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Leto je naokrog in pred Vami je letošnji časopis razredne 

stopnje. V Nagajivcu smo brali že o marsičem. Letošnji 

Nagajivc ima naslov . Otroci se že od malega 

srečujejo s poklici in tokrat boste lahko prebrali zanimive 

zapise o tem, kaj si želijo postati, ko odrastejo, kaj so po 

poklicu njihovi starši. Prebirali boste lahko tudi uganke, 

mogoče rešili križanko. Joj, pa o najnevarnejših poklicih so 

pisali. Na koncu smo nekaj strani namenili tudi ostalemu 

dogajanju na razredni stopnji. Želimo Vam obilico veselja ob 

branju! 

 
Učenci razredne stopnje z učiteljicami 

 

 

 



 3 

 

Učenci 2. razreda so zbrali nekaj ugank o poklicih. 

 

Ko bolan boš, mama s tabo k njemu bo zavila,  

da te pregleda, da predpiše ti zdravila. (kinvardz) 

 

Prinaša nam pošiljke, pisma in revije, 

pes nanj laja, ko k nabiralniku zavije. (ratšop) 

 

Kdo je ta, ki v krop zelenjavo zmeče,  

nato pa z zajemalko juho ven privleče? (rahuk) 

Med knjigami preživlja svoj delovni čas, 

nam jih posoja, z novitetami seznanja nas. (akračinžijnk) 

 

Predšolske otroke v vrtcu vsak dan vzgaja, 

da kasneje šolanje jim ne nagaja. (acijletijogzv)  

Z avtobusom, s taksijem prevaža ljudi, 

mnogo ur na dan za krmilom preživi. (refoš) 
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Reže, tehta sir, salamo - in svetuje,  

kadar v trgovini kupec nakupuje. 

(aklajadorp)  

 

Ves bel od moke kruh peče vse noči, 

da z mize lahko nam zjutraj zadiši. (kep) 

 

Lase umiva, barva, striže in navija, 

včasih pa frizura postane polomija. (akrezirf) 

Velikokrat je prijazna, še večkrat je stroga - 

bolje za učenca je, da jo uboga. (acijletiču) 

Belo haljo nosi, vendar kuhar ni, 

ob pogledu nanj boječnež zadrhti, 

v ustih zob pa v hipu več ga ne boli. (kinvardzoboz) 

Mož v modri uniformi za varnost skrbi, 

nepridiprave zasleduje in lovi. (jacilop) 
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Učenci tretjega razreda so pripravili kratke opise poklicev, ki jih 

opravljajo njihovi starši. 

ELEKTRIČAR 

Moj oče je po poklicu električar. Šolal se je na triletni srednji 

električni šoli. V času šolanja je pridobil veliko praktičnih 

sposobnosti. Ker veliko dela na terenu, je 

zaželjeno, da ima vozniški izpit. 

Električarji skrbijo za daljnovode, 

napeljujejo elektriko, vgrajujejo števce za 

porabo električne energije. Odpravlja tudi 

napake, ki nastanejo zaradi slabih 

vremenskih pogojev. Pri svojem delu uporablja različne merilne 

naprave in seveda mora poskrbeti za svojo varnost, zato potrebuje 

čelado, rokavice in delovno obleko.                                                                                                                                   

Hana Prepadnik 

KMET 

Mojemu očetu je ime Tomaž. Po poklicu je kmet. 

Zjutraj vstane ob 6.30. Obleče se v 

kombinezon in gre v hlev. V hlevu  

ima veliko živali, ki jih pomolze in nahrani. Ko 

pride iz hleva, ga čaka zajtrk. Po zajtrku 

živali žene na travnik. Ko se vrne, gre v gozd 

sekat drevesa. Posekana drevesa pelje do 

žage. Nato gre na kosilo. Po kosilu se odpravi 

do žage, kjer ga čaka rezanje hlodov. Zvečer 

mora zopet v hlev, da poskrbi za živali. Pri tem mu pomaga družina.  

                                                                                          Tina špeh 
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POLICIST 

 

Moj ati vstane 05.10 uri. Služba se mu prične ob 06.00 uri. V službi 

mora biti najpozneje ob 5.50 uri, saj se mora v službi še preobleči v 

policijsko uniformo. Moj ati je policist in je zaposlen na Policijski 

postaji v Mozirju. Po nastopu službe se najprej seznani z dogodki, ki so 

se zgodili prejšnji dan, nato pa si pripravi opremo in vozilo, ki ga 

potrebuje pri svojem delu. Nato s sodelavci popije tudi kavo. Po kavi 

ati odide s sodelavcem na teren, kjer skrbi za red 

in varnost nas prebivalcev Zgornje savinjske 

doline. Med delom  je včasih izpostavljen  

nevarnostim, saj mora hitro oditi tja, kjer se 

zgodijo kakšne nesreče. Moj ati je policist tudi v 

posebni policijski enoti, katera skrbi za red in 

varnost na večjih prireditvah. Tako večkrat odide 

tudi na nogometne tekme, kjer policisti posebne 

policijske enote skrbijo za red in varnost navijačev. Službo konča šele 

ob 18.00 uri, včasih pa je v službi še dlje, če se pred koncem službe 

zgodi kakšna nesreča. Ponavadi se domov tako vrne ob okrog 18.30 ure. 

Ati se včasih iz službe vrne zelo utrujen. Ko pride domov, se rad usede 

na kavč v dnevni sobi, da se malo spočije in nato pogleda poročila na 

televiziji. Po koncu poročil nama z bratom pripravi večerjo in naju ob 

21.00 uri spravi v posteljo. Ko z bratom zaspiva, še ati rad pogleda 

kakšen film ali nogometno tekmo, nato pa okrog 23.00 ure odide spat. 

Kadar pa je zelo utrujen in je naslednji dan spet cel dan v službi, odide 

spat skupaj z nama ob 21.00 uri. 

 Zoja Kodrun 
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RAČUNALNIŠKI PROGRAMER 

 

Mojemu očetu je ime Urban. Star je 41 let. Po poklicu je računalniški 

programer. Njegov delovni dan se prične ob 9. uri.  Delo opravlja v 

pisarni, ali pa obiskuje različna podjetja. To so-

telekomunikacije, letalska industrija, naftna 

industrija, farmacevtska industrija, 

avtomobilska industrija in tudi prehrambna 

industrija. Skozi svoj delovni dan opravlja 

različna dela. Uči  uporabnike, kako uporabljati 

določen program, piše računalniške programe, 

pošilja elektronsko pošto, sodeluje na »skyp« 

sestankih, veliko časa pa nameni pomembnim 

telefonskim pogovorom. Od 13-ih do 13. 30-ih ima kosilo. Njegov 

delovni dan se konča ob 17. Uri. Delo računalničarja je zahtevno, a 

zanimivo.                                                                                       

                                                                                          Anika Čopič 

 

VZGOJITELJICA 

 

 

Moja mami je po poklicu vzgojiteljica. Zaposlena je v vrtcu Zarja. Z 

otroki se igrajo različne igrice, berejo pravljice, plešejo in pojejo ter 

veliko ustvarjajo. Kadar je lep sončen dan se igrajo na igrišču ali gredo 

na sprehod. Kadar so otroci žalostni jih mamica vzame v naročje, jih 

objame in potolaži. Mamica  hodi tudi na sestanke in velikokrat doma 

pripravlja kaj za v službo. Z veseljem ji pomagam. 

Vita Funtek 
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Učenci četrtega razreda so z mislimi že pri poklicu, ki bi ga radi 

opravljali, ko bodo odrasli. 

Najraje igram nogomet, ki ga igram že od malih nog. Ta šport me 

najbolj  navdušuje. 

Med prostim časom ga veliko igram. Navdihnila me je moja sestra. Pri 

tem športu mi je najbolj všeč, ker se uporablja žoga. Če bi hotel biti 

uspešen, bi moral  veliko trenirati. Ko  bi bil prestar za nogomet,  bi bil 

vojak. Za vojaka me je navdihnil oče. Všeč so mi tudi gasilci. Če bi rad 

bil karkoli, moram najprej opraviti  osnovno in nato še srednjo šolo.                 

                                                                                      Jošt Pečovnik 

 

 

                

Ko bom velika bi rada  postala frizerka. Ta poklic se mi zdi zelo zanimiv. 

Pri delu bi uporabljala različne pripomočke kot 

so: glavnik, krtača , sušilnik za lase, brivnik, 

žele, kodralnik, likalnik za lase, barvo za lase… 

Delala bi tudi različne frizure, pričeske in še 

seveda veliko drugih reči.  

Za konec pa bi še rada povedala, da na koncu se 

morda ne bom odločila za ta poklic. Mogoče se 

bom odločila za kaj drugega. A vsekakor mi je poklic frizerke zelo všeč. 

 

Luna Kosmač 
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Ko bom velika bom  modna oblikovalka. Delala bom to, kar me že od 

nekdaj veseli. Delala bom obleke za znane ljudi, kot je Nika Zorjan, 

Lea Sirk… Navdihnila me je moja 

najboljša prijateljica Žana. Šolala bi 

se v Italiji, saj je ta država zelo 

znana po svojih oblekah. Modna  

oblikovalka ima široko paleto 

pripomočkov kot so: škarje, igle, 

sukanec, različne vrste blaga… 

Pri tem poklicu mi je všeč, da bi 

imela veliko stikov z znanimi osebami. Največja pomanjkljivost se mi 

zdi, da bi bila veliko na potovanjih in ne bi imela veliko stikov s svojo 

družino.  

Res, da sem šele v 4. razredu in imam še veliko časa, vendar si res 

želim opravljati ta poklic.     

Anamarija Kladnik 

 

 

Ko bom velik, bi bil rad policist. Njegovo delo se mi zdi zelo zanimivo, 

ker merijo hitrost, lovijo tatove…  

Če bi bil policist, bi svoje delo jemal zelo 

resno. Pri delu bi uporabljal pištole, mernik 

hitrosti, oblečen bi bil v jopič. Opremo bi 

imel vedno na sebi. Nad tem poklicem me je  

navdušila sošolčeva mama.  Želim si, da bi 

delal s sošolcema Joštom in z Martinom. 

Pomagal bi meščanom in vaščanom povsod 

po svetu.  Tako dolgo bi  bil policist, da bi 

bil tudi direktor.    

A pred mano je še dolga pot, ker sem v 4. 

razredu in seveda si lahko tudi premislim. 

 

Andraž Kladnik 
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Velikokrat sem razmišljal kaj bi bil po 

poklicu. Že od malega mi je bila všeč zgradba 

telesa. Ta poklic mi je všeč, saj kirurg 

pomaga ljudem pri različnih operacijah. Za 

ta poklic  me je   navdihnil obisk kirurga v 

bolnišnici.  Najraje bi delal v bolnišnici Celje, 

ker je to, mojemu domačemu kraju najbližja 

bolnišnica. Pri svojem delu bi uporabljal 

različne pripomočke kot so: škarje, skalpel… 

Delal na oddelku za trebušne težave. Bil bi 

prijazen kirurg. 

Ta poklic mi je zelo všeč. Kdo ve, morda si še 

premislim? 

 

Martin Resnik 

 

 

Težko se je odločiti kaj bom postala, a le en poklic bom izbrala. 

Izbrala bom poklic natakarica. V tem poklicu preračunavaš cene pijač, 

strežeš malice, kosila, večerne obroke. A najprej  moram narediti 

osnovno šolo, potem  srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Pri poklicu 

natakarice mi je všeč to, da strežeš ljudem, jim kuhaš kave, čaje, 

otrokom kakav, a ne maram delati do večernih ur. Ampak bo že. Delala 

bom v gostilni mojih staršev. Onadva sta me v bistvu tudi navdihnila za 

ta poklic.  

Mogoče bom že v 9. razredu delala poleti, a kdo ve? 

Ta poklic mi je zelo všeč.  

 

Eva Lokan 
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Ko sem razmišljala kaj bi bila po poklicu sem si najprej 

rekla:«Ko bom velika, bom natakarica« . Vendar bom 

morala iti v srednjo šolo. 

Ko bom naredila srednjo  šolo, bom dobila še več 

znanja o poklicu, ki ga hočem opravljati.  

Vem že, da moraš biti  pri tem poklicu prijazen, 

vljuden, iznajdljiv in vesel. Da lahko opravljaš to delo, 

rabiš pladenj, predpasnik, kozarce  itd. Želim si delati 

v Lučah, da se mi ne bo treba voziti v službo. 

Ta poklic mi je zelo všeč, ker rada strežem hrano in pijačo na mizo in 

ker se pri opravljanju tega poklica počutim super. 

 

Maša Mlinar 
 

 

Že večkrat sem razmišljala, da bi bila po poklicu natakarica, vendar 

moram najprej iti v srednjo šolo za gostinstvo in turizem. Ta poklic mi 

je najbolj všeč. 

Natakarica bi bila zato, ker so me nad 

tem poklicem navdušile moja teta, 

mami in prijateljica. Odprla bi svojo 

gostilno, ki bi bila hkrati restavracija. 

Če kuharja ne bi bilo, bi tudi jaz 

priskočila na pomoč. Delala bi tu v 

Zgornji Savinjski dolini. Z gosti bi bila 

prijazna. Zaposlila bi nekaj natakaric, 

natakarjev in dva kuharja.  

Ta poklic mi je zelo všeč, ker za natakarico ni treba iti na fakulteto in 

ker lahko gostom ustrežem kar želijo. 

Do tja je še dolgo, a zdaj mi je ta poklic najbolj všeč. 

 

Tinkara Atelšek 
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Če hočem postati veterinarka moram v srednjo šolo in potem še 

nadaljevati šolanje. Upam, da mi to uspe. 

Za to delo so me navdušili veterinarji in 

moje veselje do dela z živalmi.  

Če veterinarjev ne bi bilo, bi živali 

trpele. 

Pri svojem delu bi uporablja različne 

pripomočke kot so: toplomer, zdravila, 

rokavice, injekcije, povoje, zaščitna 

oblačila, škornje itd.  

Pri veterinarskem delu so tudi različne 

nevarnosti kot so: zlomi, zvini, odrgnine, ureznine,ugrizi itd.  

Pri svojem delu veterinar tudi svetuje lastnikom živali in jim 

priporoča zdravila. 

 

Tamara Podbrežnik 

 

 

Mene najbolj veseli poklic kuharja. Upam, da bom zaposlen v gostilni 

Grof. Tam imajo zelo dobro hrano. 

Moja sestrična rada peče sladice, zato 

ji rad pomagam. Ko je imela rojstni dan, 

sem ji spekel »kremšnite« po receptu 

njene mame. Zelo rad kuham testenine s 

tuno. Moji starši obožujejo pico, če jo 

spečem jaz. Menda naredim zelo dobro 

testo.  

Študiral bi rad v Ljubljani, ker se tam 

lahko veliko naučiš. Vem, da sem šele 

četrti razred, ampak še vedno lahko spečem nekaj dobrega. 

 

Andraž Voler 
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Če hočem opravljati poklic, moram najprej opraviti srednjo šolo. 

Razmišljam da bi bila veterinarka.  

Za ta poklic sem se odločila, ker se zelo 

razumem z živalmi. Rada bi pomagala 

konjem. Konj je moja najljubša žival. Tudi 

jahati znam.  

Tudi če mi govorijo, da je to težka šola 

pravim, da ravno to bi rada bila. Kdo ve ali 

me bo do takrat navdušil kakšen drug 

poklic. Ampak mislim, da je odločitev dokončna. Imela sem svojo 

želvico Piko, ki je na žalost poginila. Še vedno pa imam svojo kravico 

Ružo. Nimam je doma, ampak jo imam pri svoji teti na kmetiji. Zdaj se 

še odločam ali bom veterinarka za velike ali male živali. Upam, da bom 

lahko  za male živali. Zdaj že vem za nekaj pripomočkov, ki jih bom 

uporablja. To bo moj poklic.  

 

Zoja Prepadnik 

Ko bom velika bi rada postala kemik. Ta poklic mi je zelo všeč. 

Pri delu mora imeti  spete lase v čop, nosi zaščitno haljo, zaščitne 

rokavice in zaščitna očala. Za pripomočke uporablja kemikalije, čaše, 

posode in posodice, mikroskop in kozarčke…Delala bom v laboratoriju. 

To je moj sanski poklic, ampak lahko se odločim še za kaj drugega, saj 

imam še čas. 

 
 

Neža Suhodolnik 

 

Prav zanimivo bo, ko bodo četrtošolci v devetem razredu prebirali 

Nagajivca letošnjega leta in se čudili nad svojimi željami!!!!!     

Le kam jih bo vodila pot? 
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Poklici so pa res naredili neverjeten vtis nad učenci. Še nekateri 

drugi razmišljajo o svojem poklicu v prihodnosti. 

GASILKA 

Po poklicu bi bila gasilka. Gasilka bi bila zato, da bi reševala in gasila. 

Gasiti je super. 

Ulla Sofia Bezovnik Strmčnik, 2.r 

 

NOGOMETAŠ 

Ko bom velik, si želim postati nogometaš. Nogometaš bi rad postal, 

ker dobiš pokal, če zmagaš. 

Marcel Zamernik, 2.r 

 

ZNANSTVENIK 

Rad bi bil znanstvenik, ker rad izumljam. Ta poklic je zelo zanimiv. 

Tian Knap, 2.r 

 

SLAŠČIČARKA 

Ko bom velika, bom slaščičarka. To delo me zanima, ker bi lahko 

mešala različne okuse sladoleda, si izmišljala nove recepte, ter 

mešala različne barve sladkorne pene. Res je, da sem še le v 2. 

Razredu, ampak si res želim opravljati ta poklic. S sestro zelo radi 

pečeva slaščice. V Lučah bi imela svojo slaščičarno. Pekla bi slaščice: 

kolačke, torte, sladoled… PEKA SLAŠČIC ME ZELO VESELI! 

Amanda Kladnik, 2.r 

 

 



 16 

ŠIVILJA 

Po osnovni šoli bom šolanje nadaljevala na tekstilni šoli, ki traja štiri 

leta. Imela bom svojo delavnico v kateri bom imela šivalni stroj, bucike, 

šivanke, šiviljski meter, škarje, varnostne zaponke, šiviljsko kredo. 

Imela bom tudi sobo, kjer bom shranjevala vse, kar bom sešila. V tej 

sobi bom imela tudi stroj, ki bo strankam vzel mere in jim izrisala kroj, 

ki jim najbolj pristaja. Stranke si bodo vse to lahko ogledale na ekranu. 

Šivala bom po željah in merah strank. 

Hana Zamernik, 5.r. 

 

 

VZGOJITELJICA 

Po osnovni šoli bom šolanje nadaljevala na vzgojiteljski šoli, saj želim 

postati vzgojiteljica. 

Ta poklic mi je všeč, ker se ukvarjaš z otroci. V vrtcu bomo peli, plesali, 

brali, risali, se igrali, in počivali. Kot vzgojiteljica bom prijazna, 

ljubezniva, urejena, dajala bom lep vzgled, nasmejana. Za veliko mizo 

bomo jedli, pili, gledali knjige, na preprogi na tleh se bomo igrali, na 

ležalnikih pa spali. 

Otroke bom učila lepega vedenja in  prijateljstva. 

Nina Jericijo, 5.r. 

 

 

VZGOJITELJICA 

Ko odrasem želim postati vzgojiteljica. 

Ta poklic me zelo veseli, saj se rada ukvarjam z malimi otroki. 

V vrtcu bomo veliko ustvarjali, peli, največ časa pa bomo preživeli na 

sprehodih v naravi. Tu se bomo šli razne igre, gradili bomo hišice za 

živali, sadili in opazovali rastline in še kaj.  

Maša Grzinčič 5.r. 
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OBLIKOVALEC TELESNIH DELOV 

Po OŠ bom nadaljeval šolanje na računalniški šoli. Postal bom 

oblikovalec telesnih organov, ter strokovnjak  in asistent za 3D 

tiskanje. 

Zaradi vse večjega povpraševanja bom zelo iskan. Lahko bom pomagal 

ljudem, ki imajo poškodovane organe in potrebujejo presaditev.  

Ljudje bodo prišli v bolnico. Po pregledu jim bodo zdravniki presadili 

tisti organ, ki ga potrebujejo. 

Vid Strmčnik 5.r. 

 

 

 

ZDRAVNIK 

Po oš bom šolanje nadaljeval na gimnaziji in kasneje na medicinski 

fakulteti. Postal bom zdravnik splošne medicine.  

Ta poklic me zanima, ker želim pomagati ljudem, ki so bolni in 

poškodovani. 

Jaka Kosmač 5.r. 

 

 

 

ZNANSTVENIK 

Po OŠ bom šolanje nadaljeval kot znanstvenik, ki bo odkrival čisto 

vse. Imel bom veliko belo haljo, zelene škornje in na rami mi bo sedela 

papiga. 

Začel bom s spoznavanjem magnetizma. Izdeloval bom magnete za 

čisto vse materiale: les, papir, gumo, tekstil, kovine, plastiko.  

Ko bom končal z magneti bom izdelal časovni stroj, ki te lahko ponese 

v preteklost ali prihodnost. S tem bom lahko ugotovil čisto vso 

zgodovino. Vse časovne stroje, ki jih bom izdelal bom prodal.  

Nadaljeval bom s proučevanjem toplote. 

Jernej Robnik 5.r. 
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UČITELJICA 

Šolanje bom nadaljevala na gimnaziji in kasneje na pedagoški fakulteti. 

Postala bom učiteljica. Učence bom poučevala preko računalnika. 

Uporabljala bom elektronske učbenike. Vsako uro bom učila drugega 

učenca in se posvetila samo njemu. 

Imeli bomo tudi skupne ure za druženje, da se bomo lahko spoznali. 

Tudi preverjanja in ocenjevanja bodo potekala preko računalnika. 

 

Tinkara Čopič 5.r. 

 

 

RAČUNALNIŠKI TEHNIK IN ROBOTIK 

Po OŠ bom šolanje nadaljeval na računalniški gimnaziji za tehniko in 

robotiko in potem še na fakulteti. Postal bom diplomirani inženir 

računalništva in robotike. V računalništvu bom programiral, delal 

programe, … V robotiki bom zasnoval robote prihodnosti, programiral, 

sestavljal dele, vpisoval koordinate,… Za ta poklic se bom odločil zato, 

ker me zanima tehnologija in prihodnost računalništva in robotike. 

Zaposlil se bom doma ali pa v tujini. 

Mai Kodrun 5.r. 

 

 

LESAR 

Po OŠ bom šel na lesno šolo. Tam bi se rad naučil delati vse iz lesa: 

mize, stole, klopi, omare,… Naredil bom svojo delavnico, kupil orodja 

in les. Na računalniku bom izrisal izdelek in ga delno izdelal sam, 

delno pa mi bo pomagal 3D tiskalnik. 

Tomi Kladnik 5.r. 

 

TAKSIST 

Po OŠ bom šolanje nadaljeval v šoli za taksista. Pri dvajsetih letih 

bom šel delat izpit za taksi. Moj taksi bo imel pogon na elektriko, 

zato bom veliko zaslužil. Prevažal bom ljudi po vsej Evropi. Z njimi se 

bom pogovarjal v angleščini. 

 

Sergej Jerman 5.r. 
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Petošolci so razmišljali o poklicih prihodnosti, najnevarnejših 

poklicih na svetu in najbolj iskanih poklicih v Sloveniji. 

 

 

– inženirji strojništva, elektrotehnike in elektronike, 

– zdravniki specialisti splošne medicine, drugi specialisti in 

zobozdravniki, medicinske sestre, strokovnjaki za zdravstveno 

nego in farmacevti, 

– finančniki, revizorji, računovodje  

– programerji računalniških aplikacij, razvijalci in analitiki 

programske opreme in aplikacij. 

– Delodajalci potrebujejo tudi veliko kuharjev, natakarjev, 

zidarjev, tesarjev, krovcev, izvajalcev suhomontažne gradnje, 

izolaterjev, monterjev ter serviserjev vodovodnih in plinskih 

inštalacij. - Povprašujejo tudi po varilcih, monterjih kovinskih 

konstrukcij, orodjarjih, mehanikih in serviserjih kmetijskih, 

industrijskih in drugih strojev. 

–  Iskani so še elektroinštalaterji, elektromehaniki in strugarji.  

– ves čas povprašujejo tudi po voznikih težkih tovornjakov in 

vlačilcev. 
 

 

 

 

 

 

 

https://data.si/racunovodski-servis/
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V tem času naj bi se namreč pojavilo kar 65 odstotkov poklicev, o 

katerih se nam danes še niti ne sanja. 

Hiter razvoj novih tehnologij ter robotizacija in avtomatizacija že 

ustaljenih delovnih mest napovedujeta korenite kadrovske 

spremembe v bližnji prihodnosti. 

Si predstavljate, da bo mogoče vaš poklic: 

trgovec s časom,  

• varuh podatkov, 

• pogajalec ob spletnih 

ugrabitvah, 

• kirurg, ki bo znal izbrisati 

slabe spomine,  

• čistilec ozračja, 

• terapevt , ki bo znal ustvariti srečne trenutke, 

• virtualni arhitekt,  

• načrtovalec gojenja zelenjave v mestih,  

• oblikovalec telesnih organov, 
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• strokovnjak za nadzor vremena,  

• vesoljski pilot, galaktični vodič 

• možganski analitik 

• menedžer biološke kmetije 

 

 

 

 

• izdelovalec in vzdrževalec robotov 

• svetovalec na področju genetike 

• uničevalec virusov… 

 

Vsi ti poklici se nam danes res zdijo še nekoliko neverjetni, a že čez 

dve ali tri desetletja naj bi bili med najbolj iskanimi na svetu.  
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PO POKLICU… 

 
PO POKLICU BI MOGOČE BILA LAHKO PTICA.  

BI PO SVETU LETELA IN SE VEDNO LEPO IMELA. 

 

PO POKLICU BI MOGOČE BILA LISICA. 

BI Z ZVIJAČO VELIKO PRIDOBILA                                               

IN SE VSAKO LETO PRECEJ ZREDILA.  

 

PO POKLICU BI MOGOČE BILA KAČE. 

BI SE PO SVETU PLAZILA IN LJUDI 

STRAŠILA.  

 

PO POKLICU BI MOGOČE BILA LEVINJA.  

BI ZA MLADIČE SKRBELA IN GLASNO 

ZARJOVELA. 

 

PO POKLICU BI MOGOČE BILA MRAVLJA. 

BI PO SVETU HODILA IN ČISTO VSE 

POSTORILA.  

 

A NAJRAJE BILA PO POKLICU BI KRALJICA. 

NIČ NE BI PO SVETU HODILA, AMPAK BI SE Z VELIKIM AVTOM 

VOZILA. 

 

Saša Vrabič 
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KMET 
 

KOT KMET, BI VSAKO JUTRO ZGODAJ VSTAL 

IN SE V HLEV PODAL. 

 

BI KRAVE POZDRAVIL 

IN SE Z NJIMI NA PAŠO ODPRAVIL. 

 

TUDI PUJSKE BI V HLEVU OBISKAL 

IN JIM KAJ DOBREGA ZA JESTI DAL. 

 

POTEM OGLASIL BI SE MOJ TREBUŠČEK. 

 

ODŠEL BI V KOKOŠNJAK, KJER JAJCA BI POBRAL 

IN JIH MOJI ŽENKI V KUHINJI DAL. 

 

ONA MI JAJČKE NA OKO BI SPEKLA, 

IN ZA MIZO BI SKUPAJ ŠE KAKŠNO REKLA. 

 

BITI KMET JE LEPO!  
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ŠOFERJI 

PRED ŠOLO AVTOBUS BRNI 

IN V NJEM DRUGI RAZRED SEDI. 

SE SKUPAJ ODPRAVLJAJO NA DOPUST, 

KER VSAK JE OD DELA ŽE MALO PUST. 

SE BODO V PORTOROŽ ODPELJALI 

IN NA PLAŽI VSE ŠTIRI OD SEBE DALI. 

SEVEDA NA KREMO IN SLAMNIKE NE BODO POZABILI, 

DA SE NE BI NA SONCU PREVEČ ZASMODILI. 

V DRUGEM RAZREDU SO ŠOFERJI PRAVI, ČE PA KDO ŽELI,  

SE LAHKO Z NJIMI ODPRAVI.  
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Učenci razredne stopnje pa med šolskim letom počnemo še veliko 

drugih stvari. V našem časopisu smo nekaj strani namenili tudi 

dejavnostim, ki jih izvajamo med šolskim letom.. Na teh straneh boste  

lahko prebrali naše zgodbice, pesmice, se seznanili z našimi dosežki na 

tekmovanjih in udeležbi na različnih natečajih.  

************************************************************ 

ZGODBICE UČENCEV TRETJEGA RAZREDA 

ČUDEŽNO DREVO 

Nekega dne se je Jure odpravil na kmečko tržnico. Branjevko je prosil, 

če mu da malo semen. Ko je dobil semena, se je odpravil domov, Jure 

je doma posadil semena in jih dobro zalil. Po končanem delu se je 

odpravil spat. Ko se je naslednje jutro zbudil in pogledal skozi okno, je 

mislil da sanja. Pomel si je oči in še vedno je na njegovem vrtu stalo 

drevo, polno sladkarij. Stekel je na vrt in se prepričal, če so na drevesu 

res sladkarije. Povabil je prijatelje. Ko so prišli, so se sladkali do 

večera.  Ko so prijatelji odšli, se je odpravil spat, še prej pa si je umil 

zobe.                                                                              

                                                                                 Manca, Maj, Zoja  

MAJ IN ČUDEŽNO DREVO 

Maj je odšel na kmečko tržnico. Na kmečki tržnici je kupil čudežna 

semena. Prišel domov in semena posadil. Čez tri dni je so čudežna 

semena zrasla v veliko drevo, ki je obrodilo sladkarije. Ves začuden je 

odhitel napisati vabila za Luka, Saro, Niko, Žana in Petra. Prišli so s 

košarami in si nabrali polno sladkarij. Potem so jedli sladkarije do 

večera. Polnih košar in trebuhov so odšli domov. Doma so si umili zobe 

in odšli spat.                                                                   

                                                                                     Tina, Gal, Hana 
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TRŽNICA 

Nekega lepega popoldne se je Janez odpravil na tržnico. Ustavil se je 

pri branjevki Zoji. Prodajala je čudežna semena. Kupil je vrečko semen 

in jih posadil pred hišo. Nato je semena zalival tri dni. Četrti dan se je 

prebudil in videl, da je drevo zraslo. Obrodilo je nenavadne sadove, 

Janez je drevo poimenoval v »SLADKARIJINO« drevo. Ko je prvič 

zagledal drevo, je omedlel, kasneje pa odhitel v hišo in poklical 

prijatelje. Ko so »frendi« prišli, so se čudili in hitro pričeli trgati 

sladke dobrote. Ko se je bližal večer, so »frendi« odšli domov. Janez 

je odšel v kopalnico, si umil zobe in se odpravil spat. 

                                                                              Vita, Lučka, Janez 

 

ČUDEŽNA SEMENA 

Nekoč se je Žiga odločil, da bo odšel na tržnico. Tam je videl stojnico 

s čudežnimi semeni. Stekel je do branjevke in kupil semena. Odpravil 

se je domov in posadil semena in čakal, če bo drevo res čudežno. 

Naslednje jutro se je zbudil in skozi okno videl drevo, na katerem je 

polno sladkarij. Zunaj se je čudil drevesu in se domislil, da bo 

prijateljem napisal pismo, v katerem bo opisal, kaj je zraslo na 

njegovem drevesu in jih povabil na gostijo. V trenutku so vsi prišli. 

Sladkali so se in proti večeru so s polnimi trebuščki odšli domov. Ko so 

si umili zobe, so se ulegli v postelje in zaspali kot polhi. 

                                                                         Anika, Žiga, Tim 
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V tem šolskem letu je na šoli potekal EKO KROŽEK. Obiskovali smo ga 

učenci 2. in 3. razreda. Naša mentorica je bila učiteljica Saša Vrabič. 

Srečevali smo se vsakih 14 dni. Delo je bilo zabavno. Ustvarjali smo 

izdelke iz odpadne embalaže, ustvarjali iz naravnih materialov, urejali 

okolico spomenika šole, pobirali smeti, prepevali, izdelali napise 

VARČUJ z VODO in ENERGIJO. Udeležili smo se tudi natečaja EKO 

SMREKA in se odlično odrezali. S svojo EKO SMREKO smo se uvrstili 

med 74 najlepših EKO smrek v Sloveniji. Za nagrado smo dobili sladke 

dobrote trgovine Hofer ter denarnice in štampiljke MEDEX-a 

Slovenija. Našo smreko ste v mesecu decembru lahko občudovali v 

trgovini Hofer v Mozirju.  
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Tudi letos tekmujemo za čiste zobe, ampak končnih rezultatov še 

nimamo. Vsak mesec nas nenapovedano obišče sestra Polona Fale, ki z 

učenci umiva zobe, ali pa preveri njihovo čistost. 

 

 

Učenci 1. triade so se udeležili tekmovana CICI VESELA ŠOLA in 

prav vsi so dobili priznanja. 
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Učenci 4. in 5. razreda so se udeležili tekmovanja VESELA ŠOLA. 

Naloge, ki so jih reševali so bile že bolj zahtevne, a kar nekaj jih je 

dobilo priznanja. Dobitniki priznanj so: 

4. razred: Tinkara Atelšek, Eva Lokan, Martin Resnik, Neža 

Suhodolnik 

5. razred: Maša Grzinčič, Nina Jericjo, Tomi Kladnik, Špela Pečovnik, 

Vid Strmčnik 

Učenci na razredni stopnji smo zelo pridni bralci. Od 64 učencev 

bralne značke ni opravilo le 5 učencev. Na podelitvi nas je obiskala 

pesnica Barbara Gregorič Gorenc, ki nam je predstavila nekaj svojih 

pesmi. Imeli smo se zelo lepo. 
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Tekmovali so skoraj vsi učenci, priznanja pa so dobili naslednji: 

2. razred:Jerica Atelšek, Lovrenc Žagar, Tian Knap, Amanda 

Kladnik 

 

3. razred: Anika Čopič, Manca Robnik, Tina Špeh, Vita Funtek, 

Janez Robnik, Zoja Kodrun,  

 

 

4. razred: Neža Suhodolnik, Tamara Podbrežnik, Tinkara 

Atelšek, Nika Moličnik, Andraž Kladnik, Luna Kosmač, 

Anamarija Kladnik, Anea Mercedes Krivec 

 

5. razred: Tinkara Čopič, Jernej Robnik, Vid Strmčnik, Jaka 

Kosmač 
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 razred: Laura Špeh, Ajda Štiglic, Ana Zamernik, Živa Funtek,   

Jan Voler, Gal Pekljaj, Aleks Robnik, Ema Rosc

 razred: Lovrenc Žagar, Tian Knap, Jerica Atelšek, Timotej Resnik

 razred: Anika Čopič, Manca Robnik, Tina Špeh 

 razred: Tamara Podbrežnik, Neža Suhodolnik, Eva Lokan, 

Anamarija Kladnik, Andraž Kladnik

 razred: Tinkara Čopič, Jernej Robnik Cerar, Hana Zamernik,     

Vid Strmčnik 
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