
Dragi naši prijatelji v Škofji Loki! 

 

Spet se zaključuje del našega šolskega leta. Pred nami so zimske počitnice. Preden se razbežimo na vse 

konce in kraje, kjer jih bomo preživeli, vam pošiljamo nekaj novic iz naše šole.  

Skoraj vsako jutro preberemo kakšno pravljico. Tudi pravljico Pacek in Packa smo prebrali. 

 

 Ustvarjali smo packe; ilustrirali smo pravljico, potem pa smo ustvarili tudi drugačne packe.  

 



  

 

V prvem in drugem razredu smo brali Cepecepetavčka. Učenci so v dvojicah naredili knjige o njem. 

Prvošolci so ilustrirali, drugošolci pa zapisali del zgodbe. Eno za pokušino vam tudi pošiljamo. 

 

SMUČARSKI TEČAJ 

Konec januarja smo se s šolo odpravili na smučarski tečaj. S šolskim avtobusom smo se vsak dan 

odpravili na matično šolo Spodnja Idrija. Tam smo se vsak dan testirali. Vsi negativni smo se prestopili 

na drug avtobus in se odpeljali do Cerkna.  

Smučali smo na smučišču Cerkno. Ko smo obuli pancarje in nataknili smučke, smo se s šestsedežnico 

odpravili na vrh. Tam smo vsak dan pomalicali. Nato smo se s skupino 4.b razreda ter s sošolci iz Ledin 

odpravili v dolino. Tam smo se učili novih tehnik. Poučeval nas je učitelj Radko. Videli smo veliko 

padcev, ampak smo se vseeno veliko naučili. Bili smo odlična skupina. Smučali smo v koloni ter malo 

sami. Spoprijateljili smo se z učenci 4.b razreda. Zadnji dan pa nas je čakala tekma. Končno smo lahko 

preizkusili znanje. Nisem si mislil, ampak sem zmagal. Nato pa smo se počasi odpravili v dolino, naložili 

opremo na avtobus in se odpravili. 

Iz tega sem se veliko naučil ter spoznal nove prijatelje. 

Vid, 5. razred 



 

 

ŠPORTNI DAN 

V petek smo imeli športni dan. V šoli smo pojedli zajtrk. Potem smo odšli pred šolo, kjer so nam učitelji 

povedali kam gremo peš. Šli smo po poti na Sivko. Tam smo si lahko dali štampiljko  in sošolka Julija 

nam je razdelila bonbone ki jih je prinesla. Pot smo nadaljevali do kapelice.  Pri kapelici smo lahko 

pozvonili na zvonec. Od tam smo odšli skozi Korita nazaj v šolo. Ko smo prišli v šolo, smo imeli kosilo, 

po kosilu pa smo nekateri imeli čipko. Šele ko je bilo konec čipke smo odšli domov.  

Mija, 3. razred 

 

Proslava na Prešernov dan 

V petek, 4. 2. 2022 smo praznovali Prešernov dan. Prvi dve šolski uri smo imeli pouk. Po malici smo 

odšli v večji razred. Najprej smo poslušali slovensko himno. Potem pa sta Iris in Kristjan zrecitirala 

Zdravljico in svojo pesem o prijatelju. Poslušali smo pesem Povodni mož. Pogledali smo si predstavitev 

o Francetu Prešernu. Potem smo odšli k pouku.  

Erazem, 3. razred 

 

Učenci so ob kulturnem prazniku spoznavali Franceta Prešerna in njegova dela. Starejši so po vzoru 

njegove pesmi spesnili tudi svojo. Ker pa so spoznavali tudi druge pesnike, so pesnili tudi po njihovih 

vzorih. Verjetno boste kakšno vzornico prepoznali v spodnji pesmi. 



LEPE LEDINKE 

Od nekdaj lepe so Ledinke slovele, 

Al´ lepše od Jože bilo ni nobene. 

Vse druge bile so zelene, 

a Joža rdeča kot roža, 

še vedno ni imela moža.  

Kličejo jo Jožica,  

saj je čista ubožica.  

Nato je šla iskat moža,  

zanjo res ta pravega.  

Potem je prišel pravi mož  

in jo vprašal za pomoč.  

In je vpraša: Kaj naj zdaj storim,  

ker žene ne dobim?  

Joža mu odgovori:  

Bi bil moj mož za vse večne dni?  

Srečna sta se poročila in veliko se naučila. 

Žiga, Vid, Luka, 4. in 5. razred 

 

PRAVI PRIJATELJ 

Pravi prijatelj se z mano igra  

in zna plavati kot vidra.  

Je prijazen  

in idej nikoli prazen. 

Vedno me spoštuje  

in nikoli ne poveljuje.  

Je pogumen kot zmaj  

in te popelje v raj.  

Mi zaupa  

in nikoli ne obupa.  

Se pogovarja 

in v težavah zagovarja.  



Me posluša  

in je dobra duša.  

 

Žiga in Vid, 5. razred 

 

ČIPKA 

V torek in v petek imamo čipko. Uči nas učiteljica Meta. V čipko hodi dvanajst fantov in devet punc. 

Tam poslušamo pesmi in klekljamo. Jaz klekljam raketo. Veliko se tudi pogovarjamo. Pred novim letom 

smo gledali risanko. Ko je čipke konec se odpravimo na avtobusno postajo. 

Patrik, 2. razred 

 

DAN V ŠOLI 

V torek sem prišel v šolo. Iz kock smo izdelovali avte in garažo za njih. Ko se nam pouk začne je najprej 

slovenščina. Tam veliko pišemo. Po slovenščini pa sledi matematika. Veliko računamo poštevanko. 

Naslednja ura je športna. Šli smo okrog Krnic, šli smo še Na plato. Tam smo se šli črnega moža. Zadnja 

ura pa je bilo spoznavanje okolja. Tam smo spoznavali naravo. V podaljšanem bivanju naredim domačo 

nalogo. Ko končam domačo nalogo, se igram s prijatelji. 

Cene, 3. razred 

 

 

 

Vsem skupaj želimo počitnice po vaši meri. Naj bodo čarobne, lenobne, potepuške, zabavne, razigrane, 

predvsem pa zdrave. 

Prav lep pozdrav za vse od vseh, učenci in učitelji podružnice Ledine 


