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DRAGE UČENKE IN UČENCI!
Pred vami je verjetno najlepši čas v letu. Ne, ni božični čas, prihajajo
poletne počitnice. Zaslužene, verjameva, saj sva med letom opazovali vaš
trud in zagnanost pri delu.
Hitro je minilo tole šolsko leto, kajne. Stkali ste nova prijateljstva, usvojili
veliko novega znanja in spoznali mnogo zanimivih stvari. Na obrazih so bili
zdaj nasmehi, zdaj solze, pa kaj zato, tudi to je del odraščanja. Kadar so
nasmehi in solze na mestu, se iz tega nekaj naučimo in postajamo boljši
ljudje.
Pred vami so počitnice, čas brezskrbne igre in zabave, čas sproščenih in
razigranih dni. Čas, ko se bodo šolske torbe dolgočasile v kotu sobe in
nestrpno čakale, da jim septembra zopet posvetite svojo pozornost. Vam
pa, verjameva, ne bo dolgčas. Dneve si naredite zabavne. Pojdite v
naravo, privoščite si igro, preberite kakšno knjigo, družite se s prijatelji.
Seveda pri tem ne pozabite na svojo varnost, saj si vsi na šoli želimo, da
se septembra zopet srečamo v šolskih klopeh nasmejani in razigrani ter
pripravljeni na nove izzive.
Če pa želite, da vam letošnje počitnice ostanejo v daljšem spominu, pa
pišite dnevnik. Tako si boste ustvarili spomine za prihodnost.
Nasvidenje 3. septembra 2018.
Vaši Sonja in Alenka

Irma Huskić, 2. a
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tretjem razredu. Moja prva
generacija je bila leta 1981, z
nekaterimi učenci se še sedaj
srečujemo. Bilo je zelo zabavno.

Kako se spominjate vaših
začetkov?
Pravijo, da je vsak začetek težak.
Tudi za mene je bilo težko začeti.
Učiteljica z malo izkušnjami, razred
zelo številčen, odgovornost pri delu z
mladimi je bila velika. Zelo sem se
trudila, da sem bila do vsakega
učenca pravična, spoštljiva in sem
svoje delo vestno opravljala. Mislim,
da mi je to uspelo in tega se držim
še vedno.
Ali se je šola kaj spremenila?
Šola se je kot stavba precej
obnavljala, pridobili smo novejšo
opremo, sodobnejše učne
pripomočke, zamenjalo se je kar
nekaj učiteljic in učiteljev, pa tudi
ravnateljica. Pouka že nekaj časa ni
več v dveh izmenah. Učencev je
nekoliko manj v razredih. Odnos do
dela v šoli in delovnih obveznosti
doma se je spremenil. Učenci so bili
tudi pred leti razigrani in polni
domislic, a toliko niso izostajali od
pouka. S tabori in aktivnostmi v
naravi smo začeli v 90. letih. Danes
imajo učenci veliko možnosti za
pridobivanje znanj tudi izven pouka,
dostopno jim je več vrst
informacijske tehnologije kot nekoč.
Tako je tudi pester in raznolik pouk
pri posameznih učiteljih. Vse te
pridobitve se odražajo v številnih
dejavnostih, tekmovanjih, natečajih,
nastopih in sodelovanju s številnimi
organizacijami in društvi. Menim, da
je šola sedaj bogatejša in
prijaznejša.

Pogovor z našo ravnateljico, gospo
Sonjo Šorli
Kako se spominjate preteklih let
naše šole?
Šola je bila zgrajena leta 1976. V
naselju je bilo veliko šoloobveznih
otrok in kmalu je postala ena stavba
premajhna. Zgradili so še eno šolo,
ki se sedaj imenuje Božidarja Jakca.
Učitelji smo poučevali v obeh
stavbah. Učencev je bilo v razredu
tudi po 33, bili so pridni in bolj
delavni, kot so mnogi sedaj. Tudi
ugodnosti pri pouku in za pouk so
imeli manj. Z napredkom tehnologij
in izobraževanjem na tem področju,
je tudi pouk in načini poučevanja
postalo sodobnejše.
Kdaj ste začeli poučevati na naši
šoli?
Takoj po študiju na Pedagoški
fakulteti sem začela poučevati v
Vr ljak pegic

Učenci novinarskega krožka
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OŠ KARLA DESTOVNIKA‐KAJUHA ‐
NAŠA ŠOLA

1. septembra leta 1976 so otroci
prvič sedli v učilnice šole Karla
DestovnikaKajuha. Takrat so
sprejeli 967 učencev in od tega jih je
bilo 112 iz šole Hrušica.
Ko je Štepanjsko naselje dobilo
končno podobo, je bilo kar veliko
željnih otrok po znanju. Učili so se v
dveh izmenah. Največ otrok pa je
naša šola beležila leta 1986/87, in
sicer 1663. Ker je postajala
premajhna so v bližini zgradili še OŠ
Božidarja Jakca.
Šola že od začetka nosi ime po
pesniku Karlu DestovnikuKajuhu.

Karel Destovnik‐Kajuh (1922‐1944)
Rojen je bil v Šoštanju. Po OŠ je obiskoval
gimnazijo v Celju, kjer so ga 1940 izključili
zaradi kominističnih idej. Od 1934 bil
aktiven član komunistične mladinske
organizacije. Ob napadu na Jugoslavijo je
odšel s prostovoljci v Zasavsko hribovje; bil
zaprt v Šmartnem pri Slovenj Gradcu,
septembra 1941 je ilegalno bival v
Ljubljan. Avgusta 1943 je odšel v partizane
in bil vodja kulturniške skupine v XIV.
udarni diviziji. Januarja 1944 je odšel z
divizijo čez Hrvaško na Štajersko in bil 22.
februarja ustreljen na Žlebnikovi domačij.
Pesmi je začel pisati v nižji gimnaziji; hkrati
je sodeloval v naprednem kulturnem in
političnem življenju v Šoštanju. 1940 je
napisal cikel Žalostnih. V mariborskem
obdobju je pričel pisati eseje (o nalogah
sodobne poezije); kot prevajalec je
sodeloval pri Knjigi za vsakogar (o sodobni
ruski književnosti) ter prevedel dve črtici
Maksima Gorkega.1942 pripravil pesniško
zbirko Markacije. Osrednji pesniški navdih
so mu bila načela OF in ideja novega
sveta. Pesniški vrh je dosegel v polemični
Slovenski pesmi, ciklusu Ljubezenske in
Vr ljak pegic

nekaterih značilnih ženskih pesmih (Kje si,
mati, Materi padlega partizana, Materi treh
partizanov, Dekle v zaporu). Prva tiskana
izdaja njegovih pesmi je izšla v Klopčičevem
uredništvu leta 1945 v Ljubljani. Po vojni je
izšlo preko trideset različnih izdaj njegovih
pesmi in veliko prevodov v druge jezike.
Številne njegove pesmi so uglasbene.

Uroš Jugović, 4. b

Šolske himne še nimamo, morda pa bo
takale?

Šolska himna
Mi pridni učenci smo,
radi se učimo in se smejimo.
V Štepanjskem naselju naša šola stoji,
radi vanjo zahajamo mi.
Za prihodnost se nihče ne boji,
saj ona vneto nam znanje deli.
Filip Miletić, 4. b
‐5‐
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"Hm … spomnim se, da sem bila kot učenka
zelo energična, radovedna in včasih tudi
klepetava. Spomnim se, da sem v drugem
razredu učiteljico med poukom prosila, ali
grem lahko na stranišče. Tam sem srečala še
dve učenki in tako sem se z njima
pogovarjala, smejala in nato tekala po
hodniku. Ker je bilo to bolj pro koncu
šolske ure, sem bila na hodniku vse do
odmora. Ko pa sem po odmoru želela v
razred, mi je učiteljica zaklenila vrata."
Bi se nam prosim na kratko predstavili?
Ali imate kakšen vzdevek? Nam ga
zaupate?
Sem Tamara Sunarić, stara sem 25 let. Na
Pedagoški fakulteti sem ne dolgo nazaj
uspešno končala študij Razrednega pouka.
V času študija sem opravljala različna
študentska dela, že več kot pet let v
popoldanskem času delujem kot učiteljica
plavanja, vaditeljica telovadbe za mlajše
otroke in animatorka pri Zavodu Grega.
Poleg tega sem si delovne izkušnje nabirala
tudi drugje. Izpostavila bi morda delo
vzgojiteljice na letovanju v Pacugu z Zvezo
prijateljev mladine VičRudnik. Kot učiteljica
sem nekaj mesecev delala na OŠ Valentina
Vodnika, v letošnjem šolskem letu pa sem
svojo pot nadaljevala na OŠ KDK, kjer
enostavno uživam. Trenutno sem učiteljica
podaljšanega bivanja v prvem in tretjem
razredu, poleg tega pa izvajam tudi ure
učne pomoči in dodatne ure za poučevanje
učencev priseljencev. V prostem času rada
tečem, hodim v hribe, kolesarim in se
družim s prijatelji. Prijatelji in sorodniki me
po navadi kličejo Tamy.
Kako ste preživeli otroštvo? Česa se
najbolj spominjate iz tega obdobje?
Svojega otroštva se zelo rada spomnim, to
je bilo obdobje, v katerem sem doživela
veliko lepih in nepozabnih trenutkov. Kot
Vr ljak pegic

otrok sem veliko časa preživela zunaj, na
igrišču s prijatelji. Igrali smo se skrivalnice,
si izdelovali hišice na drevesu, kolesarili in
igrali med dvema ognjema. Spomnim se,
da smo se zelo veselili dežja, saj smo po
dežju radi rolali in se lovili po spolzkih
pločnikih.
Katero OŠ ste obiskovali? Kaj je bila
vaša največja neumnost, ki ste jo
naredili, ko ste hodili v OŠ?
Obiskovala sem OŠ Karla Destovnika
Kajuha. Hm … spomnim se, da sem bila kot
učenka zelo energična, radovedna in včasih
tudi klepetava. Spomnim se, da sem v
drugem razredu učiteljico med poukom
prosila, ali grem lahko na stranišče. Tam
sem srečala še dve učenki in tako sem se z
njima pogovarjala, smejala in nato tekala po
hodniku. Ker je bilo to bolj proti koncu
šolske ure, sem bila na hodniku vse do
odmora. Ko pa sem po odmoru želela v
razred, mi je učiteljica zaklenila vrata. Zelo
sem se ustrašila, saj nisem vedela, kje so.
Učiteljica pa je z učenci sedela v razredu.
Čez nekaj časa mi je je jezno odprla vrata
in sledil je pogovor. Moram priznati, da me
je bilo zelo sram, učiteljici sem se opravičila
‐6‐
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in tega nisem več ponovila.
Kateri učitelji so se vam najbolj vtisnili v
spomini?
Vseh učiteljev se spomnim, saj mislim, da
prav vsak učitelj na učencu pusti nekakšen
pečat. Morda bi izpostavila g. Marka
Brumna, ki nas je naučil, da le z vajo in s
trudom lahko dosežemo, to kar želimo.
Kljub ''strogemu'' videzu, nas je pri svojih
urah velikokrat nasmejal z vici in s šalami
tako na svoj kot na naš račun. Prav tako so
mi v spominu ostale ure kemije in biologije
pri ge. Ani Košir, ki nam je vsakič z veseljem
odgovarjala na vsa naša radovedna
vprašanja in nas spodbujala pri sodelovanju
na raznih tekmovanjih. Prav gotovo bi lahko
še naštevala, saj sem se kot učenka na naši
OŠ res dobro počutila. No seveda, da so bili
včasih tudi kakšni malo manj prijetni
trenutki, mogoče kakšna slaba ocena ali pa
graja katerega učitelja.
Kdaj imate rojstni dan, kaj ste po
horoskopu?
6. 4. 1993, oven.
Vaš najljubši letni čas je?
Definitivno poletje.
Kaj vas je navdihnilo za ta poklic?
Zagotovo lepi spomini na osnovno šolo.
Prav tako pa že od nekdaj zelo uživam pri
delu oz. igri z otroki. Ker pa imam dve mlajši
sestri, sem se že v preteklosti velikokrat
znašla v vlogi učiteljice, ko sem jima
pomagala pri učenju in razlagi kakšne
vsebine. Tako sem sčasoma ugotovila, da to
zelo rada počnem in da si želim poučevati
tudi druge otroke.
Kako preživljate prosti čas?
Prostega časa nikoli nisem imela prav dosti.
Saj sem v najstniških letih trenirala rokomet,
tako so bili moji popoldnevi vedno zasedeni
s treningi, vikendi pa seveda s tekmami.
Kasneje med študijem pa sem, ko mi je čas
dopuščal, opravljala različna študentska
dela.
Vseeno pa sem seveda vedno našla čas za
prijatelje, izlete in oddih v naravi. Zelo rada
se odpravim na krajši izlet, do morja ali
morda v hribe s sestrama, prijatelji ali
fantom. Prav tako rada kolesarim, rolam in
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včasih tudi tečem. Na plaži pa si po navadi
vzamem čas tudi za branje kakšne dobre
knjige.
Ali radi nakupujete?
Seveda rada nakupujem, katera ženska pa
tega ne počne rada? Hahah … Malo se
šalim. Rada imam nove stvari, predvsem
nove superge. Vendar me pri nakupovanju
vedno odbija gneča in včasih tudi previsoke
cene nekaterih izdelkov.
Ali imate radi glasbo, morda Ceco?
Glasbo imam zelo rada, pravzaprav si ne
predstavljam dneva, ne da bi si prižgala
glasbo in pela. Glasba je enostavno del
mojega vsak dneva. Zelo rada pojem,
plešem in poslušam glasbo.
Da, med drugimi izvajalci rada poslušam
tudi Ceco.
Se ukvarjate s kakim športom? Ste kaj
trenirali kot otrok?
Trenutno obiskujem različne vodene vadbe,
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boot camp in včasih tudi cross fit trening.
Žal pa se profesionalno ne ukvarjam z
nobenim posameznim športom. V
preteklosti pa sem 15 let trenirala rokomet.
Bila sem članica kluba RK Krim in
mladinska reprezentantka Slovenije. Tako z
ekipo kot z reprezentanco sem osvojila
veliko zmag in pomembnih dosežkov, na kar
sem zelo ponosna.
Kdaj začnete svoj delovni dan in kako ga
končate?
Zjutraj najprej vstanem in pojem zajtrk. Nato
se uredim in odpravim v službo. V šoli po
navadi najprej izvedem ure učne pomoči ali
učne ure za učence priseljence in nato
svoje delo nadaljujem v podaljšanjem
bivanju v prvem ali tretjem razredu, kjer z
učenci naredimo domačo nalogo,
ustvarjamo, beremo itd. Po končani službi
se odpravim domov, kjer najprej nekaj
skuham, obesim perilo in malo pospravim.
Potem se odpravim na telovadbo ali morda
kakšen sprehod. Zvečer seveda sledi
večerja in nato spanje.
Bi našim bralcem za konec sporočili
kako misel?
Bogastvo ni samo to, kar imamo, TEMVEČ
TO, KAR SMO.
Intervju pripravil Aleks Jelesić, 4. b

INTERVJU Z GOSPO POLONO
MARKOVIČ
"Oj, kaj je to pros čas?! Pri dvojčicah, starih
dve le , in prvošolki mi ga res ne ostane
veliko. Če uspem, pa rada preberem kako
knjigo in sem v naravi."
Od kod prihajate?
Iz Črne na Koroškem.
Kje živite?
Trenutno še v hribih blizu Ljubljane, na
Jančah, kmalu pa se selimo v Višnjo Goro.
Kaj radi delate v prostem času?
Oj, kaj je to prosti čas?! Pri dvojčicah, starih
dve leti, in prvošolki mi ga res ne ostane
veliko. Če uspem, pa rada preberem kako
Vr ljak pegic
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knjigo in sem v naravi.
Katere šole ste obiskovali?
Obiskovala sem OŠ Črna na Koroškem. Po
končani OŠ sem hodila na gimnazijo v
Ravnah na Koroškem. Nato sem se vpisala
na Filozofsko fakulteto v Ljubljani, kjer sem
študirala pedagogiko.
Kaj ste hoteli postati kot otrok?
To, kar sem (učiteljica).
Imate kakšnega brata ali sestro?
Imam precej starejšo sestro, tako da se
skoraj več družim z nečaki.
Ali ste kot študentka kaj potovali? Ali
radi potujete?
Sem, vendar ne veliko. Zelo rada menjam
lokacije, dolga potovanja trenutno niso
dosegljiva. Z družino velikokrat potujemo v
Črno na Koroškem.
Katere jezike govorite?
Slovensko, angleško, hrvaško in malo
nemško.
Koliko let že učite?
10 let.
Na katerem področju trenutno učite?
Od 2. razreda do 9. razreda učno pomoč.
Vaša najljubša barva?
Oranžna.
Katera je vaša najljubša hrana in pijača?
Joj, najraje imam sirove štruklji in kavo.
Kakšno glasbo poslušate?
Še vedno dobri stari rock.
‐8‐
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Kateri je vaš najljubši letni čas?
Poletje.
Ali ste se kdaj v življenju ukvarjali s
kakšnim športom?
S smučanjem in odbojko.
Kdaj imate rojstni dan?
30. julija (poleti).
Kaj ste po horoskopu?
Lev.
Kaj si radi ogledate na TVju? Ali radi
gledate filme?
TV gledam zelo malo, rada si ogledam
humoristične serije in kak dober film.
Ali imate hišnega ljubljenčka?
Ne.
Česa še ne vemo o vas?
Uf, marsičesa ;))).
Emma Džombić 7. b, Maša Stanjko, 6. b

UČITELJ ŠPORTNE VZGOJE ANŽE
KRANJC
"Rad potujem. Posebej se mi je v snil v
spomin potep po Severni Ameriki. Dopust v
Los Angelesu in obisk olimpijskih iger v
Vancouuru v Kanadi leta 2010."
Kakšni ste bili kot otrok? Ste imeli
Vr ljak pegic

prijatelje?
Kot otrok sem bil živahen in zelo rad sem se
igral s prijatelji.
Katere šole ste obiskovali, ko ste bili
otrok in kasneje najstnik?
Obiskoval sem OŠ Ivana Skvarče v Zagorju
ob Savi, kasneje sem se šolal na Tehniški
gimnaziji v STPŠ v Trbovljah. Nazadnje pa
sem zaključil šolanje na Fakulteti za šport.
Kako se spominjate svojega otroštva?
Veliko smo se igrali zunaj s prijatelji. Igrali
smo se najrazličnejše igre in se ves čas
zabavali.
Ali ste kot otrok naredili kakšno norčijo,
ki se vam je posebej vtisnila v spomin?
Kar nekaj se jih je nabralo. Ampak kmalu
sem ugotovil, da je potrebno biti pozoren,
da koga pri tem ne prizadeneš. Radi smo se
kot otroci pozabavali s kepanjem,
zvonenjem in klicanjem neznanih ljudi.
Kateri predmet ste imeli v osnovni šoli
najraje?
Najraje sem imel matematiko in pa seveda
šport.
Zakaj ste se odločili za učitelja športne
vzgoje?
Že od majhnega me je to delo veselilo in
sem se videl točno v tem in nobenem
drugem delu. Rad delam z otroki.
Koliko časa že učite športno vzgojo?
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5 let.
Na kateri šoli si želite poučevati? Vam je
na naši šoli všeč?
Na naši šoli mi je zelo všeč, zato bi bil zelo
vesel, če bi tu tudi ostal.
Kateri šport vam je najljubši?
Rad spremljam vse športe. Sem pa dolgo
treniral nogomet.
Ali ste se kdaj pri športu poškodovali?
Sem. Kar nekaj poškodb imam na račun
aktivnega preživljanja prostega časa (zlomi,
zvini, izpahi ...). Vendar ko se spominjamo
za nazaj, se ne spomnimo teh slabih
trenutkov, ampak samo dobrih.
Ali ste že bili na Triglavu?
Nisem, večkrat je prišlo kaj vmes.
Ali ste ljubitelj živali?
Nisem bil, dokler nisem spoznal sedanje
partnerice, ki ima psa.
Ali imate kakšno domačo žival?
Želvo in ribe.
Kako preživite svoj prosti čas?
Večino časa namenim svojemu sinu.
Drugače pa rad kolesarim, tečem ... in se
družim s prijatelji.
Ali radi potujete? Se kakega potovanja
še posebej spominjate?
Rad potujem. Posebej se mi je vtisnil v
spomin potep po Severni Ameriki. Dopust v
Los Angelesu in obisk olimpijskih iger v
Vancouuru (Kanada 2010).
Imate radi glasbo? Igrate morda kak
inštrument?
Imam, vendar nikoli nisem igral na kak
inštrument.
Luka, 4. b
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ponudila možnost za službo. Drugače sem
po poklicu geologinja.
Koliko časa že opravljate to delo?
Delo tajnice opravljam že od začetka
šolskega leta, se pravi od septembra 2017.
Ali imate kakšnega hišnega ljubljenčka?
Nimam.
Ali radi berete knjige? Imate kako
najljubšo knjigo?
Po navadi berem knjige samo na morju,
nazadnje sem prebrala Da Vincijevo šifro.
Kako najraje preživljate prosti čas?
Grem na kavo s kakšno prijateljico.
Katera je vaša najljubša glasba?
Najraje poslušam hrvaško glasbo.
Kateri je vaš najljubši pesnik?
Najljubšega pesnika nimam.
Ali ste se kot osnovnošolka kdaj igrali,
da ste učiteljica?
Prav nikoli.
Katera je vaša najljubša hrana in pijača?
Nimam najljubše hrane in pijače. Vsa hrana
mi je dobra.
Katera je vaša najljubša barva?
Modra.
Kaj si najraje ogledate na you tubu?
Na you tubu po navadi poslušam glasbo.
Kateri je vaš najljubši film?
To je Notebook – Beležnica.

INTERVJU Z NAŠO TAJNICO, GA. TJAŠO
SAKALJŠEK
»Nikoli se kot osnovnošolka nisem igrala, da
sem učiteljica.«
Koliko ste stari?
25 let.
Kako to, da ste se odločili za poklic
tajnice?
Kot tajnica sem začela delati, ker se je
Vr ljak pegic
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S katerim športom ste se najraje
ukvarjali kot majhna deklica?
Nisem se ukvarjala z nobenim športom.
Kam najraje odpotujete?
Na morje.
Kakšne cilje ste si zadali v svojem
življenju?
Trenutni cilj je dokončati magistrski študij in
si poiskati službo na svojem področju.
Nika Hribar, 6. b

všeč, ko učenci uničijo kak inventar.
Koliko časa ste že na naši šoli?
Tukaj sem že eno leto.
Kje ste že delali?
Bil sem že skladiščnik ter monter pohištva.
Kam greste najraje na počitnice?
Najraje grem na morje.
Kateri je vaš najljubši bar ter pivo?
Moj najljubši bar je Orto Bar, najljubše pivo
pa Union.
Kaj najraje berete?
Najraje berem znanstveno fantastiko.
Kakšno glasbo poslušate?
Poslušam rock.
Ali imate hišnega ljubljenčka?
Da, psičko.
Kako ji je ime?
Ime ji je Mia.
Ali je naredila kakšno neumnost?
Ne.
Katera je vaša najljubša hrana in pijača?
Špageti karbonara ter bezgov sok z
radensko.
Katera je vaša najljubša serija ali film?
Najljubša serija je Bedak in konj.
Eva in Vid, 6. b

VESNA KOŠIR
Moj moto: »Za vsakim dežjem posije
sonce.«

INTERVJU Z G. HIŠNIKOM,
ROBERTOM ČOŽEM
"Najraje berem znanstveno fantas ko."
Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Zaradi dinamike in ustvarjalnosti pri delu.
Kdo je vaš idol?
Ga nimam.
Kaj vam je najbolj všeč v vaši službi in
kaj vam ni?
Najbolj mi je všeč dinamično delo, ni mi pa
Vr ljak pegic

Kdaj ste se rodili?
15. maja 1991.
Kje ste se rodili?
V Ljubljani.
V katero osnovno šolo ste hodili?
V osnovno šolo Notranjski odred Cerknica.
Katera je vaša najljubša barva?
Svetlo modra.
Zakaj ste se odločili za ta poklic?
Zato, ker rada delam z otroki in mladostniki.
To delo mi predstavlja izziv, hkrati pa mi je
všeč, saj lahko tako pomagam drugim.
Katera je vaša najljubša hrana?
Hm, težko se odločim za eno, saj zelo rada
kuham in uživam ob dobri hrani. Recimo,
njoki s tartufi.
‐ 11 ‐
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Ali je vaše delo dinamično?
Ja, zelo dinamično. Vsak dan je drugačen,
po svoje poseben.
Katerega dogodka se najbolj spomnite iz
otroštva?
Igranje s svojo sestro in sestrično. Skupaj
smo si nenehno izmišljevale svoje igre in
bile pri tem zelo domiselne in ustvarjalne.
Na otroštvo imam lepe spomine.
Ali ste srečni v svoji karieri?
Da.
Katero delo bi opravljali, če ne bi tega?
Ostala bi pri psihologiji, bi pa se usmerila na
področje zdravstva.
Kaj je vaš življenjski moto?
Za vsakim dežjem posije sonce.
Kaj je vaša največja želja?
Da bom uspešna v karieri ter da si bom v
prihodnosti ustvarila družino.
Želite opravljati svoj poklic še dolgo?
Da, z veseljem.
Maša Stanjko, 6. b

INTERVJU Z UČITELJICO TEJO PEZDIRC
"Vedno mi je bila všeč žoga in igrišče ter
delo z otroki … Nato pa sem prek
pogovorov z mojimi športnimi pedagogi
prišla do spoznanja, da mi bi delo
učiteljice
športa
v
prihodnos
ugajalo."
Vr ljak pegic
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Kako se spominjate svojega otroštva?
Ste ušpičili kaj takega, česar se še zdaj
spominjate?
Otroštva se spominjam kot lepo preživeto
obdobje, predvsem na kmetiji pri
sorodnikih, kjer sem se naučila opravljati
različna dela/opravila, ki so mi dala
splošno razgledanost in prilagodljivost kot
popotnico v nadaljne življenje. Ja, z
bratrancem sva bila razigrana otroka, zato
sva marsikaj ušpičila … Točno se ne
spomnim, vem pa, da sva jo vedno
odnesla s praskami, z odrgninami, zlomi
ali s prehladi ...
Kaj vas je navdušilo za poklic učiteljice
športne vzgoje?
Vedno mi je bila všeč žoga in igrišče ter
delo z otroki … Nato pa sem prek
pogovorov z mojim športnimi pedagogi
prišla do spoznanja, da mi bi to delo v
prihodnosti ugajalo.
Kaj vam je najbolj všeč pri vašem
poklicu? Česa pa ne marate?
Najbolj mi je všeč zagnanost učencev pri
delu in njihova sproščenost, raznolikost
dogajanja pri urah, različni tereni dela
(telovadnica, igrišče, bazen, smučišče …).
Ne maram tekmovalnosti in popuščanja.
Ste kot učenka trenirali kak šport?
Uspešna sem bila pri vseh športih z žogo,
trenirala pa sem odbojko.
Imate kakšne športne vzornike?
Nimam vzornika, sem pa vesela za
vsakega, ki se bori in s svojim delom pride
do želenega rezultata.
Kaj cenite pri ljudeh in tudi pri učencih?
Iskrenost in poštenost.
Kateri je vaš najljubši letni čas in zakaj?
Poletje in jesen. Poletje predvsem zaradi
dolgih in toplih dni, kjer lahko uživam ob
reki Kolpi ali pa na morju. Jesen pa zaradi
barvitosti narave, še vedno pa zna biti
prijetna za aktivnosti v naravi.
Na kateri šoli ste že učili?
Učila sem na osnovni šoli Hinka
Smrekarja.
Koliko dolgo že učite?
Učim drugo leto.
Katera je vaša najljubša glasba?
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Moja najljubša glasba je pop in rock.
Katera je vaša najljubša pijača in
hrana?
Moja najljubša hrana je morska, ob kateri
se prileže kozarec dobrega vina.
Katera je vaša najljubša barva?
Več barv mi je všeč npr. turkizno modra,
rumena, zelena.
Katere jezike govorite poleg
slovenskega?
Govorim angleški, hrvaški in malo nemški
jezik.
Od kod prihajate?
Prihajam iz Bele krajine, točno iz
Podzemlja.
Kako se počutite v Ljubljani?
V Ljubljani se počutim svobodno,
predvsem zaradi velike mase ljudi, kar na
podeželju oz. v manjšem mestu ni
mogoče. Prav tako Ljubljana ponuja
ogromno izbiro aktivnosti in dejavnosti, s
katerimi si lahko popestrim dneve. Se pa
vsekakor veselim vikendov ali prostih dni,
ko se rada vračam domov v Belo krajino.
Kaj radi delate v prostem času?
V prostem času igram odbojko, pečem
pecivo in delam na vrtu in vinogradu,
vsekakor pa rada poležavam v dobri
družbi ob odlični hrani in pijači, ki jo z
možem pripraviva.
Ali radi potujete?
Rada potujem, vendar le, če mi čas in
finance to dopuščata.
Kam ste že potovali?
Potovala sem že v Italijo, Španijo,
Indnezijo, Hrvaško, Nemčijo.
Kakšen je vaš življenjski moto?
Uživaj in maksimalno izkoristi vsak dani
trenutek.
Najlepša hvala za intervju!
Aleks, 4. b

Kris jan Đukić, 3. a

Vr ljak pegic
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prinesla žival.
Najbolj v spominu ji je ostalo, ko sta njen
sin in maček zaspala objeta.

UČITELJI IN NJIHOVI HIŠNI
LJUBLJENČKI
Učitelje smo povprašali o njihovih
ljubljenčkih.
Zastavili smo jim naslednja vprašanja:
Ali imate hišnega ljubljenčka?
Katero žival imate?
Kako ji je ime?
Ali je težko za njo skrbeti?
Kakšne barve je?
Katero vragolijo je ušpičil/a?
Vas osrečujejo trenutki z njo?
Bi jo radi imeli?
Zakaj?
Vabimo vas k branju odgovorov, ki sledijo
spodaj.
g. Anže
Gospod Anže ima hišnega ljubljenčka:
želvo in ribo. Nimata imeni in zanju ni težko
skrbeti. Želva je ugriznila sina gospoda
Anžeta v prst. Trenutki z njimi ga ne
osrečujejo.
ga. Nada
Gospa Nada nima hišnega ljubljenčka.
Razlog za to je, ker ne mara živali v svojem
stanovanju.

ga. knjižničarka
Ima hišnega ljubljenčka: mačka, ki mu je
ime Puhek. Je oranžne barve. Rad praska,
grize in se igra.

ga. računovodkinja
Ima hišnega ljubljenčka, in sicer dve muci:
Đekija in Nemo.
Za njiju ni težko skrbeti. Nemo je črne
barve, Đeki pa tigraste barve. Med seboj
se ne razumeta, Nemo se boji Đekija.
Trenutki z njima jo osrečujeta.
ga. tajnica
Nima živali. Jo noče imeti. Razlog je, ker
živi v stanovanju.
ga. Anja
Ima hišnega ljubljenčka: dva mačka: Repija
in Mičota.
Ni težko za njiju skrbeti.
Eden je siv in ima daljšo dlako, drugi pa je
belo tigrast.
Preobrnila sta rože in na predpražnik
Vr ljak pegic
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ga. Vesna Blatnik
Ima hišnega ljubljenčka, mačko in mačka. Ni
ji težko skrbeti za njiju. Ime jima je Muli in
pika. Muli je belo siv, Pika pa tigraste z rjavo
liso na glavi. Prinesla sta miško v garažo,
ampak miška je bila še vedno živa in je
potem bežala po garaži. Rada preživi čas z
njima.

ga. Slavica
Ima domačo žival: psa, ki mu je ime Čarli. Ni
težko skrbeti zanj, ampak je to obveznost.
Ko je bil še mladiček, je ugriznil njena očala.
Zelo rada preživi čas z njim.

ga. Mija
Ima hišnega ljubljenčka. Ima psa. Ime mu
je Sanchos.
Ni težko skrbeti zanj. Je črne barve. Poje
vse, kar je na mizi. Rada preživlja čas z
njim.
Vr ljak pegic
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Moj kuža je velik in rad se crklja,
najbolj mu paše, če kdo za ušesi ga
čohlja.
Rad gre na sprehod, zato greva vsak
dan na pohod.
Kadar mačka pride mu na pot,
se borita naokrog.
Ko pa mene ni doma, hišo čuva za oba.
Tako sem lahko brez skrbi, saj za vse
moj kuža poskrbi.
Tija Marinčič, 4. a
ga. Janja
Ima dve mački, Mico, Maco in psa Uhca.
Mački sta črni, Mici ima pod vratom bel
trikotnik. Uhec ima že 12 let, Mici pa celo 16
let. Ga. Janja ju crklja, krtači in boža. Radi
kako ušpičita: spita v omari, košari, pozimi
zasedeta pasjo uto in potem pes ne more
notri. Valjata se tudi po zelenjavi na vrtu.
Rada preživlja čas z njima, ko utegne.

TRIJE PSI
Moji psi so prisrčna trojica,
čeprav po celem stanovanju leži pica.
Mami Bilbi neprestano nadira,
saj Bilbi mami kavo požira.
To so psi igrivi,
uh, še posebno nagajivi.
Nočejo se čohat,
ampak mačke vohat.
To za zdaj vse bo,
ker moji psi gredo.
Alina Sofija Potisk, 5. b

Ugotavljamo, da naši učitelji,
predvsem učiteljice obožujejo mačke.
Le kaj to pomeni?

Hana Kuduzović, 1. a

Vr ljak pegic
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MOJ PES
Mojemu psu je ime Reks,
ko ga pokličem, priteče k meni.
Maha z repom, igrava se,
vržem žogico, on pa jo lovi.
Včasih ga spustim pred hišo.
Če kdo pride, Reks zalaja.
Vsak dan ga čuvam, zanj skrbim,
mu dam jesti in piti, da ga ne izgubim.
Anisa Karishik, 4. a

Trije kužki
Bili so mali kužki,
ki so potepuščki.
Radi so imeli kosti,
saj so imeli doma veliko masti.
Ti mali kužki so bili detektivi,
a so si rekli, da so sami krivi.
Ker oni krivce iščejo, svojo mamico
poiščejo.
Ko odpravijo se do mamice,
srečajo tri sumljive kravice.
Ko jih izprašajo, se kravice vprašajo,
kaj z njimi narobe je,
saj le tri smo kravice, a ne?
Kužki so šli naprej,
do mamice bi šli čimprej.
Nato pa spet srečajo nekoga,
še ena ovira, saj to je mora!
Tri neumne mačke!
En pes napade in ugrizne jih v tačke.

Maks Vuče ć, 4. b
Veselja je konec,
saj se jim posveti:
to ni naša mamica,
ampak tista čudna kravica.
Kravica se zasmeji,
nato pa stran pohiti.
To se jim zdi sumljivo,
zato bodo kravo obtožili za krivo.
A dokaze bo treba zbrati,
zato je treba garati.
Kravico zasledujejo
in zelo se kujajo.
Kravici sledijo v brlog,
a njim se zdi,
da delajo en krog.
Alina Sofija Potisk, 5. b

A mačke se ne vdajo
in kužkom nekaj dajo.
To je past! eden zakriči.
Pri kužkih nekaj eksplodira,
a njihova mami je priča prepira.
Mamica priteče,
potem pa mačke spodi,
kužke pa spusti. Jupi!
Tisa Osenar, 7. a
Vr ljak pegic
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V šoli mi je všeč, ker
 se učimo in imam prijatelje in se z
njimi igram razne igre. (Nikolina)
 imamo dobre učiteljice. (Ema)
 imam tako dobre učiteljice in sošolce s
katerimi se rad igram in se še veliko
naučimo. (Aleksander)
 imamo prijazne učitelje, ki nas vse
naučijo. (Ejlem)
 se učimo in ker imam dobre prijatelje
in ker se rad igram in so dobre
učiteljice. (Damir)
 imamo obrazčke, prijazne učiteljice in
ker smo se učili črke in številke.
(Benjamin I.)
 se igram z mojimi prijatelji in ker se
vsakič nekaj naučimo. (Benjamin G.)
 imam prijatelje in prijazne učiteljice in
ker se učimo. (Ela)
 nas učiteljice učijo, da bomo pametni
in se igram s prijatelji zunaj in notri v
razredu. (Ana)
 se lahko igram z igračkami in ker se še
lahko igram s prijatelji in ker v šoli še
hodim na nogomet in gimnastiko in na
atletiko. (Miloš)
 imamo knjižnico in knjige, učim se
brati in imam dobre prijatelje in učiteljice
in ker obiskujem atletiko in lutkovni
krožek. (Max)
 me učijo učiteljice in imam dobre
prijateljice, rada se igram človek ne jezi
se, rada se oblečem za šport in rada
grem na plesne in rada se igram zunaj.
(Dijana)
Vr ljak pegic

 se lahko učimo o računih in imamo
najboljše učiteljice in prijatelje. (Tilen)
 imam prijateljice in dobre učiteljice.
(Karin)
 imam prijatelje in dobre učitelje in rada
hodim v šolo in rada se igram in rada imam
matematiko in tudi rada imam gimnastiko.
(Alina)
 se veliko učimo in imam dobre prijateljice.
Rada hodim na gimnastiko. (Kaja)
 imam najboljše prijatelje in rada se igram
z njimi in imam dobrega prijatelja
Benjamina I. Rada se igram človek ne jezi
se in rada se igram na šolskem igrišču.
(Sara)
 se veliko učimo in rada se igram s svojimi
najboljšimi prijateljicami in rada se igram
človek ne jezi se s Saro in z Dijano. (Natali)
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Pouk na prostem
V 1. b razredu imamo zelo
radi pouk na prostem, saj
smo na svežem zraku,
poleg tega pa smo bolj
zbrani in si učno snov lažje
zapomnimo. Letos nam je
kar nekaj ur uspelo izvesti
zunaj. Najbolj zabavne so
bile ure matematike, kjer
smo utrjevali učno snov na
prav zanimiv način.
Učiteljica je na listku
pokazala napisan račun, mi
smo ga morali najprej
izračunati. Ko smo imeli
rezultat, smo morali teči res
zelo hitro in se dotakniti
toliko rastlin, kot je bil
rezultat računa.
Primer: 0 + 8 = 8 (tečemo
in se dotaknemo 8 dreves/
rožic/listov). Naredili smo
tudi medpredmetno
povezavo z glasbo, kjer
smo udarjali na svoje
lastne instrumente,
tolikokrat kot je bil rezultat
računa.
Bilo je res zabavno!
1. b in učiteljici Jerneja in
Petra

Vr ljak pegic
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Najbolj mi je bilo všeč, ko smo delali
peščene gradove in ko smo se družili.
Ko smo jedli sladoled, smo gledali
plažo. Hodili smo tudi na sprehode do
svetilnika ob plaži. Ko smo se
potapljali, je bilo res zabavno.
Merala, 2. a
Zelo sta mi bila všeč torek in četrtek,
ker sva se z mojo prijateljico Edito
zelo zabavali. Všeč so mi vile, sobe in
igrišče. S seboj smo imeli zdravnico,
ki nam je dajala bonbone. Všeč mi je
bilo čisito vse, kar smo delali v
Zambratiji.
Ksenija, 2. a
Všeč mi je bilo, ker sem igral
nogomet. Ugajalo mi je, ker sem jedel
pico. Všeč mi je bilo, ker sem se
kopal.
Adrian, 2. a
Lepo sem se imela, ker smo imeli
dobro hrano. Imeli smo štafetne igre.
Šli smo se tunkat. Delali smo tudi
peščene gradove. Šli smo na
sladoled in si kupili skokice.
Nika, 2. a
V četrtek smo šli na plažo in smo se
lahko potapljali. To mi je bilo všeč.
Igor, 2. a
V Zambratiji mi je bilo všeč, ko smo
bili na plaži in ko smo nabirali školjke.
Zdravnica je bila zelo prijazna. V
Zambratiji so naredili zelo dober
zajtrk.
Rok, 2. a

O prijateljstvu
"Če imaš prijatelja ob sebi, ni nobena pot predolga." Japonski pregovor
"'Prijatelj' senci tvoji je enak, ki zvesto za teboj se vije, dokler ti sreče sonce sije; a ko se
pripodi oblak, ko sonce ti zagrne mrak, se tudi 'senca' tvoja skrije!" Simon Gregorčič
Vr ljak pegic
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KDO SO MOJI PRIJATELJI IN KAJ CENIM PRI NJIH?

Ajda je zelo prijazna. Ima rjave lase in rjave oči. Njena najljubša barva je turkizna. Stara je
sedem let. Njena najljubša žival je delfin. Rada je oblečena v rožnato majico.
Vedno mi je pripravljena pomagati. Skupaj se lepo igrava in se zabavava.
Julija, 2. b
Moji najboljši prijatelji so Jure, Nik in Aljaž. Jure je zelo dober v športu, Nik je zelo
zabaven, Aljaž je zelo hiter in prijazen. Z Nikom se igrava z blejblejdi, z Juretoma pa z Nerf
pištolami. Z Aljažem pa se velikokrat pogovarjava.
Filip, 2. b
Moja najboljša prijateljica je Maša. Nadvse je lepa in pametna. Zelo se imam lepo, ko sem
z njo. Je zabavna. Ona je moja najboljša prijateljica. Nikoli me ne udari.
Sara, 2. b
Filip je zelo prijazen in hiter. Dober je pri športni vzgoji. Vedno se skupaj igrava in si tudi
malo nagajava.
Aljaž, 2. b
Moje najboljše prijateljice so Milla, Sara in Maša. Milla je zelo dobra pevka. Njena
najljubša barva je modra kakor tudi moja. Njeni in moji lasje so rjavi.
Andrijana, 2. b
Moji prijatelji so: Filip, Aljaž, Nik, David, Dimitrij in Brin. Filip je močen in hiter. Nik se rad
igra z blejblejdi. Skupaj se igramo z blejblejdi.
Jure, 2. b
Moja najboljša prijateljica je Sara. Zelo je prijazna in lepa. Nadvse dobro se razumeva. Je
tudi pametna.
Maša, 2. b
Moji najboljši prijatelji so: David, Vid, Matevž in Adelino. Skupaj se igramo vikinge in zelo
so prijazni.
Brin, 2. b
Aljaž in Filip sta moja najboljša prijatelja. Sta pametna in prijazna, mi ne nagajata in tudi
nikoli me ne udarita.
Nik, 2. b
Moji najljubši prijatelji so: Rejjan, Brin, Vid, Dimitrij, Matevž, Rejhan in David. Skupaj
igramo nogomet in pri tem zelo uživam. Všeč mi je tudi, ko si skočimo v lase.
Beno, 2. b
Ajlin je zelo prijazna punca. Ima rjave lase in rjave oči. Je zelo lepa. Oblečena je v modro
majico z belimi pikami in črne hlače. Imam jo rada. Pomaga mi tudi pri domači nalogi.
Anisa K., 4. a
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Cene Trpin, 3. b
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Projekt »Skupaj smo večji«

Lansko leto smo z učenci 2. a razreda (letošnji 3. a) sodelovali v projektu "Skupaj smo
večji", ki ga je organizirala OŠ Brezovica. Soustvarjali smo likovne izdelke za največji
kolaž na svetu. Jeseni so učenci OŠ Brezovica zbrali vse risbe in jih sestavili v likovni
izdelek, ki je zasedel površino večjo kot 10.000 kvadratnih metrov. Velikanski likovni
izdelek je trenutno še v postopku vpisa v Guinnessovo knjigo rekordov. Ker pri projektu ni
šlo le za velikost in rekord, temveč predvsem za povezovanje, sodelovanje, druženje,
ustvarjanje, so nas povabili na prireditev v zahvalo, da smo bili del tega. Žal se je ni mogel
udeležiti cel razred, ampak samo trije srečneži, ki so bili izžrebani. Na koncu prireditve so
nam za spomin podarili nekaj koščkov tega gromozanskega kolaža. Posnetek
veličastnega izdelka, ki smo ga soustvarili, si lahko ogledate na You Tubu.
3. a razred

Vr ljak pegic
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ŽIVLJENJE MOJE PRABABICE
Moja prababice je živela na vasi. Doma je
bilo šest otrok. Živeli so samo z mamo,
oče je odšel na delo v Argentino. Jedli so
skromno. Meso so jedli le nekajkrat v letu.
V šolo so hodili eno uro peš. Torb in
zvezkov niso imeli. Pisali so na tablice s
kredo. Igrač niso imeli, so se pa skrivali in
igrali slepe miši. Otroci so morali delati
doma in na polju. Po večerji so se posedli
okoli peči in peli pesmi. Avtomobilov ni
bilo. Na počitnice niso hodili. Moja
prababica je morje videla prvič, ko je bila
stara tzrideset let.Oblačila so imeli star in
zakrpana, vendar so bili otroci vseeno
srečni.
Ela Ronchi, 3. b

MOJA BABICA
Moja babica je živela na vasi v hiši, ki je
imela klet in pritličje. V hiši je bila kuhinja,
velika soba s krušno pečjo in dve mali
sobici. Živela je v Semiču. Jedli so veliko
zelenjave, žgance, ob nedeljah meso,
Vr ljak pegic
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Cene Trpin, 3. b
štruklje in za redke priložnosti pečenko,
govejo juho in domače potice. Pili so toplo
mleko. Igrali so se z igračami, narejenimi
doma. Bile so iz lesa. Igrali so se tudi z
ostanki blaga.
Enej Grmek, 3. b

KAKO JE ŽIVEL MOJ DEDEK
Ko je bil moj dedek majhen, je stanoval v
majhni hiši, ki je imela dve sobi. V eni so
spali, v drugi pa so bili čez dan in so delali
razna hišna opravila. Jedli so črni, pšenični
in koruzni kruh, solato, zelje, sadje,
kajmak, sir, včasih ap tudi meso. Po vodo
so hodili k izviru potoka, jo natočili v
posebne posode in odnesli domov.
Oblačila so bila narejena iz lanu. V šolo os
hodili peš in da bi prišli do nje, pešačili
deset kilometrov. Igrali so nogomet,
rokomet, med dvema ognjema in slepe
miši. NA pašnikih so pasli krave, ovce,
koze in konje. Konje pa so tudi jahali.
Ivona Saveljić, 3. b
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SMEH
Ko Anja burno v šolo prileti,
Lea se ji v nos zaleti.
Ko zvonec zazvoni, tedaj brž čas se razbremeni.
Med poukom Anja angleščino obvladuje, a zato med
matematiko žaluje.
Lea Anjo s smehom razveseljuje,
a Adna se ji pri tem sladko maščuje.
Adna med vikendom v Bosno odpotuje
in med potovanjem
maščevalni načrt kuje.
Lea in Anja sta pridni deklici,
nikoli Adnini tekmici.
Anja pri matematiki zadostno dobi,
nato čez hodnik hitro zdrvi
in Adna se ji pri tem sladko smeji.
Nato spoznajo vse
svoje napake in Aljaž spet dela čudne spake.
Lea, Adna, Anja, 8. a

Nenad Stanojević, 1. b
Vr ljak pegic
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OBISK ŽIVALSKEGA VRTA
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V sredo, 4. 4. 2018, smo obiskali živalski
vrt. Tam nas je pričakala animatorka Tadeja.
Najprej nas je popeljala v sobo, kjer so bile
kosti, odtisi šap, kožuhi, koža ter kačja
koža. Med kostmi so bile lobanje opic ter
bobra. Med kožami je bila kož, ki jo kača
odvrže ob levitvi, med odtisi šap so bili
medvedji in lisičji odtisi. Animatorka nam je
razložila tudi nekaj o nevretenčarjih in
vretenčarjih. Nevretenčarji so živali, ki
nimajo hrbtenice kot na primer meduze,
vretenčarji pa so tisti, ki imajo hrbtenico (na
primer srna). Sledil je ogled živali. Pot nas
je peljala mimo volka, opice, geparda, tigra,
leoparda, mačje pande, slona … Opičji
mladički so najprej svetli, da se lahko
skrijejo pri mami, saj so tudi njihove mame
svetle. Ko mladiči zrastejo, postanejo temni,
potem pa je vse odvisno od spola, samice
so svetle, samci pa ostanejo temni. Izvedeli
smo, da gepardi lahko tečejo do 120 km na
uro, samo ne več kot eno uro. Spoznali smo
tudi medvede, ki so ogrožena vrsta. Če
človek pride do medvedjih mladičkov, ga
samica lahko napade. Naučili smo se, kako
se obnašati, če srečamo medveda. Moramo
se zviti v kepico, da bomo izgledali, kot da
smo mrtvi. Videli smo tudi slona, ki je imel
samo štiri zobe. Na koncu ogleda smo videli
hranjenje morskega leva. Nato so nas vodili
v sobico, kjer smo lahko božali živali. Prva
na vrsti je bila grlica. Na trebuščku nima
perja. To se imenuje valilna pleša. Ime je
dobila po črti na vratu. Izgledala je kot
ogrlica. Druga je prišla na vrsto krastača, ki
sodi k vretenčarjem. Je brezrepa dvoživka.
Dvoživke imajo jajčeca v vodi. Sledil je
kraljevi piton. Ima samo eno razvito pljučno
krilo in dolgo hrbtenico. Njihov rep se začne
pri zadnji lisi. Lahko smo se približali tudi
kači z imenom Mlečna kača. Oponaša zelo
strupeno kačo in to je koralnica. Všeč so mi
bile vse živali, še posebej pa kača, ker se
mi je ovila okoli vratu.
Nina Štucin, 4. a
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NARAVOSLOVNI DAN V VRTU
ČUTIL

Odšli smo Vrt čutil. Najprej smo se
razdelili v tri skupine. Nato je naša
skupina igrala namizni tenis. Za
namizni tenis so potrebna očala, skozi
katera nič ne vidiš ter lopar, rokavica
in trda žogica,v kateri je zvonček. Ko
nam je učiteljica v domu za slepe vse
povedala, smo igrali drug proti
drugemu. Vsak se je postavil z nekom
v par. V naslednji učilnici smo videli
slepo učiteljico Anjo. Imela je psičko,
ki je bila pasme zlati prinašalec. Pri
učiteljici Anji smo se naučili tri črke
braillove pisave, to so bile črke k, a in
v.
Učiteljica Anja nam je prebrala
pravljico. Potem nam je pokazala,
kako so včasih delali brajico in kako jo
delajo danes. Lahko smo se poigrali s
strojem za brajico in že smo bili pri
tretji učiteljici Nastji. Pri njej smo bili v
parih, eden v paru je dobil privezo za
oči in palico, imenovano bela palica.
Nato smo se prijeli drugega v paru, ki
nas je odpeljal čez poligon. Šli smo
tudi čez mostiček, kjer nam je moral
drugi v paru vzeti palico in položiti
naše roke na ograjo. Govoril nam je
tudi, kje so kakšne ovire. Potem smo
se še zamenjali. Meni je bil najbolj
všeč poligon, kjer imaš privezo in belo
palico.
Nina Štucin, 4. a
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OBISK TEHNIŠKEGA MUZEJA BISTRA
V petek, 20. 4., smo se z razredom
odpeljali v Tehniški muzej Bistra. Muzej se
nahaja v starem samostanu in okoli njega
je čudovit park. Pri muzeju nas je pričakala
vodnica, gospa Sonja. Na začetku nam je
predstavila, kako bo potekal naš dan v
muzeju. Ogledali smo si lesarski, gozdarski
in avtomobilski oddelek. Na gozdarskem
oddelku smo videli, kako so nekoč
prevažali debla do cilja. Na lesarskem
oddelku smo videli enega od večjih
deblakov v Sloveniji. Ker deblak ni v vodi,
je malo razpokan. Na avtomobilskem
oddelku smo videli veliko dragocenih
avtomobilov, katere je vozil nekdanji
predsednik Jugoslavije Josip Broz Tito.
Zanimivo je, da so bili avtomobili na levi
strani blindirani. Nato je nastopil čas za
malico. Odpravili smo se v park in na
klopeh pojedli ter se tudi pogovorili o
Titovih avtomobilih. Po malici smo se
napotili v učilnico, kjer smo se z vodičko
igrali igro s telefončki z rokami. Sledila je
izdelava rimskega računala – abakusa.
Nato smo iz kartona, sukanca in lesenih
kroglic izdelali rimsko računalo. Naučili
smo se, kako se z njim računa brez
sodobnih naprav. Ob koncu dneva je
vodička učiteljici Marjeti podarila
razglednice in jo prosila, da učenci
napišemo svoje mnenje, ali nam je bil
ogled muzeja všeč. Najbolj sem se zabaval
pri izdelavi rimskega računala.
Svit Veselinović Žokš, 4. a
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V petek, 20. 4. 2018 smo se učenci in
učiteljice 4. razreda odpravili v Tehniški
muzej Bistra. Tja smo se peljali z
avtobusom. Razdelili smo se v dve skupini.
Za predstavitev smo imeli gospo Barbaro.
Pri njej smo izdelovali abakus. To so
preprosta računala, katere so uporabljali že
Rimljani. Nemogoče se mi je zdelo računati
nanj, ampak sem se zmotila. Ura je hitro
minila. Imeli smo malico. Sledile so nove
zanimivosti, ki nam jih je razlagala vodnica.
Odšli smo na oddelke lesarstva, gozdarstva
in prometa. Lesarstvo se deli na tesarstvo
in suhorobarstvo. Tesarji delajo kozolce,
brunarice in hiše. Žal poklic tesarja kmalu
ne bo več obstajal. Suho robo so nekoč
izdelovali vsi družinski člani. Delali so
pripomočke za gospodinjstvo, igrače in
spominke. Najboljši les za izdelavo so
smreke in bukev. Včasih so bile sekire
drugačne kot danes. Žage so bile izdelane
za drva. Nekatere sekire so bile za podirati
drevesa, druge za cepiti ter odsekati veje.
Za vleko hlodov od gozda do doma so
vpregli konje in vole. Kjer je bilo možno, so
zgradili vodni jez in spuščali hlodovino po
vodi. Uporabljali so tudi vozičke na tirih.
Vanje so dali drevesa in jih spuščali. Včasih
je bilo manj gozdov kot danes. Več kot
1000 let nazaj so Rimljani naredili čoln iz
debla. V muzeju stojita delčka dreves 
macesen je bil star 552 let, hrast pa 192 let,
o so ga posekali. Zadnji del ogleda je bil na
prometnem oddelku. Videli smo vozila bivše
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Šli smo na pohod v Tamar.
države Jugoslavije, s katerimi se je vozil
predsednik Tito. Zanimiva so bila tudi ostala
stara vozila, motorji in kolesa. Tehniški muzej
Bistra mi je bil všeč. V njem sem se naučila
veliko novega o življenju in delu naših
prednikov. Vesela sem, da živim v današnjem
času.
Dunija Genorija Cerar, 4. b

Sodelujemo z DSO
Ljubljana MostePolje,
oni obiščejo nas, mi pa
pri njih nastopimo ob
raznih praznikih ali
pripravimo delavnice.
Utrinek je z
decembrskega obiska.
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EKSKURZIJA KRAŠKI ROB
Pot do Ankarana se je začela na končni
avtobusni postaji v Štepanjskem naselju.
Peljali smo se mimo Brezovice pri Ljubljani,
Ljubljanskega barja, Vrhnike, Logatca,
Unca, Postojne, Hruševja, planote Nanos in
Kozine. Naš prvi postanek je bil na kraškem
robu, v vasi Socerb. S Kraškega roba smo
videli Tržaški zaliv. Nato smo odšli do
vrtače, potem do vasi Osp, kjer je tudi
plezalna stena. Naslednji postanek je bil na
ankaranski školjčni sipini v neposredni
bližini Luke Koper. V Strunjanu smo si
ogledali Strunjanske soline in se ustavili na
plaži. Na koncu smo se po skoraj isti poti
vrnili domov. Ekskurzija mi je bila zelo všeč.
Izvedela sem veliko novega in koristnega.
Nekatere stvari sem prvič videla. Bilo je zelo
lepo. Če bi imela priložnost, bi odšla še vsaj
enkrat. Na plaži je bilo super, ker smo si
lahko namočili noge. Sladoled je bil zelo
dober. Všeč mi je bilo tudi nabiranje školjk.
Pa vožnja z avtobusom je bila tudi zabavna.
Bila je nepozabna ekskurzija. Vsa pohvala
učiteljicama, ker sta nam vse pokazali in
povedali in nas vodili.
Umihana Bečić, 5. a

pristanišče. Pri Strunjanu smo si ogledali
soline, kjer po tradicionalnem postopku
pridobivajo sol že več kot 700 let. Spoznali
smo nekaj značilnih rastlin, ki tam uspevajo.
V morju smo namakali noge, malicali, si
kupili sladoled in se z avtobusom odpeljali
nazaj v Ljubljano. Zelo mi je bilo všeč, ker
smo si veliko ogledali, novega spoznali in
izvedeli. Še posebej mi je bilo všeč na
koncu, ko smo bili na plaži in si namakali
noge.
Izlet je bil poučen, zanimiv in zabaven.
Iza Zrinski, 5. a

Od Ljubljane do Ankarana nas je pot vodila
najprej mimo Ljubljanskega barja, na
katerem so nekoč živeli koliščarji, proti
Vrhniki, kjer se je rodil Ivan Cankar. Po
avtocesti smo se peljali mimo Planinskega
polja, Unca in Postojne. Na desni strani smo
videli kraško planoto Nanos, ki ločuje
celinski del od Primorja. Nanos se dviguje
tudi nad Vipavsko dolino, po kateri teče reka
Vipava, ki se izliva v reko Sočo. Pot smo
nadaljevali mimo Divače, Kozine proti
Socerbu. Tam smo malicali. Videli smo tudi
ruševine gradu in Tržaški zaliv. Ogledali
smo si tudi vrtačo in divje šparglje. Potem
smo se odpeljali v vasico Osp, kjer smo
opazovali Osapsko plezalno steno in nabrali
fosile. Pred Ankaranom smo se ustavili v
zalivu, kjer je edina školjčna sipina v
Sloveniji. Videli smo tudi Luko Koper, ki je
edino slovensko mednarodno tovorno
Vr ljak pegic
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Lana Dežman, 5. a

Emin Hodžić, 5. a
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Tilen To er, 5. a

Tijana Dunović, 5. a

Usama Binakaj, 5. a

trip šole

Lara Paunovič, 5. a

Pri likovni umetnosti v
5. a razredu so skozi
šolsko leto nastali
zanimivi in lepi likovni
izdelki.

Ana Dunović, 5. a
Vr ljak pegic

Luka Mile č, 5. a
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Lara Paunovič, 5. a
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Lea Šavija, 5. a

Žiga Mohorič, 5. a

Dardan Sinani, Ana Dunović, 5. a
Hana Kujundžić, 5. a

Iza Zrinski, 5. a
Vr ljak pegic

Neli Židan, 5. a
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SMUČARSKI TABOR V JAVORNIŠKEM
ROVTU

Nekega ponedeljkovega jutra smo se vsi
učenci šestih razredov s svojimi starši zbrali
na avtobusni postaji. Uganite zakaj!
Odpravljali smo se v Javorniški Rovt. Ko
smo prispeli tja, smo se razgledali naokoli.
Videli smo ogromno dreves, jezero in
stavbo, v kateri smo bivali v nadalevanju
tedna. Vstopili smo, se sezuli in razpakirali v
svojih sobah. Odpravili smo se na smučišče
ter pokazali svoje znanje smučanja, nato pa
so nas razvrstili v skupine. Smučali smo še
približno dve uri in pol, nato pa se vrnili v
dom na kosilo. Najedli smo se in si nadeli
ime skupine. Imeli smo še nekaj dejavnosti
in večerjo, potem pa smo se odpravili spat.
V torek so nas kot vse ostale dni v tednu
zbudili zelo zgodaj. Oblekli smo se, pojedli
zajtrk in se v kombinezonih odpravili na
smučišče v Kranjski Gori. Učili smo se
smučati okoli štiri ure. Potekalo je približno
tako kot v ponedeljek, le da smo se tokrat
peljali tudi s sedežnico, ki smo jo veselo
čakali. V CŠOD smo se vrnili utrujeni od
smučanja, pojedli smo kosilo in se odpravili
pospravljat sobo. Učitelji so ocenjevali nočni
mir in urejenost sobe. Kmalu za tem smo
imeli večerjo. Po večerji smo imeli nekaj
aktivnosti. Do desetih zvečer smo se morali
stuširati in se odpraviti v posteljo. Podobno
so potekali tudi ostali dnevi, le da smo te dni
imeli tudi drugačne aktivnosti, kot so
predstavitev elektrarne, fosilov, trilobitov in
tako naprej. Navdušila me je predstavitev
elektrarne, zato vam jo bom predstavila
malo podrobneje. Po kosilu smo se dobili
pred vhodom, na klopci. Gospod, ki nam je
predstavljal elektrarno, nam je najprej
pokazal njen model. Ko je zavrtel turbino, je
žarnica, ki je bila z njo povezana, zasvetila.
Bila sem presenečena nad delovanjem
elektrarne, zato sem pozorno poslušala
naprej. Po predstavitvi modela smo se
napotili še do prave elektrarne. Gospod
nam je najprej povedal, da je to delujoči
muzej. Razložil nam je tudi, kako deluje,
nam predstavil njene dele in nas presenetil
Vr ljak pegic

s trditvijo, da to elektrarno zaženejo le
enkrat letno. Po predstavitvi smo se
odpravili nazaj v dom. Nad predstavitvijo
sem bila tako navdušena, da sem vse do
večera razmišljala o njej. Vsa utrujena sem
se tisti večer z veseljem napotila spat.
Predzadnji dan tega prečudovitega tabora
smo se predstavili s svojo točko. Jaz in
prijateljice iz moje sobe smo se predstavile
s plesno točko. Trudile smo se od prvega
dne, a smo kljub temu zaradi nočnega
nemira dosegle zadnje četrto mesto z
doseženimi triintridesetimi točkami. Vseeno
smo se tisti večer zabavale. Imeli smo
disko pozno v večer. Vendar ta disko ni bil
le navaden disko, spremenili smo ga v
plesno tekmovanje med fanti in puncami.
Uganite, kdo je zmagal. Punce! Jej! Še
vedno sem tako vesela, da smo fante vsaj
v tem porazile. Vsi smo bili po koncu tako
utrujeni, da smo imeli komaj nekaj moči, da
smo se stuširali in spravili v posteljo. S
spanjem pa ni bilo problemov. Naslednji, to
se pravi zadnji dan, v petek, smo se
utrujeni odpravili smučat. Seveda pa smo
že vse znali, zato smo se samo spuščali z
visokih hribovitih prog. Po koncu smo se
okrepčali s kosilom, ki smo ga imeli s sabo
in se zelo izčrpani odpravili domov.
Seveda so nas starši zelo pogrešali, bili so
nas veseli tako kot mi njih. Ta tabor mi je bil
zelo všeč, to da sem bila v najboljši skupini
je bila pa samo pika na i. Upam, da se tak
tabor še kdaj ponovi.
Alina Mujičić, 6. b
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Šesti razredi smo se udeležili smučanja v
Kranjski Gori. Odpotovali smo že zjutraj ob
osmi uri. Kovčke so nam spravili v spodnje
nadstropje avtobusa. Vozili smo se eno uro in
pol. Ko smo prispeli, smo odšli v telovadnico
in so nas razdelili po sobah. Takoj smo
opazili veliko umetno jezero pred našim
domom. Po razgledu smo se odpravili na
kosilo. Po okusnem kosilu smo smuknili v
sobe in določili reditelja, ki bo pripravil
krožnike in pribor za obroke.
Vsak dan smo po zajtrku odšli na smučišče,
kjer so nas razdelili v skupine. Nazaj do
CŠODja smo potovali z avtobusom približno
45 minut. Takoj po kosilu smo imeli počitek in
po njem različne aktivnosti. V sredo popoldne
smo z gospo Ireno (uslužbenko doma)
raziskovali bližnji gozd. Prejšnjo noč je zelo
močno snežilo, zato smo morali lomastiti v
visokem snegu celo pot. Celo pot nam je
drselo, padali smo na zadnjico in se kotalili.
Po eni uri smo se končno vsi utrujeni vrnili v
topli dom. Smučanje mi je bilo zelo všeč, saj
smo se cel čas zabavali in se skupaj že do
petka naučili smučati. V spomin se mi bodo
vtisnili tudi zaupni pogovori v sobah z mojimi
sošolkami.
A teh pogovorov je bilo konec v torek zvečer
ob pol polnoči. Punce smo bile preglasne in
zato smo morale vstati iz postelj in stati na
hodniku. To je čakalo vsakogar, ki ni
upošteval navodil učiteljev.
Stoja na hodniku nas je izučila in po tem
nismo več klepetale. V četrtek je sledila
najbolj zabavna noč, kajti vsaka soba se je
predstavila s svojo točko. Jaz sem bila raje
voditeljica. Po vseh točkah so nam uresničili
vse glasbene želje. Na pesmi smo plesali,
peli in imeli plesne dvoboje (punce smo
vedno zmagale). Zabava se je končala ob
enajstih. Tudi tisto noč smo vsi utrujeno padli
v postelje.
Petek je bil naš zadnji dan za smučanje. Po
smučanju smo pojedli malico in takoj po tem
odpotovali domov v Ljubljano. Vsi smo komaj
čakali, da prispemo. Vseeno nam je bilo malo
žal, saj smo skupaj doživeli veliko
zabavnega. To je bil eden izmed najbolj
zabavnih taborov.
Nika Hribar, 6. b
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Šesti razredi so letos prvič obiskali parlament
in se spoznali z državnim zborom in funkcijami
politikov.

V septembru so si učenci ogledali film
Košarkar naj bo, posnet po knjigi
Primoža Suhodolčana.
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Konec maja se je na naši šoli odvijala prireditev OŠ KDK ima talent. Bilo je veliko talentov
in dobrih nastopov, izbrali pa smo tudi dva zmagovalca. Žirijo so sestavljali ga.
ravnateljica Sonja, ga. Marija, ga. Teja in g. Anže. Zmagovalca so nam pomagali izbrati
tudi gledalci.
Emin in Džana sta se nam predstavila s plesno točko, plesala sta folklorni ples kolo. Bila
sta zelo dobra in zmagovalca po izboru gledalcev.
Dimitrij iz 2. razreda se nam je predstavil s komično točko.
Milla iz 2. razreda se nam je predstavila s pevsko točko. Odlično je zapela pesem
Valiente.
Maks iz 4. b nam je zaigral prelepo melodijo na saksofon.
Sergej iz 3. b je mojstrsko odbijal pingpong žogico s pingpong loparjem in si prislužil
bučen aplavz.
Anes iz 5. in Sara iz 9. razreda sta nam zaplesala na pesem Juju On That Beat.
Hugo in Trajče iz 4. razreda sta pokazala svoje plesne sposobnosti in odplesala na
pesem Next to me.
Alina, Klara, Anuša in Maša iz 6. b so se predstavile s plesno in pevsko točko. Prav one
so bile zmagovalke žirije.
Na OŠ KDK ima talent je bilo pestro, saj ni manjkalo plesnih, pevskih, inštrumentalnih in
drugih nastopov. Seveda pa so bili prisotni tudi navijači, nekateri so se še posebej
potrudili in za favorita izdelali plakat. Na prireditvi je bilo zelo lepo in ugotovili smo, da ima
naša šola veliko več talentov, kot smo si mislili.
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ZMAGOVALKE TALENTOV PO MNENJU
NAŠE ŠOLSKE STROKOVNE ŽIRIJE
Bravo, punce! Čestitamo seveda tudi
vsem ostalim sodelujočim!
Spodaj si lahko preberete intervju z našimi
zmagovalkami.
Girl Power je skupina, ki je zmagala letos
na prireditvi na KDK ima talent po
glasovanju žirije. Skupino sestavljajo Maša,
Alina, Ayla, Klara in Anuša, ki letos
končujejo 6. b razred. Pripravili smo intervju
z njimi:
Kdo je podal zamisel o dekliški skupini?
Zaradi šova in prireditve o talentih smo se
hitro združile, saj smo imele enake cilje.
Kdo pa je podal zamisel o imenu?
Vse skupaj.
Koliko ste stare?
11 let in smo sošolke.
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Nekatere izmed vas tudi pojete? Katere
ste to?
Maša, Anuša in Ayla.
Kdo sestavlja koreografijo?
Anuša in malo tudi Alina.
Kdo je bil vaš navdih za ples in petje v
skupini?
Little Mix (britanska dekliška skupina).
Na katere pesmi imate že sestavljeno
koreografijo?
 Perfect duet  Ed Shereen
 Sax Fluer East
 Touch  Little Mix
 See you again  Wiz Khalifa
 Who run the world?(girls) Beyonce
Katera je najljubša barva vaše skupine?
Črna in bela (čeprav sta to samo odtenka)
ter vse pastelne barve.
Katera je vaša naj pesem?
Perfect duet.
Alina, ti treniraš odbojko. V katerem
klubu?
V ŠD Krim.
Anuša, s katero dejavnostjo se ukvarjaš v
prostem času? Koliko dolgo?
Jazz balet: 4 leta, balet pa 9 let.
Klara, ti tudi treniraš košarko. Kdo je tvoj
glavni navdih?
Michael Jordan.
Maša, ti tudi poješ v mladinskem zboru.
Od katerega razreda dalje?
Pojem od drugega razreda.
Ayla, kaj pa ti počneš v prostem času/
katero dejavnost obiskuješ?
Treniram badminton.
Ali imate že kakšne načrte za naslednje
leto?
Da, ampak naj za zdaj ostanejo še skrivnost.
Hvala za odgovore, želimo vam veliko
sreče na ostalih nastopih.
Intervju pripravila: Macanović Ayla.
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Intervju z zmagovalkami
Kakšni so občutki zmage?
Neverjetni, bile smo presenečene.
Ali ste pričakovale zmago?
Ne.
Ali ste trdo trenirale za to točko?
Ja, zelo trdo.
Kako pogosto ste trenirale?
Vsak dan po uro in pol kar tri mesece.
Ali so vas sošolci in starši spodbujali
k temu?
Starši ja, nekateri sošolci pa ne.
Kdo je bila vaša konkurenca?
Džana in Emin.
Kdo je bil glavni?
Nismo imele glavne osebe, saj smo bile
vse zelo pomembne.
Ste vse uživale v vaji in nastopu?
Ja, ker smo bile povezane in smo to
počele skupaj.
Kakšen vtis vam je dal ta dogodek?
Zelo lep.
Boste s tem nadaljevale?
Mogoče, ker uživamo.
Tia, 6. b
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Poleg pouka širimo svoja obzorja
tudi s sodelovanjem v različnih
projektih in obiski v okviru
naravoslovh, kulturnih in tehniških
dni.

Med drugim smo reševali EKO KVIZ in
se podali po Prešernovih stoipinjah.

Tehniški dan sedmošolcev na Zavodu 404.
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Šolski tabor 8. razredov na
Primorskem
V ponedeljek, 5. 3. 2018, smo se
osmošolci z učiteljicama Alenko in Marijo
odpravili na petdnevni tabor v CŠOD –
Burja na polotoku Seča.
To je bil naš zadnji skupni tabor kot
razred na osnovni šoli. Z nami je bil tudi
sosednji razred 8. a. Na taboru nismo bili
sami, prišla je tudi šola s Štajerske.
Njihovo narečje se nam je zdelo zelo
smešno in smo se smejali skoraj ob
vsaki besedi, ki so jo delili z nami. Imeli
smo teme o morju in kako leto pomaga
pri gospodarstvu. Razdelili so nas v štiri
skupine, ki so morale predstaviti svoj
končni izdelek ter tudi zelo različne igre
in dogodivščine. Obiskali smo
Sečoveljske soline in v solinarskih hišah
okusili smo pravo slovensko sol. Mahnili
smo jo tudi na klif in trije pogumneži so
se celo okopali v zelo hladnem morju.
Ena najbolj zanimivih iger je bila, ko smo
imeli zavezane oči in nas je vodička
vodla do klifa po zelo nenavadni poti.
Najtežji del tabora je bilo jutranje
bujenje, saj so bile noči zelo tekmovalne,
kdo bo najboljši v pokru. Ko so drugi že
spali, smo mi še vedno igrali in poslušali
sproščujočo glasbo. Skupinsko delo je
bilo najbolj dolgočasno, najbolj zabavno
pa terensko delo. Daleč najboljše je bilo,
ko smo s kanuji pluli po morju in si
ogledovali številne ribe. V mestu smo
hodili po morski poti do Pirana in bili v
akvariju, nad katerim so se vsi
navduševali. Tabor je nekaj najlepšega,
kar lahko doživiš s sošolci in sošolkami,
ker je polno zabave in dogodivščin, zato
ga ni vredno zamuditi! Najbolj zabavna
in nenavadna noč je bila, ko smo bežali
pred učitelji (nekateri učenci, ne vsi), saj
smo bili zunaj. Povzročali smo preveč
hrupa, morali bi ostati v bungalovih in že
spati.
Tukaj je nekaj malega o našem doživetju
našega zadnjega tabora.
Ivano Pavlović, 8. b
Vr ljak pegic
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Kaja Lišanin, 4. b

MORJE
Morje sinje modro kot
moje oči ter tvoje rjave
kot drevesa jeseni.
Morje je tiho, samo šumi.
Ko greš mimo mene,
veter me boža in
naježi se moja koža.
Ko pogledaš me,
svet spremeni se.
Zate bi naredila vse.
Zate in zame svet se
obrača kakor plima,
ki se stalno vrača.

Sandra Trčić, 8. a
Tabor: CŠOD Burja 5. 3. 2018–9. 3. 2018

Mar n Božič, 7. b
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Leto 2018 je
CANKARJEVO
LETO, Ivana
Cankarja smo
spoznavali skozi
zgodbo, preko
injegovih črtic in ga
tudi upodobili.

Kiara Mekič, 8. b

Pomlad so
naznanile
maškare.
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ŠOLSKI PARLAMENT 2017/18: ŠOLA IN
ŠOLSKI SISTEM
Spoznavni vikend v Pacugu
Šolski parlament vsako leto organizira
veliko dogodkov, med katerim je tudi
spoznavni vikend. Trajal je od petka do
konca sobote na koncu septembra. Na
vikendu smo imeli štiri delavnice, vsaka s
svojim posebnim namenom. Živo se
spominjam tretje delavnice, ki se je
imenovala sanjska šola. Tam smo morali
dobesedno izdelati maketo sanjske šole in
jo seveda tudi opisati. Naša šola je imela
veliko prijaznih učiteljev, ni imela domačih
nalog in ocene so bile naravnane na zu, u,
mu (zelo uspešno, uspešno, manj uspešno).
Za čisto vse je bilo poskrbljeno in na
srečanju sem pridobil veliko novega znanja
in prijateljev.
Kranjska Gora: območni parlament
Kot že sam naslov pove, smo bili v Kranjski
Gori, kjer smo imeli sestanek. Izbrali smo
delovno predsedstvo: predsednika,
zapisnikarja in dva člana verifikacijske
komisije. Predstavili smo se učenci vsake
šole posebej, ki sodeluje v šolskem
parlamentu. Navedli smo, kaj smo
spremenili na boljše na naši šoli. Mi smo na
primer izdelali škatlo za predloge, uvedli
smo eko šolo ipd. Nato smo imeli malico.
Jedli smo palačinke. Sledil je sprehod ob
jezeru Jasna. Po prihodu nazaj v dom smo
se razvrstili v štiri skupine, vsaka skupina je
imela svojo temo. Mi smo razglabljali o šoli
za življenje. Napisali smo, kaj nam je všeč
zdaj, kaj nam ni všeč in kakšni so naši
predlogi. Tako smo vsi vse predelali in smo
se lahko vrnilii domov.
Sestanek za regijski parlament
Pred regijskim parlamentom smo se
dogovorili, da bomo imeli sestanek, da
bomo lahko izvolili delovno predsedstvo, ki
bo zastopalo našo regijo na naslednji
stopnji šolskega parlamenta. Izvolili smo
predsednika, podpredsednika, zapisnikarja
in dva člana delovnega predsedstva.
Regijski parlament
Regijski parlament se je začel in skoraj vsi
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predstavniki šol so bili zbrani v mestni hiši.
Posedli smo se na stole in začeli razpravo
o temah, ki spadajo k šolstvu in šolskemu
sistemu. Teme so bile: šola za življenje,
vpliv družbe, metode poučevanja in učne
vsebine. Za poizvedovanje sklepov se
lahko obrnete name. O tem vam nadvse
rad več povem.
Moje mnenje
Sam sem zelo užival, zelo lepo so
poskrbeli za nas in upam, da bom
naslednje leto imel omogočeno udeležbo
na šolskem parlamentu.
Marko Šušković, 8. a
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EKSKURZIJA V SALZBURG

19. maja 2018 smo se že ob petih zjutraj
odpravili v Avstrijo. Potovali smo približno tri
ure in pol. Ko smo prečkali predor
Karavanke, smo zagledali čudovito avstrijsko
visokogorje. Vodnik nam je pokazal
znamenite vrhove, ki presegajo 2000 m.
Kasneje smo se ustavili na počivališču, kjer
smo si lahko kupili prigrizke. Ob pol desetih
smo prispeli v Salzburg. Komaj smo hodili,
saj so nas zaradi triurnega sedenja bolele
noge. Napotili smo se proti mestnemu trgu.
Med potjo smo naleteli na cestni sprevod.
Nastopajoči so igrali so na razna glasbila ter
se vozili v okrašenih kočijah. Ogledali smo si
tudi spomenik Wolfganga Amadeusa
Mozarta. Vodnik nas je popeljal mimo
srednjeveškega pokopališča, salzburške
univerze ter številnih trgov in fontan.
Sprehodili smo se tudi po znamenitem parku
Mirabell. Obiskali smo Mozartov muzej, kjer
je bilo veliko zanimivih predmetov ter
inštrumentov iz Mozartovega časa. V
trgovinici s spominki smo lahko kupili obeske,
magnete, čaje in slavne Mozartove kroglice.
Kosilo smo imeli v McDonaldu. Kasneje smo
se razkropili po stojnicah in pri tem skoraj
izgubili nekaj učencev. Ko smo bili vsi na
kupu, smo se z avtobusom končno odpravili
do rudnika soli. Najprej smo dobili posebne
obleke, saj je bilo v rudniku zelo mrzlo. V
notranjost rudnika smo se peljali z vlakcem,
naprej smo morali iti peš. Prepluli smo
podzemno jezero in se dvakrat spustili po
drčah. Vsi smo se hoteli spustiti še enkrat,
vendar je bilo pozno,
zato smo odrinili domov.
Ta dan je bil poučen in
poln zabave.
Vid Verstovšek, 6. b
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Nastopanje z gledališko igro Moje
s an je

in razočaran sem bil sam nad sabo. A na
koncu se je le izkazalo, da smo bili zelo
dobri ter da smo navdušili ga. Nino.
Z razredničarko gospo Nino smo letos
Naslednji teden je bil nastop v Celju, a o
pripravili dramsko igro Moje sanje in
tem ni veliko za povedati, ker smo slabo
doživeli polno dogodivščin. Veliko jih je bilo odigrali zaradi majhnega odra. Zadnji
dobrih, ponekod pa so se pojavile tudi
nastop pa se je odvijal na festivalu v
slabe.
Festivalni dvorani v centru mesta. Najprej
Na začetku je bilo vse nadvse zanimivo.
smo dve uri čakali, preden smo prišli na
Določevali smo vloge in se vsi grebli za
vrsto. Tu sem imel kar dosti treme, saj so
svojo. Jaz se dobil vlogo volka in vlogo
nas gledali učenci z naše šole. Ampak na
prodajalca. Na začetku sem bil zelo
koncu smo bili spet najuspešnejši in
navdušen nad svojo vlogo volka, saj nisem navdušili ga. Nino. Po tem nastopanju si
imel toliko besedila. Vloga prodajalca je bila bom zapomnil svojo osnovno šolo.
malo težja, saj sem se moral naučiti
Dejan, 9. b
spretnosti z jezikom. Nato so se začele
vaje. Sprva je bilo vsem težko, saj še nismo
bili čisto resni. Gospa Nina nas je stalno
spodbujala. Tako smo z vajo prišli do
prvega nastopa v šoli. Osebno nisem imel
treme, za ostale pa nisem vedel. Izpeljali
smo prvo predstavo, nekje se nam je tudi
malo zataknilo, a gospa Nina je bila
zadovoljna. Naslednji nastop je pa bil v
kulturnem domu Španskih borcev. Tudi tu
nisem imel posebno veliko treme, dokler
nisem stopil na oder. Vlogo volka sem
dobro odigral, a vlogo prodajalca pa
katastrofalno. Pozabil sem veliko besedila
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Devetošolci so s končnim izletom v Portorož
in Piran ter valeto za seboj zaprli vrata
osnovne šole in po počitnicah jih čaka nov 
srednješolski svet. Srečno!
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SLOVO OSNOVNI ŠOLI
Prikorakali smo na konec osnovne šole.
Od
prestrašenih
prvošolčkov
do
najpametnejših devetošolcev. Ko gledam
nazaj, je čas minil, kot bi mignil.
Preživeli smo lepe in včasih tudi težke
trenutke, se skupaj nasmejali in poskušali
vpijati znanje, ki so nam ga učitelji ubijali v
naše glave. Nekaterim učencem je šlo v
glavo lažje, nekaterim pa z malo več truda.
Ob vsem tem smo z leti postali dobri
prijatelji. Spomini ostanejo le lepi.
Predvsem na skupne tabore, izlete in
športne dneve. Ponosni smo, ko nas mlajši
učenci gledajo z zavidanjem in upamo, da
jim
dajemo
dober
zgled.
Zahvaljujemo se vsem učiteljem, ki so nas
naučili več kot samo šolske snovi. Zares
hvala vsakemu posebej! Hvala tudi vsem
ostalim zaposlenim na naši šoli, ki so lepo
skrbeli za nas in zahvaljujemo se vam, da
ste se kdaj nasmejali z nami. Mlajšim
učencem pa želimo, da osnovno šolo
preživijo z veseljem in smehom na ustih.
Oskar Bohinc, 9. b
Leto 2017 je bilo polno izzivov. Novo leto
naj bi mi prineslo večjo motivacijo, saj bi se
vrnila nazaj na mojo staro šolo in se
srečala s prijatelji. Čeprav sem bila in sem
še vedno v stresu zaradi šole, sem vedno
našla pozitivno stran in misel na to, da
pridem na mojo sanjsko šolo. Pogrešala
bom prav tako dramske igre, ki smo jih
uprizorili v gledališčih ter učitelje, ki so nam
prijazno podali roko. Najbolj sem uživala
pri likovnem pouku, kjer sem lahko
pokazala svojo umetniško plat. Zdi se mi,
da se vsi strinjamo, da povsod najdemo
dobro v stvareh in se znamo prebroditi
skozi šolo, da lahko izpolnimo svoje cilje.
Patricija Stockbauer B., 9. b
Bliža se konec osnovne šole. V njej smo
preživeli veliko vzponov in padcev. Bil je
jok, bilo je veselje, bilo je tudi prepiranje
med sošolci, ampak vseeno smo prešli čez
vse to. Vsako leto smo se bolj in bolj
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zbliževali, imeli smo veliko zanimivih
izletov, pohodov. Z nekaterimi učitelji smo
se razumeli bolje, z nekaterimi slabše.
Kljub vsem slabim trenutkom bomo
pogrešali
eden
drugega.
Bilo je razburljivih devet let.
Sara G., 9. b
Kmalu bo tukaj junij in tudi konec naše
devetletne osnovne šole. To šolsko leto mi
je minilo zelo hitro, saj se je res veliko
dogajalo. Z našo razredničarko smo
sestavljali dramsko igro in jo tudi odigrali
na različnih odrih. Imeli smo tudi nekaj
enodnevnih ekskurzij v Celovec, Trst in
Salzburg. V osnovni šoli smo doživeli
različne trenutke, negativne in pozitivne.
Vem, da smo vedno lahko računali eden na
drugega. V srednji šoli bom pogrešala le
sošolce in kakšnega učitelja. V prvih letih
se nismo kaj dosti razumeli, v zadnjih letih
pa smo se vsi zelo povezali. Osnovna šola
mi bo ostala pozitivno v mislih.
Tara Sember, 9. b
Končno je pred nami zaključek osnovne
šole. Nekateri se ga veselijo, drugi so ob
tem bolj otožni. Vseeno pa je konec in s
tem tudi slovo neizbežno. V osnovni šoli
smo imeli veliko vzponov, padcev, veselih
in žalostnih trenutkov, najbolj pa je
pomembno, da smo si pri tem pomagali in
si stali ob strani. Teh devet let je minilo
presunljivo hitro. Še ne dolgo nazaj smo
bili na začetku šole, zdaj pa je že vsega
konec. V vseh teh letih smo med sabo
zgradili lep odnos in timsko delo ter
podporo, enako pa je z učitelji. Z
nekaterimi se razumemo bolje, z
nekaterimi malo manj. Čez leta smo se
veliko učili in se trudili. Z učitelji smo dobro
sodelovali in iskali skupne kompromise in
rešitve. Naj zaključim s tem, da nam je bilo
v šoli kljub vsem ocenjevanjem lepo in
prijetno.
Tinkara, 9. b
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Slovo osnovni šoli

(konstruktivistična pesem)
Šola je Kokakola
Kokakola je šola.
Oboje je kislo
kislo = sladko.
4+4+5 bližje je 5
4+5+5 bližje je 4
Prdvsem pri kemiji,
% so realni
nerealni so %.
Luka Arsič, 9. b

Maša Uhan, Nina Baškovec, 9. b

KAJ JE KONSTRUKTIVIZEM?
Konstruktivistične pesmi so pesmi, v
katerih so besede ali besedne
zveze ali tudi kaki znaki samostojni
delci, ki pa se združijo v celoto in
tako tvorijo ter oblikujejo sporočilo.
Gre za povezavo z likovno
umetnostjo in tudi z naravoslovnimi
vedami (na primer matematiko).

Devetošolci so Ekošolo predstavili na
sejmu Altermed v Celju.

Vr ljak pegic

Srečko Kosovel:
Barž Kons
Darilna knjiga Bralne
značke zlatim
bralcem.

Zlati bralci pred Cankarjevim domom
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Rokometna ekipa
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Luka Arsić  tek na 300 m

Lea Knežević  vortex
Z učenci šole smo se udeležili različnih
športnih tekmovanj (atletika, namizni tenis,
tenis, plavanje, kros, maraton, košarka,
rokomet, nogomet, judo, med dvema
ognjema…) na občinskem nivoju.
Še posebej bi izpostavili starejše učence,
ki so šolo zastopali na državnem
tekmovanju v rokometu.
Trije učenci so šolo zastopali tudi na
državnem tekmovanju v atletiki.
Filip Peulić, Marko Šušković in Nal
Kajtazović so v torek, 12. junija 2018,
nastopili na državnem prvenstvu osnovnih
šol v judu. Filip in Marko sta dosegla 3.
mesto.
Vr ljak pegic

Martin Božič  vortex
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Predpočitniške športne igre za učence od 6. do 8. razreda
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nezdravih maščob in cvrtja, gazirane,
sladke pijače, cigarete in alkohol. Načeloma
je slabe navade zelo težko povsem izničiti,
v praksi pa jih je veliko učinkovitejše raje
nadomestiti z bolj koristnimi navadami. Vse
to je pomembno za zdravje, ki nam polepša
vsakdanje trenutke in dogodke ter izboljšuje
kakovost življenja.
Denis Mohorič, 9. b

ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

SPOZNAJMO SE Z EKOLOGIJO!
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EKOLOŠKA ETIKA
Ko govorimo o okolju, si predstavljamo
sebe v središču kot lastnike in gospodarje
narave. A to je daleč od resnice.
Neustrezno varstvo okolja lahko resno
ogrozi človekove koristi, saj s svojim
delovanjem izzovemo posledice, ki jih
nismo niti želeli niti predvidevali. Zaradi
uničujočih posledic lastnega delovanja je
nujno, da na novo premislimo o svojem
mestu v naravi. Bolj kot se bodo uveljavljale
prepovedi, zapovedi in dolžnosti v
človekovem odnosu do narave, bolj se bo
tudi spreminjalo moralno vrednotenje,
nedopustno ravnanje in tudi moralna sodba.
Bistvo ekološke etike je v tem, da nimamo
pravice in dostojanstva samo ljudje, ampak
tudi druga živa bitja, naravni objekti in da
moralno delovanje v odnosih med ljudmi
razširimo na naravo. Nujno pa je, da se
moramo odreči antropocentrizmu.

ra

zd

Zdrav življenjski slog je ključen za dolgo in
kakovostno življenje. To je odvisno od
prehrane, gibanja, dobrega spanca,
rednosti pri obiskovanju zdravnika in še
veliko več. Veliko ljudi kljub nenehnemu
ponavljanju, kako pomembno je piti veliko
vode, raje poseže po sadnih sokovih in
sladkih pijačah, saj naj bi bili boljšega
okusa kot voda. Ta je namreč zelo
pomembna za naše telo, saj mu pomaga
normalno delovati, prav tako pa je
pomembna tudi za vsrkavanje hranilnih
snovi in odnašanje škodljivih iz telesa. Če
ne dobimo dovolj kakovostnega počitka,
nam naslednji dan primanjkuje energije in
smo neprestano lačni. Tako pri tovrstni
lakoti kar hrepenimo po nezdravi prehrani.
A na spanec je treba gledati tudi bolj
dolgoročno. Če spimo premalo daljše
obdobje, se nam lahko začnejo pojavljati
druge težave, kot so kronične bolezni.
Kakovosten spanec vpliva na veliko
področij našega življenja, tudi na to, kako
učinkovito lahko razmišljamo, se odzivamo
na vsakodnevne obveznosti ter naloge, se
učimo in se razumemo z drugimi. Za
kakovost življenja je je pomemben tudi
reden obisk pri zdravniku. Veliko ljudi ima
namreč kakšno težavo, a jo brez
razmišljanja pripišejo staranju. Ogibanje
zdravnikov pa je predvsem značilno pri
starejših ljudeh. Tudi dobri socialni odnosi
so del zdravega življenjskega sloga. Ko se
družimo, smo sproščeni in se veliko
smejemo, to pa dobro vpliva tako na naše
zdravje kot tudi na našo samozavest.
Socialno življenje pomaga pri stresu. Če
smo napeti dlje časa, lahko to pripelje do
slabega počutja in zdravstvenih težav kar
pa lahko preprečimo z meditacijo in
gibanjem. Gibanje je lahko lahkotno, ni
potrebne intenzivne vadbe, potrebno je
hoditi, se raztezati ali kolesariti. Seveda pa
je bolje, da se z gibanjem ukvarjamo
navdušeno, kot na primer s tekom, jogo,
fitnesom in atletiko, medtem pa moramo
jesti zdravo in se odvaditi slabih razvad. Te
so na primer hitra prehrana, polna

nanstveni vr ljak

AVTONOMNA EKOLOŠKA ETIKA je to, da
živali in rastline in neživo naravo
spoštujemo zaradi njih samih.
HETERONOMNA EKOLOŠKA ETIKA: je pa
to, da živali in rastline spoštujemo zaradi
svoje koristi.
GLOBALNO EKO IN KRIZA
Blaginje industrijske civilizacije je deležen
majhen delež svetovnega prebivalstva, pa
vendar je ekološka kriza globalni problem.
Ogroženost planeta, živali in ljudi ni več
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ANDREIEVI IN NAILOVI DOSEŽKI NA
PODROČJU RAČUNALNIŠTVA
Andreia Morozova in njegove dosežke smo
omenili že v lanskem časopisu. Njegovi
uspehi se nadaljujejo tudi letos. Andrei in
Nail iz 9. a razreda sta se udeležila festivala
inovativnih tehnologij in osvojila zlato
priznanje s projektom AUTHWATCH. To je
pametna ura, ki olajša proces avtorizacije
uporabnika v sistem. V soboto, 9. junija
2018, sta svoj izdelek predstavljala tudi v
Cankarjevem domu na festivalu ZOTKINI
TALENTI.
Oba učenca sta se udeležila tekmovanja
RoboBum, kjer sta tekmovala z mobilnimi
roboti in dosegla 3. mesto. Nail in Andrei
sodelujeta tudi z Zavodom 404, kjer z ekipo
First Global Slovenia trenutno izdelujejo
robota, s katerim bodo sodelovali na
tekmovanju First Global Challenge v Mehiki
v mesecu avgustu. Njuna spletna stran je
authwatch.disscore.com.
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mogoče lokalno omejiti, saj imajo
globalizacijski razpon. Probleme ekološke
krize
ne more rešiti nobena država posamezno,
mogoče jih je rešiti le s skupnim
prizadevanjem vseh držav. Velika težava je
globalno segrevanje ozračja,ki naj bi čez
nekaj let najbolj prizadele nekatera
območja, ki so že zdaj med najrevnejšimi.
Tako bo globalno spreminjanje podnebja še
povečalo razlike med revnimi in urbanimi
območji. Tudi umiranje gozdov poteka
globalno; včasih so gozdovi izumirali zaradi
izsekavanja, dandanes pa umirajo zaradi
onesnaženosti, kar je posledica
industrializacije.Za možnost odpravljanja
ekološke krize se ponuja več možnih
odgovorov in rešitev. Zadnje čase se
uveljavlja koncept okoljskega prostora, ki
pa je vsebinsko in metodološko nedodelan.

"

Z

"Iz

EKO V SLOVENIJI
Ohranjen je velik delež narave z velikimi
površinami gozdov in zelenja. Spadamo
med zmerno onesnažene evropske države,
vendar imamo močno onesnažene
dolinskokotlinske sisteme. Poraba
naravnih virov je velika (les,rudniki).
Onesnaženost rek je kar velika, saj 1/3 rek
sodi v 3. ali 4. kakovostni razred. Čistilne
naprave počistijo le 2/4 gospodinjskih
odplak in slabo polovico odplak industrije.
Imamo veliko neustreznih in divjih
odlagališč odpadkov, kar ogroža naše vode.
Na območjih z intenzivnim kmetijstvom se v
vode spirajo nitrati in pesticidi. Promet je
drugi največji problem. Veliko prometa je
tranzitnega, kar obremenjuje naše okolje. V
reševanje okolja bi morali vlagati bistveno
več finančnih sredstev, saj prihodnost
okolja, nas in planeta ustvarjamo sami.
Denis Mohorič, 9. b

Obe fotograﬁji sta
s Facebook strani First Global Slovena.

Svitova e keta za naravni deodorant
Vr ljak pegic
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MEDVED POMAGA NAJTI ČUDEŽNO
ZDRAVILO
Nekoč je živela mama, ki je imela tri hčerke.
Ta mama je bila bolna že celih osem let, a
hčere tega niso vedele. Vse so bile
zatreskane v kraljeviča. Ko pa se je
napolnilo deveto leto, je mama prosila svoje
hčerke, naj gredo iskat zdravila.
Starejši sestri sta se odpravili v mesto. Tam
sta naleteli na zlatega bika, ki sta ga kupili
in tako zapravili ves denar. Najmlajša hči pa
je ubrala drugo pot. Ta jo je vodila v gozd.
Nekaj časa je hodila in srečala medveda.
Zaupala mu je, da išče zdravila za mamo.
Medved ji je odgovoril, da to ve. Ponudil ji
je, da ji pokaže pot do zdravilnih zelišč.
Deklica mu je seveda z veseljem sledila.
Prišla sta v dva sadovnjaka in v vinograd.
Medved je deklici velel, naj gre v prvi
sadovnjak. Tam bo naletela na tri jablane.
»Videla boš prvo, ki ji odpadajo listi. Zalij jo
in zrasla bodo govoreča jabolka. Vzemi le
tistega, ki je prvi. Če boš izbirčna in boš
predolgo izbirala, začnejo drevesa govoriti.
Tako boš zbudila ljudi zraven sadovnjaka.
Oni te lahko ujamejo.«
Vse to ji je medved naročil. Deklica se je
res odpravila v sadovnjak in sledila
medvedovim napotkom. Odnesla je jabolko
domov, a ni pomagalo.
Spet jo je ubrala z medvedom v sadovnjak.
Napotil jo je zdaj v drugi sadovnjak. V njem
se je nahajalo sedem hrušk. Medved ji je
svetoval, naj tretjo, ko ji odpadejo listi,
zalije. Zrasla bo cvileča hruška. »Vzemi
prvo, pa se ti ne bo nič zgodilo!« Res je
deklica tako storila. Ko je mami prinesla
hruško, se ni nič zgodilo.
Kraljevič, ki je ogrel srca deklicam, pa si je
ravno ogledoval to najmlajšo hči. Vedel je,
da je zatreskana vanj. Zelo jo je občudoval,
ker je tako lepo pomagala mami najti
zdravila.
Najmlajša hči se je smukala z medvedom
pri vinogradu. Tam je bilo devet trt. Sedma
je oslabela. Medved ji je rekel, naj jo zalije
in bo odkrila grozdje, ki bo pelo. Opozoril jo
je, če bo kaj naredila narobe, bo grozdje
utihnilo in jo bodo tako ujeli. A ji je uspelo
Vr ljak pegic
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srečno prinesti grozdje domov. Starejši sestri
sta kar malce pozeleneli od zavisti. Ampak
nista storili nič žalega.
Ko je prinesla deklica grozdje domov, je
jabolko recitiralo poezijo, hruška v pravih
tonih cvilila, grozdje pa pelo prelepo
pesmico. In to … je bilo tako grozno, da je
mama takoj vstala iz postelje in zbežala. Čez
natanko sedem dni se je vrnila. Takrat pa sta
se kraljevič in hčerka poročila. Zlati bik pa ne
obstaja več.
Nina Štucin, 4. a

Presenečenje je uspelo
Nekega zimskega dneva sem se spomnil na
rojstni dan svojega očeta. Naredil sem veliko
skrivnostno darilo.
Po razmišljanju o darilu za očeta se mi je
utrnila ideja o plakatu, zato sem ga tudi
naredil. Čas za delo sem imel, ko je bil oče v
službi. Potreboval sem flomastre, barvice,
škarje in lepilo. Tema plakata je bila številka
44, kajti toliko je bil star. Za jed sta poskrbeli
mama in moja sestra Dijana. Naredili sta tudi
torto. Bil sem zelo vesel, ker mi je plakat
uspel. Malo me je skrbelo, če se bosta mama
in sestra pravočasno vrnili. Prišli sta po nekaj
minutah. Do začetka zabave je bila le še ena
ura. Ko je oči prišel, smo vsi v en glas zavpili
PRESENEČENJE! Potem sem mu pokazal
plakat. Bil je vesel, zato se mi je zahvalil. Po
veselem sprejemu smo pojedli torto.
Pridružila sta se nam babica in dedek, ki sta
mu voščila in dala darilo. Potem smo vklopili
računalnik. Pisala sta nam botra in boter.
Poslala sta nam pesem, ki govori o rojstnem

Dunija Genorija Cerar, 4. b
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dnevu. Komaj čakam še en takšen
dogodek. Zdaj se bliža očetov rojstni
dan. Želim si, da ga z družino skupaj
preživimo, kajti zadnji je bil odličen!
Danijel Kljaić, 5. b

Počitniški pros čas
Prostega časa nimam veliko. Imam
ga ob sobotah, nedeljah in med
počitnicami. Opisala vam bom svoje
počitnice.
Med počitnicami večinoma berem.
Uspela sem prebrati zelo debelo
knjigo Harry Potter – Feniksov red.
Vsebina je bila zelo zanimiva. Ko
nisem brala, sem božala svoje kužke,
ki jim je ime Bibi, Fili in Arti. Bibi je
oranžna. Je mešanka med šicujem in
pekinžanom. Fili je črn in čistokrven
pekinžan. Arti pa je rjav mešanec
med kokeršpanjelom in verjetno
pudlom. V soboto smo se odpravili na
ranč. Bila sem presenečena, saj je
bilo tam kar meter snega. Pse smo
spustili z vrvice in zdivjali so v sneg.
Bibi in Filija sploh nisem več videla,
saj sta bila nekje v snegu, Artiju pa je
iz snega gledal samo rep. Ko sem
našla Bibi in Filija, sta bila videti kot
snežna kepa. Nato smo šli do babice.
Z veseljem nam je odprla. A komaj
smo vstopili, so začeli psi divjati in
babici umazali hišo s snegom.
Počistili smo in pojedli kosilo. Z
bratcem sva iz snega naredila iglu, a
ko sva šla vanj, se je podrl in streha
nama je padla na glavo.
Večerilo se je in šli smo domov. Mami
je pse skopala in temeljito posušila,
saj so bili vsi mokri od snega. Bilo je
zelo zabavno. Z bratom nama je bilo
všeč, saj še nikoli nisva videla toliko
snega. Upam, da se to še kdaj
ponovi, saj je bilo zelo zabavno.
Alina Sofija Potisk, 5. b

Adelina Dizdarević, 2. b
bratcem pripraviti presenečenje.
Ati je zapeljal do njene stolpnice, tam pa ji je
moj bratec pozvonil. Oglasil se je dedi.
Rekel je, da je šla babi k svoji prijateljici na
obisk na kavico. Dedi nam je odprl in vsi
smo vstopili. Še prej smo skočili v trgovino
Muller. Tam smo kupili trak za okraševanje,
balone, torto in tiramisu. Doma smo vse
okrasili. Jaz sem z lepilnim trakom prilepil
vse balone na strop in steno, bratec pa je
odprl torto in jo dal v hladilnik. Oči je šel v
trgovino, dedi pa je ocenjeval. Z bratcem sva
gledala skozi okno, kdaj bo prišla babi. Ko je
videla naš avto, je šla po bližnjici skozi
stranski vhod, oči pa ravno takrat skozi
glavni vhod. Z bratcem sva po stopnicah
stekla v pritličje in videla očija, kako je po
stopnicah zakrinkan hodil proti nama.

Presenečenje je uspelo
Pred tremi tedni je imela moja babi
rojstni dan, zato sem ji hotel z
Vr ljak pegic
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Medtem ko je babi čakala na dvigalo, je oči
neopažen šel mimo nje. V osmem
nadstropju smo jo vsi čakali. Prišla je in
pokazali smo ji, kaj smo naredili. Skupaj smo
pojedli torto, tiramisu in ji dali darilo. Bila je
neskončno vesela, jaz, bratec, ati in dedi pa
prav tako. Končno nam je uspelo pravo
rojstnodnevno presenečenje.
Ko smo to naredili, sem bil zelo vesel.
Upam, da bom še koga tako razveselil za
rojstni dan.
Kristijan Kocmur, 5. b

iterarni vr ljak

Kako sem se naučil vozi kolo
Neke nedelje zjutraj sem se z mami odpravil
ven. Rekla je, da me bo naučila voziti kolo.
Šla sva v klet po moje kolo, ščitnike in
čelado. Usedel sem se na kolo in se zapeljal
po parkirišču. Takoj sem padel. A kljub temu
sem dvignil kolo in sedel nanj. Peljal sem se
naravnost, ne da bi gledal. Padel sem v
lužo. Začel sem se smejati, ker sem bil
umazan kot pujsek. Moral sem se stuširati in
preobleči. Nato sem šel znova na kolo in se
začel voziti. Zavpil sem: »Ja, znam voziti
kolo!« in dvignil roke. Padel sem in si zbil
svoj prvi zob. Bil sem vesel, ker sem si zbil
zob in žalosten, ker še vedno nisem znal
voziti kolesa. A mama mi je rekla: »Če
padeš, se moraš pobrati!« Pobral sem se in
že sem se znova peljal. Spet sem padel. Bil
sem že zelo utrujen. A rekel sem si, da bom
tako dolgo zunaj, dokler se ne bom naučil
voziti kolesa. In res, zunaj sem bil do sedmih
zvečer in se vozil s kolesom brez premora.
Bilo je veliko vzponov in padcev. Bil sem ves
polomljen, a sem vozil dalje. Počasi mi je šlo
vedno bolje in hitreje. Končno mi je uspelo:
naučil sem se voziti kolo.
Ta dan mi bo za vedno ostal v spominu.
Žiga Denac, 5. b

Adelisa Toromanović, 3. a

imam tako srečo, so vsi zasedeni. Mislim si:
»Le kaj bi delal?« in tako razmišljam nekaj
časa. Vprašam mamo, če gre z mano
kolesarit, a je vedno zaposlena z delom.
Vprašam še sestro, ki pravi, da se uči. Nato
se spomnim, da bi lahko gledal televizijo.
Gledam serijo Moja boš. Nato grem ven in
pokličem svojega najboljšega prijatelja
Anesa. Reče mi, da pride čez pet minut.
Neskončno vesel sem, saj se mi zdi, da mi
ne bo več dolgčas. Skupaj greva po moji
najboljši prijateljici Adno in Ajno. Skačemo
ristanc in se zabavamo.
Ko pridem domov, pojem večerjo, umijem
zobe, se skopam in pripravim torbo za šolo.
Grem spat. Ta dan se mi zdi eden boljših.
Čeprav mi je bilo neskončno dolgčas, so
moji prijatelji to popravili.
Ajdin Mujakić, 5. b

Kadar mi je neskončno dolgčas

Kadar mi je neskončno dolgčas

Živijo, ime mi je Ajdin. Opisal bom, kaj
delam, ko mi je neskončno dolgčas.
Ko mi je neskončno dolgčas, pokličem
prijatelje, če grejo z mano na igrišče. Ker

Napisala vam bom, kaj delam, kadar mi je
neskončno dolgčas.
Nekega dne mi je bilo zelo dolgčas. Ker
nisem vedela, kaj naj počnem, sem vprašala
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mami, kaj naj delam. Mama pa mi odgovori:
»Če ti je dolgčas, se pojdi učit!« potem
sedem za pisalno mizo, izvlečem zvezek za
matematiko in celo večnost gledam vanj.
Odločim se, da bom pogledala nekaj
posnetkov na YouTube. Ampak sestra vedno
vklaplja in izklaplja internet, saj ji ne dela.
Vprašam očija, kaj naj delam, pa me ne
posluša, saj dela na računalniku nekaj za
službo. Nato se vržem na posteljo, 10 minut
razmišljam in na misel mi pride, da bi lahko
gledala televizijo. Pa ne morem, saj eno
televizijo gleda mami, na drugi pa moja mala
sestrica Spužija Kvadratnika. Odločim se, da
grem ven in pozvonim prijateljici. Ona pa ne
sme ven, saj je dobila slabo oceno. Vprašam
še njenega brata, ki pa je zaposlen z
igranjem na playstation. Vrnem se domov in
si rečem, da bi risala, a ne vem, kaj naj
narišem. Dobro bi bilo, če bi šla brat in
gledat Soy Luna revije in posterje, a kaj, ko
sem jih prebrala že stokrat. Takrat sestrica
zaspi in končno lahko gledam televizijo.
Upam, da mi nikoli več ne bo tako dolgčas in
da bo drugič televizija prosta.
Mihaela Musić, 5. b

Edita Hušidić, 2. a

AVTO
Moj avto je bele barve,
vse punce ga imajo rade.
Vedno nas pripelje
na pravi cilj,
zato imamo vedno mir.
Prijatelji pravijo prodaj to »smet«,
jaz pa njima odvrnem ne,
njega hočem imet.
Prijatelji moji, rajši ga imam
kot lažne prijatelje seveda.
Marko Bilandžić, 4. a

ŽIVALI NA KMETIJI
Ovca kovca, zato jo lovca za dva novca
prodata.
Koklja išče pišče svoje in poišče v majavi
se staji.
Mačka Tačka z veseljem lovi miško.
Osel bi samo travo kosel.
Naš konjiček se včasih obnaša kot
sosedov trmast osliček.
Kobila se boji mila.
Koza Liza dala nam je dozo mleka.
Tale svinja rada preklinja.
Petelin je postal pobalin.
In take so živali na kmetiji.
Anja Jugović, 7. b

Ana Mariija Jovanović, 2. a
Vr ljak pegic
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Za naslednje pesmi oz. zgodbe smo v
5. b dobili navdih po branju pesmi
Daneta Zajca Numizmatiki.

iterarni vr ljak

PRINC NA BLAZINICI,
TIKTAKANJE V DALJAVI.
PUŠČAVSKI PESEK,
DOMA IMAM LEČO.
Ajdin Mujakić, 5. b
PRINC JE SKOZI PEŠČENO PUŠČAVO
NESEL V DALJAVO URO NA BLAZINICI,
POSLUŠAL TIKTAKANJE
IN Z LEČAMI GLEDAL KAZALCEV
SKAKANJE.
Liam Zohil, 5. b
NEKOČ JE ŽIVEL PRINC, KI SE JE
IZGUBIL V PUŠČAVI. GLEDAL JE V
DALJAVO IN VIDEL LE PESEK. ČEZ
PEŠČENO SIPINO SE JE PRIPLAZIL
PASAVEC. S SVOJIM OKLEPOM JE
PROIZVAJAL TIKTAKANJE IN IZ NJEGA
POVLEKEL BLAZINICO. DAL JO JE
PRINCU IN MU ZAŽELEL SREČO. PRINC
JE ZAČUTIL, DA JE V BLAZINICI NEKAJ
TRDEGA. IN RES, V NJEJ JE BILA LEČA.
SKOZNJO JE VIDEL ZEMLJEVID, KI GA
JE VODIL V NJEGOV GRAD. TAKO JE
ŽIVEL SREČNO DO KONCA SVOJIH DNI.

Neli Hadžić, 5. b

V PUŠČAVI JE ŽIVEL MLAD PRINC.
LEŽAL JE NA POSTELJI IN STRMEL V
KRONO NA BLAZINICI. NI MARAL BITI
PRINC, AMPAK JE ŽELEL ITI V DALJAVO
RAZISKAT SVET. ZASLIŠAL JE
TIKTAKANJE, KI GA JE VODILO VEN IZ
GRADU. ZUNAJ ŠE NI BIL, A JE VSEENO
ŠEL POGLEDAT. ODPRL JE VRATA, A JE
BIL RAZOČARAN. VIDEL JE LE PESEK IN
PRODAJALCA Z URO IN LEČAMI.

NEKOČ JE V NEKEM KOTIČKU
NESKONČNE PUŠČAVE ŽIVEL
IZGUBLJENI PRINC. NAREDIL SI JE
MAJHNO ZAVETJE, A TO NI ZADRŽALO
PESKA, KI JE VIHRAL VSEPOVSOD. KO
SE PESEK KONČNO UMIRI, SE IZ
DALJAVE ZASLIŠI TIKTAKANJE.
ZAGLEDAL JE ČLOVEKA, KI JE V
ROKAH NOSIL ZLATO BLAZINICO, NA
NJEJ PA PREČUDOVITO URO. PRINC
SE JE ODLOČIL, DA BO TO URO KUPIL.
A BILA JE ZELO DRAGA. TRGOVEC JE
ŽELEL ZAVETJE V ZAMENO ZA URO.
PRINC SE JE ODLOČIL ZA URO IN SE
ODPRAVIL NA POT. KO JE PRIŠEL DO
TRGA, JE OPAZIL, DA MU JE POT
KAZALA URA, LE DA ON TEGA NI
VEDEL. KER JE BILA PUŠČAVA
NESKONČNA, URA NI ZNALA POKAZATI
POTI NAZAJ DOMOV. PRINC JE PRIŠEL
DO NEKE HIŠE IN SE TAM NAMESTIL
PRI PRIJAZNIH GOSPODARJIH. ČEZ
ČAS JE SPOZNAL, DA SO TO NJEGOVI
PRAVI STARŠI IN SKUPAJ SO SREČNO
ŽIVELI DO KONCA SVOJIH DNI.

Maša Lah, 5. b

Neli Hadžić, 5. b

Tija Gartner, 5. b

Vr ljak pegic
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Pomladna glasba

Prijateljice

Ko se pomlad zbudi,
zima se spodi,
kitara na pamet igra,
harmonika po notah zaigra.

Me smo skupaj najboljše prijateljice,
rade nosimo kiklice.
Skupaj se igramo
in rade se imamo.
Nosimo obeske in ključke svoje,
se zabavamo po svoje.
Gremo v trgovino,
sladkarij si nakupimo.
Me smo BFF!
Patricija Žulovec, 5. b

Do, re, mi  prileti,
mi, fa, so  mu sledi,
so, la ti  zazveni,
snežak pa se stopi.
Zdaj zunaj sonce je,
te pesmi konec je.
Če želiš si pa še kaj,
v pomlad veselo zaigraj.
Neli Hadžić, 5. b

Strah in želja
Ko sem pojedel kosilo,
se je nekaj zasvetilo.
Nisem vedel, kaj se je zgodilo,
ko sem v svetlobi zagledal vilo.

Če si mlad
Če si mlad,
imaš rad pomlad.
Če si ljubitelj rokometa,
ne maraš nogometa.
Če me imaš rad,
si zelo mlad.
Če si zaljubljen,
si zelo priljubljen.
Ajdin Mujakić, 5. b

Željo naj bi mi izpolnila,
ta prelepa zlata vila.
Moj bratec se je vile bal,
V zameno za željo sem ji plesko dal.
Začela se je jokati,
bratec se vile nehal bati je.
Vse se srečno je končalo,
z bratcem šla sva na obalo.
Kristijan Kocmur, 5. b

Šola
V šoli ne popiješ dve koli,
ampak hodiš naokoli.
V šoli imaš prijatelja,
ki te sprejema za ravnatelja.
Ko je šola gorela,
sva pred njo sedela.
Ajdin Mujakić, 5. b

Dobra vila
Ko jedel sem kosilo,
nekaj se je zgodilo,
nekaj se je zasvetilo,
ko zagledal sem dobro vilo.

Kino dvorana

Tudi ona se je začudila,
saj je napačno zavila.
Skupaj sva se domenila,
mi tri želje je izpolnila.

Dobili smo darilo
in v njem je blo vabilo,
da pelje nas v kino,
tja v dvorano gnilo.

Nato v plašč se je ovila
in izginila je, dobra vila.
Liam Zohil, 5. b

Nekaterim je všeč dež,
meni pa čeden pes.
Takšna je kino dvorana –
vedno razmetana.
Žiga Denac, 5. b
Vr ljak pegic
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Se rada z mano igra.
Enkratna je.
Sestro imam in
te nobenemu ne dam.
Rad jo zelo imam,
a še raje se jaz z njo igram.
Luka Bašković, 4. b

Sreča
Sreča je veselje, ki te spodbudi,
sreča je nekaj, kar te veseli.
Sreča je, ko vstane dan,
je moj prijatelj nasmejan.
Sreča je naš planet, s soncem obsijan,
tako zelo, prav vsak dan.
Sreča je z mirom obdana lepa beseda,
ki mi podaja dlan.
Nina Rudolf, 5. b

Živali
Mačka, pes, delfin,
le kdo od njih ni fin?
Praskajo, tečejo, plavajo,
mogoče celo osvajajo.
Kača, pajek, metulj,
našla sem prazen dragulj.
Piči, ovije, leti,
ne najdem boljše poti.
Štorklja, vrabec, kos,
Le kdo od njih ni bos?
Odleti, prileti, se vrača,
in ta pesem se konča.
Tija Gartner, 5. b

Glasbena šola
V glasbeno šolo hitim
in se tam veliko naučim.
Note berem, se občasno smejem.
Ocene so dobre, tu in tam
pa kaj narobe zaigram.
Pri gospe Lilijani igram lestvice
in se spominjam stare pesmice.
Tija Gartner, 5. b
Vr ljak pegic

Maša Lah, 5. b

PEČAT RAZSVETLJENCEV
Mladenka Ferdinanda se nekega dne
sprehaja po tržnici, polni ljudi, saj potrebuje
par svežih jabolk. Končno ji uspe priti do
jabolk. Ker se nebo že temni, se odloči, da
krene nazaj v svojo staro hišo. Zamišljeno
dekle se med hojo po nesreči zaleti v
gospodiča svojih let. Bil je zelo visok in
izgledal je kot revež. Ferdinanda se opraviči
in želi oditi, saj želi biti čim prej doma.
Izkaže se, da se je pravzaprav zaletela v
njenega soseda, s katerim se še nikoli ni
pogovarjala, saj je bil zelo sramežljiv.
Vendar tisto noč ni bilo tako, saj je bil zelo
zgovoren. Ferdinando je spoznal in jo
povprašal o njeni bolni materi. Pogovor se
je nadaljeval. Gorazd je v roki držal šop
manjših papirčkov. Ferdinandi je razložil, da
so to njegove pesmi. Ferdinanda je bila
očarana, vendar tudi presenečena. Mladi
pisec ji je razložil, da bi rad postal pesnik
kot tisti, ki opevajo moč razuma, enakost
med ljudmi in svobodo. Med govorjenjem so
se mu iskrile oči. Dobro je spremljal, kako
se krepi meščanstvo in kako si vsi želimo
enako. Gorazd se je zgledoval po Valentinu
Vodniku, ki ni veljal le za prvega
slovenskega pesnika, ampak je bil tudi
urejevalec Ljubljanskih novic. Bil mu je
velika inspiracija. Z dnevi sta se Gorazd in
Ferdinanda postopoma zbliževala. Gorazd
se je hvalil s svojimi pesmimi in k pisanju
pritegnil tudi Ferdinando. V nekaj mesecih
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sta skupaj napisala ogromno pesmi.
Pripenjala sta jih po celi vasi in kmalu ju je
celotna vas vzljubila, saj so vsi želeli
enakost, svobodo in so bili ponosni na svoj
narod. Njune pesmi so kmalu odmevale tudi
po samem mestnem jedru. Za pesmi kmalu
sliši sam Valentin Vodnik, celoten Zoisov
krog in tudi ostali odmevni pesniki. Vodnik
na pesmi ni gledal kot konkurenco, zato se
je odločil, da najde mladi par. Po dolgem
iskanju ju najde v stari, na prvi pogled
zapuščeni hiši. Oba sta bila zelo
navdušena, saj je pred njima stal sam
Valentin Vodnik in jima nudil pomoč pri
pisanju. Ferdinanda in Gorazd sta se
pridružila Vodniku pri pisanju pesmi. Menila
sta, da se bosta lahko veliko naučila.
Gorazd ni mogel verjeti svojim očem.
Vodnikove besede so se z lahkoto izlivale
na rumenozlat papir. Vsebina je bila tako
prebujajoča in mogočna. Bila sta
predstavljena celotnemu Zoisovemu krogu
in kasneje sta se srečala tudi s slavnim
Antonom Tomažem Linhartom. Prebrala sta
njegovo delo, imenovano Županova Micka
ter se pošteno nasmejala.
Z leti je mladi par pesništvo opuščal in si
ustvaria prelepo družino. Morda nista
pustila pečata, vendar sta spoznala ljudi, ki
so ga. Linhartova komedija je spodbudila
začetke gledališča, bralna kultura se je
širila. Prevladovati je začel razum, znanje,
napredek in izkušnje.
Brina Gajšek, 9. b

točk z napakaki Cerkve na vrata, temveč
okleval, ali bi to storil ali ne. Pristopila sem k
njemu ter mu predlagala, naj to stori. List s
točkami naj bi zabil na vrata, kasneje pa se
zatekel v malo, zapuščeno škofijo, kjer ga
papež ter njegovi somišljeniki ne bi odkrili.
Po izrečenih besedah sem se že drugič
pojavila v temi in kmalu prispela v London.
Ludvik VII. je angleški kralj, ki ga je
spremljala velika nesreča. Imel je že dve
ženi, a nobena mu ni rodila sina, ki bi
zavzel očetov prestol. Ludvik se je želel
ločiti, a mu župnik tega ni dovolil. Tedaj se
mi je posvetilo. Odkorakala sem do njega in
mu predlagala, naj župnika odstrani ter loči
državo in vero. Malo je še modroval, potem
predlogu le pritrdil. Napotila sva se k
župniku, ga odstranila z njegovega
položaja, Ludvik pa je čez nekaj dni
uveljavil svojo različico krščanstva. Med
proslavo o tem dogodku mi je nekaj padlo iz
žepa. Bil je cekin. Pobrala sem ga in se
znašla v svoji sobi.
Najprej sem predvidevala, da so bile to le
sanje, potem pa sem zagledala cekin,
knjigo in zahvalno pismo ... Knjiga z
naslovom Judi in njihove laži, ki jo je napisal
Martin in zahvalno pismo s podpisom
Ludvika VII. Res sem bila v preteklosti. A
kar me je najbolj razveselilo je bilo, da sem
imela čast pomagati tako modrim ter
pomembnim ljudem.
Nina Baškovec, 9. b

V VRSTAH PROTESTANTOV
Potepala sem se po podstrešju ter obujala
spomine na otroška leta. Nenadoma sem
med špranjo uzrla lesketajoč se cekin.
Njegov izgled je bil starinski, a veličasten.
Položila sem ga v svojo dlan, ko sem se
nenadoma znašla v popolni temi.
Nekaj sekund kasneje sem bila pred vrati
mogočne cerkve. Zagledala sem moža,
katerega podoba se mi je zdela izredno
znana. Bil je sam Martin Luther. Ostala sem
brez besed. Po čudežnem naključju sem se
znašla v letu 1517, pisal se je dan 30. 10.
Na moje presenečenje pa Martin ni zabil 95
Vr ljak pegic
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Zjutraj zgodaj vzide
in po družbo odide.
Cel dan ob morju tava,
išče družbo kar naprej,
a vsi se skrivajo v senci,
da jih ne opeče.
Dan je skoraj mimo,
sonce pa je žalostno.
Sprijazni se z dejstvom:
"Ljudje rajši imajo senco mirno."
Sonce se odloči, da zaide,
pa že celo občinstvo pride.
Skoraj je že zašlo,
pa je zvezda postalo.
Vsi so slikali ga zdaj,
saj je oranžno, lepo, mirnih barv.
Uživalo je sonce v slavi,
saj bo samo spet ostalo zjutraj.
Alina Mujičić, 6. b

PRIJATELJSTVO
Prijateljstvo je kot
iz škatlice vzeto.
Kar naenkrat najde se,
ko dva človeka spoprijateljita se.
Prijatelje zlahka najdemo,
ki nam pomagajo.
Prijatelj tisti del človeka je,
ki tukaj zate stoji.
Maša Stanjko, 6. b

Amina Bečić, 1. a

DRUŽINA
Mama je kot sonček,
sladka kot bonbonček.
Žana pleza na drevo,
le da ji ne bo slabo.
Mama, Kristjan, kuža,
vsi kričimo na ves glas.
Alexander Gole, 4. a

MOJ DAN
Ko vstanem,
oči si pomanem,
nato se umijem
in toplo mleko popijem.
Za šolsko mizo se usedem
in s sošolci naloge pregledam.
Po pouku na igrišču se ustavim,
doma pa naloge opravim.
Zobke zvečer si umijem
in nato se v posteljo skrijem.

Naj Sinanovič, 3. b
Vr ljak pegic
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MOJ BRATEC
Moj bratec je dojenček majhen,
z njim se najraje igram.
Najraje ga na svetu imam.
Je priden in rad se smehlja.
Ponoči lepo spi, nikoli me ne zbudi,
veselo grem v nove dni.
Tarik Škrijelj, 4. a

ZIMA
Ko bela zima pride,
nam otrokom
žalost z obraza
takoj odide.

Julija Unčanin, 2. a

POMLAD
Rože cvetijo,
pomlad je tu,
pomlad je tu!
Travniki so
pisanih barv.
Otroci se veselijo,
igrajo in še kaj.
Rastejo zvončki,
marjetice, trobentice ...
Pomlad je zelo lepa.
Je najlepši letni čas.
Vsi ljudje imajo radi pomlad.
Ljudje se pripravljajo na poletje.
Ampak kaj če ti poletje,
če imaš tako lep letni čas,
to je POMLAD.
Amanda Bektešević, 4. a

Vr ljak pegic

Ko snežaka gradimo,
se vsi otroci veselimo,
nato se s kepami belimi
lovimo in
po ledenih stezah drsimo.
Ko se od belih iger utrudimo,
domov neveselo zbežimo,
in čajček topli popijemo.
Derja Hadžiahmetović, 4. a

DRUŽENJE PRIJATELJEV
Na naši ulici
se vsi vozimo z bicikli,
na našem travniku vse lepo cveti.
Vsi moji prijatelji tukaj z nami so,
vsi veselo rajamo
in radi se imamo.
Po veselem rajanju
utrujeno sedimo in na
našem vrtu se z limonado hladimo.
Ko pa se znoči,
se mirno poslovimo,
lahko noč si zaželimo.
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Prvi september
je najboljši dan,
ker je prvi
šolski dan.
Veseli otroci
vsi hitijo,
da v šolo pridejo.
Učenci se radi
pozdravljajo
in torbe
pospravljajo.
Novih uspehov si
želimo in novih
učiteljic se
veselimo.

Kaja Gorup, 1 .a
Ajlin Fazlioska, 4. a

GOSPE
LUKA
Luka je siten kot muha,
če mu babica štrukljev ne skuha.
Ko štruklje poje,
se v sobo zapre.
Mu očka pravi,
da je priden kot mravlja.
A mamica reče,
da je počasen kot polž,
ko sobo pospravlja.
Alina Gjuraj, 4. b

Leto je poseben dogodek,
ker takrat je napeto.
In še to takrat gospa Gospodek,
pravi peto namesto napeto.
Zatem nastopi mesec,
ki z mano spremlja me do konca
hišice gospe Lesec.
Potem pride teden,
ki je zelo čeden,
in z njim gospa Poreden,
ki ne kosa se z gospodom Zmeden.
In sedaj nastopi še zadnji dan,
ki čez labirint podan,
pomaga ti najti gospo Zaspan.
No, in te štiri prečudne gospe
se zapletajo s časi leta,
ker one so letni časi.
Gospod pa določa, katera
naj nekaj poroča,
kaj se je zgodilo čez leto.

Kian Mujičić, 2. a
Vr ljak pegic
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MIŠ

KAJ SO SANJE

Amina Bečić, 1.a

Sanje so le košara polna
domišljije, saj so izmišljene,
izmišljene samo, samo iz
naše domišljije.

Miš je prava zmeda mala,
ki nam vedno nagaja,
ko se skrije, še rep zvije.
Ko te pogleda, vidi dva,
ker šteti ne zna,
saj miš je naša zmeda mala,
ki nam nič ne reče,
saj miš je tista, ki ne
govori in zmeraj z repom
se odkrije,
ko bivališče postane dom.
Tanja Borovnjak, 4. a

TRMA
Trma je velika reč,
ampak je meni zelo všeč.
S trmo dosežem vse,
kar želim si.
Tisto, kar hočem, dobim.
Vse bonbončke in tudi
pisane balončke.
Mama pravi trmo stran,
če rad bi njo v bran.
Oči, mami, bratec in jaz
vsi se smejemo na ves glas.
Adin Duranović, 4. a

Vidimo jih le takrat, ko se
utopimo vanje. V njih se
utopimo, samo utopimo, ko
zelo sladko spimo.
A če sladko ne spimo, nočne
more takoj dobimo. Nočne more
so res grde in nesramne in da
ne pozabim omeniti besede, ki
sploh sestavlja moro  strašno.
A mogoče je tudi, da
sladko spimo. In če se
to zgodi, verjemite mi,
da če se to zgodi, srečni
postali boste vi, ker
boste sladke sanje takoj dobili.
Diellza Berisha, 4. b

Razredna himna
Žive naj vsi učenci,
ki obiskujejo 4. b!
Hodijo v šolo, ki najboljše ima ime  Karel
Destovnik Kajuh,
res ni od muh.
V odraslost hitimo
in se življenja veselimo.
Marcel Osenar, 4. b
Vr ljak pegic

Aliana Babić, 3. b
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Žogica
Žogica marogica,
ti si moja ljubica.
S tabo se igram
in te rad imam.
Ko si se izgubila,
jokal sem za tabo.
Premišljeval sem,
kaj se dogaja s tabo.
Brendon Beganović, 6. b

Kian Mujičić, 2. a

KAKO MU PRIJA
Siten kot muha,
če mama ne kuha.
Lačen kot volk,
da boli ga že kolk.
Počasen kot polž
da ne opravi vseh molž.
Priden kot mravlja,
ko stanovanje pospravlja.
Zerina Nuhanović, 4. a

David Kocmur, 2.b
Vr ljak pegic
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POLETJE
Poletje je zunaj,
jaz pa ležim v postelji svoji
in cel dan prespim.
Ko pa izvem,
da gremo na morje,
moje počutje v hipu je bolje.
Kopalke, plavutke in svojo masko
hitro zložim,
da vse bo prav krasno.
Ure in ure drvimo po cesti,
nato še na
ladjo moramo sesti.

Ela Ronchi, 3. b

POLETJE

Cilj je pred nami in dolga
pot je za nami.
Ko pa prespimo,
prav hitro potopim se v modre
globine,
da vidim vse morske zverine.
Nina Štucin, 4. a

Rada imam poletje,
ker tedaj diši cvetje.
Ptice letijo naokoli,
sprehajam se po gozdu kadar koli.
Ko sonce na nebu se smeji,
moje srce se veseli.
Ko sonce zaide,
moje veselje odide.
Zdaj jesen prihaja
in moj nasmeh odhaja.
Komaj čakam naslednje poletno
sonce,
da moj nasmeh zveni kot zvonce.
Nikolija Vukomanović, 4. a

ZIMA
Zunaj zima kima.
včasih pa zamuja
in zato se Miha kuja.
Zima je res lepa,
pa tudi slepa.
In ko se konča,
država žalostna je vsa.
Ampak, pustimo zdaj to,
da nam bo lepo.
Uživamo vsi
in naš snežak se
lepo smeji.
Snežaki pa igrajo
se snežne bele igrice.
Mia Petek, 4. a

Ksenia Morozova, 2. a
Vr ljak pegic
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Sanje imajo domišljijo
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prave dišeče gozdne jagode zamenjala s
strupenimi jagodami. Babica se je palčkov in
jagod zelo razveselila. Skupaj so pojedli
Sanje imajo domišljijo,
zastrupljene gozdne jagode. Polegli so po
da jim, ko obiščejo nebo,
sobi in videti je bil, kot bi zaspali za vedno.
zvezdice zasvetijo in oblaki zapojo.
Lisica je bila presrečna, da je izpolnila
kraljičin načrt uničiti prijatelje Rdeče kapice.
Novico je lisica odnesla na dvor. Deklica se
Če se nam sanje dotaknejo neba,
je s solzami v očeh in šopkom rož odpravila
postanemo svobodni
k babici. V hiši je našla spečo babico in
in presrečni kot mavrica.
sedem palčkov. Prizor je bil grozljiv in še bolj
In še neznana prikazen daljav
je zajokala. Naenkrat so se začeli prebujati.
nas ponese preko dobrav.
Vonj cvetlic je bil čudežen. Babica je
presrečna objela Rdečo kapico in z veseljem
In kadar je sanjam še zmerom
sprejela šopek rož. Vsi so ji prestrašeno
tako lepo, potihoma mimo naših
pripovedovali, kaj se jim je zgodilo. Bili so
kuštravih glav
veseli, da so ostali živi. Sklenili so, da bodo
v temno nebo gredo.
prijatelji do konca svojih dni.
Zgodba nas pouči, da v življenju ne smemo
zaupati vsakomur. To je posebno težko v
Dunija Genorija Cerar, 4. b današnjem času. Vsi otroci nimajo družine
ali srečnega otroštva. Imamo prijatelje,
Rdeča kapica in sedem palčkov
vedno je potrebno paziti, da jih ne
prizadenemo ali izgubimo. Vsak dan bi se
Pred davnimi časi je živela Rdeča kapica.
morali ljudje bolj truditi, da bi na vsem svetu
Njena mati je bila zlobna kraljica, oče pa
dobrota premagala zlo.
dober človek in vladar. Hčer je imel rad, a
Dunija Genorija Cerar, 4. b
zanjo je vedno zmanjkovalo časa. Nekega
dne se je Rdeča kapica odločila, da gre v
gozd po jagode ter z njimi preseneti babico.
Mati ji obiska ni dovolila, a je ni poslušala.
Vzela je košaro in odšla. Nabirala je jagode
in košara je bila kmalu polna. V gozdu je
srečala svoje edine prijatelje palčke. Vsi so
bili veseli, prijazni, brez zlobe in ne tako kot
doma. Deklici so pripovedovali o svojih
dogodivščinah. Pokazali so ji jaso s
prečudovitimi cvetlicami. Rdeča kapica je z
veseljem nabirala rožice za svojo babico.
Palčkom je v varstvo zaupala košaro z
jagodami. Med nabiranjem cvetlic jo je pot
oddaljila od svojih prijateljev. Ko se je vrnila,
ni našla nikogar, prestrašena je začela
jokati, saj ni vedela, kaj se je zgodilo
palčkom in košari z jagodami. Dremajoče
palčke je srečala lisica. Zadolžena je bila za
zloben kraljičin načrt. Palčke je napotila k
babici pod pretvezo, da jih Rdeča kapica že
čaka tam. Utrujeni so krenili na pot. Lisica je
Kris jan Đukić, 3. a
Vr ljak pegic
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Ajsel Vejseloska, 7. a

Luža
Luža mokra je prišla iz neba
neskončnega.
Nato pa podel je še mrak in luža je
postala strah.
Ajna Hedžić, 1. b

Ko pa sonce je vzšlo, luža
topla je postala.
Ptička priletela je in po luži
čofa, čofa.

NEKAJ MI MANJKA
Tudi če mi 200 € da banka,
vseeno vem,
da mi nekaj manjka.
In pri tej pesmici mi manjkata dve kitici.

Ko pa padel je spet
mrak, luža postala je strah.
Nik Munda Hvala 4. a

In zraven samo, da dodam:
sovražim zdravnika, ki me s tisto
iglo špika.
Ker sem daroval kri, me vse boli.
Vselej razmišljam, da mi nekaj manjka,
še ko moj oči tanka.
Tukaj se zdaj ta pesmica konča,
ker sem ugotovil, da imam sreče za dva.
»Frendov« imam toliko, da sploh
ne vem koliko.
Imam očeta, brata in mamo, za večerjo
vsak dan jem salamo.
Ampak zdaj sem ugotovil, da mi
v resnici nič ne manjka,
tudi, če mi ne da 200 € banka.

Gaja Bordon, 2. a

Hugo Škofic, 4. a
Vr ljak pegic
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PRIZADELA SEM
Nekega turobnega popoldneva je Ivan
Cankar sedel v svoji sobi in pisal
romane. Ob tistem si je zaželel požirek
kave. Vedel je, da nimajo dovolj denarja,
da bi si to lahko privoščil, vendar je
vseeno prosil mamo. Ta mu je z
ljubeznijo le prinesla skodelico, vendar v
povsem nepravem trenutku. Cankar je bil
ravno med pisanjem svojih idej ter ga je
mati zmotila, zato jo je nagnal ven iz
sobe. Kmalu je občutil krivdo, kako je
prizadel svojo mater in se ji želel
opravičiti. Vendar je s tem neprestano
odlašal, kar je obžaloval vse življenje. Ni
se namreč zavedal, kako je prizadel mati
in čeprav je odreagiral zelo ostro, jo je
imel v srcu še vedno rad. Tudi meni se je
pripetila podobna zgodba. Pred nekaj
dnevi sem sedela v svoji sobi in se učila.
Mami mi je prijazno prinesla čaj, vendar
sem jo jaz precej nesramno zavrnila. Bila
sem namreč že zelo izmučena in sem
svojo slabo voljo znašala nad njo.
Čeprav nisem mislila nič slabega, sem v
jezi izrekla nekaj besed, ki so jo
prizadele. Kmalu zatem sem občutila
krivdo in se ji šla opravičit. Vesela sem,
da s tem nisem odlašala. Pomembno je,
da se zavedamo, ko smo nekoga
prizadeli in se mu na koncu opravičimo.
Rene Karpe, 9. b
V črtici Skodelica kave Ivan Cankar
govori in piše o krivicah, ki jih je kdajkoli
storil drugim ljudem in so ga bolele, zato
jih je obžaloval vse življenje. Zelo je
obžaloval dogodek, ko je prizadel svojo
mamo. To črtico sem si izbrala, saj me je
spomnila na dogodek, ko sem tudi sama
prizadela svojo prijateljico.
Cankarjeva črtica Skodelica kave dobro
opisuje na prvi pogled vsakdanji,
normalen dogodek, ki pa lahko preraste
v krivico. V tej črtici pisatelj opisuje
njegovo bivanje v domači hiši z mamo.
Prizna, da je bil tisti večer potrt in slabe
volje. Zaželel si je črno kavo. Vedel je, da
časi niso bili pravi za kavo, saj pri hiši
Vr ljak pegic
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Adna Koljić, 8. b

niso imeli dosti denarja, še za kruh komaj.
Kava pa je bila zelo draga. Ko si je zaželel
kavo, ga je mati le pogledala in ni
odgovorila. Zatem se je vrnil k delu, da bi
naprej pisal. Verjetno je želel pozabiti na
idejo o kavi, morda se mu je zdelo neumno,
da bi kot revež prosil za nekaj dražjega.
Cankar je zelo rad pisal in pri tem je bil rad
zbran. Vsi, ki se ukvarjamo z nečim, smo
radi pri tem zbrani, saj si želimo čim boljši
izid.
Medtem ko je Cankar pisal, je
zaslišal korake. Bila je mati, ki je stopala
počasi in varno. V roki je imela skodelico
kave. V tistem trenutku se je Cankarju
zdelo, da mati še nikoli ni bila tako lepa kot
takrat. Opisal je njene žareče oči in
nasmeške. Mama je bila videti srečna, saj
se je zavedala, da bo njen sin vesel kave.
Večina mam si želi, da so njihovi otroci
srečni in zadovoljni. Vendar se je Cankarjev
odziv takrat močno razlikoval od maminih
pričakovanj. Ozrl se je in z zlobnim glasom
kavo zavrnil. Ni je želel piti v tistem
trenutku, saj je pisal. Želel je dokončati
brez, da bi ga mama motila.
Takoj, ko gre mati iz sobe, se zave,
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da jo je s tem prizadel. Kavo zatem
vzame. Mama je bila zelo razočarana in
žalostna, ker je dobila tak odziv. Oči se ji
nehajo iskriti, gleda prestrašeno. Želela je
le dobro svojemu sinu. Med srkanjem
kave Cankar sklene, da se bo mami
opravičil za njegovo vedenje, vendar tega
ni storil ne zvečer, ne drugi ali kak drug
dan. Človek nerad prizna svoje napake.
Večini nam je žal, ko storimo kaj narobe
ali prizadenemo koga, ampak ne najdemo
načina in trenutka za iskreno opravičilo.
Cankarja ta dogodek spremlja še dolgo
časa in vsakič, ko na to pomisli, mu je žal,
da se ni opravičil. Ta črtica je žalostna in
nas uči, da moramo vedno premisliti, kaj
rečemo, saj nikoli ne vemo, če bomo s
svojimi besedami koga prizadeli.
Tudi meni se je pred kratkim
zgodil podoben dogodek. Imela sem zelo
dobro prijateljico, kateri sem zaupala vse,
tako kot ona meni. Enkrat pa sem eno
njenih skrivnosti izdala. Začela se je hitro
širiti med sošolci. Izvedela je, da sem
izdala njeno skrivnost in se zelo razjezila
name. Od takrat naprej nisva več
prijateljici. Še vedno se počutim grozno,
saj se ji nisem nikoli opravičila. Lahko si
predstavljam, kako se je takrat počutil
Cankar, ki je prizadel svojo mamo.
Maša Uhan, 9. b
CANKARJEVO TEKMOVANJE
Spodaj si lahko preberete spisa Eli
Mlekuž in Luka Arsiča, ki sta se uvrstila
na regijsko Cankarjevo tekmovanje.
Bravo in čestitke!

RDEČA ALI BELA VRTNICA?
ODLOČITEV JE VAŠA!
Alica je izredno zvedava deklica, ki na
svet gleda z otroško perspektivo. To se
kaže v njenih izjavah, ki velikokrat sploh
nimajo smisla, izjema so le kake globoke
misli. Deklica je sledila belemu zajčku, ker
jo je zanimalo, kam skaklja. Tako se je
znašla v čudežnem svetu, polnem
zanimivih govorečih bitij (čisto v nasprotju
z dolgočasno realnostjo). Odlomki
Vr ljak pegic

Eli Mlekuž, 8. b
slikovito prikažejo Aličino osebnost in pri tem
razodenejo, kako ravna v določenih
situacijah. Menim, da fantastična dežela
odseva podzavest naše glavne junakinje. Ta
podzavest se ne sklada s sivo resničnostjo,
zato se Alica v fantaziji počuti domače (to se
kaže pri padanju, krčenju, večanju … Vse to
vzame kot nič nenavadnega in se tega ne
boji). Punčka se v čudežno deželo zateče
pred realnostjo, tako vsaj slutim, ker v
resničnem svetu ne najde nič barvitega, nič
izstopajočega, le pustost in sivino. Magična
pustolovščina ji spremeni pogled na svet, ki
ga zdaj lahko vidi v boljši luči.
»Tudi takšno življenje je, veste, precej
zabavno.« To je poved, ki drži zame. Ovir se
je treba lotiti z jasnim ciljem in odločnostjo,
da jih prečkamo. V veliko pomoč pri tem
nam je humor in zabava, ki vsemu doda
kanček barve. Glavna vloga nam pokaže,
kako lahko na vse gledamo z otroškimi očmi
in si s tem popestrimo dan. Poved ima
vsekakor neko globino, saj nas uči, da se
težav lotevamo s širokim nasmehom do
ušes. Izjava velja za večino Aličinih
dogodivščin, čeprav je tudi velikokrat
obupala. A vselej si je obrisala solze in
začela na novo, kar nam je lahko dober
zgled.
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V knjigi ne nastopa izrazito zloben lik, zato
zgodba ne more biti taka, kot si jo želimo.
Pri srcu so mi namreč domišljijska bitja,
kažejo pisateljevo brezmejno domišljijo.
Moja najljubša kreatura so bile igralne
karte, ki so popestrile pripoved. Prizor, ki
me je navdušil, je, ko so igralne karte
barvale vrtnico. Spomnilo me je na brata in
name, ko smo poskušali skriti uničen kipec
pred mamo. Blizu mi je tudi to, da pisec ne
izda dekličine starosti. Veliko bolj kot knjiga
mi je všeč film.
Konec knjige je do knjige krivičen, saj uniči
zgodbo, zveni dolgočasno in jo pokvari.
Sama bi zgodbo zaključila bolj dramatično.
A knjiga ima svoj nauk, pomemben za
življenje, in jo je vredno prebrati.
Eli Mlekuž, 8. b

Prizadel sem (razlagalni spis)
Življenje teče. Z leti človeški da izgublja
pomen in v hladnem srcu prebudi se strast
po otroku. Otožnim obrazom, nedolžnimi
očmi in čisti duši. Takrat človek, pravijo,
začuti bistvo. A vendar ga je izgubil, izgubil
človeški da, zvezda padala z neba.
Srce je zanimivo. Kaže pravo pot v temi,
obdani z mrliči. Se ne prodaja. In ko dva z
usodo si križata poti, takrat obudi se
plamen. A on ni roža. Njega ne poganja
dež in sonce. On potrebuje čas in prostor.
Včasih tudi mir. S tem menda gori po
stopinjah dveh do slovesa.
Čas je zlagan; in človek to sam občuti.
Rana je rana. Pa vendar vsaka odpade, a
pusti madež. Mali ali velik ostane. Lahko ga
skriješ pa globoko v sebi še vedno čutiš. In
ko ta seže do srca, takrat si drugačen,
izgubiš ta človeški da.
Vedno sem iskal drugačne poti. Pa četudi
tiste daljše, osamljene in neizprosne. Vse
pa vodijo k ljudem. K resnici življenja in
smrti, kateri nihče ne pobegne.
Prizadel sem človeka v sebi. Mu zatisnil oči
pred resnico. Prizadel njega in sebe, ker
mu nisem pustil živeti. Ga potisnil v kot in
zanemaril. Vse to, ker sem ga prodal.
Nisem imel izbire? Prodal si svojo dušo za
denar. Ubil si nama veselje in radost. A
Vr ljak pegic
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ČASOVNI STROJ ME JE POPELJAL
Nekega dne sva se s Sandro odločili, da
bova prespali pri meni. Zvečer sva gledali
film, kar naju je kmalu utrudilo, zato sva se
odpravili
spat.
Kmalu naju je zbudil zvok žag, ki je prihajal
iz omare. Bili sva zelo radovedni in sva
pokukali v njo. Iz nje so švigale iskre ter
svetloba, katera naju je popeljala v drug
svet. Znašli sva se na mehkih tleh v
džungli. Zvoku žag sva sledili, kar naju je
pripeljalo do gozdarske šole. Šolo je vodilo
čudno bitje s tremi nogami, petimi rokami
in enim očesom. Povabil naju je v šolo, da
bi si jo ogledali. Tam so bile različne
učilnice, zato sva se odločili, da si bova
eno ogledali. Vstopili sva in vpadli na
sestanek. Pogovarjali so se o novem
posejanem zlatem drevesu, ki naj bi rasel
zelo hitro in je nadvse posebno. Njegove
veje so segale daleč v modrozeleno nebo.
Ogledali sva si drevesa, potem pa se je
pojavil vihar, ki naju je popeljal v 18.
stoletje, v čas Marije Terezije. Tam sva
pristali kot grofici. Veliko mladeničev naju
je ogovorilo, naju pa je zanimala le pot
domov. Napotili sva se do Marije Terezije,
saj je samo ona vedela, kako se vrniti
nazaj. Preden sva pristali pri Mariji, sva
med ogledovanjem zlatega drevesa opazili
nekaj svetlikajočega. Bil je dragulj, kateri
nam je prišel ravno prav. Marija je v
zameno za pot domov, iskala dragulj.
Hoteli sva se prepričati, da je dragulj res
vreden tega, zato sva ji postavljali različna
vprašanja, na katera pa ni znala
odgovoriti. Takrat sva spoznali, da dragulja
ne potrebuje, zato ji ga nisva dali.
Poskusili sva jo pretentati in kmalu za tem
naju je odpeljala do neke zarjavele škatle z
luknjo. S Sandro sva se spogledali in takoj
vedeli, kaj morava narediti. Dragulj sva
potisnili v luknjo. Takoj, ko sva to naredili,
je začelo čudno pihati in vihar naju je
odnesel
domov.
Te dogodivščine ne bova nikoli pozabili.
Konec koncev sva spoznali Marijo Terezijo
in izvedeli, da časovni stroj res obstaja.
Sandra Tričić in Adna Koljić, 8. a
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Znanstvena fantas ka

Šteje se leto 5000

Piše se leto 5000

Štelo se je leto 5000. Od leta 2018 je minilo
kar 2982 let in v tem času se je veliko
spremenilo. Spremenila se je tehnika
gradnje, ozemlje, vesolje in tudi veliko drugih
stvari. V tem letu so napovedali tri polete na
planet Trafamandor. Začelo se je iskanje
kart za polet. Za polet je bilo potrebno najti
pet kart, katere so bile edine od kart za
potovanje. Ostalih deset kart pa je bilo za
delo
na
tem
planetu.
Začel sem jih iskati po celem našem planetu
Zemlja. Na poti sem bil dvajset dni, ko sem
prvo našel. Tako se je nadaljevalo do
zadnjega dne, ko sem malo pred poletom
našel še zadnjo karto. Takrat sem vzel pot
pod noge, da bi ujel polet. Ko smo odleteli,
sem ugotovil, da naj bi Trafamandorci živeli
že v prazgodovini. Trafamandorci naj bi prvič
pristali na Zemlji že pred kometom, kateri naj
bi pokončal dinozavre. Prispeli smo na
planet Trafamandor ter se malo razgledali.
Slišali smo nek glas, ki nam je prišepnil, da
moramo oditi nazaj na svoj planet. Vrnili smo
se in ujel nas je gromozanski potres in veliko
vulkanov. Takrat smo se odločili, da se
vrnemo na Trafamandor. Prišli smo in tam
nas
je
pričakal Trafamandorec. Ta
Trafamandorec je bil tisti, ki je govoril, naj se
vrnemo na Zemljo. Povedal nam je, da ne
mara uničenja planeta. Povprašali smo ga,
zakaj misli, da bi mi uničili planet. Ampak
nam ni odgovoril. Nato pa je zbežal na drugi
planet s svojo vesoljsko ladjo. S tem pa nas
je rešil pred uničenjem Zemlje. Rešil je nas
in s tem tudi človeštvo, ki se je tudi preselilo
na ta planet. Tam smo se vselili in dobili še
drugo možnost za življenje. Od takrat naprej
smo bili zelo srečni, ker smo čez nekaj časa
še osebno spoznali vse Trafamandorce. To
dogodivščino bi rad doživel zaradi izkušenj
in bi rad, da bi bilo res. Zaradi uničenja
zemlje pa mislim, da moramo bolj paziti na
naš
planet.

Stvari so se zelo spremenile do tega
trenutka. Ljudje živijo na drugih osončjih,
spremenila se je življenjska doba in sam
pogled na planet Zemljo. Izgubila je svojo
modrino, le to je nadomestila škrlatno rdeča
barva.
Sam sem se že dolgo nazaj odpravil na
planet Xvoll1, kjer sem odkril mnoge stvari,
ki so bile podobne Zemlji. Bil sem neke vrste
znanstvenik, vendar sem bival na drugem
planetu. Rastline tam so bile zelo podobna
našim, ampak ugotovil sem eno stvar:
rastline niso proizvajale kisika, ki smo ga
nujno potrebovali za življenje. Do zdaj je
tehnologija zelo napredovala, zato sem na
lahek in hiter način ugotovil, kako naj bi se
umetno proizvajal kisik. Zato sem na planetu
živel skoraj sto let. Da, prav ste razumeli, sto
let sem živel na tem planetu, vendar kot
znanstvenik sem moral ves čas potovati. V
teh stotih letih sem se zavzemal za pravice
Bnokovcev – prejšnih prebivalcev Xvolla1.
Uspešno smo sestavili parlament ter živeli v
sožitju. Vendar ne za dolgo. Po uspešni
naselitvi planeta se je pojavila na njem
največja baraba vseh časov: John
Clareparents. V naši ustvarjalnici kisika je
iztaknil nekaj kablov in s tem povzročil
množičen poboj človeškega ljudstva. Planet
je hotel imeti samo zase, naredil je tudi
veliko kriminalov in jih naprtil ljudem.
Bnokovci so padli na finto in začela se je
petletna vojna. K sreči smo naposled le
ugotovili, kdo je krivec in ga izgnali iz
planeta.
Ko se je pri nas življenje končalo, so telo
lepo zavili in ga odišavili ter ga odstavili
nekam na varno, kjer ga nihče ni mogel
ukrasti. V letu 5000 se dogaja marsikaj: med
drugim tudi to, o čemer sem vam zdaj
pripovedoval. Vendar vsaka zgodba ima svoj
konec, naša se konča tukaj. Upam, da se bo
dejanskega leta 5000 kaj dobrega zgodilo in
slabega
odstranilo.
Marko Šušković, 8. a
Vr ljak pegic
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POT
Pot ni dolga kakor noj
in ne vleče repka za seboj.
Pot se zvija kakor kača,
res je dobra ta pogača.
Pot me pelje do pomola,
na poti tja doleti me smola
in to smola taka,
da na poti sta dva podrta znaka.
Prišla sem na cilj,
tam spim ob reki Nil.
Pot me je peljala v mali raj,
tam prespim in grem nazaj.
Na poti nazaj srečam nevarno žival,
ta žival sliši na ime udav.
Če nisi previden zelo,
te stisne ekstra močno.
Rene Karpe, 9. b

Prispela sem domov
in ni mi žal,
da odpravila sem se na potovanje,
ker pridobila sem novo znanje.

BESEDE
Besede so sestavljene iz črk,
in črnila za povrh.
Uporabljajo jih vsi,
še posebej šolarji.

Katarina Davidović, 6. a

Poleg njih še pesniki
ter pisatelji in ne skladatelji.
Če znamo,
se lahko z njimi poigramo.
Besede so zelo uporabne,
nekatere tudi osladne.
Besede tudi grde so,
takih res ne maramo.
Besede so tiste, ki tvorijo prepir,
povzročijo nemir,
razglasijo mir
ter so obdane v okvir.
Brina Žužek, 6. a
Vr ljak pegic

‐ 74 ‐

Andrea Lipovac, 7. a
2017/2018

L

iterarni vr ljak

KAKTUS

PAČ

Kaktusi so različnih barv in oblik,
nimajo vsi bodic.
Nekateri so gladki na dotik,
drugi pa so polni cvetlic.

Uganite kdo PAČ govori,
seveda Nika to se ve.
PAČ ni beseda je mašilo,
tako kot eno dolgo ravnilo.

So nizki, visoki,
tudi ozki in široki.
Niso plitki in globoki
in dobro jih je imeti pri roki.

PAČ živi pod mostom,
kjer teče vse kot mora.
In z mostom gre drugam,
a ne ve kod in kam.

Služijo nam za okras,
v keramičnih loncih sedijo,
nam kradejo čas
in cel dan spijo.

Ko spet do Nike prihiti,
ta spet spregovori.
Ko misliš, da je že odšel,
je že do Denisa prišel.

Kaktusi niso iz Ljubljane,
pridejo iz tujega kraja,
tam kjer ne rastejo banane
in vročina traja.
Katarina Davidovič, 6. a

Potem gre z mostom spet nazaj,
tja v svoj ljubi raj.
Takrat en dan počiva,
in nato spet PAČE DOBIVA.
Maks Škofic, 6. a

ŠOLA
Šola je javna ustanova,
Lahko je stara ali nova.
V šoli se učimo,
in ocene dobimo.
Vsak dan dobimo domače naloge,
ki niso lahke kot žoge.
Moramo se učiti,
in malo vode spiti.
Učenje je včasih težko,
ni vedno vse lahko.
V šolo moramo hoditi
in ne zamuditi.
Konec leta se štejejo ocene,
jaz slabe nimam nobene.
Nekateri napredujejo,
drugi obupujejo.
Če padeš razred, te prizadane
in le nekaj ti preostane.
Obupati ne smeš nikoli,
ne skrbi – leto bo hitro naokoli.
Nikolina Bojić, 6. a
Vr ljak pegic
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Življenje je težko, ko ne veš,
kaj bi, ker imaš v glavi toliko skrbi.
Ko starši delajo probleme hujše kot
jih zmoreš ti.
V življenju dobro imeti prijatelje,
kot Aljaž, Eva in Adna so.
Če pa nekateri izdajo te,
cel svet zdi ti se, da proti tebi je.
Kadar imaš nekoga rad,
za njega storil bi vse.
Kaj narediti, ko fanta imaš,
a drugega rad imaš?!
Kot brat bil si mi in lahko zaupala sem ti.
Laži so bile hitrejše od naju,
zakaj se ne druživa spet tako kot v maju?

Maša Tanackovič, 6. a

NOČ

Zdaj po hodnikih šole gledava se
in sprašujeva, kaj zgodilo se je.
Ko objel si me, svet spremenil mi se je.
A kaj zdaj, ko samo gledava se skrivaj?!!
Sandra Tričić, 8. a

RISBE
Risbe so slike,
pravokotne oblike.
narisane so na papir,
obdaja jih okvir.

Ko vsi zaspimo,
knjige oživijo in se veselijo.
V mesečini norijo
in poletijo.
Takrat je na nebu
veliko drame,
a ko pridejo mame,
dan vstane.

Risbe so lahko velike
ali majhne kakor pike.
Vsaka ima svoj namen,
nekatere podarijo ti objem.

Lara Paunovič, 5. a

KNJIGA
Knjiga, ki polna črk je,
naj se razsvetli.

Najboljše risbe razstavijo,
na internetu jih objavijo.
nekateri jih prodajo,
knjige z njimi izdajo.

Naj dobi svojo magično moč,
v kateri noč živi.

Na sliki karkoli je lahko,
če je majhno ali veliko.
Risbe nas navdihujejo,
zato jih ljudje kupujejo.
Maša Tanackovič, 6. a

Vr ljak pegic

Le enkrat na leto
je tista magična noč,
v kateri imajo knjige
moč.

Knjiga naj žari v svetli noči,
naj se z iskrami stemni.
Ko okrašena knjiga oživi,
jo s pentljo črka okrasi.
Lana Dežman in Iza Zrinski, 5. a
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ZVEZDE
Zvezde so kot luči,
ki v temni noči
nebo osvetlijo
ter nam sladke sanje zaželijo.
A brez lune le medlo žarijo,
ko pa v noči luno prebudijo,
takrat se močno zasvetijo
in v črni noči zablestijo.
Zadnja ura noči je mino,
zato povedal bom le še to rimo.
Noč v dnevu je najlepši čas,
ki pokaže sanje zame in za vas.
Liam Zohil, 5. b

Tricija Gartner,1. b

NOČ
Noč je čas,
ko zvezde oživijo
in se knjig polastijo.
Oči odprejo
in brati začnejo.
Z besedami se igrajo,
a čarati ne znajo.
V mesečini tudi luna se
svetlika in nas s sijajem
po telesu pika.
Klara Jukić, Eva Lipič, 6. b

MAGIČNA MOČ
Noč je bila nekoč
tiha in temna,
a čez nekaj časa,
je nebo prešinilo nekaj sijočega.
»Kaj bi lahko bilo to?«
»Kakšno nebo?«
Ali tista, ki se rima z zlato?
Kakšno zlato?
Misliš tisto, ki je prešinilo nebo?
Da, tisto zlato.
Saj to je mesečni utrinek.
Lea Šavija, 5. a
Vr ljak pegic

Lara Bavčar, 4. b
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Priporočamo za poletno počitniško branje!
Mulčki
Mulčki so zbirka stripov, ki jih je napisal in narisal ameriški risar
Charles M.Schulz.
V stripih Mulčki nastopajo: kuža Snoopy, Charlie Brown, Sally,
Linus …
Več poiščite na Googleu  vtipkajte Mulčki. Seveda pa si jih
lahko izposodite tudi v knjižnici.
Žan Lisjak, 4. b
Snoopy in Mulčki (Peanuts) ameriškega risarja Charlesa M.
Schulza so v Slovenijo prišli z nekaj zamika, zato jih danes
lahko gledamo kot televizijsko risanko ali pa beremo v stripih. V
Ameriki so začeli izhajati leta 1950 in izhajali vse do leta 2000,
ko je izšel zadnji, 17.897. Schulzev strip. Inteligentne in
nepodcenjujoče prigode prikazujejo najzgodnejše odnose
raznovrstne fantovskodekliške druščine, ob njih pa se lahko
zabavajo tako otroci, ki so se ravnokar naučili brati, kot, denimo,
srednješolci. (Povzeto po reviji Bukla)

Vr ljak pegic

‐ 78 ‐

NOČ KNJIGE

2017/2018

K

njižni vr ljak

SHERMAN ALEXIE: THE ABSOLUTELY
TRUE DIARY OF A PART‐ TIME INDIAN
The book is written by Sherman Alexie. The
book follows Junior, a fourteen year old boy,
who lived in an Indian reservation. He is not a
tipical teenager. He likes playing basketball,
drawing cartoons and reading books. He also
has a disorder. He has got brain damage. He
also has a best friend Rowdy and they spend
a lot of time together. He lives in a wery poor
family.
Junior(Arnold Spirit) was an Indian boy who
was wery smart. He lived in an indian
reservation near Wellpinit, Washington. He
and hes best friend Rowdy are both visiting
the same school. Arnold soon realises, that if
he was going to intend that school, he was
going to become the same as his parents:
drunks. He decided that he will go to Reardan
high school. At first he was not accepted with
schoolmates because he was an indian and
kids were racist. After a while, he managed to
get respect and he also played basketball in
that school too. He realy enjoyed himself but
he missed his best friend Rowdy. People who
intended Arnolds first school outcasted him
so he could not feel at home where he lives.
Rowdy hated Arnold too. But the worst part
was, that he had to play basketball againts
his first school and Rowdy was one of the
best players in the league. Arnolds team won
but he did not fell like he did. After a while,
Arnold went to see Rowdy and apologiese.
He forgives him and they played basketball
together all day long.
The book was very interesting. It shows how
a teen Indian is fighting outcasting, brain
damage and much more. It shows that racism
is still present at many schools. If I compare
that boys life to mine, I realise that my life is
not so bad at all. People in reservations are
very poor. They can not even afford phones,
computers or even indoor bathrooms.
Childrens famylies are not so lucky as I am.
Parents are drunks, drug addics and much
more.
Marko Šušković, 8. a

Vr ljak pegic

Knjiga, o kateri je Marko napisal
svoje razmišljanje, je izšla tudi v
slovenskem prevodu in jo
priporočamo v branje.

NAJBOLJ BRANE KNJIGE V NAŠI
KNJIŽNICI
Stopnja C:
1. Maček Muri,
2. Sovica Oka,
3. Jaz bom zmagal
4. zbirka Mavrične vile
5. Iščemo hišico,
Stopnji P in M:
1. Kapitan Gatnik,
2. Zaseda za medveda
3. Harry Potter,
4. Mulčki,
5. Nedeljka,
Poučno gradivo:
1. Dinozavri,
2. Drevesa,
3. Kače,
4. Plenilci,
5. Nogomet
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Najljubša glasba fantov iz 6. b
razreda

SOY LUNA
Na koncertu Soy Luna je bilo zelo lepo.
Bilo je tako zabavno. Bila sem s teto in
sestrično. S teto sva dobili sladkorno
peno, moja sestrična pa kokice. Luna je
na koncertu jokala. Na koncu sta se Luna
in Mateo poljubila na usta.
Minja Jerkovič in Julija Horvat, 2. b

Učence 6. b razreda smo povprašali,
kakšna glasba jim je kaj všeč.
Dobili smo naslednje rezultate.
Zvrst glasbe :
 pop glasba: 6 učencev,
 rap: 3 učenci,
 klasična glasba:1 učenec,
 balkan music: 2 učenca.
Najljubši izvajalec:
 Imagine Dragons: 1 učenec,
 Bruno Mars: 2 učenca,
 The Beatles: 1 učenec,
 Travis Scoot: 1 učenec,
 Mc Stojan: 1 učenec,
 Challe Sale: 1 učenec.
Naljubša pesem :
 24 k magic: 2 učenca (Fedja in Lan),
 Miss You:1 učenec (Leon),
 Beliver: 1 učenec (Vid),
 Poln kufer: 1 učenec (Brendon),
 Krvavi Balkan: 1 učenec (Edin),
Strawberry fields forever: 1 učenec
(Feliks).
Sergej Saveljić, 6. b

Vr ljak pegic
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POLETNO‐POČITNIŠKI HOROSKOP

BIK (21. 4. do 20. 5)
Starši ti bodo med počitnicami zvišali
žepnino, toda ne zapravi je za neumne reči.
V ljubezni ti bo teklo precej dobro, a svoji
simpatiji se boš tudi malce zameril/a.
Pozorno glej, kaj delaš, še posebej na
igrišču. Uživaj proste dni karseda, zdaj se
lahko bolj posvetiš tudi prijateljem.
DVOJČKA (21. 5. do 22. 6.)
V ljubezni bo zelo pestro, svoje stare
simpatije se boš malce naveličal/a. Konec
dober in vse dobro, tudi med vama se bo vse
srečno izšlo. Starši bodo malce godrnjali
zaradi slabše zaključenih ocen, a se bodo
hitro pomirili. Z denarjem ravnaj previdno, da
ti ga ne bo prehitro zmanjkalo. Spoznal/a boš
veliko novih prijateljev. Kar naproti morskim
dogodivščinam!
RAK (22. 6. do 22. 7.)
Razšel/la se boš s svojo punco ali fantom. A
kar brez žalosti, čakajo te nove poletne
simpatije, ki se lahko razvijejo v pravo
ljubezen. Doživel/a boš marsikaj
nepozabnega, šole prav nič ne boš pogrešal/
a.
LEV (23. 7. do 23. 8.)
V drugi polovici počitnic ti bo ljubezen
povsem zmešala glavo, da ne boš vedel/a
sam/a zase. Stari starši ti bodo poklonili
nekaj denarja ob koncu šolskega leta.
Izkoristi ga za obisk kakega adrenalinskega
ali vodnega parka. Dogodivščine že čakajo
nate!
TEHTNICA (24. 9. do 23. 10.)
Malo boš že pozabil/a, kako je biti zaljubljen/
a, ampak ne za dolgo, saj boš prav na morju
ali v parku/kinu/na plesu spoznal/a osebo, ki
ti bo všeč. Nadvse se boš zabaval/a. Ne
pozabi na vljudnost in prijaznost, ki ti bo
odprla veliko vrat!

Vr ljak pegic

STRELEC (23. 11. do 21. 12.)
Doma te bodo v vsem podpirali, še posebej
tvoja mama. V ljubezni bo vse gladko teklo in
boš zelo srečen/na. Starši ti bodo malce
zmanjšali žepnino, a le brez skrbi, strici in
tete ti bodo darovale kak dodaten evrček.
Doživel/a boš nepozabne počitnice!
KOZOROG (22. 12. do 20. 1.)
Ponosen boš in tudi tvoji starši na zaključno
spričevalo. Priznal/a boš svoji simpatiji, da ti
je všeč. Njegovi prijateljici ali prijatelju to ne
bo všeč, saj je že dolgo na skrivaj zagledan/
a vanjo/vanj. A brez skrbi, vse se bo srečno
razpletlo. Počitniški dnevi bodo potekali
brezskrbno in polno čudovitih doživetij.
RIBI (21. 2. do 20. 3.)
Komaj si dočakal/a konec šolskega leta!
Sedaj pa le na polno uživaj. Počni vse tisto,
za kar ti je med šolskim letom zmanjkovalo
časa. Brezskrbno lenari in poležavaj na travi.
V ljubezni se ti bodo nasmehnile nove
pustolovščine. Le pogumno se jih loti in se
prepusti poletni energiji.
OVEN (21. 3. do 20. 4.)
Med počitnicami ti bodo zvezde zelo
naklonjene, še posebej v ljubezni. Stvari, ki
se jih boš lotil/a, boš pripeljal/a do konca. Z
lahkoto boš videl/a rešitve, ki ti bodo prinesle
veliko zadovoljstvo. Paziti pa moraš na
zdravje, še posebej na poškodbe.
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DEVICA (24. 8. do 23. 9.)
Skrbno si boš organiziral/a poletne
počitniške aktivnosti. Lahko se prepustiš
tudi navdihu. Zanimive osebe bodo vstopile
v tvoje življenje, morda se razvije tudi kaka
poletna romanca. Sorodniki te bodo
povabili na krajši oddih, le pridruži se jim.
Velika skrita želja se ti bo uresničila.
VODNAR (21. 1. do 20. 2.)
Starši ti bodo med počitnicami pripravili
pravo presenečenje, podaljšali ti bodo tudi
uro, do katere moraš priti domov. Vsi
prihranki, ki si jih privarčeval med šolskim
letom, ti bodo prišli še kako prav. Naletel/a
boš na svojo simpatijo, ko boš to najmanj
pričakoval/a. Prepusti se toplim poletnim
dnevom in dolgim brezskrbnim večerom.
ŠKORPIJON (24. 10. do 22. 11.)
Ne moreš verjeti, da so počitnice končno
tu. Ves trud, ki si ga vlagal med šolskim
letom, je zdaj poplačan. Le sprosti se in
uživaj v zasluženi prostosti. Zabavaj se,
povabi svojo simpatijo v kino, imela se
bosta odlično. Izkoristi poletni oddih tudi za
plavanje in potapljanje.
Sandra Tričić, Karin Tahirović, 8. a

KITAJSKI HOROSKOP

Kot zanimivost prilagamo tudi kitajski
horoskop. Oglejte si, pod katero živaljo se
skrivate!
1. Podgana
Leta rojstva: 1912; 1924; 1936; 1948;
1960; 1972; 1984; 1996; 2008; 2020
Ljudje, rojeni v letu podgane, veljajo za
očarljive in sočutne. So zelo družabni, tudi
pogumni, včasih prepirljivi. Imajo bujno
domišljijo in so zelo bistri. Zato pogosto
tudi vidijo stvari, ki jih drugi ne. V ljubezni
so odkritosrčni, znajo pa biti ljubosumni.
2. Bivol
Leto rojstva: 1913; 1925; 1937; 1949;
1961; 1973; 1985; 1997; 2009; 2021
Ljudje, rojeni v znaku bivola, se dobro
znajdejo. So samozavesti in zelo sposobni.
Svoje interese bodo zagovarjali do konca.
Njihova predanost in občutek za
odgovornost sta vredna občudovanja. So
brezpogojno predani družini in tistim, ki jih
imajo radi.
3. Tiger
Leto rojstva: 1914; 1926; 1938; 1950;
1962; 1974; 1986; 1998; 2010; 2022
Posamezniki, rojeni v letu tigra, so nežni in
usklajeni s svojimi čustvi. Potrebujejo
ravnovesje. Želijo biti neodvisni, saj so zelo
samozavestni, a občutljivi na kritiziranje.
So dobri voditelji, saj se znajo hitro pobrati.
Z izzivi se pogumno soočajo.
4. Zajec (ali mačka)
Leto rojstva: 1915; 1927; 1939; 1951;
1963; 1975; 1987; 1999; 2011; 2023
Ti ljudje veljajo za zelo priljubljene, saj so
ljubeči, prijateljsko razpoloženi in vljudni.
Izogibajo se prepirom. Radi se zabavajo 
zaradi tega tudi pozabijo na potrebe ljudi,
ki jih imajo radi. Kljub temu pa veljajo za
mirne in pametne .
5. Zmaj

Vr ljak pegic
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Leto rojstva: 1916; 1928; 1940; 1952;
1964; 1976; 1988; 2000; 2012; 2024
Zmaji veljajo za očarljive in polne energije.
So pravi bistroumneži, ki dosežejo svoje
cilje. Včasih se morda zdijo malce robustni,
a hodijo po svoji poti in ne dovolijo, da bi jih
pravila ali kdorkoli utesnjevala. Težijo k
popolnosti, zato se drugim zdijo zelo
zahtevni. Uspeh jim pomeni veliko,
obožujejo izzive in okoliščine, v katerih
lahko uporabijo vse svoje veščine in
znanje.
6. Kača
Leto rojstva: 1917; 1929; 1941; 1953;
1965; 1977; 1989; 2001; 2013; 2025
Ti ljudje veljajo za globoke mislece. Hkrati
so modri in neopaženo dosežejo tisto, kar
hočejo. So očarljivi in romantični. Znajo pa
biti tudi zelo ljubosumni. Veljajo za
zadržane osebe, veliko časa preživijo
sami. Družabnost ni njihova močna plat.
7. Konj
Leto rojstva: 1918; 1930; 1942; 1954;
1966; 1978; 1990; 2002; 2014; 2026
Ljudje, rojeni v znamenju konja, dajejo vse
od sebe pri vsem, kar delajo. Vedno so
pripravljeni trdo delati, da dosežejo uspeh.
Znajo biti pa tudi nepotrpežljivi. Pogosto se
lahko razburijo. Raje delajo sami,
skupinsko delo jim ni pisano na kožo.
Običajno so priljubljeni v družbi.
8. Koza
Leto rojstva: 1919; 1931; 1943; 1955;
1967; 1979; 1991; 2003; 2015; 2027
Koze so prijetne in privlačne, v družbi so
priljubljene, hkrati pa so tudi nekoliko
staromodne. So odkritosrčne, občutljive in
vestne. Veljajo za ljubitelje narave,
umetnosti in kulture in so ustvarjalne.
Lahko so malce črnoglede. Zanje ni
srednje poti, so ali zelo samozavestni ali
mirni in tihi.
9. Opica
Leto rojstva: 1920; 1932; 1944; 1956;

1968; 1980; 1992; 2004; 2016; 2028
Opice veljajo za zelo pametne in
energične. Hitro pritegnejo pozornost. So
očarljive in rade govorijo. Negativna plat je,
da drugi pogosto mislijo, da jim ne morejo
zaupati, saj imajo radi majhne
potegavščine, zabavo in smeh.
10. Petelin
Leto rojstva: 1921; 1933; 1945; 1957;
1969; 1981; 1993; 2005; 2017; 2029
Petelini so pri delu zelo prizadevni in pridni.
Svoje misli zlahka izrazijo. Radi so v
središču pozornosti, naredili bodo marsikaj,
da bi si jo zagotovili. Ker so pristni in zvesti
ljudje, imajo veliko prijateljev. Njihovi cilji so
visoki, zato tudi pogosto dosežejo svoje
cilje.
11. Pes
Leto rojstva: 1922; 1934; 1946; 1958;
1970; 1982; 1994; 2006; 2018; 2030
Ljudje, rojeni v letu psa, so znani po tem,
da so zvesti in odkriti. Osredotočijo se na
eno stvar, vanjo vložijo srce in dušo, ne
glede na to, ali gre za njihov konjiček ali za
šolo, tudi delo. Zelo so pravični in pošteni
ter ustvarjalni, ko je potrebno rešiti kakšno
težavo. Včasih ne znajo, kako naj odpustijo
in lahko dolgo časa gojijo zamero.
12. Prašič
Leto rojstva: 1923; 1935; 1947; 1959;
1971; 1983; 1995; 2007; 2019; 2031
Veljajo za odlične prijatelje, saj so
potrpežljivi, prijazni, iskreni, bistri in močni.
Zato so tudi pravi zvezdniki vsakega
pogovora. Postavljajo si visoke cilje in jih
sčasoma tudi dosežejo. Njihovo družabno
življenje je harmonično, saj pogosto radi
spregledajo napake drugih in v njih vidijo
samo dobro. So zabavni in domiselni, a so
zelo ranljivi in skorajda naivni, ker
pričakujejo, da bodo tudi drugi ljudje taki,
kot so sami. Njihova slabosti je pa ta, da se
razjezijo, ko se drugi ustrezno ne odzovejo
na njihovo prijaznost.
Povzeto po: www.humanexplore.com
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Ali si zasvojen z elektroniko? Reši test in ugotovil boš.
1. Ali si velikokrat na telefonu?
a) da
b) ne
2. Ali zaradi igranja računalniških igric zanemarjaš šolo in prijatelje?
a) da
b) ne
3. Ali se raje družiš v živo ali preko video klepeta?
a) v živo b) video klepet
4. Ali si v šoli zaspan, ker si na telefonu do poznih večernih ur?
a) da
b) ne
5. Ali namesto domače naloge večkrat gledaš televizijo?
a) da
b) ne
6. Koliko časa na dan preživiš ob elektronskih napravah (TV, računalnik, telefon …)?
a) manj kot 2 uri
b) več kot 2 uri
7. Ali so se ti v zadnjem času ocene spremenile na slabše?
a) da
b) ne
8. Ali te igranje igric sprošča?
a) da
b) ne
9. Ali med poukom na skrivaj uporabljaš telefon?
a) da b) ne
10. Ali ves čas razmišljaš o tem, kako boš spet za računalnikom, telefonom ali televizijo?
a) da
b) ne
11. Ali bi preživel en teden brez telefona?
a) da b) ne
12. Kaj pa en mesec?
a) da b) ne
13. Ali je tvoj najljubši predmet v šoli računalništvo?
a) da b) ne
14. Ali ugovarjaš staršem, ko ti želijo vzeti telefon ali ti prepovejo uporabo?
a) da b) ne
15. Ali želiš biti za televizijo oz. računalnikom cel dan?
a) da
b) ne
Razlaga:
Največ odgovorov a): zagotovo si zasvojen, poskušaj preživeti čim več časa brez
elektronike.
Največ odgovorov b): nisi zasvojen, nadaljuj tako še naprej.
Približno enako odgovorov a in b: Pazi, da te elektronika ne zavede. Pojdi po pravi
poti.
Maša Tanackovič in Nikolina Bojić, 6. a
Učenci so pri
računalništvu
izdelali
nalepke za
izdelke eko
šole.
Maj Abbas
Jokhadar, 4. b
Vr ljak pegic
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KVIZ O SLOVENIJI

Katero je glavno mesto Slovenije?
a) Ljubljana (..)
b) Maribor (.)
c) Šmarje pri Jelšah (…)
Katera je najdaljša reka v Sloveniji?
a) Drava (.)
b) Donava (…)
c) Sava (..)
Katere države mejijo na Slovenijo?
a) Hrvaška, Bosna, Češka, Italija (.)
b) Italija, Hrvaška, Avstrija, Madžarska (..)
c) Švica, Anglija, Rusija, Ukrajina (…)
Kdo je napisal besedilo slovenske himne?
a) Josip Jurčič (.)
b) Edvard Rusjan (…)
c) France Prešeren (..)

ZNAMENITOSTI LJUBLJENE
Ljubljana danes vedno bolj velja za
Na kateri celini leži Slovenija?
evropski biser. Njeno podobo so
a) Antarktika (…)
zaznamovala različna zgodovinska
b) Evropa (..)
obdobja, najbolj pa nedvomno
c) Afrika (.)
mojstrovine svetovno znanega arhitekta
Jožeta Plečnika. Slednji je tudi
KRITERJI:
urbanistično uredil osrednji del mesta.
Pike v oklepajih predstavljajo točke.
Njegov pečat se tako čuti povsod, še
5–8 točk: slabo poznaš Slovenijo.
najbolj pa ob Ljubljanici, kjer je Plečnik
9–13 točk: zelo dobro poznaš Slovenijo.
med drugim ustvaril tudi znamenito
13–15 točk: zelo slabo poznaš Slovenijo.
Brina in Katarina, 6. a Tromostovje. Reko in njene lepote najbolje
doživite na vožnji s turistično ladjico.
Simbol Ljubljane je zmaj, ki kraljuje na
Zmajskem mostu, najbolj prepoznavna
Ljubljana
značilnost mesta pa je nedvomno
Med poletnimi počitnicami se lahko kdaj
Ljubljanski grad. Z grajskega
sprehodite po naši prelepi prestolnici!
Razglednega stolpa se ponuja najlepši
Ljubljana je glavno mesto Slovenije. Je
razgled na mesto, v grajskih prostorih pa
geografsko, kulturno, ekonomsko in
je na ogled več muzejskih postavitev in
politično središče države.Lleži v Ljubljanski drugih razstav. Ljubljana slovi tudi kot
kotlini v osrednjem delu Slovenije s površino zeleno mesto z vrsto lepih parkov in
163.761 km2.V mestu Ljubljana živi
častitljivim Botaničnim vrtom, ki deluje že
približno 288.250 prebivalcev.
od leta 1810. Osrednji ljubljanski park je
Ljubljana ima ob reki Ljubljanici nadmorsko
Tivoli in je priljubljena točka za druženje in
višino 298 m, medtem ko je Ljubljanski grad sprostitev.
na grajskem griču na višini 366 m, najvišja
Vir:Wikipedija prosta enciklopedija
točka v Mestni občini Ljubljana (Janški hrib)
Dunija Genorija Cerar 4. b
pa doseže 794 m.
Vr ljak pegic
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AFRIKA

OBISK MAROKA

V Afriko sem odšla, saj tam živijo moja teta
in dva bratranca. Med poletnimi
počitnicami sta mi vedno pripovedovala o
Afriki in o njeni lepoti. Teta živi v mestu
Arusha, ki ima sedem milijonov
prebivalcev. To mesto je nastalo z
združitvijo različnih plemen.
Med prvomajskimi počitnicami sem se z
družino odpravila v Afriko. Ob petih zjutraj
smo se odpravili na letališče. Z letalom
smo leteli približno dve uri do Istanbula in
tam prestopili na drugo letalo, ki nas je
pripeljalo do Tanzanije. Ta let je trajal šest
ur. Ko smo dobili prtljago, nas je pred
letališčem pričakal majhen avtobus, ki nas
je pripeljal do tetine hiše. Tja smo prispeli
ob devetih zvečer. Naslednji dan smo
obiskali pleme Masajev. To pleme je zelo
zanimivo, saj še vedno živi v stiku z
naravo. Živijo v majhnih hišicah, narejenih
iz vej, slame, blata in kravjih iztrebkov. Eno
noč smo prespali v teh hišicah, ki so
namenjene turistom. Naslednji dan smo se
z džipom odpeljali na safari. Bilo je zelo
zanimivo, saj smo videli veliko afriških
živali kot so žirafe, zebre, gnuji, povodni
konji, hijene, levi, divje svinje in še druge.
Drugi del počitnic smo preživeli na otoku
Zanzibar. Tam smo bivali v hotelu poleg
prečudovite plaže z belo mivko in polno
školjkami. Ob plaži je bil bazen in palme. Z
vodnikom smo si ogledali otok Zanzibar,
spoznali njegov nastanek in zgodovino.
Zadnji dan počitnic smo vstali ob enih
zjutraj, saj smo morali na letališče. Na
letalo smo vstopili ob šestih in leteli sedem
ur do Istanbula, kjer smo prestopili na
naslednje letalo. Domov smo prišli pozno
in ker je bil naslednji dan pouk, sem hitro
odšla spat.
To potovanje mi je bilo zelo všeč, saj sem
se naučila veliko novega ter spoznala nov
način življenja. V Tanzanijo bi šla vsako
leto, saj se tam sprostiš ter uživaš v
naravnih lepotah Afrike.
Eva Lipič, 6. b

Končno je nastopil 25. maj 2018 in z
družino smo se odpravili na letališče v
Milano. Do Milana smo se peljali pet ur z
avtom. Ko smo prispeli, nas je pričakal
avtobus. To je namreč zelo veliko letališče
in nas je odpeljal na drugo stran letališča.
Nato smo izpolnili obrazce ter imeli čas za
počitek. Komaj sem čakala, da spet stopim
na letalo, a je sledil še pregled kovčkov.
Na letališčni ploščadi smo čakali avtobus,
ki nam je odpeljal kovčke k letalu. Končno
smo vzleteli in bilo je vznemirljivo, saj smo
leteli nad oblaki in jih občudovali. V Maroko
smo prispeli ob dvajsetih. Zelo je deževalo
in malo smo bili razočarani, kajti Afriko smo
si predstavljali v drugačni luči. V vrsti za
pregled osebnih dokumentov smo čakali
kar dve uri.
V hotel smo prispeli ob pozni uri. Naslednji
dan smo se sprehodili po mestu Fes. Tam
je bilo veliko stojnic. Odpravili smo se na
ogled mesta, kjer so vodni bazenčki, v
katerih barvajo usnje iz golobjih iztrebkov.
Sledila je dolga deveturna vožnja do
puščave Merzouga. Prispeli smo do
velikega hotela z bazenom. Z bratcem sva
naslednje jutro hitro skočila v bazen.
Kasneje smo se odpravili do velike
prečudovite oaze. Pod krošnjami palm pa
smo opazili tudi šolo. Konec dneva smo
preživeli v bazenu in v kinu, ki ga je imel
hotel. Naslednji dan smo zgodaj vstali, saj
smo že ob sedmih zjutraj zajahali kamele.
Ob devetih smo prispeli v tabor, ki je bil
poln šotorov, v katerih smo spali. Po kosilu
smo z bordom odšli na visoko sipino, s
katere smo se kasneje spuščali. Noč v
šotorih je bila vznemirljiva. Naslednja
destinacija je bila malo obmorsko mestece
Esavira. Mesto nam je bilo zelo všeč, saj je
bilo mirno in slikovito. Ogledali smo si
največje pristanišče v Evropi. V mestu
Marakeš je bilo zelo pestro in polno
dogodivščin. Z družino smo skočili tudi v
veliki vodni park.
Pot nas je vodila tudi v Botanični vrt
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znanega oblikovalca. Tam mi je bilo zelo
všeč, saj je bilo vse oblikovano s stilom.
Naslednji dan smo odšli v filmski studio.
Bilo je zelo zanimivo. Videli smo kulise
različne filmov; npr. Asterix in Obeliks,
Kristus, Šeherezada. Nazadnje smo si
ogledali modro mesto:
Chefchaouen. Zelo mi je bilo všeč, saj je
bilo vse modro in pravljično. Tam je bila
najboljša hrana v celem Maroku. Jedla
sem male čufte. Ob koncu potovanja smo
se vrnili v Fes, kjer smo ob dvajsetih
vzleteli z letalom. Maroko mi je bil zelo
všeč, saj sem doživela različne
pustolovščine in spoznala druge
kulture.
Članek pripravila Anuša Trpin

DUBAJ

Dubaj je mesto, v katero si marsikdo želi
oditi na počitnice. Nahaja se v Združenih
Arabskih Emiratih. Tam se nahajajo razne
znamenitosti, ki si jih veliko ljudi želi
ogledati. V Dubaju se nahajajo tudi razne
restavracije z zelo dobrimi jedmi.
V Dubaju je tudi precej znamenitosti.
Nekatere med njimi so:
Burj Al Arab,
Palm Jumeirah,
Burj Kalifa,
Dubai museum,
Ski Dubai,
The World …
Burj Al Arab je znamenitost, s katero so
turisti zadovoljni, pravzaprav več kot
zadovoljni. Je na nek način hotel.
Palm Jumeirah so naredili kot umetni otok
iz trdih materialov. Je v obliki palme, ki
izgleda kot naravni otok.
Burj Kalifa je najvišja stavba
na svetu, saj presega kar
izjemnih 828,8 metra.
Z gradnjo so začeli 21.
septembra 2004, končali so ga
4. januarja 2010.
Zgodovina Burj KalifeBurj
Kalifa, kar pomeni Stolp Kalifa,
je nebotičnik, ki
se nahaja v Dubaju. Pred
dokončnim odprtjem se je
imenovala Burj Dubai.
Vsa gradnja je stala
Burj Al Arab
neverjetnih 1.5 miliard $.
Žan Lisjak, 4. b

Burj Kalifa
Vr ljak pegic
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STRAH PRED NASTOPANJEM
Vsako nastopanje je lahko za nas izziv,
zato je še tako slajše, ko ga uspešno
izpeljemo.
Vsi smo že bili kdaj postavljeni v vlogo
nastopajočega. Nekateri smo nastopali že v
vrtcu in skoraj vsi smo zagotovo nastopali v
šoli. Že od malega imamo priložnost
nastopati. Nastopanj je več vrst, vendar jim
je skupnega veliko stvari. Vsi se za svoj
nastop želimo dobro pripraviti in ga izvesti
tako, kot smo si ga zamislili, če ne celo
bolje. Vedno pa je tu prisotna izvajalska
anksioznost oziroma trema. Vsi postanemo
živčni, nekateri bolj, nekateri manj. Se je
treme potrebno znebiti ali nam celo kdaj
koristi?
Iz svojih izkušenj z nastopanjem lahko
trdim, da trema sploh ni tako slaba stvar, če
je prisotna v zmernih količinah. Trema je
nekaj čisto naravnega. Z nastopom bomo
verjetno izpostavljeni večji množici ljudi in
velikokrat je nastopov več, zato se
počutimo, da nas vsi obsojajo in kritizirajo.
Nočemo razočarati publike, naših mentorjev
in najbolj pomembno, sebe. Menim, da z
nastopi lahko dobimo neko potrdilo za svoje
delo. Uspešen nastop je meni nekaj
najlepšega, kar se mi v dnevu lahko zgodi.
Vsako nastopanje je lahko za nas izziv, zato
je še tako slajše, ko ga uspešno izpeljemo.
Najpomembnejša stvar pri nastopanju pa je,
da nastop vsebuje nekaj, kar je nam všeč.
Nekaj, kar v nas vzbudi srečo in ne samo
obremenjenost. Vsem nastopajočim želim
srečo in veliko uspešnih nastopov. Treme se
nekako nikoli ne znebimo, vendar se jo s
časom naučimo brzdati. Menim, da je malo
vsaj malo treme dobro za nas.
Z nastopi res spoznamo, česa smo zmožni.
Potrdilo ne dobimo samo od publike z
aplavzom, vendar dobimo
najpomembnejše potrdilo od sebe.
Najpomembneje je, da smo na koncu dneva
zadovoljni sami s sabo in svojim delom.
Brina Gajšek, 9. b

Vr ljak pegic

ANKETA O OBŠOLSKIH DEJAVNOSTIH
UČENK 6. B RAZREDA
Učenke so odgovarjale na naslednja
vprašanja o obšolskih dejavnostih:
Katero dejavnost obiskuješ? Ali treniraš
v klubu ? V katerem ?
Koliko časa (od katrerega leta)?
Kako pogosto?
Koliko časa (koliko ur)?
Kaj ali kdo je bil tvoj navdih?
Ali so to dejavnost obiskovali tudi tvoji
starši (več generacij)?
Ali te starši pri tem spodbujajo?
Zakaj ti je to všeč?
Kaj čutiš, ko si na vaji, treningu?
Ali si se sama odločila za ta šport?
Tiste, ki ne trenirajo ničesar, so
odgovorile samo na naslednji dve
vprašanji:
Kaj bi si želela trenirati ?
Zakaj si to želiš?
Odgovori:
Ayla
Treniram badminton, v klubu BIT center.
Treniram eno leto in 6 mesecev. Na treninge
hodim dvakrat na teden.) Treningi trajajo uro
in 15 minut.
5.) Nisem imela navdiha.
6.) Ne.
7.) Ja.
8.) Ker se med tem zabavam.
9.) Na treningu občutim srečo.
10.) Ja.
Anuša:
1.) Obiskujem jazz balet in balet. Treniram v
klubih Libero in Mkreativa.
2.) Balet obiskujem 10 let in pol jazz balet
pa 4 leta in pol.
3.)Obiskujem ju 5x na teden.
4.) Vsak trening traja 3 ure.
5.) Navdihnila me je eleganca plesa in lepih
dresov ter figur.
6.) Tudi moja babica je rada plesala.
7.) Starši me pri plesu spodbujajo.
8.) Pri plesu so mi všeč gibi, elementi, ker
se v plesu tudi igra.
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9.) Na treningu se sprostim odmislim vse,
začutim veselje in vse občutke dam iz sebe.
10.) Za ta šport sem se odločila sama.
Klara:
1.) Obiskujem košarko. Treniram v klubu
ŽKD Ježica.
2.) Treniram že pet let.
3.) 4krat na teden.
4.) Vsak trening traja dve uri.
5.) Navdušil me je Michael Jordan.
6.) Ne , te dejavnosti niso obiskovali moji
starši ali sorodniki.
7.) Ja, starši me podpirajo.
8.) Ker med treningom uživam.
9.) Čutim veselje.
10.) Da, sama sem se odločila za ta šport.
Alina:
1.) Treniram odbojko v klubu Krim.
2.) Treniram jo že 4 leta.
3.) 3x do 4x na teden.
4.) Vsak trening traja 1 uro in pol.
5.) Navdihnila me je družina, ker smo doma
večkrat igrali odbojko.
6.) Ne, vendar je mojim staršem odbojka
zelo všeč.
7.) Ja.
8.) Saj se med igro sprostim in uživam.
9.) Sproščena sem, ne mislim na druge
obveznosti, ampak samo na igro.
10.) Da, s pomočjo staršev.

Patricija Stockbauer Bizjak, 9. b
5.) Navdihnila me je sošolka Alina.
6.) Ne.
7.) Delno.
8.) Ne vem.
9.) Občutim svoje mišice.
10.) Ja.
Maša (ne trenira ničesar):
1.)Želela bi si plesati.
2.)Ker mi je všeč, se sprostim.

Tija:
1.) Brake dance, da – Minimundo.
2.) Treniram že 3 leta.
3.) Treniram 1x tedensko.
4.) Trening traja 1uro in pol.
5.) Ko sem plesala hip hop in sem ugotovila,
da mi bolj pristaja brake dance.
6.) Ne.
7.) Ja.
8.) Zaradi gibov in energije.
9.) V plesu sem sproščena, vse odmislim.
10.) Da.
Tia:
1.) Odbojko, da – Tabor.
2.) Začela sem letos.
3.) Treniram 4x na teden.
4.) Trening traja 1 in pol.
Vr ljak pegic

Nika (ne trenira ničesar):
1.) Želela bi si trenirati drsanje.
2.) Ker sem kot majhna rada rolala in si zdaj
želim nekaj podobnega, a težjega.
Eva:
1.) Obiskujem glasbeno šolo , v kateri vadim
igranje prečne flavte.
2.) Treniram že 4. Leta .
3.) Treniram 1krat do 2krat na teden.
4.) Vsak trening traja 75 minut.
5.) Ne vem, pobuda pa je bila predstava
glasbene šole.
6.) Ne.
7.) Ja.
8.) Ne vem.
9.) Sram me je, neprijeten občutek.
10.) Ne, mami se je.
Alina Mujičić, 6. b
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Jabolčna pijača z medom
Sestavine:
10 kislih jabolk,
4 žlice medu,
sok dveh limon.
Priprava:
Jabolka operemo, očistimo, narežemo in
v majhni količini vode zmeljemo v
mešalniku.
Dodamo med, limonin sok in 2 litra vode.
Pijačo ohladimo in postrežemo.
Tara Palamar, 7. b

1 jogurt
Priprava:
Jajca in sladkor penasto zmešamo in
dodamo vse sestavine. Dobro premešamo in
pustimo testo stati 15 min. Olje segrejemo,
vanj z žlico polagamo testo in zlatorumeno
ocvremo.

Maﬁni s čokoladnimi kapljicami
Sestavine za 8 mafinov:
100 g masla,
100 g sladkorja,
2 veliki jajci,
100 g moke,
1 žlička pecilnega praška,
100 g čokoladnih kapljic.
Priprava:
Pečico segrejemo na 190 stopinj. V
pekač postavimo 8 papirnatih košaric.
V veliko skledo damo maslo, jajca in
moko s pecilnim praškom ter stepamo
do gladkega.
Nato vmešamo čokoladne kapljice.
Z žlico zmes naložimo v papirnate
skodelice.
Potem pečemo mafine od 20 do 25
minut.
Ko narastejo in so mehki na otip, jih
popolnoma ohladimo.
Tara Palamar, 7. b
Za vas smo izbralii nekaj receptov za
zelo slastne slaščice, ki jih lahko
pripravite doma. Mmmmmm, se vam že
cedijo sline?

MIŠKE
Sestavine:
2 jogurtova lončka moke,
2 jajci,
1 pecilni prašek,
1 vanilin sladkor,
Vr ljak pegic

BROWNIE
Sestavine:
250 g masla,
250 g navadne temne čokolade,
2cl ruma,
250 g rjavega sladkorja,
10 g vanilijevega sladkorja,
180 g moke,
50 g kakava v prahu,
5 jajc,
20 g masla za pekač.
Priprava:
V kozici skupaj stopimo maslo in jedilno
čokolado, da nastane gladka zmes.
Odstavimo, vmešamo rum in nekoliko
ohladimo. V večji skledi zmešamo rjavi
sladkor, vanilijev sladkor, moko in kakav v
prahu. Prilijemo čokoladno zmes in dodamo
jajca. Vse skupaj dobro zmešamo z
mešalnikom, da dobimo enotno in gladko
zmes. Pečico segrejemo na 180 stopinj
Celzija. Pekač DOBRO namažemo z maslom
in vanj nalijemo čokoladno zmes. Potisnemo
ga v ogreto pečico in pečemo 15 minut.
Pečene braownije DOBRO ohladimo.
Ohlajene narežemo na kvadrate in
postrežemo.
To je vse. Upam, da boste kaj od tega
spekli in da vam bo všeč.
Alja Žužek, 4. b
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Vanilijeve tor ce s smetano
Za 12 tortic potrebujete:
125 g mehkega masla,
120 g sladkorja,
1 čajno žličko vanilijevega sladkorja,
2 jajci,
150 g moke,
1 čajno žlico pecilnega praška,
1 ščepec soli,
120 g pinjenca,
100 g jagodne marmelade,
200 ml smetane za stepanje,
2 vanilijeva sladkorja,
1 vrečka utrjevalca za smetano,
papirnati modelčki za peko,
12 svežih, opranih jagod za okras.
Priprava:
Pečico segrejemo na 170 stopinj Celzija.
Pekač za mafine obložimo s papirnatimi
modelčki. Maslo kremasto stepemo s
sladkorjem, nato dobro vmešamo
vanilijev sladkor. Vsako jajce posebej
dobro vmešamo. Moko zmešamo s
pecilnim praškom in soljo ter izmenično s
pinjencem vmešamo v masleno jajčno
maso.
Polovico testa porazdelimo v modelčke.
V vsakega damo po 1 čajno žličko
marmelade in prekrijemo s preostalim
testom. Pečemo približno 20 minut na
srednji rešetki. Nato ohladimo.
Medtem zelo trdo stepemo smetano za
stepanje, ki smo ji dodali vanilijev
sladkor in utrjevalec smetane. Z žlico
porazdelimo po ohlajenih torticah in
okrasimo z jagodami.
Kaja Hribar, 7. b

Čokoladni maﬁni z višnjami
Potrebujemo:
400 g višenj (zmrznjenih ali vloženih),
125 g polnozrnate koruzne moke,
2 čajni žlici pecilnega praška,
75 g nastrgane čokolade,
125 g mehkega masla,
110 g sladkorja,
1 čajna žlička cimeta,
3 jajca,
Vr ljak pegic

2 jedilni žlici višnjevega soka,
Sladkor v prahu,
12 papirnatih modelčkov.
Priprava:
Višnje odmrznemo ali odcedimo. Pečico
segrejemo na 180 stopinj Celzija. Pekač za
mafine obložimo s papirnatimi modelčki.
Moko, pecilni prašek in čokolado zmešamo.
Maslo zmešamo s sladkorjem in cimetom.
Vmešamo jajca. Nato vmešamo mešanico
moke in mešamo, dokler se vse sestavine ne
prepojijo. Vmešamo višnje, nato višnjev sok.
Testo napolnimo v vdolbinice pekača za
mafine. Pečemo približno 25 minut na srednji
rešetki.
Ko so mafini pečeni, jih približno pet minut
pustimo počivati v pekaču. Vzamemo ven in
potresemo s sladkorjem v prahu.
Kaja Hribar, 7. b
Dober tek!
Mmmmmmmm, kako slastno diši!

Moje kuharske spretnos
Prejšnje poletne počitnice sem znala sama
speči palačinke. Ponosna sem bila nase.
Nekega jutra sem se zbudila zelo zgodaj,
saj sem čutila, da se bo zgodilo nekaj
posebnega. Zdelo se mi je, kot da bi me
nekdo vodil v kuhinjo, jaz pa bi mu sledila.
V kuhinji je nekaj zelo dišalo. Presenečena
sem bila, ko sem na mizi zagledala eno
samo palačinko. Za mizo pa so se s
palačinkami basali ata, mama, sestrica in
brat. Čudila sem se, ko sem videla očija s
kupom palačink na krožniku, saj jih nikoli ni
jedel. Jezna sem bila in hkrati užaljena, saj
je zame ostala ena samcata palačinka.
Nisem se mogla jeziti nanje, ker sta se
bratec in sestrica zaklenila dnevno sobo in
gledala televizijo, ata in mama pa sta šla
na sprehod. Ostala sem sama in še vedno
oblečena v pižamo. Hitro sem se oblekla in
prisluškovala, kaj delata bratec in sestrica
v dnevni sobi. Mirno sta s polnima
trebuhoma gledala risanke.
Zaklenila sem glavna vrata, da starša ne bi
prišla nazaj s sprehoda. Naglas sem si
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rekla:«Bodo že videli kaj zmorem!« V
posodo sem razbila dve jajci. Zraven sem
vlila mleko, dala noter malo moke in vse
dobro premešala. Testo sem malo
posolila. Pri peki palačink sem si mrmrala
pesem Pa, pa palačinke. Pogrela sem
ponev, vlila vanjo kapljo olja in spekla
prvo palačinko. Dala sem jo na krožnik.
Tako sem spekla deset palačink samo
zase. Ker se je vonj po palačinkah razširil
po hiši, sta se mi kmalu pridružila tudi
bratec in sestrica. Ker sem prejšnji dan
na mizi zagledala nutelo, sem jo skrila v
omaro. Tako so starši, bratec in sestrica
jedli palačinke z marmelado. Ko je moja
družina prišla v kuhinjo, so me prosili, naj
jim jih dam! Rekla sem jim: »Kdor ne
dela, naj ne je!« Tako sem se sama
sladkala s palačinkami.
Ta dogodek mi je bil všeč, saj sem znala
palačinke speči sama.
Nina Rudolf, 5. b

Ivana Bohinc, 5. a
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Moje kuharske spretnos

V šoli sem nehala jesti kosilo, mami pa ni
bilo doma, da bi mi kuhala. Odločila sem se,
da si bom kosilo pripravila sama.
Iz hladilnika sem vzela torteline, v lonec
nalila vodo in jo dala vreti. Ko je zavrela,
sem vanjo stresla polovico tortelinov in
zmanjšala plin. Zdaj je prišla na vrsto omaka.
Najprej sem si mislila skuhati pesto, ampak
to se mi je zdelo prelahko. Zato sem se
odločila, da bom poskusila nekaj novega. Iz
hladilnika sem vzela paradižnikovo mezgo,
tofu, in kečap. Šla sem na balkon po
baziliko, 2 čebuli in česen. Lotila sem se
dela. Narezala sem čebulo, tofu in česen. V
ponev sem nalila malo olja in popražila
čebulo. Nato sem dodala še paradižnikovo
mezgo in tofu. Dodala sem še malo kečapa
in vse skupaj pomešala. Za okus sem
vmešala še baziliko in česen. Ravno takrat
pa so se tortelini skuhali in odcedila sem jih.
Vse sem sortirala na krožnik.
Poskusila sem in bilo mi je res všeč. Bila
sem tudi presenečena, saj nisem mislila, da
mi bo kosilo tako dobro uspelo.
Maša Lah, 5. b
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