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UVODNIK 
  

Dragi bralci in drage bralke! 

Najprej bi se vam radi iskreno zahvalili, da ste si vzeli 

čas in začeli brati naše šolsko glasilo. Treba je namreč 

poudariti, da je vanj bilo vloženega veliko truda in vol-

je, saj ga brez tega danes ne bi držali v rokah. Skozi vse 

šolsko leto smo učenci zbirali razne intervjuje in druge 

prispevke, da bomo dogodke na naši šoli lahko ohranili 

in naš trud ne bo pozabljen. S ponosom lahko rečemo, 

da smo izdali šolsko glasilo, na katerega smo ponosni in 

ga z veseljem predstavljeno vam, dragi bralci. Želimo, 

da naši dogodki ostanejo nepozabni in, da boste kar se 

da uživali ob branju našega glasila.  

Najlepša hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali pri 

izdelavi našega glasila in nam omogočili, da je izdelan 

po naših najboljših močeh. 

 

Tamara Dvoršak, urednica 

KOLOFON 

Male Anine novice, glasilo OŠ Sveta Ana  

Letnik XI 

Številka  1 

Šolsko leto 2019/20 

Uredniški odbor:  

Zarja Peček, Tamara Dvoršak, Klara Kostanjevec 

Lektorica: Barbara Pristovnik, Mateja Kramberger 

Mentorica: Ana Šnofl 

Tisk: FLORJANČIČ TISK tiskarstvo, založništvo in trgovina 
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Cenjeni bralci šolskega glasila! 

  

 Pozdravljeni v novi številki šolskega časopisa. Letošnje leto smo začeli popolnoma obi-

čajno, kot vsako leto do zdaj. Imeli smo kar nekaj dnevov dejavnosti, kjer smo lahko zbrali 

veliko vsebin za šolski časopis. Pravtako pa smo imeli tudi nekaj koncertov in drugih pestrih 

aktivnosti, ki so prispevale k boljšemu izdelku.  

 

Tekom leta nas je doletelo presenečenje, ki ga ni pričakoval čisto nihče. Zaradi vseh ukrepov 

in prepovedi zaradi korona virusa, smo dobili popolnoma novo izkušnjo šolanja, ohranjanja 

prijateljskih vezi in življenja. Kljub vsem preprekam, ki nam jih je dalo življenje, smo tudi to 

šolsko leto uspešno speljali do konca.  

 

Ob koncu leta imamo vsi ogromno lepih in verjetno tudi nekaj slabih spominov, vendar smo 

se naučili, da sami zmoremo veliko, a skupaj zmoremo vse.  

 

Ostanite zdravi in povezani.  

       Uredniški odbor šolskega časopisa.   

NAGOVOR RAVNATELJA 

      UREDNIŠKI ODBOR 
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Kako je prišlo do sodelovanja? 

Marta: Z Gojcem sva se spoznala pred 21 leti, ko sem ga povabila k snemanju svojega projekta za otroke pod ime-

nom Zvonček. To je 7 CD-jev za otroke skupaj s knjižicami in Gojca sem povabila, da je odigral eno glavnih vlog. 

Začelo se je torej tako, da sva skupaj posnela 7 CD-jev. 

ANINE ŠOLSKE NOVICE 

 

Foto: A. Šnofl 

Marta Zore in Gojmir  

Lešnjak — Gojc 

INTERVJU 

Foto: A. Šnofl 

Foto: A. Šnofl 
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Kje najraje nastopate? 

Gojc: Pri mojih letih to ni več izbira, vsaka stvar je različen medij in ima različen pristop in vsaka ima svoje čare, 

tako gledališko nastopanje kot filmsko. Razlika je kar bistvena, ker pri filmu moraš ujeti trenutek in tisto, kar je 

zabeleženo, bo ostalo za zmeraj. V gledališču se pa lik razvija, raste in vedno imaš priložnost, da ga še bolj domis-

liš. Tega pri filmu ne moreš. Ko si enkrat posnel in ko je enkrat na traku oziroma sedaj že na kartici, potem je 

konec. Tako da, vsaka stvar ima svoj čar, absolutno pa mi je ena od ljubših stvari to, kar počneva z Marto - druže-

nje z otroki in mladino, ker so absolutno najstrožji sodniki. Otrok se ne da pretentati. Če jim je všeč, to pokažejo, 

če jim ni všeč, se dolgočasijo in se to hitro začuti. Zelo uživam v tem delu in vsi štirje z Marto, Timom in Gregom 

se trudimo, da naredimo pester in zanimiv program in da nekaj od tega tudi odnesete.  

Koliko vaje potrebujete za posamezne nastope? 

Gojc: Starejši kot sem, več je potrebujem. Sem dislektik in moram reči, sem bil v mladosti med prvimi, ki so si 

neko besedilo zapomnili in sem potem toliko lažje razvijal gledališki lik. Dislektiki imamo na eni strani primanj-

kljaje, na drugi strani pa določene prednosti. Z leti spomin seveda že malo peša in pri mojih šestdesetih spomin ni 

več to, da pesmico enkrat pogledaš in jo znaš na pamet. Pogledati jo moram enkrat pa pol, da jo znam. Drugače pa 

običajno v gledališču trajajo vaje 3 mesece, potrebnih je tam nekje od 40 do 70 vaj, odvisno od zahtevnosti teksta.  

Marta: Kar se tiče glasbe, je pa vsekakor treba ogromno vaditi. Glasba zahteva vsakodnevne vaje in to dolga leta. 

Da bi se inštrument naučil z danes na jutri, ne gre. In pa vaje je treba vzdrževati. Veliko ljudi se nad inštrumentom 

ANINE ŠOLSKE NOVICE 

Foto: A. Šnofl Marta med nastopom 

Gojc in Taneja  
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Vaš najljubši film, knjiga ali pesem? 

Gojc: Ne morem se odločiti za eno. Toliko je teh knjig, ki mi res ogromno pomenijo. Trenutno imam neko obdob-

je, ko me blazno zanimajo in veliko berem avtobiografije zelo vplivnih umetnikov, ki so to civilizacijo preobrazi-

li, kot na primer Leonardo da Vinci in Nikola Tesla. V glavnem me zanimajo ljudje, ki so premikali meje. V otro-

ških letih pa mi je bil  zelo všeč Mali princ. 

Marta: Najljubši film mi je recimo Forrest Gump. Eden izmed novejših filmov pa na primer Zelena knjiga. Glede 

glasbe se ne morem odločiti samo za eno zvrst, je pa na prvem mestu definitivno jazz. 

Kaj bi sporočili učencem naše šole? 

Gojc: Bodite čim bolj radovedni in učite se tolerantnosti.  

Nina Januš, 9. a  

Žan Jan Majhen, 7. a  

Zarja in Gojc 

Lana Donko Oprešnik, 9. a  

Ustvarjanje po navdihu  KD 
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 ANINE ŠOLSKE NOVICE 

UČENCI UČIJO 

UČITELJ ZA EN DAN (21. 2. 2020) — projekt, v okviru katerega so učenci zasedli delovna 

mesta učiteljev, ravnatelja, knjižničarke ... 

Zarja Peček, 9. b — RAVNATELJICA  

Učiteljski zbor 21. februarja  

V petek, 21. februarja, smo na naši šoli izvedli dan, ko smo učenci prevzeli 

vloge učiteljev, knjižničarke, svetovalne delavke, tajnice in ravnatelja. Le-

tos smo to izvedli zgolj kot poskus. Ugotovili smo, da bi naslednje leto 

lahko ta dan prenesli še na prvo in drugo triado oziroma razredno 

stopnjo, saj smo se letos v omenjenih vlogah preizkusili le učenci devetih 

in osmih razredov, učili pa smo učence od šestega do devetega razreda.  

Tako kot kandidati, ki se prijavljajo na pravo delovno mesto, smo se tudi 

učenci morali najprej prijaviti na razpis za poklic, ki bi ga želeli opravljati. 

Ob prijavi na delovno mesto smo morali oddati tudi svoj življenjepis. 

Komisija, sestavljena iz učencev in učiteljev, je nato sprejela ali zavrnila 

kandidate. Dva tedna po oddaji prijave smo dobili povratno pošto in s 

tem izvedeli, če smo dobili delovno mesto.  

Učenci smo se lahko preizkusili v najrazličnejših poklicih, kar je nam, 

devetošolcem, koristilo tudi pri odločitvi za srednjo šolo. Delo učiteljev, 

knjižničarke, svetovalne delavke, tajnice in ravnatelja je nedvomno zelo 

odgovorno in zahtevno. Na tem mestu bi se zahvalila vsem učiteljem, 

delavcem šole ter ravnatelju, gospodu Borisu Mlakarju, da so nam omo-

gočili ta poseben dan, s katerim bomo pridobili predvsem nove izkušnje. 

Upam si trditi, da na vsaki šoli učenci nimajo priložnosti, preizkusiti se v 

omenjenih vlogah. Morda se že čez nekaj let nekdo od nas znajde prav v 

katerem izmed teh poklicev. 
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POMOČ PRI ISKANJU POKLICA 

Na naši šoli smo uvedli zelo zanimivo stvar, in sicer učenci osmega 

in devetega razreda smo se imeli možnost za en dan preizkusiti v 

vlogi ravnatelja, svetovalne delavke, tajnice, knjižničarke in učitel-

jev raznih predmetov. Ta ideja se mi je zdela zelo zanimiva, zato 

sem poizkusila tudi sama. 

   Kdor si je želel neke vloge, je moral napisati prošnjo za delovno 

mesto, ki ga je zanimalo, nato pa je komisija izbrala najboljše delo 

in učenca obvestila, če je bil izbran ali ne. Osebno me je zanimalo 

mesto učiteljice za angleščino sedmega razreda, zato sem napisala 

prošnjo in dobila kuverto, v kateri je pisalo, da sem izbrana. 

   Na to uro sem se pripravljala kar nekaj časa, se pogovorila z uči-

teljico angleščine, kako približno naj bi ura potekala, pripravila 

sem si plan oziroma načrt dela. Tega sem se veselila, a me je bilo 

tudi malce strah, saj nisem še nikoli doživela takšne izkušnje. Spra-

ševala sem se, kako bodo učenci sodelovali, če bodo sledili mojim 

navodilom, če bodo klepetali ipd. Moram reči, da sem bila z njimi 

kar zadovoljna in mislim, da sem uro dobro izpeljala, vmes ni pri-

hajalo do nobenih težav ali nejasnosti. 

   Za to vlogo sem se odločila, ker je ta poklic tudi ena izmed ožjih 

možnosti za moje nadaljnje šolanje in tudi poklica. 

Žana Hočevar, 9. b  

Žana Hočevar, 9. b — učiteljica TJA  

Sebastijan Čeh Fekonja, 9. b — učitelj 

Tia Perko, 8. b — učiteljica ZGO 
Urška Vanek, 8. a — učiteljica BIO 
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Učitelji na delovnem sestanku 
Tamara Dvoršak, 9. b — knjižničarka  

Nives Ornik, 9. b — učiteljica TJA in SLJ 

Marcel Zemljič, 8. a — učitelj 

Sara Pavalec, 9. b — tajnica  

Ema Holer, 9. b — socialna delavka  



10

   ANINE ŠOLSKE NOVICE 

EVROPSKO PRVENSTVO V ODBOJKI 

V okviru obveznih izbirnih predmetov šport za zdravje in šport za sprostitev smo si skupaj z učenci OŠ Benedikt 

ogledali tekmo evropskega prvenstva v odbojki, ki se je odvijala v Areni Stožice v Ljubljani. Ogledali smo si tekmo 

proti ekipi Rusije, ki je bila v sredo, 18. 9. 2019,  ob 17.30. Na pot smo se odpravili z avtobusom. Napetost pred 

tekmo smo čutili že na avtobusu, ko smo se počasi in strpno približevali Areni Stožice, ki je bila za to tekmo popol-

noma razprodana. Tekmo naj bi si ogledalo 11.000 ljudi. Ob prihodu v Areno so nas pričakali prijazni prostovoljci, 

ki so nam pokazali naše sedež. Ob vstopu v dvorano smo takoj začutili prisotnost velike želje po zmagi, vendar 

kljub bučni podpori s tribun igra našim fantom nikakor ni stekla. Na žalost so izgubili proti ekipi Rusije s 3:0, vsi 

trije seti so se končali z rezultatom 25:21 za ekipo Rusije.  

Občutki ob navijanju za slovensko ekipo, ki je prvič v zgodovini igrala na evropskem prvenstvu doma pred polno 

dvorano in to proti odbojkarski velesili iz Rusije, so bili fenomenalni, nepozabni.  

Kljub porazu so reprezentanti Slovenije v nadaljevanju skupnega dela prvenstva uspešno premagali Bolgarijo, v 

četrtfinalu še aktualne svetovne prvake Poljake in za nameček še Rusijo v polfinalu. V finalu jih je v Parizu pričaka-

la Srbija, ki je bila na koncu močnejša. Fantje so tako zasedli odlično 2. mesto in pokazali kako srčni so.  

Evropsko prvenstvo se je začelo 12. 9. 2019 in je trajalo do 29. 9. 2019. Potekalo je v 4 evropskih državah: na 

Nizozemskem, v Franciji, Belgiji in v Sloveniji.  

 

Učiteljica Martina Urbanič Rajšp 

OŠ Sveta Ana 

Foto: M. Urbanič Rajšp 
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ŠOLA NA DALJAVO 
 

V četrtek med poukom je zazvenela šolska objava. Ravnatelj šole je povedal, da bosta od ponedeljka dalje zaprta 

šola in vrtec. To nas je vse zelo presenetilo in začudilo. Čeprav so se nekateri morda razveselili nenapovedanih 

»počitnic«, nam je postalo zelo težko, ko smo izvedeli, da se bomo morali učiti od doma. 

Nekaj dni pozneje pa so se učiteljice in učitelji skupaj z ravnateljem domislili, da bo pouk potekal malo drugače, in 

sicer na daljavo. Upam in verjamem, da vsi učenci in učenke pridno delajo po navodilih učiteljev, ki nam vestno 

pošiljajo vso snov preko elektronske pošte in spletnih učilnic. 

Lahko se zgodi, da bi imeli v času poletnih počitnic šolo, a vsega tega še ne vemo. Tudi tega, kako dolgo bo trajal 

tale virus, ne ve nihče. 

V medijih sem slišala, da je za starejše to zelo nevarna bolezen, lahko celo umrejo. Zato tudi babice in dedka ne 

upam obiskovati in se držim pravila »ostani doma«. Kljub vsemu je pomembno, da se gibljemo na svežem zraku, 

najbolje sami ali s člani družine, s katero živimo. Res imamo srečo, da živimo na vasi, kjer je veliko gozdov in tra-

vnikov, kamor lahko gremo na sprehod in ne ogrožamo nikogar. Zdaj imam tudi več časa, da opazujem naravo, ki 

se pomladno prebuja, pomagam tudi pri hišnih opravili in se igram s sestrama. Z družino imamo več časa eden za 

drugega. 

 

Všeč mi je, da smo se v šoli dobro znašli in delamo po najboljših močeh. Naša učiteljica Daniela nas vsak dan 

pokliče preko videa, kjer skupaj rešujemo naloge, in nam tako lažje pomaga, če česa ne razumemo. To se mi zdi 

zares dobra ideja, pa še s sošolci se lahko vidimo preko kamere. Tudi pouk v glasbeni šoli, ki jo obiskujem, poteka 

normalno naprej preko videa. 

Upam, da bomo kljub vsem težavam uspešno zaključili to šolsko leto in novo šolsko leto preživeli varneje ter mir-

neje. Najbolj pa si želim, da bi vsi ostali zdravi. 

  

      Ela Kramberger, 5. b  

Petek v karanteni 
 

Dober dan. Sem Gal Bauman in opisal vam bom dan v karanteni zaradi korona virusa. Odločil sem se za petek, ker v 

tem dnevu najbolj uživam, saj v soboto in nedeljo ni šole. 

Zbudim se ob 7.30, pospravim posteljo, se preoblečem in grem v kuhinjo, kjer me že čaka ati z zajtrkom. Po zajtrku 

in umivanju zob pa se začne šola doma. Pripravim si urnik. Nato grem k računalniku pogledat, kaj vse sem dobil po e-

mailu za ta dan. Naloge, ki jih dobim, nato natisnem. Pripravim si zvezke in začnem delati naloge ter se učiti vse, kar 

nam učiteljice naročijo. Ko s prvim predmetom končam, nadaljujem z drugim in tako do konca. To traja približno dve  
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uri in pol. Ko končam s šolskimi obveznostmi, imam čas zase. Večinoma sem zunaj na dvorišču, kjer brcam žogo, 

igram košarko, odbojko ali badminton, če ne piha premočan veter. Občasno se pogovarjam preko ograje tudi s sose-

di, saj mi je drugače dolgčas, družiti pa se z njimi ne smem. Vzamem si tudi čas za igrice na računalniku ali pa ps4. 

Ob petkih pomagam atiju kositi tudi travo. Ob petih imam preko programa Zoom na računalniku trening karateja. 

Računalnik imam povezan s televizijo, tako da imam povečano sliko. Na televiziji vidim trenerja, ki kaže vaje, ki jih 

moramo delati, in ostale soigralce. Trening traja eno uro. Po treningu najrajši do večera mečem na koš, do teme. Ob 

osmih se po večerji stuširam in grem gledat televizijo, in sicer oddajo Masterchef. To traja zelo dolgo, skoraj do 

desetih zvečer. Potem se odpravim v svojo sobo, si zmehčam vzglavnik in grem spat. 

V karanteni močno pogrešam druženje s prijatelji in sorodniki ter skupinske igre. Večkrat grem do šolskega igrišča 

in ko vidim, da je prazno, me stisne od žalosti, da se ne morem igrati. Šola na daljavo mi ne dela nikakršnih težav. 

Ob sošolcih pogrešam tudi učitelje. Zelo pogrešam tudi tekmovanja pri karateju. Vem pa, da tako mora biti zaradi 

zdravja. 

Sedaj poznate moj žalostni petek v karanteni, za katero želim, da bo čim prej končana. Adijo. 

Gal Bauman, 6. a 
ŽIVLJENJE DOMA S KORONO 

Korona, korona virus, 

kaj si storil? 

V prsih me boli, 

ker šole več ni. 

Zdaj sem doma v izolaciji, 

vse sem počistil, zamenjal, razkužil, opral, 

kupil olje, makarone, 

kruh in kakav. 

Vem, lahko mi ne bo, 

ko za šolo delal bom doma, 

a ne bom se predal, 

saj korono bom nazaj poslal. 

Jaz vem, da končalo se bo, 

zato moram biti močan, 

da življenje dobim nazaj. 

Patrik Hauc, 6. a Vita Peček,  7. a  
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Korona pesem 

Ko v šolo smo še šli, 

vse super je bilo.  

A kasneje se zgodilo je sledeče:  

kar iznenada  

se korona odločila je kihniti na nas. 

 Ačih!  

Pa vsi ostali smo doma. 

Zdaj šolo na daljavo imamo, 

učitelji pa manj dela imajo.  

A seveda zdaj več časa zase imamo,  

da plejstejšn lahko igramo.  

Ko konec bo korone,  

spet veseli bomo šole.  

 

 Hajdi Breznik, 4. a  

KORONA 

 

Korona: 

krade otrokom radosti oziroma norosti. A 

če se bomo vsi trudili, nam bo uspelo. 

K je včasih krasen, hkrati pa tudi špasen. 

O je otročji. 

R je včasih radoveden, večinoma je pravi razbojnik. Ne vem, če je kdaj radodaren. 

O ni odgovoren. 

N ni normalen, včasih je tudi nevaren. 

A je asocialen, se pravi nedružaben. 

Ta korona je res prava nadloga. 

 

Zala Zemljič, 4. a 

KORONA PESEM 

 

Sedaj, ko je korona, 

si kupiti ne morem niti balona. 

Masko moraš imeti, 

saj korona bo še poleti. 

 

WC-papirja imamo zadosti, 

in tudi nihče se več ne posti. 

Zdravi moramo ostati, 

lahko da korona je pred vrati. 

 

Prihajajo pošiljke s Kitajske 

ter počitnice prvomajske. 

Upam, da imaš razkužilo, 

saj to je prvo pravilo. 

 

To je nekaj dobrih rim, 

če hoteli bi jih več, moral iti bi v Rim. 

Na žalost to je nemogoče, 

ker država tako hoče. 

 

Saša Vučetič, 6. a 

 

ANINE ŠOLSKE NOVICE 

KORONA 

 

Ko korona je prišla,  

vsi ostali smo doma.  

V šolo več nismo šli, 

vsi veseli smo bili.  

Zdaj učimo se doma,  

kolikor se le da.  

 

Nejc Breznik, 4. a 



14

   ANINE ŠOLSKE NOVICE 

DNEVI DEJAVNOSTI NA 

DALJAVO 

Matic Pšajd, 2. c 

Lovro Vaupotič, 2. a  

Gašper Zemljič, 3. a  

Eva Bauman, 1. a  

Brin  Peček, 4. a  

Nuša Ornik, 2. a  

KULTURNI DAN  
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Foto: M. Kop 

Julija Zemljič, 7. a  

Timotej Krajnc, 5. b  

Lija Kop, 1. a,in Lina Kop, 3. a  

NARAVOSLOVNI IN ŠPORTNI DAN 
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Sara  Radovanović, 2. a, in Nik Radovanović, 4. a  

 Lovro Vaupotič, 2. a  

Neža Zorec, 2. a  

Nuša Ornik, 2. a, in Aljaž Ornik, 4. a  

Gašper Lasecky, 2. a  
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 ANINE ŠOLSKE NOVICE — fotonatečaj  

Julija, 7. a Vita, 7. a 

Tamara, 9. b   

Vid, 7. a 

Daša, 6. a 

Eva Marija, 6. a Brin, 4. a 

Aljaž, 4. a 

Žan, 4. a 
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ZIMSKA ŠOLA V NARAVI  

V šoli smo že nestrpno čakali, da gremo v zimsko šolo v naravi. Tam smo doživeli prave dogodivščine. 

V ponedeljek, 16. 12. 2019, smo se s težkimi potovalkami odpravili v zimsko šolo v naravi. Ko smo prispeli, je 

OŠ Voličina že bila tam. Ko smo razpakirali, nas je vodja doma odpeljala v garderobo. Potem pa so nam 

pomagali potovalke odvleči v sobe. Tam nam je dala vodja doma navodila, kako preoblečemo posteljo. Po 

zajtrku smo se takoj oblekli v kombinezone in se odpravili smučat na Areh. Tam smo se učenci OŠ Sv. Ana 

razdelili v tri skupine. Mi smo imeli zelo prijaznega učitelja Dušana. Učitelj Miha nam je dal smučarske karte. 

Začeli smo s pluženjem in se naučili ustaviti. Vsak dan pa je bil nekdo tudi reditelj, ki je moral pobrisati mize 

in prinesti ter odnesti kosilo. Zvečer smo si v dnevnike zapisovali, kaj se nam je tisti dan najbolj vtisnilo v spo-

min. V torek zvečer smo se odpravili na enourni pohod. Ko smo se vrnili, smo se umili in odšli spat. V sredo 

nas je učitelj Miha prebudil  z igranjem na kitaro. 

Slišal sem pogovor učiteljice, da gremo smučat na Bellevue. Naša skupina je zelo napredovala. Postavili smo 

se na smučke in odšli na progo proti sedežnici. Šli smo drug za drugim in delali širše zavoje. Na sedežnici smo 

se peljali dva po dva, bilo je zelo visoko in mene je bilo malo strah. Z  vsako vožnjo pa me je bilo manj. Proti 

večeru smo se odpravili na pohod k potoku Skalca. Ko smo se  vračali, smo bili že zelo utrujeni, zato smo  

takoj zaspali. Vsak dan smo šli spat najkasneje ob desetih. Četrtek mi je bil najbolj všeč, ker smo odšli v adre-

nalinski park. Ovire so bile štiri metre nad  tlemi. Učitelj Jernej nam je nadel pasove in čelado. Ko smo prišli v 

adrenalinski park, smo začeli plezati. Ta dan je prišel tudi Staš. Ovire niso bile enostavne, zame je bilo zabav-

no, zato sem šel dvakrat. Malo me je bilo strah. Nato smo šli v svoje sobe in spakirali za domov. Še zadnjič 

smo se tam oprhali. Bili smo veseli, da gremo naslednji dan domov, ker je doma najlepše. Zadnji dan je bil 

najboljši zajtrk, ker smo jedli čokoladni namaz in kruh. Še zadnjič smo se šli smučat. Bilo je zabavno.  

Po kosilu smo odšli na avtobus in komaj smo čakali, da prispemo na Sv. Ano. Ob vrnitvi smo bili veseli, da 

smo videli starše. 

Ta spomin je bil najlepši od vseh. Naučil sem se, da ne smeš odnehati, če ti kaj ne gre. Moraš samo zaupati 

vase in misliti, da ti bo uspelo. Vesel bom, če gremo še kdaj v zimsko v šolo v  naravi. 

Tomaž Jug, 5. b 
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OBISK GOSPODA FRANČKA RUHITLA 

Obiskal nas je gospod Franček Ruhitel. Povedal nam je veliko o sebi in o svojem otroštvu. Predstavil nam je svo-

jo ekološko kmetijo Pri Fridi, ki jo je  poimenoval po svoji ženi Fridi. 

Na kmetiji imajo pujse, kokoši, ovce, koze … Njihove živali živijo z naravo skozi vse letne čase. Prinesel nam je 

ročne izdelke iz volne, kot so  nogavice, vložki za čevlje, zajčki, rokavice, mošnjički, napolnjeni z lanom …  

Na kmetiji pridelujejo tudi pšenico, piro, ajdo, lan, buče, krompir in fižol. 

Povedal nam je, da otroci v času njegovega otroštva niso bili oblečeni, kot smo danes. Imeli so raztrgana in stara 

oblačila, ki so jih mlajši otroci dobivali od starejših. Poleti so hodili bosi, pozimi pa so imeli obute navadne škor-

nje, v katere je mama zatlačila toplo prejo, da jih ni preveč zeblo v noge. V šolo so hodili peš. Doma so otroci 

delali. 

O svojem življenju nam je povedal zelo veliko zanimivih stvari. Bilo nam je zelo všeč in upamo, da ga bomo 

tudi mi kdaj obiskali na njegovi ekološki kmetiji. 

Lina Kop, 3. a 

Foto: M. Kop 
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Jumicar – izobraževalni program preventivne vzgoje otrok v cestnem prometu 

 

Jumicar smo že imeli načrtovan novembra, ampak je ravno tistega dne deževalo. Zato je bil prestavljen na 

februar. Najprej smo bili zelo razočarani, a potem smo komaj čakali na ta dan. Ko smo ga le dočakali, smo 

imeli najprej razgovor z  gospodom, ki nam je  povedal, kako ravnati v prometu. Po končanem razgovoru  smo 

imeli dalje pouk. Ko smo bili na vrsti, smo odšli na šolsko igrišče. Tam je bila postavljena proga, na njej pa so 

bili razporejeni štirje otroški avtomobili, ki so bili tako veliki, da smo lahko sedli vanje. Pa to še ni vse, tudi 

vozili smo se lahko z njimi. Bili smo v skupinah po štiri, ker so bili avtomobili samo štirje . Ko je bila posamezna 

skupina na vrsti, je vsak sedel v en avtomobilček in smo se vozili. Med vožnjo smo morali upoštevati promet-

na pravila, ki nam jih je naložil gospod na razgovoru. Če pa smo kakšno pravilo prekršili, smo dobili opozorilo, 

včasih pa tudi navidezno kazen. Vsak se je lahko vozil deset minut. Na koncu smo dobili vozniško dovoljenje, 

ampak ne za pravi avto za avtomobile, ki smo jih ta dan vozili. Imela sem se čudovito in tega dne ne bom niko-

li pozabila. 

                                                                                                                                           Sara Roškar, 4. a 

Foto: 

Arhiv šole 
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IZPOLJEVANJE ŽELJA V 1. A  

Učenci prvega razreda smo se pogovarjali o čudežnih močeh in sposobnostih, ki jih imajo 

nekateri junaki v pravljicah.   

Zastavili smo si naslednje vprašanje: če bi v razred prišla dobra vila in vsakemu izmed nas 
izpolnila željo, kaj bi si zaželel/-a? 

Eva B.:  »Da bi lahko letela.«  

Tai: »Motor čoper.« 

Nino: »Moč ognja.« 

Nadja: »Da bi bila nevidna.« 

Julian: »Plezanje po steni.« 

Gregor: »Super moč.« 

Mery  Lee: »Govorečega ponija, ki 

bi ga lahko jahala.« 

Gal Ko.: »Da bi bil neviden.« 

Lija: »Sposobnost dvigovati stvari brez dotika.« 

Leyla: »Da bi lahko letela.« 

Gal Kr.: »Da bi lahko letel.« 

Ben: »Sposobnost pogovarjanje z živalmi.« 

Filip: »Da bi bil neviden.« 

Tadeja: »Da bi lahko letela.« 

Gaber: sposobnost plezanja po steni, 

Jan: »Sposobnost plezanja po pajkovih mrežah.« 

Tim: »Sposobnost dvigovanja stvari brez dotika.« 

Maša: »Da bi lahko letela.« 

Špela: »Sposobnost čaranja.« 

Aneja: »Moč spreminjanja.« 

Teja: »Da bi lahko letela.« 

Kevin Iztok: »Sposobnost velike hitrosti.« 

Eva Z.: »Moč spreminjanja stvari v led.« 

Nik: »Da bi bil neviden.« 

     NARISALI: GABER, LEYLA, LIJA, FILIP, 1. a 
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Odhajamo  

RAZREDNE POEZIJE 
NIKA 

Naša sošolka Nika 

odbojkaška je odlika,  

definitivno šport vsak jo mika, 

vendar angleščina pri njej vredna je umika. 

RIKA 

Naša sošolka Rika 

včasih bila majhna je kot pika, 

rast še dandanes jo mika, 

ampak vsi vemo, da osebnostno vedno bila je velika. 

NUŠA R. 

Naša sošolka Nuša 

artistična je duša, 

ustvarjalnost svojo nenehno pokuša, 

svoje želje s srcem posluša. 

ZARJA 

Naša sošolka Zarja 

zelo rada se pogovarja, 

rada pri vsem sodeluje, 

in s tem svetlo si prihodnost kuje. 

TAMARA 

Naša sošolka Tamara 

delovna je kot čebela, 

zraven vedno je vesela, 

poleg tega pa pri njej ne zmanjka organizacije dela. 

KLARA 

Naša sošolka Klara 

vseh predmetov znanja polna je omara, 

zdravstvo pravo zdi se njeno poslanstvo, 

mogoče seznani v zvedavo jo prostranstvo. 

TANEJA 

Naša sošolka Taneja 

lepotilna je odeja, 

frizura da raztura, 

zraven pa pevske želje dolga tura. 

NIVES 

Naša sošolka Nives 

v razpisovanju je prava odlika, 

literatura zelo jo mika, 

poezija, proza ali kakršna koli druga oblika. 

NEJC 

Naš sošolec Nejc 
včasih zna biti prava klada, 
vendar nemščino obvlada, 
v njej vse nas kar sam premaga.  

Foto: M. Dvoršak 

NUŠA Z. 

Naša sošolka Nuša 

glasovno nikoli ne zafuša, 

z vso svojo dušo poje, 

blagoslovi vsakič slušne živce tvoje.  
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NASTJA 

Naša sošolka Nastja 
veliko s svojo družbo se presmeje, 
to ji srce ogreje, 
zadnje dneve šole šteje.  

NEJA 

Naša sošolka Neja 

družabne sorte je trofeja, 

vsi radi z njo se družimo, 

z njeno karizmo nevede se okužimo. 

DENIS 

Naš sošolec Denis 

malce bolj je zadržan, 

ni ravno jasen kot beli dan, 

pa vseeno dragocen je kot porcelan. 

SEBASTIJAN 

Naš sošolec Sebastijan 
zgodovine vseh podatkov je obdan, 
mika ga vsak v zgodovino zapisan dan, 
mogoče tudi on kdaj v parlament bo poslan.  

JAN F. 

Naš sošolec Jan 

po tehnologiji vsem je znan, 

računalniške probleme razreši, 

učiteljicam vest odreši. 

JAN Š. 

Naš sošolec Jan 

igrice igra vsak dan, 

to zares dobro gre mu od rok, 

on je gamerskega sveta bog. 

GABRIJEL 

Naš sošolec Gabrijel 

popularnega klana on je car, 

za šolo ni mu najbolj mar, 

saj obkroža ga prijateljstva čar. 

ROK 

Naš sošolec Rok 
spada tudi v popularni krog, 
angleščina mu gre kar od rok, 
lahko bi rekli, da ji vlada kakor bog.  

KRISTIJAN 

Naš sošolec Kristijan 
pravi je veseljak in korenjak, 
s harmoniko v roki, 
enak mu ni prav vsak.  

URBAN 

Naš sošolec Urban 

veseljaško neverjetno je podkovan, 

vsi njegovim izjavam se smejimo, 

iz razreda boljše volje vsi pohitimo. 

DORIS 

Naša sošolka Doris 
v svoje mnenje je prepričana, 
šole je že malo naveličana, 
glede srednje šole pa je vzhičena.  

LANA E. 

Naša sošolka Lana 

pogosto je nasmejana, 

nerada se uči, 

temveč druge hitro preuči. 

LANA D. 

Naša sošolka Lana 
vodilnega značaja je mediana, 
drugim pomoč rade volje ponudi, 
z vsakim se zelo potrudi.  

NINA 

Naša sošolka Nina 
za trgovino ne zmanjka ji cekina, 
socialna omrežja njena so kraljevina, 
v šoli jo mika likovna mojstrovina.  

EMA 

Naša sošolka Ema 
konje rada objema, 
jahanje njena največja je strast, 
doma živalskega kraljestva vlada oblast.  

SARA 

Naša sošolka Sara 

že od nekdaj One direction je oboževala, 

Harry Syles dušo njeno zapolni, 

njegov glas njeno srečo izpopolni. 

LEON 

Naš sošolec Leon 

mojster je fizike in matematike, 

zanj računi ne predstavljajo problematike; 

logike level presega ultimatike. 

ALJAŽ 

Naš sošolec Aljaž 

v šoli najbolj ne blesti, 

matematike se kar boji, 

VANESA 

Naša sošolka Vanesa 

poln žep ima radodarnosti, 

pri njej lahko odštejemo bojaznosti, 

saj polna je prijaznosti.  

ŽANA 

Naša sošolka Žana, 

letos k nam se je preselila, 

naš razred v celoto je dopolnila, 

zraven pa nam velikokrat pozitive in dobre volje vlila. 
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PO POTEH LOGARSKE DOLINE 

Lanske prvomajske počitnice sem se z mojo družino in našimi prijatelji odpravila na štiridnevni izlet v Logarsko dolino. Zakaj 
prav tja? To sem se med vožnjo in neprestanim nerganjem spraševala tudi sama. Slišala sem že, da naj bi bila to ena najlepših 
alpskih ledeniških dolin, vendar me to ni niti malo prepričalo. Že samo misel na to, da bodo moji sošolci uživali na morju, 
medtem ko se bom jaz sprehajala po travnikih me je spravljala ob pamet. 

Ne, niti približno tako ni bilo. Ampak naravnost enkratno. Zakaj? Takoj, ko smo prispeli tja, sem ostala brez besed. Nisem 
mogla doumeti, kako je lahko nekaj tako čudovitega v naravi, sploh pa ne v Sloveniji. Prispeli smo do informacijske točke, kjer 
smo dobili nekaj zelo uporabnih informacij za naslednje dni.  Ker se je že mračilo, sem lahko odšla na le na krajši sprehod, po 
katerem sem komaj čakala, da naslednji dan nadaljujem.  

 Prvo jutro smo se peš odpravili po Logarski dolini, in sicer do slapa Rinka. Čudovit slap je namreč eden najbolj obiskanih pri 
nas, prav tako pa je med dvajsetimi v Logarski dolini tudi najvišji in meni osebno najljubši. Visok je namreč kar sto pet metrov 
in pozimi zaledeni. Ker smo ga obiskali smo bili deležni najmočnejšega pretoka med letom. Najbolj se mi je v spomin vtisnila 
koča z imenom »Orlovo gnezdo«. To je namreč koča, ki stoji tik ob slapu, ko se vzpenjaš po lesenih stopnicah, pa te preseneti 
tudi pršenje vode iz slapa, saj je ta čisto blizu. S terase, ki stoji na vrhu pa lahko občuduješ čudovit razgled nad katerim smo 
bili navdušeni tudi mi. Zanimivo je namreč gledati slap tako od blizu.  

Naslednji dan smo se odpravili na daljši sprehod. Približno kilometer pred mestom smo že opazili table na katerih je pisalo 
“Pot po Logarski dolini”. Tukaj se začne sedemkilometrska peš pot, ki se konča pri prej omenjenem slapu Rinka. Nato pa bi 
lahko pot zaključili, ampak mi je nismo. Nadaljevali smo jo še nekaj časa in se sprehajali med travniki in gozdovi, pa tudi razni-
mi kulturnimi in predvsem naravnimi znamenitostmi. Bilo je enkratno. 

 

Zbudili smo se v sončno, vendar precej hladnejše jutro. Ampak to nas ni ustavilo. Tudi danes smo imeli v načrtu ogled slapa. 
Enega izmed dvajsetih v Logarski dolini. Od majhnega doma planincev smo pot nadaljevali po neasfaltirani cesti naravnost v 
gozd. Med sprehajanjem smo poslušali šumenje vode, ki je v Logarski dolini zagotovo ne manjka. Ozračje se je začelo nenava-
dno hitro ohlajati in nebo so prekrili sivi oblaki. Vsi smo se čudili tem nenavadnim pojavom nad nami, saj je vremenska napo-
ved zjutraj napovedovala sončno vreme. Prišli smo iz gozda in doživeli smo šok. Z neba so padale ogromne snežinke, nad doli-
no pa se je spustila gosta megla. Ozrli smo se okoli sebe in nekaj metrov vstran zagledali slap Sušice, ki je bil precej manjši in 
manj vodnat. V hipu smo se odločili, da poti ne moremo nadaljevati, saj je že močno snežilo. Hiteli smo nazaj in vreme ni bilo 
prav nič usmiljeno do nas. Moram priznati, da smo bili precej nepripravljeni na snežne razmere. Sama sreča je bila, da smo 
hitro prispeli do planinskega doma in tam počakali, da se razmere umirijo. Vrnili smo se premočeni in konec dneva preživeli v 
naši leseni hiški. 

Zadnji dan. Verjeli ali ne, po včerajšnjem pripetljaju smo bili še vsi utrujeni, tako fizično, kot psihično. Prav zato smo se odloči-
li, da se bomo na poti domov ustavili na mirnem, ampak ne tako odročnem kraju. Izbrali smo Mozirski gaj. Čudovit izlet in 
pravo nasprotje Logarski dolini. Če smo se še včeraj premraženi prebijali skozi snežni vihar, smo danes skoraj že čisto poletno 
uživali med cvetočimi vrtnicami in tulipani. Zelo smo uživali kljub temu, da zadnji dan.  

Zakaj sem za potopis izbrala pav Logarsko dolino in ne kakšnega bolj eksotičnega kraja? Preprosto sem se tam naučila, da je 
manj več. V tako odročni in manj poznani dolini sem uživala tako kot bi na morju. Ali pa celo še bolj. Naša avantura je bila 
nekaj edinstvenega in mi bo za zmeraj ostala v spominu kot eno najlepših doživetij z družino. Če bi svoj izlet radi preživeli 
malo drugače, obarvan predvsem s sprehodi, mirno naravo in dobrosrčnimi ljudmi, ki vas bodo sprejeli odprtih rok, je Logar-
ska dolina pravi izlet za vas. Jaz pa se bom pa tja zagotovo še velikokrat vrnila. 

         

 Tamara Dvoršak, 9. b  
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Izmišljeni intervju z glavno osebo knjige Preživetje Igorja Karlovška  

 
INTERVJU S SIMONOM LOTRIČEM − 

»NEANDERTALCEM« 
 
 
Z nami se je pogovarjal 16-letni Simon Lotrič, ki se je odločil preživeti mesec v gozdu. Si lahko to predstavljate? 
Ves mesec preživeti samo s soljo, z lovskim nožem in s priborom za netenje ognja? 
 
Pozdravljen, Simon, nam lahko poveš nekaj o sebi in svoji družini? 
Seveda. Sem Simon Lotrič. Star sem 16 let in sem edinec. Imam mamo Ano, profesorico biologije, ki je zelo pamet-
na, vztrajna, čustvena … Preden sem odšel v gozd, sem ji moral dokazati, da bo vse v redu. Tako sem moral obisko-
vati njene učne ure, kjer me je poučila o rastlinah in vsem drugem v gozdu. Postavila mi je tudi svoje pogoje, ki sem 
jih moral upoštevati, če sem želel iti v gozd. Eden izmed njih je bil, da smo se vsak teden dobili na določeni točki, da 
je vedela, da je z mano vse v redu. Ko enkrat nisem prišel, je bila vsa panična, jokala je. 
Mojemu očetu je ime Janez. Rad se ukvarja z adrenalinskimi športi, alpinizmom in jamarstvom. Lahko bi rekel, da 
se na nek način boji mame. Če ji kaj ni všeč, se razjezi nanj in to mu ni prav, vendar je raje tiho. Tudi on je vztrajen. 
Tudi njemu sem hotel dokazati, kaj vse zmorem. 
 
Kaj si rad počel, ko si bil mlajši? 
Rad sem smučal. Smučanje mi je pomenilo vse. Bil sem eden izmed boljših smučarjev. Nato sem imel prometno 
nesrečo in po njej mi zdravstveno stanje tega ni omogočalo. Svojega kolena ne morem dovolj pokrčiti in tako ne 
morem počepniti do konca. Tako sem moral končati svojo smučarsko kariero. 
 
Kaj pa šola in ljubezen? 
Trenutno obiskujem gimnazijo. Zaradi prometne nesreče sem ponavljal letnik. Spoznal sem veliko novih prijateljev. 
Ena izmed njih je Petra, ki se mi je nekako najbolj vtisnila v srce. Lahko bi rekel, da jo imam rad in jo ljubim. 
 
Kako si odreagiral, ko si v gozdu zagledal Janjo? 
Vedel sem, da ji moram pomagati. Bila je videti zmedena in izgubljena, a vseeno se mi je zdela prikupna in prijazna. 
Še zdaj se mi zahvaljuje za vse. Ostala sva dobra prijatelja. 
 
Kaj oziroma česa te je bilo v gozdu najbolj strah? 
Zelo me je bilo strah večjih živali … ravno teh, ki so me napadle. Divji prašič me je s svojimi okli zabodel v nogo. Sre-
čal sem se tudi z medvedi – z mamo medvedko in njenimi mladiči, a se na srečo ni nič zgodilo. 
 
Kako pa je bilo s hrano in z bivališčem? 
Menjal sem veliko bivališč. Izdelal sem si tri ali štiri zavetja. Imel pa sem tudi votlino, za katero sem res vesel, da 
sem jo našel. Hrane ni bilo veliko, zato sem pač moral jesti tisto, kar je bilo na razpolago, večinoma surove stvari – 
kobilice, gobe, ribe, mravlje, našel sem tudi med. 
 
Kako to, da se nisi v gozdu izgubil? 
Na srečo sem v zemljo vtikal palice in na drevesa risal simbole. Če tega ne bi naredil, bi se res izgubil. 
 
Kako pa bi rekel, da je to vplivalo na tvoje življenje? 
Na sebe sem res ponosen. Postal sem še bolj samozavesten in suveren. Vedel sem in govoril sem si, da lahko vse 
naredimo in uspemo. Tako mi je vse uspelo. Vse se lahko zgodi, če verjamemo vase! 
 
Simon, zahvaljujem se ti za tvoj čas in vse dane odgovore. Želim ti še več uspešno preživetih dni v gozdu. Upam, 
da naredimo še kakšen skupen intervju! HVALA! 
 

ANINA USTVARJALNICA — LITERARNI PRISPEVKI 



26

   

                         Skrivni dnevnik Jadrana Krta – nadaljevanje 

Sreda, 28. januar 

Včeraj se z Nigelom nisem pogovarjal in se niti ne mislim ubadati z njim, saj mi je obrnil hrbet. S Pandoro se 

zdaj ne morem družiti, saj je Nigelova punca! Doma je vse po starem. Mama in sosed Lucas se še vedno veliko 

družita. Moj mozolj pa še vedno raste. 

Četrtek, 29. januar 

Danes imamo na urniku spet geografijo. Običajno bi bil vesel, da bi sedel skupaj s Pandoro, danes pa sem vesel 

in krati besen. S Pandoro se ne moreva več pogovarjati o določenih stvareh, saj sem skregan z Nigelom, ona pa 

je njegova punca! Večino časa sva gledala vsak v svoj zvezek in se dolgočasila. Še vedno sem zaljubljen v njo in 

to vedno bolj! Ne morem si pomagati. Domov sem pripešačil, psu dal hrano in se vrgel na posteljo kot ponavadi. 

Kmalu zatem sem preveril, če mi je Malcolm Maggeridge odpisal. Še vedno nič. Če bi vedel, kakšen intelektua-

lec sem, bi mu bilo zdaj res žal, da mi še ni odpisal. 

Petek, 30. januar 

Lucas je velikokrat pri nas in z mamo pijeta kavo ter se pogovarjata o njeni službi.  Res  je že nadležna! Ima veli-

ko dela, zato moram vse storiti sam. Zraven vseh opravil, ki mi jih naložijo učitelji in mama, moram poslušati še 

očeta, ki samo tarna, saj ga moti, da se Lucas in mama veliko družita. Kod da nimam že sam dovolj skrbi! Zvečer 

sem v postelji razmišljal, kaj naj naredim z mojim nagnusnim mozoljem sredi obraza. Odločil sem se, da bom 

spet obiskal zdravnika in ga poskušal prepričati, da si ga vsaj ogleda in mi predpiše zdravila. 

Sobota, 31. januar 

Seveda je bil danes zdravstveni dom zaprt in se je moj načrt prestavil na naslednji teden. Nič ne gre po planu! Še 

vedno razmišljam samo o Pandori in kako nihče ne spozna, kakšen INTELEKTUALEC sem! Da bi pozabil na 

vse skrbi, sem se odločil napisati pesem. Po urah razmišljanja (to ni v moji navadi, saj sem intelektualec in se 

pesmi domislim prej kot vsi) mi pesmi ni uspelo sestaviti, saj so mi misli kar naprej bežale k Pandori, mojemu 

mozolju, Malcolmu Muggeridgeu, ki mi še ni odgovoril … 

Ponedeljek, 2. februar 

Končno ponedeljek! Končno gre nekaj po planu! V šoli sem izvedel, da sta se Nigel, moj bivši najboljši prijatelj, 

in Pandora, moja ljubimka, skregala. To pomeni, da lahko zdaj jaz hodim z njo. Zdaj se ji moram pri geografiji 

spet prilizniti. Po pouku sem se odpravil v zdravstveni dom, kjer sem uspel prepričati zdravnika, da mi napiše 

neko zdravilo, in to je že druga dobra stvar v tem dnevu, no, v bistvu v mojem življenju. Ko sem doma vstopil v 

kuhinjo, sem slišal, da ima mama en teden dopusta, kar pomeni, da mi ne bo treba opravljati njenih hišnih opra-

vil. To je tretja dobra stvar v tem dnevu! Aja, o sosedi Lucasovi še vedno ni ne duha ne sluha. Verjetno je za 

vedno odšla, tako kot sem predvideval. Sem rekel, da sem INTELEKTUALEC. Sosed Lucas se je zdaj z njenim 

odhodom že sprijaznil. 
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Torek, 3. februar 

Danes je na urniku spet geografija. Nova priložnost v mojem življenju!  Kar dobro mi je šlo. Posodil sem ji svoj 

modri flomaster in vnovič pohvalil njene lepe oči. Mislim, da mi je dobro šlo, veliko se je smejala in izgledala je 

veselo in zadovoljno. Z mojim mozoljem vse po starem. Verjetno krema ne unčinkuje  čez noč, čeprav sem mu 

rekel, naj mi napiše kremo, ki bo hitro učinkovala. 

Sreda, 4. februar 

Danes imamo na urniku likovno vzgojo. Nadaljevali smo z risanjem risbe, zato sem se odločil, da bom narisal dru-

go plat zgodbe, ki jo predstavlja moja risba. Risba je predstavljala, kako se jaz in moja 'punca'  Pandora drživa za 

roke in hodiva po mostu in občudujeva sončni zahod. Učiteljica je bila navdušena nad mojim izdelkom in vnovič 

izpostavljala, kako globoko zgodbo ima moja risba. Nigela na risbo nisem narisal, saj bi potem bilo preveč očitno, 

da risba predstavlja mene, Nigela in Pandoro.  Komaj zdaj sem opazil, da se me Nigel na veliko izogiba, kar mi 

ugaja, saj se tako tudi Pandori, ker sem ves čas z njo. 

            Vita Peček, 7. a  

NADALJEVANJE JADRANOVEGA DNEVNIKA 

Sreda, 28. januar 

Dobra novica! Očka ni več tečen, saj je za nekaj časa nekam odšel. Zagotovo mu je to naročila mama, saj je bil tako 

našpičen že nekaj dni. V šoli smo dobili še eno novo sošolko in sošolca, a novi sošolec sploh ni pomemben, se mi 

zdi. Dobil sem idejo, kako bi pridobil nazaj svojo ljubljeno Pandoro, in sicer tako, da bi skupaj združil to novo pun-

co (ime ji je Chloe) in Nigla. Moral bi zaspati, ampak že ves čas razmišljam o svojem genijalnem načrtu. 

Četrtek, 29. januar 

Še ena dobra novica. Domislil sem se načrta! Ta Chloe je precej bolj luštna od Pandore (seveda je meni še vedno 

najlepša Pandora), zato bi jo prepričal, da bi bila skupaj. Predvidevam, da to ne bo preveč težko, saj sem tudi jaz 

precej čeden, čeprav to dejstvo sovpada z mojim mozoljem, ki bo kmalu izbruhnil, ampak bo že nekako. V glav-

nem, Nigel bi postal ljubosumen, pustil bi Pandoro, da bi lahko bil s Chloe, in jaz bi pustil Chloe, da bi tolažil Pan-

doro in nazadnje seveda postal njen fant. 

Petek, 30. januar 

Zakaaaj!? Zakaj mi mora iti vse tako po zlu?! Se spomnite tistega novega sošolca, ki naj ne bi bil pomemben? No, 

on je zelo pomemben del mojega genialnega načrta in veste zakaj? Ker je on fant od Chloe! Presneto, presneto, pre-

sneto!!! Kako naj zdaj izpeljem svoj načrt? Izgleda, da bo Pandora ostala s tistim bivšim najboljšim prijateljem 

Niglom. Zakaj, Pandora, si morala izbrati ravno Nigla, zakaaaaaj? Očka se še vedno ni vrnil. Mamo pa tudi redkok-

daj vidim, zjutraj me z gospodom Lucasom na poti v službo odložita pred šolo, po službi pa ostane kar pri njem, 

celo čez noč!  

           Maja Holer, 7. a  
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IF I WERE ANYTHING BESIDES MYSELF 

When it comes to sometimes, yet maybe very often, desperately wanting to be someone else, it goes without saying that it 

is somethig one thinks about as in more of an opportunity to revolve their problems, or to get what one wants, meaning 

that… maybe someone's life seems just a bit better then yours. Maybe they're smarter, maybe they, for instance, face less 

issues then you do and just about maybe, their world spins better then yours does, or so do we believe. Regardless, I belie-

ve we've, as far as I'm concerned, all been there, done that.   

As it goes to show, I fit into the description. I often like to transport myself into someone else's life and, of course, just ima-

gine for a second (or maybe even more) what it would be like beyond all limits- given as a result of where my life placed 

me.  

Pursing this further, I tought I wouldn't do this today, as it doesn't feel like someting a bravely ambitious person would do. 

Therefore I tought, what would I even want to be and what could feel so adequate to put myself into? Then it hit me… 

If I were a vampire…? 

 

If I were a vampire, the mystery covering my existance could feel so… delightful, yet on the other hand very frightening. As 

the day hits in the way, I shall no longer let it show, conceal the signs, not feel the huger bursting through my veins, telling 

me to feed on innocence… but as the day shows, so does the sun, enlightening me into a lovely, fetching creature, letting 

me embrace all that I am, all the flaws that make me a vampire.  

 

However… where the night stands, there my anger lives. Then I no longer am myself, then the forbidden behaviour shines 

through the brightnes of my sunkissed skin. Then one feeds, this is when one has to live through the pain of being a mon-

ster that people can not see through. 

If I were a vampire, time would no longer be my value, as for my problems, the only two considered would be the constant 

hunger and the guilt, as the majority of them I could solve just by compelling one's mind.  

If I were a vampire, the speed could take me into another dimension, I would've had the opportunity to explore the whole 

wide world, and every now and then, I could've been someone else. Once a painter, then a professor, maybe someday a 

cooking chef. All the possibilities I could face, all the dreams I could chase.  

But as the dagger meets my heart, there I, for the last time, see my memories art. 

 

Nives Ornik, 9. b  
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Žaba Greta 

V mlaki živi žaba Greta. V mlaki ni najbolj priljublje-

na, saj ne zna peti in reči črke v. Kaka namesto kva-

ka. Žaba Greta ni srečna. Želi si, da bi znala kvakati 

kot ostale žabe.  

Nekega dne sreča žabjega princa iz sosednje mlake. 

Pove ji, da zna čarati. Vpraša jo, če ima kakšno žel-

jo. Žaba Greta je odgovorila, da bi rada znala kva-

kati. Žabji princ se je popraskal pod levim krakom 

in kvakal čudne besede. Žaba Greta je postala naj-

lepša žabja princesa. Kvakala in pela je tako lepo in 

glasno, da se je njeno petje slišalo daleč naokoli. 

Bila je srečna in vesela žaba. Vsi so jo imeli radi. 

Bine Peklar Golob, 2. b 

Klobuk 

Nekoč je klobuk vzel pot pod noge in potoval skozi 

čas. Pripotoval je v čas dinozavrov.  Zagledal je 

veliko drugačnih rastlin in živali. Prestrašil se je do 

kosti. Med potovanjem skozi deželo je začelo 

deževati. Zagledal je jamo in poletel v njo. Na ste-

nah jame je zagledal stenske slike starih klobukov 

in svojega prijatelja Konstantina. Klobuk je zaple-

sal od sreče. Spoznal je, kdo so njegovi pravi prija-

telji. 

Jakob Breznik, 2. b 

Opis osebe 

Ime mi je Ela. Pišem se Jančar. Stara sem osem let. 

Hodim v drugi razred. Živim v Frolehu. 

Sem srednje visoka in suha. Imam okrogel obraz. 

Moje oči so zelene. Nosim očala z vijolično roza okvir-

jem. Moji lasje so rjavi in dolgi. Rada nosim obleko s 

pajkicami in jopico. Najraje sem obuta v balerinke. 

Ela Jančar, 2. b 

Klobuk 

Nekoč je klobuk vzel pot pod noge. Odpihnilo ga je v 

zakleti  gozd, kjer so ga našle živali.  V gozdu je žive-

la tudi volčja pošast. Ime ji je bilo Luna. Živali so ji 

izročile klobuk. Luni klobuk ni pristajal, zato ga je 

zalučala na travnik svetlobe. Tam ga je našel kralj 

medved. Klobuk je dal v laboratorij. 

»Klobuk je čaroben!« so mu rekli. Da bi prepričal v 

to še samega sebe, se je podal v boj z volčjo pošas-

tjo Luno. Klobuk mu je resnično pomagal. Zmagal je. 

Zoja Žižek, 2. b 

MOJA JUNAŠKA ZGODBA O PSU 

Babica je imela psa po imenu Medo. Bil je mešanec med bernskim planšarjem in zlatim prinašalcem, rad se je 

igral, bil je ljubezniv in zelo prijazen. 

Pred nekaj leti se je zgodilo nekaj, kar se mi je vtisnilo v spomin. Medo je šel v gozd in našel mlado srnico, sta-

ro le nekaj mesecev. Bila je prestrašena, vsa premražena in ni se mogla premikati, saj je bila brez nog. Ko je 

ležala v visoki travi na travniku, tam, kjer so kosili travo, je niso videli in so jo po nesreči povozili. Pogumni 

Medo jo je prinesel domov na dvorišče. Začel je cviliti oziroma jokati. Babica in stric sta šla pogledat, kaj se 

dogaja. Ko sta videla srnico, sta mislila, da jo hoče Medo ubiti. Stric je začel kričati nanj, naj pusti srnico pri 

miru. Medo je bil žalosten. Ko je stric videl, da ji noče nič žalega, se je pomiril. Babica je poklicala lovca, naj 

pride ponjo. Medo je bil ves čas pri njej in je jokal. Srnica je na žalost poginila. 

Naučila sem se, da živali, prav tako kot ljudje, čutijo srečo, žalost, veselje in trpljenje. Medo je čutil, da srnica 

trpi, in ji je hotel pomagati. Medo je moj junak, čeprav je pes. 

Eva Perko, 6. a 
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PRVI POGLED 
PRAVLJICA O COVIDU-19 

 

Pred davnimi časi je na hribu stal velik kamnit grad. V njem je živela princesa Korona. Ljudje so se posmehovali 
njenemu imenu, ampak vsak, ki se ji je posmehoval, je bil uročen s Covidom-19. 

Princesa je dočakala svoj 16. rojstni dan in po celem svetu velja, da ko dopolniš 16 let, se na tvojem zapestju 
pokažejo prve besede tvoje ljubezni. Princesa je komaj čakala, da vidi, kaj se bo izpisalo, ampak na njenem zapes-
tju ni bilo ničesar. Princesa je bila zelo žalostna in več mesecev ni prišla iz svoje sobe, saj ni več verjela v ljubezen. 

Prišla je zima in za njo pomlad. Kralj je iskal fanta, ki na zapestju nima nobenih besed, a zaman. Skoraj je že obu-
pal, ko je na grad prišel princ po imenu Zdravilo. Bil je eden izmed najlepših princev daleč naokoli. Poklical je prin-
ceso, naj pride princa spoznat. 

Princesa se je spustila po grajskih stopnicah in zagledala princa. Njeno srce je razbijalo in ni mogla najti nobene 
besede. Nato je zbrala pogum in rekla: „Pozdravljen, sem princesa Korona, lepo te je spoznati.'' Princ je pogledal 
svojega očeta  in mu z rokami pokazal, da je to njegova ljubezen. 

Princesa je v tem trenutku ugotovila, da na zapestju nima besed zato, ker njena ljubezen ne more govoriti. Princ je 
princesi dokazal, da ljubezni ni treba biti popolna, saj smo vsi drugačni. Princesa se je odločila, da ne bo ostala v 
gradu in s princem sta se preselila v manjši kraj. Po tem nista bila več princ in princesa, temveč samo Korona in 
Zdravilo. 

Bil je dan, ki si ga nihče noče zapomniti, sploh pa ne Zdravilo. Korona je bila v bolnišnici z virusom, ki ga nihče ni 
poznal. Princesa je žalostno rekla, da ima tri zadnje želje. Prva je bila, naj rečejo njenemu sinu, da ga ima zelo 
rada. Druga želja je bila, naj njena sestrična postane naslednja kraljica. Njena zadnja želja pa je bila, naj virus poi-
menujejo po njej. Zdravniki so se spogledali in prikimali. 

Minila so leta in Koronin sin ni nikoli izvedel, katera je bila mamina zadnja želja, dokler ni   nekega dne prižgal tele-
vizorja in zagledal nenavadne novice. 

Na novicah je pisalo: „ŠIRI SE HUD VIRUS, PO IMENU KORONAVIRUS. ZAVARUJTE SE IN NE HODITE OD DOMA!'' 

Sin je nato ugotovil, kaj je bila njena želja. 

Na koncu so nekateri živeli srečno in nekateri ne, ampak mi vemo, da bomo skupaj premagali virus! 

                                                                                                                                        

                                                                                                                               Eva Marija Lebar, 6. a 

MEINE FERIEN 

In den Ferien fahre ich normalerweise in andere Länder. Ich war schon in Kroatien, Spanien, Frankreich, Österreich 

und in der Türkei. Das war im Sommer.  

Ich finde solchen Urlaub sehr gut. Ich liebe es, zu reisen, vor allem in fremde Länder. Wir waren auch auf einer Kre-

uzfahrt. Es hat mir sehr gut gefallen. Dort entspannen wir uns und genießen es. Wir schwimmen auch im Pool. 

Dort schauen wir uns auch verschiedene Sehenswürdigkeiten an. Wir können dort auch Volleyball spielen. Das 

Wetter ist sehr gut. Es ist normalerweise warm oder heiß. Dieses Wetter gefällt mir auch sehr gut. Ich mag es, weil 

ich viel Eis essen kann. Wir bleiben ungefähr eine Woche dort. Manchmal auch nur für drei oder vier Tage. Ich mag 

es lieber, wenn wir eine Woche lang bleiben, weil ich dann mehr sehen kann und ich kann mich mehr entspannen. 

Tia Perko, 8. b 
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Vulkan 

Iz hiše do hiše hrup se je slišal, 

a nikakor se ni utišal.  

Čez okno pogledal vsak je meščan, joj!  

To se še ni zgodilo noben ljubi dan. 

 Ljudje so kričali in gledali vulkan,  

ki je z dimom sonce zakril, kot da bi bila noč,  

ljudje so prestrašeni bežali čim dlje proč. 

 Medtem ko ljudje so bežali,  

se je zgodil strašen potres, 

pri tem pa še lava vijugala je vmes. 

Ob sončnem zahodu vulkan se je umiril  

in vsak meščan je z rokami krilil.  

Vrnili v svoje podrto so se mesto, 

 ki ni bilo tako kot vsako šesto.  

To ni bila za mesto ne ovira ne plaz  

ampak le dokaz,  

da se kadarkoli kaj zgodi, 

kar te lahko noč in dan mori. 

 

                           Timotej Krajnc, 5. b 

Žana Hočevar, 9. b  

Vita in Maja , 7. a  
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ZLOBNI VIRUS KORONICA IN DOBRA VILA ZDRAVKA 

 

Nekoč, pred davnimi časi, je v sanjski deželi živela deklica. Bila je jezna na ves svet. Odločila se je, da ga bo uniči-
la. Sedem let je delala na projektu in končno ji je uspelo. Nase je dala veliko strupa, ki bi lahko uničil ves svet. S 
tem je ustvarila korona virus in se zaradi tega poimenovala Koronica.  

Najprej je odšla v deželo palčkov. Prvega je okužila kralja palčkov, saj je bila v palači čistilka. Zatem je okužila čis-
to vse v palači. Virus se je hitro širil,  Koronica pa je nato odšla v deželo princes. Tam se je pridružila srečanju 
princes ter tako virus razširila tudi v tej deželi. Zatem se je odpravila po svetu in po raznih deželah širila virus. 
Šele ko je prišla v deželo vil, so  ugotovili, da je Koronica nevaren virus. Vile so se sestale in se posvetovale, kako 
naj svet rešijo pred Koronico. Glavna vila Zdravka je pojasnila svoj načrt rešitve. V vsako okuženo deželo naj bi šlo 
100 vil zdravnic. Glavna vila Zdravka je morala najprej poskrbeti za varnost svojih vil zdravnic, saj je bila Koronica 
zelo nalezljiv virus. Potrebne so bile zaščitne maske in kombinezoni. Vila Zdravka je takoj poklicala v še edino 
neokuženo deželo in naročila 100.000 zaščitnih mask in kombinezonov, ki so morali biti narejeni v enem dnevu. V 
deželi čudežev jim je uspel čudež. V enem dnevu so naredili 100.000 zaščitnih mask in kombinezonov. 

Ko so po enem dnevu iz dežele čudežev v deželo vil prispele maske in kombinezoni, so se vile odpravile po okuže-
nih deželah. S seboj so vzele svoja vilinska zdravila za zdravljenje okužb s Koronico. Koronica pa ni bila samo 
nevaren in nalezljiv virus, temveč tudi pameten. Seveda je slišala, da hočejo vile pomagati okuženim po svetu. A 
kaj, ko je njen strup počasi izgubljal na moči, do njene dežele pa je bilo predaleč. Za vsako ceno je morala vilam 
preprečiti, da bi pomagale okuženim. S tem bi Koronica počasi izgubila svojo moč, okužbe pa bi se upočasnile. 
Koronica se je pred vilami skrila v jamo in razmišljala, kaj naj naredi. Med razmišljanjem je v jami zaspala. 

Ko se je zjutraj prebudila, je takoj dobila idejo, kako preprečiti vili Zdravki in njenim vilam, da bi pomagale okuže-
nim. Vedela je, da bodo vile prispele s kočijo, zato  se je odločila, da jim bo ukradla zdravila za pomoč okuženim. 
Čez eno uro se je pripeljala kočija z zdravili.  Koronica je skočila iz jame in s kočije ukradla vsa zdravila. 

Koronico je opazila ena od vil zdravnic in pričela kričati: „Zdravila je ukradla, zdravila je ukradla!“ Vile zdravnice 
so se prestrašile in popadale s kočije brez zaščitnih mask in kombinezonov. Koronica jih je takoj okužila. Neoku-
ženi sta ostali samo še vila Zdravka, ki je vozila kočijo, in vila, ki je opazila tatinsko Koronico. Neokuženi vili sta za 
pomoč lahko poprosili samo še v edino neokuženo deželo. To je bila dežela čudežev. Žal pa je bila Koronica tudi 
tam močnejša od čudežev. Okužila je tudi to deželo. To je pomenilo, da sta bili na celem svetu neokuženi samo 
še dve vili zdravnici. Vili sta si nadeli zaščitni maski in kombinezona ter se odločili Koronico ujeti. Lov nanjo je tra-
jal sedem dni in sedem noči. Končno sta jo ujeli. Odpeljali sta jo v klet v izolacijo, nato pa sta zaščiteni in z vilinski-
mi zdravili odšli pomagat okuženim deželam po svetu.  

 

Ozdraveli so pomagali  naprej in tako  se je svet v sedmih dneh in sedmih nočeh popolnoma pozdravil. 

Na koncu je kužna ostala samo še Koronica. Nalezljiv virus je imela povsod po telesu. Vila Zdravka se je odločila, 
da gre sama do nje ter jo poskuša ozdraviti. Nadela si je masko in kombinezon ter se odpravila v klet. Koronica je 
bila zelo jezna, saj je bila kar nekaj dni v kleti. Vila Zdravka ji je dala injekcijo z močnim vilinskim zdravilom ter se 
umaknila iz kleti. Reakcija na zdravilo bi lahko bila grozna. V sedmih minutah je Koronica že kazala znake ozdravi-
tve. Že na pogled ni bila več videti grozna. 

Kljub ozdravitvi pa so bili prebivalci dežel po svetu jezni nanjo. Zahtevali so, da jo vile izženejo v samotno deželo, 
kjer nikoli več ne bo mogla nikogar okužiti. Vila Zdravka je Koronici povedala, kaj je povzročila in kaj jo čaka po 
izgonu. Koronica se je počutila zelo krivo. Želela se je oddolžiti svetu. Opraviti je morala sedem dobrih del in 
uspelo ji je v sedmih dneh. Ko je končala z dobrimi deli, je vilo Zdravko poprosila, če je lahko tudi ona zdravnica. 
Želela je pomagati ljudem po deželah. Po dolgem učenju je Koronica dejansko postala zdravnica. Borila se je proti 
boleznim in pomagala ljudem. Najuspešnejša je bila pri boju z nevarnimi virusi. Postajala je vedno bolj uspešna in 
postala je glavna zdravnica v deželi vil.   

 

Neja Vrabl, 6. a 
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Gabrijel Majerhofer,  9. a  

NAŠE PRIREDNO IN PODREDNO ZLOŽENE BISTROUMNOSTI ZA ŽIV-
LJENJE 

Pri pouku slovenščine v 8. in 9. razredu spoznavamo vrste podredno  

in priredno zloženih povedi.  Določanje vrst odvisnikov in priredij 

zna biti zelo suhoparno in zveni zelo „piflarsko“, zato smo se letos 

odločili, da se raje preizkusimo pri tvorjenju svojih, čim bolj domisel-

nih povedi. Tako je pri pouku nastalo kar precej bolj ali manj izvirnih 

bistroumnosti, ki so se izkazale za zelo dobre življenjske napotke. 

Tukaj je zbranih nekaj najboljših. 

 

Lahko se zlijem z okolico ali pa se odločim izstopati. (Nives Ornik) 

Lahko greš naprej ali se obrneš. (Rok Kastelic) 

Luna je senca Sonca, torej ima Sonce močnejši karakter kot Luna. 

(Taneja Has) 

Resnica boli, zato se ljudje bojimo realnosti. (Neja Kralj) 

Nisem našla svoje poti, zato sem jo ustvarila. (Nuša Rojko) 

Prijatelji nam pokažejo, kaj lahko, a sovražniki nas naučijo, kaj mora-

mo. (Neja Kralj) 

Lepe stvari se zgodijo, da si srečen, a slabe, da postaneš pametnejši. 

(Nuša Rojko) 

Grenka kava je za grenke ljudi, pa še ta jih ne zbudi. (Nives Ornik) 

Kdor ljubi življenje, ne zapravlja časa. (Maruša Fluher) 

Vedeti moraš, da včasih ne moreš zadovoljiti vseh. (Kai Bradač) 

Ko že misliš obupati, se spomni, zakaj to počneš. (Maruša Fluher) 

Ko kladivo ne deluje, vzemi macolo. (Kai Bradač) 

Zmagaš lahko samo takrat, ko se za to potrudiš. (Eva Krajnc) 

Ker je sledil svojemu srcu, je našel pravo pot. (Urška Vanék) 

Odidi v svet, da najdeš bogastvo. (Jan Hrovat) 

Če veliko vztrajaš, veliko dosežeš. (Eva Krajnc) 

Če slediš svojim sanjam, boš prišel na cilj. (Urška Vanék) 
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Blum  

Nekoč je živela deklica z imenom Blaž-

ka. Želela si je postati Blum. Nekega 

dne se ji je želja uresničila. Imela je 

čarobno moč. Odšla je k mami in atiju. 

Tam je srečala zlobne vile. Hitro se je 

preobrazila in rešila atija in mamo. 

Blažka Triler, 2. a 

Skrinjica v gozdu 

Pred davnimi časi je živela vila, ki je imela tri palčke. Prvemu 

je bilo ime Tine, drugemu Bine in tretjemu Čarodej. Odšli so 

v gozd. Našli so križ. Začeli so odkopavati. Našli so skrinjo. 

Odnesli so jo domov. Čarodej je začaral skrinjico, da je ni bilo 

več. Vila je šla v gozd in še enkrat vzela skrinjo. Odnesla jo je 

domov in jo skrila, da je ni nihče več našel. Potem so srečno 

živeli do konca svojih dni. 

Tina Breznik, 2. a 

Trije medvedki 

Pred davnimi časi so živeli trije medvedki. Najraje so imeli letečo preprogo, s katero so se vozili. Nekega dne 

so se z njo odpeljali v neko jamo. Ko so prišli noter, so videli, da je v njej nesramen zmaj, ki je začel bruhati 

ogenj. Trije medvedki so hitro pobegnili na leteči preprogi v drugo jamo. V njej so živeli prijazni škrati. Med-

vedki so jim povedali za nesramnega zmaja. Škrati so rekli, da imajo čudežni napoj, ki stvari pomanjša. Med-

vedkom so predlagali, da čudežni napoj na skrivaj nastavijo hudobnemu zmaju v jamo. Ko je zmaj napoj spil,  

je postal majhen. Od takrat se ga nihče  več ni bal in trije medvedki so lahko brez skrbi obiskovali jamo. 

Sara Radovanović, 2. a 
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Lovro Vaupotič, 2. a  

Čarobne krede 

Nekoč so živeli sosedje Ana, Bine in Lara. Vsi so si želeli drugačnih stvari, zato so si to začeli risati in oblikovati 

iz papirja. Nekega dne so vsi naenkrat zavpili: »Želimo imeti takšne krede, da ko z njimi nekaj narišeš, se to poja-

vi«. Naenkrat se je pojavila ptička, ki je držala krede in rekla: »Te krede dobite, če boste z njimi ravnali tako, da 

boste pomagali drugim,« in je odletela. Punci sta začeli risati junaške uniforme, toda Bine je hotel imeti pomoč in 

si je narisal vilo. Ampak Bine ni znal lepo risati in je po pomoti narisal zlobno pošast. Punci sta to videli in si 

takoj oblekli junaški uniformi, za Bineta pa sta narisali še eno. Pošast je začela uničevati svet. Družba je sestavila 

načrt, kako ga bodo rešili. S super močmi so ujeli pošast in jo uničili. Poklicali so ptičko in ji vrnili krede, ker so 

ugotovili, da prinašajo tudi slabe stvari. Odločili so se, da bodo svetu pomagali z navadnimi stvarmi. 

Ema Žugman, 2. a 

Zmajček Max 

Pred davnimi časi se je izgubil mali Rok. Zmajček 

Max je taval po gozdu in ga našel. Odpeljal ga je v 

zmajsko vas. Kralj Gregor je hotel Maxa vreči v 

ječo. Rok je bil bojevnik in je zmajčka rešil. Mama 

zmajevka in Max sta Roka odpeljala domov. 

Max Krstičić, 2. a  
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Gašper Lasecky, 2. a  

Grad in zmajev brlog 

Nekoč so v grajskem raju živeli kralj in kraljica, ki sta imela otroka z imenom Zlatka. To ime sta ji dala, ker so 

jima bili všeč zlati krožniki. A nekega dne se je pred grad postavil zmaj, ki je imel sedem zmajčkov. Hotel jih je 

pokazati vsem v grajskem raju. Ko se je odpravil proti gradu, so vsi pred njim bežali. Zmaj je bil zelo žalosten. 

Tekel je za njimi. Kraljica je svetovala, naj ga vprašajo: »Zmaj, prosim, kaj si hotel pokazati?« Zmaj jim odgovo-

ri: »Imam male zmajčke.« Vsi so se  začudili in rekli: »Ooo, kako lepo.« Ko je prišel zmaj domov, je bil presene-

čen, ker so zmajčki postali nagajivi. Poklical je: »Na pomoč, na pomoč!« Ko so to slišali v grajskem raju, so pri-

tekli na pomoč. Zmaj jim je rekel: »Poglejte moje neubogljivce, pomagajte mi, prosim!« Ostali so odgovorili: 

»Ja, z veseljem.« Kraljica je dobila krasno idejo in rekla: »Kaj pa, če pridete z zmajčki v grad?« Zmajčki so rekli: 

»Ja.« Ko so šli v grad, jim je kralj rekel, da gredo pogledat, kje bodo živeli, potem pa gredo poiskat še rožo jed-

ko. Vsi so  se strinjali. Eden od zmajčkov je vprašal: »Kaj pa je v roži jedki?« Kralj je odgovoril: »Boš videl.« 

Ko so prišli, so si najprej ogledali grad. Zmajčki so rekli: »Tu bi živeli.« Vsi so jim dovolili. Nato so se odpravili 

do rože jedke. Ko so jo našli, je iz rože priletela vila in poredne zmajčke začarala v pridne. Poslovili so se in 

odšli.  Hodili so in hodili, da so prišli nazaj v grad. Skupaj so si naredili okusno kosilo na zlatih krožnikih. 

           Loti Bauman, 2. a 

Pravljica o princeski Lori 

Nekoč, pred davnimi časi, je živela princeska Lori. Imela je prijatelje, ki so jo imeli radi.  Cele 

dneve so se skupaj igrali. Lori je pomagala in rada vsakemu je uresničila sanje.  S princesko je 

živel oče, ki je bil dober, in mačeha, ki je bila nesramna.  Mačeha je imela  čarobno palico. Lori 

je grozila, da jo bo začarala v krastačo. Deklica je povedala očetu, da ji je mačeha grozila. Oče 

je Lori verjel in hudobno mačeho nagnal od doma. Oče in princeska Lori sta živela srečna do 

smrti. 

         Lori Fras, 2. a 
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Čarobni klarinet 

Nekoč, pred davnimi časi je živel deček, ki je igral na klarinet. Ko je igral, so rože cvetele, stoli poskakovali, 

preproge letele in metle pometale. Bil je čaroben. Za devetimi gorami je čarovnica uročila deklico tako, da ni 

mogla slišati. Rešil bi jo lahko le zvok klarineta. Poslala je goloba, da poišče dečka s klarinetom. Golob je prile-

tel in čez tri dni pripeljal dečka. Ta je zaigral na klarinet in deklici je melodija segla do srca. Naenkrat je lahko 

slišala. Zgodil se je čudež in deklica se je zaljubila v dečka. Živela sta srečna  do konca svojih dni ob zvokih kla-

rineta. 

Metod Šijanec, 2. a 

Tulipan  

Opisala bom rastlino tulipan. Najpogostejša barva tulipana je 

rdeča in rumena. Tulipani so znanilci pomladi. Velikokrat raste-

jo po skupinah. Cvet tulipanov so nekoč jedli. Tulipan je okras-

na rastlina. Ima cvet, steblo, liste in čebulico. Iz čebulice rastejo 

koreninice.  

                                                                   Loti Bauman, 2. a 

Opis rastline 

Opisal bom trobentico. Trobentica ima koreniko, zeleno 

steblo, dlakave liste in rumen cvet. Visoka je do 10 cm. 

Cveti od februarja do maja. Raste na travniku in ob gozdu. 

Uporablja se v kulinariki in za zdravljenje. Raste po celi 

Evropi in Aziji. Nekateri ji pravijo tudi navadni jeglič. 

Lovro Vaupotič, 2. a 

Metod Šijanec, 2. a 

Gašper Lasecky, 2. a  
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To sem jaz 

Ime mi je Tina. Pišem se Breznik. Velika sem 135 cm. Imam dolge svetle lase. Na levi roki imam znamenje. Moje 

oči so modre. Sem velika in srednje suha. Hodim v 2. a razred. Stara sem 7 let. Rada nosim kratke obleke. Rada se 

igram s sestrično Elo. Doma sem v Zg. Ščavnici 30 a. 

Tina Breznik, 2. a 

Ime mi je Metod. Pišem se Šijanec. Star sem 8 let. Doma sem pri Sv. Ani 19 b. Visok sem 133 cm. Imam okrogel 

obraz in kratke svetle lase. Moje oči so zelene barve. Na hrbtu imam materino znamenje. Oblečeno imam sivo 

majico, sive hlače in sive nogavice. Obute imam rjave copate. Moja najljubša jed so piščančji medaljoni s krompir-

čkom. Igram klarinet in nogomet. 

Metod Šijanec, 2. a 

Jaz sem Mateo. Pišem se Cupać. Živim pri Sv. Ani na Krivem Vrhu. Sem visok in močan. Imam okrogel obraz, 

rjave oči in  kratke, rjave lase. Oblečen sem v zeleno majico z dolgimi rokavi in rjave hlače. Nosim rjave čevlje. 

Mateo Cupać, 2. a 

Kozliček 

Ime mu je Rudi. Je majhen. Ima belo in rjavo dlako, štiri kopita, na glavi pa dva rogova. Je zelo igriv. Je  različno 

hrano: korenček, solato, kruh, travo … Radi se igramo z njim in on z nami. Najraje  je zunaj na svežem zraku in se 

pase. 

Neža Zorec, 2. a 

Nuša Ornik,. 2. a  
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Vojak Hendri 

Pred davnimi časi je v svojem kraljestvu živel vojak Hendri. Bil je dober vojak za uboge ljudi, ki imajo skromen 

dom. Bil je tako prijazen, da jim je dal denar. Njegov sorodnik Črni kralj je imel svojo vojsko. Ukazal jim je, naj 

gredo v hiše revnih ljudi in prinesejo ves denar. Vojak Hendri je imel veliko prijateljev. Skupaj so se odločili, da 

bodo premagali zlobnega Črnega kralja. Ubogi ljudje so začeli z vrnjenim denarjem lepše živeti. 

Anej Reher, 2. a 
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IGOR KARLOVŠEK: Preživetje 

»ODLOČIL SEM SE, DA JI MORAM POMAGATI.« 

Bi si kdaj upali v gozd za en mesec? S seboj bi lahko imeli samo nekaj oblek, nož in pripomočke za netenje 
ognja. Mislim, da si tega večina od nas ne bi upala. Nekateri pa si. Oseba, ki jo boste danes spoznali, vam bo 
povedala svojo vznemirljivo zgodbo o preživetju v gozdu.  

Torej, ti si ta oseba, ki se je drznila igrati preživetje v tebi nepoznanih gozdovih. Bi se lahko na kratko predsta-
vil tistim, ki te še ne poznajo?            
Seveda. Sem Simon Lotrič. Sem srednješolec. Nekoč sem bil državni prvak v smuku in superveleslalomu v mlaj-
ši kategoriji. Nato sem utrpel hude poškodbe v avtomobilski nesreči. Od takrat ne morem več tekmovalno 
smučati. Od takrat nisem vedel niti, kaj bi rad v življenju počel. Ves dotedanji trud je bil zaman.  

Kako to, da si se odločil za preživetje v naravi?                                                             
Oče me je začel zbadati, da sem strahopeten, ker si ne upam več na smuči in na tekmovanje. Hotel sem mu 
dokazati, da sem še zmeraj zelo vzdržljiv. Z očetom sva stavila, da mi bo, če zdržim mesec dni v gozdu, verjel, 
da sem še zmeraj vztrajen. 

Kako bi nam na kratko opisal svoje bivanje v gozdu?                                                   
Bilo je kar težko. Moral sem graditi bivake, kuriti ogenj, iskati hrano in se nenazadnje tudi paziti divjih živali. 
Kljub pozornosti sem imel vseeno nekajkrat bližnje srečanje z medvedi in divjimi prašiči. Tri tedne je bilo vse v 
redu. Manjkala mi je le bližina človeka. Zadnji, torej četrti teden pa sem dobil družbo, ampak se je ravno 
takrat vse spremenilo, poslabšalo. 

Kako to misliš, da si dobil družbo in je bilo nato še vse slabše kot prej?              
Punca Janja, ki je prišla v gozd, je bila moja družba. Izkazalo se je, da je bila ugrabljena in je morala pobegniti 
v gozd. Ugrabitelja sta jo iskala in odločil sem se, da ji moram pomagati. Ugrabitelja sta imela sodobno opre-
mo za iskanje pa tudi psa, ki sta naju s svojim vohom izsledila. Janja mi je zelo prirasla k srcu, toda na koncu 
bi oba skoraj umrla v jami, kjer bi se lahko zadušila. Če naju ne bi našli moj oče, gorski reševalci in policija, 
naju zdaj ne bi bilo več. 

Hm, zanimiva zgodba. Kaj pa oče in mati? Sta imela tudi onadva pomembno vlogo pri tem?                                                                                                   
Ja, definitivno. Mama s svojo ljubeznivostjo in prijaznostjo, oče pa s trmo in hkrati tudi z jezo. Res sta popolni 
nasprotji, ampak se očitno zato tako privlačita. In potem sem tukaj še jaz. Nekaj na sredini med obema. Njuna 
značaja dokazujeta tudi to, kako sta me vsak teden počakala na točno določenem mestu in me pregledala, če 
lahko zdržim še naslednji teden v gozdu. Na enem od teh pregledov je oče pokazal tudi svojo nežnost, saj me 
je povabil, naj kar pridem domov. 

Kaj pa ti, ali imaš kakšno ljubezen?                                                                      
Hm, ne vem, kako naj temu rečem, verjetno mi je ena malo všeč, ime ji je Petra. Upam, da bova kdaj par.  

Kaj pa si se iz tega naučil?                                                                                          
Da ni pomembno, kakšen si in kaj vse lahko dokažeš. Važno je, da te ljudje sprejmejo takšnega, kot si.  

Najlepša hvala, Simon, da si si vzel čas za nas in nam povedal svojo zgodbo. Želimo ti še veliko uspehov.                                                                       
Hvala. 

                                                                                          Maruša Fluher, 8. a 
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TOPLINA OB NJEM 

 

Pred približno kakšnim mesecem se mi je zgodil dogodek, ki ga še kar nekaj časa ne bom pozabila. Še vedno mi gre 

kar na jok, ko pomislim na to. Vsako jutro vstanem ob pol šestih, da lahko grem k svojima konjema, jima očistim 

skedenj, odprem okna, ju nahranim ter, najbolj pomembno, pogledam, kako sta. Dva sta v istem boksu, kjer ostaneta, 

dokler se ne vrnem iz šole, kajti le takrat ju lahko peljem na pašnik. Sokol je velik konj in je v preteklosti že imel 

težave z zdravjem, a nikoli nič resnega. Napoleon je poni, kar divji, saj je še mlad, ampak zelo ljubezniv. Nekega jut-

ra pa sem kot vedno  prišla v skedenj in vse je bilo drugače. 

Oba konja sta stala, kar me je presenetilo, ker vedno počakata, da ju malo pocrkljam, ko še ležita. Začela sem jima 

pripravljati hrano kot po navadi in s kotičkom očesa sem zagledala, kako je Sokol z vsemi zobmi zagrizel v Napoleo-

nov vrat. Ta je zacvilil in se začel umikati. Bila sem prestrašena, nisem se mogla premikati, svojega konja, ki je hkra-

ti tudi moj najboljši prijatelj, še nisem videla tako agresivnega. Sokol je s sprednjimi kopiti začel po zraku mahati 

proti Napoleonu, ki je le nevedno stal v kotu, brez možnega izhoda. Takrat sem z mirnim glasom poklicala Sokola, 

stopila sem v boks in se ga poskušala dotakniti, da bi ga malo pomirila. Ko sem se končno lahko dotaknila strani nje-

govega hrbta, se je z bliskovitim sunkom obrnil stran od Napoleona in proti vratom, kjer je nato obstal in gledal ven. 

Napoleon je bil na smrt prestrašen, kar je strašilo tudi mene, saj ga nisem mogla zaščititi pred sunkovitimi Sokolovi-

mi udarci. Obrnila sem se s hrbtom proti Sokolu ter pregledala Napoleona, če kje krvavi. Na smrt sem bila prestraše-

na, čutila sem, kako solze drsijo po mojem obrazu. Nisem še uspela niti prav izdihniti, ko sem za seboj slišala glasen 

pok. S sunkom sem se obrnila in kar sem videla, me bo za vedno strašilo. Sokol je na strani ležal na tleh, videla sem, 

da je dihal, vendar sem vedela, da je nekaj hudo narobe. Bila sem čisto zbegana, Napoleona sem pripela k železnemu 

ogrodju napajalnika, da ne bi prišel v stik s Sokolom, ki bi ga še vedno lahko brcnil. Sklonila sem se k njemu, njego-

ve velike rjave oči so me prestrašeno pogledale. Zdelo se mi je, kot da se je vse za trenutek ustavilo, ko je zaprl oči, 

in nikoli nisem tako upala, da jih bo odprl, kot v tistem trenutku. Vstala sem in začela razmišljati, kaj bi bil možen 

vzrok vsega tega. Obrnila sem se, da bi pograbila brisačo in mu jo dala pod glavo, a ko sem prišla nazaj do njega, je 

že vstal, vendar ni bil umirjen, tako je stal kot takrat, ko sem prišla v skedenj. Moje misli so takoj skočile k Napoleo-

nu, odšla sem do njega ter ga odpela, želela sem ga spraviti iz boksa, vendar je Sokol stal pred vrati. Z Napoleonom 

sva se mu približala, srce mi je bílo tako močno, da nisem slišala šumljanja vetra zunaj. Dotaknila sem se Sokola, 

obrnil se je proti meni in nato začel ponovno napadati Napoleona. Ko se je za hip umaknil, sem pograbila Napoleona 

za oglavnik in ga potegnila iz boksa. Takrat so mi solze tekle iz oči kot slap. Napoleona sem dala v zunanji izpust, ki 

ga takrat nisem uporabljala, ker je bil zelo blaten. Ko sem se vrnila k Sokolu, se je ta z glavo tolkel po trebuhu, kar 

lahko pomeni, da so se mu zamašila prebavila. To se je zgodilo že prej, vendar ni tega nakazoval z agresijo. Vzela 

sem ječmen in iz umivalnika nalila vročo vodo, v posodi to dvoje zmešala in mu dala jesti. Po nekaj minutah se je 

umiril. Čutila sem, kako se je moje srce tudi. Zunaj se je začelo daniti, vendar me ni zanimalo nič drugega kot pa nje-

govo dobro počutje. Pred vrati boksa sem stala in gledala, če bo pokazal še kakšen znak bolehanja. Nisem si upala 

stopiti noter, čeprav je izgledal umirjen, strah me je bilo, da bi se do mene obnašal tako, kot se je do Napoleona.  
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Čez nekaj časa sem stopila v boks, izgledalo je, kot da mu je žal. Ni me pogledal in tudi jaz sem gledala v tla. Ko 

sem se mu približala, je spustil glavo in naredil korak naprej, ne vem, zakaj, ampak se mi je zdelo, kot da se je s tem 

želel opravičiti. Z obema rokama sem ga prijela za glavo in jo vzdignila k sebi, njegove oči so se  mi zdele prestra-

šene, kar bolelo me je v srcu. Poljubila sem ga na čelo in počasi zapustila skedenj. Sama sem bila doma in ko sem 

pogledala na uro, je bilo že osem proč. 

 

Hitro sem pograbila čista oblačila in si jih nadela, torba me je že čakala pri vratih. Tekla sem do šole, nisem želela 

zamuditi druge šolske ure. Ko sem prišla v razred, so se vse oči uprle vame, čutila sem težo na ramenih, pa ne tisto 

od torbe, počutila sem se slabo, ker sem pustila oba moja konja doma sama. Po tem travmatičnem dogodku bi mora-

la biti z njima in jima pokazati, da je vse v redu. Zdelo se mi je, da se pouk nikoli ne bo končal, minute so se zdele 

kot ure in ure kot dnevi. Ko je zvonec po zadnji uri zazvonil, sem tekla domov. Ko sem prišla do skednja, me je v 

boksu pričakal Sokol. Umirjen je bil in ko me je zagledal, je hitro stopil do vrat. Srce se mi je kar zagrelo, ko sem 

videla, da je dobro. Kasneje sem oba konja peljala na pašnik, kjer sta veselo jedla in tekala. 

 

Tisto jutro mi je pokazalo, da je Sokol vseeno konj in me lahko rani, čeprav me ima rad. Pokazalo pa mi je tudi, da 

me ima resnično rad in da hočem biti ob njem vedno, ko se kaj slabega zgodi, tako vsaj vem, da čuti nekaj topline 

ob sebi. 

                                                                                                                                                  Ema Holer, 9. b  

Potopis: 

MESTO NA VODI 

Benetke so glavno mesto italijanske dežele Benečije. Znano obmorsko mesto se razteza preko številnih majhnih 

otokov v močvirni morski plitvini na zahodni obali severnega dela Jadranskega morja. Mesto ima približno 318 000 

prebivalcev.  

Pred kakšnim letom smo se z družino odločili, da obiščemo Benetke, saj je mati že dlje časa imela željo, da bi obis-

kali to mesto, zanimala nas je tudi njihova kultura ter znamenitosti, seveda pa tudi hrana, saj naj bi v Italiji imeli 

najboljše testenine, pizze  in še kaj. 
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Ob 5.00 zjutraj smo se tako iz Maribora z avtobusom odpravili proti Beneški laguni. Ker je bila zgodnja ura,  sem 

večino vožnje na avtobusu prespala, prav tako moja družina. Vem pa, da je bila vožnja neskončno dolga. Ker smo 

na izlet odšli z agencijo, smo imeli tudi vodiča, ki nam je čez nekaj ur na avtobusu povedal, da smo prispeli in da 

od tukaj naprej pot nadaljujemo z ladjo. Ker imam vožnjo z ladjo zelo rada, sem se tega že zelo veselila. Kmalu 

smo se vkrcali in po enourni plovbi prispeli do Benetk, natančneje do Markovega trga. Ker je bilo poletje, so bile 

temperature res visoke, zato  bi v tistem trenutku najraje skočila v morje, vendar tega seveda nisem mogla stori-

ti. Izkrcali smo se z ladje ter se z vodičem počasi odpravili do prve znamenitosti. Ljudi je bilo res veliko, zato smo 

morali ves čas hoditi skupaj, da se kdo ne bi izgubil. 

Izvedeli smo, da je za Benetke zelo pomembna umetnost, ki jih je v času renesanse in baroka povzdignila zelo 

visoko. Gostile pa so tudi številne umetnike, kot so Guardi, Tintoretto, Giovanni Bellini in mnogi drugi. 

V Benetkah smo videli veliko cerkva, imajo jih kar 124, simbol Benetk pa je Bazilika svetega Marka.  

Za najstarejšo cerkev v Benetkah pa velja San Giacomo di Rialto, kljub temu da je imela kar nekaj strukturnih 

sprememb.  Doževa palača oziroma Palazzo Ducale in rezidenca beneškega patriarha oziroma Palazzo Patriarcale 

sta dve najslavnejši palači v Benetkah. Za Casa d'Oro oziroma Zlato hišo pa so značilne barve v modrih in zlatih 

odtenkih, kar ob sončni svetlobi izgleda čudovito. Velika kulturna znamenitost je tudi zvonik, ki velja za najvišjo 

zgradbo v Benetkah in se nahaja na Trgu svetega Marka. Zvonik je bil postavljen leta 1912 in predstavlja nado-

mestek originala, ki je bil zgrajen v 11. stoletju in se zrušil leta 1902. V Benetkah smo si ogledali tudi najlepšo 

vodno ulico oz. Canale Grande, po kateri se lahko zapelješ tudi z gondolo, vendar se mi za vožnjo nismo odločili. 

 Velika znamenitost Benetk pa so tudi beneške maske, ki jih prodajajo v skoraj vsaki trgovini. Tudi mi smo kupili 

eno za spomin. Ker so ure minile dokaj hitro, smo kmalu postali lačni, zato smo odšli v restavracijo, da bi nekaj 

pojedli. Ljudi je bilo res veliko in restavracije so bile nabito polne.  

Hrana tam je bila res odlična, seveda smo z družino jedli testenine in bili smo brez pripomb. Tudi zaposleni v res-

tavracijah in trgovinah so bili zelo prijazni  in vedno dobre volje. Ko se je naš izlet počasi bližal koncu, nam je 

vodič dal tudi nekaj prostega časa, da smo za kakšno uro ali dve lahko sami raziskovali po Benetkah. Ker me zelo 

zanima moda, sem bila nad mestom še toliko bolj navdušena. V izložbi nekaterih trgovin so visele čudovite oble-

ke, v drugih so imeli z diamanti okrašene čevlje. Saj veste, kako pravijo, diamanti so ženski najboljši prijatelji. V 

Benetkah mi ni bilo všeč le to, da so imeli cene res pretirano visoke. Če za primer vzamem kavo, v Sloveniji plača-

mo zanjo največ 2 evra, medtem ko smo v Benetkah za eno kavo plačali tudi 7 evrov. 

Mesto ima ogromno znamenitosti, ki si jih v enem dnevu ni mogoče ogledati, tako da izlet definitivno priporo-

čam. 

Nastja Simonič, 9. a 
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       Ocena nemškega filma Atlas   

DRAMA, KI TE PUSTI ŽEJNEGA PO DRAMI 

Napisala: Nives Ornik, 9. b 

Film Atlas je delo režiserja in scenarista Davida Nawratha, v družbi scenarista Paula Salisburya. Za produkcijo 

sta zaslužna Britta Knöller in Hans-Christian Schmid. Pod njihovim nadzorom je nastal film, izdan 25. aprila leta 

2019 v Nemčiji. 

Rdeča nit zgodbe poteka po poteh življenja 60-letnega Walterja, katerega vlogo je prevzel Rainer Bock, ki kot 

izseljevalec sodeluje pri prisilnih izselitvah nedolžnih ljudi v namene mastnega dobička pokvarjenih posamezni-

kov. Kot nekdanji dvigovalec uteži je najboljši in najzvestejši vlačilec, ki ga zaposli Roland Grone, ki ga igra Uwe 

Preuss, v svojem podjetju. Walter ignorira vse večjo bolečino, ki jo povzroča njegovo prelomno delo, ravno 

tako noče videti agonije ljudi, katerih sfero zasebnosti krši vsak dan, hkrati pa zasledimo njegov vsakodnevni 

izziv, pri katerem se spopada z bolečinami izgubljenega sina ter s krotenjem svoje temačne strani. 

Koncept same zgodbe se sliši zelo obetavno in ima veliko potenciala, da preraste v nekaj izstopajočega. Pa ven-

darle te določene stvari v filmu ne prepričajo ravno najbolj.  

Zaplet v samem filmu se zdi zasnovan na zelo dobri ideji, problem je v stopnjevanju in realiziranju zapletov in 

razpletov. Vsakič ko v določenem prizoru pričakuješ nadaljevanje, se le-ta konča in začne pri nečem drugem. 

Kot da določene scene nimajo svojega ogrodja. Ko se Walter in njegov sodelavec Alfred,  katerega igra Thor-

sten Merten, odpravita na pijačo, se prizor odrezavo konča in začne z nečim čisto drugim. Hkrati mi pa niso jas-

ni vsi prazni prizori, brez nekih dejanskih dogajanj, saj se zdi, da je večina dogodkov premalo samozavestnih, 

ne vsebujejo pretiranih dialogov, kar gledalca zmoti. Cel film si je treba razlagati na prikazovanju golih dejanj, 

pri katerih se osebe dejansko sploh ne pogovarjajo veliko, prizori pa so večinoma prikazani v mračnem ozračju, 

kar se sicer ujema s shemo same ideje.  

Filmu manjka napetost. Predvsem to. Nekaj, kar bi gledalca pritegnilo k nadaljnjemu ogledu. Osebno ne bi 

nadaljevala z ogledom, če mi ne bi bilo treba. Manjka napete glasbe, ki bi neprimerno izboljšala situacije, hkrati 

pa sem pogrešala napetega počutja igralcev v določenih prizorih. 

Igranje igralcev se zdi monotono, preveč enolično. Nekako je filmu primanjkovalo pristne igre posameznikov, s 

katero bi dosegli empatijo ali zmožnost vživetja v zgodbo izza ekrana. Skratka, glede na to, da je film uvrščen v 

kategorijo drame, bi bilo treba vse veliko bolj dramatično prikazati. 

Kar se tiče samih zvočnih efektov in glasbe, se mi je v določenih trenutkih zdela neprimerna samemu trenutku 

oziroma ni bila dovolj dramatična. Trenutke mizerije bi se dalo začiniti z glasbo v zelo žalostnem molu in trenu-

tke napetosti s hitro glasbo osprednje napetosti violin in spremljavo godalnega orkestra. Naj pa dodam, da so 

nekateri efekti izpadli kar ceneno; ko je Moussa hladnokrvno do krvi premlatil Alfreda, se je slišalo prej kot plo-

skanje, kot pa  udarjanje – torej spet zasledimo trenutek, kjer bi glede na strukturo zgodbe in določenih zaple-

tov pričakovali, da bodo prikazani noro dramatično in ne milo, kar se je vleklo skozi ves film – vsi prizori so pri-

kazani v enakem ozračju, kar nekako ne ustreza in s čimer se izrazi sama monotonost celotnega filma. 

Iz tega lahko zaključim, da film ni primeren za ljudi, ki jih je težko impresionirati in ki pričakujejo od igralcev, 

glasbe, napetosti, prikazov dogodkov maksimalno – torej stvari, ki VSE SKUPAJ poudarijo zgodbo in naredijo 

film odličen. Nekako te pusti žejnega, želiš si več! 

Sicer pa je sama zgodba kar obetavna, zato se je pa mogoče vredno prepričati na lastne oči in ušesa! 
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OBRAZNA HIMALAJA 

Včasih pride ta čas, ko manjka ti karizme in ljubezni, ko vse prepreke naenkrat se zdijo prave bolezni, ko besede 

bolijo bolj kot po navadi in ko se skupek idealizacij populacije kaže kot goreče srce … pa ne tisto hrepeneče goreče 

srce, temveč srce, ki v tebi goreče prepereva, tisti plamen, ki osivi srce, ga spremeni v saje in ga posrka v neprekin-

jeno ravnino mizerije, čistega kesanja, otožnosti, žalosti in nenehnega moraliziranja svojih dejanj, ki pa nikoli niso 

dovolj, da bi tvoja pljuča ostala na površju in preprosto dihala svež zrak, ki vate vliva neko upanje v namen tvojega 

obstoja, temveč se zmeraj in znova najde osebek, ki včasih nekako spominja na iztrebek, ki tvojih pljuč ne pusti pri 

življenju, temveč jih topi v vodi, pritekli s površja tvojih lic in kar je najhuje, je to, da pri tem doživlja satisfakcijo, ki 

hrani osebkov ego. Včasih pride ta čas. »Pa ali je tega res treba?« se vprašam. Čeprav te dušenje tvojih občutkov, 

ki se počasi, pa vendar hitro podirajo, ubija, se na koncu iz amebe spremeniš v večcelično ptico, ki poleti dosti viš-

je, kakor hodijo vsi povprečneži, ki so nekdaj dušili tvoja pljuča. Zato res včasih pride ta čas. Zato tudi pri meni 

obstaja perioda mojega obstoja, ki me definira tudi danes. 

Zbudim se v ozračju svojega še vedno vlažnega, suhoparno črno-belega vzglavnika. Nepopisna je bolečina, ki oblije 

podlago, na katero so pritrjene moje oči, moje oči, ki me sodijo v odsevu moje bolečine. Kot po navadi sem neje-

voljna in nemarna. Kaj bo pa danes presodil sodnik iz odseva? Trudno vstanem. Čutim napetost in kako trepetam. 

Prosim, ne poglej. Reši se umika še enega notranjega krika! Reši se, prosim te! Ko se še nagovarjam, da naj odne-

ham, znajdem se, ko stojim pred njim. Pred replikatorjem moje krute resnice, s katero živim iz dneva v dan. Pogle-

dam se. Gledam se. Oči vozijo po stezah, mojih obraznih potezah, in jih absorbirajo. Kako boli. Ta bolečina se vleče 

vse od volumna vseh gora na mojemu nosilcu obraza, koži in formira grenkobo v vseh pogledih. Še vedno boli. Boli 

me od zunaj … pa še kako bolj močno in peklensko zaudarja od znotraj. Sprijaznim se in pogledam na uro. Pozna 

sem že. Na izsušene okončine, s katerimi hodim, poveznem hlače, ki pa so tako ali tako usoda spletke današnje 

poniževanja kletke, nove debate paličaste konstrukcije moje genske produkcije. Kaj bom pa danes? Morda raven 

makadam? Nikoli se ne ve. Nataknem si še majico. Saj ne vem, kaj se mi zdi bolj bizarno: oblačila, ki mi tako ali 

tako ne prijajo, ali površina, na kateri visijo … kakorkoli. Svojo obrazno Himalajo zalijem z vodo. Ko zapeče površja 

problem, v meni ugasne do sebe še en ljubezni objem. Boli me še naprej in še naprej. Mogoče pa bo tabletka 

pogasila bolečine ogenj? Čeprav nerada, pogoltnem minimalistično roza jajčko – da mogoče ta tabletka, ki je not-

ranjim organom jedka, poteši to grenkobo. S težkimi koraki prestopim prag hiše in mami pomaham v slovo. Še 

vedno boli. Še vedno prsni koš je poln skrbi. Sram me je. Tako neznansko močno me je sram in še bolj me je sram, 

ko se Himalaje na obrazu dotakne veter in me spet opomni na mojo trenutno resnico. Sramujem se vsakega centi-

metra svojega sprednjega dela glave objekta in te obrazne Himalaje, prelite z rdečimi madeži, prav tako. Gledam v 

tla. Skrbi me. Mojo glavo spet preplavi do same sebe sovraštvo. Še naprej buljim v tla, nočem povzdigniti glave, se 

pokazati svetu in pokončno hoditi, pa čeprav že velik dosežek jutra bil je nag obraz. Vseeno boli dalje. 

Prispem v osnovno izobraževanja ustanovo. Na obraz narišem vsaj normalen izraz, saj veselja ravno ne znam igrati. 

Pa sem spet zamišljena in ravno ko razmišljam o kemiji svojih občutkov, zazvoni zvonec in že sem pri uri kemije. Pa 

vseeno, še vedno ni nehalo boleti. Takrat prisede. Ko sedaj pomislim na to, se kesam, da se še isti trenutek nisem 

presedla. Že moj ne preveč velikodušno razpoložen izraz lahko bi temu Petru bil dovolj, da če me že občutki utap-

ljajo, ne bi dovolil, da me čisto utopi. Pa me je. Ogledoval in buljil je v gorske fenomene, v moje nesreče namene, 

buljil je … in še dalje … in še dalje! Buljil je, pa čeprav sem ga gledala v oči in videla, da bulji vanje. Takrat me je 

utopil. Takrat moja pljuča niso mogla niti delno dihati, dušila so se. Še kar naprej so se dušila, jaz pa še vedno 

nisem razvila škrg ali se naučila plavati na površje, da bi lahko rešila samo sebe. Čeprav tega nisem pokazala, me je 

prizadelo. Ja, res je, ravno zato, ker sem videla, kako me je opazoval in se gnusil. Pa, Peter, ali ti res ni dovolj, da se 

še preveč gnusim sama sebi? Se ti zdi, da si želim živeti tako in da je to res moj ideal?! Ali res nisi mogel pogledati 

vstran? Še preden  poči film, se obrnem in si nadenem masko, ki me kamuflira vseh mojih tegob.   
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Ko je vsega skupaj enkrat končno konec, te moram razočarati, še naprej boli. Na žalost ne neha boleti, kot sem 

upala. Bolečina, vzdevki in štorije, naslovljene na moje ime, se na mojo dušo nalagajo. Pa upala sem, da ko se v 

moji glavi krojijo besede, iz njih usodne besedne zveze, iz teh pa usodni boleči stavki, da so ti vendarle zapisani s 

svinčnikom, da bi se mogoče lahko rešila vsaj ščepca skrbi in nadlog žalosti in bi vsaj nekatere povedi lahko 

poradirala in olajšala svojo dušo. Ne gre. Vse je zapisano s črno kulico in ko se stavki nabirajo, črna barva ustvar-

ja temo v moji duši. Tako se vedno bolj ne maram, tako svojo dušo param in tako nevede, počasi razpadam. Zdi 

se, da ta Himalaja, ki se vije po mojemu obrazu, raste in se širi. Tako rastejo in se širijo tudi vsi moji problemi. 

           

Prižgem si moderne dobe igračo, ki mi posveti z novimi frazami na dan. Danes grdoba, jutri deska, pojutrišnjem 

hlod, čez tri dni že Fiona. Ko pa se na zaslonu prelije še smrtne želje zate izkaz, vidiš, kako danes človeška osno-

va nič več ni dobrota, temveč je to postala škodoželjnost. Saj so samo otroci, ne? »Saj si ti samo deklica, saj boš 

razumela, kot razumeš vse, pa saj te ne bo prizadelo, ker je vse to samo navaden štos in je smešno,« si verjetno 

mislijo? Saj ne vem. Pa vseeno, čas še vedno teče in življenje gre naprej. 

           

Tako zvečer, ko vse v naši hiši potihne, ti izrazi v mojih mislih ponovno oživijo. Takrat vedno zaboli še bolj, kot je 

bolelo kadar koli prej. Takrat zame konča se pust in z obraza pade maska. Takrat pod luno in krivimi zvezdami 

svoje usode obnemim, po nečem, česar nimam, hrepenim, takrat dokončno se utopim, takrat se zdi, da zmanj-

kalo je kisika in takrat voda iz pljuč izpodriva vodo izza oči, takrat neslišni krik postane moje bolečine dotik, 

takrat, pod krivimi zvezdami, še bolj je kriv moj obraz, kriv je preklete sodbe iz odseva, takrat krive so še bolj nji-

hove besede. Pogreznem se še globlje, na dno oceana mimikrije čustev, takrat teče iz oči mrtva reka … kakšna 

reka, celo morje! Pa, ali je možno, da zmaga diši po solinah z rdečih lic? V takšnih razmerah zaspim in zmagi bli-

žje se zbudim.     

Nives Ornik, 9. b  
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Potopis:  ODKRILI SO DUHOVE 
 

Pred približno dvema letoma smo odšli na šolsko ekskurzijo v Postojno, da bi obiskali dve pomembni znameni-

tosti tega kraja. Postojna je mesto v jugozahodni Sloveniji. Ima nekaj več kot 16 tisoč prebivalcev. Potovali smo 

z avtobusom, na katerega smo vstopili pri naši šoli, OŠ Sveta Ana, ki se nahaja v občini Sveta Ana v Slovenskih 

goricah. Od šole do Postojne je približno 200 kilometrov razdalje, vozili smo se približno dve uri. Na našem 

potovanju smo se peljali skozi Maribor, Celje, Trojane in Ljubljano. Sledili smo avtocesti »Ljubljana–Koper« in 

takoj ko smo prispeli izven Ljubljane, so nadaljnjo pot nakazovale velike označevalne table, ki so kazale pot pro-

ti Postojnski jami.  

                                  

 

Predjamski grad 
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POSTOJNSKA JAMA 

Največja znamenitost Postojne je Postojnska jama, ki smo jo na ekskurziji tudi obiskali. Ta kraški jamski sistem v 

bližini Postojne je drugi najdaljši v Sloveniji in je tudi največja turistična jama Dinarskega Krasa. Največja globina 

jame je 115 metrov. Stalna temperatura v notranjosti jame je bila še pred nekaj leti približno 8 °C, danes pa se gib-

lje med 8 in 10 °C, kar je posledica globalnih klimatskih sprememb. Jamo smo si ogledali na začetku meseca junija, 

takrat so temperature zunaj že zelo visoke in je vstop v jamo neizmerno prijal. V notranjost jame nas je popeljal 

jamski vlak, za katerega sem že večkrat slišala. Med vožnjo smo lahko opazovali suhe rove nekdanje Pivke in prav 

tako najrazličnejše kapnike različnih barv, oblik in velikosti. Vodiči so nam govorili o nastanku jame ter nam poka-

zali stalaktite in stalagmite ter seveda zelo znano človeško ribico. Jama mi je bila zelo všeč, veliko novega sem 

videla in se tudi ogromno naučila. Posebej všeč pa mi je bil jamski zrak, ki je bil svež in v poletnem času zelo osve-

žujoč.                           

PREDJAMSKI GRAD 

Po ogledu jame smo se odpravili na pot proti Predjamskemu gradu, ki leži 9 km od Postojnske jame. Grad so leta 

1274 zgradili oglejski opati in mu dali gotsko podobo. Kasneje ga je dal prezidati novi lastnik Erazem Predjamski. 

Predjamski grad velja za edini v celoti ohranjen jamski grad v Evropi. Ko smo prispeli na cilj, smo bili zelo navduše-

ni, grad je namreč  izgledal veličastno in zares je bil nekaj posebnega. Zaposleni so nas zelo lepo pričakali in nam 

takoj dali naprave, ne spomnim se, kako se jim reče, izgledale so kot nekakšni »voki tokiji«. Te naprave so nas 

vodile po gradu in nam dajale informacije, kot na primer, kdo je živel na gradu, za kaj so uporabljali kateri prostor 

itd. Najbolj se mi je vtisnil v spomin prostor, v katerega so zapirali ljudi in jih mučili. Vse je bilo tako dobro prikaza-

no, da si lahko občutil, kakšno je bilo življenje nekoč. Zapomnila sem si tudi zanimivost, da so na gradu odkrili 

duhove, kar naredi vse še toliko bolj zastrašujoče. 

Tako Postojnska jama kot Predjamski grad sta na meni pustila zelo dober vtis. Vsekakor se želim še vsaj enkrat 

vrniti tja in to podeliti s svojo družino. Izlet v Postojnsko jamo in Predjamski grad bi z veseljem priporočila tudi 

vsem, ki ju še niso imeli možnosti obiskati, ker verjamem, da bosta, tako kot na meni, tudi na drugih pustila pose-

ben pečat.  

            Rika Ritzinger Kacijan 
MEINE FERIEN 

Ich bin dieses Jahr nach Kroatien gefahren, nach Crikvenica. Wir blieben da eine Woche. Das Wetter war sehr schön 

und sonnig. Am ersten Tag regnete es. Ich mag diese Ferien, weil sie sehr lustig und schön waren. Wahrend der 

Woche sind wir zum Meer gefahren und sind auch geschwommen. Das Meer war sehr warm und die Sonne hat geb-

rannt. In Crikvenica kann man auch mit einem Schiff zu einer Insel fahren. Die Insel war sehr schön und groß. Ich 

habe da Fotos gemacht. Wir waren da einen Tag. Wir haben auch Essen auf dem Schiff bekommen. Ich habe mich 

auf dem Schiff sehr schlecht gefühlt, aber ich war okay. Nach den Ferien fühlte ich mich nicht gut, weil ich da blei-

ben wollte. Aber nach den Ferien hatte ich meinen Geburtstag und ich habe meine Freundinnen zur Party eingela-

den. Es war ein sehr schöner Tag. 

Arabela Lovrenčič, 8. b 
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Dolgi otok, Kornati in skriti otočki Hrvaške z jadrnico 

v sedmih dneh 

Smo družina, ki že od nekdaj potuje pozimi in jeseni v gore na smučanje ali pa kar tako na oddih malo višje. Poleti 

in spomladi pa na morje, se kopat ali kolesarit. Nikoli nismo preveč marali poletnega poležavanja na plaži in tiste 

vsakodnevne rutine na morju, se zbuditi, nekaj pojest, potem na plažo prinesti vse blazine in brisače, se cel dan 

»valjati« po plaži, zmes oditi na kosilo in potem spet ista pesem do večerje, zvečer pa morda v mesto na sladoled, 

večerjo. Vedno smo se radi zabavali, imeli morda drugačne počitnice, bolj adrenalinske. 

Oče je že več let hodil na jadranja s prijatelji, ne samo poleti, tudi jeseni in spomladi. Tako se je odločil, da želi tudi 

nas popeljati na takšne počitnice. Tri leta nazaj je opravil izpit za ladje dolge do trinajst metrov, nato pa pol leta 

zatem še izpit za radijsko postajo (imajo jo samo večje ladje). Tako smo zadnjih par let hodili poleti na jadranja pri-

bližno dvakrat na leto. 

Lansko leto zadnji teden v avgustu so bili pri nas na obisku družinski prijatelji. Ker smo ravno prišli s  jadranja, smo 

jim pripovedovali o potovanju. Nad jadranjem so bili navdušeni in prišli smo na idejo, da naše počitnice ponovimo 

še enkrat skupaj z njimi. 

Tako smo se zelo spontano, le en teden po obisku naših prijateljev, že peljali na morje. Izpluli smo v marini Baotič 

v kraju Seget Donji, ki leži le 1 km zahodno od mesta Trogir. Marina je moderna in dobro opremljena. Poleg servis-

nih storitev ima bazen, restavracijo, bar, plažo in bencinsko črpalko. Na voljo je 400 privezov v morju in 150 na 

kopnem. Privezi so primerni za plovila dolžine do 60 m. Pluli smo z do zdaj največjo ladjo DUFOUR 460, dolgo več 

kot 15 metrov. Bilo nas je osem. Moj oče, mama, sestra, brat in jaz, ter družinski prijatelji Igor, (kličemo ga Jacky), 

žena Renata in njuna hči Bronja. 

Preden smo v soboto 3. avgusta prispeli v marino, smo se še odpravili v mesto Trogir, kjer smo si na hitro ogledali 

mestno jedro, spili eno pijačo in se odpravili v trgovino, saj smo si morali nakupiti hrano približno za en teden. Po 

našem kratkem obisku mesta smo se odpravili naravnost v marino. Oče in Jacky sta odšla do čarter združbe, pri 

kateri smo najeli ladjo, da sta uredila papirje. Mama in Renata sta odnesli prtljago do ladje, otroci pa smo razisko-

vali marino ter si ogledovali druge ladje. Končno smo ob štirih popoldan izpluli iz marine. Ker je bilo že relativno 

pozno, smo se odločili da prespimo v zalivu Maslinac na otoku Šolta, na poti tja smo se peljali tudi mimo otoka 

Čiovo ter rta Okrug Donji. Sicer smo prvi dan hoteli spati nekje bolj na odprtem morju, ampak nam to zaradi veli-

kih valov in vetra ni uspelo. Tako  smo se pozno zvečer zasidrali v zalivu Maslinac, kjer nas je pričakal čudovit sonč-

ni zahod. 

Naslednje jutro, v nedeljo, 4. avgusta, sva se z Bronjo zbudili približno ob osmih, a mi smo že pluli. Oče se je nam-

reč zbudil že ob šestih in nadaljeval z našo potjo, vsi ostali so bili že prav tako budi, pojedli so tudi zajtrk. Z Bronjo 

sva zajtrkovali kar med potjo v kuhinji. Vsakič, ko se odpravimo na jadranje, smo brez končnega cilja, radi imamo 

spontane poti in potovanja, zato tudi tokrat nismo vedeli, kako daleč bomo prišli. Tako smo se peljali mimo otoka 

Drvenik Veli, ter se peljali vzdolž obale proti Šibeniku. Po poti do našega prenočišča smo imeli še kosilo. Približno 

ob treh popoldan smo prispeli na otok Zlarin, ki leži točno nasproti Šibenika. Tukaj smo se privezali na bojo. Do 

večera smo se še malo kopali ter skakali v morje. Najraje skačemo na glavo is špica jadrnice, ladje, se fotografira-

mo pod vodo in potapljamo. 

Dobro jutro! Tukaj je že naš tretji dan popotovanja. V ponedeljek, 5. avgusta, smo začeli z našo plovbo malo kas-

neje kot prejšnje dni. Izpluli smo približno ob devetih, saj smo se še zjutraj kopali. Peljali smo se med otokoma 

Tijat in Zmajan, nato po zahodni strani otoka Murter in se približno ob dveh zasidrali v zalivu Betina na severni 

strani prej omenjenega otoka. Tukaj smo imeli kosilo ter popoldansko kopanje. Našo pot pa smo nadaljevali dve 

uri za tem ter približno ob šestih zvečer prispeli na otok Vrgada, kjer smo se privezali na bojo in prenočili. 
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V torek, 6. avgusta, naš četrti dan potovanja, smo odpluli naprej. Pluli smo po kanalu med celino in otokom Pašma-

nom. Na naši poti smo se peljali mimo celinskih mestec Pakoštane, Biograd na morju, Sveti Filip in Jakob in Sukošan 

ter naposled kosili v majhnem zalivu blizu mesteca Kukljica na otoku Ugljan. Zdaj smo bili že na polovici potovanja 

in kot cilj smo si zastavili, da priplujemo vsaj do polovice Dolgega otoka. Tako smo se odločili, da odplujemo nazaj 

po poti, po kateri smo prišli zjutraj, ter na koncu otoka Pašman zavijemo prti zahodu, ter prespimo na otoku Žut, ki 

spada pod nacionalni park Kornati, o katerem bom povedala več kasneje. 

Sreda, 7. avgust 2019, je bil eden izmed tistih redkih dni, ko smo izpluli relativno pozno, med deveto in deseto uro. 

Zjutraj smo se še kopali in v miru pozajtrkovali. Komaj smo zares izpluli in mojo mamo je poklicala prijateljica. Med 

pogovorom sta ugotovili, da so tudi oni na morju in to ne daleč vstran od nas, otok Iž, tudi oni so bili tam z ladjo. 

Tako smo se dogovorili, da se srečamo in ta dan smo na tem otoku tudi prespali. Ker nas je bilo veliko na kupu, kot 

sem že prej povedala na naši ladji nas je bilo osem, na njihovi pa pet (mamina prijateljica, njen mož, ter njuni hčeri 

Lina in Lana, slednja je iste starosti kot jaz), je bila to prava zabava. Skakali smo v vodo, se fotografirali, vozili s 

supom in sončili na velikih napihljivih flamingih, samorogih, … 

Ker smo se prejšnjo noč zabavali, smo naslednji dan spet odpluli zgodaj zjutraj. Torej v četrtek, 8. avgusta, smo se 

odpravili na otok Rava, tukaj smo imeli kosilo. Moj brat Brin je ujel nekaj rib, tako da smo  jih spekli na žaru kar za 

kosilo. Hitro po kosilu smo se še ustavili na Dolgem otoku in se zapeljali v enega izmed skritih bunkerjev za ladje, ki 

ga je uporabljala hrvaška vojska med vojnami. To je bil naš šesti dan plovbe in še niti enkrat nismo stopili na kopno, 

zmanjkovalo pa nam je tudi goriva za jadrnico in vode.  Tako smo se odločili zapeljati v majhno mestece, z bencin-

sko črpalko za ladje na Dolgem otoku. V mestecu Sali sta oče in Jacky poskrbela za ladjo. Mama, Renata ter mi otro-

ci pa smo se odpravili v mesto, kjer smo odšli po nakupih, saj nam je primanjkovalo hrane. Kasneje sta za nami priš-

la še oče in Jacky, skupaj smo se ustavili na sladoledu. Nato pa se odpravili naprej, saj smo se odločili, da bomo to 

noč prespali v enem izmed zalivov v Kornatih. Kornati so nacionalni park, zajemajo otok Kornat ter par manjših oto-

čkov. Eden izmed najlepših delov je po mojem mnenju zaliv Telašćica z res prečudovito turkizno vodo. Hoteli smo 

prespati v zalivu Vrulje. Prekrasen zaliv s približno dvajset prebivalci, v zalivu prav tako ni avtomobilov, je pa to 

eden izmed mojih najljubših, tukaj smo namreč spali lansko leto. Na žalost so bili letos vsi privezi zasedeni, tako da 

smo se zasidrali v bližnjem zalivu. Tam je bila zasidrana ena izmed največjih zasebnih ladij kar sem jih kdaj koli vide-

la, imela je celo lasten helikopter, kot v filmu, ter izobešeno nekakšno arabsko zastavo, tako smo sklepali, da je v 

lasti enega izmed šejkov, naftnih mogotcev. 

V petek, 9.avgusta, smo se zjutraj zbudili v zalivu na otoku Kornat. Ta večer smo že morali biti v  marini, v kateri 

smo prejšnjo soboto izpluli, saj je prišel potapljač, da je pregledal vse ladje čarter podjetij. V glavnem potapljač pre-

veri, če je ladja poškodovana po dnu, zato tudi pred odhodom nanjo plačamo kavcijo, neke vrste zastavimo denar 

za ladjo. Tako smo ta dan pojedli zajtrk in kosilo kar na poti v marino in se nismo nikjer ustavljali. V marino smo pri-

speli približno ob petih popoldan, ter ladjo ponovno napolnili z gorivom, marina ima namreč lastno bencinsko pos-

tajo, ker moraš po pravilih ladjo čarter združbi vrniti s polnim rezervoarjem. Po pregledu ladje je potapljač ugotovil, 

da ladje nismo poškodovali, tako so nam povrnili vso kavcijo. Imeli smo pa tudi srečo s parkiranjem jadrnice. Vsi, ki 

so namreč vozniki večjih ladij ali pa so »skiperji« vedo, da ja to eden iz med najtežjih delov. Turisti na ladjah se 

namreč menjajo vsak teden, torej je vsak petek v marini grozna gneče, praktično vsi privezi so zasedeni. Da te stla-

čijo v marino, dobesedno odvežejo vse ladje na pomolu, da se prostor sprosti, nato pa ladjo parkiraš, oni pa spet 

privežejo vse ladje, cel kaos, a ko kapitan, v našem primeru moj oče, parkira ladjo brez poškodb, smo vsi srečni. 

Vsakič, ko gremo jadrat, je najprej panika in živčnost, potem pa olajšanje, ko ladjo parkiramo. Ko smo že bili v mari-

ni, smo se odpravili v mesto Trogir na večerjo. Zvečer smo se pozno vrnili na ladjo, ter se oprhali in odšli spat. Mor-

da še nikoli nisem omenila, ampak vsakič, ko gremo na jadranje, spim zunaj na kavču, ki ga ima jadrnica na palubi,  
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čeprav je postelj več kot dovolj. Ljubim zvok valov, ko zaspim, in toplega vetriča, ki me poboža za lahko noč. Tako 

sem tudi to večer spala na palubi, še preden sem zaspala, sem pregledala sporočila in novice na telefonu. Kar 

naenkrat sem zagledala, da je na našo ladjo hodil starejši gospod, imel jih je kakšnih šestdeset. Seveda so tukaj lju-

dje iz vsega sveta, presenetljivo ogromno Angležev, ki prispejo sem z letalom na bližnje letališče, pa ogromno Mad-

žarov. No, tako sem gospodu, bil je Anglež, obrazložila, da je na napačni ladji. Hvala bogu, da se v šoli učim angleš-

ko, zdaj vsaj vem kdaj mi pride kaj takega prav. Drugače pa je bil gospod zelo uvideven in se mi je prijazno opravičil 

ter odšel. 

Tako, naše potovanje se zaključuje. V soboto, 10. avgusta, smo se zbudili, spakirali in se še zadnjič odpravili v mes-

to, na tržnico. To je bilo obvezno. Tržnica v Trogirju je kar velika. Poleti ko pa je tam veliko ljudi ter je zelo zatohlo 

in vroče, ti ob vseh teh vonjavah postane kar slabo. Ampak bilo je vredno, saj na tržnici prodajajo eno iz med mojih 

najboljših jedi, vloženo hobotnico, ki je sicer draga jed, a je po mojem mnenju vredna vsakega centa. Po obisku trž-

nice in moji zalogi hobotnic smo se odpravili do avtomobila ter naravnost domov.   

Jadranje je nedvomno ena iz med mojih najljubših vrst potovanj. Priporočila bi ga vsakemu, ki ima to možnost. 

Poleg vsega luksuza, ki ti ga nudi ladja, je jadranje v pravem pomenu besede ekstra adrenalinska izkušnja. Ko se 

jadrnica nagne, tako, da so okna skoraj pod vodo in ko veter piha tako, močno, da se ti zdi kot da boš vsak čas pole-

tel, ti kri zares požene po žilah. Tako smo po dobrem enem tednu zaključili naše popotovanje po Kornatih, Dolgem 

otoku in drugih skritih otočkih Hrvaške. 

             Zarja Peček, 9. b  

Maruša Fluher, 8. a 

GAJIN SVET — film 
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Nuša Rojko, 9. a 

Tamara Dvoršak, 9. b 

Žana Hočevar, 9. b  

Ines Zadravec, 8. b 
Ines Zadravec, 8. b 

Maruša Fluher, 8. a 
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Vita Peček, 7. a  
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Zarja Peček, 9. b  

Marcel Zemljič, 8. a Juš Pogorevc Hafner, 8. a 
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         PRAKTIČNI NASVETI 

Za večerjo sem pripravila zdrave palačinke s 

kokosovo moko in svežim sadjem. 

Eva Perko, 6. a  

Ker smo se odločili, da bomo dan preživeli zdra-

vo, sva tudi za kosilo naredili zdrav obrok: 

 pečene piščančje prsi na kokosovi maščobi, 

 dušen riž, 

 kuhano zelenjavo, 

 domačo zeleno solato. 
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 REŠI, SAJ ZNAŠ 

Nastja Simonič, 9. 

Rika Kacijan Ritzinger, 9. a 
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   REŠI, SAJ ZNAŠ 

Gregor Jančar, 1. a 
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 REŠI, SAJ ZNAŠ 

Tamara Dvoršak, 9. b  

Klara Kostanjevec, 9. b  
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Vita Peček, 7. a  https://www.mojsmeh.si/janezek/  

Želva in rop 

Se sprehaja želva po cesti, in jo oropa 12 polžev. 

Pride policija. 

Želva: »Joj, se ničesar ne spomnim, je potekalo vse tako hitro ...« 

Vreme 

 
Gresta prašič in pes po cesti pa začne deževati. 

Reče prašič: »Pasje vreme.« 

Pa reče pes: »Ja, svinjsko lije.« 

Dvigalo 

Janezek teče po hodniku, vrata dvigala se počasi 

zapirajo. 

Ženska stisne gumb in vpraša: 

»Ali greste z nami?« 

»Ah, ne … zalet za stopnice jemljem!« 

Izostanek od pouka 

Učiteljica se obregne ob Janezka: 

»Janezek, včeraj si spet manjkal v šoli. Kaj se dogaja?« 

»Babica je zbolela.« 

»Vsakič, ko manjkaš v šoli, je tvoja babica bolna. Ne verjamem ti!« 

»Veste učiteljica, tudi pri nas doma sumimo, da babica le igra.« 

Sir z luknjami 

Mati prinese Janezku sir, a ta ji potoži: 

»Mami, ta sir ima luknje.« 

Mami ga pomiri in mu svetuje: 

»Janezek, sir pojej, luknje pa pusti.« 

Jabolko 

»Janezek, nariši nam jabolko,« 

naroči učiteljica. 

»Hočete sladko ali kislo?« 

ji hudomušno odgovori Janezek.  

https://www.mojsmeh.si/janezek/
https://www.naj-vici.com/vici-o-zivalih/zelva-in-rop
https://www.naj-vici.com/vici-o-zivalih/vreme

