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Dragi bralci,  
 

leto je naokrog in že je pred vami nova 

številka šolskega glasila učencev OŠ Ko-

menda Moste Prvo klasje. Tudi tokrat ste 

učenci pridno in veliko ustvarjali. Delo na 

daljavo vas pri tem ni veliko oviralo in 

prav je tako.  

Letos smo na naši šoli veliko razmišljali o 

medsebojni pomoči. Zaradi več kot leto 

trajajoče epidemije virusa Covid smo še 

bolj pazili nase ter na vse okrog sebe. 

Pomagali smo si pri pouku na daljavo, pri 

pouku v šoli in med prostim časom. 

Skratka, skrbeli smo drug za drugega in 

si pomagali na različne načine. 

Letošnje leto je tudi leto pomembnih 

obletnic, saj smo se spominjali 110-

letnice rojstva Kristine Brenkove, obeležili 

smo 300-letnico rojstva Petra Pavla Gla-

varja in 145. obletnico rojstva Ivana Can-

karja. Na naslednjih straneh boste našli 

veliko drobnih, kratkih zgodb, za katere je 

Kristina Brenkova želela, da vstopijo v 

vsak slovenski dom in da jih sliši in pre-

bere vsak slovenski otrok, nasmejali se 

boste lahko izvirnim upodobitvam in po-

ustvarjanju Jurčičevega Krjavlja, pokukali 

v dnevniške zapise osamljenega jezdeca 

in prvi prebrali del stripa o Petru Pavlu 

Glavarju. Učenci so, podobno kot Ivan 

Cankar, obujali in zapisali spomine svojih 

srečnih in žalostnih doživetij. Pisali so 

tudi o svojih potovanjih po resničnem in 

virtualnem svetu, zapisali so utrinke šola-

nja na daljavo in ga primerjali s poukom v 

šoli. Devetošolci so nam za slovo pripra-

vili zanimive predstavitve svojih oddelkov. 

Vstopite v svet domišljije naših učencev 

in obudite spomine na preteklo šolsko 

leto, ki nas je naredilo močnejše in še 

bolj povezane.  

Želimo vam prijetno branje! 

Uredništvo 
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Ana Sitar, 6. b 
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UČENCI 1. A SO RAZMIŠLJALI: 

Lili Ana Palfy, 1. a 

SOŠOLKA JE DOMA POZABILA ALBUM Z NALEPKAMI. ZATO JE BILA ZELO ŽALOSTNA. IZ SVOJEGA ALBUMA SEM 
ODTRGALA EN LIST, GA POLEPILA Z NALEPKAMI IN JI GA DALA. TAKO SEM SOŠOLKO RAZVESELILA. 
RINA ŠTEFANIČ, 1. A 

NARISAL SEM DOGODEK V UČILNICI, KO JE SOŠOLEC LEON POZABIL LEPILO, ZATO SEM MU GA JAZ POSODIL. 
TEO GAŠPERIN, 1. A 

 
POMAGAM SOŠOLCU NA IGRIŠČU, ČE PADE. TAKRAT, KO MU JE HUDO ALI TEŽKO, GA POTOLAŽIMO.          
ALEKSANDAR GAJIĆ, 1. A 
 
POMAGAM POBIRATI LISTJE PRED ŠOLO.                                                                                                    
LAMAR ŠIREC, 1. A 
 
POMAGALA SEM SOŠOLKI EMI, KI JE PADLA Z IGRALA NA ŠOLSKEM IGRIŠČU. PRI TEM SE JE UDARILA V GLA-
VO. PELJALA SEM JO NA STRANIŠČE IN JI DALA OBKLADEK Z MOKRIM ROBČKOM.                                        
LILI ANNA PALFY, 1. A 
 
POMAGAM TAKO, DA POSODIM SVOJE STVARI.                                                                                          
MAŠA KARLOVŠEK, 1. A 

 
NARISALA SEM SOŠOLCE IN SOŠOLKE MED IGRO. DEKLICA JE PADLA. DALA JI BOM ROKO.                          
NAJA KORBAR, 1. A 
 
POSODIM BARVICE, ČE JIH KDO POZABI 
DOMA.                                                                                           
ZARA CIBAŠEK, 1. A 

Rina Štefanič, 1. a 
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UČENCI 1. B SO SVOJI UČITELJICI                                                                             
POVEDALI, KAKO SKRBIJO ZA SVOJE       
SOŠOLCE. 

KLARA JE NARISALA TOBOGAN S HIŠKO IN PRIJATELJE, S KATE-

RIMI SE RADA IGRA. SOFIJA JE PADLA IN JAKOB TER JAKA STA JI 

POMAGALA VSTATI. NA KLOPCI SEDI UČITELJICA PODALJŠANE-

GA BIVANJA MATEJA.  

DAVID PRAVI, DA RAD POMAGA SOŠOLCEM. RAD JIM POSODI 

STVARI, ČE ČESA NIMAJO ALI JIM ČESA ZMANJKA.  

ŽIGA RAD PRIHITI NA POMOČ, ČE KOGA SLIŠI JOKATI.  

“S SOŠOLCI SKRBIMO DRUG ZA DRUGEGA TAKO, DA SE MED 

IGRANJEM NIHČE NE POŠKODUJE IN JE IGRA VSEM VŠEČ.”    

PIA Š.  

BOR JE NASLIKAL PODAJANJE ŽOGE S SOŠOLCEM. TUDI Z OSTA-

LIMI SOŠOLCI SI POMAGAJO IN SE SKUPAJ IGRAJO. POSKRBIJO 

TAKO, DA NIHČE NI SAM IN SE RADI SKUPAJ IGRAJO, KER JE 

TAKO TUDI BOLJ ZABAVNO ...  

PAVLE POMAGA PRIJATELJU, KI JE PADEL NA IGRIŠČU.  

DANIS PRAVI, DA SMO PRIJAZNI DO DRUGEGA, KO LEPO GO-

VORIMO, UPORABLJAMO BESEDE HVALA, PROSIM IN OPROSTI, 

SKRBIMO ZA ČISTOČO IN UREJENOST OKOLI ŠOLE IN V ŠOLI.  

NAJA PRAVI, DA SOŠOLKI POMAGA, KO JI POBERE RADIRKO.  

Klara Vrček, 1. b 

Pia Pogačar, 1. b 

Sara Hafner, 1. b 

Filip Pliberšek, 1. b 

Neža Osolnik, 1. b 
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Lili Galien, 1.c 

Ariana Subašić, 1. c 

Ela Ojsteršek, 1. c 

ČE KDO ČESA NE VE ALI NE ZNA V RAZREDU ALI ZUNAJ NA IGRIŠČU, MU  
REŠITEV POVEM NA UHO ;)  
TIMON GRGIČ, 1. C 
 
RADA POSKRBIM ZA SOŠOLCA, DA NI SAM, IN SE IGRAM Z NJIM.  
NEJA ZARNIK, 1. C 
 
RAD POMAGAM SOŠOLCU, ČE PADE S STOLA.  
TIM BEZOVŠEK, 1. C 
 
V RAZREDU SE DOBRO POČUTIMO, ČE VSI SODELUJEMO IN SI POMAGA-
MO. MIDVA RADA SKRBIVA ZA DEJAVNOSTI, KO SVA DEŽURNA, RAZDELI-
VA MALICO, POMAGAVA UREDITI RAZRED IN TUDI POMAGAVA            
SOŠOLCEM.  
GABRIEL IN MATIAS SANCHEZ, 1. C 
 
SOŠOLKE SI V PODALJŠANEM BIVANJU POMAGAMO PRI DOMAČI        
NALOGI.   
ARIANA SUBAŠIĆ, 1. C 
 
RADA POMAGAM PRIJATELJICI, KO POTREBUJE POMOČ.  
LILI MAILEN GLOBOČNIK, 1. C 
 
KO LILI PADE, JI POMAGAM VSTATI. POTEM JO POTOLAŽIM IN SE GREVA 
SKUPAJ IGRAT Z ZARO.  
LANA URBANEC, 1. C 
 
OBJEM ZACELI VSE RANE. KO TI JE TEŽKO, JE DOBRO IMETI OB SEBI 
PRIJATELJE.  
LARA TANASIĆ, 1. C 
 
RADA POSODIM NEKO STVAR, KI JE SOŠOLEC ŽAL NIMA S SABO                  
ALI JO JE POZABIL DOMA (SVINČNIK, FLOMASTER, RADIRKO ...).  

ŽANA PIBERNIK, 1. C 

 

RAD POMAGAM SOŠOLCU, KO PADE PRI NOGOMETU.  

DAVID MIHELČIČ, 1. C 
 

KO JE BIL SOŠOLEC TILEN SAM NA IGRIŠČU, SEM GA POVABILA,         
DA SKUPAJ IGRAVA NOGOMET.  

IVO JAN ČEBULJ, 1. C 

Katjuša Vidmar, 1. c 

Matias Sanchez, 1. c 
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UČENCI 1. Č SO RAZMIŠLJALI: 

Bine Juričan, 1. č 

ČE PADEMO, SI POMAGAMO VSTATI. 

LARA SEMPRIMOŽNIK, 1. Č 
 

POTOLAŽILA SEM SOŠOLKO, KATERI JE SOŠOLKA 
REKLA, DA NI VEČ NJENA PRIJATELJICA. 

ZOJA SAKELŠEK, 1. Č 
 

DRUG NA DRUGEGA PAZIMO TAKO, DA NA IGRIŠČU 
PAZIMO, KAKO BRCAMO ŽOGO. DA EDEN DRUGEGA 
NE POŠKODUJEMO. 

IZAK IVANČIČ, 1. Č 
 

ČE SOŠOLEC ALI SOŠOLKA PADE NA IGRIŠČU, MU 
POMAGAM TAKO, DA MU PONUDIM ROKO, DA LAŽ-
JE VSTANE. 

SARA KUŽNIK, 1. Č 
 

JAZ SKRBIM ZA SVOJE SOŠOLCE IN PRIJATELJI PRI 
IGRI TAKO, DA JIH POGANJAM NA GUGALNICI NA 
ŠOLSKEM IGRIŠČU, KJER SE SAMI NE MOREJO. 

JAKOB ŽAN HOZJAN, 1. Č 
 

JAZ SKRBIM ZA DRUGE TAKO, DA JIM POMAGAM 
VSTATI, ČE KDO PADE. 

JAKA TEVŽ HOZJAN, 1. Č 

MED LOVLJENJEM SE NE PORIVAMO, SE NE 
SPOTIKAMO IN TAKO SKRBIMO DRUG ZA DRU-
GEGA, DA SE NAM NIČ NE ZGODI. 

SVIT SARJAŠ, 1. Č 
 

NA IGRIŠČU POMAGAM PRIJATELJICI, POČASI 
JO PORINEM PO TOBOGANU. 
EVA KERN, 1. Č 
 
 

SOŠOLKI SEM POBRALA SVINČNIK. 
ELENA ŠIFRER, 1. Č 
 
KO SOŠOLKI PADE ZVEZEK, JI GA POMAGAM 
POBRATI. 
TIM MORE, 1. Č 
 
SLIKA PREDSTAVLJA, KAKO JAZ SOŠOLKI KA-
ŽEM, KAKO SE NAREDI LADJA IZ PAPIRJA.  
KLARA ŠIMENC, 1. Č 
 

V ŠOLI SKRBIMO DRUG ZA DRUGEGA TAKO, 
DA SI MED SEBOJ POMAGAMO. ČE SI KDO 
ZLOMI NOGO, MU POMAGAMO PRI HOJI IN PRI 
NOŠENJU TORBE, ZVEZKOV … 

BINE JURIČAN, 1.Č 
 

SOŠOLKI SEM DALA RDEČO BARVICO. 

EVA JANEŽIČ, 1. Č 
 

PAZIMO, DA KDO NE PADE S HIŠKE. 

LENART POGAČAR, 1. Č 
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DRUGOŠOLCI SO ZAPISALI SVOJA RAZMIŠLJANJA O SKRBI ZA DRUGE 
MED POUKOM IN ODMORI V UČILNICI.  

Posojam stvari. Povem navodila. Pomagam, če mu ne gre. Pobarvanko mu prerišem. Ali pa mu povem, 

kaj rabi.  

Matija Ravnikar, 2. a 

 

Če sošolka joka, jo potolažim tako, da ji povem nekaj smešnega. Ko neha jokati, se greva igrat. Radi se 

igrava mačke in miši. Če ji kaj pade, ji poberem. 

Sara Ocepek, 2. a 

Z mojimi prijatelji se radi igramo mačke in miši. Ko smo se spoznali, sem vedela, da se bomo razumeli. 

Vesela sem, da imam tako dobre prijatelje. Rada vas imam takšne, kot ste. Vedno vam bom stala ob stra-

ni, čeprav se včasih ne razumemo dobro. 

Stella Poglajen, 2. a 
 

Z Lukom Cestnikom si pripovedujeva smešnice. Smejiva se najinim šalam in se igrava na igrišču. Zunaj se 

zelo dolgo pogovarjava. 

Benjamin Cvelbar, 2. a 

 

Z mojimi prijateljicami si rade pomagamo, se igramo in pogovarjamo. Rade plešemo in se igramo 

učitelje. To so moje najboljše prijateljice.  

Lana Juhant, 2. a 

 

Luka Močnik, 2. c Klara Plevel, 2.c 
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Tine Pibernik, 2. b Lana Juhant, 2. a Zoja Pibernik, 2. a 

Doroteja Pančur in Viktorija Avbelj, 2. c  

Med odmori svojemu sošolcu naj-

večkrat pomagam tako, da ga sprej-

mem v igro.  

Stela Drobnič, 2. b 

 

Kadar kdo med poukom česa ne 

zna ali pa slabo razume, mu prisko-

čim na pomoč.  

Laura Bellotti, 2. b 

 

Velikokrat se zgodi, da kdo pri reše-

vanju nalog zaostaja. Takrat grem 

do njega in mu pomagam.  

Aslan Alibašić, 2. b 

 

Učiteljica pri likovni umetnosti da 

navodila. Potem pa nekateri naredi-

mo zelo hitro, nekateri pa so poča-

snejši, zato jim je treba malo poma-

gati.  

Sofia Naglič, 2. b 

 

V jutranjem varstvu veliko delamo iz 
papirja. Nekateri tega ne znajo in 
zato jih naučim. Potem so zelo ve-
seli.  

Urh Pibernik, 2. b 
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TRETJEŠOLCI SO RAZMIŠLJALI, KAKO SI POMAGAJO V RAZLIČNIH 
ŠOLSKIH PROSTORIH. 

V telovadnici vadim tako, da pazim na svojo varnost in varnost vseh okrog mene. Pazim na varnostno razda-

ljo. Poslušam razlago in navodila učiteljice. Na koncu pomagam pospraviti pripomočke. V jedilnico pridem 

mirno in ne divjam. Pred obrokom si umijem roke. Pri mizi sedim kulturno in ne motim drugih. Ne norčujem 

se iz hrane in se z njo ne igram. Pospravim za seboj in pomagam pobrisati mize.  

Benjamin Rozman, 3. a  

 

V šolski knjižnici skrbimo drug za drugega tako, da smo vljudni in prijazni. Lepo ravnamo s knjigami, da se 

ne umažejo ali strgajo. Smo tiho in spoštujemo knjižničarko. Ko vstopimo, pozdravimo. Knjižničarka nam 

poišče knjigo, mi pa se ji zahvalimo. Takrat, ko sami ne najdemo knjige, prosimo knjižničarko za pomoč. Če 

nam knjiga ni všeč, jo vrnemo na isto mesto. Knjige, ki smo si jih izposodili, moramo po določenem času 

vrniti v knjižnico.  

Eneja Nastran, 3. a 

 

Ko pridemo v jedilnico, pozdravimo vse prisot-

ne. Obvezno si umijemo roke. Ko čakamo v 

vrsti, spustimo naprej tiste, ki imajo kombi ali 

dejavnost. Vzamemo hrano in se zahvalimo 

kuharici. Ko jemo, smo tiho, da ne motimo 

ostalih. Ne govorimo s polnimi usti. Pozorni 

moramo biti, da nam hrana ne pade na tla. Po 

končanem obedu počistimo ostanke in jih vr-

žemo v smeti. Posode vrnemo nazaj. Kuharico 

pohvalimo za okusno kosilo in se še enkrat 

zahvalimo. Pri odhodu se poslovimo. 

Ilma Kapić, 3. a 

 

Kjer koli smo, moramo skrbeti drug za drugega in si moramo pomagati. Tudi v šolski knjižnici skrbimo 

drug za drugega. Ko bereš knjigo, paziš, da koga ne zmotiš, tako da tiho bereš. Če kdo ne najde knji-

ge, mu jo pomagaš poiskati. V primeru, da nekdo ne zna brati, mu pomagaš. Če koga tvoja knjiga za-

nima, mu jo pokažeš. Če si ti prijazen in pomagaš drugim, bodo tudi drugi prijazni in bodo pomagali 

tebi.  

Kaja Arh, 3. a 
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Zoja Vrhovnik, 3. a 
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Mark Šali, 3. a 

 

Ko pridemo v jedilnico, si umijemo roke in se posta-

vimo v kolono, kjer ne kričimo in se ne porivamo. Če 

se kateremu mudi na kombi, ga spustimo naprej. Ko 

smo na vrsti za kosilo, pozdravimo kuharico in pove-

mo, kaj želimo jesti za kosilo in se ji zahvalimo. Nato 

se tiho usedemo za mizo in pojemo kosilo. Ko poje-

mo, pospravimo za seboj in nato v tišino počakamo 

učiteljico ali učitelja. 

Lana Strgar, 3. a 

 

V telovadnici skrbiš, da koga ne poškoduješ. Paziš 

tudi da ne poškoduješ predmetov. Vse predmete vr-

neš na isto mesto, kjer si jih dobil. Ko greš v telova-

dnico ali iz nje, ne kričiš. 

Lara Pogačar, 3. a 

 

V telovadnici smo pozorni na druge, da se ne zaleta-

vamo, da jih ne poškodujemo. Pazimo na predmete, 

da jih ne polomimo. Igramo se tako igrico, da lahko 

vsi sodelujemo. Če je nekdo neuspešen pri igri, se 

Eneja Nastran, 3. a 
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mu ne posmehujemo, ampak mu pomagamo.        Do odra-

slih na šoli se obnašamo vljudno in jih pozdravljamo. Kuhar-

ji za nas poskrbijo tako, da nam skuhajo kosilo in pripravijo 

malice.  

Patricija Mrkajić, 3. a 
 

Tudi v šoli si moramo pomagati. V telovadnici pri izvajanju 

vaj pridržimo žogo, pripravimo in na koncu pospravimo pri-

pomočke. V šolski knjižnici se pogovarjam tiho, da ne mo-

tim ostalih. 

Taj Pirc, 3. a 
 

V šolski knjižnici vedno upoštevamo navodila knjižničarke. 

Preden knjigo odnesemo iz knjižnice, knjižničarki pokažemo 

svojo kartico, da nam jo izposodi.  Potem se poslovimo in 

tiho odidemo.  

Timo Kolja Globočnik, 3. a 

 

V šolski jedilnici se obnašamo spoštljivo drug do drugega. 

Do kuharic in kuharjev smo prijazni, saj nam vsak dan pri-

pravijo topel obrok. Preden začnemo jesti kosilo, si zaželimo 

dober tek. Po kosilu pospravimo pladenj za seboj, se zahva-

limo kuharici in počakamo na ostale. Kosilo jemo v tišini. 

Tudi do hrane moramo biti spoštljivi, saj je veliko ljudi nima 

dovolj. 

Zoja Vrhovnik, 3. a 

 

Najbolj pomembno je, da se v šoli vsi dobro počutimo. Vča-

sih sem slabe volje in zato rad vidim, da je kdo prijazen z 

mano. Ko pa sem vesel, jaz povem kaj smešnega in nasme-

jim druge. Najbolj pomembno je, da nobenega sošolca ne 

izključujemo iz družbe.  

Mark Šali, 3. a 

 

V šoli pazimo na svojo varnost in na varnost drugih. Upošte-

vamo navodila učiteljice in se lepo vedemo. Zaposleni v šoli 

se trudijo, da bi nam bilo lepo. Ko srečamo nekoga, ki dela 

na šoli, ga lepo pozdravimo. 

V telovadnici telovadimo vsi naenkrat. Zato ob izvajanju telo-

vadne vaje pazim, da okoli mene ni nobenega sošolca. Tako 

preprečim, da bi se kdo poškodoval. V primeru, da kdo od sošolcev kakšne vaje ne razume, mu 

pomagam ali razložim. 

Alja Urbanec, 3. c 
 
 

V učilnici skrbimo drug za drugega tako, da mu pomagamo pri nalogi, ki mu ne gre. Če sošolec ni-

ma kakšnega lepila, škarij ali barvic s seboj, mu lahko posodimo svoje stvari. Če sošolca ni v šolo, 

Po telovadbi vsi smo lačni,  

zato hitro v vrsti postojimo,  

od prijaznih kuharic  

dobro kosilo vsi dobimo.  

Za mizo vsi lepo pojemo,  

pazimo, da ne packamo,  

da čistilki prihranimo delo.  

Po kosilu še v knjižnico pohitimo,  

da si znanje pridobimo. 

S knjigami ravnamo skrbno in lepo,  

da nam še dolgo ob branju bo lepo.  

Lara Grmek, 3. a 

Timo Kolja Globočnik, 3. a 

Jure Čertanc, 3. c 
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Sara Neža Jerebič, 3. b 

mu lahko nesemo zvezke domov, da prepiše snov.  

V jedilnici lahko kuharicam in snažilkam pomagamo pospraviti mizo, jih lepo pozdravimo in se jim zahvali-

mo, ker so nam skuhale kosilo in ker srbijo za čistočo.  

Kaja Bezovšek, 3. c 
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V šoli skrbimo za druge. V knjižnici smo 

tihi, da ne motimo drugih. Ko pridemo v 

knjižnico, tiho pozdravimo. Če nam poma-

ga knjižničarka, se ji zahvalimo. Pred ko-

rono so imeli učenci tretjih razredov mali-

co v jedilnici, zdaj pa jo imamo v učilni-

cah. V jedilnici se lepo obnašamo. V vrsti 

se ne prehitevamo. Ko jemo, se ne pogo-

varjamo. Ko pojemo, za sabo pospravimo. 

V telovadnici pazimo, da se ne zaletimo 

drug v drugega 

Katarina Vidic, 3. c 

 

Za učiteljico tiho gremo v telovadnico. 

Tam se postavimo v vrsto po velikosti. 

Potem začnemo telovaditi. Telovadimo 

tako, da pazimo na varnostno razdaljo, da  

ne poškodujemo drugih ali sebe. Vse žo-

ge moramo na koncu pospraviti in tudi na 

ostale pripomočke moramo paziti. Če se 

kdo poškoduje, mu pomagamo. Na koncu 

ugasnemo luči in tiho odidemo. 

Elsi Kutin Prešeren, 3. c 

 

V jedilnici je treba spoštovati določena 

pravila. Ko prideš v jedilnico, se umiriš, 

ne kričiš in ne tečeš. Ko greš po kosilo, 

pozdraviš kuharico. Poveš ji, kaj želiš. Ne 

vzameš hrane, ki je ne maraš, da se hrana 

ne meče v smeti. Kuharici se zahvališ. Če 

se komu mudi na kombi, mu jaz odstopim 

mesto v vrsti za kosilo. Med seboj si po-

magamo in smo prijazni. 

Enej Pajk, 3. c 

 

Ko smo v telovadnici, pazimo, da se ne 

zaletimo. Pazimo, da ne poškodujemo 

drugih. Pazimo, da žoge ne vržemo komu 

v glavo. Pazimo, da s kolebnico koga ne 

udarimo. Če kdo pade, mu pomagamo. 

Eva Mihelčič, 3. c 

 

V telovadnici vadim previdno, da ne po-

škodujem sošolcev. Ne prerivam se in 

skrbim za varnostno razdaljo. Pravilno 

uporabljam orodja in pripomočke ter jih 

pomagam pospraviti. Če se kdo poškodu-

je ali pade, mu pomagam. 

V knjižnici, kamor rad zahajam, imam rad 
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Neža Fajdiga, 3. c 

Maj Starovasnik, 3. c 

Lara Grilc, 3. c 
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mir. Glasnega sošolca opozorim, naj ne vpije. S knjigami moramo delati lepo, da jih ne poškodujemo. 

Jure Čertanc, 3. c 

 

V knjižnico vstopamo tiho, da ne motimo ostalih učencev. Če ne najdemo prave knjige, prosimo za pomoč 

knjižničarko. S knjigo ravnamo lepo, da ostane nepoškodovana za druge. Ob odhodu iz knjižnice, se knjiž-

ničarki zahvalimo in jo lepo pozdravimo. 

Ko smo z razredom v telovadnici, moramo biti vedno pozorni na druge. Omogočiti si moramo dovolj razda-

lje, da ne oviramo drug drugega. Pomembno je, da si rekvizite med seboj delimo in izposojamo. Med seboj 

moramo gojiti športnega duha in prijaznost. Drug do drugega moramo biti strpni. Paziti moramo, da s svo-

jo športno dejavnostjo ne ogrožamo drugih. 

Klara Cerar, 3. c 

 

V telovadnici pazimo drug na drugega tako, da se ne spotikamo in si ne jemljemo vzamemo stvari. Upošte-

vamo pravila igre, da je rezultat pravičen. Pazimo, da komu ne vržemo žoge v glavo. Če se kdo poškoduje, 

ustavimo igro in mu pomagamo. 

Neža Fajdiga, 3. c 

 

V jedilnicah veljajo posebna pravila in kulturne navade. Ker se v šolski jedilnici naenkrat prehranjuje veliko 

učencev, je zelo pomembno, da jih vsi spoštujemo. Upoštevati moramo, da med jedjo ne cmokamo, am-

pak jemo z zaprtimi usti, ne govorimo in smo umirjeni. Skoncentrirani smo samo na obrok, ki ga jemo. 

Kuharici se zahvalimo za hrano, sošolcem pa zaželimo dober tek. Ko pospravimo za sabo, izkažemo tudi 

spoštovanje do kuharic in čistilk. 

Oskar Pincolič, 3. c 

 

V telovadnici ne kričimo, se ne prehitevamo in se v vrsti ne prerivamo. Delamo, kar reče učiteljica. Za se-

boj zapiramo vrata. 

Oskar Vodlan, 3. c 

 

V knjižnici smo tiho, da drugih ne motimo pri branju. Če ne najdemo knjige, ki jo iščemo, za pomoč vlju-

dno prosimo knjižničarko. S knjigami ravnamo lepo in jih vrnemo pravočasno, da se jih lahko sposodijo 

tudi drugi  učenci. V knjižnici ne jemo hrane in ne telefoniramo. V času korone moramo v knjižnico poklica-

ti, da nam naročeno knjigo prinesejo ven ob dogovorjeni uri. 

Taja Štupar, 3. c 

 

V jedilnici moramo biti zelo pozorni na našo varnost. Ko čakamo na kosilo, pazimo na razdaljo. V jedilnici in 

skupnih prostorih vsi nosimo maske - kuharji, učitelji, hišniki in učenci. Ko zapustimo šolske prostore, 

čistilke vse počistijo in razkužijo. Vsi zaposleni se zelo trudijo, da ostanemo zdravi. Želim si, da bi lahko šli 

v šolo in se sproščeno igrali. 

Žan Kovač, 3. c 

 

V knjižnici radi ohranjamo mir in bralno vzdušje. Knjižnica je prostor, kjer beremo in se učimo. Pogovarja-

mo se tiho in ne motimo drugih. Knjižnica ni namenjana tekanju, igranju in skrivanju, saj rabimo počitek in 

tiho branje. S knjigami ravnamo skrbno. 

Žana Zupan, 3. c 

 

V telovadnici se igramo in telovadimo. Ker je veliko otrok in odraslih, je moramo biti previdni drug do dru-

gega. Da se vsi lahko zabavamo, se ne kregamo, ampak sodelujemo. 

Žiga Brelih, 3. c 
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Ko se peljemo z avtobusom, se moramo pripeti z varnostnim pasom. Ko gremo v kulturni dom, muzej in 

druge kulturne ustanove, se moramo uglajeno obnašati. Pred odhodom moramo pripraviti vse, kar potre-

bujemo. Če sošolka kaj pozabi, ji lahko posodimo, npr. svinčnik ali radirko. 

Ko gremo na pohod, moraš skrbeti za sošolko, s katero si v paru, da obe hodiva po pločniku ali ob robu 
ceste. 

Aleksandra Selan, 4. a 

 

Pred odhodom na športni dan smo ubogljivi, da se čimprej odpravimo na pohod. 

Lovro Šklep, 4. a 

 

V avtobusu se lahko pogovarjamo, ampak ne preveč glasno. 

Žan Žilnik, 4. a 
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ČETRTOŠOLCI SI POMAGAJO TUDI NA DNEVIH DEJAVNOSTI IN V PODALJŠANEM 

BIVANJU. 
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Na športnem dnevu sem trem prijateljem dal čokolado, ker s seboj niso imeli ničesar. 

Lovro Drnovšek, 4. a 

 

Pred pohodom smo poskrbeli, da smo primerno obuti in oblečeni.  

Neža Vrhovnik Papler, 4. a 

 

Sošolce opozorim na odvezane vezalke, da jih zavežejo. Če kdo pade, mu pomagam vstati in ga potolažim, 

če ga zaradi padca boli. 

Jon Škaper, 4. a 

 

Na kulturnem dnevu smo vljudni in tihi. Če je sošolec preglasen, ga lahko opozorimo tako, da ga malo 

dregnemo, ga tiho pokličemo po imenu in mu pokažemo znak za tišino. 

Brina Selan Maleš, 4. a 

 

Na športnih dnevih za druge skrbim tako, da jim pomagam če jim kaj ne gre. Na naravoslovnih dnevih jim 

ponovno razložim, česar ne razumejo. Na kulturnih dnevih poskrbim, da se imamo s prijatelji čim bolj do-

bro. 

Filip Strnad, 4. b 

Tim Stare, 4. b Leon Kos, 4. a 

Zoja Brojan, 4. a 
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V podaljšanem bivanju sem pomagala prijateljici. Ko smo delali domačo 

nalogo, ni razumela snovi. Pomagala sem ji in ji nalogo razložila. Nalogo 

je potem lahko rešila in se mi zahvalila. Kadar je pri nalogi še potrebo-

vala pomoč, sem ji pomagala. Če sem kdaj nalogo naredila pred njo, 

sem jo vedno počakala, da sva potem skupaj nalogo pokazali učitelju. 

Vedno se mi je zahvalila za pomoč. Tudi ona mi je včasih pomagala. 

Nina Dodig, 4. c 

 

Moj sošolec Izidor mi je na prvem tehniškem dnevu pomagal izdelati 

voziček. Držal mi je lesene ploščice, da sem jih lažje prilepil. Večkrat 

sem mu pomagal tudi jaz. Povedal sem mu, kako naj žaga palčke. Prvi 

del izdelovanja sva oba uspešno zaključila. Potem pa se je pričelo težje 

delo. Izidor je voziček izdelal prej kot jaz. Njemu je vse delovalo, meni 

pa se vozilo niti premaknilo ni. Skupaj sva poskušala še enkrat. Na kon-

cu je tudi meni voziček deloval. Prepričan sem, da nama je uspelo, ker 

sva si pomagala. 

Lojze Perme, 4. c 

 

Na športnem dnevu, ki smo ga imeli v Bit centru, smo tudi plesali. Ve-

dno je zmagal Jan. Na zadnjem plesu pa sem bil najboljši jaz. Jan mi je 

čestital za zmago in me pohvalil. Te čestitke sem bil zelo vesel. 

Tom Šalej, 4. c 

 

Moja prijateljica Klara mi je pomagala, ko smo morali izdelati voziček. 

Zahvalila sem se ji in ji povedala, da mi brez njene pomoči ne bi uspelo. 

Odgovorila mi je, da je to naredila za najino prijateljstvo. Vesela sem, da 

imam tako dobro prijateljico. Če ona potrebuje pomoč, ji tudi jaz poma-

gam. 

Ela Agovič, 4. c 

 

Nina mi večkrat pomaga. V podaljšanem bivanju pri domačih nalogah mi razloži snov. Pri matematiki mi po-

maga pri računanju. Pri likovnem izdelku me pohvali. 

Iza Resnik, 4. c 

 

Sošolka Tinkara mi je pomagala narediti ribico. Zelo lepo mi je uspela, čeprav je bilo težko. Naučila me je 

delati tudi žabice. To je bilo pa res težko. Naučila me je tudi risati. Tinkaro imam zelo rada, ker je tako prijaz-

na. Upam, da se ji bom kdaj lahko oddolžila. 

Maja Janežič, 4. c 
 

Ko smo tekli po igrišču, me je Ajda opozorila na odvezane vezalke. Skrbelo jo je, da ne bi padla.  V 

podaljšanem bivanju je učitelj pozabil torbo in sem mu jo prinesla. Pomagala sem že veliko ljudem.  

Pravijo, da sem zelo dobro dekle. Tudi meni so že pomagali. Sošolka Nina mi je priskočila na pomoč 

pri nalogi, ki je nisem znala. Tudi ostali sošolci mi večkrat priskočijo na pomoč, ko česa ne znam. 

Zelo sem jim hvaležna. 

Klara Lesjak, 4. c 

Ela Likozar Jurgec, 4. c 

Noel Žvegla, 4. c 
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Pri klekljarskem krožku si veliko pomagamo. Sošolki Neži so se zamešali kleklji. Pomagala sem ji, da jih je 

odvozlala. Ko je sošolka doma pozabila blazino, sem ji posodila svojo. Tudi ona je meni že posodila kakšno 

stvar. Na tehniškem dnevu sem bila brez brusnega papirja, ona pa mi ga je posodila. 

Ela Likozar Jurgec, 4. c 

 

Ko smo odšli na športni dan, sem pričakovala, da bo zelo zabavno. Tam smo plesali, plezali, igrali mini hokej 

in badminton. Ko so nas razdelili v skupine, pa se je zgodilo. Nihče ni hotel biti z mano v skupini. Bila sem 

žalostna. Takrat so me tri sošolke povabile v svojo skupino. Nisem vedela, ali mislijo resno. Rekle so, da se 

ne hecajo. Od takrat smo najboljše prijateljice. 

Nina Ambrož, 4. c 

Ko smo šli na tečaj plavanja, smo v naši sobi pozabile zapreti okno. Za-
čelo je močno deževati. Ko smo se vrnile v sobo, smo odkrile poplavo. 
Vse smo bile zelo presenečene. V sobi je bilo 5 cm vode. Vzele smo 
papirnate brisačke in začeli z brisanjem vode. Potem smo pogledali, če 
so naši kovčki tudi mokri. Moj je bil na srečo suh, kovček moje najbolj-
še prijateljice pa je bil čisto moker. Pomagale smo ji posušiti kovček z 
brisačami in s sušilcem za lase. Mokra oblačila smo nesle na hodnik in 
jih obesile čez ograjo. Tako smo v šoli v naravi sodelovale in skupaj po-
spravile našo poplavljeno sobo. 
Neli Oblak, 5. a 
 
Pomagal sem Jušu, ko smo morali naslikati sliko. Ko sem končal svojo, 
sem mu pomagal dokončati njegovo. On mi je pomagal, ko sem s skiro-
jem padel zaradi kamenja na cesti in nisem mogel premakniti roke. 
Matic Jauševec, 5. a 
 
Med plavanjem v šoli v naravi je sošolka izgubila uhan. Pomagala sem 
ga ji iskati na dnu bazena. Ko smo ga našli, smo bili vsi zadovoljni. 
Hana Grilc, 5. b 

Ko na plavanje smo odšli, 
smo okno odprto pustili. 

Ko smo se vrnili, 
smo ugotovili,  

da so kovčki se zmočili. 
Povsod bilo je mokro - 
v kovčkih, za poličko  
n še pod posteljo. 

Hitro skupaj smo skočili, 
da poplavo bi posušili. 

Vse smo pobrisali,  
si pomagali  

in se še nasmejali. 
Sofia Teres Sanchez, 5. b 

 
V šoli v naravi sem pletla kitke sošolkam v naši sobi, vse smo pomagale pospravljati skupno omaro. Skupaj 
smo si sušile in krtačile lase. Med prostim časom smo igrale različne družabne igre. Z najboljšo prijateljico 
sva najraje kartali. 
Miha Jenko, 5. b 
 
V šoli v naravi sem prijateljici pomagala ujeti ribo. Drugi prijateljici smo pripravili torto za rojstni dan. 
Ajda Petek, 5. b 
 
Na začetku šolskega leta smo se učenci v sklopu šole v naravi odpravili na Debeli rtič. Nekega večera je za-
čel močno pihati veter, ki nam je odnašal oblačila in brisače. Sunki vetra so bili tako močni, da je sošolca 
vrglo na tla. Ko se je veter umiril, smo začeli pobirati razmetane predmete. Na koncu je vsak našel svoje 
stvari in vsi smo bili zadovoljni. Tako smo pomagali drug drugemu in s tem dokazali, da smo dobri prijatelji.  
Lili Strehar Pinčič, 5. c 
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V OKVIRU IZBIRNEGA PREDMETA ONA (ORGANIZMI V NARAVNEM IN UMETNEM OKOLJU) JE NAŠA 

OSREDNJA SKRB, KAKO ŽIVALIM ZAGOTOVITI USTREZNE BIVANJSKE POGOJE IN SKRB V ANTROPOGE-

NEM (UMETNEM) OKOLJU. DA TO LAHKO STORIMO, MORAMO NAJPREJ DOBRO POZNATI NJIHOVO 

NARAVNO OKOLJE IN POGOJE ZA ŽIVLJENJE. ZATO SMO V JESENSKEM ČASU NA TERENSKIH VAJAH 

OBISKALI TRI LOKALNE ORGANIZACIJE, KI SE UKVARJAJO S SKRBJO ZA ŽIVALI IN NJIHOVO VZREJO. 

Najprej smo obiskali Konjeniški klub v Komendi, kjer smo veliko izvedeli o vzreji in treningu konj. Pred-

stavnik konjeniškega kluba nam je povedal, kako se je v zadnjih stotih letih spremenil odnos ljudi do te 

živali. Od nekdanjega precej nasilnega krotenja divjih konj do pogosto zelo zahtevnega dela delovnih in 

vojaških konj smo prišli do pretežno ljubiteljske in športne reje, ki temelji na prijateljskem odnosu med 

živaljo in njenim oskrbnikom. Oskrbnik nam je zaupal, kako pomembna je empatija v konjeniškem športu, 

saj morata biti tekmovalec in njegov konj vsak trenutek tekme ali treninga tesno povezana in se zavedati 

potreb in hotenj drug drugega, jih razumeti in upoštevati.  

 S
K

R
B

IM
O

 D
R

U
G

 Z
A

 D
R

U
G

E
G

A
 ...  

Mojca Bukovnik 

Mojca Bukovnik 
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Sledil je obisk lovske družine. Po razgovoru z lokalnim lovcem smo ugotovili, da so lovci v resnici naj-

pomembnejši oskrbniki in zavezniki divjih živali in ne njihovi sovražniki. Poglavitne naloge lovske druži-

ne so namreč skrb za ravnotežje in pestrost živih bitij v gozdu, odstrel šibkih in bolnih živali, krmljenje 

živali pozimi in pobiranje povoženih živali s ceste. Veliko smo izvedeli tudi o strogih in natančno določe-

nih pravilih za odstrel živali. V gozdu smo iskali sledi in se pogovarjali o obnašanju živali v njihovem 

naravnem okolju, kaj vse jih lahko zmoti in česa v gozdu ne smemo početi, da jih ne motimo. 

V soboto, 3. 11. 2021, smo obiskali še kmetijo Orel na Komendski Dobravi. Gospodarja kmetije sta 

nam široko odprla vrata svoje kmetije,  sin Peter, učenec 7. c razreda,  nas je popeljal od hleva do če-

belnjaka, nam predstavil »vozni park« za delo na kmetiji in nam povedal veliko zanimivega o delu in 

življenju na kmetiji. Zakonca Orel sta nam predstavila kmetijo v številkah in dokumentaciji, ki jo morajo 

voditi na kmetiji. Spoznali smo, da je zelo pomembno, da za živali na kmetiji lepo skrbimo in pazimo na 

kvalitetno in zdravo prehrano živali, 

na dovolj gibanja  in redno skrb za 

zdravje. To vključuje dodajanja vita-

minov in priboljškov v prehrano, pri-

jateljskega odnosa do živali, vzdrže-

vanje higiene, do redne »pedikure« 

— obrezovanje parkljev, odganjanja 

zajedavcev in zdravljenja bolezni.  

Pogovorili smo se še s čebelarjem, ki 

nas je podučil o skrbi za čebele. Po-

vedal nam je, na kaj moramo biti pri 

skrbi za čebele še posebej pozorni in 

kako ravnati, da se izognemo piku 

čebel. Na kratko nam je predstavil 

življenje čebelje družine in nas pova-

bil, da si spomladi pridemo ogledat 

čebelnjak v Komendi.  

Mojca Bukovnik 

Mojca Bukovnik 
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LETOŠNJI OBISK 36. SLOVENSKEGA KNJIŽNEGA SEJMA,                  

CANKARJEVEGA DOMA IN NUK-A NA DRUGAČEN NAČIN   

 

Zaradi epidemiološke situacije smo obisk s pomočjo sodobnih tehnologij izvedli na daljavo  

Najprej sem virtualno obiskala 36. Slovenski knjižni sejem, ki je tokrat prvič potekal na daljavo in ne v Can-

karjevem domu. Predstavilo se je 97 razstavljavcev,  virtualno pa je potekalo tudi veliko različnih dogodkov 

od poslanice pa do Pedenjpeda. Sama sem si ogledala Tadeja Goloba na spletnem dogodku Vrnitev po 

nesreči. Predvsem zaradi odlične nadaljevanke in zaradi ene izmed današnjih novic v časopisu. Izvedela 

sem, da je bila nesreča v gorah zelo huda, avtor pa je že izdal novo knjigo, poimenovano Virus. Povedal je 

tudi, kdaj se  je imel za uspešnega pisatelja. Če vas zanima, si oglejte  posnetek dogodka. Predlagam, da 

si pogledate tudi druge dogodke, saj so prav tako zanimivi. Predstavljenih je bilo veliko novih knjig. Knjiga, 

ki bi jo rada prebrala, je Reči, ki jih ne razumem avtorice Cvetke Sokolov. Zanimiva je tudi knjiga Atlas mi-

tov, ki sem jo že prebrala in jo imamo tudi v naši šolski knjižnici. V njej so predstavljeni bogovi širom sve-

ta. Ne pozabite si ogledati še predstavitve naše knjižničarke, ki je predstavila knjigo Berem, da se pobe-

rem. Poleg te nominirane knjige me zanima tudi strip Črni plamen o požigu narodnega doma v Trstu.  

Sejemska prireditev bi običaj-

no potekala v ljubljanskem 

Cankarjevem domu. Leta 

1975 se je prvič pojavila za-

misel o njem in med leti 1977 

in 1980 se je začela gradnja 

po načrtih Eda Ravnikarja. 

Mar veste, da je Cankarjev 

dom od najnižje do najvišje 

točke visok toliko kot ljubljan-

ski nebotičnik? Njegova naj-

večja dvorana je Gallusova 

dvorana, ki ima izjemno aku-

stiko.  V njej je premični oder 

in največje orgle v Sloveniji. Druga največja dvorana je Linhartova dvorana, ki je ena izmed osred-

njih točk festivala Liffe. Najbolj zanimiva se mi je zdela Štihova dvorana, ki ne samo da ima obliko 

amfiteatra, ampak v njej lahko opazuješ delo tehnika. Ob vstopu v Cankarjev dom najprej zagledaš  

čudovito sprejemno dvorano s krasnimi tapiserijami. S šolo smo že bili v stekleni dvorani Lili Novy. 

Najvišja javno dostopna točka v Cankarjevem domu je Klub CD s prekrasnim panoramskim razgle-

dom.  
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Naše spletno potepanje smo zaključili z ogledom Narodne in univerzitetne knjižnice ali NUK-a, ki je eno naj-

večjih del našega arhitekta Jožeta Plečnika. Že z izjemno zasnovo jemlje dih, kaj šele z vsebino. V času dru-

ge svetovne vojne je hranila ilegalni tisk. Vendar njen nastanek sega še v čase vladavine Marije Terezije.  

Vsekakor pa vsak arhitekturni element odraža Plečnikovo filozofijo. Ste opazili, da imajo stebri fosile, kljub 

temu da so na videz enaki? Knjižnica je prestala marsikaj, tudi potres in požar zaradi padca letala. Kljub temu 

nas še danes navdušuje s svojo velikansko zbirko knjig in izjemno arhitekturo.   

Knjižničarka se je zelo potrudila, da bi nam pričarala vsaj občutek enkratnosti NUK-a. Seveda pa nič ne odte-

hta obiska v živo. Zaradi trenutne epidemiološke situacije žal ni bilo druge možnosti. Kljub temu mi je bil 

obisk sejma in NUK-a zanimiv in poučen. Upam, da bom lahko Slovenski knjižni sejem, Cankarjev dom in 

NUK enkrat po epidemiji lahko obiskala tudi v živo.  

Asja Humar, 9. b 

36. SLOVENSKI KNJIŽNI SEJEM – 1. virtualni SKS 

 

Prostor navdiha in čudovitih sejemskih doživetij  

Letos je v času od 23. do 28. 11. 2020 v Cankarjevem domu potekal 36. slovenski knjižni sejem, tokrat 

prvič v virtualni obliki. Na njem so se predstavili slovenski knjižni založniki. Organizirane so bile tudi različ-

na predstavitve knjig ter pogovori z njihovimi avtorji.  

Letos me je najbolj prepričal Tadej Golob, ki je po tragični nesreči dokončal svojo kriminalko Virus. Sprva 

ni verjel, da bo knjigo dokončal, ker ni vedel, kako bo z njim po poškodbi možganov, hkrati pa ni našel 

prave energije za delo. Uredniki imajo sedaj njegovo knjigo v rokah in bo izšla v začetku decembra 2021. 

Avtor je znan predvsem po svoji televizijski nadaljevanki Jezero in je po mnenju mnogih najuspešnejši slo-

venski pisec. Tudi v tujini je prepoznaven s svojo biografijo Petra Čeferina. Prav v teh dneh končuje tudi 

biografijo Boža Dimnika.   

Med založbami me je fascinirala predstavitev založbe Mladinska knjiga. Najbolj s knjigo Repki, ki sta jo na-

pisala Igor Saksida in Rok Trkaj. Všeč so mi bile tudi njihove knjige za otroke, katerih avtor je Boštjan Go-

renc-Pižama.   

Virtualni knjižni sejem je bil po mojem mnenju kljub epidemiološkim razmeram organiziran in izveden zelo 

dobro, saj nam je dobro predstavil trenutne knjižne novosti. 

Naj vsakega med nami najde knjiga, ki jo potrebuje.  

Ajda Hribar, 6. c  

Vir fotografij: 36. Slovenski knjižni sejem 2020, SKS 2020, 36. SKS, slovenski knjižni sejem, (knjiznisejem.si)  

https://www.knjiznisejem.si/index.php/sl/
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LONDON  

Z očijem sva se lansko leto za prvomajske počitnice odpravila na moški dopust v London. Ob štirih 

zjutraj sva se zbudila in se odpravila na letališče v Benetke. Vzleteli smo in po 2 urah sva prispela v 

London.  

Šla sva do najinega hotela v Londonu. Hotel je imel zanimivo ime ˝Shekspir˝. V sobi sva se lepo name-

stila in šla raziskovat London. Z metrojem sva šla v center. Tam sva videla London Eye in London 

Tower bridge. Bilo je tako mrzlo, da sva morala kupiti vetrovki in kapi. Ves čas potovanja sva imela 

malo sonca in veliko oblakov, kar naju pa ni oviralo od uživanja moškega dopusta. Poskusila sva njiho-

vo tradicionalno jed ˝fish'n chips˝, ki  je zelo okusna. Želel sem videti Big ben, ampak je bil takrat v 

prenovi in ga na žalost ga nisva videla. Oba sva bila malo potrta, saj sva ravno zaradi Big bena želela 

videti London. Prvič sem pil kavo iz Starbucksa. Našla sva ˝igralnico za grafitarje˝. To velik tunel, zgra-

jen prav za grafitarje. Nanj sva naletela čisto po pomoti, ko sva iskala postajo metroja. Nekateri grafiti 

so bili neverjetni. Z ladjico sva se odpravila v Greenwich, kjer je začetni poldnevnik. Greenwich je mala 

vasica z malimi in luštnimi  hiškami poleg Longona. Izgleda, kot da bi se tam čas ustavil, saj se niko-

mur ne mudi. Pred spanjem sva v hotelu odigrala biljard, potem sva šla, se pripravila za spanje, gleda-

la film in zaspala.  

Arne Šraj, 7. a 
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Že zelo dolgo sem si želela, da bi s starši kam odpotovali, zato sem mamo in očeta prosila, če bi lahko 

za prvomajske počitnice leta 2018 odpotovali v London.  Obljubila sta mi, da bomo šli, če bosta našla 

ugodne letalske karte. In sta jih. Zraven smo se odločili, da povabimo še prijatelje, ki so se odloči-

li, da gredo z nami. Tako je bilo odločeno, kam gremo za prvomajske počitnice 2018.  

Prvi dan prvomajskih počitnic smo imeli let, ki sem se ga zelo veselila, saj sem prvič letela z leta-

lom. Ko smo sedeli na letaliških sedežih, mi je bilo malo nelagodno, saj sem se spomnila, da lah-

ko doživimo letalsko nesrečo. Po dobrih desetih minutah letenja sem ugotovila, da letenje z leta-

Arne Šraj, 7. a 

Maja Komatar, 8. b 
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lom ni nič posebnega in da je enkratno doživetje. Po pristanku smo odšli 

na podzemno železnico, ki je vodila prav do našega hotela. Tudi s podzem-

no železnico sem se peljala prvič v življenju. Ugotovila sem, da ljudje na 

podzemni železnici jejo, poslušajo glasbo ... Najbolj me je presenetilo, ko 

sem videla neznano žensko, ki se je ličila na podzemni železnici. Pomislila 

sem, kako se lahko liči, če je podzemna železnica tako hitra in v njej je bilo 

toliko ljudi, da te je mimogrede kdo dregne.  Prišli smo v hotel. V hotelu 

nisem bila prvič, ampak ta hotel je imel res velike sobe. V hotelu je bila 

tudi nekakšna gostilna, ki je izgledala kot bar. Vsak dan smo tam zajtrkova-

li.  

V Londonu smo si ogledali veliko zanimivih stvari; od muzejev do ničelnega 

poldnevnika Greenwich. Ampak najbolj mi je bil všeč grad Tower of Lon-

don, ki ima močno obzidje. V tem gradu je muzej, v katerem je  veliko zani-

mivih stvari. Meni so bili najbolj všeč dragulji. Še posebej se mi je v spo-

min vtisnil največji brušeni diamant. V resnici niti ni tako velik, ampak mi je 

bil vseeno zelo všeč. Videli smo še žezlo in krono kraljice Elizabete II. Ogle-

dali smo si video o kraljičinem kronanju. Zunaj so  bili krokarji, ki so imeli 

pristrižena krila, da niso mogli leteti. Obstaja legenda o krokarjih, ki pravi, 

da je Charles II zahteval, da je treba krokarje, ki živijo v trdnjavi, zaščititi, 

saj bosta, če krokarji kdaj trdnjavo zapustijo, trdnjava in kraljestvo padla. 

Tower of London je bil v preteklosti zapor, čeprav to ni bil njegov glavni 

namen, saj je bil tudi orožarna, zakladnica in dom že prej omenjenih kron-

skih draguljev.  

Ko se je teden končeval, sem ugotovila, da smo med prvomajskimi počitni-

cami v Londonu srečnejši otroci kot odrasli, saj smo se večkrat zvečer iz-

gubili. Seveda so bili vsi starši zaskrbljeni, otroci pa smo se kljub staršev-

skim skrbem zabavali.  

Maja Komatar, 8. b 

DOGODEK S SKAVTSKEGA TABORA  

Skavtski tabor smo imeli od 10. do 20. 7. 2020 na travniku v Ratečah pri Škoflji Loki. Prvi dan smo postavili 

šotore, v katerih smo spali.  Razdeljeni smo bili v 5 skupin. Gradili smo mostove, savne, odbojkarsko igrišče 

in jambor, na katerega smo obesili skavtsko in slovensko zastavo. Hrano so kupili voditelji tabora,  nato 

smo v skupinah vsak večer skuhali večerjo zase, kosila, malice in zajtrke pa smo imeli skupne. Hrana je bila 

taka, kot jo kuhamo doma. V prostem času smo igrali odbojko, se mečevali s penastimi meči in se pogovar-

jali. Izven prostega časa smo nabirali material za ogenj ali imeli delavnice, v katerih smo imeli različne skavt-

ske dejavnosti. Najlepše je bilo ob večerih pri tabornem ognju, kjer smo prepevali pesmi in igrali igre. Sledi-

le so nočne straže, ko smo čez noč stražili zastave pred krajami. Na stražah smo se v dvojicah izmenjavali 

vsaki dve uri.  

Najbolj mi je ostal v spominu skupinski pohod, ko smo hodili 2 dni. Hoja je bila zelo naporna, saj smo dolgo 

hodili. Cilj pohoda je bil bližnji hrib. Ob koncu pohoda smo se v tabor vrnili brez težav, čeprav smo bili zelo 

utrujeni.   

Na koncu tabora  smo pospravili šotore svoje skupine  in odšli  domov. Tabor mi je bil zelo všeč. Upam, da 

bomo še kdaj imeli tak odličen in zabaven dogodek.  

Elija Strgar, 7. a  

Maja Komatar, 8. b 

Maja Komatar, 8. b 
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POTOVANJE S SUPOM 

S sestro Janette  in s prijateljicami Julijo, Ano Marijo in Sofijo smo odšli na morje v Paklenico Stari grad. 

Tam smo se nastanili v zelo lepi pritlični vili z velikim bazenom.  Imele smo skupno sobo.   

Po nastanitvi smo odšli na plažo. Tam so bila napihljiva igrala na vodi, sladoledar, možnost najem supa, 

vodnega skuterja, restavracije, trgovina z raznimi ledenimi napitki .... Potem smo se šli kopat v morje. 

Bilo je zelo veliko meduz. Mene je ena ožgala, kar zelo boli. Dekleta smo si zaželela, da bi šla na napihlji-

va igrala na vodi. Starši so rekli, da si zaslužimo igro na napihljivih vodnih igralih, ker smo bila zelo pridna 

med vožnjo do morja. Na igralih smo bila kar 2 uri. Sofija je na vodnem napihljivem trampolinu skakala in 

se smejala, ostale pa smo pa šle na velik poligon z zelo težkimi ovirami. Treba je bilo splezati čez napihlji-

vi zid, nato se zagugati čez vrv, ki je bila napeljana čez vodo. Nato smo se spustile čez zelo dolg drseč 

tobogan. Preden sem se spustila, sem skočila in me je kar odneslo v vodo. Ko smo odšle z napihljivih 

igral, smo se ohladile z ledenimi napitki. Kasneje smo pospravili stvari in odšli nazaj v vilo. Starši so ku-

hali kosilo, mi otroci pa smo se igrali. Najmlajša Sofija je takoj zaspala, ker je bila tako utrujena.  

Naslednji dan smo odšli na drugo plažo. Tam je bilo več trgovin in restavracij. Imeli so tudi napihljiva 

igrala na pesku. Tudi te smo preizkusile. Bilo je zanimivo, ker smo bili skoraj vsak dan na drugi plaži. Iz-

posodili smo si dva supa in začela se je nova dogodivščina. Kar 4 ure smo se vozile v parih na dveh su-

pih. Bilo je zelo zabavno. Takrat je bilo zelo vetrovno, zato smo se velikokrat prevrnile, kar je bilo sme-

šno. S supa smo skakale, na njem smo ležale, sedele in seveda tudi stale, ko smo pravilno supale. Z Juli-

jo sva se vozili na modrem supu, Janette in Ana Marija pa na zelenem. Tega dne nikoli ne bom pozabila.   

Zadnji dan smo si na bazenu priredili zabavo. Skakali smo v bazen, se metali po napihljivih blazinah, otro-

ci smo sedeli na ramenih staršev in tekmovali, kdo bo močnejši. Na zabavi smo imeli še prenosni zvoč-

nik, kjer si je vsak izbral glasbeno željo. Še sosedje so prišli pogledat, ker smo imeli glasbo zelo 

naglas. Ko se je stemnilo, smo odšli še na zadnji nočni sprehod, na stojnice. Vsaka si je zelo žele-

la napihljivo blazino. Na koncu je vsaka dobila eno stvar. Jaz sem dobila zelo lep šolski nahrbtnik, 

Sofija dojenčka,  ostale pa so dobile zajčka — Julija roza, Janette črnega,  Ana Marija  pa svetlo 

zelenega. 

Teh štirinajst dni na morju se mi je vtisnilo v spomin, ker smo bile skupaj prijateljice, same punce, 

ki smo uživale in se nismo kregale. Iz te dogodivščine sem se 

naučila, da je zelo pomembno, da se med seboj razumemo, 

spoštujemo in pomagamo eden drugemu.   

Jeanin Pavli Kralj, 7. a                         

Jeanin Pavli Kralj, 7. a                        
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V VELIKIH VALOVIH 

Bili smo na počitnicah na morju. S čolnom smo se odpravili na celodnevni izlet. Sklenili smo, da bomo 

odšli okoli otoka Cres. Bila sem navdušena, 

saj smo okoli njega šli le malokrat. Tam 

smo nameravali pojesti kosilo.  

Bila je dolga pot, sonce je pripekalo, zato 

smo se ustavili, da smo skočili v morje in 

se ohladili. Ko smo nadaljevali pot, smo se 

ustavili pri ribogojnici. Bilo je zanimivo, 

ampak nismo smeli preblizu.  

Nadaljevali smo pot in ugotovili, da bi bilo 

dobro dotočiti gorivo. Na srečo je bila ben-

cinska črpalka v naslednjem zalivu. Razve-

selili smo se, ker ni bilo nobene vrste. Hi-

tro smo ugotovili, zakaj. Bencinska črpalka je imela deljen delovni čas, in sicer je bila zaprta od dvanajstih 

do treh. Mi pa smo bili tam pet minut čez dvanajst. Nismo bili edini, ki smo imeli tako smolo. Še en par 

je nujno potreboval gorivo za nadaljevanje poti. Odločili smo se, da bomo čas izkoristili za kosilo. Končno 

je bila ura štiri in mi smo bili prvi v vrsti.  

S polnim rezervoarjem smo se odpravili proti naši naslednji postaji Modri jami. Ko smo prišli iz zaliva, so 

nas pričakali valovi, ki pa niso bili veliki, zato smo pot nadaljevali. Valovi so se 

začeli višati in mi smo se odločili, da gremo raje na varno domov. Takoj, ko 

smo se obrnili, smo zagledali delfine, malo smo jih fotografirali, nato pa hitro 

nadaljevali z vožnjo proti domu. V nekem trenutku se je morje popolnoma umi-

rilo. Mami in oči sta začela razlagati, da se je enkrat nekaj podobnega že zgodi-

lo.  

Naenkrat je začel veter pihati z druge strani. Oči je hitro zavil v pristanišče za 

trajekte, saj se veter močno okrepil. Enako pot kot mi je imel še en čoln, le da 

so oni pogumno nadaljevali. Komaj smo privezali čoln, že so se tudi oni, vsi 

premočeni, prišli privezat v marino. Bilo me je strah, da veter ne bo popustil in 

da ne bomo mogli domov. Še bolj me je začelo skrbeti, ko nas je iz apartmaja 

klical dedi, kje smo. Povedal nam je, da tam divja huda nevihta in da so valovi 

res ogromni in naj se ne vračamo domov. Mi smo na srečo uživali na sončku, 

ampak morje se ni hotelo umiriti. Dogovorili smo se za zadnjo uro, do katere 

smo pripravljeni čakati, saj nismo hoteli voziti ponoči. Med čakanjem sem se 

kratkočasila z opazovanjem natovarjanja trajekta. Morje se je za moje pojme 

čisto malo umirilo, zato smo se odpravili domov.  

Voziti smo morali počasi, saj je drugače v čoln pljusknila voda. Pogovarjali smo 

se in ugotavljali, da bi nujno morali imeti večji čoln. V tistem nas je s polno hi-

trostjo prehitela jahta. Naredila je take valove, da nas je skoraj potopila. Zelo 

sem se prestrašila, ampak na srečo razen zibanja ni bilo nič. Morje se je vedno 

bolj umirjalo, saj smo prišli v zavetrje.  

Domov smo prispeli celi in zdravi, samo malo nasoljeni. Ugotovili smo, da nam morje na severni strani 

Cresa ni naklonjeno. Kljub temu da smo preverili vremensko napoved, ki je kazala lepo vreme, se nam je 

na tistem koncu spet ponovila enaka zgodba. Še vedno imamo upanje, da nam bo nekoč le uspelo         

pripluti do Modre jame.  

Nina Resnik, 7. a 

Ema Cvek, 9.č 

Nina Resnik, 7. a 

Nina Resnik, 7. a 

Nina Resnik, 7. a 

Nina Resnik, 7. a 



28 

 N
A

Š
A

 P
O

TO
V

A
N

JA
, P

O
Č

I T
N

IC
E

 ...  

MOJE NEPOZABNO DOŽIVETJE   

Po morskih počitnicah smo si z družino zadali še en 

počitniški izziv. S kolesi smo se odpravili na Veliko 

planino. 

Na sobotno poletno jutro so naju starši že zgodaj 

zbudili. Do gondole smo šli s kolesi, do katere smo 

kolesarili približno 1 uro in 30 minut. Na gondoli smo 

si ogledovali razgled, ki ti vzame sapo. Takoj ko smo 

stopili iz gondole, smo se slikali in imeli malico. Po 

koncu malice pa se je začelo. Zagrizili smo v prvi 

hrib, ki ni bil tako težek, vseeno pa smo se dobro 

preznojili. Pri drugem klancu mi je komaj uspelo zdr-

žati napor. Tik pred vrhom se je prikazal še tretji kla-

nec. Ko smo prispeli na vrh, smo si malo spočili. Ker 

smo še malo vztrajali, smo osvojili še sosednji vrh. Z 

vrha smo se podali po vijugasti poti navzdol. Ko smo 

se začeli spuščati, je bilo vse bolj zabavno. Z atijem 

sva šla čez drn in strn, Mia in  mami pa sta zadaj vri-

skali, ker sta hoteli iti po potki. Nenadoma smo se 

zgubili. Navigacija na telefonu ni pomagala, saj ni bilo 

omrežja. Pristali smo ne daleč od  kmetije, zato smo 

šli vprašat kmeta za pot, ki nas popelje v dolin. Ugo-

tovili smo, da se moramo vrniti po hribu navzgor. 

Prispeli smo na pravo pot in nadaljevali s spustom v 

dolino s hitrostjo 60 kilometrov na uro, kar je zelo 

hitro. Spuščali smo se 40 minut. Na poti navzdol smo 

srečali par kolesarjev in planince, ki so bili tudi na 

Veliki planini. Ko smo z družino prispeli v dolino, je 

bila cesta zaprta in smo morali čakati pol ure. Ko se 

je pot sprostila, smo se lahko odpravili domov.  

Ta nora dogodivščina mi je bila zelo všeč.  

Urh Vravnik, 7. a 

 

IZLET V GARDALAND 

Pred nekaj leti je mene in mojega brata Nejca mami presenetila z vstopnicami za zabaviščni park Gardaland 

v Italiji. Z Nejcem sva bila zelo vesela in sva komaj čakala, da bomo šli. V Italijo smo šli s prijatelji. Tam smo 

najeli mobilno hiško v kampu in prespali dve noči.  

Prvi večer smo šli zgodaj spat, saj smo morali biti naslednji dan zelo zgodaj pokonci, da bi prišli pred vrata 

Gardalanda med prvimi. Sam sem se zbudil, še preden je mami zvonila budilka, ker sem bil preveč neuča-

kan. Čeprav mi je mami pripovedovala o vseh mogočih atrakcijah v Gardalandu, si nisem znal dobro pred-

stavljati, kaj vse me tam čaka. Počakali smo, da so se pripravili še vsi prijatelji, ki so bili z nami, in se hitro 

odpravili neznani dogodivščini naproti.  

Urh Vravnik, 7. a 

Urh Vravnik, 7. a 

Urh Vravnik, 7. a 

Urh Vravnik, 7. a 
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LAHKIH NOG NAOKROG 
 

V četrtek, 24. 9., smo se učenci 6. c in 6. č oddelka zjutraj dobili pred šolo, da bi odšli na šolsko ekskurzijo. 

Namen našega potovanja je bil obisk Notranjske, kjer smo spoznali Rakov Škocjan in Cerkniško jezero, kraja 

z veliko kraškimi pojavi.  

 

Po prihodu v Rakov Škocjan in po malici smo se razdelili tako, da so se učenci 6. č z avtobusom odpeljali na 

vrh, mi pa smo tja odšli peš. Med hojo nam je učiteljica razlagala o prsti, kamninski zgradbi, reliefu, vodovju, 

podnebju, prebivalstvu, živalstvu, gospodarstvu, naseljih in rastlinstvu tega območja. Vmes smo kar sredi 

gozda naredili zelo zanimiv kemijski poskus. Učiteljica je po apnencu kapnila nekaj kapljic kisline in videli 

smo, kako se je kamen začel topiti. Malo pa se je tudi pokadilo. Tako smo videli, da kraški pojavi nastajajo 

zaradi raztapljanja apnenca. Našo pot smo nadaljevali do vrha, tam pa nas je drugi učitelj odpeljal do malega 

naravnega kamnitega mostu, kjer nam je povedal, da ga je izdolbla reka Rak. Meni je izgledal kot velikanova 

pručka. Potem smo odšli v manjšo kraško jamo, kjer nam je razložil in pokazal, katere živali živijo v jamah in 

kako jame nastajajo. Nato smo se premaknili na konec jame, kjer nam je velel, naj izklopimo baterijske svetil-

ke. Videli smo, kaj je res tema. V dolino smo se peljali z avtobusom. Naslednji postanek je bil veliki naravni 

most. Tam nam je učiteljica povedala, da je tudi tega izdolbla reka Rak in da je podoben malemu naravnemu 

mostu, samo da je večji. Peš smo odšli tudi do ostankov cerkvice svetega Kacijana, kjer smo izvedeli, da je 

Rakov Škocjan poimenovan po svetilniku in reki Rak. Naš zadnji postanek je bilo Cerkniško jezero. To je naše 

največje presihajoče jezero. Učiteljica nam je o njem povedala veliko zanimivosti, med drugim tudi to, da ko v 

jezeru ni dovolj vode, ribiči premestijo ribe v predel s stalno vodo.  

 

Ekskurzija je bila zanimiva, saj smo videli veliko kraških pojavov, kot so brezna, uvale, vrtače … Prvič sem na 

lastne oči videl jamsko kobilico. Spoznal sem, da je Cerkniško jezero lahko veliko večje, kot sem si                

predstavljal.  

Anže Vogrinc, 6. c  

Že pred vhodom mi je bili jasno, da mora biti tam zelo lepo, saj je bila pred vhodom že velika gneča. V 

Gardalandu je bilo res zabavno, toda jaz nisem smel iti na vse vožnje, saj sem bil premajhen. Najprej sem 

šel na vožnjo, ki se je imenovala Mamut in mi je bila tisti trenutek najbolj všeč. To je vlakec smrti, ki je 

namenjen za manjše otroke, vseeno pa je zelo, zelo hiter.   

Nismo bili povsod skupaj, saj je moj brat lahko šel na več voženj kot jaz. Zato sem bil z mami, Nejc pa je 

šel z očetom in z njegovim prijateljem Vitom.  

Nato smo se zbrali, da bi šli na kosilo. Šli smo v eno od restavracij v parku, kjer smo jedli dunajske zrezke 

in ocvrt krompirček. Bilo je zelo dobro kosilo. Petem smo šli na vožnjo s pravim vlakom smrti. Bilo me je 

zelo strah, saj je ta vlak imel lupinge in sem mislil, da bom padel z vlaka, ko bom obrnjen na glavo. Vsi so 

mi govorili, da to ne bo nič strašnega, da bom privezan in ne bom padel. Opogumil sem se in šel na vož-

njo. Vlakec mi je bil tako zelo všeč, da sem se hotel z njim peljati še večkrat. Ker je bila kolona ljudi, ki so 

čakali na to vožnjo, zelo dolga, smo šli samo še na tri vožnje.   

Šli smo tudi na vodne vožnje, kjer so ponujali tudi ogrinjala. Mi jih nismo vzeli, saj te skoraj nič ni zmočilo. 

Tudi te vožnje so mi bile zelo všeč. Nato smo nadaljevali z raziskovanjem vseh ostalih atrakcij Gardalanda.   

Dan v Gardalandu je minil prehitro, saj je precej atrakcij, za katere nismo imeli časa, ali pa sem bil jaz  za-

nje še premajhen. Ko se je že znočilo, smo se odpravili domov. Starši so nam pripravili večerjo, potem 

smo zaigrali še nekaj družabnih iger in šli spat. Naslednje jutro smo takoj po zajtrku odrinili proti domu, saj 

je bila pred nami še štiriurna vožnja domov. Meni je bil ta izlet res všeč in ga ne bom nikoli pozabil. Komaj 

čakam, da bom ponovno obiskal Gardaland.  

Matic Wagner, 7. a 
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LETOŠNJI PRVI SNEŽNI DAN 

Sneg je začel padati v sredo popoldne. Imel sem še eno videokonferenco. Moral sem dokončati delo na 

daljavo pri štirih predmetih. Naredil sem le enega, saj nisem mogel zdržati. Tako sem si želel ven na sneg.  

Z bratom sva najprej naredila progo za sankanje, ki se je začela približno dva metra od ceste, in se nadalje-

vala tri metre proti zgornjem delu našega dvorišča, po približno dveh metrih in pol je proga zavila levo in 

se končala. Naslednji dan sem šel ob šestih zjutraj atiju pomagat pri kidanju snega. Zmetala sva ga na vrh 

proge, tako da je bila malo višja, na drugi strani pa sem izdelal zavoj v desno, vendar do tega zavoja z san-

kami sploh nisem prišel. Zavoj je nato postal bratov iglu, zaletni hrib pa moj iglu.  

Danes zaradi dežja ni skoraj ničesar več.  

Timotej Dornik, 9. a 

PRVI SNEG 

Včeraj, na 2. december, je zapadel prvi sneg v letošnji zimi. Sneg me je tako razveselil, da sem skoraj 

pozabila na šolsko delo, saj sem ves čas razmišljala, kaj bom lahko vse počela na snegu.  

Ampak šola je prva in sem morala počakati na videokonferenco za nemščino, ki je bila več kot odlična. 

Učiteljica nam je dala za domačo nalogo izbiro, da prevedemo pet povedi ali pa se slikamo na snegu. 

Končno sem našla izgovor, zakaj moram na belo odejo, ki je pokrivala celotno vas. Hitro sem si obula 

čevlje, poveznila šal okoli vratu in kapo na glavo, poiskala rokavice in vmes zmotila mamičino videokonfe-

renco. Ko sem si končno zapela bundo, sem ven poletela kot snežinke, ki so padale cel dan. Zunaj je bilo 

tako lepo, da sem se skoraj usedla na sneg. Snežinke so padale vsepovsod in lahko sem videla mačje 

stopinje, ampak tam zadaj nekje sem zaslišala bratov glas, da je premalo snega, da bi naredila snežaka. 

Sklenila sem, da bom sneženega moža naredila in dokazala, da se brat moti.  

Komaj sem naredila prvo sneženo kroglo, mi je mraz že pokazal zobe, zato sem odšla noter. Čez nekaj 

minut sem se oblekla, a je mami zahtevala, da oblečem smučarsko bundo. Samo še tekaške čevlje in 

smuči bi rabila, pa bi lahko imela tek na smučeh, sem si mislila. Bi pa bilo zelo zabavno, saj zelo rada de-

lam potke in stopinje, ki ti kažejo pravo pot ali brezpotje. V gozdu je to še bolj opazno, saj je mnogo živali, 

ki jih ne vidimo, a sneg nekako pove, kje se kakšna skriva. Res, sneg pove čisto vse. Pove tudi, kje vse 

sem hodila, da bi zbrala čim več snega za snežaka, ki ni hotel nosa. Pustila sem ga brez korenčka, sem 

mu pa naredila oči in velik iskren nasmeh. No, iskreni nasmehi in iskrice v očeh so se ta dan zagotovo 

pojavile prav v vsaki hiši v občini Komenda. Edino, kar pa pri snegu ni dobro, je kidanje snega in 

kar nekaj spodrsljajev na cesti.  

Ne pravim, da je sneg brez slabih lastnosti, saj razkrije resnico. Tokrat je pokazal, kako previdni in 

pripravljeni smo ljudje na zimsko sezono. Poleg tega imajo virusi sneg za prijatelja, saj je to najlažji 

način, kako se otroci okužijo s korona virusom. Zato vsem tistim, ki berete: Sneg naj bo raje na ro-
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kavicah in v kapucah, kakor pa v ustih. Snežna odeja je v času karantene v 2. valu mnogim vzbudila novo 

upanje. Moje upanje je bilo, da bom poleg snežaka naredila še iglu oziroma mojo snežno trdnjavo.  

Brat me je slikal pred mojo snežno skulpturo, ki sva ji dala ime snežak Marko. Ker imamo njegovo sliko, bo 

Marko zagotovo ostal z nami, tudi ko ga bo stopil dež. Spoznala sem, da sneg odpre srca, iz katerih privre 

veliko domišljije, veselja in tudi iskrenosti. Bodimo pripravljeni čisto na vse, tudi na covid-19.  

Katarina Zorman, 9. c 

Lea Križnar, 6. a 

Tea Juhant, 6. č 

Maruša Podgoršek, 6. b 

Aljaž Rakovec, 6. c 
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RAZBITO GARAŽNO OKNO 

Večina staršev vzgaja svoje otroke po svojih najboljših prepričanjih, da bi zrasli v samostojne in poštene 

osebe. Vendar imajo starši različne pristope, kako privzgojiti svojim otrokom dobre navade. Imam  ne-

kaj dobrih zgodb o vzgoji mojih staršev.  

Ko sva bila z bratom še mlajša, sva, kamorkoli smo šli, hitela naprej in starša sta naju morala  velikokrat iska-

ti. Ko smo bili na morju in smo šli zvečer v mesto, pa sta nama starša dala vzgojno lekcijo. Z bratom sva 

na poti nazaj do naše prikolice spet tekla naprej. Mami in oči pa sta se nama tokrat skrila za grmovje. Z bra-

tom sva ju nekaj časa čakala, toda staršev ni bilo. Ustrašila sva se, začela jokati in ju klicati, kje sta. Naenkrat 

sta prišla za nama in nama razložila, da sta se skrila za grmovje in naju z bratom opazovala. To je bila zelo 

poučna lekcija, saj sva se od takrat naprej od staršev oddaljila vedno samo toliko, da sva ju lahko videla.   

Tako kot večina otrok, sem bil tudi sam nekoč zelo izbirčen pri jedeh. Veliko hrane nisem želel jesti, ker mi ni 

bila dobra. Za sladkarije pa sem bil seveda vedno lačen. Nekajkrat tako nisem hotel jesti kosila. Starša me 

nista silila, ampak sta mi pustila krožnik s hrano na mizi. Potem pa sem malo kasneje hotel kakšno sladkari-

jo. Seveda je nisem dobil. Po nekaj urah sem postal zares lačen in sem rekel mami, da bi jedel. Njen odgo-

vor je bil, da me še vedno čaka kosilo na mizi in da dokler tega ne pojem, ne bom dobil ničesar drugega. 

Tako mi ni preostalo nič drugega, kot da pojem mrzlo hrano. Ko sta starša to metodo nekajkrat ponovila, 

sem se naučil, da je bolje pojesti, kar ti dajo na krožnik, kot pa pustiti. Smo se pa dogovorili, da lahko jedi, ki 

mi niso preveč dobre, pojem manj.   

Naslednja zabavna poučna metoda mojih staršev pa vključuje Muco Copatarico. Copate sem zvečer puščal 

sredi sobe in jih nisem pospravljal. Starša sta mi vedno govorila, naj jih pospravim ali pa mi jih bo Muca Co-

patarica vzela. Neko jutro pa zares nisem našel copat. Starše sem spraševal, če so mi jih kam dali, oni pa so 

ponavljali, da mi jih je Muca Copatarica odnesla. Ko sem začel jokati, so mi rekli, da mi jih lahko prinese na-

zaj, če obljubim, da jih bom pospravljal. Obljubil sem in naslednji dan sem našel copate pospravljene zraven 

postelje. Bil sem zelo vesel in od takrat sem jih pospravljam. Šele nekaj let kasneje sta mi starša povedala, 

da sta mi onadva skrila copate.   

Imam pa problem, ki ga starša nista uspela odpraviti. Trgam si obnohtno kožico in grizem nohte. Starša 

sta preizkusila že veliko ukrepov, ampak nič ne zaleže. Moral sem nositi rokavice, kupila sta mi lak za nohte 

(ima zelo čuden okus), ko sem bil mlajši, sta vsaki vzgojiteljici v vrtcu ali učiteljici povedala za moj problem, 

da naj me opozori, ko me vidi. Včasih so mi celo z lepilnim trakom zalepili prste. Ampak nobena metoda se 

še ni izkazala za uspešno. Vedno mi govorita, da se moram sam pri sebi odločiti, da preneham s tem poče-

tjem. Verjamem, da se mi bo nekega dne te grde razvade uspelo rešiti.   

To je bilo nekaj mojih zgodb. Vzgoja mojih staršev se mi zdi zelo dobra. Toda, če ne sodelujem, me ne 

more nič izučiti.   

Matic Wagner, 7. a 
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OTROCI NAREDIMO VELIKO, DA DOSEŽEMO SVOJ CILJ 

Bila sem stara približno osem let in pol, ko smo se z družino odpravili na kosilo k moji teti Maji. Za kosilo so 

pripravili juho z gobami, solato z rukolo, ki mi še danes ni ravno pri srcu, ter pašto, ki sem najraje jedla. Ker 

mi juha in solata nista bili všeč, sem teto vprašala, če lahko jem samo pašto. Odgovorila mi je odgovorila, 

da ne, naj pojem vse ali pa tudi pašte ne bom dobila.  Bila je zelo stroga in je resno mislila. Želela je, da vse 

pojemo in da nismo izbirčni.  Bila sem trmasta in nisem želela pojesti juhe in solate. Slišala sem teto, ko je 

rekla moji mami, da bom že jedla, ko bom lačna.  Ko so ostali pojedli, so šli ven, jaz pa sem ostala za mizo. 

Teta mi je pustila krožnika s solato in juho na mizi, pašto pa odnesla. Rekla mi je, da dobim pašto, ko pojem 

juho in malo solate. Moja trma se je počasi polegla, potrudila sem se in pojedla vso juho in tudi malo solate. 

Juha je bila zelo okusna, solata pa niti malo, ampak sem jo pojedla, ker sem želela pašto! Potem mi je teta 

Maja prinesla pašto. Njam, kako je bila dobra! Ko sem pojedla, me je vprašala: »No, Zarja, ali je bilo vre-

dno?« Odgovorila sem ji, da ja. 

Tako me je teta Maja naučila spoštovati hrano in jesti vse, kar dobim na krožnik. Še danes sem ji hvaležna 

in še vedno obožujem njeno pašto. Takrat sem si želela, da bi tako vzgajali vse otroke. Komaj čakam, da 

gremo spet k njej na kosilo.   

Zarja Vister, 7. a 

Jeanin Pavli Kralj, 7. a Sara Subašič, 7. a 

O VZGOJI 

Po svetu poznamo veliko različnih vzgoj. Včasih so imeli strožjo vzgojo kot danes. To vem, ker smo v berilu 

brali zgodbo o Franu Saleškem Finžgarju in njegovem očetu, ki je bil zelo strog.   

Pri meni doma je vzgoja ravno prav stroga. Če se kaj zlažem,  grem čistit hišo, včasih pa za nekaj časa osta-

nem brez elektronskih naprav.   

Navedel bom primer, pri katerem sem se veliko naučil. Bil je navaden sončen dan,  ko sva se z mlajšim bra-

tom odločila, da greva ven. Odšla sva igrat košarko, saj je to moj najljubši šport. Kasneje je ven prišel moj sta-

rejši brat,  ki mi včasih kdaj ponagaja. Nekaj časa smo skupaj igrali košarko,  ko je vame 'nalašč'  vrgel žogo. 

Ni me zabolelo, ampak me je ujezilo. Žogo sem jezno in z vso močjo vrgel proti košu, ki sem ga zgrešil. Ker 

imamo koš privezan nad vrati, je žoga poletela naravnost v garažna vrata in razbila okno. Takrat sem se počutil 

neprijetno in neodgovorno, saj sem naredil napako. Ko so domov prispeli starši, so bili name jezni in prav tako 

na mojega brata, ki mi je nagajal.  Kazni nisem dobil, ker sem bil kaznovan že s tem, ker sem se obremenjeval. 

Sem pa plačal del okna, ki smo ga hitro popravili, in vse je bilo tako kot prej.    

Naučil sem se,  da moramo ljudje obvladati svojo jezo, čeprav bi najraje porušili svet. Zdaj vem, da nikoli več 

ne bom metal žoge proti košu z vso močjo, čeprav bom zelo jezen.    

Jaka Špenko, 7.a   
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LAŽ   

Nekega dne sva s sestro razbili vazo. To je bila mamina najljubša vaza. Zelo naju je skrbelo, kaj 

bo mami rekla na to, zato ji tega nisva povedali.   

S sestro sva se igrali v stanovanju, ker je zunaj deževalo. Odločili sva se, da se bova lovili. Prva sem zače-

la loviti. Lovili sva se skoraj ves dan, čeprav starša tega v stanovanju nista dovolila. Preden je mami prišla 

domov, sva po nesreči razbili vazo.  Ko je mami vstopila v stanovanje,  ni opazila, da kaj manjka. Vazo sva 

skrili v najino sobo pod posteljo. Delali sva se, da se ni nič zgodilo. Mami je nekaj sumila, ampak ni ničesar 

ugotovila. Stekli sva v sobo in razmišljali, ali ji poveva ali ne. Mlajša sestrica bi ji rada vse povedala, a ji tega 

nisem dovolila. Začeli sva se igrati s  hiško za punčke in punčkami v njej. Zaigrali sva, kaj se je danes zgo-

dilo, in se začeli smejati.   

Mami je tekom dneva, ko je pospravljala stanovanje, opazila, da je mesto, kjer je včasih stala vaza, prazno. 

Najprej je vprašala očija, če jo je prestavil kam drugam. Zatrdil ji je, da ne. Potem je prišla do naju v sobo 

in še naju vprašala. Gledali sva v tla in molčali. Povzdignila je glas in še enkrat vprašala. Odgovorila sem ji, 

da ne veva, kje je. Odšla je iz sobe. Še cel dan sva vztrajali pri tem, da ne veva, kje je. Naslednji dan je po-

spravljala najino sobo in pod posteljo videla razbito vazo. 

Bila je žalostna. Obe je poklicala v kuhinjo in naju posedla za 

mizo. Še enkrat naju je vprašala, če veva, kje je vaza. Vztra-

jala sem, da ne vem, kje je. Potem jo je pokazala in poveda-

la, kje jo je našla. Kar obnemela sem. Začela sem jokati.   

Mami je začela govoriti o laži. Povedala je, da lagati ni lepo, 

da ima laž kratke noge, da resnica vedno pride na dan. Ta-

krat se še nisem zavedala, kaj laž je. Sedaj pa vem. Tega 

dne ne bom pozabila. Danes, ko mislim kaj prikriti star-

šem, se vedno spomnim na ta dan in potem raje povem 

resnico. Tudi svojim otrokom bom povedala to zgodbo o laži 

in jih podučila, da lagati ni lepo.   

Jeanin Pavli Kralj, 7. a 
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Nika Osolin, 8. č 
ZAPRI VRATA   

Moja starša imata pravilo, da moramo vrtno lopo zapirati čez noč. Meni in bratu se to ni zdelo 

prav pomembno, saj notri ni bilo nič dragocenega. Če sem se spomnila, sem vrata zaprla, če sem pozabi-

la,  pa sem pustila odprta. Mojemu bratu se jih ni ljubilo zapirati, saj so vrata že stara in se težko zapirajo, 

zato si se moral potruditi, da si jih zaprl.   

Včasih to ni bila taka težava, saj midva nista hodila v lopo. Ko sva začela pomagati na vrtu in prinesti 

stvari iz vrtne lope, se je večkrat ponovilo, da je lopa ostala odprta.   

Ko sem se na balkonu igrala s Chilly, našo muco, sem videla, kako je iz lope prišla sosedova mačka. Ta-

krat je moj brat vedel, da je bil on kriv, vendar ga še ni izučilo.   

Ko sem z mami šli iskat les za šolsko delo pri oblikovanju gradiv les, sva morali v lopo po žago in 

svetilko.  Slišali sva nek ropot in cviljenje. Najprej sva mislili, da imava prisluhe, potem je še enkrat za-

cvililo in nekaj se je premaknilo. Nisva vedeli, kaj je. Mami je z baterijo posvetila v smer škrabljanja in 

na vrhu škatle s semeni je bila miška. Mami, jaz in seveda tudi miš smo se prestrašile. Mami je nato 

hitro prijela škatlo s semeni. Previdno jo je odnesla iz vrtne lope, ker jo je skrbelo, da bo miška skoči-

la nanjo. Nisem vedela, kako je prišla notri. Potem sem se spomnila, da nekajkrat nisem zaprla vrat in 

da jih tudi brat ni. Od takrat jih zapirava, čeprav je za to potrebno 

veliko moči.    

Kar lahko narediš danes, ne odlašaj na jutri.   

Nina Resnik, 7. a 
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MMM, PALAČINKE   

Naša družina hodi po mleko na kmetijo, ki ni prav daleč. Ampak priti mo-

raš pravo uro, to je približno ob 18.30, drugače mleka ne dobiš.  Veliko-

krat se komu ne da po mleko, zato kdaj ostanemo tudi brez , in če doma 

nimamo rezerve, ga sploh nimamo. Nedolgo nazaj se je zgodilo prav to. 

Ko je moj brat za večerjo hotel mleko in ga nismo imeli, je hotel iti ponj. 

Mami ga je opomnila, da ga gremo iskati ob 18.30 in da je ura šele 18.00, 

tako da smo imeli še pol ure časa. Takrat je na obisk prišla moja prijatelji-

ca, midve sva se šli igrat, moj brat pa je našel dober film in ga je začel gle-

dati. Ura se je približevala času za mleko, ampak na to nihče ni bil pozo-

ren. Ko je brat postal lačen, je ugotovil, da ne bo nič z njegovo večerjo. 

Midve s prijateljico sva ugotovili, da sem pozabila iti po mleko, šele ta-

krat, ko sva hoteli pogledati zadnji del filma, ki naj bi bil smešen.    

Mami mi je naslednji dan za po kosilu obljubila sladke palačinke. Mislila je 

namreč, da smo šli zvečer po mleko, kot je bilo naročeno. Oči me vprašal, 

če poznam nov recept za palačinke, saj običajnih ne moremo narediti, ker 

dva nista šla po mleko. Seveda ga nisem poznala, zato je mami naredila 

drugačno sladico.  Od takrat si v primeru, da nam zmanjka mleka, vedno 

nastavim opomnik. 

Ura teče nič ne reče.   

Nina Resnik, 7. a 

Karis Novak, 8. a 

Jakob Benigar, 8.b 

 

ZVEZDICE NAD GLAVO   

V preteklem letu smo imeli judoisti JK Komen-

da judoistične priprave v centru Branik Maribor. Jutra-

nji trening je bilo tak, kot sem pričakovala. Za napovedano tretjo borbo sem 

ostala brez partnerja, zato sem jo nameravala preskočiti  in si odpočiti. 

Moj trener - oče se je ponudil, da se bori z mano. Privolila 

sem, saj sem bila prepričana, da ni preveč dober, ker je pouče-

val judo. Nisem pa ga še videla, kako se bori. Borba se 

je začela in že v prvih parih sekundah je trener - 

oče pokazal svoje sposobnosti in izkušnje. Vrgel  me 

je na klasičen judo met, ki  uspe le redkim , saj je potrebno pri  njem uje-

ti pravi trenutek (načelo pravega trenutka), da uspe. Nasprotnik  mo-

ra imeti nogo v zraku, tik preden stopi na tla, in takrat jo je treba ujeti.  Če ta 

met izvedeš v pravem trenutku, je lahko zelo boleč, tako kot se 

je zgodilo v opisanem primeru.  Kar naenkrat sem obležala na tleh in 

se nisem čisto zavedala, kaj se je zgodilo. Trener - oče  se mi 

je smejal, jaz pa sem zagledala zvezdice.  

Od tistega dogodka ne podcenjujem več trenerjev in učiteljev. Verjamem 

jim na besedo, ko govorijo o svojih izkušnjah.  Pri tej borbi sem ugotovila, 

da moram še precej delati, če bom hotela premagati očeta ali kakšno drugo 

odraslo judoistko. Ta vzgojna izkušnja je bila zame malo boleča, 

 zapomnila pa si jo bom za celo življenje. 

   Haya Veinhandl Obaid, 7. a 
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OBISKALA ME JE SREČA  

Zbudila  sem  se  v  toplo  pomladno  jutro.  Sonce  še  

ni  vzšlo  izza  hribov,  a  jaz  sem  bila  že  pokonci  in 

vsa na trnih. Nemirna in polna mešanih občutkov sem se 

pričela oblačiti. V glavi mi je donela ena sama  misel.  

“Danes  moram  biti  uspešna,  danes  je  tisti  dan,  ki  

mi  lahko  prinese  medaljo  na tekmovanju twirlinga. 

Zavedala sem se, da sem vložila veliko truda in moči na 

treningih, hkrati pa  je  bilo  potrebno  veliko  odrekanja.  

Na žalost me je dva  dni  pred  tekmovanjem  obiskala  

vročina. Utapljala sem se v joku in tesnobi, hkrati pa sem 

bila trdno prepričana, da dokončam, kar sem začela. 

Zdrava ali  bolna,  z  vročino  ali  brez.  Moja  trma  je  

očitno zmagala,  ko  me  je  vročina  na  dan  tekmovanja 

zapustila, čeprav sem še čutila utrujenost  zaradi  bolezni.  

“Hura,  hura!” sem vzklikala.  “To  je  znak,  da  mi  bo  

danes  uspelo!”  Ta  dan  me  je  res obiskalo  veliko  

veselje  in neizmerna sreča.  

Pot se je vlekla kot jara kača. Sekunde so se mi zdele kot 

minute, minute kot ure. Končno. Prispeli smo na cilj. S 

tresočimi rokami sem si na rame nadela nahrbtnik in se odpravila v dvorano. Že od daleč  sem  opazovala  

tekmovalke,  ki  so  se  ogrevale  v  upanju  na  čim  boljšo  uvrstitev.  V  garderobi sem  se  pripravila  in  

si  oblekla  dres,  ki sem ga sama skicirala,  saj  sem  hotela,  da  izraža  mojo osebnost. Sledilo je ogreva-

nje. Dozdevalo se mi je, da je prostor mnogo večji kot preteklo leto. V glavi  so  se  mi  odvijali  različni  

scenariji  o  uspehu  ali  neuspehu,  ljudje  so  prihajali  od  vsepovsod, glasba  mi  je  donela  v  ušesih,  

nemir  se  je  stopnjeval.  “Mogoče  mi  bo  tokrat  uspelo.  Želim,  da  mi uspe! Ta dosežek bi mi polepšal 

to poglavje mojega življenja!” Razlogi za uspeh so bili več kot očitni. “Joj, še tri tekmovalke so pred menoj!” 

Trenerka me je ves čas vzpodbujala in me bodrila z besedami: “Neža, sprosti se in uživaj v plesu. Verjemi, 

tvoj trud bo poplačan.” Zaslišala sem svoje ime. S ponosom sem se podala v osrčje dvorane. Vse oči so 

bile usmerjene vame, še posebej sem opazila sodniške. Kljub temu je trema izpuhtela, nič me ni spravilo iz 

tira. Popolnoma sem se sprostila,  zaplavala  sem  v  vseh  svojih  čustvih,  palico  sem  vihtela,  kot  da  je  

to  moja  zadnja priložnost. Plesala sem in plesala ... Šele močan aplavz me je prebudil in opozoril, da je 

moje vloge konec. Tisti trenutek sem spoznala, da mi je uspelo izvleči iz sebe še zadnje atome moči. Bila 

sem zadovoljna, a hkrati še vedno nemirna, saj sem v roki želela začutiti medaljo.  

Končno  je  prišel  trenutek  resnice.  Podelitev.  Sodniki  so  klicali  dekleta.  “Želim  si  zaslišati  svo-

je ime!” sem si šepetala. Ko sem že mislila, da se moj trud ni poplačal in se mi je sreča izmuznila iz 

rok,  se  je  zaslišalo.  “Neža  Gvardjančič,  zlata  medalja!”  V  tistem  trenutku  me  je  obšla        

neizmerna sreča.  Oči  so  se  mi  orosile  od  veselja.  Okoli  vratu  sem  si  nadela  “svoj  trud”  in  

kamen  se  mi  je odvalil  od  srca.  Pred  očmi  se  mi  je    odvil  cel  dan,  pospremljen  s  stresom  

in  pričakovanji.  Kljub bolezni, ki me je izčrpala telesno in čustve-

Zoja Aiken Kristan, 8. b 
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SREČA 

Sreča me je obiskala novembra 2015, ko nam je dedi v svojem avtu pripeljal majhnega kužka Pika. To je bil 

tudi najsrečnejši dogodek v mojem življenju. Do takrat smo imeli samo hrčke, a nikdar psa. Bil je tako maj-

hen, da nam ga je ob prihodu dedi lahko podal kar skozi okno. Ko sem ga zagledala, nisem verjela svojim 

očem, saj ga sploh nismo pričakovali in je bil pravo presenečenje. Poimenovali smo ga Piko, zaradi črne pike 

na repu. Dvomesečni psiček je bil zelo razburjen, skakal je  naokoli in raziskoval. Okolje je bilo zanj čisto no-

vo in neznano. Ko se je vse malo umirilo, mi je oči povedal, da ni nujno, da ga obdržimo, saj je bil najden-

ček. Peljali smo ga k veterinarju in izvedeli, da je lahko naš, če želimo, in da je čisto zdrav mladič. Pripeljali 

smo ga domov in z njim smo imeli pravo veselje! Učili smo ga trike in se z njim igrali.  

Zdi se mi, da so otroci lahko srečnejši od odraslih, saj odrasli skrbijo za razne stvari, otroci pa gledajo samo 

na to, kako se imajo zdaj, in ne razmišljajo o prihodnosti, službi,  finančnih problemih ... Za srečo je po mo-

jem mnenju treba doseči to, da se manj osredotočaš na slabe stvari in več na dobre. To pomeni, da se ne 

pritožuješ in vedno govoriš, kaj bi lahko bilo bolje, ampak da občuduješ to, kar imaš, in si hvaležen za to.  

Karis Novak, 8. a 

no, sem našla moč, da se spopadem z njo. Ja, sreča  me  ni  zapustila,  spremljala  me  je  ves  čas,  kljub  

vzponom  in  padcem.  Pogoj  zanjo  je,  da  vanjo verjameš in jaz sem verjela.  

Edina  ovira  na  poti do svoje sreče  smo  ljudje  sami,  naša  napačna  razmišljanja,  negativna  čustva  in 

misli.  Če  imamo  voljo  in  poštenje,  nas  bo  sreča  nagradila.  Pomembno  je,  da gledamo  pozitivno  in  

živimo  aktivno,  imamo  toplo  in  odprto  srce.  Potem  nas  obišče tudi  sreča. Kdo  je  srečnejši,  otroci  

ali  odrasli? Vsakemu  posamezniku  je  vsaj  delček  sreče  ali  nesreče  že  v zibelko  položeno.  Če bo  v  

nadaljevanju  življenja  znal  vzpostaviti  in  občutiti  ljubezen,  mir  ter harmonijo in to znal deliti z drugimi 

ljudmi, pa je odvisno od njega samega in njegove vzgoje.  Vsak človek si  srečo  razlaga  po  svoje.  Otroci  

so  srečni,  če  so  srečni  starši,  starši  so  srečni,  če  vidijo srečnega svojega otroka. Srečna sem, saj se 

zavedam, da je smisel življenja biti srečen. To je temelj, na katerem gradim.  

Neža Gvardjančič, 8. b 

SREČA NA KICKBOXU 

Sreča me je obiskala lansko leto in res sem ji zelo, zelo hvaležen. Spoznal sem jo na kickboxu. 

Ko nisem bil več v depresiji zaradi smrti dveh družinskih članov, sem na kickboxu našel najboljšega prijatelja 

Leona. Bila sva prijatelja teden dni, ko sem kar naenkrat izvedel, da se bodo preselili v njegov rojstni kraj. 

Srce se mi je strlo. Poiskal sem ga preko socialnih omrežjih. Veliko ljudi meni, da prijateljstvo preko družab-

nih omrežij ni pravo. Najprej sem ga vprašal, zakaj se je odselil. Povedal mi je, da mu je umrla mama zaradi 

srčne kapi, oče pa je bil hud alkoholik. Predlagal sem mu, naj ga pošlje na odvajanje. Kmalu sva njegovega 

očeta skupaj prepričevala, naj gre, da je to super, ampak ko si enkrat zasvojen, je zelo težko. Prosila sva celo 

Leonovega dedka, ampak zaman. S prijateljem sva razmislila, kje bi se lahko pogovarjala, ne da bi kdo moral 

plačevati za telefon.  Ugotovila sva, da je to mogoče v računalniški igrici Fortnite. Dogovorila sva se tudi o 

nečem zelo pomembnem. Prepričala sva Leonovo babico, ki si je vzela čas, da je očeta pregovorila, da je 

odšel na odvajanje. Uspeh je bil zagotovljen! Po treh mesecih odvajanja prijateljevega očeta je bilo končno 

konec z alkoholom. Oče je celo pridobil službo nazaj in je lahko plačeval najemnino. Oba s prijateljem sva 

bila srečna, saj ga ne bo več strah, kje je oče.  

To je moja zgodba o prijateljstvu. Vesel sem, da sem prijatelju pomagal, ko je bil v res veliki stiski. Dokazal 

sem, da sem res pravi prijatelj, ne glede na to, da sva prijatelja preko socialnih omrežij.  

Tristan Ferme, 8. a 
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SREČA NA BOŽIČ 

Ne spomnim se prav dobro, kateri dogodek, je bil moj najsrečnejši. Najbrž ga še nisem doživela. Lahko 

pa opišem enega izmed srečnejših dogodkov. Bil je 25. december oziroma božič, ne spomnim se točno 

katerega leta. Zbudila sem se zelo zgodaj, še prej kot naš pes, in šla zbudit svojo sestro. Obe sva se tiho 

odpravili do smrekice, kjer so čakala darila.   

Odločili sva se, da zbudiva starše in počakava, da tudi onadva prideta k smrekici, ki se je nahajala v 

spodnjem nadstropju. Ko sta prispela, smo skupaj odvili darila in se jih vsi veselili. Nato smo opazili, kako 

naš pes Nero zelo razburljivo voha darilo, ki je bilo še vedno pod smrekico. Na listku je pisalo njegovo 

ime – Nero. Ko smo mu ga pomagali odpreti, je v škatli našel veliko kost in pasje igrače. Darila je bil zelo 

vesel in je srečno ter zadovoljno grizel kost. Ko sem odpirala svoje darilo, nisem vedela, kaj pričakovati. 

Za nekaj stvari sem sicer že vedela, saj sem jih napisala v pismo Božičku, ampak ena od teh stvari ni bila 

podrobno opisana. To so bile sladkarije. Vsako leto si zaželim malo sladkarij, a na listek napišem samo 

"nekaj sladkega". Nikoli si nisem zaželela prav nekaj posebnega, samo da je sladko. To leto pa sem no-

vembra v trgovini zagledala ogromno Fererro Roche kroglo. Staršem sem neprestano omenjala, kako 

okusno zgleda in da si jo zelo močno želim. Fererro Roche kroglice sem imela zelo rada (in jih še vedno 

imam), zato me je bila ta krogla enako pomembna kot malemu fantku nov lego avtomobil.  Ko sem 

zagledala nekaj zlatega in svetlikajočega v škatli, sem najprej mislila, da je samo čokolada Milka v po-

sebnem zavoju. Zato je nisem šla odpirat in sem se najprej lotila drugih stvari. Ko sem spet pogledala 

v škatlo, sem otrpnila. Oči so se mi zlato zalesketale in jim nisem mogla verjeti. Pred mano se je naha-

jala ogromna Fererro Roche krogla, ovita v zlat zavoj! Ko sem jo potegnila ven, sem jo takoj pokazala 

staršem, ki so se nasmejali mojemu presenečenemu izrazu na obrazu. Moja sestra jo je tudi dobila in 

OBISKALA ME JE SREČA ALI DOBIL SEM TISTI KLIC ...  

Kdaj me je obiskala sreča? Obiskala me je, ko sem bil star 10 let ali natančneje, 23. 12. 2016 ob 19.30. Bil 

sem pri stari mami. Bilo je že temno in nič posebnega se ni dogajalo, vsaj tako je izgledalo, vendar bilo je 

zelo napeto, saj sem čakal na klic. Kakšen klic? Tisti, s katerim naj bi izvedel, da moje življenje nič več ne bo 

takšno, kot je bilo do zdaj. Tisti klic, s katerim sem izvedel, da sem dobil sestrico.  

Na pogled je bil čisto navaden večer, zunaj je bila že nekaj časa tema. Bil bi lahko miren večer, a ni bil. Celo v 

zraku je bilo možno čutiti neko napetost – pričakovanje. Zdelo se mi je, kot da čakam že ure, no, saj verjetno 

je res trajalo že kakšno uro ali dve. Ampak čas se je res po polžje vlekel. Nato sem naenkrat začutil, kako se 

je moj telefon Sony v žepu zatresel, in nato še enkrat. Popolnoma sem otrpnil, ne vem ali od strahu ali od 

razburjenja. Svoje srce sem slišal glasno utripati, kot bi mi nekdo v prsih v vedno hitrejšem ritmu udarjal na 

bobne. Vzel sem telefon iz žepa in ... in izvedel, da sem dobil sestrico! Čisto sem otrpnil. Nisem niti pisnil o 

tem, kar sem ravnokar izvedel, samo usedel sem se nazaj na kavč in misli so mi odplavale. Sploh nisem ve-

del, kaj naj rečem. A bil sem srečen, zelo srečen in na usta se mi je prikradel majhen nasmeh.  

To je bil eden izmed trenutkov, ko sem bil srečen. Srečen sem bil še čez nekaj dni, ko sem prvič v roke prijel 

svojo sestrico, srečen sem bil tudi, ko sem na svojem prvem izletu v neznano s taborniki po štirih urah čaka-

nja končno dobil rezance v omaki iz paradižnikove mezge in tune ....  

Na vprašanje, kdo je srečnejši, odrasli ali otroci, bi odgovoril, da otroci. Zakaj? Zdi se mi, da otroci nimajo 

toliko skrbi, vedno imajo nekoga, ki jih lahko potolaži, nekoga, ki skrbi zanje. Srečnejši se mi zdijo tudi zato, 

ker živijo v nekakšni brezskrbni domišljiji.   

Ne vem, kaj je potrebno doseči, da smo srečni, zdi pa se mi, da ni potrebno veliko, saj se sreča skriva tudi v 

majhnih stvareh.  

Nejc Korošec, 8. b 
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SREČA ZA ROJSTNI DAN 

Na 13. rojstni dan se mi je izpolnila ena od mojih največjih želja. Dan pred mojim rojstnim dnevom se mi je 

zdel  dolg in dolgočasen. Razmišljal sem o praznovanju in s čim me bodo presenetili. Zvečer dolgo nisem 

mogel zaspati. Upal sem, da se mi bo končno izpolnila želja in si bom lahko kupil »hoverboard«. Želel sem 

si ga že dolgo, a nikoli nisem imel dovolj denarja, da bi ga kupil.   

Zbudil sem se dobre volje, saj sem imel rojstni dan. Dopoldne sem pomagal staršem, da smo pripravili vse 

za praznovanje. Popoldan smo se zbrali z družino in se imeli zelo lepo. Za darila sem dobil kar veliko denar-

ja. Dobil sem ga toliko, da sem ga imel dovolj za »hoverboard«. S sestrično sva prišla na odlično idejo, da bi 

ga šli kupit isti dan. Mami in oči mi najprej nista dovolila, kasneje pa sta le uslišala mojo željo. Z nami je šla 

tudi sestrična.  

Ko smo prišli v trgovino, sem ga takoj zagledal. Prodajalec mi je dovolil, da sem se zapeljal en krog. Bil mi 

je tako všeč, da sem ga takoj kupil. Ko smo prišli domov, so nas že vsi čakali pred hišo. Vsi so ga hoteli 

preizkusiti. Bilo je polno smeha in zabave, saj se z njim ni tako enostavno voziti. Sestrična je celo padla in se 

malo udarila. Meni je šlo najboljše. Ko sta starša po koncu praznovanja pospravljala, sva se z bratom zaba-

vala in vozila do večera. Ta dan mi je ostal v lepem spominu, ker smo bili vsi veseli in srečni.   

Meni se zdijo bolj srečni otroci, saj imajo veliko več prostega časa in se lahko več zabavajo.   

Nik Šubelj, 8. b 

obe sva se je lotili kot, da je največji zaklad na svetu. Preden sem jo odprla, sem se neštetokrat zahvalila 

Božičku.   

Za zlatim ovojem se je skrivala ogromna krogla iz čokolade, ki je bila napolnjena s tremi Fererro Rocher kro-

glicami. Najprej sem seveda morala pregrizniti ali pa samo zlomiti čokolado, ki jih je obdajala. Bila je zelo 

okusna, tako da se ji nisem mogla upreti in sem jo še malo poglodala. Ko jo je ostalo samo še pol, sem se 

lotila kroglic. Pojedla sem dve, eno pa sem skupaj s preostalo kroglo čokolade pustila za naslednji dan.  

Bila sem izjemno srečna, da sem kroglo dobila, saj se zavedam, da je veliko otrok na svetu, ki božiča sploh 

ne morejo praznovati. Vsako leto sem vesela svojega darila in srečna, da sploh kaj dobim. Zelo sem hvalež-

na tudi svojem staršem. 

Po mojem mnenju je to, kdo je bolj srečen, odrasli ali otroci, odvisno od okoliščin, v katerih se posamezniki 

nahajajo. Nekateri otroci in odrasli sploh nimajo strehe nad glavo in so zato srečni že, če za božič ali rojstni 

dan dobijo tople obleke, hrano in pijačo. Srečni so tudi že, če najdejo ali pa si lahko zgradijo vsaj majhno 

bivališče, ki bi jih zavarovalo pred dežjem in drugimi naravnimi pojavi.   

Po mojem mnenju do sreče vodi samo ena pot. Ta pot je preprosta, saj na kažipotu piše: BODI SREČEN. O 

sreči in dogodkih sem veliko izvedela tudi v knjigi z naslovom Zen, ki jo je napisal Chris Prentiss. Zavedam 

se, da je v bistvu zelo malo ljudi zares srečnih. Nekateri so malomarni in vse, kar imajo, zaničujejo, ter trdi-

jo, da je denar najboljša pot do sreče, spet drugi pa spoštujejo to, kar imajo, in se veselijo tudi najmanjšega 

požirka vode. Vsekakor pa moramo biti za srečo hvaležni! 

Inka Nemeš, 8. b 

Sanja Košir, 9. a 
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SPRLA SVA SE  

Prĳateljstvo je lahko raznolikost ali podobnost pogleda na 

svet, misli in občutkov dveh ljudi. Pomembna je iskrenost, 

zvestoba in zaupanje. Toda včasih se zgodi, da se lahko v 

trenutku razbĳe kot krhka kristalna posoda.  

Že v zgodnjem otroštvu sem spletla prĳateljstvo z dekle-

tom, s katero sva še sedaj kot eno, imava lep odnos in si 

zaupava. Toda vedno ni bilo tako. Spominjam se, kako je 

neka sošolka že od dne, ko smo pričeli hoditi v osnovno 

šolo, želela s svojimi izbruhi draženja, jeze in zavisti uničiti 

najino srečo in prijateljstvo. Ves čas si je izmišljala laži z 

namenom, da naju spre. Ko sem že mislila, da nama njena 

škodoželjnost ne more priti do živega, je naenkrat nastopila 

z grdo lažjo. Izkoristila je mojo odsotnost v šoli in se pričela 

smukati okoli moje prĳateljice. Natvezila ji je grdo laž, da sem jaz njeno novo kapo vrgla v šolski koš za 

smeti. Za neljubi dogodek sem izvedela šele čez nekaj dni, ko se mi prĳateljica ni oglašala na telefon. Ker 

sem bila zaskrbljena, kaj se dogaja, sem odšla do njene hiše in pozvonila. Ven je prišla prĳateljica. Bila je 

vsa besna. “Zakaj zvoniš?” me je jezno vprašala. Rekla sem ji, da jo že nekaj dni skušam priklicati in me 

zanima, čemu me ignorira. Po daljšem pregovarjanju mi je zakričala, da nisva več prĳateljici in zaloputnila z 

vrati. Bila sem presenečena nad njenim odzivom, počutila sem se, kot bi me nekdo zabodel v srce. “Le kaj 

sem naredila narobe?” sem se spraševala. Vsa potrta in objokana sem stekla proti domu. Bila sem žalost-

na in hkrati jezna. “Kako se je lahko najino prĳateljstvo razblinilo v trenutku. Čemu takšen izbruh jeze?” 

sem si belila glavo.  

Začelo se je mračiti in pripodila se je noč, jaz pa še vedno v dvomih. Misli so mi begale k prĳateljici. Odlo-

čila sem se, da jo pokličem. Telefon je dolgo zvonil v prazno. Ko sem že izgubila upanje in sprejela dej-

stvo, da naju je nek dogodek razklal, je pozvonilo. Hitro sem stekla k telefonu, saj sem upala na klic in po-

govor, da bova našli novo pot in sklenili mir ne glede na vse.  

In res. Dobili sva se na igrišču. Sprva sva bili obe redkobesedni, nato je pogovor le stekel. Prosila sem jo, 

naj mi le pove, čemu ta prepir. Zaupala mi je, kaj ji je povedala sošolka. Prebledela sem, počutila sem se, 

kot da se utapljam. Planila sem v jok. Hitela sem s pripovedovanjem resnice. Prĳateljica me je ustavila in 

mi rekla, da mi verjame, saj je po dolgem premišljevanju doma ugotovila, da je bila to laž in naju je  

sošolka želela le spreti. Bilo ji je hudo, da je tej laži nasedla. Objeli sva se in si zaprisegli, da bo najino 

prĳateljstvo od sedaj naprej zdržalo vse preizkušnje. Dogodek naju je še bolj povezal, prĳateljstvo pa 

je postalo še močnejše. Najin odnos je še vedno močan, iskren in resničen. Ugotovila sem, da je 

prĳatelje treba ceniti kot najdragocenejši zaklad na svetu in spoštovati njihove občutke. 

Menim, da je temelj reševanja sporov pogovor, ki mora biti obojestranski. Hkrati pa se moramo zave-

dati, da je zelo pomembna vloga biti ne samo govorec, ampak tudi 

dober poslušalec. 

Neža Gvardjančič, 8. b 

Hajdi Trebušak, 7. c 



41 

 

Tiana Kosmina, 6. a 

Nuša Grubar, 6. a 

NAJTEŽJI TRENUTEK 

Moje stresno in zelo čustveno obdobje se je začelo 4. 8. 

2020, ko sem prišel domov in izvedel, da je mojega psa 

Vala zbil tovornjak. To se je zgodilo, ker so pred mojim 

domom gradili novo hišo in je bilo zato na cesti veliko 

tovornjakov. V tistem trenutku se mi je za ustavilo srce in 

nisem vedel, kaj naj. Izvedel sem, da sta ga oči in brat 

peljala k veterinarju. Takrat sem bil pod velikim stresom, 

prestrašen in zaskrbljen. Doma sem čakal v strahu, da 

bosta prišla oči in brat od veterinarja. Upal sem, da bo z 

Valom vse dobro. Prišla sta nazaj in takoj sem zagledal 

Vala, ki je imel zaščitni ovratnik okoli vratu. Odleglo mi je, 

ker sem ga videl živega. Ker mu je tovornjak povozil zad-

nji nogi, sta bili poškodovani in še ni mogel hoditi. Nesli 

smo ga v njegovo kočo v predsobi. Vprašal sem brata, kaj 

je rekel veterinar. Povedal mi je, da ima poškodovano 

medenico, da se ne sme preveč premikati in da mora 

jemati zdravila, ki jih je dobil. Rekli so tudi, da bo preživel 

in da bo v tednu ali dveh bolje. Zelo mi je odleglo do na-

slednjega dne, ko smo ugotovili, da se ne more polulati. 

Mami in brat sta ga peljala v Ljubljano in tam so mu mo-

rali odstraniti urin, saj sam ni mogel lulati. Tudi jedel ni 

nič, kar nas je malo skrbelo. V Ljubljano smo ga peljali 

tudi naslednja dva dni, ko se še vedno ni mogel polulati. 

Čeprav so govorili, da bi se njegovo stanje moralo izbolj-

šati, se le-to ni. Zato me je zelo skrbelo. Kar stiskalo me 

je v srcu in nisem vedel, kaj naj naredim. 8. 8. 2020 proti 

večeru smo vsi videli, da je Val v zelo slabem stanju. Brat 

je govoril, da bi ga bilo najbolje čim prej odpeljati v Ljub-

ljano. Vendar smo se preveč obirali. Ko ga je šel brat po-

gledat, je videl, da je omedlel. Ležal je na tleh. Brat je za-

vpil, naj ga hitro peljemo. Ko sem to izvedel, se mi je srce 

res ustavilo. Bil sem tako šokiran, da sploh nisem mogel 

z mami in bratom. Ko smo ga dali v prtljažnik, sem Valu 

dal poljub na čelo, saj sem se bal, da ga vidim zadnjič. 

Šel sem v svojo sobo in se zjokal. Čakal sem, da pridejo 

nazaj. Trajalo je dolgo in ves čas sem bil živčen in žalo-

sten. Zaslišal sem, kako so se odprla vhodna vrata. Zagle-

dal sem brata s solzami na očeh, padel sem v jok in v 

globoko luknjo žalosti. 

To je bil najhujši dogodek v mojemu življenju, saj je prvič 

umrl nekdo, ki sem ga imel rad. Vsa moja družina je bila 

pretresena. Vala sem dobil pri štirih letih in je bil ob meni 

skoraj celo življenje. Imel sem ga neizmerno rad. Vedno 

mi je pomagal. Zato je bil to zelo težek trenutek, domne-

vam, da eden izmed najtežjih trenutkov mojega življenja. 

Mark Maj Dobnikar, 9. č  

Ajda Drnovšek, 6. c 
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NEUSPEH V ŠOLI 

Bil je tisti dan, ko smo imeli na urniku matematiko. Pisali smo test o korenih, kvadratu in kubiku. Že pred 

testom sem vedel, da nisem bil dovolj pripravljen, saj sem pri razlagi te snovi veliko manjkal.  

Prišla je ura matematike. Ko je učiteljica podala test predme, sem se prijel za glavo, saj sem videl, da ne 

znam dovolj dobro. Med pisanjem testa sem kar pozabljal in pozabljal na pravila ter niti najlažjih stvari nisem 

znal. Po končanem testu se mi je zdelo, da bo slabo, a sem se pustil presenetiti. Ko sem prišel domov, sem 

mami rekel, da imam slab občutek za test. Mami mi je rekla, naj me ne skrbi, da bo, kar bo, učil sem se, 

verjetno pa se bo poznalo, ker sem manjkal v šoli. Dneve pred vrnitvijo testa sem bil res zaskrbljen, mami 

me je tolažila, naj me ne skrbi. Prišel je dan, ko nam je učiteljica matematike vrnila teste. Na testu pred se-

boj sem zagledal negativno oceno. Mislil sem, da se bom zjokal, a sem premagal solze. Učiteljico sem takoj 

povprašal po možnosti popravljanja ocene in vse sva se dogovorila. Ko sem prišel domov, sem mami pove-

dal za oceno. Mislil sem, da se bo jezila, a je rekla, da jo lahko popravim in naj ne skrbim, ker je to moja 

prva negativna ocena.  

Dvakrat sem še prišel na dopolnilni pouk ter oceno popravil na 3. Sedaj sem z oceno zadovoljen. Z mojo 

prvo negativno oceno sem se težko soočil, a mi je uspelo. 

Miha Avguštin, 9. č  

NOGOMETNA DOGODIVŠČINA 

Sem Luka in obožujem nogomet. Pri nogometnih tekmah se mi je velikokrat zgodila krivica. Imam veliko 

dobrih spominov in enega zelo slabega.  

S prijatelji smo odšli na tekmo. Vse se je bilo dobro, dokler me ni nasprotnikov igralec spotaknil. S čeljustjo 

sem udaril ob tla in posledica je bila, da cel mesec nisem mogel zapreti ust zaradi močne bolečine. Ampak 

to je šele začetek. Kot vsi vemo, imajo nogometni čevlji na podplatu »špice«, ki nam pomagajo, da nam na 

travi ne drsi. V 30. minuti me je isti nasprotnikov igralec brcnil v koleno in mi odtrgal kožo s kolena s svojim 

podplatom. Sodnik ni bil pošten, saj nam je dal rdeči karton, in še gol nam je razveljavil. Nisem mogel zdrža-

ti do konca, saj so mi popuščali živci. Spotikanje se ni končalo, zato sem brcnil nasprotnikovega igralca in 

dobil rumen karton. Trener me je hitro zamenjal, saj je vedel, da se bom, če me bo še pustil igrati, skregal z 

vsakim, ki mi pride pred oči in bom dobil rdeč karton.  

Ta tekma je bila zame najslabša v zgodovini moje kariere, čeprav smo na koncu zmagali. Včasih je šport res 

nepravičen in moraš potrpeti tudi, če si zelo razburjen. Mislim, da se med običajnimi tekmami preveč raz-

burjamo zaradi malenkosti in pozabljamo, da je vse le športna igra. 

Luka Špenko, 9. č 

PREVROČA PEČICA 
 

Ko je mami zaključila s porodniškim dopustom, sem bila stara eno leto. Prvi dan, ko je odšla v službo, sta 

me čuvala babi in dedi.  

Bil je čas kuhanja kosila. Babi ima štedilnik na drva, ki je zelo vroč. Pečica je bila priprta in moja mala rokica 

je ušla vanjo. Zaslišal se je moj krik in nato strašni jok. Dedi me je takoj vzel v naročje, da mi je babi 

lahko hitro dala roko pod mrzlo vodo, potem pa mi jo je namazala z medom in jo povila. Da sem se 

pomirila, sta me z vozičkom odpeljala na kratek sprehod. Ko je mami prišla domov, ji je babi razložila, 

kaj se je zgodilo. 

Imela sem srečo, da sta mi babi in dedi takoj pomagala in da ni bila opeklina hujša. Rana se je celila 

dlje časa in to me je izučilo, da roke niso za v pečico. 

Vanja Vidmar, 4. a 
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Lara Marie Kern, 9. č 

SRCE MI JE PADLO V HLAČE! 

Z družino  smo se odločili, da bomo preseneti-

li mojo sestro Lauro, ki je bila s prijatelji na 

morju. Ko smo prispeli, sem morala na strani-

šče. Laurina prijateljica Klara mi je pokazala 

pot. Ko sva prispeli, mi je rekla, da me lahko 

počaka, da bova šli skupaj nazaj. Rekla sem ji, 

da lahko gre, saj sem mislila, da sem si za-

pomnila pot. Ni bilo čisto tako, med vračanjem 

nisem več našla poti. V tistem trenutku mi je 

srce začelo zelo močno biti in postalo me je 

zelo strah. Šla sem do plaže in nazaj. Ustrašila 

sem se, da so šli kam in name  pozabili. Nare-

dila sem cel krog, ampak nisem nikogar našla. 

Potem sem skoraj že obupala. Mislila sem, da 

jih sploh ne bom več našla. Bila sem zelo pre-

strašena, zato sem planila v jok. V tistem  tre-

nutku sem zagledala mami in odhitela k njej. 

To je bil najslabši dan v mojem življenju.  

Doris Jerman, 9. b  

PRIPRAVE 

S klubom smo imeli priprave na Rogli. V petek popoldne smo se najprej namestili v bungalovih, nato smo 

imeli prvi trening. Naslednji dan smo po zajtrku imeli trening. Odšli smo tudi na bazen, potem smo imeli še 

en trening, nato pa prosti čas, ko smo se lahko družile in šle v trgovino. Ko je padla noč, nismo bile prav nič 

zaspane, zato smo dolgo ostale pokonci. Gledale smo televizijo in se kratkočasile z vsebinami na telefonih. 

Spat smo šle okoli polnoči.   

Zjutraj naj bi imeli zajtrk ob osmih. Ko smo se zbudile, smo pogledale na uro in videle, da je bila ura že pol 

devetih. Zamujale smo na zajtrk! Hitro smo se oblekle in tekle na zajtrk, da trenerji slučajno ne bi ugotovili, 

da nas ni. Med tekom smo srečale dekleta, ki so z zajtrkom že končale. Prestrašeno smo jih vprašale, ali so 

bili trenerji na zajtrku. Povedale so nam, da jih niso videle. Ko smo vse zadihane prišle v jedilnico, smo si 

hitro vzele rogljiček. Ko smo pojedle, sta prišli trenerki in se ustavili pri nas. Povedali sta nam, da sta nas 

videli in da vesta, da smo zamudile na zajtrk. Sedele smo za mizo in ju prestrašeno gledale, saj smo mislile, 

da bomo kregane ali da bomo dobile kazen. Toda trenerki sta nam samo povedali, da moramo pojesti še 

kakšno sadje, da bomo sploh lahko zdržale trening. Obljubile smo, da se to ne bo več zgodilo.  

Takrat sem spoznala, da je najboljše, ko kaj narediš narobe, to takoj priznati, saj ti lahko ostali pomagajo 

popraviti, kar se še da. Vsakemu se kdaj zgodi, da kaj naredi narobe, saj nismo roboti, ki vse delajo tako kot 

jim rečejo, ampak smo živa bitja, ki pa delajo tudi napake.  

Tia Prekupec, 9. č 
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OBISK DESE MUCK NA ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE 2019/20 
V torek, 6. 10. 2020, je učence, ki smo v šolskem letu 2019/20 opravili bralno značko, obiskala pisateljica 

in igralka Desa Muck. Od vseh gostov do sedaj mi je bila še najbolj všeč, saj ni govorila le o knjigah, tem-

več tudi o svojem življenju. Všeč mi je bilo tudi zato, ker dogodek ni bil preveč resen, saj je gostja zabavno 

odgovarjala na zastavljena vprašanja. 

Tjaša Plantarič, 9. c 
 

Na začetku prireditve nas je nagovorila ravnateljica, ga. Barbara Janežič Bizant. Sledil je intervju z vabljeno 

pisateljico. Gostji je vprašanja zastavljala šolska knjižničarka. Vprašanja in odgovori so bili zelo zanimivi, 

vmes smo slišali tudi zabavne anekdote. 

Martin Perme, 8. č 
 

Bilo je zanimivo, saj je pisateljica povedala veliko svojih dogodivščin. Nasmejala nas je s smešnim pripove-

dovanjem o nezgodah, ki so se ji zgodile. Dala nam je nekaj idej za prvoaprilske šale, povedala nam je, ka-

ko je postala igralka in pisateljica. Zaključek bralne značke je bil zaradi njenega obiska zanimiv in zabaven. 

Anika Rode, 8. č  
 

Tokratni zaključek bralne značke je potekal drugače, saj smo gostjo v šolski telovadnici srečali samo učenci 

8. in 9. razredov, ostali pa so prireditev spremljali preko prenosa v živo. 

S srečanja s pisateljico Deso Muck smo se v matične učilnice vrnili nasmejani, veseli in polni novih moči za 

nadaljevanje pouka. 

Zala Žurbi, 9. a 

 

 

DOGODEK NA MAŠKARADI 
Bilo je sončno sobotno jutro, ko smo se z družino in sorodniki skupaj odpravili na pustno sobotno iskrico. 

Takrat sem bila stara šest let in sem bila oblečena v svetlo roza princeskino oblekico s svetlo modrimi, ze-

lenimi in rumenimi rožicami. Ta kostum je bil že od nekdaj moj najljubši. Takoj ko smo prišli v stavbo, sem 

zavohala sladke krofe in flancate. Napotili smo se proti dvorani. Zaslišala sem glasno glasbo in cel kup raz-

ličnih maškar. Mimo nas je prišla pustna povorka z najlepšimi maškarami, ki sem jih kadarkoli videla in se 

zagledala vanje.    

Zdelo se mi je, kot da sem v parado strmela le za trenutek, ko pa sem se obrnila, moje družine nisem 

nikjer več videla. Začela sem se obračati naokoli, upajoč, da jih bom kmalu zagledala. Spreletel me je strah, 

saj nisem vedela, kaj naj storim. Moje srce je začelo biti tako hitro kot še nikoli poprej. Prestrašeno sem se 

začela prerivati med gnečo in upala, da bom kmalu zagledala rdeč voziček, v katerem je spala moja mlajša 

sestrica. Takrat se mi je zdel zelo velik. Pregledala sem vsak kotiček dvorane, vsaj tako se mi je zde-

lo, a moje družine ni bilo nikjer.  

Tik preden me je zapustilo še zadnje upanje, da bom še kdaj videla svoje domače, je do mene prišla 

prijazna ženska, ki je bila verjetno ena izmed organizatork, in me vprašala, ali sem se izgubila. Sra-

mežljivo sem ji prikimala, zato me je odnesla na oder k moškemu, ki je vodil zabavo. Ta me je dvig-
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MOJ PRVI JABOLČNI ZAVITEK 
 

Neko deževno soboto sva bila s sestro pri dedku in babici v Radomljah. 

Ker je deževalo in nismo mogli ven, smo se odločili, da spečemo jabolčni zavitek.  

Z dedkom sva naribala jabolka. Sestrica in babica sta razvaljali testo. Naribana jabolka sem položil na testo, 

dodal rozine in potresel s cimetom. Nato smo zavitek zavili in ga dali v vročo pečico. 

Tako sem se naučil, kako pripraviti jabolčni zavitek. Ponosen sem, da je bil jabolčni zavitek tako dober.  

Svit Drobnič, 4. a 
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nil in goste vprašal, kateri družini pripadam. Med vsemi maškarami sem bila zelo zbegana, saj nisem 

mogla razbrati, kdo je kdo. Kmalu pa sem zagledala neko žensko, ki je hitro hodila proti odru. Bila je moja 

teta. Ko sem prišla do nje, me je poljubila na lice, saj je bila celotna moja družina enako prestrašena kot 

jaz. Ko sem zagledala svojo mami, je obema zaigralo srce. Šli smo kupit polno škatlo krofov, ki so vse 

spravili v boljšo voljo.  

To je bila ena mojih bolj strašnih izkušenj, saj nisem vedela, če bom še kdaj videla svojo družino. Hkrati pa 

me je naučila, da moram v veliki množici ljudi imeti družino zmeraj v kotičku očesa. 

Hana Marija Erent, 9. a 

 
 

MOJ PRVI ZLOM KOSTI 
Januarja pred tremi leti je prijateljica praznovala svoj rojstni dan. V tistem času so odprli trampolinski park 

Woop. Bila sem vesela in vzhičena, saj imam rada trampoline in skakanje, a ta dogodek je moje navduše-

nje nad trampolini spremenil v strah.  

Oči me je odpeljal v Ljubljano v Woop. Tam smo se zbrali in odšli v sobo, kjer smo se preoblekli in poslu-

šali navodila, kako se skače in česa ne smemo delati. Nato smo se ogreli in raztegnili, da se pri skakanju 

ne bi poškodovali. Ker rada delam nove stvari, sem seveda malo skakala na ravnem trampolinu, potem pa 

sem zagledala trampolin, ki je bil pod kotom. Morala sem ga preizkusiti. Z nogami sem se odrinila s tram-

polina in ob pristanku zaslišala pok. Ko je počilo, je skozi mene šel topel val in bila sem začudena. Pok sem 

začutila v levi roki. Pogledam jo in vidim, da je zlomljena. Ko sem jo premaknila, sem videla, da je podlaht-

nica na sredini upognjena navzdol. Na srečo zlom ni bil odprt. Brez oklevanja sem šla do našega skrbnika 

in mu pokazala roko. Ob trampolinih so bili reševalci za primere, kot je ta. Takrat so se mi ulile solze. Roko 

so mi zavili v ohlapno modro napihljivo vrečo. Prijateljica je prinesla moje stvari iz garderobe in hitro pokli-

cali reševalca za prevoz na urgenco. Tudi mojo mami so obvestili, naj pride na ljubljansko urgenco. Mami 

je tako skrbelo, da je do bolnišnice prišla prej kot rešilec. V rešilcu sta me spremljali dve prijazni reševalki, 

ki sta me pospremili na urgenco in na rentgen. Tam mi je zdravnik Boštjan slikal roko. Bilo je zelo neprijet-

no, ker sem morala roko obrniti, saj je to zelo bolelo.   

Po slikanju sem čakala eno do dve uri, da sem šla na operacijo, kjer so mi nameravali naravnati roko. Ko 

sem sem se zbudila, sem izvedela, da roke niso mogli dovolj naravnati in da bom morala še na eno opera-

cijo, kjer bom dobila v roko dve žici. Tisto noč sem zato morala preživeti v bolnišnici. Naslednje jutro, v 

nedeljo, sem imela operacijo. Bila sem malo živčna. Zdravnik mi je na pregledu razložil potek operacije, 

zato sem bila potem bolj mirna in pripravljena na novo operacijo. Ko sem se zbudila iz anestezije, sem naj-

prej zagledala mami. Po operaciji se je pot mojega okrevanja šele začela. En teden sem bila doma, kjer 

sem delala vaje, ki mi jih je naročila terapevtka. V tistem času sem še trenirala pri mažoretkah in tvirlingu. 

En mesec sem bila brez telovadbe, kar je za športnika zelo težko. Zato sem bila zelo vesela, ko sem bila 

sposobna spet trenirati. Žici sem morala imeti v roki šest mesecev. Hodila sem na preglede, kjer je zdrav-

nik preverjal napredek poškodovane roke. Ko je bila poškodovana kost zaradi žic pravilno zaceljena, sem 

morala še enkrat pod nož. Pri drugi operaciji so mi ostranili žici, ki sem ju obdržala in ju še vedno hranim.  

Ponosna sem, da sem upoštevala zdravniške nasvete in da sem uspela tako dobro okrevati. Roka je sedaj 

dobro, na njej pa so ostale štiri brazgotine.  

Ta dogodek je bil zame pomemben, saj do takrat nisem zlomila še nobene kosti. Vedno sem govorila, da bi 

rada vedela, kako je, ko si zlomiš kost. Ugotovila sem, da sploh ni zabavno. Posledica tega dogodka je,                                                   

da imam sedaj majhen strah pred trampolini. Po poškodbi sem na njem že skakala, delala razne trike, a 

bolj previdno v Woopu. 

Mia-Marija Vravnik, 9. a 
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HROŠČEK MAJ 

Hrošček Maj 

droben je in rjav. 

Blato rad v žogo zavija, 

da jo po hribu kotali in lovi. 

Ko jo ulovi, vajo ponovi, 

zvečer pa utrujen zaspi. 

Gal Macura, 2. c 

ŠOLINA TOŽBA 

Šolarji moji, kje ste ostali,  

ste se v svoje domove poskrili? 

Čakam na vas  

vse dni in noči, 

vas pa kar ni in ni.  

 

Mislim na vas,  

da hitreje mi mine čas.  

Vaše kričanje me ne bi motilo,  

le da se vam ne bi hudo storilo.  

 

Koronavirus vas je pustil doma, 

meni pa je ostala bolečina do srca.  

Res vas pogrešam, 

ne vem, kaj naj brez vas, 

saj učence brez znanja  

čaka poraz.  

Petra Juvan, 6. b 

ŠOLARSKA 

Šolarji v šolo hodimo 

in učitelje poslušamo.  

Po pouku domov oddrvimo,  

hitro nalogo naredimo,  

da znanja ne izgubimo. 

Beremo ogromno, 

da besedni zaklad množimo. 

Da enke ne dobimo, 

se pred testi učimo, 

si listke za učenje naredimo 

in potem se sprostimo. 

Zvečer se v postelje zvalimo 

ter mirno zaspimo, 

ker nam nihče ne teži 

in nas nič ne skrbi. 

Patricija Prezelj, 9. b 

Luka Leskovšek, 7. c 

Julija Petrič, 7. b 
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LEP DAN 

Hrošček je vesel, 

ker dan se je lepo začel 

in bo s prijatelji 

lepe pesmi pel. 

 

Ko pesmi je odpel, 

je hladen veter zavel, 

zato v jamico je odhitel 

in se v postelji pogrel. 

David Petek, 2. c 
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ZIMSKA SREČA  

Glejte, glejte, kaj je to?  

Tiho padajo na zemljo.  

ena, dva in tri,  

moja radost že žari.  

 

Bele lepotice se iskrijo,  

na poljane hitro zdaj bežijo, 

plešejo po nebu,   

kot da je končno vse v redu.  

 

Srce mi poje,  

dviga mi krila.  

Lepo je danes,  

saj zimska je idila.  

 

Najlepši je čas,  

ki lahko ga delim,  

četudi le s snegom,   

saj vendar živim.  

 

Kako lepo sem se imela,  

saj znotraj sem bila vesela.  

Moje iskrice v očeh       

sanjajo še beli sneg. 

Neža Gvardjančič, 8. b 

SNEG 

V oblačnem jutru zrem v nebo,  

vse je mirno.  

Nenadoma zagledam njo, 

belo snežinko! 

Počasi pada na zemljo, 

sreča preplavi mi telo.  

Sneži! 

 

Zima prinaša sneg v našo vas, 

nasmehe riše nam na obraz.  

Lara Vodlan, 8. b 

PRVI SNEG 

 Zapadel je ta prvi sneg,  

nenadno iz oblakov,  

prebelil je ves naš svet  

in povzročil polno snežakov.  

 

Polna veselja sem tekla naokrog,  

se valjala in kotalila po snegu,  

kot bi bila sod.  

  

Naredila sem snežaka  

in prav lepega angelčka,  

svojo sestrico okepala  

in se premočena domov vrnila.  

  

Popila sem čaj,  

se prav toplo pogrela,  

si posušila lase   

in svoje oči pomela.  

  

Zapadel je ta prvi sneg,  

nenadno iz oblakov,  

prekril je ves naš svet  

kot odeja iz oblakov.  

Inka Nemeš, 8. b 

Gašper Petkovšek, 7. a 

BESEDE 

Beseda je ena velika zmeda. 

Nikoli ne veš, kje bo vzletela, 

ko vzleti,  

pa je ne moreš ustaviti.  

 

Ko beseda leti, 

ptički izmikajo se ji. 

Ko sinička žvrgoli, 

beseda se vanjo zaleti.  

 

Obe kmalu padeta na tla 

in beseda se v zvezku napaca. 

Kmalu druge pridružijo se ji, 

da nastane pesmica. 

Timotej Starovasnik, 6. a 
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PRIJATELJ 

Prvi je ob meni.  

Ravno, ko se smejem. 

Igrava se vse dolge dni.  

Jabolko sledi.  

Aspirina on ne potrebuje.  

Težaven ni do mene. 

Enostavno je pač on. 

Lepo ima srce.  

Jasno je, da on najboljši je!  

Matic Sušnik, 4. a 

DRUŽINA 

Družina moja,  

Rada jo imam.  

Urejen dom 

Želim tudi vam.  

Izbereš si svojo,  

Neguješ jo sam,  

A korenin nikoli ne dam.  

Aleksandra Selan, 4. a 

David Vrhovnik, 7. a 

 

JEZIK 

 

Jezik je največji gurman, 

ne dela dan za dnem zaman.  

Vsako hrano on poskusi 

in pove, kaj okusi.  

Okuša slano, grenko,  

kislo, sladko,  

ko po ustih potuje hrana gladko. 

Jezik se najbolj razveseli,  

ko okuša raznovrstne stvari. 

Od jagod do cvetače 

in do mesne pogače.  

Po naporni službi 

se v ustni družbi 

spominja okusov dneva 

in si sam pri sebi prepeva. 

Mija Brojan, 6. c 
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SVET 

Vse na svetu je skrivnost, 

nihče ne ve, kakšna je. 

Tudi znanstveniki ne vejo, kakšna je, 

a le marsovci vedo, 

ker so marsovci, zato. 

Jona Knavs, 2. b 

TROBENTICA 

Lepa je in rumena  

in nikoli ni samo ena. 

Če vanjo pihneš, 

zimo odpihneš. 

Nika Cigoj, 2. c 

 

JEZIK 

 

Jezik je včasih zelo razigran, 

takrat z debato polepša vsakdan. 

Vesel je kot pisan, mavričen pust 

in zdi se, da kar poletel bo iz ust.  

 

Včasih besede letijo kot ptice, 

včasih ostanejo na robu konice,  

takrat jih ukrade 

kakšen jezik brez manir,  

ki vsak dan krade 

in sploh ne da mir.  

 

Včasih jeziku zmanjka besed, 

takrat je tih in mrzel kot led.  

Molči in molči po tudi cel dan, 

a čez nekaj časa spet pride na plan. 

 

Spet klepeta, spet opleta,  

dokler se enkrat popolnoma ne upeha. 

V skrajnem primeru ga ustavijo zobje,  

da ga boli in peče,  

ali pa ga utišajo drugi ljudje. 

Ajda Drnovšek, 6. c  

 

OČI 

Oči so okno v svet, 

kjer se beli oblački po nebu lovijo 

in ptički brezskrbno, veselo žvrgolijo. 

Oči so lahko različnih barv, 

a najlepše so le tiste,  

v katerih gorijo iskre. 

Res je, da oči so vesele, 

a včasih so tudi debele, 

recimo takrat,  

ko se najejo zmede  

ali ko zagledajo strele. 

Zvečer pa se oči zaprejo in zaspijo,  

dokler jih zjutraj kazalci ne zbudijo. 

Ajda Jeraj, 6. c 

Gal Štupar, 7. c 
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Tjaša Plantarič, 9. c 

 

V DEVETEM RAZREDU 

Deveti razredi so najstarejši 

in, kot oni pravijo, tudi najpametnejši. 

Preživeli so že osem let učenja, 

vendar jih sedaj čaka nadaljevanje življenja. 

 

Letos pa tudi jaz sem med njimi, 

a se počutim enako kot lani pozimi. 

V devetem razredu se odločaš tudi 

o tem, kar ti življenje ponudi. 

 

Sama nimam ideje, 

kaj bi počela pozneje, 

zato se bom kmalu odločila 

in svojo prihodnost določila. 

Maša Grkman, 9. a 
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KAKO SEM MAČKO NAUČIL VOZITI TRAKTOR 
 

Prišel sem pripovedovat zgodbe v gostilno, da bi mi  ljudje plačali pijačo, ker sem bil bolj reven. Pripo-

vedoval sem jim o mački, ki sem jo naučil voziti traktor.  

Tako se začne. V gozdu sem našel ubogo muco, ki je imela poškodovano nogico. Pomagal sem ji. Ko 

se je lepo pozdravila, sem jo nahranil in še stokrat tako. Naslednji mesec sem ji naredil traktorska 

oblačila. Najprej sem jo oblekel in ji nato pokazal volan traktorja. Ko je približno vedela, kaj je to, sem 

jo posedel na traktor in jo privezal. Ko sem jo privezal, sem ji dal tačke na volan. Ko sem ga prižgal, 

se je tako ustrašila, da je kar pobegnila. Zato sem ji naredil čepke za ušesa. Naslednjič je bilo malo 

bolje. Spet sem jo dal v traktor, jo privezal, ga prižgal in ji tačke položil na volan. Volan je vrtela kar 

nekam. Potem sem ji pokazal, kako se to dela in jo vsak dan učil, dokler ni znala voziti. Tako mi je po-

magala posaditi semena koruze in še ostale pridelke. Nek možakar je rekel, da sem zadnjič povedal 

čisto drugo zgodbo. Branil sem se, da takrat verjetno nisem govoril o isti mački. Na koncu sem do-

dal še to, da mačka še zdaj vozi traktor pred mojo hišo. Če kdo hoče, naj jo pride pogledat, zra-

ven pa naj prinese malo hrane in pijače.   

Ker je gostilničar prinesel račun, sem rekel, da pridem takoj nazaj, samo skočim pogledat, da ni mač-

ka slučajno posadila koruze na sosedovo njivo. To bi bila namreč velika škoda zame. Tako sem po-

begnil iz gostilne, da ne bi plačal.  

Tilen Uhelj, 6. č  

 

 

KAKO SEM TATOVE PREGNAL  
 

Nekega mrzlega večera sem s starim prijateljem sedel v stari krčmi Pri veseli kravi. Popila sva dva 

litra vina. Naenkrat sem slišal hrup v sosednji hiši. Mislil sem, da prihaja iz zlatarne. Pa sem imel 

prav? 

Takoj ko sem zaslišal ta strašen bum bum bum, sem vstal s stola in sem stekel do zlatarne. Tam so 

bili trije tatovi. Bili so veliki, ogromni, visoki skoraj tri metre. Jaz sem zakričal in eden od njih je začel 

jokati, potem je drugi hitro pobegnil skozi vrata in ga ni bilo več. Tretjega tatu sem ujel in ga divje 

spotaknil. Vzel sem svoj velik meč in mu zakričal: »Če boš še kdaj oropal zlatarno, ti bom odrezal roke 

in noge! Hitro vzemi prijateljčka in se poberita! Nikoli več se tukaj ne prikažite in da nikoli več ne kra-

dete!« Tako se je prestrašil, da je imel še celo leto grozne sanje. Uf, imel je veliko srečo, da ga nisem 

pokončal.  

O, kako sem bil ponosen, ker sem premagal tri tatove! Potem sem šel nazaj v gostilno in povedal svo-

jemu prijatelju ter drugim, kaj se je zgodilo. Zgodba jih je zelo zanimala, zato sem jo več kot eno uro 

pripovedoval. Na koncu smo zaplesali še en kmečki ples in pohrustali nekaj hrane.  

Vita Burger, 6. č 

 

 

TI ZOPRNI PTIČI 
Na kmetiji so živeli mama Metka, ata Tone in Zala. Imajo še živali – kravo, konja, ovco, kozo, kokoši, 

muco in še psa. Bil je prelep april. Najprej so zorali njivo. Potem so nasadili korenje, krompir, solato in 

kumare. Ko so končali z delom in so bili že doma v hiši, so prišli ptiči in začeli kljuvati semena. Na-

slednji dan, ko so želeli zaliti njivo, so videli veliko ptičev. Njiva je bila razbrskana, zato so postavili 

ptičje strašilo. 

Agata Škrlep, 2. c 
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HROŠČEK MIRKO 
Nekoč je živel hrošček Mirko, ki se je rad igral s prijatelji. Najraje so se igrali z žogo. Nekega jutra je zbolel. 

Obiskal je zdravnika hroščka Jana, ki ga je poslal na testiranje. Test je pokazal, da ima korona virus. Takoj 

je moral v bolnico. Po enem tednu je lahko šel domov. Lahko je objel svoje prijatelje in skupaj so se igrali 

z žogo. 

Gašper Čebulj, 2. c 

 

ZGODBA O HROŠČKU  
Živel je hrošček po imenu Srečko. Prijateljev ni imel in zaradi tega je šel sam na sprehod. Zaslišal je: »Na 

pomoč, na pomoč.« Globoko v jami je zagledal kobilico. Trudila se je, da bi prišla iz jame, vendar ji ni 

uspelo. Hrošček Srečko je razmišljal, kako naj ji pomaga. V jamo ji je podal slamico. A slamica je bila pre-

kratka. Prinesel ji je daljšo palčko, a palčka se je zlomila, ker je bila pretanka. Hrošček Srečko ji je sedaj 

prinesel veliko vejo, po kateri je kobilica prišla na površje. Hroščku Srečku se je zahvalila za pomoč. Sreč-

ko jo je vprašal, ali bi bila njegova prijateljica. Kobilica je odgovorila, da bo z veseljem njegova prijateljica. 

Doroteja Pančur, 2. c 
 

NEKTARČEK 
Nekoč je živel metuljček, ki mu je bilo ime Nektarček. To ime je dobil, ker je imel rad nektar. Nekega dne 

je srečal gosenico. Prepričan je bil, da bo postala metulj z zlatimi krili, ki izpolnjuje želje. Zaželel si je ma-

vričnih kril. Iz bube je že kukal metulj z zlatimi krili. Izpolnil je željo Nektarčku. 

Matic Jakob Petek, 2. c 
 

ČAROBNI TRAVNIK  
Sredi čarobnega gozda nekje naj bi obstajal travnik, ki so ga zelo rade obiskovale vse gozdne živali. Tam 

so imele zabavne večere in sestanke. Kmalu se je zgodba o travniku, kjer se zbirajo vse živali, slišala tudi 

daleč naokoli. Nekega dne je Kralja Matjaža obiskala veverica in mu je povedala zgodbo o njihovem travni-

ku sredi čarobnega gozda. Kralj Matjaž je bil navdušen in je takoj odhitel tja. Ko je prišel, so bile živali pre-

senečene. Povedal jim je, kdo je, in živali se ga niso bale. Vseeno je bil Kralj Matjaž žalosten, ker ga živali 

niso poznale. Skupaj so naredili zabavo. Medved je po zabavi prespal kar na travniku. Naslednji dan je Kralj 

Matjaž odšel domov. Prosil je zajčka, da nauči otroke, kdo je Kralj Matjaž, da ga poznajo in se ga spomi-

njajo, lahko ga celo obiščejo. Živali so bile vesele, ker so dobile novega prijatelja.                       Kralj 

Matjaž je napisal zgodbo o čarobnem gozdu in travniku, kjer so se zbirale vse živali. Zgodbo je poslal prija-

teljem s travnika. Zajček je vsak dan na travniku prebral zgodbo o travniku.  

Maja Flego, 4. a  
 

MOJ ROJSTNI DAN 
Nekega dne je nad Ljubljansko cesto letel Ljubljanski zmaj. Bil je zelo prijazen. Imel je prijatelje Nino, Izo, 

Ajdo, zajčka Skoka in mene, Elo. Nekega dne sem imela rojstni dan in povabila sem vse prijatelje. 24. 6. 

so vsi prišli, le zmaj se ni prikazal. Mislila sem, da je pozabil. Vsi naenkrat smo ga poklicali. Ob prihodu 

nas je pozdravil. Vprašala sem ga, kje je moje darilo. Tekel je domov in hitro naredil torto. Prinesel je ne-

navadno torto. Iz nje so štrleli okraski korenčki. Vsi smo se trudili, kako bi jedli torto. Nerodno smo 

se lotili korenčkov. Zajček Skok se je smejal, ko nas je opazoval. Stopil je na oder, vzel korenček in 

ga veselo pohrustal. Nato je pomagal še nam. Torte in korenčkov je kmalu zmanjkalo. 

Ela Likozar Jurgec, 4. c 
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Lara Tkalec, 8. c 

Klara Ferme, 8. a 

ZGODBA O SNEGULJČICI 
Nekoč je živela simpatična in prijazna deklica. Imela je 

črne lase, bila je majhna in bledolična. Ko je počasi 

odraščala in je dopolnila 6 let, so jo starši vpisali v 

šolo. Bila je vesela in zadovoljna, da bo spoznala veli-

ko novih prijateljev. 

Sneguljčica je zelo rada hodila v šolo. Veselila se je 

novega dne, saj je vedela, da se bo zopet kaj novega 

naučila. Znala je šteti, pisati, peti in počasi tudi brati. 

Nekega dne, ko je odšla zjutraj v šolo, je na cesti na-

šla izgubljeno denarnico. Ker v njej ni bilo podatkov o 

lastniku, ni vedela, kdo jo je izgubil. Zato jo je odnesla 

na policijsko postajo. Morali so jo popisati in zapisati, 

kje jo je našla in kdo je, da bodo lastniku denarnice 

lahko povedali. Potem je odšla v šolo. Pogledala je na 

uro in opazila, da bo zamudila k pouku. Ta dan je bil 

najbolj zanimiv, saj so se pogovarjali o hribih in rožah. 

Učitelj jim je povedal in jim pokazal, da na vrhu Trigla-

va rastejo rože. Sneguljčica je bila vesela, da ni zamu-

dila vse razlage. 

Sneguljčica je rasla in se pridno učila. Bila je najbolj 

pridna in uspešna v celem razredu. Tudi v življenju ji 

je uspelo. Bila je zelo zadovoljna in srečna. 

Vanja Vidmar,  4. a  

 

MEDVEDOVA TORTA  
Ravno na svoj rojstni dan zjutraj je Peter Klepec za-

mudil v šolo. Pouk se mu je začel ob 8.20, on pa je s 

kolesom dirkal proti šoli šele ob 8.15. Zamudil je av-

tobus, zato je moral na kolo. V šolo je pridirkal ves 

zadihan in premočen.  

Že prvo uro je ugotovil, da je nekdo v šoli pozabil svo-

je copate, zato si jih je kar izposodil. Svoje copate je 

zaradi hitenja pozabil doma. Ko je prišel v razred, je 

sošolka Maja začela jokati, ker je videla, da ima Peter 

Klepec obute njene roza copate. Vsi so se mu smejali. 

Sam je v garderobi tako hitel, da tega sploh ni opazil. 

Sezul se je in ji vrnil copate. Maja se je potolažila šele, 

ko je po malici učitelj povedal, da je glavni šolski ku-

har g. Medved spekel torto za Petra Klepca. Bil je nje-

gov deseti rojstni dan.  

To je bil Petrov najboljši rojstni dan, saj se ne zgodi 

vedno, da ti Medved speče torto. 

Ajda Čebulj, 4. c 
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MAGIČNO KOLO 
Predstavljam si, da ima ma-

gično kolo raketni pogon, 

kolesa, ki se lahko vozijo po 

morski gladini, kisikove 

bombe za vožnjo po vesolju 

in da je v barvah mavrice. 

Od mojega doma bi me 

magično kolo najprej odpe-

ljalo na Mount Everest, kjer 

bi postavil slovensko zasta-

vo. Potem bi se odpeljal na 

Luno in Mars, kjer bi tudi 

postavil našo zastavo. Vrnil 

bi se na Zemljo, na sredino 

Atlantskega oceana, kjer bi 

postavil zastavo na obmo-

čju potopljenega Titanika in 

na ledeno goro, v katero se 

je zaletel. Nato bi me kolo 

odpeljalo okrog sveta in 

nazaj domov. 

Brin Pajsar, 5. č 

 

ČUDEŽNA KUHALNICA 
Nekega sončnega dne sem na sprehodu našla kuhalnico. Zdela se mi je trdna in skoraj nič obrabljena, 

zato sem jo odnesla domov, kjer sem jo umila in obrisala. Bila je videti kot nova. Poiskala sem recept za 

kosilo in začela kuhati z njo. 

Skuhala sem kosilo za celo družino. Sedli smo za mizo in začeli jesti. Hrana je bila popolna. Vsi so me 

pohvalili. 

Opazila sem, da je hrana zaradi te kuhalnice boljšega okusa. Odločila sem se, da bom vedno kuhala s to 

kuhalnico, ker mi prinaša srečo. 

Manca Ravnikar, 5. č 

 

ČUDEŽNI SVINČNIK  
Neko poletje sem šel na počitnice k babici. Po nekaj dneh sem opazil, da ima babi rešene vse križanke v 

vseh revijah in časopisih. Opazil sem tudi, da vse križanke rešuje z istim svinčnikom, ki pa ga vedno po-

spravi v predal najvišje v omari.  

Ponoči sem se zbudil in poiskal svinčnik. Bil je topel, kot da je živ. V sobi sem imel bratov učbenik mate-

matike za deveti razred. Ko sem svinčnik približal učbeniku, je sam začel reševati naloge in račune. »Vav, 

super svinčnik!« sem si rekel. Hitro sem ga pospravil nazaj v predal, da babi ne bi opazila, da sem ga vzel, 

in šel spat.  

Mogoče pa mi ga kdaj posodi za šolo, ko bomo pisali test.  

Lenart Dornik, 5. č  

 

ČUDEŽNI SVINČNIK, KI NAPIŠE TUDI … DOMAČO NALOGO  
Učiteljica nam je naložila veliko domače naloge. Sedel sem za pisalno mizo, polno zvezkov in knjig. 

Okrog mene je bilo vse razmetano. Barvice, flomastri, svinčniki 

Ajda Jarc, 6. a 
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in nalivno pero so ležali na mizi.  

Začela me je boleti glava. Položil sem jo na mizo in v trenutku zaspal. Sanjalo se mi je, da so svinčniki 

postali čudežni. Modro nalivno pero je oživelo. Vse je lahko naredilo v sekundi. Bilo je natančno in imelo 

je lepo pisavo. Njegove črke so bile zelo lepo oblikovane. Vse je prav napisalo, tudi piko na koncu stavka.  

»Dooomen!« je zaklicala mama. Zbudil sem se in okrog mene je bilo še vedno vse razmetano. Zvezki so 

klicali po domači nalogi. Lotil sem se dela in spet me je začela boleti glava. Mogoče bom zbolel.  

Domen Kepic, 5. č  

 

ČUDEŽNI SVINČNIK  
Ko sem bila majhna, mi je moja prababica dala svinčnik in mi rekla, da je ta svinčnik drugačen od ostalih 

in naj pazim nanj. Svinčnik je imel veliko barv, na koncu pa je imel velik kristal. Bil je zelo lep. Vedno, ko 

sem pisala z njim, sem se spomnila na prababico. Velikokrat sem se vprašala, kaj je mislila s tem, da je 

ta svinčnik drugačen od ostalih.  

Nekega dne, ko sem prišla domov iz šole in stopila v sobo, sem si rekla: »Zakaj moram spet narediti do-

mačo nalogo?« Od nekje sem zaslišala: »Lahko ti jo naredim jaz!« Skočila sem nazaj in vprašala: »Kdo je 

to rekel?« Mislila sem si, da imam najbrž prisluhe. Usedla sem se za mizo, prijela svinčnik in kar naen-

krat mi je skočil iz rok. Začudila sem se in ga poskušala ujeti, a ni šlo. Takrat sem izvedela, kaj pomeni, 

da je ta svinčnik drugačen od drugih.  

Ko sem naslednji dan prišla v šolo, smo morali rešiti dve strani računov za matematiko. Prijela sem 

svinčnik, on pa je začel računati sam in celo pravilno je vse izračunal. Po koncu pouka sem med potjo 

domov videla, kako so se otroci norčevali iz mojega prijatelja. To mi seveda ni bilo všeč, zato sem iz tor-

be vzela čarobni svinčnik in mu rekla, naj naredi tako, da se otroci ne bodo več norčevali drug iz druge-

ga. S kristalom sem pokazala na prijatelja in v trenutku so se nehali norčevati. Takrat sem se odločila, da 

bom svinčnik uporabljala samo v dobre namene.  

Sara Burnik, 5. č  

Tjuš Perko, 8. č 

Taja Kremžar, 8. č 
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ČUDEŽNI SVINČNIK  
  

Nekoč sta živela dva kralja, ki sta bila čarovnika. Živela sta vsak v svojem gradu in ker sta bila zelo dobra 

prijatelja, sta imela svoja gradova postavljena drug zraven drugega. Po značaju pa sta si bila kralja ze-

lo različna. Kralj, ki je bil mlajši in mu je bilo ime Oskar, je bil zelo miren, prijazen in je spore vedno po-

skušal lepo in mirno razrešiti. Bil je tudi zelo hvaležen, da je kralj. Drugi kralj, ki pa je bil starejši od 

Oskarja in mu je bilo ime Mark, je bil svojeglav in se je hitro razburil, če ga je kaj motilo. Kljub temu da 

sta si bila tako različna, sta se vedno dobro razumela, bila sta odgovorna in si pomagala. Ko sta bila sta-

rejša, sta dobila vsak enega sina. Sinu kralja Oskarja in kraljice Leni je bilo ime Lukas in je imel zelo lepe 

modre oči. Kralj Mark in žena Patricija pa sta svojega otročička poimenovala Aleksander. Ta je imel zelo 

lepe svetle lase. Isti dan kot njuna sinova pa sta se na gradu iz sosednje dežele rodili dvojčici. Prvi je bilo 

ime Mimi, drugi pa Zarja. Dojenčici sta bili zelo ljubki, ena od njiju še posebej. Nekega dne sta tja na 

obisk prišla Oskar in Mark s svojima ženama in otrokoma. Takrat so se imeli tam tako lepo, da sta očeta 

hotela, da se eden od njunih sinov poroči s princesko Mimi. Doma sta se pogovorila, kateri od sinov bo 

dobil Mimi za ženo. Mark je vztrajal pri svojem, zato je kmalu prišlo do prepira, ki se je potem na srečo 

hitro polegel. Dve leti kasneje je Oskar naredil čudežni svinčnik. Ko je za to izvedel Mark, ga je hotel ime-

ti. Takoj je odšel na sosednji grad in od Oskarja zahteval svinčnik. Ta je bil vajen njegovega čudnega pri-

stopa in mu je mirno odgovoril, da mu te želje ne more izpolniti. Mark je pobesnel in zakričal, da Lukas 

ne bo dobil Mimi za ženo. Ker je bil čarovnik, je Oskarju porušil delček gradu. Kralj malo porušenega gra-

du si ni nikoli mislil, da bo kaj takega storil njegov najboljši prijatelj in je bil zelo zmeden. Ko se je zave-

del, kaj je storil prijatelj, je pograbil čudežni svinčnik in zakričal, da če je ne bo dobil njegov otrok, je tudi 

njegov ne bo. V tistem trenutku je tja pričaral princesko in ji rekel, da bo morala biti nekaj časa v drugem 

svetu. Deklica je vsa prestrašena stala na mestu, medtem ko je kralj izvajal urok, s katerim bo ujeta v 

čudežnem svinčniku. Mark je v brezupu gledal deklico, toda že čez nekaj časa je ta izginila. Mark je po-

skušal preklicati urok, vendar mu je vsakič, ko je to hotel storiti, višja sila to preprečila. Kralja od tega 

dne nista več spregovorila.   

 

Zaradi žalosti sta kmalu umrla, toda preden je umrl kralj Oskar, je rekel sinu, naj pazi na svinč-

nik. Lukasu se seveda niti sanjalo ni, o čem govori oče. Lukas se je zelo rad igral pri Aleksandru, toda 

mama mu je druženje prepovedala. Kljub temu je bilo otrokoma tako dolgčas, da sta se začela na skrivaj 

videvati. Čez nekaj časa je Lukas s seboj prinesel čudežni svinčnik. Aleksander mu je nato povedal zgod-

bo o princesi, ki je bila ujeta v čudežnem svinčniku. Nato sta se začela pogovarjati o princesi in se prepi-

rati, čigava nevesta bo princesa Mimi. Prepir je bil vedno hujši in na koncu sta se odločila, da ne bosta 

več prijatelja, bosta pa vsak po svoje poskušala rešiti deklico. Ko je to poskusil Lukas, je bil neuspe-

šen. Jezen je svinčnik odnesel Aleksandru, da bi še on poskusil. Tudi njemu ni uspelo rešiti prince-

se. Zaradi njunega spora sta oba nehala jesti in njuni mami je zelo skrbelo, zato sta sklenili, da ju bosta 

poskusili zbližati. Sinovoma sta naročili, da morata oditi za nekaj časa skupaj taborit v gozd. Dali sta jima 

hrano, šotor in oblačila.  

 

Poslovili so se in ko sta bila dečka zunaj, sta hotela iti vsak po svoje, pa sta se spomnila, da imata samo 

en šotor. Zmenila sta se, da bo eden imel šotor, drugi pa hrano in da si bosta razdelila stvari, ki jima bo-

do ostale. Torej Lukas je dobil hrano, Aleksander pa šotor. Nato sta se ločila, Lukas je šel na desni del 

gozda, Aleksander pa na levega. Oba sta razmišljala, kakšna bo noč brez šotora oziroma hrane in ka-

ko bi lahko rešila Mimi iz čudežnega svinčnika. Bližal se je večer in Lukas si je nabral mahu, listja in 

resja za posteljo, drugi deček pa si je hotel nabrati in naloviti hrane, a je na koncu našel le maline in 

nekaj jagod. Nato sta pojedla in odšla spat. Noč pa je bila zelo mrzla in fanta brez šotora je zelo 

zeblo. Naenkrat pa je Lukas zaslišal šumenje v grmovju in se skril v liste, saj ga je bilo 

strah. Opogumil se je, zlezel iz listja, toda nič ni bilo slišati in ko se je ozrl naokrog, je videl na tleh 
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spalno vrečo in odejo. Hvaležen je bil  Aleksandru, ki mu je stvari očitno dal, nakar se je spomnil, da fant 

ni imel hrane in pijače. Hitro je stekel k njemu, se mu zahvalil in mu dal jesti. Tudi deček se 

mu je zahvalil in ga vprašal, ali bi si delila stvari. Oskarjev sin je privolil. Kmalu zatem sta zlezla v šotor in 

se pogovarjala, da se bosta naslednji dan zabavala. Nato sta počasi zaspala in sanjala, kaj vse bosta po-

čela zjutraj.  

 

Naslednji dan sta se zgodaj zbudila, pripravila zajtrk in se odpravila na jutranje kopanje v bližnji tol-

mun. Tam sta čofotala, se potapljala, pljuskala, se igrala in plavala. Med vsem tem druženjem sta ugoto-

vila, da je prijateljstvo nekaj lepega. Sklenila sta,  da bosta naslednji dan s čudež-

nim svinčnikom natančno zapisala zavezo, v kateri bosta napisala, da bosta za vedno najboljša prijatelja.  

  

Ko sta se zbudila, sta se odpravila na krožišče, ki je bilo narejeno med gradovoma. Na sredi krožišča je 

stalo stojalo, na katerega sta mladeniča položila zavezo o prijateljstvu. Ob podpisu zaveze o prijateljstvu 

sta si objeta rekla, da nočeta zgubiti drug drugega, da bosta za vedno skupaj in da bosta vedno najboljša 

prijatelja. Takrat pa se je  zgodil čudež. Nad krožiščem in gradovoma je pričel pokati ognjemet in iz ču-

dežnega svinčnika se je pojavila princesa Mimi. Aleksander in Lukas sta bila neznansko  vesela. Ko se je 

vznemirjenje poleglo, sta mladeniča zmedeni,  a srečni princesi razložila, kaj se je zgodilo. Mimi je obje-

la fanta in se jima zahvalila za prostost. Lukas je ves zaljubljen gledal v princeso. Markov sin mu je zato 

rekel, naj jo zaprosi za roko, in Oskarjev sin je odgovoril, da bo to naredil. Stopil je k njej in jo vprašal, ali 

bi se poročila z njim, in dekle je privolilo. Princesa in kraljevič sta se kmalu zatem poročila. Aleksander pa 

je spoznal njeno dvojčico in tako je tudi on dobil svojo nevesto. Oba kraljeviča z ženama sta kasneje svo-

jim otrokom in vnukom govorila zgodbo o čudežnem svinčniku. In tako gre zgodba o zavezi prijateljstva 

in čudežnem svinčniku iz roda v rod.  

 

Kaja Uhan, 6. c  

Katarina Zorman, 8. c 
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KRJAVELJ IN NENAPOVE-

DAN OBISK  
Povedal vam bom zgodbo izpred dvaj-

setih let. Še danes me je strah, ko po-

mislim na to. 

Začelo se je večeriti, ko sem se vrnil 

domov. Bil sem tako utrujen, da bi naj-

raje takoj zaspal. Hlače sem vrgel kar 

na tla. Zelo sem bil lačen. S kosom kru-

ha sem odšel v posteljo in trdno zaspal. 

Naenkrat zaslišim tiho neznano šume-

nje: »Pšš, ššš...« in glasno copotanje: 

»Cop, cop ...«. Najprej sem mislil, da 

samo sanjam, nato pa sem vstal in od-

šel pogledat k oknu, kaj se dogaja.  

Zagledal sem štiri ljudi, ki so se potikali 

okoli hiše. Tatovi! Zagrabil sem vrv in jo 

napeljal po kuhinji. Pogledal sem ven in 

videl, da imajo tatovi zunaj veliko dela, 

zato sem stol privezal na vrv in ga po-

tegnil pod strop. Pri roki sem imel 

še past za podgane. Nastavil sem jo 

pred vrata. Odločil sem se, da se skri-

jem v omaro. Ves prestrašen sem ča-

kal, kaj bo. Slišal sem srce, kako mi 

močno bije: »Tik, tak, tik!« 

Poslušal sem, kako tatovi prihajajo v 

hišo. Že prvi je stopil na past, drugi se 

je prevrnil čez prvega. Tretji se je zapletel v napeljano vrv. Na četrtega sem spustil stol. Začel sem 

oponašati sovo: »Hu, hu.« Smejal sem se jim, ko so se ustrašili in zbežali. Ulegel sem se v posteljo in 

zaspal.  

Zjutraj sem si oddahnil, ker sem mislil, da se mi je vse skupaj samo sanjalo, a sem kmalu videl, da 

imam po hiši vse razmetano ...  

Ponosen sem bil nase, da sem pregnal tatove!  

Ožbej Malus, 6. b 

 

GROZNA GORA   
Nekoč pred davnimi časi je živel na majhni kmetiji pastir s stotimi ovčkami. Kmetija je bila uro hoda 

oddaljena od planine, nad njo pa se je dvigala mogočna Grozna gora. Prav tja je pastir gnal svoje ovčke 

na pašo. Zvečer, ko se je že začelo mračiti, je odgnal ovčke nazaj. Vendar, glej ga zlomka, vsak večer 

je domov peljal eno ovčko manj.  

Malce je sumil volka, ki se je potikal tam naokoli, zato je nekega jutra zgodaj vstal, vzel puško in šel na 

smrtonosni pohod. Iskal je in iskal, a volka ni našel. Padel je mrak in pastir se  je ves utrujen zleknil v 

posteljo. Naslednji dan je spet zgodaj vstal in šel iskat volka, a tudi ta dan brez uspeha. Utrujen od is-

kanja je zaspal pred kmetijo. Naslednji dan se je prebudil, še preden se je začelo daniti, in takoj odšel 

iskat volka. Hodil je in hodil in naenkrat zaslišal glasno tuljenje. Pogledal je naokoli in v senci mogočne-

ga macesna zagledal volka. Pripravil se je na streljanje. Volk je nenadoma spregovoril in ga milo pro-

Petra Juvan, 6. b 
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sil, naj ga ne pokonča, saj ima čudežno moč. Povedal mu je, da lahko v trenutku izgine in hitro, zelo hitro 

teče. Pastir tem besedam ni verjel in je še enkrat nameril puško. V tistem trenutku je volk izginil, saj jo je 

ucvrl proti Grozni gori. Pastir mu je sedaj verjel in ga na vse grlo klical nazaj. Volk se je v hipu vrnil. Pastir 

ga je vprašal, ali ve, kdo je pojedel njegove ovčke. Volk mu je rekel, da mu bo povedal, če mu obljubi, da 

bo sledil njegovim navodilom in ne bo preganjal njegovega tropa. Pastir mu je seveda vse obljubil. Zme-

nila sta se, da se bosta dobila na pašniku, kjer mu bo volk povedal, kdo jemlje njegove ovčke.  

 

Naslednji dan sta se volk in pastir navsezgodaj dobila na pašniku. Volk  je pokazal na Grozno goro in re-

kel, da je vse ovce požrla gora. Ker pastir ni verjel volkovim besedam, ga je volk povabil, naj gre z 

njim. Kmalu sta prišla do vznožja gore in zagledala, kako gora požira ovčko. Pastir se je zadrl, naj jo pusti 

pri miru. Gora je zavpila, da bo pojedla vse, ker so zelo okusne. Volk je zadnji hip rešil pastirja, saj je gora 

začela bruhati lavo. Pastirju je ukazal, da mora oditi preko treh jezer in treh morij ter poiskati votlino, v 

kateri so spravljena tri zlata jabolka, tri zlata peresa in tri zlate palice s tremi zlatimi vrvica-

mi.  Pastir je hitro stekel čez tri jezera, tri morja in v votlini poiskal tri zlata jabolka, tri zlata peresa in tri 

zlate palice s tremi zlatimi vrvicami. Ker pastirčka dolgo ni bilo, ga je volk že nestrpno čakal, predvsem 

pa tri jabolka. Ko jih je pastir prinesel, jih je volk takoj nesel svojim volkcem, ki so bili na smrt bolni. Pa-

stir se je prestrašil, da ga je volk prelisičil. Že v tistem trenutku se je pojavil pri njem in mu razložil, kaj 

naj naredi z zlatimi palicami, s tremi vrvicami in peresi. Pastir je natančno sledil njegovim navodilom. 

Grozno goro je požgečkal s peresi, ki so bila pritrjena na zlate vrvice. Grozna gora se je glasno smejala in 

tresla, da so iz njenega trebuha skakljale ovčke. Gori se je odkotalil  tudi velik kamen od srca. Postalo ji je 

žal za vse, kar je storila. Pastirju je dala dve kravi, volku pa tri kose mesa. Od takrat naprej se volkci brez-

skrbno igrajo na pašniku, krave veselo mukajo, pastir pa vsak dan brezskrbno žene svoji dve kravi in sto 

ovčk na pašo.  

Bor Humar, 6. a 

 

Neža Gvardjančič, 8. b 
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DNEVNIŠKI ZAPISI OSAMLJENEGA JEZDECA  
Danes je 23. maj 1564. Čas, ko po svetu in pri nas pustoši uničujoča bolezen, po imenu kuga. Čeprav je 

zelo nevarno in celo prepovedano, s svojim vrancem jezdim po deželi. Nosim zaščitno masko, ki je napol-

njena z zelišči. Masko mi je podaril naš vaški zdravnik, ker je imel dve.  Ceste in ulice, kjer je bilo vedno 

veselo, so  polne žrtev kuge, saj ni nikogar, ki bi jih pokopal.   

Ljudje so prestrašeni in se izogibajo stikov, ker je okužena večina prebivalcev. Bolezen spremlja vročina in 

črne lise, ki so posledica notranjih krvavitev. Smrtnost je zelo velika. Bolni so prepuščeni samim sebi, saj 

se tisti, ki so še zdravi, bojijo, da bodo zboleli in umrli. Ustavim se v Komendi. Tu je veliko obupanih prebi-

valcev, saj bolezen ne izbira svojih žrtev. Okuženi so svetniki, uradniki, večina vaščanov, kmetov in tudi 

otroci. Ko sem zagledal obupano ženico, ki je izgubila moža in vseh svojih pet otrok, sem se odločil, da 

moram pomagati, da ne bo takih še več. Ženica je bila oblečena v zaščitna oblačila, zato ni zbolela. Bila je 

prestrašena, osamljena in izgubljena, enako kot večina ljudi, ki so izgubili svoje najdražje. Odločil sem se, 

da moram temu narediti konec in najti zdravilo, čeprav moram na konec sveta.  Prepričan sem bil, da so 

nekje že izumili zdravilo, ki bo ustavilo to bolezen. Komendčani so verjeli vame. Verjeli so, da se bom s 

svojim konjem in zdravilom vrnil kot zmagovalec. To mi je dalo upanje, da jih rešim.  

Končno sem prispel do mesta, kjer so že preizkusili zdravilo in je delovalo. Zelo malo so ga še imeli, želja 

po njem pa je bila povsod. Zato so pripravili bitko, v kateri sem zmagal. Komendčanom sem končno prine-

sel zdravilo.  

Veliko ljudi je žal umrlo, veliko pa jih je zaradi zdravila ozdravelo. Vesel sem, da sem jim pomagal v stiski in 

jih rešil vsaj nekaj pred najhujšim.   

 Nik Šubelj, 8. b 

  

DRAGI DNEVNIK 

sreda, 11. november 1467  
Dragi dnevnik!  

Na poti sem že 267. dan. Upam sem, da bom še pravočasno prišel domov, a videti je, da je črna smrt že 

zavzela tudi našo deželo. Trenutno sva z mojim črnim vrancem Bliskom v nekih hribovjih sredi vinogradov. 

Polno ljudi je, pravijo, da praznujejo rojstvo vina, ki ga je letos obilo. Na te reči se ne spoznam, moj konj pa 

tudi ne, zato sva oba raje tiho in jeva. Hrana je dobra, podobna naši domači, zaseka in klobase. Ljudje tu 

so prijazni, le govorijo čudno. Jih razumem, ampak ne vsega. Zdi se mi, da hitro govorijo in potem pol be-

sed preslišim. Nisem pa preslišal, da me zdaj kličejo. Ti jutri napišem več o črni smrti.  

 

četrtek, 12. november 1467  
Dragi dnevnik!  

Izvedel sem za črno smrt, kuga ji pravijo. Ne, to ni vprašalnica, ki jo pri nas v Komendi uporabljamo, kadar 

želimo kaj vprašat (npr. Kuga s' votu rečt?). To je bolezen. Kuga. V vsaki hiši je pobila že vsaj enega člove-

ka. Čeprav sem zdravnik, se bolj malo spoznam na to. Prebral sem že veliko starogrških knjig, da bi se s 

pomočjo njihove medicine dokopal do možnosti zdravljenja. Ljudem sem predlagal, naj ne hodijo okoli bol-

nih in naj jih zaprejo v eno sobo. Zdi se mi, da se nalezejo drug od drugega. Upam, da midva z Bliskom 

zdaj ne stakneva tega. Jutri zarana odjezdim dalje proti Komendi. Počutim se tako samega.   

  

sobota, 14. november 1467  
Dragi dnevnik!   

Včeraj ti nisem ničesar napisal. Pot je bila dolgočasna, bil sem popolnoma sam na poti, nikogar nisem sre-

čal.   

Danes sem že prispel v svoj rodni kraj Komenda. Vas se mi zdi opustošena, nikjer ni nikogar. Na ulici smr-
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Nejc Trunk, 8. b 

Nina Saksida, 8. a 

Naja Oblak, 8. č 

di po fekalijah, higiena je v teh koncih res slaba. Mo-

ram narediti načrt, kako se bomo znebili te hude bo-

lezni. Grem razmišljat.   

  

nedelja, 15. november 1467  
Dragi dnevnik!   

Danes je nedelja. Ljudje so šli v cerkev na vrhu hriba 

in ravnokar prihajajo v procesiji ter molijo, da bi kuga 

odšla. A kuga se jim je z vrha cerkve smejala in jim 

fige kazala. Najprej mi ni bilo jasno, kaj sploh vidim. 

Kaj dela človek na vrhu cerkve? Nato pa sem spoznal, 

da je to Kuga, grda stara črna smrt, če ji lahko tako 

rečem. Vprašal sem soseda, če kaj vidi na vrhu cer-

kve, pa me je le čudno pogledal, češ, zvon je gori. 

Spoznal sem, da Kugo vidim le jaz.   

Odločil sem se, da bom pregovoril ljudi, da molitev k 

Bogu ne pomaga. Ker so slepo verjeli v božjo pomoč, 

sem bil neuspešen in sem skoraj pristal na grmadi. S 

Kugo bom moral očitno opraviti sam.    

 

ponedeljek, 16. november 1467  
Dragi dnevnik!   

Odločil sem se, da bom obiskal bolnike. Vsi so me 

želeli prepričati v nasprotno, saj je to nevarno in bi se 

lahko okužil in umrl. A Kugo sem moral spoznati od 

blizu. Oblekel sem se v tisto čudno oblačilo z masko v 

obliki kljuna. Odpravil sem se do hiše z belim križem, 

ki pomeni, da je hiša okužena. Odprl sem vrata, stala 

je tam v kotu in s svojimi dolgimi rokami zbadala bol-

nike v predel dimelj in pazduh, da so jim nastajale 

bule v velikosti jabolka in jajca. Grozno jih je bolelo. 

Skoraj sem bruhal. Takrat me je zagledala. A prstov ni 

stegnila proti meni. Spregovorila je: »Vidim, da te 

zanimam. Lahko ti povem, da jim ne moreš več po-

magati. Povsem v mojih rokah so.«   

Pobit sem odšel domov, da bi razmislil, kako prema-

gati Kugo.    

 

torek, 17. november 1467  
Dragi dnevnik!   

Danes sem doma in prebiram knjige ter raziskujem, 

kako se rešiti te nadloge. Prebral sem še nekaj staro-

grških knjig o medicini ter še veliko drugih, ki so po-

vezane z medicino. Mislim, da sem že blizu odkritja, 

kako premagati to Kugo. Ljudje zaradi strahu pred 

okužbo zapuščajo drug drugega, celo tako hudo je, 
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da matere ne skrbijo več za svoje bolne otroke.  Smilijo se mi, zato jim hočem pomagati. 

Utrujen sem že, a vem, da bom iznašel način, kako pomagati.   

  

sreda, 18. november 1467  
Dragi dnevnik!   

Ugotovil sem, da so podgane krivec za prenašanje kuge, saj so njihove bolhe okužene s to boleznijo in one 

okužijo ljudi. Smola pa je, da se bolezen prenaša s človeka na človeka. Podgane so rade v umazaniji, kar po-

meni, da je edina rešitev, da se najprej znebimo umazanije, s tem pa tudi podgan. Če nam bo sreča naklonje-

na, bo tudi Kuga odšla.   

/…/  

Tjuš Perko, 8. č 

Lana Bučar, 7. c 

Nina Resnik, 7. a 
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TOVARNA ČOKOLADE 

Pri slovenščini smo imeli v času šolanja na daljavo zelo zanimivo nalogo. Najprej smo izvedeli, kje čokolada 

raste, kako se naredi in kakšne vrste čokolad poznamo. Nato pa je sledilo ustvarjanje. Nekateri so se lotili 

čokoladnih tort ali pa peciva. Večina sošolcev je narezala sadje in ga pomočila v čokolado. Mi pa smo doma 

imeli celo tovarno. Naredili smo čokoladni puding. Važno, da smo uživali in se sladkali. 

Monika Repovž, 2. b 

 

ONLINE AND LIVE SCHOOL COMPARISON  
I used to hate live school. For some reason, I was excited to go to online school. Until I had it of course, 

which changed my perspective completely. Online school just doesn’t suit me. First, I couldn’t figure out 

how to use Microsoft teams, and missed a million assignments that were in the files. Frankly, I’d rather sit 

at school behind my desk for five hours, than pulling my hair out trying to find out how to use teams. 

Second, I’m working on a literal laptop. Naturally, as any other kid, I use every source of entertainment that 

I can get my hands on from the internet. That slows down my work, and as soon as I learn something, it 

comes from one ear, and out the other. It’s simply not the best way to work. Live school on the other 

hand ...  

Live school is great. You learn more, you do more and do things hands-on. Not just making notes, but 

experiments and projects! It’s one hundred times better to go to school instead. There’s not much to com-

pare, since live school is already better than online, but there is one thing needed to be considered. By the 

Inka Nemeš, 8. b 
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time school ends, I am starving and still have to walk up a hill to make it home. Other than that, there 

isn’t much left to be said. Live school is the best and there’s no competition to prove me wrong. 

Špela Ana Bremšak, 6. a 

 

CLASSROOM VS. DISTANCE EDUCATION  
Today I will describe you, how I felt during lockdown and we had to practise distance education. You may 

think that I had a gret time, because I could sleep longer and other great things. Sure it was great for first 

week, but then… I wasn't so happy. I missed my friends a lot, I was bored and I had to spend all my day 

with my family. During the COVID – 19 lockdown I had good and bad days. Sometimes we got just little 

school work, but somedays… it was just too much. I know that you think – in my school it was so great. 

We were able to sleep so long and it was just a little bit of homework to do. You see, my mom is a tea-

cher. And she was all day at home. I couldn't sleep longer. I couldn't go watch TV.   

Distance learning was so complicated, because I am not a good student. I was lost. Yes. When we came 

back to normal school, I didn't know anything.  

I would say that it is better in a real classroom with teachers, it's more personal. You can ask if you don't 

know something and teachers will come to you and explain to you what you don't know. In the future it 

will be a disaster if there's more lockdowns. We didn't learn so much when we practised distance educa-

tion. So I hope, that it will be soon back at normal.   

Vita Pogačar, 9. a 

 

On March 13th 2020 everything closed. Our school went online and that was something new for us. Eve-

ry day was the same, you didn´t know which date it was. In the morning you wake up, turned on your 

computer and started your school work. Between online lessons you ate breakfast and ate lunch when 

you were done with them. But then you went to do your homework and when you did that, then you 

cloud lay down. You watched a movie, ate again, chatted with your friends and watched another movie.  

Two weeks ago was one year from the first lockdown and it went so fast. If this goes on, people will go 

crazy and suffer from depression because we are made to socialise. We need each other and we need to 

communicate. Because of COVID-19 our future learning will be harder too. Learning online was not easy 

for anyone. Not for students, parents or teachers.  

I hope this disease will be cured so that everything can go back to what it was. I know that we won´t live 

the same but I am sure we will find a way to live with the virus.  

Maša Grkman, 9. a 

 

 

UČENCI, KI IMAJO IZKUŠNJO S ŠOLANJEM V DRUGIH DRŽAVAH,                      

SO PRIMERJALI SVOJE ŠOLANJE V SLOVENIJI IN DRUGOD. 
 

Preden sem prišla v Slovenijo, sem živela v mestu Pančevo in hodila v Osnovno šolo Sveti Sava. Tam 

sem bila od prvega do četrtega razreda, potem smo se preselili v Slovenijo.  V šoli nismo imeli jedilnice, 

jedli smo v učilnicah. Med šolskimi urami smo imeli smo samo en velik odmor in manjše odmore po 5 

minut. Pouk smo imeli v turnusu. To pomeni, da smo dva tedna imeli pouk popoldan, dva tedna pa dopol-

dan. Za tuji jezik smo imeli angleščino, v petem razredu imajo vsi na urniku tudi drugi tuji jezik nem-

ščino. Od prvega do četrtega razreda smo imeli samo dve učiteljici. Ko greš v peti razred, dobiš za 

vsak predmet drugega učitelja. Osnovna šola traja 8 let. 

Lana Ramović, 6. a 
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Šole po svetu so različne.  Moje osnovnošolsko šolanje se je začelo v Kanadi, nadaljuje pa se v Slove-

niji.  Takoj sem opazila glavne razlike.  

V Sloveniji se naučimo več in hitreje kot v Kanadi. Imamo več nalog, ki niso pretežke. Edina težava je, 

da so v tujem jeziku, v slovenščini, in ne v mojem prvem jeziku, v angleščini. V Kanadi smo imeli dva 

dolga odmora, ki smo jih vsi preživljali zunaj na igrišču. V Sloveniji imamo tehniko. V Severni Ameriki bi 

bilo čudno, da bi učitelji učencem dovolili uporabo ostrih orodij.  Pouk v Sloveniji začenjamo zelo zgo-

daj. V Kanadi smo začeli šele ob 9. uri in končali ob 15.30. Počutim se, kot da imam še cel dan časa, 

ko končamo s poukom ob 13. uri.  

Vsaka šola ima svoje prednosti in slabosti. Tista, ki  jo obiskuješ dlje časa in se nanjo bolj navadiš, je 

verjetno tvoja najljubša.  

Špela Ana Bremšak, 6. a 

 

Preden smo se preselili v Slovenijo, sem živela v Kanadi. Šola je bila drugačna kot tukaj. Vsak dan smo 

imeli na urniku iste predmete, pouk se je začel ob devetih in končal ob 15.30. Malico smo morali prine-

sti od doma ali pa smo jo lahko kupili v jedilnici. Po malici smo vsi imeli odmor zunaj. Po tem odmoru 

je učiteljica vedno brala knjigo. Drugi odmor je bil ob enih. V tem odmoru smo pojedli kosilo, ki smo ga 

tudi lahko prinesli od doma ali ga  kupili v jedilnici. Petek je bil drugačen od ostalih dni. Imel smo dve 

uri likovne, eno uro smo bili v knjižnici, kjer smo brali, potem smo gledali še film. Šola se je končala že 

ob enih, zato nismo imeli drugega odmora in kosila. Domačih nalog nismo imeli nikoli.  

Daria Larisa Gantar, 6. c 

Gaja Stela Palfy, 5. c 
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V ČASU KARANTENE SO DEVETOŠOLCI RAZMIŠLJALI O  ZNAMENITO-

STIH IN LEPOTAH SLOVENIJE, KI JIH NISO MOGLI OBISKATI ... 
 

BOGASTVO SVETA JE V NAŠI RAZLIČNOSTI  

Ljudje sanjamo o deželah, kamor bi nekoč radi odpotovali. Zaradi različnih razlogov. Mnogi zelo radi potu-

jejo in raziskujejo koščke sveta, a večkrat pozabijo na bogastvo, ki ga imajo pred očmi, v naši domovini 

Sloveniji. Slovenija je majhna država, ki leži v osrčju Evrope, a v sebi skriva zelo veliko. Zdi se mi, da no-

ben narod nima lepše domovine kot mi, Slovenci. Slovenija leži tam, kjer se Alpe srečajo s Sredozemljem 

in Panonska nižina z Dinarskim gorstvom. Spada med države z izjemnim številom vrhunskih športnikov, 

glasbenikov, znanstvenikov, umetnikov in dobrih ljudi. Imamo lepo pokrajino in dobro kulinariko. Res smo 

lahko ponosni na našo Slovenijo.  

Našteto pa sploh ni vse, kar imamo. Pohvalimo se lahko, da smo med prvimi dobili prevod Svetega pisma, 

da imamo izjemno kulturo, glasbo, da ohranjamo številne šege in običaje, na primer pustne šeme – najbolj 

znani so kurenti. Naš jezik je eden redkih, ki ima dvojino, zaradi številnih narečij je naša slovenščina boga-

ta in jezikovno raznolika. Leta 1550 smo dobili prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Njen avtor je 

bil Primož Trubar. V naši literarni zgodovini sta pomemben pečat pustila Anton Tomaž Linhart in Valentin 

Vodnik, ki v Dramilu opisuje prednosti Slovencev zaradi dobrih naravnih pogojev za življenje in delo.   

Slovenci imamo tudi prekrasno naravo ter številne druge znamenitosti, ki privabljajo množice tujih turistov. 

Znani smo po lepih belih konjih lipicancih iz Lipice. Po presihajočem Cerkniškem jezeru, ki ga je v svojem 

delu Slava Vojvodine Kranjske omenil že Janez Vajkard Valvasor. Najbolj obiskano mesto v Sloveniji je 

Bled, kamor pridejo turisti iz vseh držav in si ogledujejo lepote kraja, ki se ponaša z majhnim otočkom s 

cerkvico, ki stoji na sredi Blejskega jezera. Kaj je lahko ob pogledu na to lepoto lahko še boljšega kot oku-

sna kremna rezina, ki je prav tako ena od blejskih znamenitosti? Ne daleč stran je tudi Bohinj in Bohinjsko 

jezero, obdano z gorami in prekrasno naravo. Na Gorenjskem lahko poskusimo tudi kranjsko klobaso, 

ajdove žgance ali potico. Ali pa se podamo v gore. Ob jasnem dnevu nas že od daleč s svojimi priostrenimi 

vrhovi in mogočnostjo očara naš najvišji vrh Triglav z nadmorsko višino 2864 m. Če nam ni toliko za hribe, 

smo v dobri uri lahko na slovenskem morju. Ko nas pot vodi na Primorsko, se lahko mimogrede ustavimo 

v Postojnski jami in se z vlakcem zapeljemo po njej ter si ogledamo mogočne kapnike in skrivnostne člo-

veške ribice. Slovenska obmorska mesteca so res krasna. V Piranu je znameniti Tartinijev trg, sredi kate-

rega stoji kip znanega violinista Giuseppeja Tartinija. Na drugi strani Slovenije, v severovzhodnem delu, leži 

Prekmurje. Tam znajo še posebej dobro pripraviti makovo pecivo – prekmursko gibanico in še mnoge dru-

ge specialitete. Znameniti so tudi vodni mlini na reki Muri. Ali pa slovenska mesta. Na primer Celje, ki je 

tretje največje slovensko mesto in je bilo v zgodovini predvsem znano po celjskih grofih. Glavno mesto 

Slovenije je Ljubljana, ki v sebi skriva neštete znamenitosti: ljubljanski grad, Tromostovje, ljubljanskega 

zmaja, Prešernov kip na osrednjem Prešernovem trgu in še mnogo drugega.   

Tudi slovenski simboli so posebni. Naš grb priča o zgodovinski in naravni pestrosti. Na njem imamo reke, 

Triglav in tri zvezde, ki ponazarjajo celjske grofe. Imamo tudi eno izmed najlepših himn na svetu, saj v njen 

naš največji pesnik France Prešeren želi, da bi nekoč po vsej zemlji zavladal mir in bi vsi med seboj živeli v 

svobodi in prijateljstvu.   

Slovenija je res lepa dežela in zato moramo biti ponosni, da živimo v njej. Čeprav je bogastvo sveta v raz-

ličnosti in je prav in lepo, da spoznavamo tudi druge države in druge kulture, se moramo zavedati, od kod 

smo, in poskrbeti, da nikoli ne pozabimo svoje domovine. Vesela sem, da živim v Sloveniji.   

Manca Juvan, 9. a   
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Benjamin Petrič, 9. a 

Lara Marie Kern, 9. č 

Kaja Osolin, 9. b 

Zala Bizjak, 9. č 

Ema Cvek, 9. č 

Alja Majdič, 9. c 
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Tom Oblak, Srednja 
strojna in tehniška šola. 
Rad se ukvarjam z avto-
mobili. 
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Neli Šuštar, Srednja 
upravno administrativna 
šola Ljubljana, smer 
ekonomski tehnik. Rada 
poslušam glasbo in ho-
dim na sprehode. 

Tevž Sršen, Ekonomska 
šola Ljubljana. Rad 
igram video igre in se 
družim z prijatelji. 
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To be honest, 
I hate most of 
my class :)   
Laura 

Give up 
on your dreams
and die :)     
Tjaša 

They say I chang
ed a lot. I said, a 
lot changed me. 
Leja 

One time I ate 
a sandwich.    
Luka  

Stop thinking about
what they're          
thinking about you. 
Anja  

Happiness 

depends upon on 

ourselves.       

(Aristotel)             

Zoja 

Pametni se 
učijo zadnjih 
pet minut.  
Oskar  

If one day the speed 
kills me, don't cry  
becase I was smiling.                    
Tadej  

If you don't want  
to die, think.  
Alja  

If the plan doesn't 
work, change the 
plan but never the
goal.                
Angelina  

swag 
Lara  

Živijo samo tisti, 
ki se borijo.  
Gal  

Vse se da, če 
se hoče.     
Andraž  

Ne učimo se 
za šolo, ampak 
za življenje. 
(Seneka)         
Lan  

Lep lajf še na-

prej, upam da se 

vid'mo čim prej. 

Anej 

Your life isn't yours 

if you always care 

what others think. 

Ines 

Nezuko is temporary, 

tatakae is eternal.     

Eli May 

Kar lahko danes 
storiš, ne odlašaj 
na pojutrišnjem.  
Maj 

Bodi to kar si, 
vse drugo je že 
zasedeno.
(Oscar Wilde)  
Žan  

Kaj ti bo torba,  
če 'maš kolo?!          
Beni  

Ni pomembno kako 

počasi greš, važno 

je, da se ne ustaviš. 

Anes 

I'll leave tomorrow's 

problems to        

tomorrow's me.            

Julija 
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MOST LIKELY TO … 

- sleep during class: Eli 

- have the best hair: Maj 

- fail a test they said they would pass: Beni 

- be on their phone the whole lesson: Ines 

- always have their homework: Zoja 

- be a little bit lost: Luka 

- be the one with the best comments in class: Andraž 

- still play Fortnite as an adult: Lan 

- go to the toilet during a lessson more than once: Žan 

- be late for class: Anej 

- answer 'nevem' to any question: Anes 

- be always quiet: Anja 

- be the mom of the group: Alja 

- let someone copy their answers: Tjaša 

- study the hardest: Tadej 

- explain something better than the teacher: Lara 

- start studying 5 minutes before the test: Leja 

- be bossy: Angelina 

- study abroad: Julija 

- go to detention (asistenca)? - Gal 

- seem introverted but is actually outgoing? - Laura 

- buy an expensive watch? - Oskar 
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Miha Avguštin  

Rad igram video igrice. 
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Poišči imena vseh učencev 9. č razreda. 

Mark Maj Dobnikar  

Rad igram nogomet in video igre. 

Lara Marie Kern  

Have you ever kissed jojo before?  
Guess not ... That means your first kiss 

wasnt't with jojo! It was me DIO!   
(Dio Brando) 
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Zakrije usta in nos, noben bacil ji ni kos.  

(aksam) 

Neviden za naše oči, po zraku potuje, ko pa pri-

de v  naše telo, nam imunski sistem sesuje.  

(suriv/licab) 

Po novem odloku na steni visi, med rokami iz-

hlapi.  

(oilžukzar) 

Gašper Avguštinčič, 3. c 

 

Kdo v jedilnici deli hrano? 

Komu se zahvalimo?   

Kdo nam v kuhinji nam pripravlja slastne vse 

dobrote? 

(rahuk/acirahuk) 

Maša Strajnar, 3. c 

 

Pet sinov iz ene hiše, 

pa se vsak drugače piše. 

(akor) 

Kristina Brenkova 

1 KDOR PIŠE ZGODBE, PRIPOVEDI, ROMANE 

2 PRIIMEK ŽUPNIKA, KI JE V KOMENDI USTANOVIL PRVO ŠOLO Z INTERNATOM 

3 IME NAJVEČJEGA SLOVENSKEGA PISATELJA 

4 V BENFICIATSKI HIŠI V KOMENDI SI ŠE VEDNO LAHKO OGLEDAMO ZNAMENITO GLAVARJEVO ... 

5 DREVO V KOMENDI, KI JE POIMENOVANO PO ŽUPNIKU GLAVARJU 

6 KDOR SE UKVARJA S ČEBELAMI 

V KNJIŽNICI 

 
V knjižnico odhitim, 

si knjige dobre priskrbim. 

Še drugim priskočim na pomoč, 

da knjižničarki ne bo treba delati vso noč. 

Pozdravim lepo, pa hitro domov, 

nato pa za branjem na lov. 

Lara Grilc, 3. c 

 

IZŠTEVANKA 

 
Kdo gre danes v knjižnico?  

1, 2, 3, danes v knjižnico greš ti! 

Če glasen si, se boš moral potruditi, 

in tiho v knjižnici biti! 

Maša Strajnar, 3. c 
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7 ROJSTNI KRAJ NAJVEČJEGA SLOVENSKEGA PISATELJA 

8 NARAVNA NESREČA, KI JE CANKARJEVIM UNIČILA DOM 

9 SUHO SADJE, KI GA JE IVAN CANKAR SKRIVAJ JEMAL IZ PEHARJA V OMARI 

10 ROJSTNI KRAJ KRISTINE BRENK 

11 IME NAJSTAREJŠE SLOVENSKE KNJIŽNE ZBIRKE ZA OTROKE, KI JO JE USTANOVILA KRISTINA BRENK 

12 KRISTINA BRENK JE PREVEDLA KNJIGO O PEGASTI DEKLICI Z DVEMA KITAMA, OPICO IN KONJEM. KAKO 
JE TEJ MOČNI IN NEUSTRAŠNI DEKLICI IME? 

13 KDOR UREDI VSEBINO KNJIGE PRED IZIDOM 

14 V VIŠNJI GORI SO IMELI NENAVADNI SODNI PROCES, KI GA OPIŠE JURČIČ V SVOJI HUMORESKI.  KATE-
RA ŽIVAL JE BILA ZA KAZEN TEPENA PO SVOJI SENCI? 

15 BELA ŽIVAL, O KATERI JE 17-LETNI JOSIP JURČIČ NAPISAL PRAVLJICO 

16 JURČIČEV JUNAK, KI JE Z MEČEM HUDIČA NA POL PRESEKAL 

17 ROJSTNI KRAJ JOSIPA JURČIČA 

Knjižničarski krožek 
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Teja Jeraj, 7. c 
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Klara Ferme, 8.a 
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Pa je za nami …  

Še eno leto utrinkov iz domačih-šolskih klopi, ujetih v 

nekaj več kot 70 straneh. Kot celo šolsko leto preple-

teno z rdečo nitjo, skrbjo drugega za drugega, vmes 

pa se zgodi toooliko izkušenj in dogodkov, ki v naše 

misli potisnejo lepe, pa tudi žalostne spomine. Kar 

nekaj njih je ujetih in zapisanih v Prvem klasju, glasi-

lu, ki že več kot petdeset let zbira in ohranja zapiske 

učencev OŠ Komenda Moste in z njimi tako na svoj-

stven pristen način gradi živo zgodovino šole. V njem 

je zbranih veliko imen, še posebej navdušujejo tudi 

likovni izdelki. Spregovorile so izkušnje, ustvarjalnost, 

talenti, pa tudi za razvedrilo je poskrbljeno. Zato uži-

vajte v branju, občudujte mlade umetnike in se zato-

pite v miselne izzive, ki jih prinaša tokratna številka. 

Iskrena hvala vsem, ki ste soustvarili letošnjo številko 

glasila – ustvarjalcem, mentorjem in uredniškemu 

odboru – in s svojimi prispevki ustavili hitro vrteč se 

čas. 

Za nami je šolsko leto, ki bo zagotovo nepozabno. Že 

ob njegovem septembrskem nastopu so v šoli veljala 

mnoga povsem nova pravila, vmes pa se je izobraže-

vanje za dolgo časa preselilo na daljavo. Prilagoditve 

tu in tam, omejitve v druženju, komunikaciji, praktič-

nem delu, igranju in pri prehranjevanju … Tudi pri 

učenju in preverjanju je bilo letos marsikaj drugače. 

Prav nič lahko. 

A pred nami je za mnoge najlepši čas. Dva brezskrb-

na meseca, ko vam ne bo treba skrbeti, ali boste zju-

traj pravočasno vstali in se priključili pouku … Ne bo 

treba razmišljati o ocenah, domačih nalogah in šolski 

snovi. V misli se bodo naselili odnosi s prijatelji in 

izzivi, ki presegajo učne načrte.  

Dragi bralci, želim, da v tem poletju vsaj nekoliko 

nadoknadite izgubljeni čas. Namesto preko telefonov 

in računalnikov skrivnosti podelite v živo, se brez-

skrbno družite s svojimi babicami in dedki ter starej-

šimi sosedi in si prav vsak dan privoščite dobro mero 

gibalnih dejavnosti (če se le da združeno z igro) …  

Saj veste, kadar skrbimo drug za drugega, je svet za 

vse lepši. Sr(e)čni zaplujte v počitniške dni, zdravi 

vrnite se v šolske klopi.  

Devetošolcem pa – srečno na izbrani nadaljnji poti. 

Barbara Janežič Bizant, ravnateljica 


