
PA POGLEJMO. KAKO SMO V 1. B RAZREDU PRIŠLI DO PRVIH POČITNIC? 
 
PRVI ŠOLSKI DAN 
 
v šolo smo prinesli torbe (Nika) 
prejeli smo rumene rutice (Rok) 
pričakal nas je čarovnik (Tjaš) 
torta je bila dobra (Vesna) 
 
KAJ RADI POČNEMO V ŠOLI? 
 
rad se igram (Nik F.) 
zelo rada se učim (Eneja) 
rad telovadim (Timotej) 
 
OBISK POLICISTA 
 
videli smo policijski avto in motor (Maruša) 
pri prečkanju ceste moramo pogledati levo, desno in levo (Amadej) 
 
ZAKAJ ODTISI DLANI? 
 
opazovali smo, kako veliko roko in nogo imamo (Vita) 
ob koncu šolskega leta bomo videli, kako nam je roka zrasla (Amadej) 
pomagali bomo otrokom (Rok) 
 
PRVI ŠPORTNI DAN 
 
dolgo smo hodili (Taja G.) 
s seboj smo imeli nahrbtnike z malico (Kaja) 
 
OBISK PIKINIH DELAVNIC 
 
v Pikinih delavnicah sem si naredil palčko (Tim) 
sama sem si naredila lepo torbico (Maruša) 
všeč mi je bila vožnja z avtobusom (Miha) 
 
DARILO PREMOGOVNIKA VELENJE 
 
obiskal nas je velik krt (Tjaš) 
slikali smo se s krtom (Nik P.) 
dobili smo rumene majice (Kaja) 
rumena majica se sveti in nas vozniki vidijo (Nika) 
 
PREDSTAVA PEKARNA MIŠ MAŠ 
 
pek  je pekel veliko kruha (Issaura) 



na kocu predstave sva jaz in Eneja dobili kruh (Vita) 
Jedrt se je hudo razjezila nad mačkom (Brina) 
 
NARAVOSLOVNI DAN NA KMETIJI 
 
ogledali smo si domače živali (Matic) 
krave so ocenjevali (Nik F.) 
koze so bile bele in čiste (Žan) 
 
OBISK ČAROVNICE 
 
čarovnica je čarala (Lorella) 
mene je hotela začarati v žabo (Nika) 
čarovnica je skakala in plesala (Tjaša) 
 
ŠVIGAZAJČKOV DNEVNIK 
 
ŠVIGAZAJČEK PRI MENI DOMA, 
Z MANO IN ŽIGOM SE IGRA. 
JE MAMICO IN ATIJA SPOZNAL, 
KO PO HIŠI JE SKAKLJAL. 
 
SMO SKUPAJ SE UČILI, 
TUDI NALOGO NAREDILI. 
KO PA SMO IMELI ČAS, 
MIHA NA HARMONIKO JE ZAIGRAL NA VES GLAS. 
 
ZVEČER SMO HITRO SE UMILI 
IN VSAK V SVOJO POSTELJO SKOČILI. 
SAJ PRIŠLA JE TEMNA NOČ, 
ŠVIGAZAJČEK LAHKO NOČ. 
 
   MIHA ACMAN IN MAMICA MATEJA 
 
 
PA ŠE O POČITNICAH 
 
televizor bom gledal, naspal se bom (Nik P.) 
veliko se bom igrala, risala, vozila s kolesom (Taja R.) 
gledal bom televizijo in igral računalnik, pa še s kužkom se bom ukvarjal (Robi) 
igrala se bom in šla k omi in dedku, kjer bom počivala (Tara) 
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