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Pozdravljeni, 

 v rokah držite svoj izvod Prvega klasja. Diši … po počitni-

cah, poletju, prijateljih. 

Resničnost, v katerem je nastajalo glasilo 2019/20, je bila 

drugačna. 

Pesnica Bina Štampe Žmavc v pesmi Šola v nedeljo prikaže 

šolo, ki se v nedeljo lahko odpočije v kopeli blage tišine … 

Ta blaga tišina je letos trajala kar nekoliko dlje. Uresničilo 

se je tisto, kar si je tako močno v črtici Bolečina želel Preži-

hov Voranc (od njegove smrti letos mineva sedemdeset let): 

kar dva meseca nam ni bilo treba v šolo! In zgodilo se je 

nekaj nenavadnega … šola se je razširila in učili smo se  

 n a  d a l j a v o .   

Ko je glasilo dobivalo zaključno podobo, so bile šole izpraz-

njene, igrišča zaprta. Tičali smo doma ter lovili vse mogoče 

priložnosti in načine, da smo se povezali … Kar je bilo prej 

najbolj samoumevno, tokrat ni bilo. Družili smo se lahko le z 

ljudmi iz skupnega gospodinjstva, z vsemi drugimi pa na 

varni razdalji: meter in pol. 

Ves svet se je ustavil in z njim tudi Slovenija. Vprašanje "Kje 

si?" v tem času zaradi epidemije ni bilo potrebno, saj smo 

bili vsi – doma. #ostanidoma France Prešeren, rojen pred 

okroglimi 220 leti, se je v pesmi spraševal "Kam?". Tudi na 

to je bil letošnjo pomlad odgovor: "Nikamor." #ostanidoma 

Če so bile besede leta od 2016 BEGUNEC, EVROPSKI PRVA-

KI, ČEBELA in PODNEBJE, bo beseda leta 2020 zagotovo … 

KORONAVIRUS. A ohranili smo optimizem, ki se je prerinil 

nad vse resne in sive besede! Spet smo se vrnili v šoli, v 

Moste in v Komendo, vmesni čas pa nas je vendarle toliko 

zaznamoval, da je pustil sledi tudi na straneh, ki so pred 

vami. 

Brskajte in prebirajte naše glasilo povprek in počez. V njem 

odkrijte naš glas in uživajte v naših besedah, risbah in sli-

kah. Sprehodite se med vrsticami in se pustite odpeljati.  

Uredništvo 

Kazalo      

Uredniški odbor: učenci in učenke 6. c; mentorica: Katarina Marin Hribar; likovna mentorica in oblikovalka: 

Tina Kosi; avtorica naslovnice: Lara Tkalec, 7. c; gradivo zbrali: učiteljice in učitelji OŠ Komenda Moste 



 

Rdeča nit glasila v šolskem letu 2019/20 je PROJEKT POGUM, ki v imenu skriva besedi PODJETNOST 

in MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE.   

Razmišljali smo o tem, kaj nam pomeni šola. Ali je šola središče skupnosti? Se znamo vživeti v drugega, 

prepoznati njegove želje in potrebe? Ali vidimo, da lahko vsak od nas pomaga? Smo hvaležni, da smo bili 

deležni pomoči? Kaj v resnici pomeni medgeneracijsko sodelovanje? 

 

 

Glasilu na pot 



 

V ŠOLO RAD HODIM 

ZATO, KER IMAM TAM 

PRIJATELJE. Z NJIMI NAJ-

RAJE IGRAM NOGOMET NA 

ŠOLSKEM IGRIŠČU IN SI 

IZMENJUJEM NALEPKE, 

KATERE LEPIM V ALBUM. 

OD ŠOLSKIH NALOG PA 

NAJRAJE RAČUNAM.  

LUKA  CESTNIK, 1. A 

 

V ŠOLO RAD HODIM ZA-

RADI DOBRE MALICE. 

VŠEČ SO MI ODMORI, 

KER SE LAHKO IGRAM S 

PRIJATELJI. MOJA NAJ-

LJUBŠA IGRA JE NOGO-

MET. NAJRAJE GA IGRAM 

S PRIJATELJI NA ŠOL-

SKEM IGRIŠČU. LAHKO RE-

ČEM, DA JE ŠOLA MOJ DRUGI 

DOM.  

JON RESNIK, 1. A 

 

V ŠOLO RADA HODIM ZATO, 

KER IMAM TAM DOBRE PRIJA-

TELJICE IN SE Z NJIMI IGRAM. 

KER IZVEM VELIKO NOVEGA 

IN TUDI ZATO, KER IMAM RA-

DA SVOJE UČITELJICE.  

ZOJA PERKO, 1. A 

 

V ŠOLO RADA HODIM, KER SE 

UČIM BRATI, PISATI IN RAČU-

NATI. ŠOLA JE ZABAVNA, VELI-

KO SE DRUŽIM S PRIJATELJI, 

SMO NA IGRIŠČU, POJEMO, 

PLEŠEMO, USTVARJAMO, BE-

REMO V KNJIŽNICI, HODIMO 

NA SPREHODE, TELOVADIMO 

V TELOVADNICI. UČITELJICE IN 

UČITELJI SO PRIJAZNI.  

VITA PIBERNIK, 1. A 

 

V ŠOLO RAD HODIM ZARADI 

PRIJATELJEV IN KER SO TUDI 

ZABAVNE NALOGE. RAD 

IMAM ODMORE IN ČAS, KO 

SE IGRAMO ZUNAJ.  

LUKA OREHAR, 1. A 

V ŠOLO RADA HODIM, KER 

GREMO NA IGRIŠČE, IMAM 

VELIKO PRIJATELJEV, SE UČI-

MO PISATI, BRATI, RAČUNATI. 

VELIKO USTVARJAMO, HODI-

MO NA SPREHODE, TELOVADI-

MO IN TEČEMO V TELOVADNI-

CI. KER IMAM RADA KNJIGE, 

SE NAJBOLJ VESELIM OBISKA 

KNJIŽNICE.  

ZOJA PIBERNIK, 1. A 

   ZAKAJ IMAM RAD ŠOLO? JE ŠOLA MOJ DRUGI DOM?  

URBAN KNAVS, 1. A 

ZOJA PERKO, 1.A 

MIHAEL PUŠNIK, 1. A 

Pogum v našem  

razredu 

VITA PIBERNIK, 1.A 

RAZMIŠLJALI SO OTROCI 1. A Z UČITELJICO SAŠO PROGAR.  



 

 

RAD HODIM V ŠOLO, KER 

MI JE ŠOLA VŠEČ, KER SE 

RAD UČIM, KER SO MI NA-

LOGE ZABAVNE. ŠOLA JE 

MOJ DRUGI DOM, KER MI JE VŠEČ 

IGRA ZUNAJ, PREDVSEM NOGOMET.  

MATIJA RAVNIKAR, 1. A 

 

V ŠOLO RAD HODIM, KER SE TAM 

UČIM.  

JAKA ŠTRAJHAR, 1. A 

 

 

 

 

ADRIAN DIMKOVSKI: V ŠOLO 

RAD HODIM, KER SE TAM LAH-

KO KAJ NAUČIM, KER VELIKO 

USTVARJAMO IN SE IGRAMO V 

PODALJŠANEM BIVANJU. V 

ŠOLI IMAM TUDI PRIJATELJE IZ 

VRTCA IN LAHKO HODIM NA 

LEGO KROŽEK IN NOGOMET.  

EMA NOVAK: V ŠOLO RADA 

HODIM, KER SE RADA UČIM 

TER PIŠEM NAREK ŠTEVIL. 

RADA SE IGRAM S PRIJATELJI. 

RADA SEM TUDI V PODALJŠA-

NEM BIVANJU.  

 

 

ANA KARIN HIRSCHEGGER: V 

ŠOLO RADA HODIM, KER STA MI 

VŠEČ MATEMATIKA IN ŠPORTNA 

VZGOJA. NA SREČO JE MATEMA-

TIKA NA URNIKU SKORAJ VSAK 

DAN. RADA SEM TUDI NA DVORI-

ŠČU, KJER SE IGRAM S PRIJATE-

LJI. UPAM, DA SE BOMO KMALU 

SPET IGRALI MED DVEMA 

OGNJEMA. 

 

LOVRO VILČ: V ŠOLO RAD HO-

DIM, KER SE VELIKO NAUČIMO. 

V ŠOLI SEM SPOZNAL VELIKO 

PRIJATELJEV. S PRIJATELJI SE 

IGRAMO NOGOMET. UČITELJI SO 

PRIJAZNI. V ŠOLI SE POČUTIM 

KOT DOMA.  

ZAKAJ RAD HODIM V ŠOLO? 

BENJAMIN CVELBAR, 1. A 

JAKA ŠTRAJAHR, 1. A 

MARTIN KOŠIR, 1. A 

HANA HAJDIČ, 1. A 

TAKOLE SO ODGOVORILI UČENCI IZ 1. B Z UČITELJICO 

JOŽICO MOHAR ŠPENKO. 

ADRIAN DIMKOVSKI, 1. B 

EMA NOVAK, 1. B 

JAKOB ŽARGI, 1. B 

 



 

STELA DROBNIČ: JAZ RADA HO-

DIM V ŠOLO ZATO, KER IMAM 

VELIKO PRIJATELJEV IN SE RADA 

UČIM MATEMATIKO IN LIKOVNO 

UMETNOST. ČE UČITELJICA DO-

VOLI, LAHKO RIŠEMO PO TABLI, 

A JO MORAMO VPRAŠATI, ČE 

SMEMO VZETI KREDE. ŠE POSE-

BEJ RADA HODIM V ŠOLO OB 

SREDAH. TAKRAT OBIŠČEM PEV-

SKI ZBOR PRI UČITELJICI MAR-

JETKI. POJEMO LEPE PESMI, 

SLOVENSKE LJUDSKE PESMI. PO 

POUKU IMAMO SUPER DOBRO 

IGRO V RAZREDU. DELAMO 

HIŠKO IZ BLAZIN, ZAMENJAVAMO 

NALEPKE Z DEKLETI, S SOŠOLKO 

IN SOSEDO JONO SE ZELO RADI 

IGRAVA VILE. V PODALJŠANEM 

BIVANJU IMAMO ŠE VEČ IGRE IN 

GREMO TUDI VEN. ČE NE BI BILO 

ŠOLE, BI SE ZELO DOLGOČASILA. 

 

FILIP PAVLIČ: RAD HODIM V ŠO-

LO, KER IMA ŠOLA LEPO KNJIŽNI-

CO. V ŠOLI RAD HODIM V JEDIL-

NICO, TAM SO DOBRA KOSILA. 

 

 

MAJ BONČINA: V ŠOLO RAD HO-

DIM, KER SE TAM NAUČIM VELI-

KO NOVEGA.  

 

GAŠPER BORIN: RAD HODIM V 

ŠOLO, DA SE KAJ NOVEGA 

NAUČIM. V ŠOLI TUDI VIDIM 

SVOJE PRIJATELJE IN SE  Z 

NJIMI IGRAM. 

 

LARA BENČINA: RADA HODIM V 

ŠOLO, KER STA UČITELJICI ZE-

LO PRIJAZNI IN KER SE TAM 

VELIKO NAUČIM. KO SEM PR-

VIČ ŠLA V ŠOLO, SEM SPOZNA-

LA VELIKO NOVIH PRIJATELJEV, 

SKUPAJ SE ZABAVAMO. KOMAJ 

ČAKAM, DA SE SPET VIDIMO.  

  

URH PIBERNIK: V ŠOLO RAD 

HODIM, KER SE IGRAMO NA 

HODNIKU IN IGRIŠČU S PRIJA-

TELJI, KJER JIH VELIKO TUDI 

SPOZNAM. RAD IMAM LIKOVNO 

UMETNOST IN GLASBO. ŠOLA 

JE MOJ DRUGI DOM, KER IMAM 

VELIKO PRIJATELJEV IN SE PO-

ČUTIM DOMAČE.  

 

STELA DROBNIČ, 1. B  

LARA BENČINA, 1. B 



 

 SOFIA NAGLIČ: V ŠOLI MI JE 

VŠEČ, KER SE VSAK DAN NAU-

ČIMO KAJ NOVEGA. RADA PI-

ŠEM, RIŠEM, RAČUNAM IN TE-

LOVADIM. RADA IMAM TUDI 

UČITELJICI JOŽI IN ANO, KER 

STA ZELO PRIJAZNI. ZELO PA 

POGREŠAM SVOJE SOŠOLCE 

IN PRIJATELJE, S KATERIMI SE 

TRENUTNO NE MOREM DRUŽI-

TI.  

 

 

JAKOB ŽARGI: V ŠOLO RAD 

HODIM ZATO, DA SE KAJ NAU-

ČIM. V ŠOLI IMAM TUDI PRIJA-

TELJE, S KATERIMI SE LAHKO 

IGRAM. IMAM PRIJAZNE UČI-

TELJICE. ZELO RAD SEM ŠEL 

S ŠOLO TUDI V OPERO.  

 

 

INA GRBIČ, 1. B 

MAJ SKOK, 1. B 

FILIP PAVLIČ, 1. B 

 

MAJ SKOK: RAD HODIM V ŠOLO, 

KER MI JE VŠEČ POUK. NAJBOLJ 

MI JE VŠEČ ŠPORT, KJER SE 

IGRAMO MED DVEMA OGNJEMA. 

VŠEČ MI JE TUDI, KER IMAM V 

ŠOLI PRIJATELJE IN SE Z NJIMI 

IGRAM. V ŠOLI MI JE ZELO DO-

BRA TUDI HRANA.  

 

INA GRBIČ: V ŠOLO RADA PRIHA-

JAM, KER STA MOJI UČITELJICI 

ZELO PRIJAZNI IN POSAMEZNI 

PREDMET NAREDITA VEDNO ZA-

NIMIV. VESELA SEM, KER SE 

VSAK DAN NAUČIM NEKAJ NOVE-

GA, DA BOM LAHKO TUDI SAMA 

KAJ NAUČILA MLAJŠEGA BRATCA. 

NAJBOLJŠE PA JE MED ODMORI, 

KER SE LAHKO IGRAM S SVOJIMI 

PRIJATELJI IN SI S PUNCAMI DE-

LIMO NALEPKE.  

 

JONA KNAVS: V ŠOLO RADA HO-

DIM, KER IMAM RADA ODMORE, 

KER RADA SKAČEM IN TEČEM. 

TUDI UČIM SE RADA. V PODALJ-

ŠANEM BIVANJU RADA BEREM IN 

SE IGRAM NA DVORIŠČU. RADA 

IMAM UČITELJICI. RADA TUDI TE-

LOVADIM IN USTVARJAM. RADA 

RIŠEM IN BARVAM. RADA GLE-

DAM TUDI NA PROJEKTOR.  



ŠOLA – MOJ DRUGI DOM?  

SPRAŠEVALI SO SE UČENCI 1. C Z UČITELJEM ALJOŠEM KOLARJEM. 

V ŠOLO GREM ZELO RADA ZARADI PRI-

JAZNIH UČITELJEV IN KER SE NAUČIM 

VELIKO NOVEGA. MOJ NAJLJUBŠI PRED-

MET JE ŠPORT. VŠEČ SO MI ODMORI IN 

IGRA. VESELA SEM, KADAR GREMO NA 

IGRIŠČE. NAJRAJŠI PA PRIDEM V ŠOLO, 

DA VIDIM SVOJE PRIJATELJE.  

PIA VIDMAR, 1. C 

 
V ŠOLI MI JE LEPO, KO GREMO 

VEN IN LAHKO S SABO VZAME-

MO SVOJE IGRAČE. KO DA UČI-

TELJ(ICA) ZABAVNO NALOGO, SEM 

VESELA, KER VEM, DA SE BOM ZA-

BAVALA. IGRA MED DVEMA OGNJE-

MA MI JE ZELO VŠEČ. VESELA SEM, 

KO IMAMO KOSTANJEV PIKNIK, KER 

TAKRAT JEMO ZELO OKUSEN KOSTANJ. 

ŽELIM IN UPAM, DA SE KMALU SPET VIDI-

MO.  

AGATA ŠKRLEP, 1. C 

 
 

ŠOLA JE MOJ DRUGI DOM, 

KER RAD HODIM V ŠOLO. 

RAD SE IGRAM S PRIJATELJI 

IN RAD DELAM ZA ŠOLO. NAJ-

RAJE RAČUNAM, PA TUDI PRI 

RISANJU IN BARVANJU SE 

POTRUDIM. ZELO RAD IGRAM 

KOŠARKO IN NOGOMET. RAD 

PREIZKUŠAM POLIGONE, KI 

JIH PRIPRAVLJATA UČITELJA 

ALJOŠA IN SABINA.  

DAVID PETEK, 1. C 

 

RADA HODIM V ŠOLO, KER IMAM 

DOBRE UČITELJE, SE DOBRO 

UČIM IN SE VELIKO NAUČIM. 

TAM MI VČASIH TUDI NI DOBRO, 

KER SE NORČUJEJO IZ MENE. 

ŠOLA BI LAHKO BILA MOJ DRUGI 

DOM, KER IMAM VELIKO PRIJA-

TELJEV, S KATERIMI KLEPETAM 

MED POUKOM.  

KARIN BREZNIK ĐUKIĆ, 1. C 

 
RADA HODIM V ŠOLO, KER IMAM 

TAM VELIKO PRIJATELJEV. VŠEČ 

MI JE, KER STA UČITELJ IN UČITE-

LJICA ZELO PRIJAZNA. V ŠOLI DE-

LAMO ZABAVNE NALOGE IN SE 

VELIKO IGRAMO. VŠEČ MI JE TU-

DI, KER SE IZ ŠOLE DOMOV PE-

LJEM S KOMBIJEM.  

KLARA PLEVEL, 1. C 

 

RAD HODIM V ŠOLO, KER SE VE-

LIKO NAUČIM. ŠOLA JE ZELO PO-

MEMBNA. POJEMO, PIŠEMO, 

RIŠEMO, RAČUNAMO. VE SE DA 

– VAJA DELA MOJSTRA, ČE MOJ-

STER DELA VAJO!  

GAŠPER ČEBUL, 1. C 

 

RAD HODIM V ŠOLO, KER SE 

UČIM. VSAK DAN SE S PRIJATELJI 

POIGRAMO. UČITELJ ALJOŠA JE 

ZELO PRIJAZEN UČITELJ. RAD 

IMAM SVOJEGA UČITELJA. V ŠOLI 

IMAM NAJRAJE ŠPORTNO VZGO-

JO.  

GAL MACURA, 1. C 

AGATA ŠKRLEP, 1. C 

RISALI SO:  

KARIN BREZNIK ĐUKIČ, ALJAŽ JAUŠOVEC, LENART STERNAD, KAJA CAR, 1. C 

DAVID GRAŠIČ, 1. C 



 

V ŠOLO RAD HODIM, KER SE VELI-

KO NAUČIM. VŠEČ MI JE, KO V ŠO-

LI PLEŠEMO IN GLEDAMO VIDEO 

POSNETKE KRALJICE, PUŠČAVE IN 

TIGRA. VŠEČ MI JE DRUŽENJE NA 

IGRIŠČU.  

DAVID GRAŠIČ, 1. C 

 

RAD HODIM V ŠOLO, KER IMAM 

PRIJATELJE. Z NJIMI SE IGRAMO. 

ŠOLA MI JE VŠEČ, KER SE TUDI 

VELIKO NOVEGA NAUČIMO. NAJRA-

JE IMAM RAČUNANJE, PA TUDI 

SPOZNAVANJE OKOLJA IN LIKOVNI 

POUK.  

ŽAN KLOPČIČ, 1. C  

 

RAD HODIM V ŠOLO, KER IMAM 

TAM PRIJATELJE. NAŠI UČITELJI SO 

PRIJAZNI. DOBIVAMO ZANIMIVE 

NALOGE IN SE S TEM VELIKO NAU-

ČIMO. V ŠOLI IMAMO DOBRE IGRA-

ČE. VELIKOKRAT GREMO VEN IN 

SE TAM IGRAMO.  

MATIC JAKOB PETEK, 1. C 

 

V ŠOLO RAD HODIM, KER SE IGRA-

MO IN VELIKO NOVEGA NAUČIMO. 

IMAMO ZELO PRIJAZNEGA UČITE-

LJA IN UČITELJICO, KI POSKRBITA, 

DA JE PRI URAH VEDNO ZABAVNO. 

V ŠOLI SE DOBRO POČUTIM. IMA-

MO TUDI DOBRO MALICO IN KOSI-

LO.  

MATIC MUŠIČ, 1. C 

 

V ŠOLO RAD HODIM ZATO, DA 

SE KAJ NAUČIM: PISATI, ŠTE-

TI DO 100, POČETI ZABAVNE 

STVARI S SOŠOLCI, KAKO 

USTVARJATI ZAJČKE IN DRU-

GE STVARI. ŠOLA NI MOJ 

DRUGI DOM, KER TAM NE 

MOREM POČETI VSEH STVA-

RI, KI JIH LAHKO POČNEM 

DOMA (V ŠOLI SE NE MOREM 

IGRATI S HRČKOM).  

ALJAŽ JAUŠOVEC, 1. C 

 

V ŠOLO RAD HODIM, KER SE 
TAM IGRAM S PRIJATELJI. MO-
JA NAJLJUBŠA ŠOLSKA PRED-
META STA MATEMATIKA IN 
ŠPORT.  
LENART STRNAD, 1. C 

 
 
V ŠOLI SI NE UMIVAM ZOB, 
RAZEN ČE V ŠOLI PRESPIM. 
ANŽE KOTNIK, 1. C 

 
V ŠOLO RAD HODIM, KER 
IMAM TAM VELIKO PRIJATE-
LJEV IN SO ZUNAJ IGRALA, NA 
KATERIH SE LAHKO IGRAMO. 
ŠOLA MI JE VŠEČ, KER SE NAU-
ČIM VELIKO NOVEGA. V ŠOLI 
MI JE VŠEČ IN SE DOBRO PO-
ČUTIM.  
FILIP ŠALEJ, 1. C 

RISALI SO:  

DAVID PETEK, ANŽE 

KOTNIK, ŽAN KLOP-

ČIČ, MATIC MUŠIČ, 

JARNO PETRIČ, JAN 

TERAN, GAŠPER ČE-

BUL, VIKTORIJA AV-

BELJ, FILIP ŠALEJ, 

GAL MACURA, DORO-

TEJA PANČUR, MATIC 

JAKOB PETEK, 1. C 



O šolanju na daljavo  

so pisali otroci iz razreda 2. a z učiteljico Leo Marušo Vrtač. 

Šolske naloge rešujem zjutraj in 

malo zvečer, ko pride mami iz slu-

žbe. Poleg domače naloge se tudi 

igram, barvam pobarvanke, se zu-

naj igram z bratcem in gledam ri-

sanke. Šola na daljavo je v redu in 

dobro mi gre, ampak pogrešam 

prijatelje in učiteljico.  

Patricija Mrkajić, 2. a 

Doma smo že nekaj časa. Sem ve-

sel, ker se družim s starši in brat-

cem, ampak zelo pogrešam učitelji-

co in svoje prijatelje. Doma se po-

govarjamo o tem, kako pomembna 

je osebna higiena. Redno delam 

vse za šolo. Mami in oči mi vedno 

pomagata, le bratec mi nagaja. 

Včasih se igramo družabne igre, 

gledamo risanke in sestavljamo 

lego kocke. Želim se igrati tudi s 

prijatelji, vendar je zdaj nujno, da 

ostanemo doma in smo zdravi.  

Rijad Čuturić, 2. a 

Sedaj, ko sem doma in ko doma 

delam za šolo, mi je zelo všeč. Všeč 

mi je, ker imam več časa, da se 

igram s svojo sestrico in da sta do-

ma tudi oči in mami. Všeč mi je, ker 

mi zjutraj ni potrebno tako zgodaj 

vstati in ker lahko pogledam kak-

šno risanko več kot takrat, ko 

sem v šoli. Ni pa mi všeč, da se 

ne morem igrati s svojimi prijate-

ljicami. Pogrešam tudi šolo in svo-

jo učiteljico Marušo. Bolj zabavno 

se je učiti v šoli, zato komaj ča-

kam, da se šola spet odpre!  

Lana Strgar, 2. a 

Delo opravljam na računalniku in 

v svoji sobi. Športne dejavnosti 

opravljam z bratom in bratran-

cem. Igramo se odbojko, nogomet 

in skrivalnice. Šola na daljavo mi 

ni tako všeč. Postaja mi dolgčas 

in upam, da bomo čimprej skupaj. 

Zašila sem nekaj mask in vsak 

dan pomagam na kmetiji. Atu in 

očiju pomagam na žagi v Podgor-

ju. Včasih pomagam mamici pri 

kuhanju in čuvanju bratca Oskar-

ja. Oči mi je dovolil voziti viličar. 

 Anamarija Kosec, 2. a 

Čas preživljamo ob šolskem delu, 

sicer pa smo veliko zunaj, uživa-

mo v skupnih daljših sprehodih 

do naše "klopce", kolesarimo, 

tečemo orientacijo, gremo v gozd. 

S sestrico rolava, se voziva s ski-

roji, skačeva po trampolinu, izde-

lali sva celo dva loka s puščicami 

in tarčo, igramo badminton, meče-

mo balinčke, brcamo žogo, skače-

mo s kolebnico … Skratka, iger 

nam ne zmanjka! Skupaj urejamo 

na vrtu, sejemo, sadimo, pometa-

mo. Pečemo kruh, pecivo, rogljič-

ke, potico in uživamo ob pripravi 

kosila. Tudi družabne igre se radi 

igramo, npr. enko, monopoly, 

scrable, spomin, sestavljanke. 

Dvakrat na teden imam violino na 

daljavo, potem pa še skupaj kaj 

zaigramo in zapojemo. Skratka, 

dolgčas nam ni in dan mine, kot bi 

mignil.  

Silvija Kern, 2. a  

 

Vsak dan delam nalogo, ki mi jo 

pošilja učiteljica. Pogrešam svoje 

prijatelje in učiteljico. Ko končam 

nalogo, rada rišem in pišem.  

Ena Ahmetašević, 2. a 

Pouk na daljavo mi je všeč, ker 

imam več prostega časa, pogre-

šam pa sošolce. Zato komaj ča-

kam, da grem nazaj v šolo.  

Tibor Žinič, 2. a 

Kristjan Belič, 2. a 



 

Šolanje na daljavo mi je postalo 

všeč, ker nam učiteljica pošilja 

razne igre in športne naloge. Zelo 

pogrešam prijatelje in učitelje. Ze-

lo rada delam naloge, še posebej 

tiste, ki so zabavne.  

Kaja Arh, 2. a 

V tej karanteni smo razmišljali veli-

ko stvari. Zdravje je pomembnejše 

kakor vse drugo. Moramo upošte-

vati pravila. Všeč mi pa je, da 

imam delo za šolo in mi ni potreb-

no prej vstajati. Imamo pa pouk na 

daljavo. Pogrešam svoje prijatelje 

in sošolce, ker se ne morem 

igrati z njimi. Ne morem iti nao-

krog in se zabavati s prijatelji. 

Upam, da bo kmalu spet vse v 

redu.  

Rahela Strgar, 2. a 

 

Kako mi je všeč šolanje na daljavo?  

O tem so razmišljali učenci 2. b z učiteljico Tanjo Sušnik Hribar.  

Pri učenju na daljavo mi je 

všeč, da nam naša učiteljica 

daje luštne nalogice. Zdi se 

mi, da mamico in očija vi-

dim manj kot prej, saj mora-

ta veliko delati od doma. 

Imam pa veliko časa za igro, 

pomagam tudi pri raznih 

opravilih. Všeč mi je, da se z 

bratom zdaj bolje razumem. 

Pogrešam učiteljico in svoj 

razred.  

Matic Kristan, 2. b 

 

Timo Kolja Globočnik, 2. a 



Matematika in slovenščina 

sta mi načeloma všeč, drugo 

pa ne. Športna mi je v šoli 

bolj všeč kot doma. Doma 

pogrešam prijatelje.  

Nik Plut, 2. b 

 

Všeč mi je, da lahko veliko 

snovi naredim preko računal-

nika. Ni mi pa všeč, ker se ne 

vidimo s prijatelji in učitelji-

co.  

Val Jarc, 2. b 

 

Odkar se šolam od doma, 

sem veliko zunaj. Ker nimam 

šolskega urnika, lahko kole-

sarim ali grem na sprehod. 

Sprehajal sem se kar po ne-

kaj poteh. Res sem veliko 

zunaj, a šola se razvleče na 

cel dan. Zjutraj mi ni treba 

hiteti, saj lahko v miru pozaj-

trkujemo. Med vikendom ni 

nobenega šolskega dela, 

zato imamo veliko časa za 

igro in izlete z družino. Po 

toliko tednih si že želim po-

plezati in igrati med dvema 

ognjema.  

Žan Humar, 2. b 

 

Pogrešam svoje sošolce in 

učiteljico. Všeč mi je, da se 

lahko več igram.  

Klemen Kuharič, 2. b 

Jaz sem Alina in 

doma mi ni všeč 

pisati naloge, ker 

mi je to bolje poče-

ti v šoli. V šoli se 

zabavamo s prija-

teljicami, ki jih po-

grešam. Pogrešam 

tudi učiteljico Ta-

njo.  

Alina Velić, 2. b 

 

Pri šolanju na da-

ljavo mi ni všeč, da 

ne vidim svojih 

prijateljev, da ne 

moremo skupaj 

igrati nogometa in 

se zabavati. Pogre-

šam tudi svojo uči-

teljico Tanjo. Všeč 

mi je to, da lahko 

bolj dolgo spim, da 

se veliko kartamo 

in smo veliko do-

ma.  

Aljaž Žumer, 2. b 

 
Pri šolanju na domu mi je 

všeč, da si lahko večkrat vza-

meš odmor. Ni pa mi všeč, 

ker doma za nalogo porabim 

več časa kot v šoli.   

Liza Marin, 2. b 

 

 

Aljaž Žumer, 2. b 

Moji krasni utrinki šolanja doma: 

delali smo kunca iz lesa, naučil sem 

si zavezati vezalke, naredil sem ma-

vrico v  vodi, igral sem košarko z no-

gavico in jedel sem hamburgerje. 

 Jaka Kosi, 2. b 

 

Po štirih tednih bivanja in šolanja na 

domu pogrešam sošolce, vas in šo-

lo. Doma se je težko učiti! L Ni šol-

skih klopi in šolskega zvonca ter po-

spravljanja kuhinje, ni šolskih kosil 

in malic …  

Ela Firm, 2. b 

 

Šolanje doma se mi zdi na en način 

dobro, na en način pa ne. Dobro mi 

je zato, ker imam doma daljše od-

more, slabo pa, ker imamo v šoli 

boljšo razlago snovi.  

Mija Jeraj, 2. b 

 Alina Velić, 2b 



 

Pouk na daljavo? Poskusimo!  

O njem so razmišljali učenci 2. c z učiteljico Urško Lukman Žiberna. 

Šolanje doma mi je zelo všeč, 

ker se učim skupaj s Kajo B. Ko 

končava s poukom, se greva 

igrat. Če je slabo vreme, najraje 

igrava monopoli, če pa je vre-

me lepo, greva ven rolat ali se 

vozit s kolesom. Slaba stran 

šolanja od doma je ta, da ne 

vidim vseh svojih sošolcev, ki 

jih že pogrešam. Nisem si misli-

la, da bomo imeli počitnice ta-

krat, ko jih ne bi smeli imeti.  

Alja Urbanec, 2. c 

 

Pouk na daljavo mi je zelo všeč, 

res pa pogrešam prijatelje in uči-

teljico, no, je pa vsaj več igre! Še 

posebej mi je všeč šport, bowling 

in pa košarka z nogavicami!  

Maša Strajnar, 2. c 

 

Šolanje na daljavo mi je zelo všeč. 

Ampak upam, da korona virus 

hitro mine, ker pogrešam sošolce 

in učiteljico. Upam, da se kmalu 

vrnemo v šolo. Doma se dobro 

učim, veliko plešem in imam nasto-

pe. Vesela sem, ker mi mami pripravi 

zajtrk, malico, kosilo in večerjo pri 

tem pa pomagam tudi jaz.  

Lara Grilc, 2. c 

Jerca Kepic, 9. b 



Največ se naučim, ko opazujem … dedka in babico.  

3. a z učiteljico Veroniko Hacin.  

Z atom in mamo smo šli v gozd. Nabirali smo smrekove 

vršičke za sirup. Ko je bilo v košari dovolj vršičkov, smo šli 

domov. Mama je vzela stekleno posodo in sladkor. V po-

sodo smo najprej dali plast vršičkov, nato sladkor, zopet 

vršičke ter čisto na vrhu sladkor. Posodo smo zaprli in jo 

postavili na sonce. Mama mi je povedala, da ko se slad-

kor popolnoma stopi, je pripravljeno, da se precedi in pre-

lije v posodice. Posodice shranimo in kadar smo prehlaje-

ni in kašljamo, po žličkah uživamo doma pripravljen sirup 

smrekovih vršičkov.  

Matic Sušnik, 3. a 

 

Moja babica je bila po poklicu kuharica. Ko sem bil star 

pet let, me je naučila kuhati. Najprej sva spekla palačin-

ke. Najbolj sem jo občudoval, ko jih je obračala z roko. Po 

nekem času sem se tega naučil tudi jaz. Sedaj pa me uči 

peči njene posebne zrezke, ki so 

zelo dobri.  

Aleks Arh, 3. a 

 

Babica me je naučila, kako poteka presajanje rastlin. 

Za maškare ali ko ima kdo rojstni dan, ji vedno poma-

gam, ker me je naučila narediti božanske krofe. Spo-

mladi z babico narediva obliko dreves. To znam, ker 

mi babica pokaže, kako. Naučila me je, kako pulimo 

kakšno rastlino, čisto od spodaj. Zelo jo imam rada in 

rada mi pokaže kaj novega.  

Brina Selan Maleš, 3. a 

 

Moja mama zna šivati na šivalni stroj in na roke. Ra-

da hodi v hribe in malo ve o njih. Zna tudi dobro ku-

hati. Od nje sem se naučil malo šivati. Želim si še 

bolje šivati.  

Mel Miklavčič, 3. a 

 

 

Nekega lepega popoldneva sem prišel na obisk 

k svoji babici. Odločila sva se, da bova igrala 

badminton. Ker sem bil še majhen, nisem znal 

odbijati žogice z loparjem. Pokazala mi je, kako 

pravilno držati lopar. Naenkrat sem odbil, da je 

žogica priletela v steber. Drugič je pristala na 

strehi. Ostala nama je še zadnja žogica. Odpra-

vila sva se na travnik, kjer sva imela dovolj pro-

stora. Tam sem žogice veliko bolje odbijal. Zelo 

sem hvaležen svoji babici, da me je naučila 

dobro igrati badminton.  

Leon Kos, 3. a 

 

Babica me je naučila delati kruh, krofe, bezgov 

sok, rogljičke … Naučila me je še, kako se ime-

nuje posamezno zelišče. Dedek me je naučil 

zlagati drva, rezati salamo, zalivati, kositi travo. 

Lovro Drnovšek, 3. a 

Ata Pavel me je naučil delati ogrodje za fračo. 

Ata Peter me je naučil gnati krave na in s paše. 

Mama Angelca me je s škarjami naučila striči travo. 

Mama Ema me je navdušila in naučila igrati šah. 

In ne smemo pozabiti na stari mami in ata. 

Stara mama Pavla me na žalost ni ničesar naučila, a je zelo 

dober član mojih sorodnikov. 

Stari ata Janez me je naučil nekaj starih ljudskih pesmi.   

Stara mama Jožica pa me je naučila, da nikoli ne smem obu-

pati.  

Lovro Škrlep, 3. a 

 

Moja babica zna zelo dobro narediti jabolčni zavitek. Skoraj 

vedno, ko pridem k njej, narediva jabolčni zavitek. To mi je 

zelo všeč, da ga bom znala narediti, saj ko bom imela svoje 

otroke, bomo velikokrat jedli jabolčni zavitek. Takrat se bom 

spomnila na svojo babico.  

Nila Avbelj, 3. a 

 

Mel Miklavčič, 3.a 

Vanja Vidmar, 3.a 

Nila Avbelj, 3.a 



 

 

Dedek me je naučil risati gore. 

Učil me je risati tudi drugo. Pri-

mer: koza. Tudi babica me je 

nekaj naučila. Naučila me je, da 

je surovi kvas dober za nohte, 

lase in zobe. Povrhu pa je še 

zelo okusen. Tudi jaz ga priporo-

čam.  

Jurij Florjanič, 3. a 

 

Moj dedek je bil zelo iznajdljiv. 

Znal je narediti veliko stvari. 

Rezljal je kipe iz lipovega lesa ali 

popravljal avtomobile. Rada 

sem mu pomagala pri majh-

nih stvareh. Naučil me je risati 

rože in ježka, nato pa še po-

barvati. Z babi sem se naučila 

šivati gumbe in kako sešiti 

škorenjček za darila ob boži-

ču. V pomladanskem času pa 

ji pomagam na vrtu. Ko zraste 

fižolovo seme, grem pobirat 

fižolčke. Imam sivo miško, ki 

sem jo strgala po šivih, zato jo 

bom zašila. Pa da vidim, če mi 

bo uspelo. 

Vanja Vidmar, 3. a 

 

Moja babi me je naučila pre-

poznati gobe, šivati in kuhati. 

Skupaj sva zašili ušesek mojega 

plišastega kužka. Z njo rada 

kuham krompirjeve cmoke. Z 

mojo babi grem rada v gozd. 

Dobro se spozna na gobe. Zara-

di nje prepoznam jurčka, lisičke, 

mušnico, golobico, dežnikarico 

in levjo grivo. Rada imam babi. 

Zoja Brojan, 3. a 

 

Občudujem svojega dedka in 

svojo babico. Do četrtega leta 

sta me čuvala, ko sta bila starša 

v službi. Prve korake sem nare-

dila pri dedku, prav tako je z 

vožnjo s kolesom. Z babico sva 

ustvarili že veliko slaščic. Nauči-

la sta me spoštovanja do drugih 

ljudi. Pravilo dedka je, da bodi 

pošten in hodi po svetu z dvig-

njeno glavo.  

Aleksandra Selan, 3. a 

 

Babi me je naučila kuhati figovo 

marmelado, pripraviti mizo za 

zajtrk, kako brskati po spletu in 

poiskati smešne videe. Naučila 

me je tudi narediti marelične 

cmoke. Za marelične cmoke se 

najprej pripravi testo. Nato v 

marelico položimo kocko slad-

korja. Marelico zavijemo v testo 

in damo v slan krop. Želim si, da 

bi me babi naučila delati foto 

knjige.  

Svit Drobnič, 3. a 

 

Moja babica in dedek sta zelo 

rada opazovala zvezde. Zato sta 

tudi zelo dobra v njihovih ime-

nih. Moj dedek se je učil o veso-

lju. Obiskoval je tudi šolo astro-

nomije na tretji univerzi. Moja 

babica pa samo opazuje zvezde 

in se o njih uči. Naučila sta me 

veliko o vesolju. Zato mi je Boži-

ček prinesel teleskop. Sedaj, ko 

dedija ni več, z babico sami opa-

zujeva zvezde in Lunine mene. 

Najlepše je takrat, ko je veliko 

zvezdnih utrinkov.  

Neža Vrhovnik Papler, 3. a 

 

Moj dedi v prostem času rad 

slika. Naredil je že veliko slik. 

Najbolj mi je všeč mozaik Seja-

lec. Ta mozaik je delal več 

tednov. Hočem, da bi me naučil 

slikati, kot slika on. In da bom 

velik umetnik. V bistvu bi rad 

risal skice, da po njih naredijo 

avte.  

Matic Medved, 3. a   

 

Moji babici je ime Eda. Ona me 

je naučila veliko stvari. Babica 

me je naučila pleskati steno. Po 

poklicu je šivilja, zato me je nau-

čila šivati. Ima rada rože in jih 

tudi rada vzgaja, zato je tudi 

mene naučila negovati rože. 

Velikokrat ji pomagam na polju 

saditi različno zelenjavo. Rada 

imam svojo babico.  

Maja Flego, 3. a 

Aleksandra Selan, 3. a 

Brina Selan Maleš, 3. a 

Zoja Brojan, 3. a 

Vanja Vidmar, 3. a 

Lovro Drnovšek, 3. a 



O pogumu, pomoči in o tem,  

kaj sta jih naučila dedek in babica, 

izpod peresa učencev 3. b z učiteljico Polono Osolnik. 

Vsako jutro moji mami Petri 

pomagam obleči hlačnico in 

nogavico. Moja mami si je na 

telovadbi nategnila mišico na 

nogi. Pomagam ji zato, ker jo 

imam rada.  

Janette Pavli Kralj, 3. b 

 

Pospravim posodo, pripravim 

mizo, posodo dam v stroj in iz 

stroja. Bratcu pomagam pri 

domači nalogi.  

Ela Klopčič, 3. b 

 

Ko me je bilo strah pred govor-

nim nastopom, sem zaupala 

vase, dvakrat vdihnila in zače-

la pripovedovati. Ko me je 

strah v postelji brez mojega 

kužka Žaka, samo zamižim in 

pomislim nanj.  

Lia Cibašek, 3. b 

 

Darovala sem svoje igrače, 

obleke in denar revnim 

otrokom. Mami in očiju 

pomagam pomivati poso-

do, pometam, pospravljam 

… Če brat potrebuje denar 

in mu manjka kakšen cent, 

mu ga dam. Babi poma-

gam šivati in delati ogrlice. 

Pomagam, ker mi potem 

tudi drugi pomagajo. (No, 

moj brat mi ne, drugi pa.) 

Pomagam, ker se potem 

dobro počutim. Na koncu 

smo vsi zelo veseli.  

Kristina Gorenc, 3. b 

 

Pomagal sem svojemu naj 

prijatelju Alekseju, ki si je 

med športom poškodoval 

koleno. Ko je bilo športa 

Janette Pavli Kralj, 3. b 

konec, je poskušal vstati, a ga je 

koleno hudo bolelo. Zato sva mu s 

Filipom pomagala. Prijela sva ga 

vsak pod eno roko in mu pomagala 

po stopnicah. Moral sem premagati 

strah, saj nisem bil siguren, da bo-

mo uspeli. Zelo sem bil srečen, ker 

se je pozdravil.  

Anes Hasanbašić, 3. b 

Včeraj sem svojemu prijatelju 

pomagal učiti se nogomet. Da-

nes se mi je zahvalil, da sem ga 

naučil igrati. Tega ne bom nikoli 

pozabil in ne bo mi žal, tudi če 

ne bova več prijatelja. Vsak dan 

se v podaljšanem bivanju igrava.  

Matic Levec, 3. b 

 

V drugem razredu sem imel pred 

govornim nastopom tremo. Go-

voril sem si: "Saj bo enkrat mi-

mo". In res je bilo. Naučil sem 

se, da je treba biti včasih tudi 

pogumen. Treba si je vzeti čas in 

samo vztrajati! Včasih imaš tre-

mo, včasih pa ne. In ko je nimaš, 

glavni je pogum. Ko pri nastopu 

se treseš močno, vsi vemo, da 

imaš tremo. Ko je glavni pogum, 

ti učiteljica pri govornem nasto-

pu da 5. 

Moja babica iz Celja me je nauči-

la, kako se dela rezance. V tem 

Nino Kemperl, 3.b 



 

je res dobra! Babica iz Mari-

bora pa me je vzela s sabo v 

opero. Tam mi je pokaza-

la, kako je videti opera, kje 

so operni kostumi in kje je 

njen kabinet. Dedek Drago iz 

Maribora me je naučil, kako 

se prodaja kostanj.  

Filip Strnad, 3. b 

 

Leta 2019 smo pomagali ne-

ki družini, ki je prišla v Ko-

mendo. S šolo smo zbrali celo 

skladovnico vseh potrebnih 

stvari za družino: milo, toalet-

ni papir, prašek, zobne ščet-

ke, zobne paste, robci … 

Spomnim se, kako sem po-

magala nositi težke škatle v 

avto. Neka škatla z mili se mi 

je tresla in takrat smo skoraj 

izgubili milo v obliki morske-

ga konjička. Škatle s stvarmi 

smo čez cesto odnesli do ne-

ke hiše. Čeprav se nam vsak 

trud včasih zdi zaman, se na 

koncu izkaže, da tisti trud ni 

brezvreden!  

Zala Petkovšek, 3. b 

 

Moja starša sta me prosila, 

naj pazim na mlajšo sestrico 

Nušo in bratca Filipa. Bilo me 

je strah, a sem zmogla. Pre-

magala sem svoj strah. Nau-

čila sem se, da to ni tak bav 

bav, ko sem sama in pazim 

na otroke.  

Zala Fajdiga, 3. b 

 

S prijateljem sva se igrala in 

igrala, ko se je moj prijatelj 

domislil, da greva sama v tr-

govino 2 km daleč. Rekel 

sem: "Ja, lahko. A saj veš, da 

je na poti veliko psov." Prija-

telj je rekel: "Ja, vem. Ampak 

vseeno, prosim." Rekel sem: 

"Prav." On se je razveselil in 

sva šla. Padal je sneg in mo-

jega prijatelja je napadel pes. 

Nisem vedel, kaj naj sto-

rim. Pa sem vrgel kepo in 

pes je zbežal stran. Prija-

telj je bil hvaležen in mi je 

rekel: "Hvala, ker si mi 

rešil življenje."  

Vidan Balić, 3. b  

 

Peter premaga strah: Pri-

pravljali smo se na tek-

mo. Vsi na osmošolca. Na 

začetku smo zmagovali 

2 : 0. Peter je bil vratar. 

Tik pred koncem prvega 

polčasa je bilo še vedno 

2 : 0. Potem so zadeli s 

šutom. Bilo je 2 : 1. Peter 

ni mogel braniti, ker se 

mu je šut zdel premočan. 

V začetku drugega polča-

sa je sledil gol. Filip je zadel za 

3 : 1. Potem je bil šut za Petra 

spet premočan. Bilo je 3 : 2. K 

Petru so prišli Nino, Noel, Filip, 

Jaka in Andrej in mu rekli, da se 

ne sme ustrašiti šuta. In je zbral 

pogum. Branil je vse šute in 

zmagali so 5 : 2. Naučil se je, da 

se ne sme ustrašiti šuta. 

Pogum je: ko te je strah, a to še 

vseeno narediš. Pogum je: ko se 

nečesa ustrašiš, a tisto še ve-

dno narediš. Pogum je: ko se 

postaviš zase in za svoje pravi-

ce.  

Peter Gadža, 3. b 

 

Moj dedi me je naučil, da zdaj 

lahko privijam vijake. Babica me 

je naučila peči piškote. Želim si, 

da me dedi nauči izdelovati 

omare, babica pa potico.  

Aleksej Žinič, 3. b 

 

Želim, da me mama nauči sku-

hati bučkino juho. Babi me je 

naučila speči piškote. Ata me je 

naučil veliko o živalih. Želim, da 

me nauči še kaj o vrtu.  

Maj Primožič, 3. b 

Lara Lenarčič, 3. b 

Spomladi sva se z dedkom 

odločila, da narediva ptičjo 

valilnico. Vzela sva les in jo 

zbila skupaj. Potrebovala sva 

dno, paličico, stene in strop. 

Na prvo stran sva izrezala 

luknjo. Nato sva nanjo prilepi-

la palčko. Na tla sva pritrdila 

še stene. Kmalu sva dodala 

še strop. Končano! Pritrdila 

sva jo na betonski drog. Sini-

ce so se naselile …  

Brin Požun, 3. b 

 

Dobila sem trojko in Ela me 

ni pustila na cedilu, ampak 

mi je pomagala. Rekla mi je, 

da bo drugič bolje. S tem mi 

je zelo pomagala. In nisem 

bila več žalostna. Upam, da 

bom drugič dobila boljšo oce-

no.  

Moj dedi je šival že od male-

ga, saj je bila njegova mama 

šivilja. Naučil se je tako, da je 

gledal svojo mamo. Ko mame 

ni bilo doma, je poskusil šiva-

ti. Okregan je bil samo takrat, 



ko je na šivalnem stroju 

zlomil iglo. Ker je veliko 

vadil, zna zdaj šivati. 

Tudi mene je naučil tako 

dobro šivati. Naučil me 

je zašiti vrečko in res je 

dober, dedi.  

Lara Lenarčič, 3. b 

 

Dolgo časa nazaj (ko 

sem bil star 5 let) sem 

bil sam pri babici in mi 

je rekla: "Imej prijatelje, 

sicer boš osamljen in 

živel boš zelo težko." 

Čez približno pol leta se 

je po radiu vrtela neka 

glasba in ker sem zelo 

dobro znal angleško, 

sem večino pesmi znal 

prevesti. Pesem je bila 7 

years old, spomnil sem se, 

kaj mi je govorila babi. Potem 

sem pomislil, da mi je to re-

kla po tej pesmi. Po letu in 

pol sva se z Majem srečala v 

prvem razredu. Čez nekaj dni, 

ko sva se spoznala, sva drug 

k drugemu hodila na obisk. 

Videl sem, da mi je babičin 

nasvet zelo zelo pomagal. 

Matevž Kern, 3. b 

 

Pomagal sem Niku in Lii pri 

domači nalogi. Niku pri mate-

matiki in slovenščini, čisto 

vse sem mu pomagal, rešiti 

list od matematike in list od 

slovenščine. Lii sem pomagal 

pri računih, imela je isti list kot 

jaz. 

Moja babi Breda je res nekaj 

posebnega! Večkrat me pelje 

na Špico. Pravi, da moraš ve-

dno, ko greš v hribe, vzeti s sa-

bo malico. Naučila me je tudi, 

kako pobirati kakce za psom. 

Vedno, ko Aš hoče briket, mora 

pokazati trik. Povedala mi je, 

kako spoštovati starejše ljudi, 

punce in tudi fante. Z babi sva 

spekla pico in delala tudi smo-

othije. Skupaj riševa, babi zelo 

lepo riše, prav tako kot jaz. Babi 

je bila najboljša golmanka v 

Sloveniji, zato zelo rad igram 

nogomet tudi jaz.  

Nino Kemperl, 3. b 

 

Pomagala sem svoji prijateljici, 

ki je skoraj padla na cesto. Če 

je ne bi ujela, bi padla. Pred 

nekaj dnevi pa sem premagala 

svoj nenadni strah, ki se me je 

držal že kar nekaj dni. Na kon-

cu mi je le uspelo! Pogum sem 

izkazala, ko sem pomagala ra-

njeni miški, ki je potrebovala 

pomoč. Ravno tisti trenutek 

sem zagledala majhno skledico 

za vodo. Natočila sem jo in jo 

dala miški. Tako sem spoznala, 

da lahko vedno pomagam in se 

zanesem nase. 

Odkar sem bila majhna, se spo-

minjam, da zna moja babica 

šivati, dobro prati perilo in dela-

ti gobeline. Moja druga babica 

rada čuva naju z bratom Galom. 

Dedek rad dela stvari iz lesa in 

z mojim bratom Galom naju rad 

pelje do lovske koče. Drugi de-

dek rad hodi z mano v Tunjice, 

kjer se vedno zabavamo. Od 

babice in dedka sem se naučila 

biti varuška in prati perilo. Od 

dedka pa sem se naučila tudi 

sama hoditi na sprehod.  

Eva Sternad, 3. b 

Maj Peklaj, 3. b 

Ula Krmavnar, 3.b 

Valentina Zupančič, 3.b 



 

To me je naučil moj dedek, to pa moja babica. 

Odgovore so prispevali učenci 3. c z učiteljico Tatjano Pirc Zadrgal. 

Moj dedek me ne naučil čebela-

riti. Starši so mi kupili čebelarski 

klobuk, dedek pa rokavice. De-

dek ima doma šest panjev. Vsa-

ko leto zamenja satnice. Včasih 

mu pomagam. Čebelarjenje me 

zelo veseli.  

Lojze Perme, 3. c 

 

Moj dedek me je poleg vrtnarje-

nja naučil izdelovati tudi avion-

čke iz papirja. Včasih na vrtu 

tekmujemo, kateri avionček je 

najhitrejši. Kdor zmaga, dobi 

nagrado. Igra je zelo zabavna.  

Gaja Oplotnik, 3. c 

 

Moja babica zna šivati. Od nje bi 

se rada naučila plesti in šivati 

obleke za plišaste punčke. Nau-

čila me je že delati lasulje za 

punčke. Moja babi dela tudi 

vrečke s sivko. To je naučila de-

lati tudi mene. Ima prav svoj ko-

tiček s šivalnim strojem.  

Tinkara Vister, 3. c 

 

Moja babica je iz Me-

kinj. Je dobra, prijazna in 

me je naučila veliko stva-

ri. Vsakič, ko prideta z 

atom, prineseta kakšne 

dobrote. Včasih kakšne čo-

kolade ali bonbone. Naučila 

me je, kako speči dobro poti-

co.  

Izidor Maleš, 3. c 

 

Predstavil oziroma opisal vam 

bom hobi, ki ga je opravljal moj 

dedi Franci, skupaj s teto Minko. 

Jaz sem seveda pomagal in se 

sproti učil. Predstavil vam bom, 

kako smo izdelovali domače re-

zance ter kje smo jih izdelovali. 

Priprava rezancev se začne pri 

tem, da dan pred izdelavo zakuri-

mo peč, da segre-

jemo prostor. Na-

slednji dan ponov-

no zakurimo peč, 

hkrati pa pripravi-

mo vse potrebno 

za izdelavo rezan-

cev. Sestavini sta 

moka in jajce, ki 

ju skupaj zmeša-

mo, nato pa pre-

gnetemo. Hlebček 

postavimo v vreč-

ko in pustimo po-

čivati dve uri. Ko 

dovolj počiva, ga 

zvaljamo v rolo. 

Nato ga narežemo 

na devet enakih 

delov. Vsakega 

posebej zvaljamo 

z valjarjem, šele 

nato ga zvaljamo 

na stroj za izdela-

vo rezancev. Po-

stopek večkrat 

ponovimo, da pri-

demo do želene debeline. Ko to 

dobimo, jih narežemo na manjše 

dele, nato pa jih režemo na stroj 

za izdelavo rezancev. Ko so nare-

zani, jih na stojalo s policami raz-

tresemo na dolgo in široko. Čez 

noč jih pustimo sušiti, nato pa jih 

spakiramo v polkilogramske vreč-

ke. Na vrečki je deklaracija z vse-

mi pomembnimi podatki, z datu-

mom izdelave in rokom uporabe.  

Jan Berguš, 3. c 

 

Že od majhnega sta me dedi in 

babi učila dela na vrtu. Živimo na 

vasi in imamo tudi njivo in sadov-

njak. Ati zrahlja njivo, potem pa z 

dedijem in babi pograbimo njivo. 

Najprej posadimo krompir, potem 

pa še fižol, grah, korenje, solato … 

Celo leto skrbimo za njivo tako, da 

jo zalivamo in okopavamo. Poleti 

kosimo travo, obiramo češnje, 

prva jabolka, grozdje ter pobiramo 

vso zelenjavo. Jeseni pa obiramo 

jabolka za ozimnico. Rad bi dobil 

tako znanje kot ga imata onadva, 

da bi bil tak vrtnar in sadjar kakor 

dedi in babi.  

Jošt Šimenc, 3. c 

Tinkara Vister, 3.c 



Moja babica Marija zelo do-

bro kuha. Naučila me je ku-

hati jagodne cmoke in pa tudi 

veliko vicev, ker je zelo sme-

šna. Upam, da me bo naučila 

tudi, kako se skuha juha. Mo-

ja babi je res zelo prijazna.  

Noel Žvegla, 3. c 

 

Mama in ata sta me pazila, 

ko sem bil majhen. Do petega 

leta sem bil v varstvu pri njiju. 

Vsak dan sem mami povedal 

recept za kruh. Atu sem po-

magal, ko je kaj popravljal. 

Poleti sem se z mamo gugal 

na gugalnici. Ata je rad pome-

tal in pri tem sem mu poma-

gal. Oba sta me pazila, dokler 

ati in mami nista prišla iz slu-

žbe. Vzela sta me tudi s seboj 

na morje in na vikend na Do-

lenjsko, kjer smo se imeli ve-

dno lepo. Kadar sva z mamo 

pekla kruh, sem bil najbolj 

vesel, ko sem lahko oblikoval 

iz testa. Zato še danes rad 

pečem kruh! Še posebej se-

daj, ko smo zaradi virusa do-

ma. V varstvu pri mami in atu 

mi je bilo zelo lepo, saj sta 

me veliko naučila.  

Tim Stare, 3. c 

 

Imam dve babici, ime jima je 

Silva in Marinka. Žal pa sta 

mi oba dedka umrla. Obema  

je bilo ime Lojze. Povedati 

vam želim, kako me je babica 

Marinka naučila peči palačin-

ke. Verjetno vas zanima, ka-

ko je to šlo. Vedno, ko sem 

prišla na obisk k babici, mi je 

ponudila palačinke. Vedno so 

Tom Šalej, 3. c 

bile zelo dobre. Preden sem se 

začela učiti peko palačink, sem 

morala biti dovolj stara. Potem 

sem počasi začela s pripravo. 

Najprej sem podajala sestavine 

in potem, ko sem bila stara 

okoli šest ali sedem let, pa sem 

si že zapomnila vse sestavine 

in cel postopek. Pri osmih letih 

sem palačinke delala sama: 

majhne, velike in ameriške. 

Zdaj sem stara devet let in na-

redim palačinke za malo šalo! 

No, to je zgodba o tem, kako 

me je babica naučila peči pala-

činke. Moram pa povedati, da 

imam obe babici zelo rada in 

da sta me naučili še marsikaj 

drugega.  

 Nina Ambrož, 3.c  

 

Moja babica me je naučila peči 

palačinke. Skupaj sva jih delali 

in sem se sproti učila. Naučila 

me je delati z denarjem. Jaz 

sem odvzela nekaj evrov in 

sem ji morala povedati, koliko 

denarja je ostalo. Naučila me je 

pomivati posodo. Pokazala mi 

je, kako, in sem ponavljala. Na-

učila me je računati. Napisala 

je nekaj računov in sva jih sku-

paj izračunali.  

Maja Janežič, 3. c 

 

Moja mama je zelo dobra v kuha-

nju. Včasih naredi hamburger. Moj 

dedek je zelo dober v izdelovanju 

ribiških palic. Včasih ujame ribo. 

Od mame si želim naučiti pripravi-

ti hamburger, od ata pa ribiško 

palico. Mama me je naučila pri-

praviti palačinke, ata pa sekati 

drevesa. Mama me je naučila tudi 

šivati gobelin.  

Jan Stele, 3. c 

Moj dedek zelo rad zbira kameni-

ne. V šoli ima tudi svoj krožek, ki 

se imenuje Kamenkost. Tudi jaz 

sem obiskoval krožek. Skupaj sva 

šla na teren, kjer mi je pokazal, 

kako poiskati lepe kamenine. Na-

učil me je tudi, kako nastanejo 

fosili.   

Filip Plevel, 3. c 

Ajda Čebulj, 3. c 



 

To me je naučil moj dedek/moja babica. 

Razmišljali so učenci 3. č z učiteljico Ano Valjavec. 

 

Želim postati učiteljica kot moja 

babi. Moja babi uči 4. c. Zelo je 

stroga učiteljica. Pri njej je veliko 

porednih fantov in malo pore-

dnih punc. Mene je naučila male 

pisane črke. Dobra je v pisanju 

na tablo. Zelo rada ima ta poklic. 

Včasih jo gremo obiskat. Tam 

zalijemo rože, babi pa pospravi. 

Veliko pisanih črk sem se nauči-

la od babi. Najprej mi ni šlo, am-

pak se nisem predala.  

Ana Kovačič, 3. č 

 

Že od malih nog hodim na morje 

z mami, očijem, dedijem in babi-

co. Dedi je strasten ribič in je 

pogosto hodil lovit ribe. Zato 

sem ga prosil, ali me lahko vza-

me s seboj. Kupil mi je ribiški 

pribor in palico. Pokazal mi je, 

kako se lovi ribe. Že prvi dan 

sem ujel dve ribi. Od takrat na-

prej hodim lovit ribe, ko sem na 

morju. Letos za rojstni dan mi je 

kupil novo palico, s katero bom 

še bolj zavzeto lovil ribe.  

Bor Potočnik, 3. č 

Moj dedi zna zelo dobro po-

pravljati stvari. Ko je prost, gre 

v gozd žagat drva za zimo. Zelo 

si želim, da bi me dedi naučil 

popravljati stvari: les, kovino, 

steklo in plastiko.  

David Jež, 3. č 

 

Moja babica me je naučila vrt-

nariti. Babica zelo dobro kuha. 

Želim si, da bi me naučila speči 

jabolčno pito.  

Eva Sršen Lozej, 3. č 

Moja babica zelo dobro pozna ras-

tline. Iz njih zna pripraviti različna 

zdravila, na primer sirupe proti 

kašlju. Naučila me je, katere rastli-

ne pomagajo hitreje zaceliti rane. 

 Ema Hrast, 3. č 

 

Vsako leto grem za poletne počitni-

ce z mojima dedkom in babico na 

morje. In vsako leto se od njiju veli-

ko naučim. Dedku pomagam speči 

meso na žaru. Pomagam tudi pri-

praviti mizo. Nato nesem spečeno 

meso na teraso, kjer pojemo kosi-

lo. Babici pomagam skuhati golaž. 

Dedek me je naučil loviti ribe, ba-

bica pa me je naučila skuhati rižo-

to. Z dedkom vsak večer igram 

Inja Oblak,  3. č 

namizni tenis. Igrava tudi košarko in 

nogomet. V svojih počitnicah z ded-

kom in babico zelo uživam.  

Jaka Leskovšek, 3. č 

 

Babice in dedki zelo veliko vedo in 

nas lahko veliko naučijo. Z dedijem 

vrtnarim in me uči o različnih rastli-

nah. Skupaj presajava sadike. Po-

magam mu pri urejanju skalnjaka. 

Babi mi je dala veliko koristnih na-

svetov, kako skrbeti za moje nove 

kokoši.  

Jakob Starovasnik, 3. č 

 

Ko sem bil star približno 6 let, me je 

babica naučila peči piškote. Prejšnje 

leto me je naučila šivati nogavice in 

še druga oblačila. Letos pa me je 

naučila igrati različne družabne igre.  

Lovro Pogačar, 3. č 



Moja babica in dedek živita 

blizu nas in imata velik vrt. Za-

res dobra sta v vrtnarjenju, 

sadjarstvu in kuhanju … Babi-

ca je strokovnjakinja za testo 

in cmoke. Rada bi, da bi me 

naučila delati še testo za pico, 

saj je njeno res najboljše. De-

dek skrbi, da je okoli hiše vse v 

najlepšem redu. Naučil me je, 

kako posaditi sadike paradižni-

ka v vrt. Skupaj sadiva čebulo, 

sejeva redkvice, korenje in pet-

eršilj. Želim si, da bi še naprej 

skupaj delali na vrtu in da bi 

se naučila še veliko novega.  

Luna Stele, 3. č 

 

Moj dedek Miran me je veliko 

naučil. Naučil me je lepo risati, 

saj tudi sam zelo lepo riše. Tre-

nutno obiskuje slikarski tečaj 

in se uči različnih tehnik slika-

nja. Se že veselim, da bova 

skupaj risala, da me bo spet 

naučil nekaj novega. Skupaj 

ustvarjava iz lesa. Izdelala sva 

že letalo, ladjico, vrtno hiško in 

še mnogo drugih stvari. Dedek 

Lojze pa me je naučil vrtnariti. 

Že ko sem bil majhen, sem mu 

pomagal z deli na vrtu. Imel 

sem svoje majhno čisto pravo 

orodje. 

 Mark Ruben Bukovič, 3. č 

 

Moj dedek je res dober v igra-

nju na harmoniko. Od njega pa 

bi se najraje naučila to, da bi 

se dobro znašla tako kot on. 

Moja babica zelo dobro peče 

kruh. Od nje bi se rada naučila 

tako dobro kuhati, kot zna ona. 

Oba imam zelo rada!  

Neža Vogrinc, 3. č 

 

Moji prababici je ime Marjeta. 

Stara je 84 let. Živi v Šiški v 

bloku. Marjeta me je naučila 

delati marelične cmočke. Sem 

zelo vesela, da jo imam in da 

me je to naučila.  

Potrebuješ: pretlačen krompir 

in kuhan krompir, maslo, jajca, 

moka, marelice. Krompir, 

maslo, jajca in moko zmešamo 

v testo. Testo oblikujemo 

in vanj damo marelico. 

Cmočke damo v vrelo vo-

do in jih skuhamo.  

Vesna Peterlin, 3. č 

 

 

 

 

Babica iz Medvod me je nau-

čila speči jabolčni štrudelj, 

babica iz Ljubljane pa me 

med počitnicami uči kuhati. 

Pri dedku Vladotu pa se učim 

igrati na klavir.  

Žan Šekoranja, 3. č 

Moja babica in dedek sta ma 

naučila veliko stvari. Najbolj 

pomembno se mi pa zdi, da 

sta me naučila ravnati z žival-

mi, ločevati rastline, vrtnariti, 

opazovati naravo okoli sebe, 

na vikendu smo naredili hotel 

za žuželke … 

 

 Tisa Kamin, 3. č 

Oskar Oman, 3. č 



 

David Jež, 3.č 

Inja Oblak, 3. č 

Pravi prijatelj ti vedno pomaga ... 
O pomoči so pisali učenci iz 4. a z učiteljico Ano Kveder. 

Ko smo še obiskovali šolo, se je 

med podaljšanem bivanjem zgodil 

prepir. Sošolci so se norčevali iz 

mojega prijatelja in so se mu sme-

jali. Stopil sem zraven in rekel, da 

naj ga nehajo izzivati in poniževa-

ti. S tem sem prekinil prepir in 

pomagal sošolcu premagati ža-

lost. Skupaj sva se potem začela 

igrati in pogovarjati, da je čimprej 

pozabil na ta dogodek.  

Tian, 4. a 

 

Zadnji dan, ko je bila šola še odpr-

ta, sva z mami hiteli v šolo po 

zvezke in knjige. Tudi Lani, Dori in 

Neli sem obljubila, da jih prine-

sem. Ko sva prišli v šolo, pa sva 

kar nabirali in nabirali zvezke od 

vseh, ki živijo v našem naselju. 

Napolnili sva veliko merkatorjevo 

vrečko. Potem pa sem jih razdelila 

sošolkam na ulici in v nabiralni-

ke.  

Manca, 4. a 

Nekega dne je bil sošolec slabe 

volje. Vprašal sem ga, kaj je na-

robe in ali mu lahko pomagam. 

Povedal mi je, da ne zna narediti 

matematične naloge. Prosil me 

je za pomoč. Z veseljem sem mu 

pomagal. Na koncu sva bila oba 

vesela.  

Bor, 4. a 

 

Pravi prijatelj ti vedno pomaga. 

Meni je pomagal najboljši prija-

telj Tristan. Takrat nisem imel 

naloge iz matematike, zato mi je 

pomagal, da sem lažje razumel. 

Tudi on nekaj ni razumel in sem 

mu jaz pomagal. Saj ni težko po-

magati, samo potruditi se moraš 

in dati nekaj do sebe, ne pa, da 

se ti ne da.  

Alex, 4. a 

 

Ko sta me v šoli dva sošolca zba-

dala, mi je bilo hudo. Takrat je 

prišla moja prijateljica in me po-

tolažila. Rekla mi je, naj to presli-

šim in grem naprej. Takrat sem ji 

bila zelo hvaležna.  

Lana, 4. a 

 

Na urniku smo imeli športno vzgojo. 

Zunaj smo delali vaje za športno-

vzgojni karton. Učiteljica nam je po-

vedala, da mora za eno šolsko uro na 

sestanek v šolo, potem pa se vrne. 

Ta čas je na nas pazila učiteljica dru-

gega četrtega razreda. Na vrsti je bil 

tek na 600 m. Tekli smo osem kro-

gov okrog našega igrišča. Na polovici 

se je moja sošolka spotaknila ob ko-

renino, ki je štrlela iz zemlje, in moč-

no padla na koleno. Ustavila sem se 

in jo vprašala: "Si v redu?" Rekla je, 

da jo zelo močno boli koleno. Posku-

sila je vstati, a ni mogla. Takoj sem 

šla po pomoč do naše učiteljice, ki je 

že prihajala s sestanka. Povedala 

sem ji, kaj se je zgodilo. Poklicali so 

njeno mamico in kmalu zatem je pri-

šla po njo. Naslednji dan smo ugoto-

vili, da je bil k sreči samo malo hujši 

padec.  

Ula, 4. a 



Pri likovni umetnosti smo morali 

dokončati maketo mesta. Na 

koncu nisem več vedela, kaj bi 

lahko še naredila. Sošolka mi je 

predlagala, da bi lahko po pas-

jem parku odtisnila prstne odti-

se v beli barvi. Odtisom bi kužki 

v pasjem parku lahko sledili. 

Meni je bila ideja zelo všeč. Na 

koncu pouka sem se sošolki za-

hvalila. Z mojim trudom in njeno 

pomočjo oziroma idejo sem dobila 

dobro oceno, štirico.  

Ela B., 4. a 

 

Bili smo v šoli, bil je odmor. Ko je 

sošolec potegnil mizo k sebi, je 

Evin najljubši svinčnik padel na tla. 

Pri tem se je razbil. Imela sem po-

dobnega in sem ji ga hotela dati, 

pa ga ni hotela vzeti. Zato sem ji za 

njen rojstni dan kupila podoben 

svinčnik. Eva je bila zelo vesela!  

Ela K., 4. a 

 

Z Anžetom sva šla v šolo. Med pot-

jo mi je povedal, da je Bor zbolel. 

Prispela sva v šolo in pouk se je 

začel. Javil sem se, da bom Boru 

prinašal zvezke. Tako sem poma-

gal Boru.  

Matevž, 4. a 

Pomoč  
4. b z učiteljico Marijo Roblek. 

Velikokrat se zgodi, da potrebuje-

mo pomoč ali pa da mi komu po-

magamo. Na zimskem športnem 

dnevu se mi je razbila termovka s 

čajem. Takrat mi je pomagala so-

šolka Hana. Ponudila mi je svoj 

čaj, da sem se pogrela. Tega do-

godka in njene pomoči ne bom 

pozabila.  

Sofia Teres Sanchez, 4. b 

 

Prijateljici sem pomagala, ko je 

padla. Odšla sem po pomoč, po 

odraslo osebo. In vse se je lepo 

izteklo. Bila sem zelo vesela in 

ponosna nase, da se je zgodba 

tako lepo končala. Rada poma-

gam drugim, ko potrebujejo po-

moč.  

Hana Grilc, 4. b 

 

Sošolec je bil bolan. Prosil me je, 

če mu prinesem zvezke. Prinesel 

sem mu jih in lepo se mi je zahva-

lil.  

Rok Podgoršek, 4. b 

 

Ko sem imel zlomljeno nogo, me 

je velikokrat obiskal sošolec Ur-

ban in me spravljal v dobro voljo. 

Vsa navodila za šolsko delo mi je 

vsak dan prinesla sošolka Lucija. 

Tega ne bom nikoli pozabil.  

David Gantar, 4. b  

Anja je izgubila elino žogico in 

pomagala sem pri iskanju. Na 

koncu sva jo našli pri vratih v 

pritličju.  

Ajda Petek, 4. b 

 

Ko je moj prijatelj dobil oceno 

dve, sem ga potolažil. Rekel 

sem mu, da bo naslednjič 

zagotovo bolje.  

Matic Gregorin, 4. b 

 

Sošolki sem pomagala nesti 

stvari v razred. Zelo je bila 

vesela, zato mi je vrnila uslu-

go in naslednjič mi je ona 

pomagala nesti stvari. Poma-

gala sem ji, ker se mi je zde-

lo, da ji je težko.  

Sara Šubelj, 4. b  

Sofia Teresa  

Sanchez, 4. b 

Rok Podgoršek, 4. b 

Mina Jenko, 4. b 

Hana Grilc 4. b 

Ela Koncilja 4. b 

David Gantar, 

4. b 



 

Pomagal sem sošolcu. 

O tem so razmišljali tudi učenci iz 4. c z učiteljico Tejo Koželj. 

Učiteljica nas je vprašala, kdo 

bo pomagal učencu, ki je manj-

kal. Javila sem se. Manjkajoče 

gradivo sem doma kopirala na 

tiskalnik. Skupaj z učbeniki sem 

odšla do sošolca. Razložila sem 

mu gradivo ter mu dala liste, ki 

naj jih naredi za nalogo. Zelo je 

bil vesel mojega obiska. 

Jasna Zabret, 4. c 

 

 

Pri likovni umetnosti sem kar 

hitro končala z delom, zato sem 

se odločila, da bom pomagala 

sošolki. Ta je pomoč sprejela in 

tako sva s skupnimi močmi hitro 

končali.  

Tamara Kralj, 4. c Taja Trobec Beznik, 4. c 

O medsebojni pomoči  
 v 4. č z učiteljico Bernardo Zorman. 

Ko smo pri matematiki nazaj 

dobili preverjanja znanja in 

smo delali popravo, mi je na 

pomoč priskočil sošolec, ker 

nečesa nisem znal. Razložil 

mi je, kako to izračunati. Ze-

lo sem mu bil hvaležen za 

pomoč. 

 David Kern, 4. č 

Ko sem bil v prvem razredu, mi 

je Klemen pomagal, ko smo se 

učili seštevanje. Jaz nisem nič 

razumel, zato mi je Klemen pri-

skočil na pomoč. Vprašal me je, 

koliko je ena plus ena. Rekel 

sem, da dve. Ugotovil sem, da 

samo potrebujem nekoga, ki 

me sprašuje. Klemnu sem bil 

zelo hvaležen za pomoč.  

Tristan Rozman, 4. č 

 

Nika Užmah, 4. č 

Sara Burnik, 4. č 



Ena roka se še v morju ne umije sama. 

Kako si lahko pomagamo med seboj?  

Razmišljali so učenci 5. a z učiteljico Simono Bežan. 

Bil je petek, v začetku decem-

bra. Prišla sem na preduro, ki 

pa je žal bila odpovedana, a 

sem na to pozabila.  

V razredu je bila učiteljica. 

Vprašala sem jo, če ji lahko 

kaj pomagam. Ker smo se 

ravno pripravljali na novoletni 

bazar, za katerega smo izdelo-

vali angelčke iz plute, sem 

tistim, katerim so manjkala 

krila, pritrdila. Nekatere druge 

pa okrasila. Prišli sta še dve 

sošolki in delo nam je hitro šlo 

izpod rok. 

Pospravile smo za seboj in že 

slišale šolski zvonec. Prišli so 

moji sošolci. Pouk se je začel. 

Lana Ramović, 5. a 

Sem Teodora Blagojevič. Sko-

raj dve leti sta že minili, odkar 

smo z družino prišli iz Srbije v 

Slovenijo. Takrat sem pričela 

obiskovati 4. razred. Moje zna-

nje slovenščine seveda ni bilo 

dobro. Imam starejšega bratca, 

kateremu je pomoč pri učenju 

slovenščine ponudila današnja 

ravnateljica, ki je takrat učila 

slovenščino. Povedal ji je, da 

ima še sestro, ki bi potrebovala 

pomoč in vpisal na slovenščino 

za tujce še mene. Skupaj sva 

jo tako obiskovala in se učila. 

Zelo mi je pomagalo in 

prav zaradi te pomoči 

(današnje ravnateljice) 

govorim slovensko že kar 

zelo dobro. 

Teodora Blagojević, 5. a 

 

V četrtek, 12. marca, je v razred 

prišel sošolčev oče. Imeli smo teh-

niški dan. Z njegovo pomočjo naj 

bi izdelali most iz lesenih palčk. 

Delali smo po skupinah. 

Najprej smo naredili načrt, kako 

bomo zgradili most, in prešteli, 

koliko palčk bomo uporabili. Nato 

smo se lotili izdelave mostu. Na 

začetku se nam je zdelo težko, 

ker se nam je most ves čas podi-

ral. Potem nam je prišla pomagat 

učiteljica. Pomagala nam je pri 

lepljenju in držanju palčk skupaj. 

Na most smo dali zelo veliko lepi-

la. Naš most ni bil prav lep, am-

pak je bil najmočnejši. 

Ajda Jarc, 5. a 

 

Lea Križnar, 5.a 

Nik Strmšek, 5.a 



 

FILMČEK 

V tem mesecu, ko poteka 

šola na daljavo, sem se že 

kar navadil. Danes je bila 

na urniku družba in snov o 

prvi svetovni vojni. Ustrašil 

sem se, da bo  

treba prebrati veliko stra-

ni. A nam je učiteljica prilo-

Kako nam pomaga učiteljica? 

 5. b z učiteljico Marjeto Kuhar. 

žila zelo zanimiv in pou-

čen filmček. Ogledal sem 

si ga in se pri tem veliko 

naučil. S priloženim film-

čkom mi je učiteljica zelo 

olajšala delo. Upam, da 

se bomo kmalu vrnili v 

šolo. 

Dorian Petrič, 5. b 

 

SEDEL SEM NA UŠESIH 

Imeli smo pouk likovne 

umetnosti. Izdelati smo 

morali izdelek iz krožnic. 

Ker nisem poslušal učite-

ljice, nisem točno vedel, 

kako moram narediti ta 

Rebeca Voldrih Simčič, 5. b 

Ana Sitar, 5.b 

izdelek. Ko je prišla mimo mene, sem jo prosil za ponovno razlago.  Narisati 

sem moral sliko krožnic s svinčnikom. 

Bil sem vesel, da učiteljica ni bila huda na mene, ker nisem poslušal. Tak 

dogodek težko pozabiš.  

Tilen Grošelj, 5. b 

Sredi marca smo se znašli v 

karanteni zaradi korona viru-

sa. Od učiteljev smo začeli pre-

jemati navodila za šolsko delo 

na daljavo. Tako delo je bilo 

malo dolgočasno in težje smo 

spoznavali novo snov. Potem 

so nam učiteljice začele poši-

ljati posnetke s svojo razlago, 

navodila pa so posneta v  

Power Pointu, da lahko sproti 

pišemo v zvezke in rešujemo 

naloge. Posnetke nam objavijo 

tudi na YouTubu, kar je zelo 

zanimivo. Učitelji so nam tako 

zelo pomagali. V času šole na 

daljavo sem se naučila upo-

rabljati tudi Outlook in Easi-

stent.  

Ela Božiček, 5. c 

Kako nam pomagajo učitelji … in mi njim? 

5. c in učiteljica Monika Ravnikar Bobnar. 

Opisal bom dogodek, ko 

sem pomagal učiteljici. Tisti 

dan učiteljici pri pouku ni 

deloval projektor. Zato je 

potrebovala učiteljico raču-

nalništva. Poklicala je mene 

in me prosila za pomoč. Jaz 

sem bil takoj pri volji in sem 

šel po učiteljico računalniš-

tva. Potem je ona popravila 

projektor in smo lahko na-

daljevali z delom. Vesel sem 

bil, da sem lahko tudi jaz 

pomagal učiteljici!  

Aljaž Rakovec, 5. c 

 

 

Mije Brojan, 5. c 



Učiteljici pomagam takrat, kadar 

sem dežurni učenec. Moja naloga 

je, da poskrbim za urejen razred. 

Pobrišem tablo, poberem smeti in 

jih dam v koš. Naslednja naloga je, 

da v razred prinesem šolsko mal-

ice. Nato posodo odnesem v kuhin-

jo. V učilnici pobrišem mize, da 

lahko nadaljujemo z učenjem.  

Nal Bamburač Progar, 5. č 

 

Učiteljica mi razloži, kako se to 

dela. Zdaj pa kaj tudi starši ne zna-

jo, ker so pozabili, zato je dobro, da 

ti pomaga učiteljica, ker je zagoto-

vo učila že druge pete razrede iz 

starih časov in si je zapomnila.  

Anja Zarnik, 5. č 

Kako pomagamo učiteljem …  

in oni nam. 

5. č z učiteljico Evo Kavčnik. 

Ko smo dobili teste za družbo, 

sem do some naloge dobro 

reševal, pri deveti nalogi pa se 

mi je zataknilo. In sem učiteljico 

prosil za pomoč. Seveda je 

prišla in mi razložila. Na koncu 

je bila ocena lepa.  

Kaš Primožič, 5. č 

 

Hvaležen sem učiteljici Urški, 

ker mi pomaga pri organiziranju 

učenja na daljavo. Vesel sem, 

da sem dobil zvezke in učbeni-

ke, ki sem jih dan pred karante-

no pozabil v šoli. Šola mi je 

posodila tablični računalnik in 

tako sem delo opravil hitreje. 

Maksimiljan Zupančič, 5. č 

 

Poklical bi svoje stare starše in sorodnike in jim bi krajšal čas v karan-

teni. Namesto starih staršev bi šel v trgovino, seveda z masko in roka-

vicami. Tako bi poskrbel, da bi stari starši ostali zdravi.  

Arne Šraj, 6. a 

Pomagam lahko tudi jaz! Kako? 

Razmišljanje učencev 6. a z učiteljico Barbaro Orešnik. 

 

Pomagal bi tako, da bi po spletu 

naročil hrano in materialne stvari, 

ki jih nekdo potrebuje. Postopek: 

Ko me (starejša ali pomoči vre-

dna) oseba pokliče, mi pove, kaj 

potrebuje. Če je oseba v finančnih 

težavah, ji lahko tudi jaz kaj kupim 

(do 20 EUR), sicer pa mi lahko 

nakažejo. Oseba mi zaupa podat-

ke (naslov, telefonsko ...), jaz na-

ročim preko spleta in oseba bo 

prejela stvari!  

Tobias Gabriel Sanchez, 6. b 

 

Šel bi za njih v trgovino in jim po-

magal pri opravilih, seveda bi z 

njimi živel, ker lahko jim samo ta-

ko pomagam, da sem v stikih z 

njimi. Krajšali bi si čas z družabni-

mi igrami in zraven bi jedli veliko 

sadja, da dobimo vitamine in osta-

nemo zdravi. 

Luka Zarnik, 6.b 

 

Prinesla bi jim hrano, ki jo potre-

bujejo. Sorodnike bi poklicala, se z 

njimi pogovarjala in jih nasmejala. 

Lea Skubic, 6. b 

 

Svetovala bi jim, kako naj preživijo 

svoj čas, da bi se izognili dolgča-

su. Starejšim ljudem bi pomagala 

tako, da bi jih naučila uporabljati 

pametne telefone in videoklic na 

daljavo. Prinesla bi jim opremo za 

zaščito, zdravila, sadje in zelenja-

vo z vrta. Poslala bi jim povezavo 

do elektronskih knjig, da bi lahko 

brali. 

Neža Trunk, 6. b 

  

Ostal bi doma in s tem ne bi niko-

gar okužil. 

Mark Kastelic, 6. b 

 

Babico in dedka bi večkrat pokli-

cala po videoklicu. Če kdaj kaj 

spečeš, lahko odneseš to tudi lju-

dem, ki so sami, starejši, potrebu-

jejo pomoč ... in zraven priložiš 

pisemce z lepimi mislimi. Z druži-Zoja Počkaj, 6. b 



 

Pomagam lahko tudi jaz! Kako? 

Razmišljanje učencev 6. b z učiteljico Tino Kolenc. 

no lahko posnameš gledališko 

igro in jo pošlješ sorodnikom ali 

pa ljudem v stiski, lahko tudi so-

sedom, da se ob njej lahko na-

smejijo, predvsem pa v tem uži-

vajo in pozabijo na skrbi ter se 

zamotijo. Lahko narediš spletno 

stran in povezavo do nje pošlješ 

ljudem, ki pomoč potrebujejo. Na 

spletni strani bi vsak dan objavil 

lepo in spodbudno misel in tako 

obiskovalce spodbudil, motiviral. 

Ela Pia Palfy, 6. b 

 

Hodila bi po hrano za starejše 

ljudi in jo puščala pred vrati, jim 

zalivala rože ali peljala na spre-

hod njihovega psa. 

Zoja Počkaj, 6. b 

 

Šel bi po zdravilo – ni pomemb-

no, kje je, samo da ga dobim! 

Anžej Makše, 6. b 

 

Pomagali bi lahko tako, da bi rev-

nim ljudem dali denar. Dali bi jim 

oblačila, da jih ne bo tako zeblo, 

in poiskali dom ali zapuščeno 

hišo, jo malo preuredili, da bi lah-

ko kje spali. Dala bi jim še hrano! 

Brina Bogataj, 6. b  

 

Starim staršem bi pred dom dal 

hrano.  

Nik Vodlan, 6. b 

 

Dal bi jim sendviče ali kruh. 

Neo Erce, 6. b 

 

Podariš zdravila, če jih nimajo. 

Če ljudje sami ne morejo v trgovi-

no, jim kaj kupiš. 

Mark Burger, 6. b 

  

Kot prostovoljka bi rada pomaga-

la starejšim ljudem, ki ne morejo 

sami v trgovino. Vsakemu bi po-

leg naročene 

hrane v vrečko 

dodala tudi pre-

senečenje, saj 

se mi zdi, da so 

nekateri starej-

ši ljudje tudi 

osamljeni in bi 

jih na ta način 

osrečila.  

Julija Petrič, 6. 

b 

  

Tistim, ki nimajo hrane, bi vozil 

hrano in poskrbel, da bodo imeli 

dovolj hrane, da jim ne bo treba v 

trgovino. 

Vid Peklaj, 6. b 

  

V trenutni situaciji #ostani do-

ma# bi poklical v dom starejših, 

saj tam obiski niso dovoljeni in so 

starejši osamljeni. Pogovarjal bi se z 

njimi o raznih stvareh, da bi jim po-

pestril dan. Mislim, da bi bili klica 

zelo veseli klica! 

Anže Bergant, 6. b 

 

Rada bi pomagala tako, da bi se 

ljudje bolje zavedali posledic in ne-

varnosti virusne okužbe in bi se ne-

hali družiti ter po nepotrebnem hodi-

ti v trgovine. Vnuki se ne smejo dru-

žiti s svojimi starimi starši in ljudje 

se ne smejo družiti med sabo. De-

narna kazen se mi ne zdi v redu, je 

pa res, da so tako za veliko ljudi 

onemogočili druženje, ampak še 

vseeno bi lahko našli drugačno, mo-

goče še boljšo rešitev, saj verjetno 

vedo, da vsi pogrešamo prijateljice 

in prijatelje in nekateri pač tega ne 

prenesejo in bi rajši plačali kazen in 

videli prijatelje. Že pet tednov se ne 

družimo, pa še kar ni konec … poleti 

ne bomo mogli iz 

države, za nikogar ne 

bo morja, normalnih 

počitnic, zdravila ne 

bo do septembra, 

upam, da sploh bomo 

imeli še kaj pouka, ker 

nam pouk na daljavo 

ni všeč! Lahko pomaga 

vsak sam in poskrbi, 

da upošteva pravila. 

Zaradi nekaj ljudi, ki se 

družijo, bo karantena 

podaljšana ...  

Tara Knavs, 6. b 

 

Za starejšo osebo bi šla v trgovino. 

Sešila bi maske za ljudi, ki jih ne 

morejo dobiti.  

Lejla Žnidaršič:, 6. b 

 



Zaradi koronavirusa so se naše 

življenjske navade zelo spremeni-

le. Šolanje poteka na daljavo, ne 

smemo se družiti s prijatelji in so-

rodniki, ne hodimo na izlete… Na 

sprehod gremo samo po bližnji 

okolici. V teh kriznih trenutkih pa 

obstajajo tudi ljudje, ki bi potrebo-

vali pomoč drugih. Nekateri starej-

ši ljudje ne morejo sami v trgovino, 

spet drugi ljudje so ostali brez slu-

žbe in nimajo dovolj denarja za 

svoje osnovne potrebe. Otroci po 

nekaterih družinah nimajo možno-

sti dela z računalnikom, ki bi ga v 

tem času zelo potrebovali. Zato se 

mi zdi prav, da jim mi priskočimo 

na pomoč. Jaz bi ljudem v stiski 

pomagal tako, da bi jim podaril 

svoja premajhna oblačila, tiskal-

nik, ki ga ne uporabljamo več, da-

roval bi jim tudi hrano. Predvsem 

pa bi jim zaželel sreče in zdravja v 

tej situaciji.  

Gal Stare, 6. c 

 

Lahko bi naredili video, v katerem 

bi porabili delček videa vsakega 

učenca. Lahko bi zbirali telefonske 

številke osamljenih ljudi ali pa 

tistih, ki jih je strah, potem bi si 

določili telefonske številke. Te ljudi 

bi poklicali po Vibru ali po nava-

dnem telefonu. Tako bi jim vsaj 

malo polepšali dan.  

Tinkara Starovasnik, 6. c 

 

Najbolj ranljivim skupinam, kot so 

starejši občani, bi lahko pomagal 

iz trgovine prinesti najnujnejša živi-

la. Namesto njih bi šel lahko tudi v 

lekarno po zdravila, če jih potrebu-

#ostanidoma: Kako bi lahko pomagal?  

– učenci 6. c so zapisali … 

jejo. Prinesel bi jim križanke za 

krajšanje časa. Sosedom, ki mo-

rajo biti v tem času v službah, bi 

lahko ponudili varstvo njihov 

otrok. Tako bi skupaj naredili 

naloge za šolo, saj so moji starši 

doma, sosedovi pa ne. To bi bil 

moj prispevek k pomoči najbolj 

potrebnim v času teh izrednih 

razmer.  

Matic Čebulj, 6. c 

Če bi kdo potreboval denar za 

hrano, bi mu ga (po svojih zmož-

nostih) poslal v kuverti po pošti. 

Če kdo od sošolcev ne bi razu-

mel snovi pri kakšnem predme-

tu, bi mu jo poskušal razložiti po 

telefonu ali preko videoklica na 

računalniku. Če bi kdo od starej-

ših ljudi potreboval kaj iz trgovi-

ne, bi mu šel kupit in mu pustil 

na verandi ali pred vhodom v 

blok.  

Gal Štupar, 6. c 

Sandra Sanchez, 6. c 



 

Glede na to, da je čas sa-

ditve, bi lahko starše prosi-

la, da bi kupili sadike, jaz 

pa bi pomagala starejšim 

posaditi in urejati vrtove.  

Hajdi Trebušak, 6. c 

 

Nekaj časa nismo smeli iti v 

druge občine in ne smemo se 

družiti s svojimi bližnjimi. Če 

želimo ostati zdravi, si mora-

mo redno umivati in razkuže-

vati roke. Pomembno je, da 

se ne družimo in ne hodimo 

tako pogosto v nakupovalna 

središča. Vsi skupaj si res 

želimo, da bi se to nehalo, 

zato raje upoštevajmo pravi-

la.  

Lola Cerar, 6. c 

 

Pomagal bi tako, da bi spoš-

toval in upošteval pravila: 

ostajam doma in se ne dru-

žim s prijatelji.  

Luka Leskovšek, 6. c 

 

Za osebe v finančni stiski bi 

organiziral akcijo, v kateri bi 

zbrali vse potrebne stvari. 

Preko spleta bi povedali, kaj 

bi lahko posameznik daroval. 

Vsak bi to stvar pustil pred 

svojo hišo. Nekdo bi hodil od 

hiše do hiše in to pobiral. 

Starejšim ljudem bi lahko 

pomagali tako, da bi jim stva-

ri, ki jih potrebujejo (npr. živi-

la, pakete) šli iskat na pošto 

oz. v trgovino. Lahko bi jim 

pomagali naložiti razne apli-

kacije (npr. Viber, Skype) za 

lažje komuniciranje z bližnji-

mi.  

Tarik Mandžić, 6. c 

Kristan Zoja Aiken, 7. b 



Ko pomagam, se dobro počutim! 

7. č z učiteljico Tino Eremić. 

Opisala bom, kako 

sem pomagala svojemu mlajšemu 

bratcu. Vem, da so mu nekatere 

stvari težje doma, ker ni razlage, 

zato sem se odločila, da mu poma-

gam. Pomoč pogosto potrebuje pri 

likovni umetnosti, saj tega predme-

ta ne mara in mu ne gre tako dobro. 

Razložim mu, kako kaj izdelati ali 

narisati, na koncu pa še povem, ali 

je v redu in kaj lahko še izboljša.  

Tudi pri matematiki je potreboval 

pomoč. Svetovala sem mu, naj se 

zelo dobro nauči poštevanko, saj 

potem mnogo lažje rešuješ naloge. 

Moji razlagi sledi njegovo delo, na 

koncu pa mu še preverim, ali je rešil 

pravilno.  

Zoja Schaubach, 7. č 

 

Letošnji prisilni dopust zaradi koro-

na virusa smo izkoristili za športne 

dneve. 28. marca smo se z družino 

odločili, da bomo mlajšega bratca 

Filipa naučili voziti kolo. Filip je bil 

seveda takoj za to, saj je neizmerno 

navdušen kolesar. Do sedaj je kole-

saril le na mamičinem kolesu na 

zadnjem sedežu. 

Ravnotežje je tri leta lovil na poga-

njavčku, ki ga je po treh letih že po-

polnoma obvladal. A kolo s pedali 

mu je še lani jeseni povzročalo gmo-

to težav, saj ni vedel, kaj naj počne 

s pedali. A je oči rekel, naj kar 

gre na kolo, saj je že pravi 

čas za to. Po drugi strani pa 

imamo čas tudi mi, ker smo v 

izolaciji. Kolo smo dobili od 

Filipove botrice že lani spo-

mladi, zato ga je čakalo v blo-

ku pod stopnicami. 

Napolnili smo gume, ga umili, 

namazali z oljem, nato pa šli 

na parkirišče pred blok. Filip 

se je usedel na kolo in se z 

mojo pomočjo začel poganjati 

pedala. Po nekaj krogih se je 

še malo lovil, a mu je že kar šlo. 

Veliko sem moral teči zraven, 

da sem ga lovil, saj se ni znal 

sam ustaviti, niti ni znal sam 

štartati. A kljub vsemu smo 

vztrajali, še najbolj pa on. Po 

petih krogih se je že samostojno 

peljal okoli naselja. 

Naslednje dni je vsak dan bolj 

napredoval. Naučil se je sam 

ustaviti in počakati na mestu. 

Danes je že enajsti dan, odkar 

se je naučil voziti kolo. Zdaj se 

že skoraj brez problemov vozi 

po gozdu, cesti, pesku. Vsake 

Sara Yvonne Pesek, 7. c 



 

toliko sicer še pade, včasih nam 

malo zastane dih, a on se ne obre-

menjuje in gre naprej. 

Za zdaj ima že več kilometrov s 

kolesom kot mi trije. Filip je pravi 

kolesar, na kar smo vsi trije zelo 

ponosni, saj je to dokaz, da se bo 

kljub svoji bolezni lahko ukvarjal s 

športom.  

Tjuš Perko, 7. č 

 

Ko sem šla mimo sosedove hiše, 

sem zaslišala jok. Odšla sem do 

njih in jih vprašala, če je kaj naro-

be. "Ah, hčerka se muči z matema-

tiko,« je odgovorila njena mama. 

Takoj sem prepoznala malo Tinko 

iz 3. a. Ponudila sem, da ji poma-

gam. Mala Tinka se je tega razve-

selila. Z nalogo sva hitro opravili in 

se nato lahko še vse popoldne igra-

li.  

Tija Lenarčič, 7. č 

 

Ko se je moja mlajša sestrica v tre-

tjem razredu učila seštevanje in 

odštevanje do 100, ni razumela 

pisnega odšetevanja, zato sem ji 

razložila, kako naj to naredi, zdaj 

pa ji gre pisno odštevanje že super 

od rok.  

Naja Oblak, 7. č 

  

V petek smo šli z družino v trgovi-

no. Šel sem po olje in ko sem prišel 

do njega, sem videl gospo, ki se ji 

je prevrnil voziček. Večina hrane je 

bila raztresena po tleh, nekatere 

steklenice pa so se razbile, zato 

sem šel iskat nove steklenice, nato 

pa sem ji še pomagal pospraviti 

hrano v voziček.  

Mark Dolžan, 7. č 

 

To leto smo pri matematiki začeli 

govoriti o novi temi pri geometriji. 

Videla sem, da nekateri sošolci 

niso razumeli snovi in sem jim, ker 

sem jaz snov razumela, želela po-

magati. Nekateri pomoči niso žele-

li, nekateri so bili pa pomoči zelo 

veseli. Včasih sem se s tistim, ki je 

potreboval pomoč, dogovorila med 

odmorom, včasih pa sem sva po-

trebovala več časa in sva se zmeni-

la za preduro ali kakšno drugo uro. 

Ko sem jim pomagala, sem se po-

čutila veliko bolje, saj sem naredila 

nekaj dobrega. Je bilo pa velikokrat 

težko, saj kljub temu da sem že-

lela pomagati, v tem nisem bila 

vedno dobra ali pa nisem želela 

biti preveč vsiljiva in tečna. Kljub 

temu mi je uspelo pomagati in 

(upam) biti vsaj približno razume-

vajoča pri tem, ko česa dlje časa 

razumeli.  

Anika Rode, 7. č 

 

Pomagal sem svojemu bratu, ki 

mu ni šla matematika (enačbe) in 

sem mu razložil snov.  

Jakob Zgonc, 7. č 

 

Skoraj vsak dan mlajšemu bratu 

(4) pomagam pospraviti igrače. 

Babici sem pomagala pospraviti 

stanovanje, saj zelo težko hodi, 

stanovanje pa je staro. Prijatelju 

(10) sem pomagala pri sestav-

ljanki, z njim sem pospravila igra-

če, peljala na sprehod njegovega 

psa in tudi pri domači nalogi. Ma-

mi pomagam v vrtu, z atom pa 

nahraniva  

zajce.  

Nika Osolin, 7. č 

 

Velikokrat pomagam prababici, ki 

ima težave s spominom. Sestav-

ljam ji različne naloge, da njena 

bolezen ne bi tako hitro napredo-

vala.  

Manja Podgoršek, 7. č 

 

Pomladno soboto sem pomagal 

svoji mlajši sestrici, ko smo kole-

sarili. Sestrica je bila stara 

osem let. Ko sem divjal s kole-

som, sem naenkrat slišal jok. 

Hitro sem se obrnil in prikolesa-

ril do sestrice. Opazil sem, da 

se ji je veriga snela z zobnikov. 

Hitro sem odpravil težavo in 

srečno sva kolesarila naprej.  

Žiga Zarnik, 7. č 

 

V sredo, 8. aprila, sem pomaga-

la babici šivati maske. Bilo je 

zabavno, a je trajalo kar nekaj 

časa, ker to ni tako lahko, kot 

se zdi. Naredili sva jih iz starih 

spodnjih majic in tako sem tudi 

nekaj časa preživela z njo.  

Taja Kremžar, 7. č  

 

Moja mlajša polsestrica je ime-

la pri matematiki kar težave. 

Meni gre matematika kar do-

bro, zato sem se ponudila, da ji 

pomagam. Seveda sprva tega 

ni želela, ker to pomeni le še 

več učenja za njo, vendar pa 

sem ji veliko pomagala in je bila 

tega zelo vesela.  

Tisa Zorman , 7. č 

Neža Trunk, 6. b 



  aaProjekt pogum - 

  od besed k dejanjem 

 Empatično, podjetno, pogumno, 

veselo in okusno 

Z učenkami in učenci izbirnega predmeta Sodobna priprava pre-

hrane smo se odločili, da bomo v celoti poskrbeli za prehrano 

vrstnikov iz osmih razredov na vzgojno-izobraževalnem vikendu v 

šoli: Brez telefona mi živeti ni. 

Sprva smo se zastavljene naloge kar malo prestrašili, saj je to 

pomenilo pripraviti, postreči in pospraviti: večerjo, zajtrk in mali-

co za okoli osemdeset vrstnikov, in to v gospodinjski učilnici. 

Veliko poguma, organizacije in svežih idej izven okvirja je bilo 

potrebno, da smo oblikovali načrt, kako se zadane naloge lotiti 

in jo tudi izpeljati. Učiteljico je najbolj skrbelo veliko število učen-

cev in učenk, ki jih je bilo treba postreči, ter posledično pre-

majhna gospodinjska učilnica, premalo posode in seveda zago-

tavljanje varnosti. Učence in učenke izbirnega predmeta pa je 

bilo strah, da jim ne bi uspelo pripraviti okusnih obrokov in bi se 

pred vrstniki osmešili. 

S skupnimi močmi in ob podpori šolske kuhinje, ki nam je zago-

tovila vse potrebne surovine ter manjkajočo posodo in pribor, 

nam je izvedba zadane naloga brezhibno uspela in tudi naši 

gostje – učenke in učenci 8. razredov in njihovi mentorji – so 

bili s pripravljenimi obroki zadovoljni. 



 

Pevska skupina Victus 

Devet let, ko smo se vsak dan srečevali v šolskih klopeh, se končuje. Obdobje, ki je cel moj svet. Zdaj, ko nas 

koronavirus drži doma, se še posebej zavedam, kako lepo nam je, ko smo skupaj. Še posebej, ko sem skupaj z 

mojimi puncami iz skupine Victus, ki jo sestavlja sedem »frendic« z OŠ Komenda Moste. In kako smo začele? 

Nekega dne sem si z mojimi prijateljicami ogledala film Prava nota. Film govori o puncah, ki ustanovijo pevsko 

skupino. Tudi nam je prišlo na misel, da bi jo sestavile, kajti vse smo bile, in smo še, zelo zagnane pevke in obo-

žujemo glasbo. Tako se je vse skupaj tudi začelo. Leta 2018 smo ustanovile skupino Victus. 

Začele smo pripravljati prvo 

pesem Titanium. Nato pa smo 

se še lotile pesmi Viva la vida. 

Začelo se je pravo delo. Vaje 

smo imeli najmanj dvakrat na 

teden, ko pa se je bližal naš 

prvi nastop, smo vadile skoraj 

vsak dan. Vadile smo v šoli, 

zato smo za kakšen nasvet 

prosile tudi učiteljico Marjeto 

Čimžar. Seveda smo imele tudi 

intenzivni vikend, kjer smo po-

pravile vsako malenkost in 

naredile tudi koreografijo za 

obe pesmi. Pri tem smo se tudi 

zelo zabavale in se še bolj po-

vezale. Vse naše priprave in 

vaje so se končno izplačale. 

Prišel je dan našega prvega 

nastopa. V soboto, 24. novem-

bra, se je v telovadnici Osnov-

ne šole v Mostah odvila 12. 

prireditev Množimo talente. 

Zjutraj, ko sem se zbudila, sem 

bila zelo vznemirjena in navdu-

šena. Čeprav to ni bil velik na-

stop, ampak za nas je bil prvi 

ter zelo pomemben. Že prej 

smo si kupile enake majice, ki 

smo jih končno lahko uporabi-

le na našem prvem nastopu. Dobile smo se dve uri prej. Imele smo svojo sobo, kjer smo odložile stvari in še 

enkrat povadile. Nato pa je bil čas za generalko. Pripravili so nam mikrofone, odpele smo pesmi nato pa smo 

odšle nazaj v sobo in čakale na svoj nastop. Na začetku smo bile zelo sproščene in smo se zabavale, a bolj ko 

se je bližal naš nastop, bolj smo bile živčne. Ko je končno prišel čas nastopa, nas je prišla neka gospa iskat. 

Napovedali so nas in odšle smo na oder. Na začetku smo bile nervozne, nato pa smo se sprostile in odlično 

odpele. Po koncu nastopa smo odšle v našo sobo. Bile smo zelo vesele in navdušene. Nato smo pojedle prigri-

zek, ki je bil pripravljen za nas, si malo odpočile in si šle ogledat še ostale nastope. Po koncu so nam vsi prišli 

čestitat in nas pozdravit. Spraševali so o nas in o naši skupini. Bilo je res zanimivo in zabavno. Vesele smo bile, 

ker smo bile opažene in kaj kmalu smo dobile nove ponudbe za nastope. Po tem prvem nastopu, smo dobile še 

večji zagon in željo, da bi še večkrat nastopile, kajti v tem res uživamo. 

Ne vemo, če bomo lahko z našo skupino nadaljevale. Vse članice zapuščamo osnovno šolo in veliko težje se bo 

srečati in dogovoriti za vaje. Pogrešala bom šolo, učitelje, vse sošolce in še posebej moje punce, kajti skupaj 

smo doživeli veliko lepih trenutkov in zgodilo se je mnogo dogodivščin. Žalostna sem, ker si ne želim, da se vse 

konča. V vseh teh letih sem spoznala pravo prijateljstvo in to res cenim. Cenim prave in iskrene prijatelje. To 

sem našla v teh dekletih. Naše prijateljstvo se je začelo že ob prihodu v šolo in z leti se je samo krepilo. Na kon-

cu koncev sem spoznala, da je to moja druga družina in slovo bo resnično težko. 



Učilnica v novi podobi 

V tednu otroka smo skupaj z devetošolci Anito, Jako in 

Rokom prebarvali stene male učilnice, kjer se izvaja do-

datna strokovna pomoč. Pri izbiri barvnega odtenka in 

vrste barve nam je pomagala učiteljica Milojka Volkar, ki 

je bila tudi idejni vodja projekta. Po njenem nasvetu sem 

se odločila za izbiro kredne barve, ki steno polepša, hkra-

ti pa omogoča, da po njej lahko pišemo s kredami, kot bi 

pisali po šolski tabli, kreda se zelo enostavno tudi pobri-

še. 

Učenci so sami zaščitili prostor, nalepili pleskarski trak 

ter stene povsem samostojno prebarvali. Po končanem 

pleskanju so prostor počistili. Zavedali so se, da bodo 

spremenili podobo male učilnice ne samo zase, temveč 

kar nekaj generacij učencev, ki še pridejo, zato so delali 

natančno kot pravi profesionalci. Hvaležna sem jim za 

požrtvovalno delo, njihovi domači pa so že dobili idejo, 

kaj bodo počeli doma med šolskimi počitnicami. 

Priprava domačega kosila 

V času pouka na daljavo sem pri predmetu Sodobna priprava hrane za družinsko kosilo pripravil: za 

predjed solato capresse, za glavno jed pečena račja prsa s šampinjoni, za prilogo pa cvetačo roma-

nesco in zeleno solato s češnjevim paradižnikom. Za sladico je bila panakota z mlado rikoto in preli-

vom iz svežih malin. Jedi ne vsebujejo ogljikovih hidratov, ampak so del naše prehrane LCHF. Pri pri-

pravi mi je pomagal oči Janez, ki je kuhar in mi je zaupal recept.  

POSTOPEK DELA: Pripravimo pogrinjek za štiri družinske člane.  

Predjed: Na pult pripravimo sestavine in pripomočke za delo (nož, des-

ko za rezanje, krožnik, na katerem bomo servirali). Paradižnike in mo-

carelo narežemo na polovico in postavimo na krožnik po želji. Za deko-

racijo dodamo rožmarin. Na koncu posolimo, dodamo bučno in olivno 

olje ter postrežemo.  

Glavna jed: Na pult pripravimo vse sestavine in pripomočke za delo: 

nož in desko za rezanje, ponev, pekač in velik lonec. 

Na rački najprej z nožem naredimo zareze, in sicer na tisti strani, kjer je koža. Na ponev zlijemo olivno olje, 



 

prižgemo štedilnik in počakamo, da se olje se-

greje. Medtem v lonec nalijemo vodo, dodamo 

sol in počakamo, da voda zavre. Ko je olje vroče, 

damo v ponev račko, ki smo jo prej posolili. V 

ponev najprej damo tisto stran, na kateri smo 

naredili zareze.  

Med peko račke v ponvi pečico prižgemo na 180 

°C. Zdaj imamo čas narezati cvetačo romanesco 

na štiri dele. Med pripravo cvetače pogledamo 

račko, ali ima lepo svetlo rjavo barvo. Če jo ima, 

jo obrnemo. Počakamo, da še na drugi strani 

dobi tako barvo, nato jo damo v pekač in v peči-

co za 12 minut. 

Kar ostane od 

račke, ko se je 

pekla, ne zavrže-

mo, ker bomo pozneje notri dali narezane šampinjone.  

Medtem ko se račka peče v pečici, pripravimo solato, jo operemo, nareže-

mo paradižnik. Ko je solata očiščena, dodamo narezan paradižnik ter kis in 

olivno olje.  

Šampinjone prepolovimo in narežemo na lističe. Dušimo jih v ponvici, kjer 

smo prej pekli račko. Šampinjonom 

dodamo navadno maslo in zeliščno 

maslo, peteršilj, rožmarin, baziliko, 

majaron, rdečo papriko v prahu in po-

per. Malo pomešamo, dodamo pol ko-

zarca vode ter zmanjšamo plin oz. plo-

ščo.  

Ko je račka pečena, pripravimo štiri krožnike na pult, odcedimo cve-

tačo ter jo postavimo na krožnike. Iz pekača vzamemo račko in jo 

položimo na krožnik, čez račko polijemo omako iz šampinjonov in 

postrežemo. Krožnik dekoriramo s češnjevim paradižnikom, rdečo 

papriko v prahu in peteršiljem. 

Sladica: 

V posodico z mrzlo vodo namočimo šest listov želatine. V lonec da-

mo 0,5 l mleka, 0,5 l sladke smetane in dodamo 8 žlic eritritola. 

Med kuhanjem in mešanjem preverimo temperaturo z digitalnim 

kuharskim termometrom. Ko pride do 70 °C, jo položimo na hladno in dodamo želatino. Medtem ko se 

zmes ohlaja, jo večkrat premešamo. Ko je povsem hladna, dodamo mlado rikoto. 

Med ohlajanjem pripravimo malinov preliv. V loncu stopimo šest  žlic eritritola. Ko se sladkor stopi, doda-

mo sveže maline in tri kapljice vanilijevega ekstrakta, počakamo, da zavre. Da se nam ne prismodi, ves 

čas mešamo. Ohladimo. Ko je zmes povsem hladna, jo prelijemo v kozarce in damo v hladilnik za nekaj ur, 

da se povsem strdi. Postrežemo s hladnim prelivom iz svežih malin. Za dekoracijo lahko dodamo nekaj 

svežih trobentic. Dober tek! Ne pozabimo na pospravljanje kuhinje.  

Med kuhanjem sem se zelo dobro počutil. Zdelo se mi je zabavno in naučil sem se veliko novega. Zelo 

sem ponosen nase, saj je bila jed zelo dobra. Tako da ta teden doma kuham jaz!  

Sestavine za panakoto z 

mlado rikoto: 0,5 l mleka, 

0,5 l sladke smetane, 6 

listov želatine, 8 žlic 

eritritola, 250 g mlade 

rikote. 

Sestavine za preliv iz svežih 

malin: 6 žlic eritritola ali 

sladkorja, 250 g svežih 

malin, vanilijev ekstrakt. 



Moje domače 

gledališče  
 

Doma je lepo in zabavno, ampak zelo pogrešam sošolce in učitelji-

co. Šola na daljavo je zelo 

zabavna in hitreje mine kot 

v šoli. Vsak dan pospravim 

svojo sobo, pomagam ma-

mici pri opravilih in kuhanju. 

S sestrico Laro pa za popes-

tritev vsak dan pripraviva 

predstavo za starše, mamo 

in ata. Tako ne pozabim na 

dodatne dejavnosti med 

šolo. Doma se vsi držimo 

pravil in ostanemo doma, 

saj si zelo želim, da uspe-

šno premagamo koronavi-

rus.  

V letošnjem šolskem letu je na šoli zaživela nova interesna dejavnost, ki je pritegnila kar 46 članov. Poimeno-

vali smo jo Vitezi današnjega časa, saj smo prostovoljstvo želeli povezati s krajem, v katerem živimo. 

Tesno sodelujemo z lokalno skupnostjo: z Ustanovo Petra Pavla Glavarja, Zavodom Medgeneracijsko središče 

Komenda, Domom starejših občanov Kamnik ter Vrtcem Mehurčki Komenda. 

 

V prostovoljsko delo so se lahko vključili učenci od 6. do 9. razreda, ki jih veseli delo z ljudmi in so pripravljeni 

pomagati sočloveku. Sami so si izbrali področje dela, na katerem bodo izvajali prostovoljno delo. Tako je naša 

interesna dejavnost delovala na naslednjih področjih: druženje z otroki v vrtcu, priprava dobrodelnih akcij za 

socialno ogrožene družine v Komendi, družabništvo s starejšimi občani, ustvarjanje v dobrodelne namene, 

pomoč starejšim pri fizičnih opravilih in pomoč vrstnikom pri učenju in opravljanju domačih nalog. Brali smo 

mlajšim učencem in otrokom v vrtcu, devetošolci so se preizkusili v poučevanju, izpeljali smo dve uspešni do-

brodelni akciji ter zbirali prispevke ter pripomočke za osebno higieno in čistila. Izpeljali smo ustvarjalno delav-

nico s članicami ene izmed medgeneracijskih skupin za kakovostno staranje ter kulturno prireditev v medge-

neracijskem središču Komenda. Za pusta smo obiskali varovance dnevnega bivanja v Krekovem središču Ko-

menda, se družili z otroki v vrtcu ter ustvarjali v dobrodelne namene. 

Vitezi današnjega časa 

Pandemija nas je vse presenetila in prekinila naše načrte, ni pa prekinila naše dobrodelnosti. Tako 

smo pisali pisma ter klicali starejše in osamljene, izdelovali pisemske nabiralnike, pekli pecivo, opra-

vljali dela na vrtovih ter izobraževali starejše o uporabi moderne tehnologije, s katero so lahko 

vzdrževali stike s svojimi domačimi. 

Prostovoljstvo nas je povezalo in veseli smo bili vsakega, ki se nam je pridružil. Še posebej pa so bili 

nagrajeni posamezniki, ki so vložili veliko prostega časa, saj so v enem letu zoreli in rasli v odgovorne 

mlade ljudi, odprte za sočloveka. 

 

Že kujemo načrte za novo leto! Se nam boš pridružil tudi ti? 

Medgeneracijska 

ura nemščine 
 

V petek, 6. 

marca 

2020, so 

nas pri uri 

nemščine obi- skali 

stari starši. Prišlo je šest 

babic. Igrali smo se tombolo in nem-

ško igro, slikovni bingo. Imenitne 

goste smo postregli s kavo. Preko 

igre smo se naučili tudi kaj novega, 

predvsem pa smo v druženju uživali. 

Upava, da se bo to še kdaj ponovilo. 

 



 

Vitezi današnjega časa pomagajo 

Moji prababici sem posla-

la pismo, slikico in križan-

ke. 

 Zala Ravnikar 

Stara mama živi pri nas, zato ji pustim, da reši 

moje križanke. Včasih pomagam mami pri 

pomivanju posode in na vrtu. 

 Katarina Zorman 

S sestrico sva iz škatle za čevlje 

naredili nabiralnik in ga postavili 

babici in dediju pred vrata, saj 

živita pod nami. Vsak dan jima 

pošljeva veliko pisem. Z mami 

ali sama spečem kakšno pecivo 

in ga postavim na mizo pred 

vrata. Na materinski dan sva 

naredili darilce za babi in z ma-

mi sva spekli jabolčni biskvit.  

Patricija Kern 

Uporabili smo sodobno tehnologijo in babi 

naučili, kako se uporablja Viber, da se lah-

ko pogovarjamo. Dedi je sedaj obema na 

telefon dal Viber, da lahko prejemata naše 

slikice in da ju lahko kličemo prek video 

klica. Za pisma sta predaleč, bi pošta pre-

dolgo hodila :).  

Tjuš Perko 

Sosedom pred vrati puščamo 

LCHF sladice, ki jih spečemo :), 

da imamo vsi kaj od osame.  

Tjuš Perko 

Mojega dedija sem naučila, kako upor-

abljati Viber, tako da se vsak dan sliši-

mo. Namesto njiju hodimo tudi v trgovi-

no in jima samo pripeljemo stvari in se 

ne srečamo v živo. Pomagam tudi moji 

sestri, ki je noseča in pazim na neča-

kinjo, kajti živimo skupaj v isti hiši, 

skupaj smo včeraj izdelale darilo za 

mojo mami in mojo babi.   

Hana Vidmar 

Vsak dan pokličem teto (ker 

se tako lažje vidimo tudi z 

babi) in babi ter jima s tem 

krajšam čas. Delam tudi 

kakšne stvari, da jim 

pokažem, saj bi pošta trajala 

preveč časa. Vem, da ni nekaj 

zelo velikega, ampak 

pomagam najbolje, kar lahko 

na daljavo.  

Anika Rode 

Opravil sem kar veliko koristnih stvari. 

Pomagal sem noni in sem ji s tlačnim 

čistilcem opral prostor pod njeno 

teraso. Pomagal sem pri delu na nje-

nem vrtu, kot je okopavanje in še kaj.  

Domen Podgoršek 

Babi sem pomagal na vrtu pri obre-

zovanju in težjih delih.  

Leon Letnar 

Pomagal sem pospraviti in prenoviti 

kočo, ki so nam jo razbili.  

Jakob Zgonc 

Pomagal sem dedku in babici, ki 

živita zraven nas. Z očetom sva z 

maskami odšla v trgovino po vse 

potrebne stvari, saj morajo sta-

rejše osebe v teh časih biti kar 

previdne. Tako sem jima pred vra-

ta prinesel vse stvari v škatlah, saj 

je treba preprečiti čim več stikov. 

Na daleč smo se malo pogovarjali, 

nato pa sem odšel.  

Anže Sitar 

 

Pomagala sem na vrtu - posadila nekaj 

rož, razrahljala zemljo, pobirala kam-

ne ...  Seveda pa ves čas pomagam tudi 

stari mami. 

 Katarina Zorman 

Slovenska filantropija vsako leto razpisuje natečaj JUNAKI NAŠEGA ČASA.  

Sodelovali smo z interesno dejavnostjo Vitezi današnjega časa in dobrodelno peko peciva. Ob številnih 

prostovoljskih dejavnostih, ki smo jih letos na šoli izvedli, je šola pridobila naziv JUNAKI NAŠEGA ČASA. 

Šola pridobi zastavo, najbolj angažirani učenci pa tudi priznanja.  

Iskrene čestitke! 



Beseda da besedo 

 

USEDEMO SE Z LARO KRANJEC,  

     UČENKO: "LAHKO SEM ČLOVEK ZA ZAVESO" 

Kako najstniki gledajo na svet ... 

Razkrije nam vse podrobnosti o sebi,  

svojih začetkih in načrtih za prihodnost 

Vem, da rada poješ, igraš kitaro 

in klavir. Od kdaj se ukvarjaš z 

glasbo in kaj te je navdihnilo za 

začetek?  

Z glasbo se ukvarjam že od ma-

lih nog. Starši pravijo, da sem že 

kot malček gledala glasbene 

videoposnetke in plesala po 

dnevni sobi oz.  skakljala ob mi-

zici, ker še nisem znala hoditi. 

Resno pa sem se z glasbo zače-

la ukvarjati v drugem razredu, ko 

sem se vpisala v glasbeno šolo. 

Ob prejemu pisma, da sem spre-

jeta, sem bila tako zelo vesela! 

Seveda pa nisem bila vedno  

zadovoljna s svojo odločitvijo, saj mi 

je glasbena šola vzela kar precej 

prostega časa. Za začetek so me 

seveda navdihnili pevci in pevke, ki 

sem jih oz. jih še poslušam. Zelo 

sem vesela, da sem glasbeno šolo  

končala in očitno tako ali drugače ne 

morem brez kitare, saj se naprej 

učim v zasebni šoli. 

Če bi lahko spoznala eno osebo (živo 

ali mrtvo), katera bi bila? Zakaj? Če 

bi ji lahko zastavila eno vprašanje, 

katero bi bilo?  

Če bi lahko spoznala eno osebo ... 

Težko vprašanje. Verjetno bi bila to  

Taylor Swift ali pa Harry Potter. Reci-

mo Harry Potter. Njega bi izbrala  

zato, ker je najlepše bitje na tem 

svetu poleg mojega psa in ker je do-

živel toliko stvari, o katerih želim 

vedeti več. Vprašala bi ga, če mi  

lahko uredi pismo za Bradavičarko, 

akademijo za čarovnike, ali vsaj  

vstopnico za London, od koder bi 

prišla v Prečno ulico, ki si jo tako 

zelo  želim obiskati. 

Že od majhnega imaš rada mačke; 

kako da ste se na koncu odločili za 

psa?  

Tudi to je težko vprašanje. Ver-

jetno zato, ker smo ugotovili, da 

če bi  kam šli, mačke ne bi 

mogli jemati s sabo, poleg tega 

bi nam verjetno uničila pohiš-

tvo, česar pes ravno ne more. 

Prav tako smo želeli žival, s ka-

tero bi se lahko aktivno ukvarja-

li, in pes je seveda boljša izbira, 

saj z mačko ni ravno normalno 

iti v mesto ali na sprehod.  

Vem, da se v šoli zelo trudiš za 

svoje ocene in druge uspehe, 

kaj je tvoj cilj?  

Moj cilj je, da bi na koncu svoje-

ga življenje rekla: "Pismo, to si 

pa dobr' nared'la." Res, želim 

doseči to, da bom uspešna. 

Karkoli naj bi to  pomenilo. Že-

lim pomagati in živeti udobno 

življenje, z veliko sreče.  Želim 

narediti veliko dobrega za svet. 

Ni mi mar, da bo polovica sveta 

vedela, da obstajam. Lahko 

sem človek za zaveso. Želim pa, 

da bom  ponosna nase, da bom 

vedela, da sem naredila spre-

membo in da sem nekomu  po-

lepšala dan. 



 

Kaj ti je poleg družine in prijateljev 

najpomembnejše v življenju?  

Najpomembnejši v mojem življenju 

je moj pes, če pa ga štejemo pod  

družino, je zame najpomembnejša 

glasba. Tolikokrat, kot mi je  po-

magala glasba, mi ni še nihče. 

Ena pesem za pravo počutje, ki 

te  navdihne, ali ti svet postavi 

na glavo, da se zamisliš. Včasih 

grem  domov ob neki pesmi in si 

Intervjuvala sem našo novo zanimivo, vedno nasmejano knjižničarko. An-

dreja Nagode Burger je že tri mesece naša nova knjižničarka, saj se je naša 

dosedanja knjižničarka, ga. Jožica Plevel, upokojila. Ga. Andreja je bila že 

knjižničarka in učiteljica slovenščine na drugih šolah. Med pogovorom me je 

najbolj pritegnilo to, da je kot odrasla ugotovila, da ima disleksijo, ki jo je 

uspešno premagala z veliko branja.  

Novinka na šoli 

ANDREJA NAGODE 

BURGER 

Koliko časa ste že knjižničarka? 

Vas to delo veseli?  

Sedemnajst let. Da, zelo me veseli. 

Kaj vas je navdušilo, da ste se od-

ločili za ta poklic?  

Že kot deklica sem se igrala 

knjižničarko in se zanimala za ta 

poklic.  

Prosim, opišite mi delo knjižničarja.  

Vsako jutro začnem s popravilom 

knjig. Vpišem nove knjige v kata-

loge. Sledi izposoja, svetovanje 

učencem, delo z računalnikom, 

pospravljanje knjig, projektno delo. 

Katere vrste knjižnic poznamo?  

Poznamo šolsko, splošno 

(občinsko), narodno (NUK), univer-

zitetno in specialne knjižnice. 

Kakšni so glavni delovni pripomočki 

knjižničarja?  

Računalnik in knjižnični katalog v 

sistemu Cobiss.  

Kakšno znanje mora imeti 

knjižničar?  

Knjižničar mora imeti dober spomin, 

rad mora brati in mora biti vešč 

komunikacije. 

Na kateri ustanovi se lahko izo-

bražuješ za knjižničarja?  

Da postaneš knjižničar, moraš 

končati univerzitetni študij bibliote-

karstva in pridobiti pedagoško izo-

brazbo.  

Mora knjižničar poznati vsebino 

vseh knjig v šolski knjižnici?  

Vseh ne, to vendar ni mogoče! Poz-

nati pa moram avtorje in kakovost 

knjižnih izdaj. 

Je vaša naloga tudi odpravljanje 

poškodb knjižničnega gradiva?  

Seveda ...  

Katero znanje uporabljate pri svo-

jem delu (iz lastnih izkušenj)?  

To pride s prakso. Dlje časa, kot si 

knjižničar, lažje pomagaš, odvisno 

od značaja.  

Imate občutek, da na naši šoli 

otroci veliko berejo?  

Učenci veliko obiskujejo knjižni-

co. Nekateri berejo zelo veliko, 

nekateri pa občasno ali pa sploh 

ne.  

Ali učencem kdaj preberete 

kakšno pravljico?  

Da, pri mlajših učencih ve-

likokrat berem. 

Katero tematiko si učenci najpo-

gosteje izposodijo?  

Odvisno. Izbirajo si knjige z 

znanstveno fantastiko, detektiv-

ke, kriminalke, popularne sage 

… 

Kako učence motivirate za bran-

je?  

Če vidim, da je učenec bolj ra-

doveden, mu po navadi po pogo-

voru glede na izkušnje ponudim 

knjigo.  

Opravljate še kak drug poklic? 

Da, sem tudi učiteljica 

slovenščine. 

Hvala, da ste sodelovali v intervjuju. Želim vam veliko veselja pri delu med knjigami in z učenci ter da bi se 

dobro počutili na naši, komendski šoli! 

 

knjižničarka 

mislim, no, to je motivacija. 

Ta pesem je  prava! Nekatere 

so mi pomagale preroditi 

težave, druge pa mi enostav-

no  naredijo dan lepši. 



Vaja dela mojstra. 

POGOVOR Z MILOJKO VOLKAR,  

nekdanjo učiteljico likovne umetnosti. 

Naša šola je okrašena z deli učencev vseh generacij, ki jih je s svojim zanosom, po-

trpežljivostjo in ljubeznijo do dela spodbudila Milojka Volkar, ki je decembra 2019, 

hkrati s knjižničarko Jožico Plevel, odšla v pokoj. Ker je šestošolce hitro pridobila na 

svojo stran in smo na ure likovne umetnosti z veseljem prihajali, sva se odločila, da ji 

zastaviva nekaj vprašanj. Prav tako smo se želeli pogovoriti z go. knjižničarko, a je 

rekla, da je bila te pozornosti deležna nedolgo tega …  

Koliko let že učite na naši šoli?  

Šestindvajset let. 

Kaj vas je navdušilo za poučevan-

je LUM?  

Rada imam umetnost in otroke.  

Vas je že v mladosti navduševala 

umetnost? 

 Da.  

S katerimi pripomočki ste najraje 

ustvarjali v mladosti?  

S temperami.  

Imate za mlade umetnike kakšen 

nasvet?  

Imam: Vaja dela mojstra! Za 

uspeh je potrebno veliko dela in 

spoznavanja umetniških del. 

Taja Štefanič, 9. c 

Ste kdaj učili še kak drug pred-

met?  

Sem:  slovenščino, gospodinjstvo 

in etiko. 

Si želite na naši šoli kaj spremeni-

ti?  

Želim si, da bi imeli učenci dru-

gačen odnos do dela. Želim si, da 

bi spoznali, kako pomembno je, 

da v svoje delo vložiš veliko truda. 

Mislite, da boste po odhodu v 

pokoj pogrešali našo šolo in 

učence?  

Da, tiste, ustvarjalne.  



 

POGOVOR Z UČITELJICO TINO KOSI 

Privlači me svoboda, ki jo ima učitelj likovne umetnosti 

Ste si že kot majhni želeli po-

stati učiteljica likovne umetno-

sti? Zakaj, kaj vas je pri tem 

poklicu navdušilo?  

Za poklic učiteljice sem se od-

ločila zelo spontano, brezgla-

vo, bi rekli moji starši. Svojo 

mladost sem preživljala kot 

skavtinja in pri skavtih je nava-

da, da starejši vodijo mlajše. 

Tako sem dobila izkušnjo po-

dajanja nekega znanja, pomoči 

drugemu, predvsem pa prevze-

manja odgovornosti. Vse to je 

vodilo k odločitvi biti učitelj, saj 

naš poklic zavzema vse to. Za-

kaj likovne umetnosti? Privlači 

me svoboda, ki jo ima učitelj 

likovne umetnosti. Učni načrt 

likovne umetnosti ti omogoči, 

da se res lahko razvijaš, izva-

jaš različne ideje, spreminjaš, 

prilagajaš snov generacijam, ki 

prihajajo, ustvarjaš vedno nove 

izdelke, motive, tehnike …  

Katero šolo ste obiskovali ali 

imate šolanje v lepem spomi-

nu?  

Obiskovala sem Osnovno šolo 

Koroška Bela, nato Gimnazijo 

Jesenice. Šolanje imam v zelo 

lepem spominu in svoje odloči-

tve obiskovati gimnazijo ne bi 

spremenila, saj mi je dala po-

trebno širino. Po končani gim-

naziji sem vpisala likovno pe-

dagogiko na Pedagoški fakul-

teti v Ljubljani. Tudi študij mi je 

ostal v lepem spominu, bi pa 

ga z "današnjo pametjo" zaklju-

čila hitreje, saj sem z diplomo 

odlašala kar nekaj časa. 

Ste, preden ste prišli na OŠ 

Komenda Moste, delali že kje 

drugje? 

 Preden sem se zaposlila na 

naši šoli, sem učila na OŠ 

Preddvor, in to v podaljšanem 

bivanju, kombinacijo prvih in 

drugih razredov, ki so bili pravi 

sončki. Kar nekaj let, že med 

študijem, sem delala tudi v pro-

izvodnji Elana, kar je bila po-

sebna izkušnja. Naučilo me je, 

da nobeno delo ni sramotno, 

dokler si služiš pošten kruh.  

Ali vam je na OŠ Komenda 

Moste všeč, zakaj?  

DA, ZELO. Na šoli vlada dobra 

klima, vsak je pripravljen po-

magati vsakemu. Gradimo do-

bre medsebojne odnose med 

učitelji in tudi z vami, učenci. 

Gradimo na inovativnosti, razvi-

jamo nove ideje. Super! 

Kateri del likovnega ustvarjanja 

vam je najbolj všeč (risanje, slika-

nje, kiparjenje ...)? Zakaj? 

Najbolj mi je všeč grafika, saj od 

mene zahteva veliko truda. Po na-

ravi nisem najbolj natančen člo-

vek, rada naredim hitro in veliko-

krat površno. Grafika pa zahteva, 

da stopim korak nazaj, premislim, 

sem natančna, saj odtis ne dopu-

sti nobene napake. Če torej želiš 

dober grafični odtis, si počasen, 

natančen, vztrajen. In na koncu te 

kljub vsemu trudu izdelek nekje 

preseneti. 

Lahko imenujete umetnika, po ka-

terem se zgledujete? Zakaj? Kate-

ra njegova/njena dela so vam naj-

bolj všeč? Težko bi izpostavila le 

enega. Privlači me sodobna umet-

nost in njeni različni tokovi, posku-

si, iskanje novega, instalacije, kon-

ceptualna umetnost, kako lahko z 

malo povemo veliko …  

Je kdo, ki vas je pri tem poklicu 

navdušil?  

Moja predhodnica na naši šoli, ga. 

Milojka Volkar. Poznam jo le nekaj 

mesecev, a kljub temu mi je poka-

zala pot v poučevanje likovne 

umetnosti. Koliko elana, prijazno-

sti, umetniškega zanosa, volje 

do dela, skrbi za učence, sode-

lavce ... Le želim si lahko, da bi 

mi njen zgled kazal smer še 

mnogo let!  

Ste kdaj narisali kakšno sliko, 

na katero ste še posebej pono-

sni?  

Težko izpostavim eno samo. Mo-

rebiti busta (človeška glava), ki 

smo jo na fakulteti izdelovali pri 

pouku kiparstva. S profesorjem 

dolgo nisva našla skupnega jezi-

ka. Lahko bi rekla, da nanjo ni-

sem ponosna, ker je "zelo do-

bra", ampak ker sem jo sploh 

končala. Res mi je dala vetra!  

 

Katere motive najraje upodablja-

te (živali, rastline, predmete …)?  

V zadnjem času bolj malo 

ustvarjam, saj mi trenutna situa-

cija v življenju tega ne dopušča 

velikokrat. Če se lotim risanja, 

velikokrat kljub odločitvi, da da-

nes pa res ne bom, zaidem v 

risanje pokrajine. Zdi se mi, da 

tega motiva še nisem popolno-

ma izčrpala. Če ustvarjam v gra-

fiki, so motivi po večini abstrakt-

ni. Kiparim in slikam za svojo 

dušo ne.  



Zakaj ste se odločili za ta poklic? 

Ker ljudi rad osrečujem s hrano. 

Kako bi s tremi besedami opisali 

svoj delovni dan?  

Kuham z veseljem. 

Se vam zdi ta poklic težak?  

Če si zdrav, ni nobeno delo težko, 

sicer pa je v kuhinji dostikrat vroče, 

slab zrak in veliko drugih nevarnosti 

(ostri noži, spolzka tla, vroča voda 

ali olje). 

Ljudi rad osrečujem s hrano. 

POGOVOR S KUHARJEM ROBIJEM 

Ko pomislimo na šolo, seveda v prvi vrsti pred seboj zagledamo učitelje, učne ure, učbenike, pisanje, 

prepisovanje, teste, tablo, krede, učitelje, šolske izlete, sošolce … Vendar pa je nemalo otrok v času, 

ko smo zaradi epidemije korona virusa ostalo doma, omenilo, da pogreša šolske malice in kosila! In 

velikokrat je zelo pomembno vprašanje, ki nehote med poukom zmoti učiteljevo razlago, prav "Kaj bo 

danes za malico?". Vemo, da ima šola veliko srečnih točk, in eno je zagotovo šolska kuhinja. Zato sem 

– še pred zaprtjem šol – tokrat kuhinjo obiskala z drugačnim namenom kot sicer: šla sem poklepetat s 

kuharjem Robijem. 

Ste pred našo šolo delali kje 

drugje?  

Da. Delal sem v gostilni, v vrtcu, 

v kuhinji ene izmed zavaroval-

nic. Zdaj sem tu, v šoli, kjer se 

mi zdi, da se imam lepo in uži-

vam, ker sem v stiku z otroki. 

Rad jim tudi kaj razložim, pred-

vsem v zvezi s hrano. 

Katera je vaša najljubša jed?  

Vampi, ker imam rad jedi "na žli-

co", marsikdo pa jih ne mara. 

Kaj vam je pri vašem poklicu 

najbolj všeč?  

Da se v kuhinji vsak dan doga-

ja nekaj novega ter da je ta 

poklic zelo dinamičen in zani-

miv. 

Kako bi opisali otroke, za ka-

tere vsak dan kuhate?  

Otroci so zelo iskreni in rado-

vedni, žal pa je v času izobilja 

včasih težko ustreči vsem 

okusom. Se pa v kuhinji trudi-

mo kuhati zdravo in pestro. 

Kako pa bi opisali učitelje na na-

ši šoli?  

Učitelji so na splošno prijazni in 

nezahtevni, me pa najbolj moti, 

ko pridejo na kosilo, se v pričo 

otrok vrivajo v vrsto in so s tem 

slab zgled za otroke. So pa na 

srečo tudi svetle izjeme, ki so jim 

lahko za vzor. 

Vas je kdaj, med delom, česa 

strah? Strah me je, da ne bi imel 

na voljo potrebnih živil in ne bi 

mogel skuhati hrane za otroke; 

da bi otroci ostali lačni. 

Bi za konec radi še kaj dodali? 

Poklic kuharja je zelo zanimiv in 

plemenit, zato ga je treba spošto-

vati. 

Anja Poje, 8. c 

Hvala, da ste si vzeli nekaj svojega dragocenega časa in po-

klepetali z nami.  



 

Kako si se imela in kaj vse si po-

čela, ko si bila v mojih letih? 

Ko sem bila v tvojih letih, sem 

počela precej podobne reči kot ti. 

Poleg šole, ki mi ni povzročala 

nobenih preglavic, sem rada bra-

la, se družila s sorodniki in prijate-

lji, se zadrževala v naravi, hodila 

na izlete ... V tistih letih sem se 

vpisala tudi k skavtom, ki so v 

naslednjih letih postali moja 

osrednja dejavnost. Kar sedem-

najst let sem bila aktivna! Najprej 

v Komendi, potem pa sem poma-

gala in celo prevzela vodenje ce-

lotne slovenske skavtske organi-

zacije.  

 

Kdo te je navdušil oz. kaj te je 

najbolj pritegnilo k študiju geogra-

fije in slovenščine? 

Odločitev za študij je prišla bolj 

mimogrede. Nisem se kaj dosti 

ukvarjala s tem. V osnovni šoli 

sem ves čas govorila, da bom štu-

dirala matematiko, čeprav mi je 

učiteljica za slovenščino večkrat 

rekla, da me je škoda za to in bi 

se morala ukvarjati s slovenščino. 

Ne vem, če je bilo to odločilno. V 

srednji šoli sem si premislila in se 

res vpisala na slovenistiko. Zra-

ven pa še na geografijo, ker me je 

tudi to področje od nekdaj zani-

malo.  

 

POGOVOR S TETO DAMJANO,  

nekdanjo učenko naše šole 

Moja teta Damjana je bila učenka Osnovne šole Komenda Moste. 

Gimnazijo je obiskovala v Kranju, potem pa je v Ljubljani študirala 

geografijo in slovenščino. Zaposlena je na Filozofski fakulteti v 

Ljubljani. Živi v Cerkljah na Gorenjskem. 

Kam vse so te vodile poti, katere 

države in celine si že obiskala in 

kje ti je bilo najbolj všeč? 

Hmmm. Evropo sem prečesala po 

dolgem in počez. Od evropskih 

mest imam najraje Dunaj, kamor 

grem zelo pogosto. Bila sem tudi 

že v Južni in Severni Ameriki ter 

Afriki. Manjkata mi Azija in Avstra-

lija. Pravzaprav mi je bilo povsod, 

kjer sem bila, zanimivo. Še najbolj 

je na moje nadaljnje življenje in 

delo vplival obisk slovenskih roja-

kov v Argentini leta 2011. To je bil 

moj zasebni obisk, pozneje sem 

Slovence po svetu začela obisko-

vati tudi službeno. Večkrat sem 

bila že pri Slovencih v ZDA in Ka-

nadi. Sicer mi je bilo pa nepozab-

no tudi na Sejšelih. 

 

Zakaj se zavzemaš za Slovence po 

svetu in jih učiš ohranjati materni 

jezik? 

Slovenci so se v preteklosti iz raz-

ličnih vzrokov izseljevali po svetu. 

Eni zaradi političnih razlogov, drugi 

zaradi iskanja dela in boljšega živ-

ljenja, tretji zaradi česa drugega. 

Skoraj vsem je skupno to, da jim 

je domovina ostala zapisana v sr-

cu in se trudijo ohranjati vsaj kaj 

slovenskega tudi tam, kjer zdaj 

živijo. Prelepo je na drugem koncu 

sveta slišati, kako se pogovarjajo v 

slovenskem jeziku, ki ga že več 

generacij starši prenašajo na svo-

je otroke. Ustanovili so tudi slo-

venske šole in druge dejavnosti, ki 

jim pri tem pomagajo. Žal pa je z 

leti vedno težje in se jezik kljub 

vsemu izgublja. Zato skušam 

pomagati, kolikor se da: z učbe-

niki, seminarji za učitelje, tečaji 

slovenščine v Ljubljani … 

 

 

Katere stvari v svojem poklicu 

najraje opravljaš? 

Najraje počnem to, kar sem že 

omenila. Obiskujem slovenske 

skupnosti po svetu in jim posku-

šam pomagati, kolikor zmorem 

in znam. Rada pripravljam tudi 

gradivo za učenje slovenščine, 

rada učim otroke, rada sodelu-

jem na izpitih iz slovenščine ... 

 

Prebrala si že veliko knjig. Čigava 

dela so te najbolj pritegnila? 

Zelo rada prebiram klasično lite-

raturo, od slovenskih avtorjev v 

zadnjem času še največ Cankar-

ja, ki je imel lani jubilejno leto. 

Sicer pa veliko berem zamejske 

in izseljenske pisatelje. Od so-

dobnih slovenskih pa je moj pri-

ljubljeni pisatelj Drago Jančar.  

 

Vem, da z veseljem opravljaš 

svoje delo. Gotovo bi se še en-

krat odločila za isti poklic? 

To je zanimivo vprašanje. O tem 

poklicu nisem sanjala od zmeraj, 

kot to uspe nekaterim, pa vendar 

mi je uspelo najti nekaj, kar je 

postalo moj sanjski poklic. Ne bi 

zamenjala.  

 

Hvala za pogovor. 



Potujemo 

V soboto, 26. 10. 2019, smo se ob enih popoldne 

odpravili v Trst, od koder smo odšli v London. Let 

je trajal okoli dve uri.  

Prvi dan si nismo ogledali nobene znamenitosti, 

saj smo prispeli že kar pozno. Spali smo pri druži-

nah v delu Londona, ki se imenuje Catford. Druži-

ne so bile zelo prijazne, prav tako pa tudi ostali 

domačini.  

Naslednji dan smo se zbrali na avtobusni postaji 

nedaleč od naših domov. Bila je nedelja, zato smo 

imeli veliko časa za ogledovanje znamenitosti. 

Najprej smo šli na Trafalgar Square, ki je ime do-

bil po bitki pri Trafalgarju. Sredi trga stoji kip po-

veljnika Nelsona, in to na podstavku, visokem okoli 

70 metrov. Za tem veličastnim trgom stoji Narodna 

galerija, ki smo jo obiskali, a ne za dolgo. Bolj po-

drobno smo si ogledali samo sliko Vincenta van 

Gogha, Sončnice. Preden smo si pogledali menjavo 

straže pri buckinghamski palači, smo videli še angle-

ške stražarje na konjih. Sprehodili smo se čez trg 

svetega Jamesa in že prišli do buckinghamske pala-

če. Čeprav smo bili kar daleč od stražarjev, je bilo 

zanimivo. V Greenwichu smo si ogledali observatorij, 

univerzo in pomorski muzej, tam je tudi pomorska 

šola. Pri observatoriju smo videli začetni poldnevnik 

in razne naprave (ure, teleskope). Ljudje pravijo, da 

je najlepši razgled na London prav iz observatorija. Z 

avtobusom smo se pripeljali do arene O2, ki je bila 

zgrajena leta 2000. Bilo je veliko polemik, saj je stala 

toliko kot pet bolnišnic. Mislili so jo podreti po enem 

letu, ampak še kar stoji in je verjetno sploh ne bodo 

podrli, saj jim prinaša velik dobiček. V njej se odvijajo 

teniški turnirji, koncerti in druge prireditve, okrog je 

tudi veliko restavracij in trgovin. To je bilo za en dan 

dovolj in odšli smo domov, kjer so nas čakale dobre 

večerje, česar smo se hitro navadili. 

V ponedeljek smo šli prvič v našo šolo, Oxford Inter-

national v Greenwichu. Prvi dan smo bili vsi učenci iz 

Slovenije skupaj, naslednji dan pa smo se razdelili. V 

šoli smo bili do dvanajstih, potem pa smo se odpravi-

li v gostilno, kjer smo vse dni med tednom jedli. Obi-

skali smo Globe Theatre, kjer nam je vodič povedal 

vse o njem. Sedanje gledališče je že tretje, saj sta 

prvi dve pogoreli. Od daleč smo si ogledali tudi Novi 

ŠTUDIJSKO POTOVANJE V LONDON 



 

Greenwich z najvišjimi zgradbami v Londonu, med 

drugim tudi The Shard oz. Črepinja zaradi značilne 

oblike. Po Milenijskem mostu (zgrajen leta 2000 

in ko so ga odprli, je približno deset ljudi padlo z 

njega zaradi slabe konstrukcije) smo šli do kate-

drale svetega Pavla, ki je tretja največja katedrala 

na svetu, potem pa spet vožnja v Catford in k dru-

žinam. 

V torek smo po zajtrku, pouku in kosilu odšli v 

Tower of London, v katerem so dolgo časa živeli 

kralji in kraljice. Ogledali smo si razstavo orožja, 

oklepe vojakov, obleke kraljev in pa seveda tudi 

Crown Jewls – gre za originalne krone nekdanjih 

kraljev in kraljic. Zelo blizu je Tower Bridge, ki smo 

si ga ogledali od daleč. Učiteljice so nas ta dan 

peljale na bovling, kjer smo se močno zabavali. 

V sredo je nekje na poti do naše šole prišlo do 

nesreče in zaradi zastojev smo imeli namesto šti-

rih samo dve uri pouka. Popoldne smo šli v Mada-

me Tussauds, kjer smo si ogledali voščene lutke 

igralcev, pevcev in drugih zvezdnikov ter zgodovin-

skih oseb. V House of Parliament smo spremljali 

neko razpravo, a ne dolgo. Na Picadilly Street smo 

si kupili nekaj spominkov, enega od naših sošol-

cev pa je ulični umetnik "uporabil" v svoji predsta-

vi. 

Naslednji dan smo šli na Covent Garden, kjer so 

večinoma trgovine s spominki in pa tudi dražje 

trgovine. Ker je bilo tisti dan kar lepo vreme, se je 

naša vodička odločila, da nas pelje na London Eye. 

Čakali smo kar nekaj časa, ampak je bilo vredno, saj 

je pogled izjemen! Videli smo tudi Big Ben, ki pa ga na 

žalost prenavljajo.  

V petek je bil naš zadnji dan v šoli in dobili smo diplo-

me. V naših učnih skupinah so bili še Francozi in Rusi. 

Ta dan je popestrila vožnja z ladjico po reki Temzi. Pe-

ljali smo se tik pod Tower Bridgem, kar je bil še pose-

bej zanimivo. Šli smo v Churchillove bunkerje in nje-

gov muzej, kjer smo obiskali njegove originalne sobe 

in spoznali način življenja v bunkerjih, prav tako pa 

tudi njegovo življenje pred drugo svetovno vojno. Ogle-

dali smo si Westminister Abbey, v kateri se praviloma 

poročajo kralji in kraljice. Notri na žalost nismo šli. 

V soboto smo večino dopoldneva preživeli v nakupo-

valnem središču, saj je morala vodička oditi na urgen-

co z našim sošolcem, ker se mu je tako hudo vnelo 

oko. Popoldne je bil na urniku naravoslovni muzej. Naj 

naštejem nekaj najbolj zanimivih delov muzeja: deblo 

okoli tisoč let stare sekvoje, razstava dinozavrov, kit 

glavač v naravni velikosti (velik približno 30 metrov).  

Zvečer smo šli še enkrat po nakupih na Oxford Street, 

kjer smo zapravili skoraj štiri ure in smo morali biti ves 

čas previdni, da nas ne oropajo. 

V nedeljo dopoldan smo spakirali kovčke za odhod. 

Na letališču nismo imeli večjih težav. Na domačih tleh 

smo varno pristali okoli pol devetih. Veliko smo se za-

bavali, predvsem pa smo veliko videli ter se veliko na-

učili! 



ZIMSKI ŠPORTNI DAN 

V sredo, 15. januarja, smo se petošolci šli sankat na Goro, saj so zasnežili 

hrib. Na Goro smo se odpravili po jutranji malici. Šli smo peš, saj je Gora vas v 

naši občini Komenda. Nekaj časa smo se sankali z rekviziti, ki smo jih prinesli s 

seboj. Nato smo šli na sprehod do lovskega doma, kjer smo se malo okrepčali s prigrizki iz nahrbtnika. 

Nazaj grede smo se spet ustavili na sankališču, kjer smo se zabavali na snegu. Sankali smo se in iz snega 

ob progi oblikovali  zgradbe. Okrog trinajste ure smo prišli nazaj v šolo. 

POTOVANJE PO ŠPANIJI 

Kako smo navijali za našega kolesarja Tadeja  

 

Ob tretji uri zjutraj smo vstali in pojedli zajtrk. Šli smo še po 

prijatelje in potem na letališče v Benetke, kjer smo čakali 

eno uro. Šli smo na letalo, polet je trajal dve uri. Ko smo pristali, 

smo se peljali do Madrida in si sposodili kombi. S kombijem smo šli navijat. Tam smo 

našli palice za zastave in srečali so nas novinarji, ki so nas malo povprašali. Navijali 

smo: "Dajmo, naši! Dajmo, naši!" Med dirko je začelo deževati in oblekli smo se v peler-

ine. Potem smo navijali v kombiju in se odpeljali naprej, pred kolesarje. Videli smo, da 

je Tadej zmagal. Njegova starša sta bila zelo vesela. Potem smo se odpeljali do hotelov 

in odšli spat.  

Naslednji dan smo prijatelje povabili na zajtrk. Obiskali smo muzej voščenih lutk. Nato 

smo šli navijat še na zadnjo dirko. Spustili so nas notri. Policist nama je dal kartici, da 

sva španski policistki – samo slikico sva morali prilepiti. Potem smo se fotografirali s 

Tadejem in odšli do hotelov.  

Zadnji dan smo si ogledali mesto Madrid in znamenitosti. Odšli smo na letališče in še 

malo čakali. Šli smo po darilo za bratca in odšli na letalo do Benetk in od tam smo se 

odpeljali domov. To je bilo najboljše potovanje.  



 

UTRINKI S TABORA V DOLENJI VASI PRI ČATEŽU 

 

Ko smo z avtobusom prišli v dom Čebelica, sem se počutil v redu. Učitelj nam je dajal navodi-

la. Začeli smo in priznam, da je bilo težko, ampak začetki so vedno težki. Potem je nastopilo 

kosilo. Najedel sem se mnjam, mnjam, mnjam. Zvečer smo šli na nočni pohod. Hodil sem s 

Petrom. 

Drugi dan, ko sem vstal, sem si moral takoj umiti zobe in iz pižame. Pozneje smo imeli zajtrk. Sledila je orienta-

cija: kompas, zemljevid. Zvečer smo se v sobi igrali s Tianovo skokico. Zaspali smo zelo pozno.  

Zadnji dan sem se zbudil in skozi okno videl zelo močno svetlobo. Pogledal sem po sobi in še nihče ni vstal. Zdelo 

se mi je zelo čudno. Šel sem na WC. Potem sem zbudil vse v svoji sobi. Dan se je končal z odhodom domov. 

 

 

V torek, 10. marca 2020, smo imeli zabavo. Pokazali smo nastope, ki so bili zabavni. Plesali 

smo. Nekatere pesmi so bile zabavne, druge pa mirne. Imeli smo se super. Na zabavi so hoteli 

snemati program, a so na žalost pozabili kamere doma. Če bi jih imeli, bi nas lahko naši starši 

doma gledali. Po zabavi smo se šli stuširat. Naslednji dan smo šli na avtobus in domov. Na tem avtobusu 

sem pozabila pohodne čevlje, ko smo dajali kovčke ven. Na taboru sem se imela zelo zelo zelo veliko veliko zabavno.   

NOČNI SPREHOD 

Bila je že skoraj tema in takrat smo se odpravili ven. Tam so nam predstavili petrolejko. To je 

umetno svetilo, ki ga je človek uporabljal v starih časih. Da petrolejka sveti, je potrebno gori-

vo, ki se mu reče petrolej, skrit pa je na dnu petrolejke. Oblekli smo varnostne jopiče in v pa-

rih s petrolejko v rokah odšli od doma Čebelica. Učitelj je s sabo vzel še laser, ki je imel zelo močno luč.  

Po nekaj časa hoje smo zavili na ozko pot, ki nas je pripeljala do travnika. Odložili smo petrolejke in se postavili v krog. 

Učitelj, ki nas je vodil, nam je pokazal ozvezdje Oriona, za katerega so Grki verjeli, da je njihov bog. S pomočjo tega 

ozvezdja lahko najdemo najsvetlejšo zvezdo Sirij. Najdeš pa jo tako, da Orionov poševni pas podaljšaš tako poševno, da 

prideš do neke zelo svetle zvezde. Mnogi, tako kot jaz, smo mislili, da je najsvetlejša zvezda Severnica, a je ta le petdese-

ta po moči. Pokazali so nam tudi planet Venero. Pogovarjali smo se o planetih, da so nekateri plinasti in ne bi mogli stopi-

ti nanje, na nekatere pa lahko. Pred kratkim je nad Novim mestom priletel 2m velik meteorit. Poimenovali so ga Novo 

mesto. Vrnili smo se v dom in zaspali. 



Naše pravice 

BREZSKRBNO LETENJE NA 

 KRILIH SVOBODE  

Svoboda je  del našega vsakdana. Je ena izmed temeljnih človekovih gonilnih sil, prav tako tudi človekova 

pravica. Za mnogo ljudi je nič več kot le hrepenenje, mnogi pa jo jemljejo kot samoumevno. Svoboda je ena 

naših najpomembnejših vrednot, katere izgube nočemo in tudi ne bomo trpeli. Je nekaj, za kar smo se borili 

in kar moramo spoštovati. Je naša dediščina in na to bi morali biti ponosni. Brez dvoma pa lahko trdimo, da 

delček slovenskega ponosa predstavlja modrozelena barva naravnih jezer, med katerimi nekatera skriv-

nostno presahnejo, prečudovite pokrajine, obdane z gorami, ki segajo do brezskrbnega modrega neba, ka-

terega barva spominja na naše bistre reke. Naša dolžnost je, da se za našo naravno dediščino zavzemamo, 

jo ohranjamo tako, kot je, in smo hvaležni za raznolikost pokrajin, dobre razmere, v katerih živimo ter pred-

vsem za naravne lepote, kot so s skrivnostmi obdane temne jame, v katerih se skrivajo številne že in še ne 

odkrite zakladnice biserov žive ter nežive narave, ter skromna, vendar obetavna morska obala, v kotičke 

katere rade zahajajo številne živali, med njimi tudi galebi.   

Galebi, živahni in vsejedi ptiči, so tako rekoč vsemogočni, saj znajo plavati, hoditi in leteti. Njihove sive peru-

ti in rumeni kljuni, s katerimi spuščajo značilen vreščeč zvok, sestavljajo prečudovito podobo, ki pooseblja 

svobodo. Radi so v družbi drugih galebov, vendar pa včasih kakšnemu galebu prija tudi letenje po mirnem, 

samotnem nebu, v družbi oblakov in vetra, ki mu razčesava perje kot mama majhnemu otroku lase, z lju-

beznijo in potrpežljivostjo.  

Takrat začuti nek neznan, neubesedljiv občutek. Začuti neodvisnost od okolice, začuti odgovornost, da ure-

sniči samega sebe tako, da živi svoje vrednote, da je neomejen in se ne boji želeti nemogočega. Začuti na-

mreč svobodo. Osebno svobodo, ki jo v neomejenih količinah skladiščimo vsak zase v zaprašenih in pozab-

ljenih kotičkih našega srca. Pri svobodi namreč ne gre za odločitev, sprejeto na podlagi tujih mnenj. Do sre-

če ne prideš tako, da poskušaš biti všečen drugim. Gre za to, da se odločimo biti odgovorni, svobodni, da se 

ne obremenjujemo z mnenji drugih, da živimo svoje samostojno življenje. Gre za to, da nas posledice naših 

odločitev povzdignejo od tal visoko v nebo – med kraljevsko modro perje lastovke – in nam omogočijo navi-

dezno brezskrbno letenje na krilih svobode. In ko med oblaki, pripravljajočimi se na dež, lebdimo in uživa-

mo v vetru, nam še vedno ostane tista človeška skrb za druge. 

Prepustimo se toku vetra in ta nas odnese v nam neznane kotičke modrega neba, s katerega je veter prav 

za nas razpihal temne oblake. Tam vsemogočni kot galeb z lahkotnostjo lastovke jadramo v skoraj brezčas-

ju, družbo pa nam dela veter. In takrat jo začutimo. Svobodo.  

      Mojca Gmajner, 9. a 



 

IŠČE ME SREČA  

Razmišljanje ob verzih Valentina Vodnika 

 

Sreča je nekaj, za kar se moraš potruditi. Sreča ne pride sama od sebe, saj če ti ne boš prijazen do drugih, tudi 

oni ne bodo do tebe. Če želiš nov telefon, moraš zanj delati, da si ga lahko privoščiš, in ko si ga, si neizmerno 

vesel. Ali pa ko nekomu pomagaš nesti vrečke iz trgovine do avta in se ti zahvalijo ter se nasmehnejo, te napolni 

toplina in veselje, saj veš, da sta bila nasmeh in zahvala iskrena in sta prišli iz srca.  

Sreča me velikokrat obišče. Takrat, ko pomagam sošolki z učenjem, ko se igram z bratom ali ko jem pokovko in 

gledam romantične filme. Sreča me obišče tudi ob najmanjši stvari, na primer, ko se mi nekdo nasmehne, ko ga 

pozdravim ali ko me nekdo pohvali. Sreča ne pride samo z materialnimi stvarmi, ampak tudi z nasmehom neko-

ga, ki ga imaš rad.  

Zelo sem vesela, ko dobim dobro oceno v šoli, ni pomembno, ali je ustna, pisna ali kako drugače pridobljena. 

Neizmerno sem vesela tudi, ko mi mama prinese iz trgovine ali službe sladkarije. A najbolj sem vesela, ko se 

družim s svojimi prijatelji, saj je z njimi vse smešno, še posebej z mojo najboljšo prijateljico. Resnično uživam v 

družbi prijateljev. Z njimi še tako temačen dan postane v trenutku svetel in vesel.  

Otroci so bolj srečni kot starši, saj jim ni treba hoditi v službo, skrbeti za to, da bodo položnice plačane, kupovati 

ali kuhati hrane ter se spraševati, koliko denarja jim bo ostalo na koncu meseca. Starši so preveč obremenjeni 

in pod stresom, da bi lahko uživali življenje tako kot otroci, saj imajo preveč stvari, na katere morajo misliti.  

Na človekovo srečo vpliva njegov odnos do drugih in njegov pogled na svet. Če nekdo ne bo prijazen in uvideven 

do drugih ljudi, posledično oni ne bodo do njega. Če bo nekdo na svet gledal negativno in pasivno, potem sploh 

ne bo občutil sreče, saj se mu bo vse že vnaprej zdelo bedno in nesmiselno in če ne bo spremenil pogleda na 

življenje, ga ne bo nikoli zares užival.  

Kaja Osolin, 8. b 

Alja Trobec Breznik, 9.  a 



Moje pravice 
  

Pravica je kot pojem, 

ki se ga ne moreš dotakniti. 

  

Pravica do šolanja: 

piši, riši, vse to delaj – 

včasih skoči, včasih teci – 

toda šola je šola. 

  

Pravica do mnenja: 

reci, povej, se pogovarjaj, 

toda pazi!, 

da beseda ne bo žaljiva, 

pač pa prijazna in spoštljiva. 

  

Toda tako enostavno 

biti ne more, kajti s 

pravicami tudi dolžnosti 

pridejo, zato pazi, da naloge 

bodo redne 

in besede čedne. 

 

 Tarik Mandžić, 6. c 

 

Pravice in dolžnosti 
  

Vsak človek mora imeti pravice, 

drugače se mu dogajajo same krivice. 

  

Otroci si pravice predstavljamo druga-

če, 

navadno kot čudna pričakovanja do 

kraljevske palače. 

  

Želimo biti brez domačih nalog in dela, 

starši povedo nam pregovor: Brez dela 

ni jela. 

Res je, da imamo pravico do pitne vode 

in moramo imeti vsaj kanček svobode. 

  

S pravicami pridejo tudi dolžnosti, 

to piše v vseh debelih knjigah modrosti. 

  

Redno moramo v šolo prihajati, 

v šoli znanje na papir dajati. 

  

Da ne boste mislili, da filozofiram, 

absolutno z vami pravice podpiram 

. 

 Hana Kralj, 7. c Jakob Šterk, 9. a 

Sanja Košir, 8. a   

Monika Verebic, 7. b 



 

Luna Stele, 3. č 

Moje pravice 

 
Največja pravica 

je pravica živeti, 

očeta in mamo 

ob sebi imeti. 

  

Skakljati po travi 

vse dni in noči, 

početi vse tisto, 

kar me veseli. 

 Hoditi v šolo, 

pisati in brati. 

Imeti rad druge 

in jih spoštovati. 

  

In biti svetloba 

sredi teme. 

In biti nekdo, 

ki za nekoga je vse. 

 

Nika Juvan, 9. c 

Pravice 

 
Pravica je kot ptič, 

ki s krili prhuta, 

je kot ogenj,  

ki v hladni noči prasketa.  

 

Pravica je kot reka,  

ki teče in se vije,  

pravica je kot sonce,  

ki sveti in sije. 

 

Pravica je kot hladen veter,  

ki kdaj pa kdaj zapiha,  

pravica je kot otrok,  

ki nad kosilom nos viha. 

 

Pravica je kot morje,  

kot val, ki buči, 

je kot majhna žoga, 

ki se po plaži kotali. 

 

Pravica je last vseh nas,  

vseh vrst ljudi,  

ne glede na raso, spol in 

barvo las,  

si pač takšen, kakršen si. 

 

Mojca Gmajner, 9. b 

Mojca Gmajner, 9. b 

Mia Marija Vravnik, 8. a 



Šolanje na daljavo 

Opis dela na daljavo 

Ko se je začelo obdobje novega korona virusa, nam 

je učiteljica sporočila, da se bodo šole za nekaj časa 

zaprle. Novico smo izvedeli že na televiziji. Predvide-

na sta bila dva tedna, a se je zaprtje šol malce za-

vleklo. Učiteljice petih razredov so nam preko spleta 

pošiljale vsa gradiva za pouk. Gradiva so bila pred-

stavljena tudi v PowerPointu. Učiteljice so nam odgo-

varjale na vprašanja, npr. če nismo kaj vedeli ali 

znali. Pogledali smo si lahko tudi razne posnetke in 

slike. Ko smo dobivali račune deljenja, štiri račune, 

smo jih najprej rešili in naredili preizkus. Naslednji 

dan pa so nam učiteljice poslale še rešitve.  

Za materinski dan smo izdelali voščilnico.   

V petek, 10. aprila, smo imeli preverjanje za DRU. 

Gradivo smo dobivali tudi za angleščino in neobvez-

ni izbirni predmet nemščino. Pri nemščini smo izde-

lovali tudi plakate. Tisti, ki še nismo bili ocenjeni, 

smo dobili za svoje delo oceno.  

Za veliko noč smo delali velikonočne poskakujoče 

zajčke in barvali pirhe. Pri likovni smo delali tudi 

trganko: izbral si eno rastlino, solzice ali regrat. Naj-

prej si vzel bel list papirja, natrgal časopis na srednje 

ali manjše koščke ter jih nalepil na list papirja. Po-

tem pa še barvne reklame ali barvni papir, to natrgal 

ter oblikoval izbrano rastlino.  

Za angleščino in nekatere druge šolske predmete 

smo lahko reševali tudi kvize in jih potem poslali uči-

teljici, da je videla, kako nam gre. Ena izmed nalog 

pri angleščini je bila, da smo morali opisati svoj dan 

in potem spis poslati naši učiteljici, Petri Remše Sta-

rovasnik. Za gospodinjstvo smo dokončali vezaje, če 

jih kdo v šoli še ni.  

Z našo razredničarko smo imeli tudi video klic, a ker 

nas nekaj učencev v prvo ni moglo dostopati do po-

govora , nam je učiteljica sporočila, da bomo nasled-

nji teden video klic ponovili.  

Pri uri glasbe smo imeli na izbiro štiri koncerte. Na 

enega si pritisnil in ta se ti je odprl. Za ta koncert si 

moral narediti koncertni list.  

Izdelovali smo tudi kolišče in pri tem mi je bilo najbolj 

všeč, da sem ga izdelovala z družino.  

Pri družbi smo risali gradove. Gradove in kolišča smo 

poslali svoji razredničarki in to so objavile v galeriji.  

Pri uri slovenščine smo narisali pomladno drevo in 

na njegove veje napisali rime. Stvari, ki smo jih dela-

li, izdelovali, risali …, so mi bile zelo všeč.  

Učiteljice so nam zelo pomagale tudi z razlago. 

Lara Žumer, 5. b 

Dorian Petrič, 5. b 



 

Moj dan se začne z gledanjem 

televizije, nato pojem zajtrk. 

Okoli 9.30 začnem delati za 

šolo in okoli 12.50 končam. 

Potem se igram s sestro Anjo 

in bratom Borom. Igramo se 

zunaj na terasi. Ko nam posta-

ne dolgčas, pomagamo pri 

pripravi kosila. Če je zunaj le-

po vreme, jemo kar na terasi. 

Po navadi skuham kavo za 

starše in puding za brata in 

sestro. Z očijem jeva čokola-

do. Potem gremo k mlinčkom. 

Mi gremo s kolesi, mami pa 

teče. Mami ves dan dela v pi-

sarni, oči pa uči sestro in bra-

ta. Ponoči dela za službo.  

Eva Bevec, 4. c   

Ko sem doma in delam za 

šolo, mi je dobro in ko katere 

naloge ne razumem, mi jo 

mami razloži in že bolj razu-

mem. Ko smo z družino sku-

paj doma, mi je všeč, da se 

lahko skupaj družimo in se 

pogovarjamo ter zabavamo. 

Dnevi doma so mi dobri, ker 

se z bratcem lahko igram, 

čeprav je v šoli tudi v redu.  

Sara Šubelj, 4. b  

 

David Jež, 3.č  

Tjaša Plantarič, 8. c 

Lara Livaković Kočevar, 8.c 

Doma je lepo in zabavno, am-

pak zelo pogrešam sošolce in 

učiteljico. Šola na daljavo je 

zelo zabavna in hitreje mine 

kot v šoli. Vsak dan pospravim 

svojo sobo, pomagam mamici 

pri opravilih in kuhanju. S ses-

trico Laro pa za popestritev 

vsak dan pripraviva predstavo 

za starše, mamo in ata. Tako 

ne pozabim na dodatne dejav-

nosti med šolo. Doma se vsi 

držimo pravil in ostanemo do-

ma, saj si zelo želim, da 

uspešno premagamo 

korona virus.  

Hana Grilc, 4. b 

Na začetku je bil ta pouk beden. Sedaj sem se že 

navadila. Po urniku sledim predmetom. Naloge 

poskušam rešiti sama. Česar ne znam, pa mi raz-

ložijo starši. Vmes imam tudi malico. Ko končam z 

enim predmetom, se malo poigram. Potem pa zo-

pet šola, naslednji predmet. Zelo pogrešam sošol-

ke. Malo se tudi pokličemo. Prosti čas preživljam 

na vrtu, malo igram na tablici, veliko ustvarjam. 

Meni je tak način šolanja zelo všeč.  

Eva Čertanc, 4. b  

Maks Tomažič, 7. a  

Ker korona virus razsaja, 

se zjutraj pozno vstaja.  

V šolo se nam ne mudi,  

ker vse doma se nauči.  

Čeprav luštno nam je, 

komaj čakam, 

da vrnemo se.  

Leon Ocepek, 4. b 



Korona virus je za nas  

prinesel en poseben čas.  

Zdaj se trudimo prav vsi,  

da čimbolj zdravi bi bili.  

V bolnicah imajo dela polne roke,  

zato še mi: umivajmo si svoje ro-

ke!  

Dolgčas nam zaenkrat ni,  

saj šola nam zapolni dni.  

Upam, da bo kmalu tisti dan,  

da vse sošolce in sošolke  

pozdravim Dober dan! 

Sofia Teresa Sanchez, 4. b  

To niso počitnice,  

ampak šola na daljavo. 

Če ti kaj ne gre, 

eAsistent z učiteljico pomaga ti. 

To sploh ni naporno. 

Če vsega ne narediš, 

med poletnimi počitnicami  

delal boš ti. 

Ko koronavirus mimo bo, 

spet v šolo mi gremo� . 

Takrat pisali bomo teste ... 

Lucija Serko, 4. b 

 

 

 

KORONAVIRUS 

Korona, zaustavila si  

življenje naše,  

nas v karanteno zaprla. 

Sprva bilo je lepo, a zdaj – dolgočasno. 

Korona, zaradi tebe  

se življenje javno ustavilo je, 

mnogo ljudi umrlo zaradi tebe je. 

Zaradi tebe se s prijatelji ne srečamo. 

Rešitve še ni, zaščitimo se! 

Še dolgo trajala boš,  

a po svoje znajdemo se, da ne okužiš 

nas. 

Ta dolgčas se vleče v neskončnost.  

Kdaj bo konec te korone?! 

 

Si nekakšen neznan virus, 

ki se kar pojavil je in širil.  

Mi te nismo hoteli, 

a si vseeno nas našla in prišla.  

 

Naj hitro mine ta korona, 

saj postala si živa groza. 

Zaradi tebe počutim se res obupno. 

Kdaj bo konec te korone?! 

Taja Kavčič, 8. a  

Noemi Žvegla, 9. a 

ŠOLA DOMA 

je zame in moja starša oba.  

Ob osmih se zbudim, da na zajtrk odhitim.  

Kuhinjo nato v učilnico spremenim, da za šolo vse naredim. 

Ob kosilu pa se malo sprostim, da popoldan lahko v naravo odhi-

tim.  

Narava da mi moč in energijo, da lažje prebrodim to norijo.  

Že čakam težko, da sošolke spet bom objela lahko.  

Ela Koncilja, 4. b  



 

 

Zelo pogrešam  

šolo, a doma mi dolgčas  

ni, naloge so odlične 

in Gina glavo mi bodri.  

 

Da, doma mi dolgčas  

ni, to res drži, a 

prijatelje pogrešam 

bolj kot karkoli.  

Mina Jenko, 4. b 

 

 

 

MOJA PRVA KARANTENA 

Koronavirus se razmnožuje s svetlob-

no hitrostjo 

in svet je okužen tudi z norostjo. 

Roke si umivajo stokrat na dan, 

kljub pravilom za 5 ljudi jih ni na plan. 

 

Pa saj ne pravim, da to je slabo, 

le vem, da je pretirano. 

Brž na sonce in stran od ljudi! 

Pa upajmo, da ne bomo okuženi. 

  

Roke umijmo si večkrat na dan, 

da virus, če imamo ga, zbežal bo stran! 

Uniči ga voda pa tudi toplota, 

zato kar pravilno, 

če ne bo grozota! 

  

In še: to je moja prva karantena. 

V mojem življenju ni taka bila nobena, 

in upam, da je kmalu bo konec, 

saj pogrešam prijatelje in celo šolski 

zvonec. 

Nika Uršič, 5. a  

 

 

SLOVO 

Kar korona je prišla, 

šola je obstala vsa, 

nismo se poslovili, 

delo na daljavo smo dobili.  

Za šolo delamo vsak dan, 

upam, da korona gre čimprej 

stran. 

Pogrešam sošolce in učitelje,  

saj doma sem sam za vse.  

Timotej Dornik, 8. a 

Šestošolci pri urah 

 tit na daljavo 

Z učiteljico Marijo Grilc 

Doma se igram,  

se čist' fletno imam. 

Ko grem v gozd, 

vsemu sem kos.  

Za šolo delam,  

se vse naučim, 

doma pospravljam  

in vse naredim. 

Rok Podgoršek, 4. b 



Izlet v književnost 

MARKO IN ČAROBI NALIVNIK 

 

Nekoč je živel nalivnik. To ni bil navaden nalivnik. Ta 

nalivnik je bil res nekaj posebnega. Ni znal 

prenehati pisati.  

Nekega dne, ko je prišel Marko v šolo, je na mizi 

zagledal nalivnik, ki je kar sam od sebe pisal po 

zvezku. Zelo se je začudil temu, kar je zagledal. Želel 

ga je zaustaviti, pa g ani mogel prijeti, saj se mu je 

ves časizmikal. Nato je Marko vzel vrvico, da bi ga 

privezal. Nalivnik se mu je še kar naprej upiral. Šele 

v tretjem poskusu mu je uspelo najti nalivnik. Marko 

ga je držal zelo trdno. Pogledal je v zvezek in videl 

zapis, ki ga je napravil nalivnik. Pisalo je takole:  

Kdor to bere, naj me, prosim, reši čarobnega uroka! Preberi ta zapis sedemkrat od desne proti levi, od spodaj 

navzgor. Urok bo le tako prenehal delovati. Potem me lahko obdržiš in dobro ti bom služil! 

Marko je res sedemkrat prebral navodilo od desne proti leve, od spodaj navzgor. Urok je prenehal delovati in z 

njim je v zvezke lepo pisal do konca svojega šolanja. Marko je s pomočjo nalivnika postal uspešen pisatelj. 

Učenci 4. b 

BOŽIČEK JE POZABIL NA BOŽIČ 

 

Nekoč so za sedmimi gorami in devetimi vodami na severu živeli Božiček Tomaž, žena Marjeta, jeleni in se-

dem palčkov pomagačev. Vsako leto je Božiček raznašal darila in pri tem so mu pomagali jeleni. Božiček 

Tomaž je imel zelo rad božič, ker je z Marjeto delal piškote. Nekega večera se je Božiček na skrivaj odpravil 

v mesto, ker ni mogel spati. Videl je, da imajo v hišah že novoletne smrečice. Na neki tabli je pisalo: Čez se-

dem dni bo božič! Ravno pravi čas je pritekel domov. Zbudil je Marjeto in ji povedal, kaj je videl. Oba sta ta-

koj odhitela v tovarno. Vsi so začeli delati. Ko so končali, je bila že noč, zato so odšli spat. Božiček je pozabil 

nastaviti budilko. Ker sta bila zaspana, sta spala devet dni. Ko sta se zbudila, sta se hitro odpravila v mesto 

in še po drugih krajih. Vsi otroci so bili veseli, čeprav daril niso dobili ob pravem času. S čaranjem sta razne-

sla vsa darila. Božiček in Marjeta sta bila ponosna nase, čeprav sta zamudila božič. 

Ela Benda, 4. b 

Mark Sodnik, 8. a  



 

STRAŠNA HIŠA IN TRIJE OTROCI 

Nekoč so živele 

tri deklice po ime-

nu Pika, Nika in 

Nana. Šle so na 

sprehod in zagle-

dale strašno hišo. 

Šle so pogledat 

notri. Tam so bile 

pajčevine in vse 

je škripalo. Zače-

lo je deževati in 

bile so strele. Ker 

hiša ni bila zava-

rovana, je strela 

zadela Piko. Ime-

la je poškodova-

no roko. Kar na-

enkrat se je hiša 

podrla. Pika, Nika 

in Nana so bile 

ujete. Piko je zelo 

bolela roka, a je 

vseeno potrpela. 

Klicale so na po-

moč. Prišli so 

gasilci, policisti in 

reševalci. Odstranili so deske in jih rešili. Pikina roka je bila v redu, a še vseeno jo je bolela. Ta hiša je bila od-

stranjena in sezidali so novo. Prišli so novi sosedje. Otroci so se skupaj igrali in tako srečno živeli do konca  

svojih dni.   

Ela Koncilija, 4. b 

O KRALJICI LANI IN KRALJU NEJCU  

 

Nekoč sta živela kralj Nejc in kraljica Lana, ki sta 

imela tri otroke. Ime jim je bilo Mark, Rebeka in 

Rok. Skupaj so počeli veliko stvari. Ko so bili 

stari dvajset let, so odšli v službo. Kralj in kralji-

ca sta bila sama. Rebeka je postala odlična ma-

serka. Rok je postal najboljši maser na celem 

svetu, Mark pa je rad pomagal, zato je postal 

gasilec. Vsi so zaslužili veliko denarja. Zgradili so 

si vsak svojo hišo z bazenom in lepim razgle-

dom. Kraljica in kralj pa sta si kupila psa. A ta 

pes ni bil navaden pes, ta pes je govoril! Vsak 

dan so se igrali in ko je pes poginil, sta si kupila 

novega psa, ki je skotil devet mladičkov. Vsi so 

živeli srečno do konca svojih dni. 

Lucija Serko, 4. b 

Elvira Alibegić, 8. č 

Rok Ojsteršek, 9.b 



 

LISICA IN ZAJEC 
Nekoč sta živela lisica in zajec, ki sta bila zelo dobra prijatelja, kar takrat ni bila posebnost. Kamor je šel eden, 

je šel tudi drugi.  

Nekega dne sta se dogovorila, da bosta skupaj posejala piro. Ko sta jo posejala in je le-ta zrasla, sta vzela sr-

pe in jo začela žeti. Lisici je bilo kmalu dovolj, zato se je zlagala zajcu: »Na vrh hriba grem podpirat nebo, da ne 

bo padlo na piro in jo uničilo. Ti pa kar nadaljuj.« Zajec ji je verjel in vso pšenico požel sam. Naslednje jutro je 

bilo potrebno piro premlatiti. Lisica se je spet izgovorila: »Spet moram podpreti nebo, da ne bo uničilo pridelka. 

Saj boš zmogel sam, kajne?« Zajec ji je prikimal. Vso piro je zmlatil sam. Naslednji dan je bil čas za delitev. 

Zajec je poklical lisico, ta pa se je takoj odzvala in prišla. Piro je delila lisica. Rekla je: »Eno merico zate, dragi 

zajček, deset zame, saj sem tvoja tetka.« Ko je bila pira razdeljena, sta se vrnila domov. Zajčkovo poklapanost 

je opazil volk in ga ogovoril, kaj je narobe. Zajec je povedal: »Z lisico sva posejala piro. Nato sem jo moral še 

požeti in premlatiti, saj je lisica podpirala nebo, da ne bi uničilo pridelka. Potem sva jo delila in vsakič sem do-

bil po eno merico, ona pa po deset, saj je moja tetka.« Volk je rekel: »Brž mi pokaži njen dom.« Zajec je to tudi 

storil. Volk se je skril v pšenico in ko jo je lisica hotela vzeti, je prijela za njegov uhelj. Mislila je, da je del lista 

in ga je hotela odstraniti. V tem trenutku je volk planil nanjo in jo zadavil. Zajec je dobil zasluženi del, malo pa 

ga je odstopil tudi volku za opravljeno delo.  

Od takrat dalje se zajci in lisice ne marajo več.  

Sara Yvonne Pesek, 7. c 

 

ŽIVALSKA POJEDINA  
Nekoč so se zbrale živali tega gozda na jasi in rekle: "Uh, kakšen čudovit dan, odličen za piknik!"  

"Seveda, danes bomo imeli piknik."  

Medved je zavzdihnil: "Kako?" 

Pomirili so ga: "Saj bodo vse živali prinesle kaj, če bodo hotele priti."  

In res: prišli so jazbec, veverica, ježevka, srnjak, svinja, volk in še zajček. Vse so se razveselile novice in so po-

hitele iskat in nabirat hrano za piknik. Že čez dobre tri ure so se spet prikazovale vsaka s svojo košaro dobrot.  

"Super," je rekel  medved, ki je tudi prinesel velik čebelnjak, poln medu in satja.  

"Zdaj potrebujemo samo še prt." 

"Jaz sem ga sešila iz starih srajc, krp in raztrganih hlač. Vse to sem predelala …"  

In počil je lonec in pravljice je konec. 

Julijan B.,  4. b 

 

POLŽ IN MRAVLJA 
(basen) 

 

Nekega dne pride mravlja do polža in mu reče: "Hej, polžek, kam pa greš?" Polž pa ji odgovori: "Od včeraj že 

potujem do tiste sočne trave na oni strani skale, ker je na tej preveč suha." Mravlja je nesramna in mu reče: 

"Kako si lahko tako počasen?" "Ker sem pač polž,« mirno in prav nič užaljen odgovori. Mravlja se ne vda in re-

če: "Pa tekmujva!" In res, dogovorila sta se, da zmaga 

tisti, ki prvi pride na drugo stran skale. Mravlja se je zagnala z vso hitrostjo in postala utrujena že na polovici 

poti. Polž jo je prehitel in zmagal. Poraženka ga je z začudenjem vprašala: "Kako ti je uspelo zmagati?" Polž pa 

samo mirno pravi: "Počasi se daleč pride." 

Jakob Rhode Homan, 7. a 

 



 

LISICA IN ZAJČEK  
(basen) 

Nekoč živel je zajček bel, 

hiter in poskočen. 

A nekaj metrov stran je  

Lisička bila zvita. 

Vsak dan lisica mimo je hodila, 

čakala, da zajčka bo pograbila. 

Nastavila mu past je grdo, 

meter ali dva globoko luknjo. 

A zajček moder videl je vse, 

luknjo napolnil in izkopal novo je drugje. 

Lisica nevedna, past je šla preverit, 

a v luknjo padla je 

in poškodovala se je. 

Dan in noč lisica klicala je pomoč. 

Zajček milosten usmilil se je je, 

oskrbel jo je in hrano ji je dal. 

Tistega dne lisica se je naučila, 

da zajčka modrega ne bo več lovila. 

Anže Sitar, 7. b 

Neli Miklavčič, 8. b 

Patricija Prezelj, 8. b 

LISIČKA IN ZAJČEK 

Nekoč sta živela lisička in zajček. Lisička je 

hotela zajčka povabiti na sladoled, ampak ji 

nikoli ni uspelo, saj je zajček vedno pomislil, 

da ga lisička namerava ujeti in pojesti za 

večerjo. Zato je vedno, ko je zagledal lisičko, 

zajček pobegnil. Nekega dne sta se mimogre-

de oba srečala ob istem potoku. Zajčku je za-

stal dih, saj je bila lisička oddaljena samo dva 

njegova koraka. Še preden se je zajček spom-

nil, da mora zbežati, je zaslišal prijazen lisičkin 

glas. Vprašala ga je, ali bi šel na sladoled. Zaj-

ček je bil začuden, saj ni pričakoval tega. Ves 

preplašen je odgovoril: Seveda! Prišla sta do 

stojnice s sladoledom, kjer je stal prašiček. 

Vprašal ju je: Kateri sladoled imata najraje? 

Oba v en glas sta rekla: Čokolada. Spogledala 

sta se in se zasmejala. Od takrat naprej zajčka 

ni bilo nikoli več strah lisičke in od takrat na-

prej sta vsak dan hodila k prašičku, ki jima je 

dal čokoladen sladoled. Postala sta najboljša 

prijatelja. 

Matic Gregorin, 4. b  



KRPANOVA POT DOMOV 

Po uspešno opravljeni nalogi sem presrečen, da bom kmalu doma, odpravil domov. Zdelo se mi je, da 

so me ljudje imeli zdaj bolj radi. Zgodilo se je takole: 

 

Ko sem se vračal z dunajskega dvora, sem srečal veliko ljudi. Nekateri so se me bali in so zbežali kot 

zajci, drugi so me občudovali, tretji me sploh niso opazili. Neki gospod je od mene celo hotel podpis. Ker nisem 

vedel, kaj moram narediti, sem se zbegano oziral okoli sebe in na koncu izjavil: "Kaj je podpis?" Gospod me je 

začudeno pogledal in se mi je glasno zasmejal, nato pa mi je razložil tako, kot bi pred njim stal dvoletni otrok in 

ne možakar, ki je rešil Dunaj. "Podpis, mladi mož, je nekaj, s katerim pokažeš, kdo si. Ti samo napiši MARTIN 

KRPAN in to je vse, kar si želim," je povedal moški in jaz sem seveda storil tako. 

Ko sem se od njega poslovil, sem ugotovil, da me ljudje zdaj zelo radi sprejemajo v hišo. Tako me je 

recimo neka stara gospa povabila na čaj. Spraševala me je, kako se je bilo bojevati z Brdavsom, kakšen je ce-

sar, kakšna je cesarica in kakšen je minister Gregor. Na vse skupaj sem odgovoril preprosto: "Veste, Brdavs je 

bil silno močan, a tudi takrat, ko me je podcenjeval, sem ostal zbran in tako samega sebe premagal! Mojo 

zmago pa so ljudje sprejemali različno. Cesarica je bila besna name, ker sem jim posekal lipo. Cesar je bil mo-

jega junaškega dejanja izjemno vesel in mi je ponudil celo svojo hčer, a nisem je maral vzeti. Dal pa mi je moš-

njo zlatnikov in dovolilnico za tovorjenje angleške soli. Magister Gregor pa me je sovražil iz dna srca. No, tako 

je bilo tam." Gospa me je ves čas zbrano poslušala in ko sem odšel, mi je za na pot dala vrečko piškotov in vrč 

domačih zelišč. 

Hodil sem naprej in opazila, da je kobilica shirala in postala žejna. Peljal sem jo naprej in poiskal vod-

njak, da se je napila vode. Iz svoje velike cule sem potegnil zelišča in pojedla jih je tako hitro, da se je videlo, 

da je bila lačna.  

Kmalu sem zagledal majhno trgovini-

co, v kateri sem videl starčka, ki je osamlje-

no popravljal ure. Stopil sem vanjo in se 

predstavil. Starček je prenehal z delom in me 

občudujoče gledal, nato pa izdavil: "Janez 

Krpan." Občutil sem izjemno srečo ter stekel 

in močno objel svojega očeta. Spet sem imel 

nekoga, ki ga lahko ljubim. A presenečenja 

še ni bilo konec, ker se je izza vrat pojavila 

moja mami, Andreja Krpan. Mami so se oro-

sile oči in vsaj deset minut me ni izpustila iz 

svojega objema. Zatem sta iz kleti prišla še 

moja brata, dvojčka Aleš in Anej, ter sestra 

Ana. Tudi oni so me bili veseli, jaz pa njih še 

bolj. Le nekdo je manjkal: brat Jan.  

Starši so mi pripovedovali o življenju 

na Dunaju, kako so ljudje dobri in prijazni. To 

je manjkalo Slovencem: medsebojno spoštova-

nje. Zbrano sem ju poslušal in povedal še svojo 

zgodbo o tem, kako sem se bojeval. Ko sem končal, me je Aleš vprašal: "Je šla s teboj tudi tvoja žena?" Žalost-

no sem ga pogledal in roke zakopal v oči. Solze so se mi ulile v potokih in misli so mi odplavale k ženi. Ko sem 

se spet zbral, sem odgovoril: "Moja žena je pred leti umrla." V sobi je nastala mučna tišina, ki jo je izkoristila 

mama, da nam je postregla z domačim pecivom.  

Ko smo nadaljevali s pogovorom, sem starše vprašal: "Mama, oče, kaj, ko bi vsi skupaj živeli na Vrhu 

pri Sveti Trojici?" Oče se je zdrznil in začel: "Veš, Martin, pred leti so me od tam izgnali, ker nisem želel prodati 

trgovinice. Zato sem jo preselil sem, na Dunaj. Ti pa si že kot otrok ostal na vasi, zato te je vse do svoje smrti 

pazila babica. Res ne želim, da me izženejo še enkrat …" Bil sem žalosten, a vedel sem, da oče ne želi imeti 

sitnosti. Mama je mirno ponudila: "Martin, kaj pa če ti prideš k meni, mislim, k nam, na Dunaj?" To mi ni bilo 

ravno po godu, a želel sem si ostati s svojo družino in naposled privolil. Rekel sem jim, da pridem nazaj, da 

grem le po svoje stvari na Vrh in se poslovim od vaščanov.  

Na svojem starem domu sem hitro spakiral vse stvari, se poslovil od prijateljev in drugih prebivalcev ter 

se jim zahvalil za podporo. Odhitel sem na Dunaj (na svoji kobilici) in ponovno pozdravil svojo družino.  

Ko sem zvečer legel v posteljo, sem razmišljal o vsem, kar se mi je zgodilo. Spomnil sem se cesarja, 

cesarice, magistra Gregorja. Bil sem prepričan, da dogodka ne bom pozabila. Ko sem tako razmišljal, sem uto-

nil v spanec.  

 

Hana Kralj, 7. c 

Nika Juvan, 9. c 



 

PIKIN FANT  
Zgodba v šestih poglavjih 

 

Prvo poglavje: Načrti 

Pika je lepa mucka. Celo druga od najbolj luštkanih muck na Cesti mačk. Zdaj hodi po cesti. Jaka zalaja nanjo: 

"Poberi se mi izpred oči!" Pika je tako užaljena, da gre domov. Mami Landy ji doma reče: "Draga Pika, omisli si 

že fanta." 

"Sem si ga že, mama Landy." 

"Kdo je? Povej že!" 

"To je Jakob." 

"Pozabi že na Jakoba, tega potepuškega mačkona! Ujeli so ga in ga odpeljali v zavetišče! To je zanj lahko velika 

sramota! Njega pozabi. Izberi si drugega in pika!" 

Mama je bila videti zelo jezna, Pika pa je bila tiho. Šla je na prijateljevo rojstnodnevno zabavo. Na rojstni dan so 

poleg Pike prišli: črni maček Franček, lepa mucka Ema, dolgodlaka Erika in leni Jan. Potepuškega Jakoba res ni 

bilo. Pika je razmišljala: ali so ga res ujeli ali pa ga slavljenec Jerry morda ni povabil.  

Kovali in kovali so načrte, kako bi premagali kužke. Če mogoče ne veste, so mački imeli manjše območje od 

kužkov. Želeli so imeti tako velikega kot kužki. Zato so skovali bojni plan.  

Na drugi strani mesta pa so tudi kužki na neznani točki X kovali in kovali načrte do pozne noči. Zaverovani v 

moč kužkov. Tudi oni so se odločili, da bodo naslednji dan napadli mucke. 

Obe strani sta se pripravljali na napad, ne da bi vedeli, kaj namerava nasprotnik.  

 

Drugo poglavje: Priprave 

Naslednji dan so se začeli pripravljati že navsezgodaj. Vodje so štele in štele: 13 škatel sladoleda, 6 žlic, 7 vilic, 

15 mrtvih rib in 30 veder hladne vode. En cel dan so potrebovali. Vadili, vadili in vadili so. Pripravljeni so bili. 

Pogum je bil ulit v njih.  

 

Tretje poglavje: Končno je ta dan tu! 

Končno je bil ta dan tu! Sladoled so metali v nasprotnika. Z vilicami so se mečevali. Ribe so si z njimi metali v 

glavo. Če je kdo prečkal bojno črto, so ga polili s hladno vodo. Pika je bila metalka sladoleda.  

Ko so polili Erika, pa ga ni nič zaustavilo. Ko je prebil obrambo, da bi metalki sladoleda vzel žlico, sta dva njego-

va prijatelja prišla za njim. Erik se je v tistem trenutku zagledal v Piko, Pika pa vanj. To je bil usoden trenutek za 

oba ... 

"Kako ti je ime?" 

"Ime mi je Erik. Pa tebi?" 

"Moje ime je Pika." 

Erika sta morala njegova prijatelja kar odvleči. 

Doktor pes, ki je Erika pregledal, je rekel, da gre za ljubezen. Prijatelja sta se mu zasmejala.  

 

Četrto poglavje: Zasmehovanje se začne 

Erikova prijatelja sta vsem, kogar sta srečala, povedala, kaj se je zgodilo. Vsi so planili v smeh. Ste kdaj videli 

kužka, ki se je zaljubil v mucko? Da je bilo vse še bolj zakomplicirano, se je tudi Pika zaljubila v kužka ... 

Ko je mama Piko popoldan vprašala: "Kako ste se imeli? Si si premislila?" je Pika odgovorila:  

"Dobro sem se imela. Premislila sem si: zaljubila sem se v kužka Erika."  

Mama se je najprej prestrašila, nato pa planila v smeh: "Aaaa hahahahah. Hahahahahaha ..." 



Neža Mirtič, 9. b 

Peto poglavje: Točka XXX 

Ko sta se Pika in Erik naslednji dan spet videla, je Pika rekla: "Našla sem skrivališče XXX." Da se jima ne bi 

mogli smejati, sta se namreč morala skivati. Saj veste, kako prizadane, če se vam kdo smeje. Še posebej, če 

ste zaljubljeni do ušes. 

Zaljubljenca sta torej šla tja – na skrivno točko XXX. To je bil gozd. Tam sta se lahko, kadarkoli sta si zaželela, 

držala za roke.  

"Ti si moj najboljši prijatelj in fant!" 

"To, kar si rekla, velja tudi zate." 

Skušnjava 
 

Bilo je poletno jutro pred tremi leti nekje v Dalmaciji. S sestro in prijateljem Jakobom smo se pripravljali na od-

hod. Več dni smo rotili starše, naj nam dovolijo, da z našega otoka odveslamo do tri kilometre oddaljenega 

pustega otoka, ki nam je padel v oči že na začetku počitnic. Že prejšnji dan smo si naredili zaloge hrane in vo-

de, pripravili napihljiv čoln in si ogledovali zemljevid bližnjih otokov, čeprav to ni imelo nič skupnega z našim 

načrtom. Načrt je bil tak: mi trije naj bi z enim od staršev odveslali na otok. Tam naj bi nas pustili nekaj ur, po-

tem pa bi starši priveslali še z drugimi otroki. Vse je bilo pripravljeno, pojavila pa se je ena težava: moj mlajši 

brat je želel zraven. Mi smo temu seveda nasprotovali. Vztrajali smo, da bo prišel pozneje, da hočemo biti sami, 

da nas bo motil. Na koncu so bili starši prisiljeni popustiti in bratca smo pustili na nehvaležni obali. Mi smo bili 

tega veseli in na objokanega brata nismo pomislili. Pot na otok je bila zabavna, tudi na otoku smo uživali, razi-

skovali, se zabavali. Nenadoma pa smo opazili, da se našemu otoku bliža čoln! Na njem so bili starši in preo-

stali otroci. To je v nas zbudilo jezo, saj smo mi našli ta otok, zato smo se skrili. Otok je bil sicer majhen in hitro 

so nas našli, a mlajši otroci so bili užaljeni, saj so se čutili nezaželene. Brat mi še dolgo ni odpustil in tudi mene 

še vedno zasledujeta krivda in zavedanje, da nisem ravnal prav. In to vse le zato, ker me je zavedla skušnjava, 

ki se ji nisem znal upreti.  

Miklavž Grum, 9. c 

Erik jo je zaljubljeno pogledal, ona pa njega 

nazaj. Še malo, pa bi nad njunima glavama 

lahko zagledali srčke … 

 

Šesto poglavje: Vseeno 

Po enem letu ... Erik in Pika ponovno hodita 

po gozdu.  

"Nekaj morava storiti." "Ja, prav imaš." 

"Te spopade med kužki in mucki morava 

enkrat že zaustaviti." 

"Kako naj to storiva?" je pomislil Erik. Pika 

je dobila idejo: "Boš videl, pridi z mano! Med potjo ti bom povedala." 

"Erik, ti pojdi po kužke, jaz pa grem po mucke. Reci jim, da se je zgodilo nekaj nujnega. Če bodo kaj vprašali, 

jim reci, da bodo že videli ..." 

Ko so se vsi zbrali, je Pika začela svoj govor:  

"Spopadali smo se dolga leta. Med spopadi smo tudi poškodovali drug drugega. Kužki in mucki smo drug o 

drugem mislili, da so nesramni. Da nam hočejo vzeti ozemlje. Vendar sem spoznala kužka Erika, ki je prija-

zen. Zdaj je priložnost za nove spomine. Zdaj smo lahko vsi prijatelji. Vsi imamo lahko isto območje. Vsi smo 

enaki, imejmo se radi." 

Vsi so začeli vzklikati: "Hiphip hura, hiphip hura ..." 

Živeli so srečno do konca svojih dni.  

Ta zgodba vas lahko spomni, da smo na nek način vsi ENAKI in da lahko prijateljstvo reši velike težave. 

Gaja - Stela Palfy, 4. c 



 

Prijateljica  

črtica 

 

Večer je. Sedim v kotu temačne sobe. Zavese na oknih preprečujejo umetni svetlobi uličnih svetilk, da bi 

razsvetlile majhen prostor. V tej sobi sem najraje. Tu se vedno lahko odklopim od zunanjega sveta, od ljudi, ki 

skušajo vplivati name. V njej se počutim varno in nedosegljivo. Majhen prostor mi nudi mir in ves čas na svetu, 

ki ga izkoristim za premislek. Na dan privrejo najgloblja čustva, stiske in zamere. Vse premlevam do potankos-

ti.  

Tokrat premišljujem o njej, ki sem ji storila toliko hudega, jo vsakič znova prizadela, četudi nevede, a mi je od-

pustila. Nisem bila edina, cel razred je ravnal z njo kot z osebo, ki si zsluži nositi vsakodnevno breme naših 

grehov. Na njo smo se razjezili, kadar smo imeli slab dan. Bila je odrinjena na rob družbe. Navadila sem se, da 

je ona tista, ki bo potrpela, ki se ne bo branila pred napadalci, ki udarijo z besedami. Zdela se je tako šibka. 

Nikoli ni nič rekla, samo strmela je in pogoltnila vase vse žaljivke. Ko sedaj premišljujem, se zavedam, kako 

zelo jo je moralo boleti, kako zelo težko je bilo vsak dan prihajati v šolo zmerljivk in bolečin. Pa vendar je vztra-

jala in nas prenašala.  

Včasih sem se pogovarjala z njo. Prijalo je imeti nekoga, ki te posluša in pove iskreno mnenje. Tudi ona mi je 

včasih pripovedovala o sebi. Govorila je s tako ra-

dostjo in gorečnostjo, da sem v tistih trenutkih težko 

razumela, zakaj je nihče ne mara. Zdela se je prav 

prijetno dekle, ni bila vsiljiva, kar sem že takrat cenila. 

Pa vendar sem jo užalila. Znova in znova. Tu in tam 

sem se spomnila tudi na njena čustva. Rekla sem si, 

da si vse te bolečine ne zasluži in da bom popravila 

krivico, a vse, kar sem naredila, je, da sem jo 

prizadela. Kako sem lahko tako plehka? Bolečina, ki 

jo je ona občutila in ki je ovrgla vsakršno upanje, da 

bova kdaj prijateljici, je prodirala globoko v njeno ve-

liko srce.  

Želela sem se ji opravičiti, vendar nisem bila dovolj 

pogumna. Za to bi potrebovala veliko moči. Ne fizične, 

pač pa notranje, tiste, ki zares šteje. Nekoč sem 

zbrala ves pogum in naredila, kar je prav. Imela sem 

dolg in težek dan. Želela sem biti malo sama. Mir je 

bilo tisto, kar sem potrebovala. Po naključju je prišla 

mimo mene in me ogovorila. Jezno sem povzdignila 

glas nad njo ,še sebe sem presenetila. Takoj mi je bilo 

žal. Želela sem si, da bi besede lahko vzela nazaj. Vse 

besede, ki so kadarkoli prišle iz mojih ust in so jo 

prizadele. Počutila sem se ponižana in osramočena, 

čeprav ni bilo nikogar zraven. Tiho je šla stran. Tokrat 

sem želela ravnati pravilno. Želela sem se opravičiti. 

Naslednji dan sem pristopila knjej. Strah me je bilo. 

Videla sem, da je danes bolj previdna, kot bi se me bala, zato sem še bolj čutila nujo po tem, da razčistiva. 

Naposled mi je le uspelo izustiti Oprosti mi. Pojasnila sem ji, da sem imela slab dan, in oprostila mi je. Bila je 

tako razumevajoča. Počutila sem se osvobojeno.  

Med nama se je stkala prijateljska vez, ki je kasneje doživljala vzpone in padce, a uspela se je ohraniti, in 

vesela sem, da je tako.  

Maruša Korbar, 9. c  

Mojca Gmajner, 9. b 





 Manca Juvan, 8. a 



Anketa: Branje 
 

Naredila sem anketo s petimi vprašanji o branji in jo razdelila petim sošolkam. Ko sem 

dobila rezultate, sem jih zapisala in med sabo primerjala. Anketo so rešile: Brina Kamin, Daša Jan, 

Lara Kranjec, Manca Štricelj in Ema Cvek.  

Ali rade berete? Zakaj? 

Lara: Knjige ti odprejo nov 

svet. 

Daša: Branje je zanimivo, ven-

dar mora biti knjiga dobra.  

Brina: Branje me odmakne od 

sveta. Pozabim na vse, kar se 

mi dogaja.  

Ema: Iz knjig se veliko naučim.  

Manca: Branje je dolgočasno.  

Kakšne knjige so vam najbolj 

všeč? Zakaj? 

Možnosti: fantazijske, po resničnih 

dogodkih, zabavne, poučne, 

romantične, druge (napišejo 

sami). 

Lara in Brina sta obkrožili Fantazij-

ske – »Harry  Potter je najbolj-

ša knjiga. Dogajajo se nere-

snične stvari, ki so domišljij-

ske.« 

Daša: Po resničnih dogodkih – 

»Lahko spoznavam življenje 

drugih.« 

Ema in Manca: Romantične – 

»Preberem ljubezenske zgod-

be, ki se v resničnem življenju 

ne bi mogle zgoditi.« 

Kaj je boljše: gledanje TV, telefon 

ali branje knjig? Naštej pre-

dnosti in slabosti.  

Razen Lare in Brine so se vse odloči-

le za TV in telefon.  

Ema in Lara: lahko se naučiš nove 

jezike (TV, telefon).  

Knjige niso škodljive za oči. Iz knjig 

se lahko veliko naučiš, širiš besedni 

zaklad.  

So vam knjige za domače 

branje všeč? 

Vse so obkrožile Ne. Te knjige 

so dolgočasne, niso po mojem 

okusu.  

Knjige se dobijo tudi v elektronski 

obliki (e-bralniki). Naštej pre-

dnosti in slabosti. 

Veliko vprašanih ni vedelo, kaj je e-

bralnik. Mislile so, da e-bralnik 

bere sam. Lara je navedla, da je e

-bralnik lažji od knjige. Manca: 

lahko bereš, ne da bi za to pose-

kal drevesa. Elektronika je slaba 

za okolje. E-bralnik je le še eden 

od premnogih zaslonov, ki že ob-

stajajo.  

Zaključek: Dobila sem približno take odgovore, kot sem jih 

pričakovala. Večina sošolk rada bere, a je njihov odnos do 

vrste knjig drugačen.  

 

Anketa o knjižnici 
 

Najmlajšim so najljubše slikanice o živalih in pravljice. Učenci drugega triletja najraje posegajo po pustolov-

skih knjigah, tudi fantazijskih. Zelo iskani so stripi, medtem ko starejši učenci pogosto izbirajo med romani 

za najstnike, ki govorijo o podobnih problemih, kot jih imajo sami.  

Najpogostejši obiskovalci knjižnice in hkrati izposojevalci knjig so najmlajši in učenci drugega triletja, med-

tem ko starejši prihajajo bolj zaradi druženja, učenja in pisanja domačih nalog. Je pa med temi zadnjimi tudi 

nekaj strastnih bralcev oz. bolj bralk.  

V knjižnici potekajo različne dejavnosti: projekt Rastem s knjigo, Branje je iskanje oz. Družinska bralna znač-

ka, Knjižničarski krožek, razstave ob pomembnih obletnicah, mednarodnih dnevih, bralna značka, Eko bral-

na značka, KIZ (knjižnično informacijska znanja), Izbor Moja naj knjiga, Reševanje Mega kviza. 



 

Vezana beseda lepo 

mesto najde 

Lepota 

Ni vse lepo, kar se vidi,  

lepota se včasih ne vidi. 

Ni vse embalaža, 

včasih je vse le lepa kamuflaža. 

Zato bodimo pozorni vsi, 

ko izbiramo prijatelje in stvari. 

Eva Burger, 8.č 

Šah  

Na šahu figure premikajo se, 

ne vemo kam grejo, hitro gre. 

Moštvi beli in črni 

kralju nasprotnemu želita 

mat narediti. 

Kralj pazi in hiti, 

da ga dama ne ulovi. 

Kralj svojo vojsko dobro vodi, 

da slučajno ne zablodi. 

Ko kralju mat se zgodi, 

moštvo igro izgubi, 

vsi veseli in žalostni 

v grad so prišli. 

Lovro Škrlep 

Izštevanka  

 

Mačka miš kdo bo ptič 

1,2,3, ptič si ti. 

Lovro Škrlep, 3. a 

Uspelo mi bo, če strah me ne 

bo. 

S prijatelji strah me nikoli več 

ne bo. 

Skupaj bomo strah premagali. 

Zato naj strah vas ne bo. 

Tian Majdič, 3. b 

Pogum je pogumen. 

Pogum je korajžen. 

Imej ga vedno s seboj. 

Le z njim naprej, 

naprej do konca sveta. 

Z njim zmoreš vse. 

Vedno z njim boš v dobri družbi. 

Pogum močnejši je od strahu. 

Le z njim lahko greš naprej. 

Brin Požun, 3. b 

Pogum pomeni premagati strah. 

Pogum je, da pomagaš drugim, 

ko jim dobro ne gre.  

Pogum je, da nekoga rad imaš. 

Pogumen si, ko svojega bratca 

ali sestrico paziš sam. 

Pogum je, da si vljuden in dober 

do nekoga, ki ima tremo. 

Pogum je, da živalim pomagaš in 

jih imaš rad. 

Pogumen si, ko kužka, ki se je 

izgubil, pelješ v zavetišče. 

Aleksej Žinič, 3. b 

Kaj je bilo to? Ali so duhovi?  

Aaaaa!  

Ne morem spati,  

ker mi je odeja  

padla na tla.  

Pokličem mamo  

in mama bo prišla.  

In duhov ne bo več!  

Ona mi pobere odejo  

in jaz nazaj zaspim.  

Hvaležna sem ji.  

Lala, lala, bum! 

Valentina Zupančič, 3. b 



ZMAGA 

Ni zmaga le, ko tekmo dobim. 

Ni zmaga le, ko si nekaj želim 

… in to dobim. 

 

Nekomu pomagam 

in takrat res dobro počutim se – 

saj zmagam! 

  

Zmage si želimo vsi, 

zmaga je in zmage ni. 

 

A pravi zmagovalec si, 

če si to, kar želiš si biti. 

  

Zmagam sam 

in zmagam s tabo, 

zmagaš ti in zmaga on, 

a zmaga važna ni, 

če le ob strani  

prijatelj mi še vedno stoji. 

Zoja Počkaj, 6. b 

Pesem o zmagi 

 

Zmaga je lepa stvar.  

Če zmagaš, si vesel.  

 

A se moraš tudi potruditi, 

če hočeš kaj dobiti.  

 

Toda bodi strpen, 

zmago si lahko deliš. 

Taja in Meta, 4. r 

Zmaga 

Zmaga je dobra, ker 

vsem nam 

prinaša srečo, veselje 

in malo žalosti.  

To so občutki, 

ki jih imamo vsi,  

zato zapojte 

z nami:  

Zmaga tu, zmaga tam, 

zmaga dobra je za vsak dan.  

Če si hočeš zmago pridobiti, 

moraš tudi se kaj naučiti. 

Vsi smo žalostni,  

Ko izgubimo pri igri. 

Mi pa se lahko potrudimo, da 

zmagamo. 

Zdaj pa moram iti in si zmago 

pridobiti.  

Urban Stare, Sara Šubelj, 4. b 

Manca Juvan, 8. a 

Na nebu brez skrbi 

Skrbi so okoli mene vedno in povsod,  

ko vsaj ne bi bilo nobene, 

da bile bi le drugod.  

 

Lepa grlica bi bila, 

čez nebo bi švigala, 

letela med slapovi, 

vijugala nad gozdovi. 

 

Živela bi svobodno, 

letala lahkotno, 

brez skrbi. 

 

Klepetala z golobi, 

pela bi z labodi, 

jadrala s sinicami in 

se veselila s prepelicami. 

Hajdi Trebušak, 6. c 

Zmaga 

Zmaga pomeni uspeti v življen-

ju, 

misliti o nadaljevanju, o hre-

penenju.  

Vsak začetek pa je težak … 

ga včasih ne zmore niti pošast 

niti orjak.  

A ko uspeš, si lahko srečen,  

da ne rečem  

večen. 

Hana Kralj,  7.c 



 

LEPOTA 

Lepota je vrtnica v zemlji in puhast 

oblaček na nebu, 

Edinstvena, prečudovita kot dekle, 

ki se smeje galebu. 

Po travnikih in gozdovih opazujem 

jo spet in spet, 

Ob pisanih metuljih, cvetovih posta-

ja vse lepši svet. 

Tako je lepota skrita v majhnih 

stvareh, 

A v resnici nas vodi po pravih po-

teh. 

Hana Kralj, 7. c 

Pomlad je tukaj … 

 

Semena v zemljo urno sadimo, 

da bo iz njih kaj dobrega vzklilo. 

Ptički lete iz daljnih krajev, 

kjer so med zimo prezimovali. 

Ko ptički prispejo iz daljnih kra-

jev, 

pozobajo zrna, ki jih v zemljo smo 

dali. 

 

Pomlad je tukaj … 

 

Stran od peči, saj vse zeleni, 

trata in drevje cveti. 

Kratke rokave oblečemo mi, 

dolge pa vržemo preč, 

ker dolge zime ni več! 

 

Pomlad je tukaj vse že cveti, 

pomlad je tukaj ptički žgole. 

2x - Vse se prebuja in zeleni, 

ker pomladi konca ni. 

Lovro Škrlep, 3. a 

              Kokoška 

  

Kokoška Rumenonožka  

po dvorišču caplja,  

semena je pozobala,  

nam jajčka podala.  

A ko je zadnjega izvali-

la,  

je piščeta dobila. 

Kokokokokokokodak –  

njej sledi piščanček 

vsak.  

Kokokokokokokodek. 

Glej lisica! Vsi v beg! 

Nika Uršič, 5. a 

OSTRŽEK 

Dolgi nos,  

je brez ušes,  

kdo pa drug kot  

Ostržek res. 

Je fant 

lažniv, 

še mačka ga  

okol prnese, 

bolj kot pes.  

Jurij Florjanič, 3. a 

 

Pomlad je tukaj 

Zima je za nami in pomlad priha-

ja, 

veliko živali iz postelj vstaja. 

Sneženi možje že kopnijo, 

drsalke in sanke že rjavijo.  

 

Pomlad je tukaj, vse že cveti, 

pomlad je tukaj, ptički žgole. 

Vse se prebuja in zeleni, 

ker pomladi konca ni. 

 

Fantje se vozijo naokrog, 

s kolesi in majhnim traktorčkom. 

Deklice se vesele, 

ker veliko cvetja že cvete. 

 

Pomlad je tukaj … 

 

Zvončki zvonijo, trobentice trobijo, 

mačice mijavkajo, lepo vsi zvenijo. 

Ko ptič ti pomaha, zvonček igra - 

pomeni, da srečo ti da. 

Gaja Štern, 8.a 

Turk Nejc, 9.a 



 

Zadnje leto na šoli 

 

V srednji šoli bom spoznal nove sošolce in prijatelje, naučil in učil se bom tisto, kar me zanima in veseli. V vseh 

teh devetih letih so se skovala močna prijateljstva. Ko smo bili v petem razredu, nas je več kot polovica dobila 

podpis, ker smo pri likovni umetnosti narisali okrogle dežnike. Nekatere učiteljice so bolj prijazne, popustljive, 

druge pa strožje in nepopustljive. Ostalo mi bo veliko lepih spominov na osnovno šolo, se pa veselim spoznati 

nove sošolce in učitelje ter se srečati z novimi izzivi.  

Urh Koritnik, 9. c 

 

Osnovna šola … Kako naj začnem? Devet let z istimi sošolci, prijatelji in zdaj se zaključuje. Spomnim se prvega 

dneva šole, ko smo izvedeli, v katerem razredu bomo naslednjih devet let. Tam sem sedela, z eno roko držala 

starše, z drugo pa svojo najboljšo prijateljico iz vrtca. Poklicali so moje ime in hitro sem stekla na oder in se po-

stavila v vrsto zraven novih sošolcev in sošolk. V naslednjih petih letih se nič kaj veliko ni zgodilo. Ko smo prišli 

v šesti razred, pa se je spremenilo vse. Morali smo hoditi iz učilnice v učilnico in imeti vsakič drugo učiteljico. 

Kar pol leta se nismo mogli navaditi na to. Še nečesa smo se bali, devetošolcev. Bili so tako veliki, da si se po-

čutil, kakor da si mravlja med velikani. Tega leta smo se naučili samo to, kako najbolj živcirati učiteljice in biti 

glasni. 

Živa Kodrin, 9. a 

 

Napornih devet let. Vsi devetošolci se lahko strinjamo s tem. Nekateri bolj, nekateri manj, ampak vsi smo ne-

malokrat uživali v šoli. Seveda ni bilo vse z rožicami posuto, saj ni manjkalo pogovorov z razredničarko, podpi-

sov, učiteljev z drugačnimi prepričanji, ki so nam vsiljevali svoje. Kot učenec sem moral marsikaj požreti, ker so 

učitelji seveda učitelji. Sam imam to (ne)srečo, da se mi ni treba učiti, a še vedno dosegam najboljše rezultate. 

To mi bo v prihodnosti povzročalo nemalo problemov, saj nimam učnih navad.  

V teh devetih letih sem spoznal ogromno ljudi, obžaloval stvari, ki jih nisem naredil, vendar večkrat stvari, ki 

sem jih. Vesel sem, da se to obdobje zaključuje, saj mi bo s spremembo okolja lažje postati boljši človek, prija-

telj, kar že nekaj časa načrtujem. Nič več teka na kosilo!!!  

Spoznal sem vrednoto, ki mi sedaj največ pomeni: Prijateljstvo. Veliko ljudi je že znorelo, ker preprosto niso 

imeli nikogar, da bi se z njim pogovarjali, delili izkušnje, se zabavali, jokali ... Ljudje potrebujemo družbo.  

Če pogledam na svoje šolanje v teh devetih letih, je polno hribov in dolin, vragolij in kazni, podpisov. Letos 



 

imam to srečo, da lahko delamo od doma, saj bom dobil malo občutka, kako je to v srednji šoli. Na žalost pa 

verjetno ne bo končnega izleta ter valete. S polno paro naprej v življenje! 

Boštjan Maleš, 9. c 

 

Nekaterih trenutkov se bom spominjal in se jim nasmejal, ko bom starejši. Zagotovo se bom spominjal nekate-

rih ekskurzij in športnih dni, ki smo jih imeli. Sigurno se bom spominjal tudi šolskih veselic in prireditev ob za-

ključku šolskega leta. V teh devetih letih se je izoblikovalo veliko vrednot, a mislim, da sta najpomembnejši 

znanje in prijateljstvo. Najbolj se bom spominjal svojih prijateljev. 

Alen Flerin, 9. c 

 

Naš razred ima veliko dobrih in slabih spominov. Imeli smo pretepe, prepiranje. Bili smo najbolj priljubljen raz-

red v zbornici, saj smo zmeraj naredili kaj narobe. Z leti se je to tudi spremenilo, saj smo bili vedno bolj odrasli. 

Imamo pa tudi dobre lastnosti, na primer podpiranje.  

V petem razredu smo izdelovali venčke. Z nami so bili tudi stari starši, z mano je bila babi. S sabo smo prinesli 

potrebno, če česa nismo imeli, pa smo si med seboj delili.  

Težko se bo posloviti od sošolk in sošolcev, saj smo skupaj preživeli prelepih devet let. Nekatere bom bolj po-

grešala kot druge, a vem, da se bomo še videli. Seveda bomo vsi skupaj tudi malo srečni, da gremo iz osnovne 

šole, saj smo se je že malo naveličali. Pogrešala bom tudi nekatere učiteljice, saj so zelo prijazne in dobro uči-

jo. 

Ana Juhant, 9. c 

 

Te dni se veliko dogaja. Pravzaprav imamo zaradi virusa izredno stanje. Poleg tega pa se tudi počasi končuje 

osnovna šola in v jeseni bomo že hodili v srednjo šolo. To pomeni novo učno okolje, novi neznani ljudje. Ne 

vem, kaj bi si mislil o vsem tem. Slišal sem že veliko stvari, recimo kako je težka, nekateri pa menijo, da je lah-

ka. Pustil se bom presenetiti. Najbolj se veselim poletnih počitnic, ki jih bom, kljub okoliščinam, poskusil še 



posebej izkoristiti.  

Če dobro pomislim, se mi v osnovni šoli ni veliko dogajalo. Lahko bi dejal, da je moja barčica plavala po mir-

nem morju. V spominu mi je ostalo le peščica zgodb.  

V zadnjem času  se veliko uporablja beseda končuje, ki sem jo v besedilu uporabil tudi jaz, ampak to ne pome-

ni, da se končujejo tudi spomini. Vsak konec vedno prinese tudi nov začetek. 

Jakob Planatarič, 9. b 

 

"Celih devet let! To bo trajalo celo večnost!" sem si mislila, ko sem prvič zasedla šolske klopi, polna pričakova-

nja, kaj me bo čakalo v tem dolgem obdobju mojega življenja. /…/ Ko pomislim na teh devet let v celoti, se mi 

zdi, da so minila kot en sam dan. /…/ 

/…/ Zdaj počasi hodim naproti novim dolgim štirim letom srednje šole, za katera upam, da bodo minila prav 

tako hitro in se bodo morala zaradi tega, ker bodo postala predobra, končati, kot se končuje zanimiv dan, ki 

sem ga preživela v osnovni šoli. 

Manja Kokol, 9. a  

 

V tem času, ko se je močno razširila epidemija koronavirusa, smo vsi učenci, učitelji in še marsikdo prisiljeni 

ostati doma. Večkrat mi spomini pobegnejo tja, nazaj v šolske klopi, kjer sem v devetih letih šolanja doživela že 

marsikaj lepega. Spoznala sem nove prijatelje, učitelje in pravzaprav sem podrobneje spoznala tudi sebe, svoje 

znanje. /…/ 

/…/ Zaključka osnovne šole se po eni strani veselim, vem pa, da si z vstopom v srednjo šolo nalagam še večje 

breme na svoje rame. Osnovna šola mi je dala osnovno znanje, ki mi bo gotovo prišlo prav. Spoznala sem nove 

prijatelje, s katerimi sem imela dobre in slabe izkušnje. Zdaj, ko so pred menoj še slabi trije meseci šole, si go-

vorim: "Oh, saj je še dovolj časa do srednje šole." A v resnici bo to minilo hitreje, kot si sama predstavljam. 

Nika Juvan, 9. c  

 



 

/…/ V devetih letih se nam je res zgodilo res veliko nepozabnih stvari. Teh devet let bo zame nepozabnih. Z raz-

redom smo postali ena velika družina. Vedno smo stopili skupaj, kadar smo to res potrebovali. Ko bom zapusti-

la šolo in prijatelje, bo to zame kar težko, vendar vseeno vem, da so pred mano novi izzivi. 

Kaja Zupančič, 9. a 

 

/…/ Letos pa je na žalost prišel tudi moj čas, ko se moram posloviti od šole, učiteljev, sošolcev, s katerimi sem 

preživela vseh devet let. Zelo težko se bo navaditi na novo okolje in nove ljudi. Naučila sem se mnogo stvari, ne 

samo o predmetih, ki jih imamo, ampak tudi marsikaj drugega. Menim, da v osnovni šoli pridobiš podlago, s 

katero ti bo lažje v življenju. Najpomembnejše so mi prijateljske vezi, ki smo jih skozi vsa ta leta oblikovali in 

upam, da jih bomo tudi ohranili. Ravno zadnje leto smo se začeli zares dobro razumeti in zelo mi bo težko zapu-

stiti osnovno šolo, ki bi ji lahko rekli moj drugi dom. Seveda je bil vsak pod stresom zaradi ocen ampak tudi za-

radi slabe ocene ne bo konec sveta. 

Vsak učitelj nas je naučil nečesa novega, vendar so nam pokazali tudi meje, ki pa smo jih po navadi prestopili. 

Naredili smo mnogo potegavščin, vragolij in velikokrat smo bili ne poslušni, ampak ravno zato nobenemu od 

nas ni bilo dolgčas.  

Upam pa, da bo tudi srednja šola čudovita izkušnja, ampak osnovna šola je vseeno začetek našega izobraževa-

nja, pri katerem so nam pogledali še čez prste, zdaj pa temu ne bo več tako.  

Imam pa pred sabo še tri mesece in verjamem, da se bo v tem času zgodilo še marsikaj. Poslavljali se bomo 

junija, ko bo prišel čas za slovo. Do takrat pa se nas še ne boste znebili.  

Brina Kravanja, 9. c 

 

 

Eden od mojih najlepših spominov bo zagotovo ostal teden, ki smo ga preživeli z dijaki iz Bolgarije, Turčije in 

Italije preko projekta Erasmus. Na to srečanje smo se v šoli dolgo pripravljali pod vodstvom učitelja Roka Ker-

na, ki se je za projekt in za nas zelo potrudil. Vsi smo nestrpno čakali dan, ko bodo pred šolo prispeli tuji dijaki, 

za nas takrat še neznanci. Dijaki iz Italije so spali v hotelu, Turki in Bolgari pa na naših domovih. Imela sem sre-

čo: meni so dodelili 16-letno dijakinjo iz Turčije, vrstnico mojega brata. Tako je bilo tudi doma vse lažje, čeprav 

sprva ni bila zgovorna. Pozneje smo ugotovili, da zaradi slabega znanja angleškega jezika. Starši so se vključili 

in so sodelovali pri tedenskih prevozih naše skupine. Mi pa smo bili vodiči za naše potem že prijatelje iz tujine. 

Peljali smo jih na Bled, jih pogostili z blejsko kremšnito, razkazali smo jim ljubljanski grad in staro mestno jedro 

Ljubljane, družili smo se na bowlingu ... Vsak dan posebej je bil zanimiv. Potrudili smo se, da jim čim bolje pred-

stavimo Slovenijo in Komendo ter da bi se pri nas in v naših domovih počutili čim bolj prijetno. S svojim navdu-

šenjem in zahvalo so nam pokazali, da nam je uspelo! Ko je prišel dan slovesa, smo imeli solzne oči, težko se 

je bilo že posloviti. Postali smo prijatelji in še danes smo v stikih.  

Ajda Kočar, 9. c 

 

Težko pomislim na to, da bo kmalu že konec osnovne šole, sploh pa ker se bomo zaradi koronavirusa s sošolci 

še manj videli. Ko so nam v šoli povedali, da bo šola nekaj časa zaprta, se mi je sprva zdelo super, saj sem 

mislil, da bo doma delo lažje, a sedaj pa kar pogrešam šolo, sošolce in vse ostale stvari tam. Imam čisto druga-

čen pogled na šolo. Odhajamo v srednjo šolo, kjer bo pouk še težji in se bom moral še bolj učiti. Moral se bom 

posloviti od svojih sošolcev, kar bo kar težko. Tudi nekatere učitelje bom kar pogrešal. Žal mi je, da se končuje. 

Najpomembnejša vrednota, ki sem jo prejel, se mi zdi prijateljstvo. 

 Adrian Van Dular, 9. b  



 

V šoli mi je bilo v redu predvsem zaradi prijateljev. Upam, da bomo z njimi obdržali stike. V devetih letih sem 

v šolsko delo vložil veliko truda, da bi dobil čim boljše ocene, saj nismo vsi za vse. Žal mi je, da odhajam, ker 

bom izgubil veliko prijateljev in ne bom videl ravnateljice, ki je bila včasih moja najljubša učiteljica.  

Luka Velkoski, 9. a  

   

V vseh teh letih šolanja se je najbolj izoblikovalo prijateljstvo. Naučili smo se zaupati eden drugemu in se 

prilagoditi. Medsebojnih odnosov se naučiš, ko si še mlad: ko s svojim sosedom ješ kamenčke na igrišču ali 

pa ko naredita neko neumnost in potem odtečeta od tam, vsa hihitajoča. Tega se naučiš v vrtcu in v osnovni 

šoli.  

Jan Marolt, 9. c 

 

V novo šolsko leto v Mostah sem vstopila s tesnobo v srcu, saj nisem vedela, kaj lahko pričakujem. Nove 

sošolke in sošolci, nova učiteljica. Vsi slišeči. Počasi sem se privadila na nove okoliščine, vsi so se trudili, da 

bi mi pomagali. Prav v posebno oporo sta mi bili učiteljica Meta in tolmačica. Dali sta mi vedeti, da tudi jaz 

zmorem vse, kar zmorejo drugi, čeprav ne slišim. Tudi sošolci so mi bili v oporo, saj so me imeli za enako-

vredno njim in jih ni motilo, ker ne slišim. Kot blisk sta minili ti dve leti v Mostah. Nato spet sprememba: OŠ 

Komenda. Bilo mi je lažje. Več učencev in več učiteljev, več novih obrazov. Vsako leto je bilo bolj zahtevno. 

Vesela sem, da so mi vsi učitelji dali vso podporo in mi jo še dajejo. Hvaležna sem jim za vse dobro, kar so 

storili zame.  

Beti Krajačič, 9. a 

 

(Pre)dolga pot je do devetega razreda. Pot, polna veselja, radosti, razočaranja in trpljenja za šolskimi klop-

mi. Na žalost se zadnjemu delu ne da ubežati. Ko sem kot prvošolec prvi dan šole vstopil skozi avlo, sem 

pomislil, da morda ne bo tako hudo, kot vsi pravijo. Takrat sem bil še majhen in neizkušen. Pred mano je 

bilo še devet let sedenja na neudobnih stolih, zato mislim, da mi lahko oprostite. A več časa, kot sem preži-

vel pri pouku, bolj sem ugotavljal, da bom v šoli še kar velik del svojega življenja. Zato sem se odločil, da 

obupavanje nad svojo usodo potisnem na stran in si raje zagotovim, da teh devet let življenja ne bom nikoli 

pozabil. 

Moram reči, da mi je to kar dobro uspelo. Seveda sem pri tem imel veliko pomoči s strani razreda in paralel-

ke. Verjetno bi si marsikdo mislil, da so bila najboljša leta v nižjih razredih, a moje mnenje je, da najbolj re-

snično uživaš v zadnji triadi. Si med najstarejšimi v šoli. Lahko si samostojen. Ure lahko končno postanejo 

zabavne … Takrat se dobro povežeš s svojimi prijatelji, sošolci, razredom. Zato se mi zdi, da je najpomemb-

nejša vrednota, ki se izoblikuje v devetih letih, zvestoba. Rekel bi prijateljstvo, a sem ugotovil, da prijatelj-

stvo pravzaprav temelji na zvestobi. Pravi prijatelj ti bo vedno stal ob strani, ne glede na situacijo. Zato si 

lahko neskončno vesel, če imaš zvestega prijatelja. Prav tako zvestega prijatelja potrebuješ v šoli, še pose-

bej zato, da ti nosi naloge, ko si bolan.  

Kamorkoli bom šel, se bom vedno z nasmehom spominjal teh osnovnošolskih dni.  

Miklavž Grum, 9. b 

 

Učiteljica je spraševala matematiko in seveda je tudi zame prišel usodni dan. Veliko mojih sošolcev se v 

tretjem razredu še ni učilo, sama pa sem si rada zagotovila prečiščeno glavo s stoodstotno samozavestjo, ki 

me je spremljala na poti pridobivanja novih ocen. Tisti dan ni bilo ne samozavesti ne kmečke pameti, da bi 



 

me rešili pred grozovito oceno … S težkim srcem sem prišla do table in molila, da bi bila vprašana nekaj lahke-

ga. Spomnim se zaves, ki so razredu dajale skrivnosten in temačen ton, in projektorja, ki je s silovito svetlobo 

skozi moje oči posvetil direktno v mojo zmedeno, prazno glavo. Moja lica so postala paradižnikovo rdeča, saj 

sem na tabli zagledala neprepoznavne diagrame. V potu sem uspela dobiti tri ... To je bila prva ocena, s katero 

nisem bila zadovoljna. Kot prestrašena srna sem stekla k svojim sošolcem, ki so prebadali moj ponos z ogor-

čenimi pogledi. Svojo dušo sem zlila na sošolkin hrbet, ki me je podprla, ko sama nisem mogla sprejeti dej-

stva, da sem dobila samo tri. Šele zdaj se zavedam, da se ta sošolka ni nikoli pritoževala, če je dobila tri, in 

nikoli nisem bila ob njej, da bi jo podprla. Bila sem neumna in brezskrbna. Vem, da se bom rada vračala med 

te spomine, ki so me oblikovali v to, kar sem.  

Zala Remic, 9. b 

 

Nova šola, novi učitelji, novi sošolci, novi prijatelji in najpomembnejše: novo znanje. Po eni strani že komaj 

čakam, da grem naprej, po drugi pa bi najraje ostala v trenutnem razredu, katerega se bom spominjala kot 

najbolj norčavega na šoli.  

S sedmimi sošolkami smo bile v šolski ekipi odbojke. Ker smo že zmagale na kamniškem občinskem tekmo-

vanju, smo se uvrstile na področno tekmovanje, ki se je odvijalo na naši šoli. Bile smo zelo nervozne, saj smo 

vedele, da je zmaga obvezna za uvrstitev naprej. Zamislila sem se: kakšno bo vzdušje, nas bodo prišli podpirat 

sošolci? Vendar v to nisem dvomila. In res: vzdušje je bilo popolno, saj ko smo pričele s prvo tekmo, nam je šlo 

zelo dobro. Nekje na sredini smo rahlo popustile, vendar se spomnim učiteljičinih besed med prekinitvijo: 

''Punce, kaj je narobe, samo sprostite se!''  Ko smo se vrnile nazaj na igrišče, smo igrale kot še nikoli prej, 

publika nas je močno spodbujala. In zmagale smo! Enako smo odigrale tudi drugo tekmo, kot kopija. In šele v 

tem trenutku sem opazila, koliko učencev in tudi učiteljev nas je prišlo spodbujat.  Tudi drugo tekmo smo zma-

gale in zelo smo se veselile. Bila sem res srečna, saj sem se zavedala, da nam sledi četrtina državnega šol-

skega prvenstva. Res pa so mi nasmeh na obraz podarili sošolci, ki so me tistega dne tako podpirali.  

Anamarie Štern, 9. c 



 

 

 

Spomini so velik del našega življenja, so velik del nas samih. Odločitve, ki jih sprejemamo in dejanja, ki 

jih naredimo, največkrat temeljijo na naših spominih. Spominov je veliko, manj pa je tistih posebnih, ki si jih 

zapomniš za celo življenje in ki ti, če že pride do tega, v težkih obdobjih delajo družbo. V devetih letih našega 

 

Sedaj je moje zadnje leto v osnovni šoli, no, vsaj upam, da je tako. Čeprav me skrbi, kaj bo naprej, iz dna srca 

rad zapuščam to šolo. Saj niso problem učitelji, ampak tu se moram učiti polno neuporabnih stvari, ki me ne 

zanimajo. In tudi – po toliko letih bo prijalo malo sprememb. Čeprav sem v šoli dobil veliko prijateljev in znanj, 

sem včasih tu tudi trpel. Kjub vsemu sem vesel, da sem obiskoval to šolo in prepričan sem, da mi bo od tu 

ostalo veliko lepih spominov. Eden izmed njih je, ko smo morali poučevati mlajše učence. 

V tednu otroka smo letos devetošolci eno uro poučevali nižje razrede. S sošolcem sva se pozabila pripraviti na 

uro zgodovine v sedmem razredu. Snov sva dobila že en teden prej. Še dva dni pred nastopom v razredu se 

nama je zdelo, da imava še dovolj časa. In prišel je ta dan in šele pred uro zgodovine sva se spomnila, da bi 

bilo dobro pogledati, katero snov sploh učiva. Ob začetku ure sva stopila med sedmarčke, bela kot stena. Učiti 

bi morala snov o judovskem ljudstvu. Ko je učiteljica rekla, da komaj čaka, da vidi, kaj sva pripravila, sem sko-

raj umrl. Vsak s svojimi zapiski sva stala pred tablo. Šele tretjič, ko je učiteljica rekla: "Lahko začneta," sem 

začel govoriti neke stvari, ki so mi pisale na listku. V tistem trenutku nisem vedel niti, o čem govorim. Potem je 

še Mark povedal nekaj stvari. Učiteljica je nato želela, da razredu pokaževa dežele, povezane s snovjo. To pa 

je bilo preveč. Ponesreči sva narobe obrnila zemljevid in kar nekaj časa porabila za to, da sva ugotovila, zakaj 

ta ni in ni hotel na stojalo. Ko nama je končno uspelo, je učiteljica obupala in nama dala prebrati še sestavek 

o rešitvi Judov iz egiptovske sužnosti. Ker je bila to zadnja ura, naju je dvajset minut pred koncem pouka že 

spustila iz razreda. 

Počutil sem se kakor tepec, še posebej zato, ker je bil v tem razredu eden mojih najboljših prijateljev. To mi bo 

ostalo še dolgo v spominu. 

Rok Ojstršek, 9. b 



 

šolanja pa  sem nedvomno nabrala veliko posebnih spominov, ob katerih se 

vedno nasmehnem in za katere sem srečna, da prebivajo tudi  v moji glavi. 

 Eden izmed teh se je zgodil nekega toplega pomladnega popoldneva 

osem let nazaj. S podaljšanim bivanjem smo odšli ven, kjer smo se otroci razi-

grano podili po igrišču, učiteljice pa so klepetale med sabo in hkrati skrbno gle-

dale na nas. Kmalu je med nami prišlo do spora, za katerega se vzroka ne spo-

minjam. Nenadoma smo se znašli na bojnem polju, kjer je vsak zbiral svoje pri-

vržence za napad. Armada, kateri sem bila dodeljena, je ubirala vrhunske voja-

ške taktike, med drugim se je prva domislila vohunjenja za drugimi skupinami. 

Ta izbrani vohun je bila moja prijateljica, ki je zaigrala spor z nami in se v strahu 

pred smrtjo zatekla k našemu največjemu sovražniku. Kmalu so odkrili njen 

namen in nas zasovražili še bolj. Nenadoma so tudi na drugih  bojnih položajih 

izkoristili priložnost in naokrog pošiljali vohune. Slej ko prej se je zgodilo, da 

nismo več prepoznali svojih članov vojske. In prav zato smo se odločili za še 

eno pogumno in drzno potezo – uvedli smo skrivno znamenje. Ker je eden od 

privržencev naše skupine iz neznanega razloga imel v žepu nalivnik in brisalec, 

smo se domislili najbolj genialne in odmevne novice tistega meseca – nohte 

naših članov smo pobarvali z brisalcem in ko je kdo podvomil o zvestobi dom-

nevnega člana, smo mu z nalivnikom čez nohte potegnili dolgo in debelo črto. 

Če o črti čez nekaj trenutkov ni bilo ne duha ne sluha. je to pomenilo, da srce 

domnevnega člana resnično bije za našo armado. In tako smo odpravili težavo 

enkrat in za vselej.  

V teh devetih letih našega skupnega pohoda do konca osnovne šole pa 

smo izumili in odkrili še marsikaj. Dokopali smo se do mnogih problemov, ven-

dar so tudi te naše izjemno bistre glave porazile in s ponosom zakopale globoko 

v zemljo. Skupaj smo odrasli iz razigranih otrok v občasno še bolj razigrane 

najstnike in odkrili pravi pomen besed skupnost in prijateljstvo. Zato bi na po-

gosto zastavljeno vprašanje »Ali boš osnovno šolo pogrešala?« preprosto odgo-

vorila z »Da.«. Mogoče si včasih težko priznam, a trenutno lahko brez zadržkov 

trdim, da bom pogrešala čisto vse še tako nepomembne pripombe, vsako ne-

slano šalo, sleherno učno uro preučevanja stene učilnice fizike. A najbolj bom 

pogrešala ljudi. Ljudi, zaradi katerih sem dandanes to, kar sem. Vse te nasme-

jane obraze, ki ti brez večjega napora privzdignejo kotičke ustnic. In prav ti ljud-

je šolo spremenijo v človeku  prijazen prostor. Prostor, kamor se vračaš dan za 

dnem. Vendar pa dejstvo, da se je osnovna šola podpisala na kar mnogo mojih 

lepih spominov, to še ne zanika dejstva, da sem pripravljena oditi. Veselim se 

namreč tega, da bom v meni še nepoznanem okolju stkala nove vezi z novimi 

nasmejanimi obrazi, neposrečenimi šalami in morda celo novo barvo stene učil-

nice za fiziko.  

Spomini lahko oživijo prelepe trenutke in nas vedno znova spomnijo, 

zakaj nam je bilo dano živeti. Imeti vero in zaupanje v ponovno doživljanje izku-

šenj, je vodilo, da se lepi trenutki lahko vedno znova vrnejo. In  prav zato sem 

pripravljena, da še zadnjič prestopim prag osnovne šole in se končno podam v 

svet novih izkušenj, novih spoznanj in novih ljudi, s katerimi bom ustvarjala ne-

pozabne spomine. A še vedno bom obdržala tiste posebne iz osnovnošolskih 

klopi in se že samo ob misli na njih nasmehnila.  

Mojca Gmajner, 9.  b 



 

 

Konec. Z vsakim dnem se mu bolj in bolj približujemo. Vsi devetošolci mu korakamo naproti. Nekateri samoza-

vestno in pogumno, drugi v strahu, tretji se sploh ne zavedajo, kako blizu je že. Vsakemu ta konec pomeni ne-

kaj drugega. Morda svobodo, morda strah pred novo šolo, novim začetkom. 

Mislim, da spadam med tiste, ki se ne zavedajo, kako blizu je konec. Do tega trenutka nisem veliko mislila na 

to, kako bo, ko bom zaključila osnovno šolo. Ko sedaj razmišljam o vseh sošolcih in sošolkah, se zavedam, da 

bom nekatere izmed njih na valeti videla zadnjič v življenju in to me spravlja v jok. Verjamem, da bodo prijatelj-

stva ostala, nekatera morda ne. Vem, da smo za ohranitev stikov odgovorni sami in za to si bom prizadevala. 

Najpomembnejša vrednota, ki se je izoblikovala v vseh teh devetih letih, je 

zame seveda prijateljstvo.  Prijatelji so bili tu zame vsak dan. Spodbujali so 

me na vseh preizkušnjah, pomagali so mi, ko sem bila na tleh, se veselili 

uspehov z mano. Bojim se, da bo po osnovni šoli vsega tega konec. Bojim se, 

da v srednji šoli ne bom našla nikogar, s komer se bom družila in mu zaupa-

la. Bojim se, da bodo na novi šoli sami mestni najstniki, ki so preveč "fini", da 

bi se družili z vaško mladino. Vpisala sem se na Gimnazijo Kranj. Nekako me 

pomirja dejstvo, da se na to šolo vpisujejo tudi najstniki iz okoliša. 

Nisem še pripravljena na nov začetek. Veselim se spremembe, a se je hkrati 

malce bojim. To meni predstavlja konec. Za vse skupaj pa konec pomeni za-

ključek nekega obdobja, ki ga je zaznamovalo toliko in toliko spominov, ne-

kaj grenkih, a večino lepih. Vsi bodo za vedno ostali v naših srcih. 

Spomnila sem se dogodka iz osmega razreda, ko se mi je pripetila manjša 

nesreča.  

Na urniku smo imeli zadnjo uro. Učiteljice še ni bilo v razredu in imeli smo 

preveč energije, da bi le sedeli, najbrž zato, ker smo komaj čakali, da bomo 

po koncu ure stekli domov. Ker sošolec ni imel kaj početi, je začel nagajati 

sošolki in ji v puščico nalil vodo. Sošolka je zlila vodo ven, na tla, in jo tam 

tudi pustila. Začela se je ura in vsi smo pozabili, da se je karkoli prej dogaja-

lo, le učiteljici se je enkrat med uro zazdelo, da je mokro po tleh. 

Zazvonil je šolski zvonec, naš rešitelj, in vsi smo se pognali iz učilnice v želji, 

da nasitimo svoje lačne želodce. Tudi luža je bila še kar na tleh. Nihče pred menoj ni stopil vanjo, le jaz sem 

bila tista, ki je imela to nesrečo. Spodrsnilo mi je in z glavo sem udarila v rob zidu. Padla sem na tla, za hip se 

mi je zvrtelo. Na srečo sem bila bolj pri zadnjih, tako nisem bila preveč osramočena. V tistem trenutku se mi je 

zdelo, da z menoj ni nič narobe, le glava me je bolela. Sošolka me je videla, ko sem padla in mi ponudila prevoz 

domov. Sprva sem želela iti sama domov, s kolesom, a je sošolka vztrajala.                                                        

Ko smo prispeli k njej, sem se začela zavedati, da se dogodkov od padca naprej ne spominjam. Ne vem, kako 

sem v šoli prišla po stopnicah dol, ne spominjam se poti do njihove hiše, edino, kar mi je ostalo v spominu je 

to, da se v avtu nisem pripela. Pri sošolki doma so dobro poskrbeli zame. Gotovo je bilo težko, saj sem bila kar 

precej zmedena.  Najprej so me udobno namestili na kavč, potem so me še nahranili. Čez eno uro sem bila že 

dovolj zbrana, da sem reševala matematične vaje, naslednji dan smo namreč pisali test. Tistega dne smo imeli 

s pevskim zborom še revijo, tako da je bilo kar pestro.                                                                                                                          

Še danes se ne spominjam dogodkov po padcu.  

Rada bi omenila, da sem zelo hvaležna sošolki in njenim domačim, da so bili takrat tako potrpežljivi in so me z 

veseljem sprejeli. 

V sebi hranim še veliko spominov, za katere upam, da jih ne bom nikoli izgubila, saj obujajo preteklost. 

Maruša Korbar, 9. c 

Maruša Korbar, 9. c 

SPOMINI OBUJAJO PRETEKLOST 



 

Kdor bere,  

živi tisoč življenj 

Moje mnenje o knjigi Drejček in trije marsovčki 

 

Knjiga mi je bila všeč, ker opisuje stvari, ki jih na Zemlji ni. Najbolj mi je bilo všeč, ko so si pripovedovali prav-
ljice in so marsovčki prisluhnili Drejčku. Sam bi jim povedal še kakšno zgodbo, npr. Trije prašički ali pa Trije 
medvedki. Zanimivo se mi je zdelo, da je kralj ukazal 
zmaju, naj poje samega sebe. Ni mi bilo všeč, ko je zmaj 
ugasnil sonce. Nenavadno se mi je zdelo, da so imeli 53 

sob. Nočem, da bi bilo tako na Zemlji.  

Matic Gregorin, 4. b 

 

Najbolj mi je bilo všeč, koliko sob imajo marsovčki in da 
vidiš sliko, ko ti pripovedujejo pravljico. Vozijo se po 
stolih. Zelo si želim, da bi bilo kaj podobnega tudi na 
Zemlji. Kakšen luksuz so imeli marsovčki! Če bi bila v 
Drejčkovi koži, bi se izredno zabavala. Rada bi ves dan 
sedela v pripovedovalnici. Me prav zanima, kakšna je 

njihova hiša od znotraj!  

Mina Jenko, 4. b 

 

Na Marsu so prepovedane vojne. To je dobro, saj ljudje v 
vojni trpijo in umirajo. Mislim pa, da je prav, da se braniš, 
če te kdo okupira. Na Marsu je prepovedano tudi obis-
kovanje planetov, ker vojne še niso izkoreninili. Na Mar-
su morajo biti vsi otroci srečni. Otrok ne smejo pretepati, 
jih siliti v šolo, siliti umivati in jesti. Otroci vse naredijo 

sami.  

David Gantar, 4. b  

 

Izmišljene osebe so trije Marsovčki (Miš, Maš in Saš), zmaj, kralj in kraljica, resnične pa so Drejček in njegova 
družina. Marsovčki so imeli veliko pozitivnih lastnosti: bili so pravični, prijazni, poslušni in miroljubni. Niso poz-

nali vojne, pušk, prelivanja krvi. Veliko so se igrali in bili dobri.  

Sofia Teresa Sanchez, 4. b 

 

Na Marsu so prepovedane vojne. Zgodba je zelo dobra. Na Marsu bi se vsi počutili varneje, med nami ne bi bilo 

prepirov. Za vse bi bilo lepše življenje. 

Urban Stare, 4. b  



Smeh je pol zdravja 

Gaja Štern, 8. a 

Igra  Po Prešernovih stopinjah  

Pero med odmorom reče pri-

jatelju: »Danes mi pri testu ni 

prišla niti ena misel, zato sem 

oddal kar prazen list.« 

»Meni se je zgodilo enako. 

Upam, da ne bo učitelj mislil, 

da sva prepisovala!« »Kateri mesec ima 28 

dni?« vpraša učiteljica. 

»Vsi!« se oglasi iz klopi.  



 




