŽE RES, A KLJUB TEMU NAJLEPŠE IGRA.  
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SPOZNAVANJE OKOLJA 

Prava lepota se skriva v majhnih, vsakdanjih stvareh. 
Zato pri spoznavanju okolja, opazujemo naravo in vse, 
kar je povezano z njo, se sprehajamo, poskušamo, 
okušamo in izvemo veliko zanimivih stvari, ki nam bodo v 
življenju koristile.  

 V naravo radi hodimo,  

jo skrbno opazujemo, 

pisano cvetje vonjamo 

in petje ptic poslušamo.  

 
Učiteljica: KDAJ SI SI NAZADNJE UMIL ZOBE? 
Učenec: RAJE ME VPRAŠAJTE KAJ DRUGEGA. ZGODOVINA MI NE GRE. 
 
Učiteljica: KATERE ŽIVALI ZA SVOJE PREŽIVETJE POTREBUJEJO NAJMANJ  
HRANE?  
Učenec: MOLJI!              . 
Učiteljica: RAZLOŽI MI TVOJ ODGOVOR! 
Učenec: MOLJI ŽREJO SAMO LUKNJE! 

 

Učiteljica:  KATERI MESEC JE NAJPRIMERNEJŠI ZA OBIRANJE SADJA?              
Učenec: MESEC NI BISTVEN, BISTVENO JE, DA GOSPODARJA NI DOMA IN  
DA JE PES PRIVEZAN.  
 

MATEMATIKA 

Do tja, kamor je vredno priti ne vodi nobena bližnjica, ampak trdo delo, učenje, 
razmišljanje, vaja, pridnost…le tako bomo v življenju uspešni in zadovoljni.  

 

Pri matematiki računamo,   

razmišljamo in vadimo, 

tako rešitve so le prave, 

ne belimo si z njimi glave.   

 

Učitelj: VZAMEŠ KOS MESA IN GA RAZREŽEŠ NA POLOVICO! KAJ  DOBIŠ?                   
Učenec: DVE POLOVICI MESA! 
Učitelj: DOBRO. NATO VSAKO POLOVICO NAREŽEŠ NA STO KOSOV. KAJ 
DOBIŠ? 
Učenec: MLETO MESO! 
 
Učitelj: IZRAČUNAJ KOLIKO JE TRINAJST IN TRIDESET. 
Učenec: POL DVEH. ČAS JE,  DA GREMO DOMOV. 
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ŠPORT 

Gibanje je jezik otrok, razumemo ga vsi in zato se veliko gibljemo, hodimo, 
tečemo, telovadimo, se igramo na igrišču, igralih in tudi v učilnici. Z učiteljico Ano 
pa pri športnih uricah počnemo še marsikaj.  
 
Tiho vam prišepnemo,  

da najraje telovadimo, 

plešemo in tečemo, 

se na igralih zabavamo.  

 
Aerobika 
 
Učenci LEŽIJO NA HRBTU IN VOZIJO KOLO.  

Učiteljica: KAJ PA JE S TEBOJ? ZAKAJ SAMO LEŽIŠ IN NIČ NE  DELAŠ Z 
NOGAMI? 
Učenec: PELJEM SE S KOLESOM PO KLANCU NAVZDOL. 

 

SLOVENŠČINA 

Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za 
soncem, na svetu si, da sam si sonce in da s sveta 
odganjaš sence, je zapisal naš veliki pesnik Tone 
Pavček. Pri dramskem krožku tudi mi z učiteljico Vido 
ustvarjamo, pišemo pesmi, besedila za šolsko spletno 
stran, glasilo in se preizkušamo v igranju.  

Pišemo in beremo,  

jezičke vsi treniramo,  

da besedni je zaklad, 

bolj pravilen in bogat. 

  

Učiteljica: JAZ SEM BOLNA! KATERI ČAS JE TO? 
Učenec: NAJLEPŠI, PRAV RESNO MISLIM, KER LAHKO OSTANEM DOMA. 

 
Učitelj: UČENCI, NAPISALI BOSTE SPIS Z NASLOVOM, KAJ BI DELAL, ČE BI  
BIL  DIREKTOR.  
Učenec: SEDI IN ČAKA. 
Učitelj: ZAKAJ  PA TI NE PIŠEŠ?       
Učenec: ČAKAM TAJNICO. 
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ANGLEŠČINA  

Več znaš, več veljaš, pravi star pregovor in res je tako. Učimo se tujega jezika, 
ustvarjamo, pojemo, pišemo in se pogovarjamo. Kar dobro nam gre, pravi 
učiteljica Katja.  

Pri angleščini se ve  

govorimo kakor je, 

učiteljica nam pove, 

kako je prav, kaj se ne sme.  
 

Učiteljica: ČE REČEM,  RAD SE UČIM ANGLEŠČINO, KATERI ČAS JE  TO?                 
Učenec: ZELO REDEK. 

 

Učitelj: VSTANI, BOŠ VPRAŠANA. VIDETI SI ŽIVČNA. TE JE STRAH  MOJIH 
VPRAŠANJ? 

Učenec: NE UČITELJ, STRAH ME JE MOJIH ODGOVOROV. 
 

LIKOVNA UMETNOST 

Prava lepota se skriva v majhnih stvareh. Pri ustvarjalnih uricah z učiteljico Ano 
izdelujemo prave umetnije, da polepšamo našo šolo in razveselimo najbližje.  
 
Polžki vsak dan rišemo,  

kiparimo in slikamo, 

figure vse so v gibanju, 

res zanimivo in lepo.   

 
Učiteljica Nina: JAKA, LE GLEJ, DA BOŠ ŠEL PO KONČANEM POUKU 
NARAVNOST  DOMOV. 
Jaka: UČITELJICA, OPROSTITE, NE BO ŠLO, KER STANUJEM ZA OVINKOM. 
 
 
PODALJŠANO BIVANJE  
V popoldanskem času  
smo želodčke napolnili, 
zunaj telovadili, se igrali in lovili.  
Nato domačo nalogo smo napisali, 
da od učiteljice Petre in Marinke  
za končano delo, pohvaljeni smo bili. 
  
Kot vsako leto, bomo tudi letos tretješolcem 
predali ključ našega hrama učenosti. Z znanjem 
nam bodo dokazali, da so vredni zaupanja. 
Zastavili jim bomo nekaj vprašanj in nanje bodo skušali odgovoriti. Ostali jih 
spodbujajte, da bo lažje šlo.  
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Lepe misli tretješolcev in slovo od četrtošolcev 

 

Dragi četrtošolci! Želim vam, da se boste v Šmartnem dobro imeli, dobivali lepe 
ocene, spoznali veliko novih prijateljev s katerimi se boste dobro razumeli. Upam, 
da se boste kdaj spomnili na nas. Hvala, ker ste nam pomagali in nas spodbujali. 
Zelo vas bomo pogrešali. Zala, 3.r. 

Vsem želim dobre ocene v petem razredu, veliko prijateljev in da se boste imeli 
lepo. Filip, 3.r. 

Vsem želim, da bi v petem razredu dobivali dobre ocene in da bi se imeli lepo. 
Tu, v naši polžji šoli vas bomo zelo pogrešali. Andrej, 3.r. 

Želim vam uspešno leto v petem razredu. Veliko se naučite in imejte se lepo. 
Hvala, ker ste nas veliko naučili. Zelo vas bomo pogrešali.  Nina, 3.r. 

Zahvalil bi se vam rad za vso pomoč in prijateljstvo. Želim vam dobrih ocen, 
zdravja, veselja in sreče. Tit, 3.r. 

Dragi četrtošolci. Želim vam zanimivo novo šolsko leto, dobre ocene in uspešne 
dni. Jaka, 3.r. 

 

DO v Motniku je doma,  (se počuti ena a.)   

RE zelo rad klepeta,  (se obrača sem in tja.) 

MI smo Polžki navihani, ( v polžji šoli srečni vsi.)  

FA živahen je za dva,  (smo živi, malce nagajivi.)  

SO je kakor sonce zdaj,  (ki nas greje da je kaj.)  

LA se s kockami igra,  (ustvarja in gradi kar zna.) 

TI pravil se ne drži,  (vsak po svoje se smeji. 

DO  motniški Polžki smo, nasmejani vsi močno.  

        Srečni v polžji šoli zdaj, na počitnice gremo! JUHEJ!    

   

  Lepe misli četrtošolcev  vsem učencem 
 

Dragi sošolci! 

Najprej bi se zahvalil tretješolcem, ker bodo prevzeli moje mesto četrtega razreda. 
Potem pa so tu tudi prvi  in drugi razred, s katerimi smo imeli zanimivo in zabavno 
šolsko leto. V teh štirih letih polžje šole je bilo zelo lepo, zanimivo, zabavno, imel 
sem tudi zelo dobre ocene in še veliko bi lahko našteval. No sedaj vam bi pa 
zaželel, da boste imeli veselo, lepo, poučno, zanimivo in seveda pa uspešno šolsko 
leto. Lepo se imejte pa veliko se smejte.  

Vaš prijatelj in sošolec Grega, 4. r. 
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V motniški šoli je vse lepo in prijazno. Rad hodim v to šolo. Če bi lahko, bi ostal 
tukaj. Zdaj pa še nekaj tistim, ki ostanejo: upam, da se boste naslednje leto imeli 
lepo in imeli dobre ocene. Veliko časa smo preživeli skupaj. Najprej se nismo 
poznali, a čez nekaj časa smo postali vsi prav dobri prijatelji. Bodite prijazni do 
drugih in bodo tudi drugi do vas. Imejte se lepo. Kristjan, 4. r. 

Bodite srečni, razigrani, nasmejani in da boste še naprej prijatelji. Če česa ne 
boste vedeli, se obrnite na nas. Pojdite po naših stopinjah in vse bo lepo in prav. 
Jakob, 4. r. 

Dragi sošolci! 

Ta štiri leta v polžji šoli so bila zelo zabavna, pestra in zanimiva. Ogromno sem 
se naučila in spoznala nove prijatelje. Tistim, ki boste ostali tukaj, pa tudi mojim 
sošolcem četrtošolcem, želim še veliko veselja, zabave in lepih ocen, predvsem 
pa, da ostanejo takšni kot so. Priznati moram, da vas bom pogrešala. Super ste!!! 
Še ena želja za vas: počitnice preživite v dobri družbi, s prijatelji in starši in 
ostanite zdravi. Hana, 4. r. 

 

 

 

MAKETA ŠOLE (1. in 2. razred ter Tit in Hana) 
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Dragi Polžki in njihovi starši!  

Otroci niso naša lastnina. 

So majhna tuja bitja, ki se prikradejo v naša življenja, 

prinašajo nam veselje in odgovornost, 

vendar niso naša lastnina. 

Samo pomagajmo jim, da postanejo to, kar so. 

                                                                                 Ruth Nuneviller Steinman 

 

V tem šolskem letu je bilo poučno, pestro, zabavno, smešno, veselo, razigrano, 
pa še veliko ste se naučili. Upamo, da ste uživali, dragi Polžki, navihančki.  

Med počitnicami preberite kakšno lepo knjigo in si zapomnite, da sončni vzhod 
prebuja naravo, branje knjig razsvetljuje glavo. Branje je ena najpomembnejših 
stvari, ki jih moraš obvladati. Z branjem se razvijajo tvoji možgani. Branje ti pomaga 
biti boljši v šoli in ti ponuja okno v svet. Najpomembnejše pa je, da zaradi branja 
ne boš postal le boljši učenec, ampak tudi boljši človek.  

Lepo se imejte med počitnicami! Veliko se smejte, uživajte, igrajte se, potepajte, 
raziskujte, družite s prijatelji in pogovarjajte s starši. Predvsem pa pazite nase in 
se dobro spočijte. V mesecu septembru ponovno snidenje v naši polžji šoli.  

Z najlepšimi željami, dragi Polžki!   Učiteljice Ana, Marinka in Vida  

Srečno, spoštovani starši in veliko  nepozabnih skupnih trenutkov s svojimi otroki. 

Vida Kovačič 

 

Vzgoja ni priprava za življenje, vzgoja je življenje. (John Dewey) 

 

Povej mi in bom pozabil.  

Pokaži mi in si bom zapomnil. 

Vzbudi mi zanimanje in bom razumel. (Kitajski pregovor) 

 

Ne učimo se za šolo, marveč za življenje. (Seneka) 

 

Šolski sistem brez pomembnega temelja- staršev, je kot vaza z luknjo.  

                                                                                                    (J. Jackson) 

 


