
OD JESENSKIH POČITNIC DO NOVOLETNIH PRAZNIKOV V 1. B 
 
PRVE POČITNICE … 
 

- šli smo k babici na počitnice (Timotej) 
- pri sestrični na počitnicah sem zbolela (Eneja) 
- gledal sem televizijo, igral sem se, psički Ajki sem pripravil presenečenje (Tim) 
- sedela sem na gugalnici, oma pa je delala na vrtu (Vesna) 
- bil sem v termah 3000 in sem se igral s prijatelji (Rok) 
- kopal sem se v Topolšici na bazenu, pekli smo kostanj, gledal sem risanke (Miha) 
- z dedijem sem šel na Celjsko kočo, bil sem na Rogli in koči na Pesku (Nik P.) 
- v Mežici sem z mamico trikrat prespala (Brina) 

 
NEKAJ O BOLEZNI … 
 

- imel sem vročino, v glavi se mi je vrtelo, bruhal sem (Miha) 
- imela sem zelo visoko temperaturo, suho sem kašljala (Vesna) 
- prvi dan sem imela visoko temperaturo (Kaja) 
- ponoči sem bruhal (Matic) 
- meni je iz nosa tekla kri, vročine pa nisem imel (Žan) 
- zelo sem kašljala, antibiotik mi je pomagal (Maruša) 
- že v šoli me je bolel trebuh, bilo mi je slabo, velikokrat sem bruhala (Vita) 
- tri dni sem imel štirideset vročine, pil sem trpotčev sirup (Nik P.) 
- meni je zdravnik rekel, da moram v bolnišnico, alergičen sem na vse citruse (Tim) 

 
TEHNIŠKI DAN … 
 

- najprej smo si kanili na list tri kapljice tuša in nato močno pihali (Taja G.) 
- z lepilom smo risali novoletne bučke (Kaja) 
- vse izdelke smo dali v prodajo (Matic) 
- naši starši so kupovali na bazarju (Issavra) 
- meni so bili vsi naši izdelki všeč (Timotej) 
- voščilnice smo zvezali v paket po dve (Nika) 
- moj ati je kupil dve smrekici (Tara) 
- midva z mamico bova voščilnice poslala (Nik F.) 

 
O ZNANJU … 
 

- znam zapisat števila 1, 2, 3, 4, 5 (Tjaš) 
- znam opazovati predmete od spodaj, zgoraj in od strani (Vita) 
- znam pesmice povedat na pamet (Robi) 
- vem, kdaj imam rojstni dan (Emela) 
- vem, da pri risanju uporabljam črte in pike (Taja R.) 
- znam povedat dolgo besedo in ob tem pravilno zlogovat (Dorent) 
- v besedi prepoznam prvi in zadnji glas (Amadej) 
- trudim se žogo vodit, podajat in metat (Tara) 
- znam našteti geometrijska telesa (Bini) 
- znam striči s škarjami (Tim) 

 
 



PRAZNIKI SO ZA NAMI … 
 

- med prostimi dnevi sem veliko risala (Taja R.) 
- praznovali smo pri sosedih, kjer smo peli in plesali (Vita) 
- šli smo na morje (Bini) 
- veliko sem se igrala, tudi šolo (Maruša) 
- mami in ati sta šla nekam daleč … v Slano, jaz sem bil pri dedku (Žan) 
- spuščali smo rakete in stara mama je bila pri nas (Robi) 
- kopali smo se v Topolšici (Tjaša) 
- dobili smo obiske, rakete smo spuščali, šli smo na Kozjak (Timotej) 
- pila sem otroški šampanjec (Issaura) 
- v Moravcih sem se spuščala po toboganu (Brina) 
- bili smo v Logarski dolini, kjer sem se smučal (Matic) 
- bili smo v Bosni, ati je barval stene (Emela) 
- na obisk je prišla sestrična; rakete so bile kot čebelice (Nik P.) 
- v gasilskem domu smo praznovali novo leto, metali smo petarde in rakete (Rok) 
- v Mežici smo bili pri bici, s Tjašem sva razdelila darila, v mojem je bil čajnik in 

skodelice (Eneja) 
- ko je kazalo na televiziji polnoč, smo otroci prižgali iskrice; ker sem bil zvezda 

večera, sem prejel steklenega jelenčka (Tjaš) 
- božiček mi je prinesel čarobno tablo (Vesna) 
- pri Petru in Roku smo spuščali rakete (Miha) 
- kopali smo se v Laškem (Nika) 
- bil sem palček Pomagalček in sem raznašal darila, moj dedek je bil dedek Mraz  
      (Nik F.) 
- bila sem v Romuniji pri sorodnikih (Lorella) 
- pri bratrancih smo igrali računalnik (Amadej) 
- za darilo sem dobila muco in barvice; plesali smo in pili šampanjec za otroke (Kaja) 
- gledal sem Skubiduja, novo leto sem praznoval pri stricu Danilotu (Tim) 
- Aljaž je praznoval rojstni dan in je dobil torto (Tara) 
- Pri nas sta bila na počitnicah Mojca in Miha (Taja G.) 

 
 

Učiteljici v 1. b razredu: 
ga. Žohar in ga. Ovčjak 

           
 


