
Februar, marec 2022 



Dragi bralci, tokrat ste dolgo čakali na nov izvod Mišjih novic. Začetek februarja je 

našo skupino zaznamovalo večje število odsotnosti zaradi bolezni. Kljub temu nam je 

uspelo izvesti vse načrtovane dejavnosti. Glavna nit je bila, poleg vseh 

spremljevalnih dejavnosti, Pekarna Mišmaš.  

Tinkara: »To so številke.« 

Vesna: »Koliko je živali. Bianca je z Zojo štela. Živali se štejejo.« 

 





 

Tinkara: »Primeš žogo in jo daš drugemu otroku zadaj in on jo vzeme.« 

Marko: »To delajo vojaške mravlje z jajci, če je nevarnost.« 

 

 

 

 

 

Tibor: »Dali smo žogice noter.« 

Tinkara: »Tiste, ki so iste barve.«  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anže: »Žoge smo lepili.« 

Tinkara: »S selotejpom. Nalepili smo selotejp na mizo.« 

Vesna: »Z debelim selotejpom smo nalepili.« 

Tinkara: »Smo zalepili še bolj, da bo tudi Bianca lahko hitila žogico.« 

 



Anže: »Pod mizo smo lepili žoge.« 

 

 

  



Eli: »Ja sem jih štela.« 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marko: »Kot da so bile snežne kepe.« 

  



 

Patrik: »Hitali smo uno veliko kocko.« 

Tinkara: »Od Nastje.« 

Vesna: »Živali so bile narisane na kocki.« 



Anže: »Valjali smo se, na blazini smo ležali.« 

Patrik: »Spali smo.« 

Tibor: »Tu smo šli čez most, zato da moramo pazit vodo.« 

Marko: »Tiste blazine izgledajo kot voda.« 



 

Neža G.: »Nuša je imela rojstni dan.« 

Vesna: »Prebrali smo njeno knjigico.« 

Nuša: »Ja sem krožnike nove prinesla.«  



 

Tibor: »Pekarna Mišmaš.« 

Patrik: »Se spomniš kaj sem ja narisal? Ja sem štenge narisal v klet. Tam je bil 

Mišmaš doma.« 

Žan: »Ja mam pa ene velike štenge doma.«



Marko: »Denar.«  

Vesna: »Za pekarno.«  



Vesna: »Napis za na pekarno. Pekarna Mišmaš.«  

  



Marko: »Tole so peki.« 

Anže: »Poznam eno risanko o pekih.« 

Marko: »Peki so zaposleni v pekarni.« 

Neža G.: »Mesijo kruhe.« 

Tibor: »Neža dela mafine.« 

Marko: »Valjal sem kruhe.« 

 









 

 

 

 

Tinkara: »Vprašamo kdo bi kruh. Pridejo si iskat. Če ni nič, gremo pa počistit.«   



Marko: »Moramo pomest testo po tleh. Morali smo pospravit za sabo.«  







Tinkara: »Najprej se pobarva, potem pa izreže.« 

Neža: »Kruh smo barvali.« 

Vesna: »Kifeljčke.« 

Neža G.: »Meni mami to kupi.«  



 

 

Tibor: »Jaz sem bil Marshall.« 
Marko: »Jaz sem bil kajbojc.« 

Vesna: »Jaz sem bila pikapolonica.« 

Neža, Nuša: »Jaz sem bila angelček.« 

Tinkara: »Jaz sem bila Elza.« 

Julija: »Jaz sem bila dinozaver.« 

Bianca: »Muca.« 

Zoja: »Vila.«  



             

          Matic: »Jaz sem bil lovec.« 

          Žan: »Jaz sem tudi bil lovec.«  



                            

        Anže: »Vidve ste bile miške.«  

        Marko: »Mikimiške.« 

        Tara: »Jaz sem bila gasilec.«  



 

Marko: »Za kruhe in za krofe smo pisali recept.« 

Tinkara: »Dolgo nazaj smo se to že pogovarjali.« 



Obiskala nas je kineziologinja Daša. Skupaj smo posneli gibanje živali v živalskem 

vrtu. 

Vesna: »Živalski vrt.« 

Anže: »Glej, na vratih smo imeli tako drevo, ki se zalepi z lepilom.« 

Marko: »No takrat je bilo še tisto grdo drevo.« 

Tibor: »Tisto se je bolj strgalo.« 

Anže: »Ker je bilo iz papirja.« 

Žan: »In palo bo.« 

Tibor: »In pol sem novo kupil.«  



 

Julija: »Palačinke pekli.« 

Tinkara: »Ti si delala palačinke.« 

Marko: »Palačinke so bile v obliki pice.« 

Anže: »Tibor je jel z brez jajc.« 

  





Marko: »Tara je prišla nazaj.« 

Neža G. »Dojenčka ima doma.« 

  



 

Neža: »Delali smo ptičke.« 

Vesna: »In gnezdo za ptičke.« 

Patrik: »Jaz sem delal gnezdo.« 

Zoja: »Lepila sem.«  





Mesec marec smo posvetili pripravam na čajanko ob materinskem dnevu. V ta 

namen smo se naučili tudi dve novi pesmi in izdelali vabila za starše. Naše pridne 

miške pa so se v pekarni lotile izdelave spominčkov v obliki srčka. Skupaj smo 

preživeli prijetno popoldne. 

 

Anže: »Srčke smo barvali.« 

Neža, Marko: »Za mamice.«



  



  



 

Tinkara: »Anže je imel rojstni dan.«  

Neža G.: »Anže je prinesel knjigico. Vesna jo je brala.« 

 

 

 

 

  

  



Julija: »Miha je imel rojstni dan. Zapeli smo En mali slonček.« 

  



Kot vidite, so bile miške v zadnjem času zelo pridne. Sodelovale so pri različnih 

dejavnostih, ravno tako tudi pri urejanju Mišjih novic. V tem času, ko so Mišje novice 

nastajale, pa je neznano kam odšel pek Mišmaš. Še vedno ga iščemo…  


