
 
  
 

POZDRAVLJENI, NAŠI PRIJATELJI! 

Razveseli smo se vašega pisma in vseh novic, ki jih je prineslo. Tudi pri nas se je dogajalo cel 

kup stvari.  

Najprej smo preganjali zimo. Šolo in vas so zavzele vse mogoče maškare. Vse so bile lepe in  

prijazne. 

 

 

KENGURUJČEK 

V Ledinah smo se tudi letos udeležili matematičnega tekmovanja Kengurujček. Začeli smo z 

vajo. Učitelji so nam razdelili Kengurujčke iz prejšnjih let, mi pa smo jih reševali. Na žalost nekaj 

učencev, ki so vadili ni moglo tekmovati zaradi pozitivnega testa na covid 19. Ampak tisti, ki 

smo tekmovali, smo dosegli odlične rezultate. Upam, da bodo drugo leto rezultati še boljši. 

Vid, 5.razred      

 



 
  
 

 

Sledili so poskusi za Kresnično. Celo dopoldne smo delali poskuse in opazovali vse mogoče 

stvari. Pripravljali smo se na tekmovanje. Sodelovali smo tudi na drugih tekmovanjih in prav 

na vseh smo dosegli lepe rezultate.  

 

Na matični šoli smo se pridružili Kolesarčkom in Jumicarju. Ponovili smo pravila cestnega 

prometa in se preizkusili v vožnji na poligonu. Kar težko je bilo upoštevati vsa pravila pa še 

upravljati prevozno sredstvo. 

 

Vojna v Ukrajini je tudi v Ledine pripeljala nekaj ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove. Ena 

od naših učenk je že odšla v drugo državo, Orina pa je z nami in obiskuje tretji razred. Dobro ji 

gre učenje slovenščine in ko je prebrala knjigo o Frančku je napisala in narisala obnovo vsebine. 

Njen izdelek je samostojen dokument. 



 
  
 

 

 



 
  
 

KULTURNI DAN 

Tudi v Ledinah smo imeli kulturni dan. Ta dan je bil namenjen pisateljici Eli Peroci. Razdelili 

smo se v tri skupine in šli vsak v svoj razred. Vsaka skupina je imela svojo predstavo, prva 

skupina je imela predstavo Muca Copatarica, druga skupina je imela predstavo Breskve, tretja 

skupina pa predstavo Moj dežnik je lahko balon. V vsaki skupini je bilo približno 8 učencev. Do 

malice smo  vadili. Po malici smo še malo povadili in nato prišli v večji razred. V razred smo 

prinesli še pripomočke. Ko  smo odigrali, smo še vsi povedali svoje mnenje o predstavi in kako 

smo bili zadovoljni s sabo. Taki dnevi so mi zelo všeč in upam da jih bo še veliko. 

Žiga , 5. razred 

 

GLEDALIŠČE 

V torek smo odšli v Mini teater. Ob 7:30 nas je prišel iskat avtobus. Najprej smo odšli skozi Žiri 

in v Račevo. Pot smo nadaljevali skozi v Smrečje in v Podlipo. Nato smo odšli na Vrhniko, z 

Vrhnike pa smo zavili na avtocesto. Vozili smo se po avtocesti in prispeli smo v Ljubljano. Ko 

smo prišli do Mini teatra smo si ogledali predstavo KORENČKOV PALČEK. Nazaj smo odšli po 

isti poti.  Imeli smo se zelo lepo.  

Mija 3. razred 

Predstava mi je bila všeč zaradi tega, ker je bila zelo smešna.  

PATRIK, 2. razred 

 

ZVIT PALEC 

V nedeljo smo imeli člani NK LEDINE turnir v Šempasu. Najprej smo igrali proti NK Tolmin. 

Drugo tekmo smo pa igrali proti NK Vipava. Pri koncu druge tekme mi je nasprotnik nabil žogo 

v palec in se mi je zvil. Nato nisem mogel delati moje naloge, ker sem golman. Potem je drugi 

branil do konca tekme. Odigrali smo 6 tekem. 2 tekmi smo zgubili, 2 izenačili in eno zmagali. 

Nace, 3.razred 

 



 
  
 

 

 

Obiskala nas je medicinska sestra iz ZD Idrija in nam predstavila zdrav življenjski slog ter 

nezgode in prvo pomoč. Učenci so drug drugega postavljali tudi v položaj nezavestnega. 

 



 
  
 

 

 

ŠPORTNO VZGOJNI KARTON 

 

Ko so prišli vsi učenci v šolo, smo šli na avtobusno postajo. Ko je prišel avtobus, smo se peljali 

v Spodnjo Idrijo. Ko smo prišli v šolo, smo začeli telovaditi. Ni mi bilo všeč, ko smo delali 

trebušnjake. Ko je bila malica, smo pojedli, potem smo šli telovadit. Potem smo šli nazaj v 

Ledine.   

Žana, 1.razred 



 
  
 

KAKO SE POČUTIM V ŠOLI 

V šoli mi je zelo všeč zato, ker se veliko naučiš. Kdaj sem sicer malo lena in se mi ne da. Moj 

najljubši predmet je likovna umetnost, zato se ob tej učni uri počutim odlično. Kadar imamo 

tehniški dan, takrat mi je zelo všeč, ker delamo zelo veliko lepih stvari. Za tehniški dan gremo 

velikokrat ven ali pa smo notri. Meni je bolje biti notri, saj notri delamo veliko lepih stvari. 

Iris, 4.razred 

 

V šoli se imamo zelo lepo. V jutranjem varstvu se lahko igramo. Ampak tretji razred mora delati 

v Računanje je igra. Všeč mi je, ker se lahko družimo med seboj in igramo. Ko ne morem iti v 

šolo, se ne počutim dobro. 

Jakob, 2. razred 

 

Rada hodim v šolo. Moj najljubši predmet je matematika, zato ker rada računam. Rada se 

igram s prijateljicami, zato, ker mi je zelo všeč. V šoli tudi rada hodim na plavalni tečaj in 

športno vzgojni karton.  

Ema, 2. razred 

 

KAKO PRAZNUJEMO ROJSTNE DNEVE 

Pri nas v šoli praznujemo tudi rojstne dneve.  

Najprej imamo prvi dve uri pouk. Po malici voščimo slavljencu in mu zapojemo Vse najboljše. 

Sam si izbere darilo; eno rožo ali kaktus. Če je 1. ali 2. razred dobi skodelico. 3. 4. in 5. razred 

pa dobimo peresnico v kateri je svinčnik in radirka. 

Zelo mi je všeč, da v šoli praznujemo rojstne dneve in upam, da jih bomo še dolgo časa.     

Luka, 4. razred 

 

POSTOJNSKA JAMA IN PREDJAMSKI GRAD 

Učitelji so nam obljubili, da gremo v Postojnsko jamo in Predjamski grad. Zelo lepo je v 

Postojnski jami. Voziš se z vlakom in vidiš lepe različne kapnike. V Predjamskem gradu še nisem 

bila. Bom šla pa s šolo. V Predjamskem gradu je nekoč stanoval vitez Erazem. Samo to pa vem, 

da so ga ubili na stranišču in da je pokopan pod lipo. Jaz težko čakam da bomo šli.  

Kristina, 1.razred 



 
  
 

Resni Trolček se zasmeji 

Nekoč pred davnimi časi je živel resni Trolček. Njega res nisi mogel nasmejati, imel je dvanajst 

sester in sedem bratov in prav nobeden ga ni mogel. Zato so se nekega dne zbrali vsi trolčki 

razen resnega in sklenili so, da mu v nahrbtnik dajo kamero in ga pošljejo od doma, dokler se 

ne zasmeji. Tako kot je stekla beseda, tako je bilo. Trolček je odšel s kamero v nahrbtniku. 

Trolček je po treh dneh in treh nočeh prispel v Smešno mesto. Vsi ljudje so ga čudno gledali, 

po parih dneh še bolj, dokler ga niso hoteli nasmejati. Prihajali so največji učenjaki tega mesta, 

a nobeden ga ni nasmejal. A nekega dne je prišel Bobek in izrekel čarobne besede: »Čirule 

čarule, zasmej se.« In glej! Trolček se je končno zasmejal in rekel: »Prvič in zadnjič ste me 

nasmejali.« Pa se je le zasmejal, so rekli ostali troli, ki so ga snemali s kamero. 

Julija, 3.razred 

 

PAMETNI BUTELJ 

Za devetimi gorami in sedmimi vodami je živel Pametni butelj. Lahko je bil butelj, kdaj pa 

pameten. Hodil je v šolo v mestu Čungalunga. Živel je v vasi Smrdaprda. Ko se je igral s prijatelji 

na  šolskem igrišču, ga je nekdo vprašal: »Kaj je to?«  

»Ne vem,« je rekel. »Mogoče neke vrste orel, ki nosi človeka. Vsi se skrite!«  

Tedaj je orel pograbil njega.  

»Pozdravljen Miha. Zavarovati te moram pred kobro, ki bo porušila vašo hišo.«  

»O, ne ne, ne naše hiše!«  

Ko ga je prinesel v gnezdo, jo je vprašal: »Zakaj me kličeš Miha?« 

»Ker ti je tako ime.«  

»Meni je ime Pametni butelj.«  

»Ime ti je Miha, Pametni butelj je vzdevek. Kobra bi te vbila, če bi te vsi klicali Miha.« 

V jami zraven gnezda je našel čarobni meč. Šel je v mesto. Kobra je že podrla šolo. Ko jo je 

našel pri mestni banki, jo je po dolgem premisleku zabodel. Vsi so živeli srečno do konca svojih 

dni. 

Erazem, 3.razred 

 

 

 



 
  
 

Naši učenci radi ustvarjajo. Zgoraj sta dve pravljici, pred vami pa je še križanka, ki jo je sestavila 

Mija iz 3. razreda. Prvošolci Žana, Urh in Evgen so gesla tudi ilustrirali, a smo se odločili, da 

vam pošljemo križanko brez ilustracij. Veliko zabave pri reševanju. 

 

ŠOLSKE POTREBŠČINE 

VODORAVNO 

2. V njega pišemo in rišemo. 

4. Z njim se lista zlepita skupaj. 

5. Z njim pišemo in v njega damo bombico. 

7. So barvni, z njimi lahko rišemo, a se jih ne da poradirati. 

8. Če ga ne bi imeli, barvice in svinčnika ne bi mogel ošiliti. 

10. Z njimi zelo lepo rišemo in so barvne. 

11. Če jih v šoli ne bi imeli, bi morali liste kar trgati. 

 

NAVPIČNO 

1. V njej so vsa pisala. 

3. Z njim pobrišeš nalivnik in čez spet nekaj napišeš. 

6. Spušča sivo barvo in z njim lahko pišeš. 

9. Ko nekaj narišeš ali napišeš, z njo podrgneš in se ne vidi več. 

 



 
  
 

 

 

Šolsko leto se z veliko hitrostjo približuje svojemu koncu. Še malo, pa bomo na počitnicah in 

čakali bomo na jesen, ko bomo prišli spet v šolo. Poslali vam bomo še Šolarčka. 

 

Želim, da se bomo imeli lepo na koncu šolskega leta. 

Urh, 1.razred 

 

Želja našega prvošolca velja tudi vsem vam. Rada bi jo razširila čez celo poletje. Naj bodo lepe 

cele počitnice, da bomo prišli septembra v šolo polni novih idej, izkušenj in moči.  

Učenci in učitelji podružnične šole Ledine 


