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PRED VAMI JE ZADNJA ŠTEVILKA SPLETNEGA 

ČASOPISA. TOKRAT VAM USTVARJALCI 

NAGAJIVCA PONUJAMO ZBIRKO 

NAJRAZLIČNEJŠIH PRISPEVKOV UČENCEV 

RAZREDNE STOPNJE.  

MNOGO SE JE DOGAJALO IN NAJBOLJŠE, DA SE 

PREPUSTITE IN UŽIVATE V PREBIRANJU. 

 

 

 

 

 

 



MATERINSKI DAN 

25. marca smo počastili dan naših mamici in jim pripravili 

čudovito prireditev. Na tokratni prireditvi so sodelovali tudi 

učenci iz vrtca. Točke so bile raznolike kot mavrica, vsem pa 

je bila skupna ljubezen do naših mamic. 

 

 

 

 

 

 

 



PRVOŠOLCI PO JAKECOVI POTI 

Okrog Luč je veliko ohranjenih poti, po katerih so se nekoč 

sprehajale koze, ovce in pastirčki, ki so spremljali živali na  

pašo in nazaj domov. Prvošolcem je  bila letos najbolj všeč na 

novo obnovljena in markirana krožna Jakecova pot, po kateri 

smo se sprehodili  v  vseh letnih časih. Na poti smo doživeli 

marsikaj zanimivega. Ob plakatu z razteznimi vajami smo si 

lahko  dobro  razmigali telo. Domiselni leseni daljnogledi so 

nam nudili dober pogled na okoliške vrhove. Iz  lovske preže 

smo opazovali košute in jelene. Lep pogled na Luče  nam je  

nudila razgledna ploščad, na kateri smo se radi spočili. Pašnik 

pa je postal naša bralna učilnica. Na Juvanovih njivah smo 

trenirali tudi skoke. Gozdna pot do Jerčeta, pa je postala 

prava adrenalinska atrakcija. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



SADNA NABODALA IN BANANIN 

ZMEŠANČEK 

Na naši šoli smo že vrsto let vključeni v shemo šolskega sadja, 

ki učencem nudi bogato izbiro uživanja raznovrstnega, 

predvsem pa sezonskega sadja. 

Z veseljem si vsak dan vzamemo odmor za sadno malico in tako 

poskrbimo za raznolik vnos vitaminov v naše telo. 

Hvala kuharicam, ki poskrbijo da nam  je sadje zmeraj na 

voljo.  

Prvošolci smo si v okviru teme o zdravi prehrani sadno malico 

obogatili s pripravo sadnih nabodal in okusnega zmešančka iz 

banan. 

Če ste take volje, si lahko tudi vi pripravite pravo vitaminsko 

poslastico, ki je lepa tudi na pogled. 

 

 

 



NAGRADNI IZLET ZA PEVCE CICI OPZ-JA 

 

V CICI OPZ prepeva 31 pevcev  vrtčevske skupine ZAJČKI in 

prvega razreda. Na pevskih vajah smo se srečevali enkrat 

tedensko. V koronskem času so bile vaje deljene. Izbor naših 

pesmi je bil raznolik, od živalskih, ljudskih, do poskočnih. Radi 

smo popestrili nastope na šolskih prireditvah. Največji nastop 

pa smo odpeli na majskem  Pikapolončku v Lučah. Za odličen 

nastop smo bili nagrajeni z nepozabnim izletom z avtobusom v 

Logarsko dolino. Za varno pot po Logarski, obogateno z 

zgodbami je poskrbel pastirček Jerni.  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 



ČRKE (2. razred) 

JOJ, KAKO ČAS BEŽI, 

DRUGI RAZRED SE ŽE PISANE ČRKE UČI. 

NEKATERE KOT FORMULA PO ZVEZKU DRVIJO, 

SPET DRUGE UČENCE MOČNO JEZIJO. 

 

NALIVNO PERO POMAGA NAM ZELO, 

VSAKA ČRKA ZAPISANA JE LEPO. 

 

PRIJATELJEM BOMO PISMA PISALI, 

SIMPATIJI PA ŠE SRČEK DODALI. 

 

POMLAD 

V deželo je prišla pomlad, 

vsak od nas bi jo pozdravil rad. 

 

Dnevi daljši so zelo, 

pri sosedih igramo se lahko. 

 

Sonček boža naša lica, 

obraz krasi nam rdečica. 

 

Rožice za mamico nabiramo, 

ob prazniku želimo jim vse lepo. 

 

 



Gozdna jagoda 

 

GOZDNA JAGODA JE SUPER JAGODA, 

KER SE IGRA GOZDNE SKRIVALNICE. 

GOZDNA JAGODA JE POSEBNA, 

KER JO RAD IŠČEM. 

GOZDNA JAGODA JE POSEBNA, 

KER JO RAD POJEM. 

Primož Podlesnik 

 

 

 



MOJA SESTRIČNA 

Rad bi vam opisal svojo sestrično. Moji sestrični je ime Alina. 

Piše se Bertošek. Stara je 12 let. Živi v Ukrajini, z atijem, 

mamico in starejšim bratom Andrijem. 

Živi v bloku. Alina je visoka in srednje postave. Ima čudovite 

modre oči in dolge rjave lase. V ušesih ima uhane. 

Alina je učenka sedmega razreda in zelo rada obiskuje šolo. 

Njen najljubši šolski predmet je bilologija, rada pa ima tudi 

ostale predmete. 

Alina je zelo vesela. Rada se smeji in druži s prijatelji. 

Alina ima zelo rada živali. Ima muco Barta. 

Alina je zelo prijazna. Obiskuje plesno šolo. Trenira tudi balet. 

V proste, času se rada igra s prijatelji. Najraje je oblečena v 

trenirko in jopico s kapuco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristijan Petek 



PASAVČEK 

Že vrsto let se drugošolci z veseljem in navdušenjem 

priključujemo projektu Pasavček, ki spodbuja otroke k 

uporabi varnostnega pasu in jih osvešča o pomenu varnosti v 

prometu. Pogledali smo si nekaj filmov, ki smo jih našli na 

straneh Agencije za promet. Izdelovali smo prometne znake, 

avtomobile iz odpadne embalaže, si ogledali stara prevozna 

sredstva, se igrali s Strax stezo, si ogledali različne 

varnostne sedeže, tekmovali v zbiranju znakov za pripetost v 

avtomobilu, … 

Ob koncu akcije smo oddali poročilo in si prislužili nagrado, 

puzle in diplome za sodelovanje. 

 

 

 



 

S CVETA NA CVET ZA LEPŠI PLANET 
 

Učenci 2. razreda smo se odzvali povabilu Cinkarne Celje in z 

veseljem sodelovali v projektu S cveta na cvet za naš planet. 

V zimskih mesecih smo prejeli vrečo zemlje in semena 

medovitih rastlin, ki smo jih posejali in za njih skrbeli vse do 

meseca maja, ko smo vsak svojo odnesli domov in jo posadili 

na prosto. V okviru projekta smo slikali na panjske končnice, 

izdelali vsak svoj cvetoči travnik v tridimenzionalnem 

prostoru. Izdelali smo tudi pravi hotel za žuželke, ki smo ga 

poimenovali Hotel na robu gozda. Oblikovali smo razstavo pred 

šolsko knjižnico, na ogled pa smo povabili tudi člana 

Čebelarskega društva Luče. Ob zaključku projekta smo 

naredili kratek film s predstavitvijo našega dela in ga poslali 

v Cinkarno Celje. Vsi smo prejeli diplome za sodelovanje in 

svinčnike, ki jih bomo po uporabi lahko posadili. Svinčniki so 

prav posebni in iz njih lahko zraste novo zelišče, zelenjava ali 

cvetlica. Verjamem, da bomo nestrpno čakali, kaj bo zrastlo. 

V projekt se bomo vključili tudi v prihodnjem letu. 



 
 

 

 

 



 

SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 

Tudi v letošnjem šolskem letu smo se z učenci 2. razreda 

pridružili projektu društva Sobivanje, SPODBUJAMO 

PRIJATELJSTVO. Veliko smo se pogovarjali o prijateljstvu, 

peli in pisali pesmi, izdelali pa smo tudi plakat o prijateljstvu. 

Zaželeli smo si, da bi na svetu vladal mir in bi bili vsi ljudje 

prijatelji. Sodelovanje nam je bilo zelo všeč, saj smo še enkrat 

več slišali in spoznali, kako pomembno je razumevanje in 

prijateljstvo med ljudmi. 

 

 
 

 

 



 

ŠPORTNI DAN NA SOLČAVSKEM 

Pa je za nami še ena prijetna izkušnja. Tokrat smo se učenci 

4. in 5. razreda iz Luč in Solčave udeležili nagradnega 

športnega dne. Vse leto smo se namreč spopadali z nalogami, 

ki so nam jih pripravili mentorji projekta Naravni parki 

Slovenije. Preko projekta smo spoznavali rastlinstvo in 

živalstvo naravnih parkov širom Slovenije. Ob končanem 

projektu pa smo se z veseljem udeležili pohoda v Robanov kot. 

Še prej pa smo podrobneje spoznali kulturne in naravne 

znamenitosti Solčavskega. S prijazno vodičko smo se najprej 

sprehodili po Centru Rinka, si ogledali razstavo metuljev in 

fosilov, nato pa obiskali še kulturni spomenik Solčave, cerkev 

Marije Snežne.  

Kot sem že omenila, pa smo izlet končali v Robanov kotu, kjer 

smo s športnimi in družabnimi igrani zaključili prijetno 

druženje pod vršaci solčavskih gora.  

 

Nataša Čopič 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SVETOVNI DAN ČEBEL 

Ob DNEVU ČEBEL so nas na šoli obiskali člani Čebelarskega 

društva Luče. Na zanimiv način so nas naučili veliko novega o 

čebelah. Čebelar Urban nam je pokazal satje, panje, 

fotografije čebel …, čebelarka Ema, Martinova mamica, pa se 

je oblekla v čebelarska oblačila in nam povedala kako moramo 

ravnati s čebelami, da se ne počutijo ogrožene. Najbolj nam 

je bilo všeč, ko smo lahko čebelarska oblačila oblekli. Na 

koncu smo učenci 1. triade poslikali vsak svoj panj in se skupaj 

fotografirali.   

 



 

BREZ ČEBEL NI ŽIVLJENJA! 

Marcel Kosmač 



BALETNA PREDSTAVA GRDI RAČEK 

Učenci razredne stopnje smo si v Kulturnem domu Nazarje 

ogledali baletno predstavo Grdi raček, ki so jo pripravili 

učenci baletnega oddelka GŠ Nazarje. Na odru se je zvrstilo 

veliko število nastopajočih in predstava nam je bila zelo všeč. 

ČESTITKE GLASBENI ŠOLI NAZARJE! 

Meta Moličnik   

 

 



POHOD V KRNIČKI LOG 

Učenci 1. in 2. razreda smo imeli športni dan – POHOD V 

KRNIČKI LOG. Primerno obuti in oblečeni ter z nahrbtnikom 

na ramenih, smo se odpravili na pohod. Ves čas nas je 

spremljalo ptičje petje in toplo sonce. Z navdušenjem smo 

opazovali naravo in bili prevzeti nad lepotami naše dežele. Ko 

smo prišli na Krnički Log, smo imeli malico, nato pa športne 

igre. V šolo smo se vrnili zelo hitro, čeprav smo ubrali daljšo 

pot. Po prihodu v šolo smo imeli kosilo. Bili smo prijetno 

utrujeni! 

Oska r Lokan 



Dopisovanje z vrstniki iz OŠ Mozirje 

Z učenci 5.r. smo pri urah angleščine v januarju združili 

projekt Teden pisanja z roko 

ter takratno tematiko pri 

pouku – opis kraja. Vrstnikom 

z OŠ Mozirje smo poslali 

razglednico Luč, Solčave ali 

Logarske doline ter opisali 

nekatere značilnosti naših 

krajev. Učenci so se z 

veseljem lotili pisanja ter nato nestrpno čakali na razglednice 

iz Mozirja. Ker so bili učenci nad pošiljanjem zelo navdušeni, 

smo sodelovanje nadgradili še s pisanjem pisma. Vsak učenec 

je svojemu vrstniku poslal pismo, kjer je napisal nekaj 

značilnosti o sebi, svojih hobijih, družini … Težko smo 

pričakovali pisma, 

nato pa jih z 

velikim veseljem 

prebirali drug 

drugemu. Ob tem 

so učenci res 

uživali, kasneje pa 

so izrazili željo, 

da bi se z vrstniki iz Mozirja srečali tudi v živo. Na dan 

zaključne ekskurzije v Velenje so se tako učenci naše šole 

oglasili tudi na kratek obisk v Mozirje. Srečali smo se pred 

športno dvorano, se v živo spoznali in poklepetali ter si 

obljubili, da z dopisovanjem nadaljujemo tudi prihodnje leto. 



KAJ PA O TEM PRAVIJO UČENCI 5. RAZREDA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilo mi je všeč, ko sem bral, ko 

pa sem moral pisati, mi ni bilo 

všeč. 

Marcel 

Meni je bilo super. Najboljše je 

bilo, ko smo se v živo spoznali. 

To bi lahko še ponovili. Upam, 

da se bomo še kdaj videli. 

Amanda 
Bilo je fajn. Lahko se še ponovi 

Tadej 

Bilo mi je všeč. Ti bi še ponovil. 

Tian 

Fajn je bilo, ker ima Lana rada 

konje, Neža pa živi na kmetiji. 

Mislim, da bi lahko v 6.r 

ponovili. Ko smo šli na izlet, 

smo se spoznali. Bilo je 

zabavno! 

Jerica 

Meni je bilo zelo všeč. To bi še 

rada ponovila. Srečanje je bilo 

super, čeprav moje 

dopisovalke ni bilo. 

Ulla Sofia 

Meni je bilo všeč dopisovanje, 

ker smo se spoznali med 

seboj. Lahko si še dopisujemo, 

ker je fajn. Fajn se je bilo videti 

v živo in upam, da se bomo še 

kdaj. 

Ivan 

Ko smo pisali pisma mi je bilo zelo všeč. Spoznala 

sem novo osebo. Bilo je zanimivo brati o drugi 

osebi, ki je ne poznam. Ko smo šli v Mozirje, smo 

se srečali z dopisovalci. Čeprav se nisva srečali je 

bilo zanimivo videti moje sošolce, ki se 

pogovarjajo z drugimi. 

Tajda 

V Mozirju živijo bolj prijazni 

ljudje, kot sem pričakoval. Ko 

sem si dopisoval z njimi, sem 

vadil tudi angleščino. Zelo mi 

je bilo všeč. 

Lovrenc 

Bilo mi je zelo všeč. Kar mi ni 

bilo všeč je to, da se mi ni dalo 

pisati. 

Timi 



5. razred 

3. 6. 2022 smo imeli učenci 4. in 5. razreda iz Luč in Solčave 

zaključno ekskurzijo. Kje smo bili, kaj vse smo počeli in kako 

smo se imeli pa so opisali učenci.   

Amanda Kladnik 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Slovenski pesnik Milan Dekleva je napisal nesmiselno pesem 

Tulipan vozi kamion. Nonsensna ali nesmiselna pesem je vrsta 

pesmi, v kateri je pomen v nasprotju z logiko. Kljub temu da 

pesem ni logična, je humorna, saj vsebuje nesmisle, ki so 

zabavni. Tudi učenci so napisali svojo nesmiselno pesem. 

 Tadej Prek Rosc                               Timotej Resnik 

 

 

 

 

 



Jerica Atelšek 

 

 

 

  

 

 

 



Ulla Sofia Bezovnik Strmčnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBISK ŽIVALSKEGA VRTA 
 

Učenci 1. triade iz Luč in Solčave smo se z avtobusom 

odpeljali v ZOO Ljubljana. Po živalskem vrtu smo imeli voden 

ogled. Od blizu smo spoznali kačo, želvo, piščanca … Najbolj 

pogumni smo si dali kačo tudi okoli vratu. Gledali smo tudi 

hranjenje morskega leva. Všeč so nam bile vse živali. Obisk 

živalskega vrta je bil lep zaključek šolskega leta. 

 

 
 



Plavalni tečaj 

 
Tretješolci iz Luč in Solčave so se zadnji teden odpravili na 

plavalni tečaj v Velenje. 



 


