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1.A 

 

 

MI SMO 1. A. 

 SAMI UČENJAKI, RADI SE UČIMO IN 

 V  NAŠO MAJHNO ŠOLO VSAK DAN 

HITIMO. 
 

 

 

NIKO: Ukvarjam se z nogometom. Rad igram Playstation. Moja najljubša žival je 

kuža. Imam rad modro barvo. 

MITJA FLISAR: Rad se vozim z malim motorjem. Očku rad pomagam pri delu 

okoli hiše. Imam bratca Davida. Moja najljubša žival je dinozaver, barva pa temno 

modra. 

DAVID JANČAR: Veliko se igram z mamo, ker nimam brata in sestre. Veliko 

skladam sestavljanke. Moja najljubša barva je rdeča. Rad imam pse. 

MARTINA: Rada jaham konja. Ime mu je ČUPO. Mami tudi rada pomagam na vrtu. 

Imam dva brata in sestro. Brat David hodi na isto šolo kot jaz. Rada se oblačim v 

roza barvo. 

SARA IVETIČ COR: Rada se igram s starejšo sestro Kiaro. Imam tudi mlajšo 

sestro. Ko pridem iz šole, rada sedim na vrtu. Doma imam psičko Ajko. Rada imam 

vijolično barvo. 

LIJA: Rada se igram s kockami in pomagam mami kuhati. Doma imam dve zlati 

ribici. Mojemu bratu je ime Bine in je mlajši od mene. Rada imam črno barvo. 

JERNEJ: V prostem času igram nogomet pri NK Čarda. Rad zlagam tudi lego 

kocke. Atiju pomagam,  pri urejanju kamp prikolice. Imam brata Aljošo. Rad imam 

mačke, razmišljamo pa, da bi imeli doma domačo žival. 



VAL: Rad gledam tablico in skladam puzle. Nimam brata in sestre. Moja najljubša 

žival je veverica, barva pa modra. 

MATEVŽ: Ukvarjam se z judom in nogometom. Rad se igram z bratom Maticem, 

ki hodi k nam na  šolo in je starejši od mene. Moja želja je, da bi imel psa. Rad pa 

imam zlato barvo. 

HANA: Rada pospravljam sobo in pletem zapestnice. Sem edinka. Želim si, da bi 

imela zlato ribico. Rada imam vijolično barvo. 

MITJA: Rad se igram z legokockami. Imam sestro Katjo. Doma imamo velik 

akvarij, v katerem je veliko zanimivih rib. Rad imam oranžno in rumeno barvo. 

LANA: Rada rišem. Z mamo se pogovarjam v ruskem jeziku. Imam brata. Moj 

brat Maksim hodi v 5.razred.  Rada imam pse in zlato barvo. 

LUKA: Rad igram tablico in rad se igram z lego kockami. Doma imam ribico. Imam 

brata in dve sestri. Rad imam rdečo barvo. 

SARA M. : Rada se vozim s skirojem. Hodim na plesne vaje in rada se igram s 

plastelinom. Imam brata Jana. Moja najljubša barva je svetlo vijolična. 

JAŠA: Rad se igram z mlajšim bratom Nejcem. Igrava nogomet in skladava lego 

kocke. Treniram hip hop. Moja najljubša barva je temno modra. 

ŽIGA: Treniram nogomet pri NK Mura. Rad zlagam lego kocke . Moja mama bo 

dobila dojenčka. Doma imam psička Ronija in mačko Maco. Rad imam temno 

modro barvo.  

JOŠT: Rad se igram se z lego kockami in rišem. Doma imam mačko Lolo. Moji 

sestri je ime Lučka. Rad imam oranžno barvo. 

ANA: Rada imam barbike in rada rišem. Rada imam mačke, moja najljubša barva 

pa je roza. 

ALJA:  Rada se igram. Doma imam kužka Zojo. Moja najljubša barva je roza. 

Imam brata in mlajšo sestrico. Moja najljubša žival je konj. 

PATRIK: Rad hodim v šolo. V prostem času rad igram nogomet. Doma imam 

sestrico. Rad imam matematiko. 

 

 

 

 



 

1.B 

 

 

RINGA, RINGA, RAJA 

1. B PA RAJA. 

VELIKO SE UČIMO  

IN SE ŠOLE VESELIMO. 

 

MARTIN: Rad se igram z igračami. Doma imam hrčka Bucka. Moja najljubša 

barva je zelena. 

MIHA:  Rad igram nogomet. Imam dve sestri. Doma imam mačko Pikico. Moja 

najljubša barva je modra. 

LANA M. : Rada berem. Doma imam psičko. Mojemu bratu je ime Nik. Moja 

najljubša barva je rumena. 

VID: Rad se igram na podstrešju. Mojemu bratu je ime Matic. Rad se oblačim v 

pisana oblačila. 

JAN: Rad rišem. Moja želja je, da bi imel mačko. Imam brata Maja. Moja 

najljubša barva je zlata. 

Grega: Rad se igram s psom Dinom. Rad imam zlato barvo in rad se veliko igram. 

LUKAS: Veliko se igram z lego kockami. Imam sestrico Laro. Moja najljubša 

barva je svetlo modra. 



ČRTOMIR: Rad igram nogomet in veliko se igram z lego kockami. Hodim na 

rokoborbo. Rad imam modro barvo. Doma imam zajčka in muco. Moji sestri je ime 

Zarja. 

LAN: Rad se vozim s kroserjem. Nimam brata in ne sestre, sem edinec. Rad imam 

rumeno barvo. 

MIRNA: Hodim na balet. Imam brata in sestro. Doma imam veliko živali. Rada 

imam vijolično barvo. 

ŠAAN. Doma rad pospravljam. Imam ribe  in rad imam modro barvo. Imam 

bratca. moja najljubša žival je opica. 

LANA: Imam zajčka Čopka. Moja najljubša žival je konjiček. Doma se pa rada 

igram s sestrico. 

MARUŠA: Rada rišem. Doma imam raka in ribe. Moja najljubša žival je tiger, 

barva pa vijolična. Imam starejšega brata Maja. 

STAŠA:  Rada veliko ustvarjam in rišem. Pri babici imam mačke. Rada se pisano 

oblačim. Moja najljubša žival je mačka. 

AJŠA: Rada gledam risanke in se igram s kužkom. Moja najljubša barva je roza. 

DAŠA: Rada se igram. Rada imam konje. Imam brata Gaja. Moja najljubša barva 

je vijolična. 

TIMI: Rad imam mačke. Moja najljubša barva je modra. Imam brata, ki mu je ime 

Leo. 

HANAH: Rada imam vijolično barvo. Moji najljubši živali sta konj in delfin. Rada 

se igram. 

AJLA: Rada imam roza barvo. Imam brata in sestro. Veliko se rada igram, rišem 

in plešem. 

BOJAN LUKAS: Rad se igram z Lukasom. On je moj prijatelj. Rad imam modro in 

zlato barvo. Rad imam kmetijo. 

  



1.C 

 

 



 



 

  



2.A 

 

 

 

V PRVEM RAZREDU  SEM SE POČUTILA OSAMLJENO,  

POTEM PA SEM PRIJATELJE SPOZNALA IN ŠOLA JE ZANIMIVA 

POSTALA. 

A V 2. RAZREDU ŽE LEPŠE MI JE,  

KER SE PISANIH ČRK UČIMO, 

IN PRI ŠTEVILKAH DO STO HITIMO. 

NAUČILI SMO SE MATRICO NAREDITI IN SE OB LJUDSKIH PESMIH 

VESELITI, 

PRI ŠPORTNI VZGOJI VEDNO ZANIMIVO JE BILO,  

ŠE POSEBEJ, KO SKAKALI SMO S KOLEBNICO. 

CHIARA 

 

 

V NAŠEM RAZREDU SE PRIDNO UČIMO IN VSE VEDNO NAREDIMO. 

VELIKO BEREMO, PIŠEMO IN RAČUNAMO.  

TUDI VSE ČRKE SMO ŽE SPOZNALI, 

VENDAR SE SAMO NE UČIMO, AMPAK SE TUDI OB IGRI VELIKO 

VESELIMO. 

NAŠA UČITELJICA JE ZELO PRIJAZNA,  

ČEPRAV NAS VČASIH PRAVIČNO OKARA. 

NUŠA 

 

 



 

JAN B. D. :  V svojem prostem času rad igram nogomet s prijatelji. 

FILIP: V prostem času se rad igram s prijateljem Markom. Rad tudi računam in 

pišem s pisanimi črkami. 

IVA: V svojem prostem času rada igram violino.  

MIA ALEKSANDRA: V svojem prostem času obiskujem kitaro in se igram. 

TAI: V prostem času se ukvarjam z nogometom in košarko. 

ALINA: Rada igram na flavto in kitaro. V prostem času pa tudi zelo rada plešem. 

LUN ŠTEFAN: Rad pomagam dedku in babici na kmetiji v Selu. V prostem času se 

ukvarjam z judom. 

MATEJ: V prostem času se ukvarjam z igranjem kitare. Rad tudi računam. 

TIA: Rada se igram s svojo psičko Dino. V prostem času tudi tečem in rada 

berem knjige. 

CHIARA: V prostem času rada plavam in plezam. Obiskujem tudi glasbeno šolo. 

MARKO: Rad pomagam staršema in  telovadim. 

GAŠPER: V prostem času se rad igram in računam. 

SANJA: Rada se igram. Vesela sem, ker znam pisati s pisanimi črkami. 

JAN M: V prostem času obiskujem lego krožek in berem zgodbe. 

SAŠA: Veliko se igram.  

IAN: Rad igram nogomet in rad se družim s prijatelji. 

LUNA: V svojem prostem času rada mami pomagam pospravljati.   

BORO: Rad se ukvarjam s športom. Najraje od vsega pa smučam. 

NUŠA: Doma imam kužka, s katerim se rada igram. V prostem času rada berem in 

pišem pesmice. 

JAŠA: Rad igram nogomet, ga tudi treniram. Rad se tudi igram s prijatelji. 

 

  



2.b 

 

V razredu smo prijatelji, 

že pravi učenjaki. 

Radi se učimo, 

še raje veselimo. 

Igra, smeh, veselje - 

spremlja nas učenje. 

 

 

  

 

 



 

AJDA: Ime mi je Ajda. Treniram atletiko. Rada se igram z igračami. Obožujem 

sladoled. 

PIKA: Jaz sem Pika. Rada poslušam glasbo. Sem prijazna punca. Hodim na 

nogomet in balet. 

LAN: Rad se igram z lego kockami. Sem priden, najraje plavam in smučam. 

LENA: Rada poslušam glasbo. Zelo rada plešem, se učim in rada se šalim. 

ZOJA: Rada hodim na judo. Sem prijazna deklica. Rada sem zunaj, se igram z 

barbikami  in rada plavam. 

DENIS: Rad plešem in sestavljam lego kocke. Rad hodim na nogomet in judo. 

ŽIVA: Ime mi je Živa. Rada se igram. Vedno sem vesela. Rada grem na sladoled.  

OSKAR: Hodim na judo. Rad se igram skrivalnice, se lovim, igram igrico pikica, 

stoj. Zelo rad igram nogomet. 

VAL: Rad se igram ter hodim na sprehode. Hodim na judo. 

TARA: Sem zelo živahna deklica. Sem lepa, rada se smejem, tekam ter se 

skrivam. Rada rišem s kredami.  

LARA: Sem lepa deklica. Rada ustvarjam. Imam bratca. Vedno nosim čop. Zelo 

rada imam rože. 

EVA: Zelo rada se igram. Najraje imam igrico pikica, stoj. Zelo rada se ukvarjam 

s športom. Rada se učim in igram s prijatelji. 

FILIP: Rad igram nogomet in kolesarim. Rišem in berem ter ustvarjam. Rad se 

igram z lego kockami. 

ILVI: Sem vesela deklica. Rada imam metuljčke. Največkrat skačem po trati.  

EMILIJA: Sem veselo dekle. Rada pojem in hodim na ples. Doma vse to vadim.  

TEO: Rad se vozim s kolesom. Igram na tolkala. Rad se igram ter sestavljam lego 

kocke.  

ALEN: Rad se igram z lego kockami. Poslušam glasbo in rad plavam. 

NELLY: Igram na kitaro. Sem radovedna, razigrana ter vesela. Rada vadim ter 

rišem. 

  



2.C 

  



 
 



3.A 

 

Ime mi je TOBIAS. Pišem se Bitenc. Moj najljubši film je Transformers. Rad 

imam Stilthhunters 2. Rad jem čufte z omako in pijem cedevito. Vsak dan igram 

košarko. Rad imam dinozavre, različnih velikosti in oblik. Moja najljubša barva je 

črna. Želim si v toplice. Moj najboljši prijatelj je Luka. Ko odrastem, bi rad 

postal raziskovalec.  

Ime mi je LUKA. Rad imam modro barvo in všeč mi je tiger. Najraje se igram z 

lego kockami. Zelo rad jem pico, za zajtrk pa pečena jajca. V prostem času rad 

gledam televizijo ali se igram zunaj. Zvečer rad berem knjige ali igram igro enko. 

Moj najboljši prijatelj je Tobias. Ko bom velik, želim biti raziskovalec.  

Ime mi je TIMOTEJ. Rad igram košarko in računalniške igrice, saj pred 

računalnikom zapravim veliko časa. Moja najljubša barva je zelena. Igram kitaro 

in hodim na streljanje. Rad imam avtomobile znamke LAMBORGHINI.  

Ime mi je MATIC Klemenčič. Rad jem pomfri, perutke in pijem vodo z okusom. 

Rad se igram s psom. Moja najljubša barva je zelena. Moja želja je, da bi pogosto 

hodili v trgovino Mueller. Rad igram računalniške igrice, moja najljubša je 

SKAYLANDERS. Imam veliko prijateljev.  

Ime mi je MARKO Boshkovski. Rad gledam Vojno zvezd in Angrybirds. Rad igram 

računalniške igrice in se igram z lego kockami. Moja najljubša barva je rumena. 

Rad jem pico in pijem Pepsi. Moja posebnost je, da sem živel v Makedoniji. Imam 

prijatelja Luko, ki je tudi moj sosed. Imam brata Davida. Rad se družim s sošolci 

in hodim v šolo. Rad bi bil uspešen v šoli. 

Ime mije DOMEN Mitov. Moja najljubša žival je pes. V prostem času rad igram 

šah. Rad jem krokete, ne jem pa rad mesa in moja najljubša barva je modra. Vsak 

dan, ko pridem iz šole, gledam televizijo in se rolam. Želim si, da bi dobil igračo 

Slugtero. Ko bom velik, si bom kupil Ferarija. 

Ime mi je DAVID. Rad igram tablico. V prostem času rad kolesarim, rolkam, 

igram košarko in nogomet. Rad jem kebab in pijem kokakolo. Če bi komu mogel 

podariti rožo, bi izbral vrtnico. Moja najljubša barva je zelena. Nikoli ne bi 

pojedel žužka. Ko bom velik, želim biti vojak. Moja želja je, da bi imel psa.  



Ime mi je MAKS Turkl. Najraje igram odbojko in računalniške igrice. Rad ima 

avtomobile, moja najljubša žival je bojna ribica. Ime ji je Lun. Rad imam modro 

barvo. Ne jem rad česna, rad pa imam sladoled.  

Ime mi je DINO Rituper. Moja najljubša stvar je računalnik. Imam bujno 

domišljijo. Všeč sta mi siva in rjava barva, moja najljubša hrana pa so ocvrti 

lignji. Rad imam pse. Doma imam psičko Doro, s katero rad hodim na sprehode. 

Moja najljubša firma je BMW. 

Ime mi je GAŠPER Banfi. Rad imam kužke. Pogosto se igram z mojo najljubšo 

igračo, to so legokocke. Za kosilo rad jem čufte s pire krompirjem, ne maram pa 

špargljev. Rad igram košarko, saj je dobra za gibanje. Moji najljubši barvi sta 

zlata in srebrna. Rad gledam nadaljevanko Usodno vino in Masterchef Slovenija. 

Z zanimanjem gledam, kaj bodo tam kuhali. Ko bom velik, si želim kupiti Mercedes 

in postati reševalec. 

Ime mi je SAVO. Rad imam belo barvo. Ukvarjam se s športom. Najraje jem 

čufte in že sem zaljubljen v …. Rad igram računalniške igrice.  

Ime mi je AN JULIJAN Fujs. Rad igram računalniške igrice, se rolam in gledam 

kriminalke. Še posebej ko dežuje, ker takrat drsi. Najraje jem paradižnikovo 

juho in se igram z lego kockami. Moj prijatelj je Timotej. Vsak dan se učim. Avto, 

ki ga bom vozil, ko bom velik, je Ferrari. 

Ime mi je ALINA Damjanovič. Rada igram računalniške igrice in gledam 

televizijske nadaljevanke in oddaje. Najraje se igram s kužkom. Redko se oblačim 

v krila, rada pa imam športne majice s kratkimi rokavi. Moja najljubša barva je 

svetlo modra. Ko bom velika, bom učiteljica. Nikoli ne jem paradižnikove juhe, 

kakija, jetrc in rdečega zelja. Rada jem špagete, kebab, jogurte in jabolka. 

Ime mi je TIMODEJA. Rada gledam televizijske nadaljevanke in oddaje. Moja 

najljubša žival je moj kuža. Rada imam modro barvo. Če bi nekomu podarila rožo, 

bi mu podarila zvonček. Rada jem čufte, ne maram pa paradižnikove juhe in jetrc. 

Ko je vreme sončno, se rada zunaj s kužkom igram. Ko bom velika, želim postati 

veterinarka. 

Ime mi je NINA Farkaš. Imam rada obleko s Hello Kitty. Rada se igram s 

kužkom. Moja najljubša hrana so špageti in pijača jagodni sok, ne maram pa 

paradižnikove juhe. Moja najljubša igrača je medvedek. Želim si, da bi imela 

muco. Rada imam roza barvo in rože. Ko bom postala velika, bom frizerka. 

 



 

 

 

 

 

3.B 

 

KDO SPRAŠUJE, KDO VSE VE, TO SMO MI - 3.B. 

SMO VESELI, RAZIGRANI, PRI POUKU NASMEJANI.  

KO PA ZVONEC ZAZVONI, ŽE ZUNAJ SE IGRAMO VSI! 

 

 

 

 

Sem Katja Gider. Živim v Murski Soboti. Najraje jem špagete z mesno omako in 

pijem Cedevito. Moji najljubši barvi sta roza in vijolična. Moja najljubša družabna 

igra pa je Moj dragi zmore. Najraje gledam Slugterro. Moj hobi je odbojka. Moja 

najboljša prijateljica je Neli, sošolka pa Lara F. Moja skrita želja je, da bi igrala 

pikolo flavto. 

Sem Sven Čarni, učenec 3.b razreda in obiskujem OŠ II v Murski Soboti. Doma 

sem v Murski Soboti. Najljubša hrana mi je pica margarita. Najljubša pijača mi 

je cedevita. Najljubša barva mi je temno modra. Najljubša žival mi je muca. 

Najljubša igra mi je lego star wars. Najljubša risanka mi je Tom in Jerry. V 

prostem času igram igrice. Najboljši prijatelj mi je sošolec Jurij. Moja največja 

želja mi je postati policist. 

Sem David. Pišem se Rituper. Moj najboljši prijatelj je Žiga. Moja najljubša 

risanka je Slugttera, moja najljubša video igra je pa Kane and Lynch. Rad se tudi 

igram za Slugttero in za Kane and Lynch. Moja skrita želja je, da bi postal slaven 

dirkač, košarkar in strelec. Da bi letel z vesoljsko ladjo in da bi spoznal Lebrona 

Jamesa. 



Sem Ješe Salnajs. Doma sem v Murski Soboti. Najraje jem čufte, pijem pa 

jabolčni sok. Moja najljubša barva je oranžna,  žival pa volk. Moja najljubša 

družabna igra je Activity, zunaj pa se najraje s prijatelji igram med dvema 

ognjema. Moja najboljša prijateljica je Lara F. Moja želja je, da bi z raketo 

poletela na Mars.  

Sem Anej, pišem se Mihajlovič. Najraje jem mlince ter dunajski zrezek. Zelo rad 

pijem breskov sok. Obožujem turkizno modro barvo. Moja najljubša žival je 

pingvin. Rad se grem slugterro igro, saj je tudi moja najljubša risanka. Moj hobi 

je nogomet. Najboljši prijatelj mi je Vid. Moja želja je ,da bi mama živela večno. 

 

Sem Vid Vučko. Zelo rad jem pohan sir, zraven sira pa rad pijem pomarančni sok. 

Moja najljubša barva je fluorescentno oranžna. Zelo rad bi videl leva in postal 

nogometni zvezdnik. Najraje gledam film Očka proti fotru, ko pa tega ni, pa 

gledam Tom in Jerry ali Slugterro. Moj najljubši prijatelj je Anej. Rad bi pa tudi 

potoval okoli sveta. Sem dobrosrčen, zato rad pomagam in imam smisel za humor. 

 

Sem Lana Pitz Durič. Sem iz 3. razreda. Stara sem 8 let. Rada jem dunajski 

zrezek, solato s krompirjem in pijem bezgov sok. Moje najljubše živali so divje 

mačke, barva pa turkizno modra. Zelo rada se igram z lego friends, s prijatelji pa 

igro monopolly. Na televiziji rada gledam risanko Vprašaj Laro in film Sam doma. 

Moja najboljša prijateljica je Nejka, v šoli pa Lara.  Po poklicu bi rada bila 

razredničarka 3.b razreda na OŠ II. Moje velike sanje in želja je, da bi postala 

slavna učiteljica in da me bi povabili na oddajo Na žaru. 

 

Sem Lara Ferencek. Doma sem v Krogu. Najraje jem lazanjo in pijem vodo. Moja 

najljubša barva je svetlo modra. Najraje imam konje. Zelo rada igram monopolly. 

Najraje gledam Nevihtnike . Moj hobi je jahanje. Moja najboljša prijateljica je 

Katja. Moja želja je, da bi se peljala z raketo.   

Sem Olja Smodiš. Živim v Murski Soboti. Moja najljubša hrana je lazanja, pijem 

pa rada jabolčni sok. Rada imam zeleno barvo. Zelo mi je všeč želva. Igram rada 

igro monopolly. Rada gledam risanko Slugterro. Moj hobi je igranje na kitaro. 

Katja je moja najboljša prijateljica. Moja želja je, da bi nekoč srečala najboljšo 

balerino na svetu. 

Sem Lara Horvat. Doma sem v Murski Soboti. Najraje jem lazanjo, od pijače mi 

je najbolj všeč voda, rada pa imam tudi sladoled. Moja najljubša žival je delfin, 

barva pa modra. Rada  se igram z mojim kužkom Rokijem in sestro Zojo. Moj 

najljubši film je Na polno, najboljša prijateljica pa je Taja. Moja skrita želja je, 

da si želim postati smučarska skakalka.  



Sem Dominik. Živim v Murski Soboti. Moja najljubša hrana so špageti, moja 

najljubša pijača je fruc. Najljubša barva mi je pa zlata. Moja najljubša žival je 

zajček. Od iger imam najraje DAWN OF STEEL,LEGO kocke in nogomet. Moj 

najljubši film je Transformerji. Moj hobi je igranje nogometa. Moj najljubši 

prijatelj je Žiga Jandl. Moja skrivna želja je, da hočem zlato in robota. 

Sem  Žiga Jandl. Doma  sem v Murski Soboti. Najraje jem pico margerito, pijem 

pa bezgov sok. Moji najljubši barvi sta  modra in rjava. Najljubša žival je leopard. 

Najraje se igram je RISK in z lego kockami. Moj hobi je kolesarjenje. Moj 

najboljši film pa je James Bond. Moj najboljši prijatelj je Dominik. Želim si, da bi 

se lahko vrnil nazaj v svet dinozavrov. 

Moje ime je Žiga Gonza. Živim v Murski Soboti. Najraje jem mesne kroglice in 

pijem jabolčni sok. Moja najljubša barva je zlata. Najljubša žival mi je kit. Ko 

bom velik upam, da ga bom lahko videl. Najraje se igram z monopolijem in gledam 

Transformers. Moj hobi pa je igranje s prijatelji. Moj najboljši prijatelj je Črt.   

Moja skrivnostna želja je, da bi šel v vesolje. 

Sem Ela Sluga. Moja najljubša hrana so špageti. Rada pijem jagodni sok. Meni je 

najlepša rdeča barva. Obožujem konje in zajčke. Rada se igram igro človek ne 

jezi se. Moj najljubši film je Bela modela. Risanka pa Niki, Riki, Diki in Dovn. Moj 

hobi je kolesarjenje in rolanje. Moja najboljša prijateljica je Lara. Moja skrita 

želja je, da bi imela zajčka. 

Moje ime je Črt Zrim. Živim v Murski Soboti. Najraje jem pico margarito ter 

pijem jabolčni sok in vodo.Najlepša barva mi je rumena, žival pa medved. Igram 

tenis. Najraje igram igro monopoli. Moji najljubši prijatelji so Žiga G.,Tomo in 

Timotej. Moja želja je, da spoznam Novaka Džokovića (tenis) . 

 

 

 

 

  



3.C 

 



  



4.a 

 

BLAŽ: Imam psičko Neno. Ima mladiče. Živim blizu polj. 

LUKA: Moja hobija sta rokomet in gimnastika. 

ALJOŠA: V svojem prostem času hodim na karate, ko pa nisem na treningu, se 

rad učim in igram. 

OLIVER: Rad imam šport in se družim s prijatelji. Imam brata Nenada. Doma 

imam zajčka, kateri je tudi moja najljubša žival. 

NEJA: Imam brata Nika, ki ga kličem Nikica. Moj hišni ljubljenček je psička 

Jenny. 

JAŠA: Moja posebnost je, da dobro oponašam glasove filmskih likov. Rad imam 

rumeno barvo. Imam psa, ki mu je ime Ziggy. 

LANA: Ko se hecamo, mi včasih kdo pravi banana. Imam psa Jona in ne maram 

bonbonov. Rada se učim in lovim. 

TIJA: Zelo rada plešem, občasno pa tudi igram nogomet. Imam psičko Lino. 

ENEJ: Rad imam šport. Mojemu bratu je ime Tijan, ki je včasih priden, včasih pa 

poreden. Rad se igram z nogometnimi kartami. 

ZARJA: Rada hodim v šolo, ker imam tam svoje prijatelje. 

FILIP: Rad imam nogomet. Nosim očala in zanimajo me neznani leteči predmeti. 

AJDA: Rada se učim. Moja posebnost je ta, da sem najmlajša v razredu in 

družini. 

JAKOB: Rad imam nogomet. Moja posebnost je, da sem hiter. Doma imam muco 

Čarno in starejšega brata. 

TRISTAN: Treniram atletiko in rokomet. Rad se igram z bratcem Etijanom. 

ZOJA: Treniram košarko in pri tem sem zelo dobra. Moj dres ima številko 13. 

Rada imam tudi nogomet in smučarske skoke. 

ANESA: rada se igram z mojimi prijateljicami. Rada imam zeleno barvo in 

gimnastiko. Moja najljubša žival je panda. 

NIK: Rad imam nogomet in treniram, ker želim biti dober golman. 



BONI: Rada treniram odbojko. Imam brata Nikolaja. Rada imam živali. 

NINO: Ukvarjam se s karatejem. Mojemu bratu je ime Mitja. Rad igram nogomet 

in se šalim.  

AZRA: Rada imam različne športe. Moji najljubši pa so: nogomet, košarka in 

gimnastika. Rada imam svetlomodro barvo. 

DION: V prostem času se rad vozim s kolesom. Rad sem tudi v družbi s prijatelji. 

Moja najljubša žival je pajek in rad imam modro barvo. 

VID: Rad jem meso in pijem vodo. Rad imam živali. Doma imam muco Fundi in 

želvo Žužo. V prostem času rad igram nogomet. 

LORNA: Imam brata dvojčka. Moja posebnost je, da sem od njega starejša eno 

minuto. 

SARA: Ukvarjam se z ritmično gimnastiko. Doma imam psičko Lijo, rada pa imam 

tudi konje. 

ALMA: Rada imam bež in modro barvo. Imam brata Manuela, ki je starejši od 

mene. Moji najljubši živali sta konj in delfin. 

ŽAN: Rad imam modro in zeleno barvo. Moji najljubši živali sta riba in kuža. 

Imam mlajšega brata, ki mu je ime Žiga in je star dve leti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.b 

 

JAN: V svojem prostem času treniram kajakaštvo. Rad tudi lovim ribe. Riba je 

tudi moja najljubša žival. 

UROŠ: Moj najljubša hrana je hamburger, barva pa zelena. V svojem prostem 

času rad gledam televizijo ali se igram. 

KATARINA: V svojem prostem času se rada igram s svojo muco Mišo, ki jo imam 

zelo rada. Igram na flavto in obiskujem pevski zbor, balet, verouk in tenis. Tudi 

jaham. Rada imam konje. Moji najljubši barvi sta turkizna in svetlo modra. 

MILO: Moj hobi je igranje klavirja. V prostem času se rad igram z bratom 

Venom. Rad berem tudi knjige in gledam televizijo. Doma imam zajca in dva 

morska prašička. Rad se vozim s skirojem ali kolesom v skate parku. 

LIAM: Doma sem v Krogu in se ukvarjam s karatejem. 

JERNEJ: Treniram karate, rad pa igram tudi nogomet. Igram na bobne. Rad imam 

rumeno barvo. Moj brat  Marko hodi v 8. razred na našo šolo. Rad se igram z 

njim. 

DAŠA: Rada plešem in treniram balet. Ukvarjam se s petjem in gledališko igro. 

Moji sestri je ime Vita. Imam zajčka Joyija. 

TINA: Rada obiskujem glasbeno šolo. Igram klavir in pojem v pevskem zboru. V 

prostem času se igram z zajčico Lady, pečem piškote in pomagam kuhati. Rada 

imam turkizno barvo. 

SAŠA: Moji sestri je ime Tina. Obiskujem glasbeno šolo, kjer igram klavir in 

pojem v pevskem zboru. Rada tečem in igram badbington. Doma imam zajčico 

Lady, s katero se rada igram. Rada imam turkizno barvo. 

ENEJ: Ukvarjam se z nogometom in gimnastiko. Rad skačem na trampolinu, igram 

nogomet in košarko. V prostem času veliko tudi rišem. Imam dva bratca. 

STELA: Sem vesele narave in rada sem med prijatelji. Rada se lepo oblačim, moji 

najljubši barvi sta rumena in vijolična. Rada imam plišaste igrače. Imam sestro 

Elino.  



TIL: rad se ukvarjam s športom in rad igram Playstation 3. V svojem prostem 

času se ukvarjam z gimnastiko. Moja posebnost je ta, da v prostem času delam 

salte nazaj na trampolinu. 

SAŠA: Rada se igram s prijateljico ali učim. Doma imam dve zlati ribici in mačko. 

Moja najljubša hrana sta sadje in zelenjava. Rada imam zeleno in modro barvo. 

Imam brata, ki ga imam zelo rada. Moja najljubša žival je pes. 

AJŠA: Ukvarjam se z baletom. Doma imam kužka, ki je zelo nagajiv in igriv. Rada 

imam konje, ki jih hodive s sošolko Zarjo čistit. Moja najljubša barva je svetlo 

modra. V prostem času rada rišem konje. 

VITA: Hodim v glasbeno šolo, kjer igram flavto in plešem balet. Imam sestrični, s 

katerima se rada igram, ime jima je Nelly in Lilly. 

SARA: V prostem času rada berem, rišem in se igram na igrišču. Obiskujem 

glasbeno šolo. Igram na saksofon. Imam dve zlati ribici, Lisko in Zlatko. 

ZARJA: Imam brata Čromirja. Moj hišni ljubljenček je zajček Snežko. 

Obiskujem pouk baleta. Moja najljubša žival je konj. V prostem času jih hodim 

čistit. Rada imam modro barvo. 

NASTJA: V prostem času rada rolkam, plešem balet, igram igrice, se učim in 

eksperimentiram v kuhinji. Moja najljubša barva je modra. Imam zajčka. Moji 

sestri je ime Tjaša. 
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5. a 

 

KLEMENTINA: Rada igram kitaro in kolesarim. Moja najljubša barva je roza, 

obutev pa Allstarke. Rada imam mačke. 

KIARA: V prostem času rada jaham in se ukvarjam z gimnastiko. Doma imam 

psičko Ajko. Rada imam vse živali, še posebej konje. 

ANA: Hodim v glasbeno šolo, tam igram klarinet. V prostem času rada plezam. 

Moja želja je, da bi imela doma kačo. 

EVELINA: V prostem času treniram karate. Vpisala se bom v klub KUNTAO, tam 

bom trenirala samoobrambo. Rada imam živali in črno barvo. Rada se zabavam s 

prijatelji. 

LUKA: Rad igram računalnik in poslušam glasbo. V prostem času rad gledam 

televizijo in se učim. Moja najljubša barva je rdeča. Moja najljubša država je 

Italija, inštrument pa klavir, na katerega tudi igram. 

TILEN: Ob koncu tedna se rad igram s psom in zajčkom. Rad igram PS4. Moja 

najljubša barva je modra in hrana pica. Rad poslušam tudi glasbo. 

KLARA: Rada se rolam in družim s prijateljicami. Veliko poslušam glasbo. Moja 

najljubša hrana je lazanja.  

LANA: Rada imam gimnastiko. Igram klavir, rada imam svetlo modro barvo in 

moja najljubša žival je konj.  

NATEA: Rada imam živali in moja najljubša barva je vijolična. Doma imam dve 

mački, psa in zajca. Imam tudi sestro. Zelo rada igram kitaro. 

ALJAŽ: Rad imam psa in traktor. Obožujem zeleno barvo in rad poslušam glasbo 

SABATON. Imam starejšo sestro. 

NIKOL: V prostem času poslušam pesmi, se rolam in plešem. Rada nosim črne 

španarce in belo majico z napisom Allstar. Rada jem musako in lazanjo, pijem pa 

kokakolo. Moja najljubša barva je modra. Doma imam psa. 

BLAŽ: Zanimata me zgodovina in naravoslovje. Rad poslušam glasbo SABATON. 

Moji najljubši državi sta Francija in Švedska. Sem dober šprinter in navijač 

kluba Real Madrid. 

 



 

 

5. b 

 

LANI: V prostem času rada ustvarjam. Izdelujem nakit in obeske iz gumic, rišem, 

gledam televizijo. Obiskujem glasbeno šolo, kjer igram saksofon. Igram v 

pihalnem orkestru in v komorni skupini, v triu saksofonov. Že večkrat sem 

nastopala na raznih kulturnih prireditvah. Čeprav je vadba pogostokrat naporna, 

sem ponosna, da znam igrati na saksofon. 

ZOJA: V svojem prostem času se ukvarjam z baletom in atletiko. V teh dejavnostih 

zelo uživam. 

SARA: V prostem času se ukvarjam z igranjem kitare in poslušanjem glasbe. To 

me zelo veseli. 

EVA: Sem močnejše postave. Rada hodim na sprehode in s prijatelji ven. Bojim se 

kač, pajkov in strašljivih filmov. Rada imam testenine, ribe in sir. Sovražim kri in 

poškodbe. Rada  pomagam drugim in obožujem Eno žlahtno štorjo.  

NINA: Rada se ukvarjam z glasbo. Hodim v glasbeno šolo in igram klavir. V 

prostem času se rada igram z mojo najboljšo prijateljico. 

EVA: Ukvarjam se z glasbo. Igram prečno flavto in plešem balet. 

ROKO: Rad igram tenis. Hodim v glasbeno šolo,  baleta pa ne maram. 

KATARINA: V prostem času rada plešem in pojem. 

 

 

  



5. c 

 

V 5. c - ju smo vsi korenjaki,  

pri učenju smo junaki. 

V šolo hodimo radi, 

zato dobimo kar dve nagradi. 

Mi veliko znamo, se lepo imamo, 

včasih pa tudi klepetamo. 

V 5. c smo vsi otroci nasmejani, 

pa ves čas razigrani. 

Vsi si dobre ocene želimo 

 

in si jih s trudom pridobimo. 

Ko zvonec zazvoni, po hodniku se zapodimo 

in vsi naglas kričimo. 

V 5. c je lepo in upam, 

da še do počitnic bo tako. 

 
 

Sem Tilen Gider. Rad igram nogomet in plezanje po drevesih in moja najljubša igra 

so skrivalnice. Moja najljubša barva je oranžna. Moja najljubša žival pa je rakun. 

Moja najljubša hrana je pica. Najbolj sovražim, če me kdo vleče, poriva, se iz mene 

norčuje in če se nekdo zlaže, da sem mu nekaj naredil, povedal, čeprav je on bil 

nesramen do mene. 

Jaz sem Nuša Rantaša. Rada imam hokej na travi, saj je to moj najboljši šport. 

Moj cilj je, da hočem igrati v tujini. 



Sem Žan Prelog. Moj hobi je karate. Na treninge hodim zelo rad. Velikokrat sem 

bil uspešen na tekmovanjih. Še vedno pa se najraje družim s svojimi prijatelji ali 

odpotujem z družino na izlet. 

Ime mi je Mark, pišem se Ropoša. Rad berem knjige. V prostem času se ukvarjam 

z nogometom, saj imam rad žogo. Ko nimam nikakršnih obveznosti, se igram s psom 

ter pomagam dedku in babici. 

Jaz sem Maja Cigan. V prostem času se učim španski jezik, zelo rada igram violino 

in hodim k godalnemu orkestru. V šoli imam rada pouk matematike, glasbe in 

nemščine. Rada imam tudi športno. 

Ime mi je Aleks Hajdinjak. Najrajši skrbim za svojega muca Mikija in igram 

računalnik. Moj cilj je, da bom postal računalničar in imeti dobre ocene. Imam tudi 

rad svojo družino in prijatelje. 

Sem Egon Hegedüš. Rad se družim s prijatelji. Moj cilj je, da bi nastopal s kitaro 

na raznih prireditvah. V prostem času rad hodim na treninge hokeja na travi in se 

s kolesom ali rolerji vozim s prijatelji. 

Ime mi je Jernej, pišem se Rogač. Hodim na karate. Rad igram igrice, nogomet in 

košarko. Rad se tudi vozim s kolesom, s prijatelji. 

Moje ime je Alina, pišem se Kumin. Stara sem 10 let.  Zelo rada hodim v šolo. V šoli 

je moj najljubši predmet glasba. Hodim tudi v glasbeno šolo, kjer igram violino. V 

prostem času se rada družim z mojo najboljšo prijateljico Živo. Rada sem to, kar 

sem. 

Ime mi je Drejc Šarkanj. Star sem 11 let. Treniram košarko in si želim, da bi bil v 

ligi NBA. Imam dve mački. Rad igram igrice na telefonu. Doma imam dva gola in koš. 

Rad se vozim s kolesom, s prijatelji. V prostem času grem s prijatelji na igrišče in 

tam igramo nogomet, rokomet ali košarko. 

Sem Matjaž Cigüt. Star sem 11 let. V prostem času hodim v glasbeno šolo, kjer 

igram trobento že 4. leto. Treniram odbojko pri klubu Panvita Pomgrad. Rad se 

igram z mojimi sošolci. Ob grdem vremenu rad igram računalnik, se igram z 

legokockami ali berem knjige. Rad se družim z domačimi. Igramo remi, trikotne 

domine in tarok. Imam psico po imenu Pika. Je labradorka. Rad imam piknike. Doma 

rad boksam boksarsko vrečo. 

 

Moje ime je Amadej Škraban. Rad igram nogomet, se družim s prijatelji in igram 

igrice.  



Ime mi je Živa, pišem se Hegeduš. Moja strast je glasba. Igram saksofon in hodim 

k pevskemu zboru GŠ Murska Sobota. Bila sem že na veliko koncertih v zvezi s 

glasbo. Najraje pojem. Zelo rada pojem angleške pesmi. V šoli sta mi najbolj všeč 

glasba in matematika. 

Moje ime je Vid, pišem se Roš. Rad obiskujem šolo. Moj najljubši predmet je 

matematika in šport. Že komaj čakam, da grem drugo leto v šesti razred. Moj cilj 

je, da bom dobil 4 ali 5 za oceno. Najrajši imam družino in muco Črtico. S Črtico 

se veliko igram in še s sestro. 

  



6.a 
  

Lukas Vöröš  

Treniram plavanje. Treningi so v Vivatu ali pa v Radencih. V prostem času se 

vozim z rolko ali pa s kolesom. Najraje kolesarim ob Muri. Imam psa Donda, 

veverico Mikico, muco Mico in mucka Odisa.  

  

Matias Martinuzzi 

Sem učenec, ki trenira karate. Všeč mi je. Pri te športu so včasih poškodbe. Sem 

tudi uspešen učenec v šoli. Rad sem v šoli, kjer se družim s prijatelji. Rad sedim 

pri pouku, saj so mnoge ure zabavne.  

  

Niko Forjan  

Od petega leta treniram atletiko, in sicer tek na 60 in 100 metrov. Rad se igram 

s svojim psom in hodim z njim na sprehode. Moj najljubši šolski predmet je šport. 

Najljubši letni čas mi je poletje, saj je takrat tekmovalno obdobje in počitnice.  

Prijatelji iz atletike so mi dali vzdevek Šprinter 21, ki mi je všeč. Moja najljubša 

številka je namreč 21.  

 

Mark Kolar  

Zelo rad se rolkam. Začel sem se rolkati pri osmih letih. Najraje se rolkam z 

longboardom. Imam tudi nasvet – mariborski skate parke je boljši kot soboški. S 

prijateljem rada opazujeva pajke v živalskem vrtu. Moj najljubši predmet je 

geografija. Moja najljubša pasma psov je norforški terier. Doma imam kar tri 

pse: nemškega ovčarja, norforškega terierja in jazbečarja.  

  

Alja Albert  

Stara sem 11 let in hodim v 6.a razred. Doma sem v majhni vasici Sebeborci. Že 

od 1. razreda treniram balet in zelo rada se ukvarjam z njim.  Tudi v gimnastiki 

sem dobra. Zelo rada se ukvarjam s športom.  

 

Martina Temlin  

Stara sem 12 let. Imam tri muce:  Tikija, Mickoja in Mikico ter psa Dina. Moja 

najboljša prijateljica je Sara. Rada berem knjige in gledam nadaljevanke. Moja 

najljubša je Nedolžna vsiljivka. Ko bom velika bom postala učiteljica ali 

vzgojiteljica. Sem zelo zgovorna in prijazna. Tako vsaj pravijo.  

 

 

 



Nika Ropoša 

Moj najljubši predmet je matematika. Ukvarjam se tudi s športom, in sicer z 

nogometom. Najraje gledam grozljivke. Moja najljubša je Petek 13. Zelo rada jem 

čokolado. Zelo rada imam tudi živali. Doma imam psičko po imenu Skokica. Rada bi 

postala modna oblikovalka. 

 

Matic Benko 

Najrajši imam športno in matematiko. Igram kitaro in treniram hokej in kajak. 

Rad hodim na igrišče igrat nogomet s prijatelji in rad kolesarim. 

 

Filip Terplan 

Rad imam športe. Treniram nogomet. Moj najljubši predmet v šoli je športna 

Obiskujem tudi glasbeno šolo. 

 

Uroš Smodiš 

Treniram nogomet. Začel sem ga trenirati pri šestih oz. v prvem razredu. Ta 

šport mi je zelo všeč, ker ga obvladam. S klubom hodimo tudi v tujino na turnirje. 

Najbolj mi je všeč Liga, ker igramo tekmo vsak četrtek po 60 minut. Nogomet 

rad treniram ter ga rad igram tudi s sošolci in s soigralci. 

 

Denis Pertoci 

Ukvarjam se s kolesarjenjem. Kolesarim že dve leti. Imam dobro kolo znamke 

Scott. Večinoma kolesarim po gozdu ob reki Muri, najraje po blatni stezi. 

Kolesarim sam, včasih z očetom ali s prijatelji. Kolesarjenje imam rad, saj je 

zanimiv šport. 

 

Gal Donoša 

Treniram karate. Imam modre oči. Rad spim. Star sem 12 let. 

 

Luka Petkovič 

Star sem 11 let. Sem majhen, imam zeleno-rjave očin kratke rjave lase. Treniram 

košarko. Rad pijem sok z aloe vero. Moja najljubša hrana je lazanja. 

 

Nina Viktorija Beznec 

Stara sem 11 let. Doma imam psico Kitty. V prostem času se rada igram zunaj. 

Rada tudi berem. Moja najljubša knjiga je Dnevnik nabritega mulca. 

 

 



Vita Škarabot 

Stara sem 11 let. V prostem času rada tečem in ustvarjam. Že pet let igram tudi 

klavir. Zelo rada berem knjige. 

 

Tia Müller 

Stara sem 11 let. Sem nemirna deklica in zelo rada igram odbojko in kitaro. Če bi 

zdaj morala izbrati poklic, bi bila igralka. 

 

Sara Törnar 

Dober dan! Moja najljubša barva je temno in svetlo modra. Doma imam psa z 

imenom Aron, torej imam rada tudi pse. Imam dosti prijateljic. Plešem in pojem; 

pojem rada ko sem sama, plešem pa vedno. Moja najljubša pevka je Selena 

Gomez, ki prav tako poje in pleše, zato je moj navdih. Rada gledam film Hotel 

Transilvanija 1 in 2. Aja, pa še to. Stara sem 12 let. 

 

Niko Kovačič 

Rad igram odbojko in nogomet.  Odbojko treniram že tri leta in mi je zelo lep 

port, obožujem ga! Nogomet pa sem treniral dve leti. V prostem času pa rad 

rolam ter igram rokomet. 

 

Neža Vogrinčič 

Igram tenis in odbojko. Doma sem blizu Murske Sobote. Med počitnicami najraje 

kolesarim. 

 

Lukas Vöröš 

Jaz treniram plavanje. Treninge imamo v Radencih in včasih v Vivatu. V prostem 

času se rad vozim z rolko in s kolesom. Najraje kolesarim ob Muri. Imam psa 

Donda, veverico Mikico, muco Mico in mucka Odija. 

 

Matias Martinuzzi 

Sem učenec, ki trenira karate. Všeč mi je. Pri tem športu so včasih poškodbe. 

Sem tudi uspešen učenec v šoli.  

  



 

6. b 
 

Julij Kodila  

Obiskujem 6. razred OŠ II Murska Sobota. Star sem 11 let. Sem majhne postave. 

Imam zelene oči in kratke rjave lase. Velik sem 144 cm. Treniram nogomet, kjer 

igram napadalca. Imam brata Filipa. Rojstni dan praznujem meseca decembra. 

 

Kaja Serec 

Stara sem 12 let. Imam enega brata, ki mu je ime Rok. Kmalu bo star 18 let. Zelo 

rada imam živali. Doma imam dva hišna ljubljenčka, mačko in psa. V prostem času 

se rada ukvarjam z živalmi. Zelo rada bi postala veterinarka, zato vem, da se moram 

v šoli potruditi. Sovražim zelenjavo, npr. brokoli. Moj najljubši predmet v šoli je 

likovna umetnost, ne maram pa matematike. 

 

Lara Mežan 

Stara sem 12 let. Imam modre oči in rjave lase. Doma imam psičko Kitty. V prostem 

času se rada rolkam. Igram harmoniko in odbojko. Zelo rada pa tudi pojem. Moj 

najljubši šolski predmet je glasba. Imam eno starejšo sestro. 

 

 

Timon Mešič  

Zelo rad igram igrice (Star Wars, Android in Minecraft). Sem velik genij. Se rad 

učim in imam urejene zvezke. 

 

Sem Jakob Idič. Hodim v 6. b razred. Star sem 12 let. Treniram judo. Rad surfam 

in rolkam. Igram video igrice. Ko bom velik, bom vladar sveta. 

 

 

Sem Tjaša Karas. Imam kratke rjave lase in rjave oči. Hodim v 6. b razred. Igram 

kitaro in obiskujem glasbeno šolo. Rada se rolkam, plezam in igram video igrice. 

Ima eno sestro in hišnega ljubljenčka – zajca. 



 

Živijo! Sem Kijara M. Vild. Obiskujem 6. b razred in sem stara 12 let. Imam dolge 

svetle lase in zelene oči. Obiskujem 5. razred glasbene šole, kjer igram klavir, in 

3. razred baleta. V prostem času rada poslušam glasbo. Imam teto, sestrično in 

bratranca, ki živijo v Kanadi. Moja najljubša žival je muca. Rada berem knjige, še 

posebej detektivske, in revije, npr. Cool. Moja razredničarka je Brigita Lovenjak. 

Imam enega brata, ki obiskuje 9. razred. Je večji od mene (priznam) in mi včasih 

pomaga, včasih pa se tudi spreva. 

 

Sem Tjaša Novak. Stara sem 11 let. Obiskujem 6. b razred Osnovne šole II Murska 

Sobota. Rada plešem in pojem. Ima svetle lase in zelenomodre oči. Doma ima dve 

muci – Tigerčka in Nelaja, ter ribe. Rada se rolkam in kolesarim. Imam sestro Nino. 

Rada igram računalniške igrice, si pišem s prijateljicami, objavljam slike na 

Instagramu in Snapchatu ter gledam posnetke na Youtube. V prostem času se 

najraje igram z mojima mucama.  

 

 

Živijo! Sem Neja Recek. Stara sem 12 let in obiskujem 6. b razred. Hodim v 

glasbeno šolo, kjer igram klarinet. V prostem času se rada družim s sošolkami. Ima 

enega brata, ime mu je Luka in je dopolnil 18 let. Doma imam tri hišne ljubljenčke. 

Rada pojem in plešem, sem velika oboževalka glasbe. Nekoč bi rada postala pevka. 

Zelo rada prebiram revijo Cool. 

 

Sem Deja Ošlaj. Stara sem 12 let in obiskujem 6. b razred. Imam dolge rjave lase 

in rjave oči. Doma sem v Murski Soboti. Imam enega brata, ki mu je ime Samo. 

Tudi on je obiskoval isto šolo kot jaz. Moj najljubši dan v tednu je torek, to pa 

zato, ker so takrat na urniku moji najljubši predmeti. Najraje imam gospodinjstvo, 

saj takrat kuhamo. Po šoli obiskujem balet in plavanje. Rada bere pustolovske in 

kriminalne knjige. Doma ima tudi hišnega ljubljenčka – morskega prašička. Ime mu 

je Piko. Star je leto in pol.  

 

 

 



Sem Julija Bednar. Hodim v 6. razred osnovne šole. Imam modre oči in dolge blond 

lase. Imam sestro in brata. Našo hišo pa čuva psica Beta, ki je labradorka. Imam 

sorodnike, ki živijo v Avstraliji in Italiji. Rada jem špagete in paradižnikovo solato. 

Vsak ponedeljek in četrtek hodim na balet. Prosti čas rada preživim s prijatelji. 

Rada pa tudi rišem in berem. Vsak večer v postelji berem knjige. Včasih sem 

trenirala gimnastiko. 

 

Sem David Kovač. Obiskujem Osnovno šolo II v Murski Soboti. Hodim v 6. b razred. 

Star sem 12 let, imam rjave lase in zelene oči. Velik sem 162 cm in sem zelo 

prijazen. Živim v Murski Soboti. Treniram karate. Zelo rad obiskujem treninge in 

hodim v šolo. 

 

Sem Matevž Jaušovec. Obiskujem 6. b razred. Star sem 11 let in sem uspešen pri 

večini predmetov. Sem pravi mojster v logiki. Ne rad pišem spisov o sebi in tudi ne 

vidim potrebe, da bi karkoli spremenil na sebi. Hodim na OŠ II Murska Sobota. 

 

Moje ime je Marko, pišem se Zver. Hodim v 6. b razred na Osnovno šolo II Murska 

Sobota. Sem visok in srednje postave. Živim v Murski Soboti in sem star 12 let. 

Moj najljubši predmet je gospodinjstvo. 

 

Ime mi je Domen, pišem se Kerčmar. Hodim v 6. b razred. V šoli imam rad vse 

predmete, razen glasbe. Imam tudi predmete po pouku. Rad imam računalništvo, ki 

je moj najljubši predmet. 

 

Ime mi je Jan, pišem se Šiftar. Hodim v 6. b razred. Obožujem počitnice in 

odmore. Star sem 12 let. Rad imam zgodovino in računalništvo, ki ga še posebej 

obožujem. 

 

Moje ime je Aljaž Počič, star sem 12 let in obiskujem 6. b razred OŠ II Murska 

Sobota. Imam kar dobre ocene. Najraje imam moje tri muce in telefon. Sem 

oboževalec Androida in Star Warsa. Vsak ponedeljek, sredo in petek hodim na 

atletiko, kjer vadim tek in skok v daljino. 

 



Sem Nuša Bejek. Obiskujem 6. b razred. V prostem času rada rolam s 

prijateljicami. Pozimi rada smučam. Ne maram pisanja in risanja. Moj najboljši in 

najljubši predmet je angleščina. Včasih berem tudi knjige. Moja najljubša žival je 

pes. Najlepša barva pa modra. 

 

Sem Žana, moj priimek je Titan. Obiskujem 6. b razred. V prostem času rada rišem 

ali se ukvarjam s športom.  Treniram nogomet pri ŽNK Pomurje Beltinci. Predvsem 

imam rada živali. Doma ima psa, zajca in želvo. Se razumem s prijatelji. Rada sem  

v družbi. 

 

Sem Taja, pišem se Mesarič. Obiskujem 6. b razred. V prostem času rada obiščem 

prijatelje, se rolam in telefoniram. Nimam rada risanja in gledanje televizije. Rada 

se vozim v šolo z avtobusom. Moj najljubši predmet je slovenščina, saj rada berem 

knjige, pesmi ter stripe. Rada se ukvarjam z živalmi. Najraje se igram z mojim 

psom Pikijem. Ker je moj najljubši šport odbojka, velikokrat obiščem tekme. 

 

Sem Eros Filsar. Hodim v 6. b razred. Živim v Murski Soboti. Imam modre oči in 

rjave lase. Ima 12 let in kar dobre ocene. Visok sem 160 cm in imam 48 kg. Rad 

igram nogomet in se vozim s kolesom. 

 

Sem Nenad Ignjič. Hodim v 6. b razred. Treniram nogomet pri klubu Mura. Poleg 

tega igram še bobne. Moj najljubši hobi je vožnja z BMX-om, tu imam veliko 

prijateljev. Rad imam tudi ribolov. Nimam pa rad slabih ocen. 

 

Sem Ven Šavel. Star sem 12 let. Imam kratke rjave lase in rjave oči. Treniram 

kajakaštvo in hokej. Rad se vozim z BMX-om. Igram video igrice, surfam in lovim 

ribe. 

 

Sem Eva Bencak in obiskujem 6. b razred. Stara sem 12 let. Imam blond lase, 

modre oči in nosim očala. V Glasbeni šoli Murska Sobota igram flavto in plešem 

balet. Doma imam zajčico Zalo. Rada hodim na šolska gimnastična tekmovanja. 

 



Sem Timotej Kolmanko. Ima rjave lase in oči. Treniram kajak. V šoli mi gre dobro. 

Imam nekaj petk, veliko štiric in malo trojk. Velik sem približno 150 cm. Rad igram 

košarko in nogomet, imam enega brata in eno sestro. Doma imam dve mački in psa. 

Rojen sem meseca oktobra. Letos obiskujem 6. b razred. 

 

  



7.a 
Maj Poredoš  

Imam različne hobije; ribarjenje, streljanje, kolesarjenje … Najljubši mi je 

ribarjenje. Največja riba, ki sem jo ujel, je tehtala 16,51 kg. 

 

Mihael Čerpnjak 

Moja najljubša barva je modra, najljubša številka pa 7. Imam zelo zanimive 

sošolce. Rad se smučam, vozim s kolesom ali spim. Igram tudi klavir in hodim v 

glasbeno šolo. To mi gre kar dobro. 

 

Sanja Kovačič 

To šolsko leto je bilo čudaško. Rada igram odbojko, ki jo treniram že 4 leta. Moj 

najljubši predmet je športna. 

 

Kaja Šooš 

Ime mi je Kaja in to šolsko leto je hitro minilo. Bilo je čudaško. Rada pojem in se 

družim s prijatelji.  

 

Lara Pajnhart 

V razredu imam zelo veliko dobrih prijateljev. Prijatelji me poznajo kot živahno 

in veselo. Zelo rada sem v njihovi družbi, saj me vedno spravijo v dobro voljo. 

 

Maja Čopi 

Vsi me poznajo po mojem značaju. Sem zelo živahna, zabavna in polna energije. 

Ljudi rada nasmejem in se z njimi pogovarjam, sem športna in imam veliko dobrih 

prijateljev. Rada se zabavam in izvajam gimnastiko. Ko bom odrasla, si želim 

postati veterinarka, saj zelo rada delam z živalmi. 

 

Blaž Serdt 

Izstopam, ker sem zelo velik glede na mojo starost. Imam različne hobije. Sem 

športno aktiven, nisem najboljši učenec in tudi ne najslabši. Imam poseben 

karakter. 

 

 

 



Patrik Horvat 

Sem ljubitelj živali. Rad igram nogomet, tek in kolesarjenje, v prostem času se 

igram s prijatelji in igram igrice na računalniku. Imam psa labradorca, ki mu je 

ime Arne. Moj najljubši šolski predmet je šport. 

 

Rene Baranašič 

Ukvarjam se s kajakaštvom ter igranjem harmonike. Prijatelji me imajo radi, ker 

sem zabaven in prijazen. Rad imam vožnjo s kolesom, predvsem down hill. Imam 

najboljšega prijatelja, kateri mi vedno stoji ob stani in upam, da tako tudi ostane. 

 

Nicol Kolar 

Letošnje šolsko leto je bilo zelo lepo. To leto sem začela igrati na kitaro in mi že 

kar dobro gre. Rada pomagam drugim, koga potolažim. Zelo rada plešem. Moja 

najljubša predmeta sta šport in likovna umetnost. Pri športu sem dobra v atletiki. 

Včasih sem sramežljiva. 

 

Gaia Matis 

To šolsko leto je hitro minilo in bilo je zanimivo. Naučili smo se kar nekaj novih 

stvari. Jaz mislim, da smo dober razred in smo zelo povezani, pravi prijatelji. 

 

Jaša Radič 

Prijatelji me poznajo kot rdečelasca. Imam tudi različni barvi oči, kar vpliva na 

nošenje očal. Dobra stvar pri meni je, da sem zabaven. Ukvarjam se s košarko in 

igranjem video igric. Poseben sem zaradi barve las, oči in kože. Rad bi postal 

programer ali nekaj podobnega, da bi se lahko ukvarjal z elektroniko. 

 

Žiga Kolmanko 

Rad igram igrice na telefonu in računalniku. Imam veliko dobrih prijateljev, s 

katerimi se rad družim. Sem zabaven in najraje imam dobre šale in vice. Ko so v 

razredu prepiri med sošolci, sem raje tiho. 

 

Ivo Meolic 

Zelo rad igram igrice in nogomet. Vozim motor in se pri tem sprostim. V razredu 

imam veliko prijateljev. Moj najljubši predmet je tehnika in športna. Zelo rad 

izdelujem stvari iz lesa. Zelo rad se pohecam in v razredu mi je zelo lepo. 

 

 

 



Lan Erjavec 

Meni pravijo da sem OK vratar, da rad pomagam in da se dobro učim. Včasih 

igram video igre. 

 

Alen Novak 

Rad imam šport, še posebej nogomet in smučanje. Rad imam tudi punce. Nimam pa 

rad ljudi, ki se ves čas važijo. 

 

Danijela Horvat 

To šolsko leto mi je bilo res všeč, bilo je polno dobrih, pa tudi nekaj slabih 

trenutkov. 

 

Iva Gomboši 

Moji prijatelji me najbolj poznajo po tem, da rada ukazujem, da sem 

samozavestna in se rada norčujem. 

 

Ela Roš 

Sem uspešna na športnem področju, še posebej pri atletiki, ki jo tudi treniram. 

Sem vztrajna in odločna. Prijatelji me poznajo predvsem po tem, da si zastavljam 

visoke cilje. Moj najljubši predmet je matematika. Po poklicu pa želim biti 

zdravnica. 

 

Alja Toplak 

Rada jem. Obožujem meso. To šolsko leto je minilo hitro in obenem se mi je vsaka 

sekunda zdela kot ura. Moj najljubši predmet je zgodovina. Rada tudi berem ter 

igram košarko. Sem prijazna. 

 

Filip Jakšič 

Navdihuje me šport. To šolsko leto je minilo zelo hitro, česar sem zelo vesel. Rad 

igram nogomet in igrice. V družbi ne izstopam. Skušam se prilagajati vsem in se z 

vsemi družiti. Ne maram prepirov. 

 

Leona Nikolić 

V tem razredu me dela posebno … da se rada družim z vsemi. Vesela sem, da 

imam toliko dobrih prijateljev in vsakemu rada stojim ob strani, ga potolažim in 

se z njim zabavam. Rada bi postala umetnica. 

 

Teja Zelko 



Vsi mi pravijo, da sem prijazna in zelo dobra prijateljica in to zelo cenim. Rada 

imam vse prijatelje in o njih menim samo dobro, kot oni o meni. 

 

Aljaž Vogrinčič 

Star sem 13 let. Živim v Tropovcih. Moj najboljši prijatelj je Rene. Rad imam 

živali, posebej konje. Imam tri sestre in brata. V šoli imam rad zgodovino. 

  



7.b 
Žiga Jablanovec 

Star sem 13 let. Imam starejšega brata z imenom Mitja, ki mi včasih pomaga pri 

nalogah. Rad imam športno. 

 

Maj Perkič 

V prostem času igram videoigrice. Šole ne maram. Imam dobre ocene. Ko 

odrastem, bom postal programer ali pa zdravnik. 

 

Alek Flisar 

Trenutno imam probleme z ocenami, ampak sem na dobri poti za izboljšanje. Šole 

na splošno ne maram. Predmeta, ki me vselita, sta fizika in kemija. Ko odrastem, 

želim biti programer ali pa strojnik. Prosti čas posvečam igram in prijateljem. 

 

Ajša Lutar 

Prihajam iz Murske Sobote. V prostem času se ukvarjam z različnimi športi. 

Moja najljubša predmeta sta geografija in zgodovina, ki me zanimata že celo 

otroštvo. 

 

Žan Pisnjak 

Imam dve sestri in enega brata. Doma veliko pomagam mami in očetu. 

 

Jerneja Janjič 

Stara sem 12 let. Ne maram šole in učenja. V prostem času s sošolko rada 

skejtam ali se rolam. 

 

Živa Ranca 

V prostem času se ukvarjam z igranjem kitare. Rada plešem in pojem. Ukvarjam 

se z različnimi športi. 

 

Žiga Gider 

Star sem 12 let in imam veliko težavo. Zlomil sem steklo na telefonu. Zlomljen 

telefon  je za vsakega otroka kot počeno srce.  

 

Zarja Pertoci 

Rada poslušam glasbo in rišem. V prostem času rada pišem in obiskujem glasbeno 

šolo.  



 

Stribor Petar Nikolić 

Ne maram hoditi v šolo, se učiti in delati domače naloge. Treniram tenis in šport 

counter-stark. 

Rad igram nogomet. Moj najljubši igralec je Lionel A. Messi. 

 

Maja Cigut 

Dosti govorim, čeprav nimam kaj pametnega za povedati. Rada igram odbojko. 

Sicer pa pouka ne maram. 

 

Adam Červek 

Obožujem nogomet in igranje igric. 

 

Žiga Horvat 

Nerad se učim glasbo, rad pa se učim geografijo. Najraje igram nogomet. 

 

Samir Horvat Čatić 

Šola je buuuu …  

 

Anej Topič 

Rad imam športno, kajak in atletiko. Doma imam mačko, ribe in psa. Rad imam 

živali. 

 

  



8.a 
 

Neli Lalovič 

Obiskujem 8. razred. V prostem času rada gledam televizijo in se ne ukvarjam z 

nobenim športom. 

 

Luka Šalkovič 

Hodim v 8. razred. Rad igram nogomet. Rad imam kosilo. Star sem 13 let in rad 

hodim v šolo. 

 

Nika Dolgov 

Rada se ukvarjam z jahanjem. Živim v Murski Soboti. Stara sem 14 let. 

 

Lara Granfol 

Stara sem 14 let. Doma sem v Krogu. V prostem času rada gledam televizijo ali 

igram klavir. Hodim tudi v glasbeno šolo. Obiskujem 8.a razred. 

 

Klavdija Slana Zadravec 

Sem iz Murske Sobote. V prostem času rada rišem. 

 

Kiara Sukič 

Ukvarjam se z jahanjem konjev. V prostem času se družim s prijateljicami. 

 

Svit Potrbin 

Rad igram nogomet in poležavam. Nerad hodim v šolo in tudi učim se ne najraje. 

 

 

Jernej Sluga 

Doma sem v Murski Soboti. Star sem 13 let. Rad imam hruške. Hodim v glasbeno 

šolo. 

 

Mitja Županek 

V šoli mi je všeč športna ter da se lahko družim s prijatelji. Ni mi pa všeč, da 

imamo preveč učnih ur in ocenjevanj ter nepomembnih predmetov. 

 

Nejc Gorza 



Ni mi všeč, ker imamo preveč snovi, ocenjevanja, preveč učnih ur. Všeč so mi 

dekleta iz 9. razreda. 

 

Enej Barber 

Star sem 13 let. Vidim se kot dobrega človeka, ki rad pomaga prijateljem. Imam 

tudi slabe lastnosti, kot je trma. Zelo rad imam nogomet in rad se družim s 

prijatelji. 

 

Žiga Tomašev 

V šolo bi hodil rad, če ne bi bilo ocenjevanja. Ker pa ocenjevanje je, v šolo ne 

hodim rad. Ni mi všeč, da se moram učiti snov, ki me ne zanima. 

 

Živa Gačevič 

Najraje jem in spim. Rada se vozim z motokros dirkalniki in temu podobnim. Rada 

hodim v fitnes in igram igrice. V dobro voljo me spravlja nutela. V slabo pa 

ponedeljki in nedelje. 

 

Kaja Dolgov 

Zelo rada hodim k gimnastiki, se družim s prijatelji, vozim s kolesom, rada imam 

konje ter sprehode. Rada imam šport in računalnik. 

 

Nino Bogatin 

V dobro voljo me spravljajo prijatelji in dobre ocene. V slabo voljo me spravljajo 

slabe ocene. Rad se rekreiram z judom. Zanima me tudi znanost. 

 

Nikolina Sluga 

V dobro voljo me spravijo prijatelji, slabe ocene. V slabo voljo me spravljajo 

ocenjevanja in laži. Zelo rada se zabavam in dolgo spim. 

 

Nina Novak 

Rada se vozim z rolko. Veliko se družim s Klavdijo in Albo. Ko smo skupaj, 

velikokrat kaj ušpičimo in se tega niti ne zavedamo. Imamo veliko skupnega. Alba 

ima vse rada, Klavdija pa dosti govori. 

 

Blaž Potočnik 

Rad smučam in se zabavam s prijatelji. Rad imam odmore in proste ter športne  

dneve. Večinoma naredim vse domače naloge. Rad imam živali. Všeč mi je, ko pri 

pouku ne pišemo veliko v zvezke. Treniram veslanje in veliko kolesarim. 



 

Kim Žerdin 

Rada rišem in plešem,  se družim s prijateljicami in z družino. Všeč mi je učiti se 

tuje jezike in potovati v  druge države. 

 

Lara Šipoš 

Rada poslušam glasbo in rada imam živali. Rada potujem in se vozim z letalom. 

Dosti se družim s prijateljicami. 

 

Doris Horvat 

Doma sem v Murski  Soboti. Zase bi lahko povedala, da mi šola preveč ne diši, da 

obožujem petke popoldan in sovražim nedelje zvečer. Rada imam svoje 

prijateljice in prijatelje. V šoli pa obožujem druženja na klopci pred šolo in to me 

ob slabih dnevih spravi tudi v dobro voljo. Sem tipična učenka, ki kdaj pa kdaj 

pozabi domačo nalogo, zamudi 5 minut in ima kar v redu  ocene. Obožujem šolske 

ekskurzije in športne dneve, še posebej pa prvi dan po počitnicah, ko spraševanje 

pri matematiki odpade. 

 

Žan Berden Runjak 

Rad igram odbojko. Prav tako računalnik. Rodil sem se v  bolnišnici. 

 

Luka Pisnjak 

Od šolskih predmetov me najbolj zanima šport, zato je to moj izbirni predmet. 

Najmanj me zanima tuji jezik. V prostem času se družim s prijatelji na igrišču. 

Moj hobi je nogomet, ki ga rad igram. 

 

Nikolaj Rengeo 

Od učnih predmetov me najbolj zanima šport in najmanj tuji jezik angleščina. V 

prostem času se družimo. 

 

  



8.b 
Luka Mešič 

Ime mi je Luka in obožujem igranje kitare. Ko odrastem, upam, da bom imel svoj 

bend. Čeprav nimam najboljše postave, rad igram nogomet. Kot nogometaš nisem 

najboljši niti najslabši, sem povprečen. Ne igram ga za uspeh, temveč za osebno 

srečo. 

 

Sara Šabjan 

Rada se smejim, imam dobro družbo in se zabavam. V svojih zgodnjih 

mladostniških letih sem začela pisati pesmi. Šola mi ravno ne diši, vendar imam 

rada svoje prijatelje in sošolce. Komaj čakam počitnice, saj se takrat lahko 

posvetim prijateljem in sem brez skrbi. 

 

Domen Bencak 

Sem navaden fant, ki hodi v šolo. Rad imam športne dneve in vsak dan, ko ni šole. 

Najrajši pa igram računalniške igrice s sošolci. 

 

Aljaž Brinar 

Hodim v osnovno šolo in rad imam šport. V prostem času najraje igram 

računalniške igrice s prijatelji.  

 

Laura Lopert 

Rada se zabavam s prijateljicami, se smejim, rada sem v dobri družbi in uživam v 

mladosti. 

 

 

Klemen Bejek 

Doma sem iz Kroga. Rad imam živali, posebej pse. Prav tako sem rad v družbi 

ljudi. Treniram judo in rad igram nogomet. Rad sem naravi. Ne maram, če me kdo 

grdo gleda. 

 

 

Aleš Štornik 

Rad smučam in se zabavam s prijatelji. Rad imam odmore in proste dneve, kot so 

športni dnevi. Večinoma pozabim domačo nalogo. Rad peljem psa na sprehod. Všeč 

mi je, ko pri pouku malo pišemo. 

 



Alba Zečiri 

Rada se družim s prijatelji, najbolj pa se družim s Klavdijo in Nino. V prostem 

času rade kaj ušpičimo. Včasih je bedno, a kasneje je to vredno. Za mene je šola 

brez veze, ampak naša klapa ima veze. Imenuje se N. A. K. – Nina, Alba, Klavdija.  

 

Rok Jandrašič 

Rad igram nogomet, rad igram svoj inštrument in se družim s prijatelji. 

 

Bria Farkaš 

Obiskujem  8.b razred. Rada nakupujem. V prostem času se igram s psičko Aisho 

in treniram. 

 

Marko Stvarnik 

V prostem času rad igram nogomet, video igre. Treniram odbojko pri Panviti 

Pomgrad. Rad se vozim s kolesom. Učim se nerad. Igram tudi kitaro. 

 

Izidora Krenn 

Hodim v glasbeno šolo in igram violino že sede, let. Rada imam živali, še posebej 

konje in pse. Treniram jahanje. Hodim v 8. razred 

 

David Klar 

Rad igram računalniške igrice. Rad se vozim s kolesom. Zelo rad hodim na morje. 

Ne maram se učiti šolske snovi, ker me zanimajo druge snovi, ki bodo pomembne v 

prihodnosti in s katerimi se bo dalo dosti zaslužiti. 

 

Luka Gider 

Rad imam prosti čas, v katerem igram videoigre in nogomet s prijatelji. V slabo 

voljo me spravlja šola. 

 

Taja Bogdan 

Rada se smejim, rada poslušam glasbo. Moj najljubši predmet je angleščina. 

Veseli me, ko se družim s svojimi prijatelji. V slabo voljo me spravljajo prepiri. 

 

Urška Kosednar 

Rada se smejem in poslušam glasbo. Prav tako se rada družim s prijatelji. Ko se 

prepiramo, sem slabe volje. 

  



Luka Šobak 

Rad igram igrice in nogomet s prijatelji, ker sem potem dobre volje. 

 

Maj Tibaut 

Rad se ukvarjam s športom in igram videoigrice. Zelo rad dolgo spim, jem, rabim 

Wi-Fi in preživljam prosti čas zunaj. V slabo voljo me spravlja dosti domače 

naloge pri matematiki, v dobro pa lepo vreme zunaj in ena dobra čokolada. 

 

Aleks Donoša 

Rad igram igrice in se družim s prijatelji. V dobro voljo me spravlja zabava, v 

slabo pa šola. 

 

Vid Kranjec 

Programiranje in hokej me razveseljujeta, ker sta mi najljubši stvari, ki ju 

počnem. 

 

Nino Gomboši 

Rad imam šport in ne maram šole. 

 

Tamara Lehner 

Ne maram matematike. Rada se družim s prijatelji in rada poslušam glasbo. Rada 

imam angleščino. Kolesarjenje je moj najljubši šport. Nerada delam domače 

naloge. 

 

Sven Filo 

Rad imam nogomet, ne maram pa odbojke. Najraje jem zelenjavo. Zaljubljen sem 

v … Redno obiskujem Murine tekme, navijam za Real Madrid. Sovražim Barcelono. 

V šoli mi je všeč slovenščina in matematika. Ne pa tudi tehnika. 

 

Timotej Smodiš 

Najbolj me razveseli, ko v šoli dobim dobro oceno. Rad hodim na športne dneve. 

  



9.a 
Maša Cigut 

Ime mi je Maša. Rada igram kitaro, se družim s prijatelji in poslušam glasbo. V 

življenju bi rada postala socialna delavka, saj rada pomagam. 

 

Niki Sever 

Rada se ukvarjam s športom in plešem. Rada se družim s svojimi prijatelji. 

Treniram ples, kjer sem tudi uspešna. 

 

Fabijan Marič Vild 

Fabijan, to sem jaz. Rad igram šah in nogomet. Sem zelo priden. 

 

Laura Cigut 

Moje ime je Laura. Moj hobi je petje in igranje na klavir ter kitaro. Treniram 

odbojko. Moj cilj v življenju je postati uspešna zobozdravnica. 

 

Semi Fetahu 

Star sem 14 let in obiskujem Osnovno šolo II Murska Sobota. Zanima me 

zgodovina. Moja najljubša predmeta sta zgodovina in geografija.  Govorim 4 jezike.  

 

Maša Mežan 

Ime mi je Maša. Rada plešem in jem pico in čokolado. 

 

Veronika Vogrinčič 

Moje ime je Veronika, obiskujem 9. razred. Zanima me veliko različnih stvari. 

Stara sem 14 in pol. 

 

Nina Klemenčič 

Sem Nina, rjavolasa učenka devetega razreda. Rada imam zgodovino, psihologijo in 

tuje jezike. Nimam najljubše hrane ali barve. Čez 20 let želim biti uspešna. Upam, 

da se mi bodo moji cilji uresničili. 

 

Nuša Jud 

Ime mi je Nuša. Obiskujem 9.a razred. Zelo rada plešem in jem pico. 

 

David Bushkovski 

Jaz sem David in hodim v 9. razred v Osnovno šolo II Murska Sobota. 

 

 Ana Mari Horvat 

Ime mi je Ana Mari, hodim v 9. a razred, OŠ II. Komaj čakam na konec šole.  



9.b 
Katarina Šebök 

Tak glasna, ka se skouz zna ge san. 

 

Ana Pisnjak 

Imam dolge lase in rdečo torbo. 

 

Maja Lejko 

Sem učenka 9.b razreda. Šolanje bom nadaljevala na gimnaziji. Imam rjave lase 

in zelene oči. 

 

Tara Jug 

Ime mi je Tara in obiskujem prečudovit razred 9.b. Šolanje bom nadaljevala na 

Gimnaziji Murska Sobota. 

 

Živa Zrim 

Sem učenka 9.b razreda. Hodim v glasbeno šolo ter se učim violončelo. Imam 

rjave lase, rjavozelene oči in dolg jezik. Ker veliko govorim oz. blebetam, mi 

pravijo klepetulja. Imam pozitivne in negativne misli, največkrat negativne. Imam 

velik strah pred pajki in nastopi. Obožujem šport, kjer se sprostim. 

 

Nuša Kos 

Obiskujem 9. razred osnovne šole, ampak se pri 15. tega sploh ne zavedam. Ker 

gre vse proti koncu, imam negativne misli. Rada se družim s prijatelji, ker 

velikokrat kaj ušpičimo. 

 

Tomaž Tušar 

Ime mi je Tomaž, star se 15 let … No, čez en teden bom. Lahko bi rekli, da sem 

optimist, čeprav vedno vstajam z levo nogo. Moj najboljši prijatelj je Dominik, ki 

razmišlja podobno kot jaz. Ker sem optimist, sem sestavil seznam stvari, ki bi jih 

rad naredil pred smrtjo: 

- obiskal Afriko 

- videl v temi svetlikajoče se črve (kot sem to videl na National 

Geographicu) 

- da bi me pokopali pod morjem 

Seznam bom nadaljeval, ko bom star 60 let. 

  



 

Katja Terplan 

Imam rjave lase. Moja hobija sta ples in kolesarjenje. Šolanje bom nadaljevala na 

ljutomerski gimnaziji, ker me veseli predšolska vzgoja. 

 

Ana Horvat 

Sem učenka 9.b razreda. Šolanje bom nadaljevala na gimnaziji v Murski Soboti. 

Moja hobija sta telefoniranje in kolesarjenje. Imam svetle lase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



         LJUBLJANA – HIŠA EKSPERIMENTOV 

 

KOČEVJE – PRI STRAŠNEM MEDVEDU 

 

 



  RADI SE IGRAMO NA HIŠICI … 

             

 

 

 

 

 

 

   … ŠE RAJŠI PA V PESKOVNIKU  

 



  ALI NA GUGALNICI 

 

 NA IGRIŠČU VČASIH TUDI POČIVAMO … 

 

 



 IN POZIRAMO … 

 

   V RAZREDU JE LAHKO TUDI 

ZABAVNO … 

 … NA IGRIŠČU PA NI NIKOLI DOLGČAS 

 



 ŠOLA JE RESNA STVAR … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 … ENI SO KLJUB TEMU NASMEJANI, 

 

 

 

 

 

DRUGI PA VELIKO RAZMIŠLJAJO. 

 

 

  NEKATERE SPROSTI ŠPORT … 



 

 

  

… DRUGE HOJA PO STOPNICAH…  

 

 

                     

 

 

             

… NAJBOLJ SE SPROSTIMO V JEDILNICI 



 

 

 

   VADIMO, KAKO SE JE POTREBNO VOZITI Z 

AVTOBUSOM … 

 

… SAJ SMO ŽE PRAVI ŠOLARJI.  

 

  RADI TEČEMO 



 

         

ALI SE SPROSTIMO NA ŠOLSKEM IGRIŠČU… 

                                                                 

 

 

 

 

  VELIKI IN  

 



 MAJHNI NOGOMETAŠI  

 

 

     V TELOVADNICI JE LAHKO TUDI ZABAVNO … 

 … NAJBOLJ JE BILO DEVETOŠOLCEM. 

 

 


