ŽIVLJENJE PRADEDKA
Mile Miljević se je rodil 12. avgusta 1935 v Pejćimu (mesto Prijedor) v Jugoslaviji. Imel je identičnega
dvojčka, tri sestre in še tri brate. Rojen je bil drugi po vrsti, 10 minut za njim pa se je rodil njegov brat.
Ko je bil star pet let, je s stricem pobegnil na Kozaro zaradi vojne. Tam je pomagal stricu pri vzgajanju
živali. S sedmimi leti je začel hoditi v šolo. V mladostnih letih je čuval ovce in krave ter igral na frulo.
Zelo rad se je družil s svojimi sorodniki. Mojo prababico je spoznal na vaški veselici (ki še dandanes
obstaja). Ker mu je bila tako zelo všeč, se je odločil, da bo šel do njenega doma in jo pripeljal k sebi.
Čez nekaj časa sta se poročila, takrat je bil pradedek star 23. Imel je štiri otroke. Prvega otroka je dobil
pri 25-ih letih. Takrat so vsi bratje živeli v hiši zraven hiše, le brat dvojček se je preselil v Sarajevo,
sestre pa so se preselile tja, kjer so živeli njihovi možje (še dandanes živijo naši sorodniki v hiši zraven
hiše in se zelo radi družimo). Delal je kot varnostnik v veleprodaji v Prijedoru. Njegova prva hčerka se
je poročila pri petnajstih letih, ampak njega to ni razveselilo. Vsaka hčerka se je poročila in se
odpravila po svoje. Njegov sin (moj dedek) pa je s petnajstimi leti prispel v Slovenijo, da bi se šolal.
Rad je imel živali in je tudi imel konja po imenu Zekan, krave, prašičke, ovce … Imel je 11 vnukov. Ko
je dobil prvo vnukinjo, je bil star okoli 40 let. S prababico sta čuvala mojo mami in strica, saj je babica
delala, dedek pa je bil v vojski. Žena mu je umrla mlada, stara le 50 let. Na žalost je noben od
pravnukov ni spoznal. Imel je tudi 11 pravnukov. Prvo pravnukinjo je dobil, ko je bil star 66. Jaz sem
se zelo rada družila z njim in poslušala njegove prigode o življenju. Eno leto sem živela v isti vasi kot
on in zelo sem rada hodila k njemu na obisk. Po mojem mnenju sem bila jaz najljubša pravnukinja.
Moj pradedek je imel dve možganske kapi, ki jih je na srečo preživel in imel herpes v glavi. Spominjam
se veliko lepih dogodkov, ki sem jih preživela z njim. Nekoč sem mu prinesla male mucke in bil je zelo
vesel. Spet drugič smo mu podarili kokice, ki jih ni imel še dolgo časa. Moj najljubši dogodek pa je, ko
smo za rojstni dan šli na radio postajo in naročili nekaj pesmi zanj. Potem pa smo mu še kupili superge
in mu jih podarili. Res je bil zelo ganjen in vesel ter vsi smo jokali od sreče. Vsi smo se zabavali, ko
smo bili z njim, med počitnicami smo hodili k njemu. Zadnjih nekaj let je preživel pri svoji hčerki, saj
je tudi ona živela v Prijedoru. Zadnje leto so ga dali v dom za ostarele, ampak so ga hčerke vsak dan
obiskale. V domu se mu je stanje poslabšalo. 16. junija 2019 pa je na žalost umrl. Zelo smo bili žalostni
in smo še sedaj in ga zelo zelo pogrešamo. Moj pradedek je imel največje bogastvo in to je bilo da je
imel 4 prečudovite, skrbne otroke, 11 skrbnih, čudovitih vnukov in pravnukov.
Valentina Knežević, 9. b

POTOPISNO DOŽIVETJE NA TAJSKEM
Lanskega novembra sem se z družino odpravil na Tajsko. Več kot 12 ur smo se vozili z letalom iz
Zagreba do Bangkoka, glavnega mesta Tajske. Let smo prestopili v Dubaju. Vozili smo se z letalom
AirBus A380, to je dvonadstropno letalo z manjšimi računalniki, na katerih si lahko poslušal pesmi,
gledal filme/risanke, igral igrice in delal raznovrstne stvari. Potem ko smo prišli v hotel z več kot
petdesetimi nadstropji, smo se odpravili ogledat mesto. Dva dni smo preživeli v tem hotelu, potem
pa smo se ponovno odpeljali z letalom na Phuket Island. Tam smo bivali v hotelu Casa Del Sol, kjer
smo imeli zasebni izhod iz naše spalnice v bazen, ki je bil topel, tudi ko je deževalo. Še isti dan po
prihodu smo se napotili ogledat opice, ki rade kradejo. Zelo smo se zabavali, ko smo gledali, kakšne
norčije so zganjale opice. Čez dva dni nas je pot vodila na ogled slonov, ki smo jih kopali, jahali, božali
in hranili. Nekega lepega sončnega dne smo odšli na manjše potovanje z gliserjem po čudovitih tajskih
otokih. Čas je mineval kot bi mignil in že po parih dneh smo se znašli v kraljestvu tigrov, kjer smo
božali tigrove mladičke. Poslikali smo par slikic in nato smo že smuknili na plažo. Prav na tej plaži pa
so snemali slaven film z večkratnim Oskarjevcem Leonardom DiCapriom, z imenom »Obala«. Nekaj
dni je minilo in obiskali smo hrib, na katerem sta bili zgrajeni dve budi (ena iz marmorja, druga pa iz
čistega zlata). Na tem izletu smo se tudi veliko kopali, igrali smo vaterpolo, gledali opice, kako same
odpirajo čips in raznorazne šejke, ki jih pojedo ter popijejo. Jedli smo takšne dobrote, kjer jih nikjer
drugje na svetu ne moreš jesti. To je bila na izletu ena izmed najboljših stvari. Odšli smo tudi z ladjico
po veliki reki, ki je bila skoraj tako velika kot reka Nil. Ob robu pomola smo videli, kako se plazijo
kuščarji, kako krokodili dvigujejo glave iz vode pol metra stran od mene. Obiskali smo tudi na največjo
ulico na svetu, ki je znana po raznoraznih omejencih. V teh dveh tednih počitnikovanja smo odšli tudi
v različne masažne salone, igralnice, prav tako pa smo kupili ogromno stvari. Tam smo se z družino
veliko nasmejali, pozabavali in smo počeli take stvari, da so vsi mislili, da smo nori. Zadnji dan, ko smo
se z letalom vozili nazaj v Italijo, sem si rekel sam pri sebi: »Pogrešal bom Tajsko, ampak nikoli se ne
bi navadil živeti tam, kajti bilo je izredno vroče in moje zadnje besede so bile: »Bilo je res lepo, ampak
najlepše je pa doma«.
Kristijan Kocmur, 7. b

Jutranja ptica
Sanem je sanjaško, zabavno dekle, ki vedno zaide v težave. Sanem si zaradi družine poišče delo v
oglaševalskem podjetju, kjer dela njena starejša sestra Leyla. Direktor podjetja Aziz se zaradi bolezni
želi upokojiti in podjetje predati enemu od dveh sinov, fotografu in avanturistu Canu, ki nad mestnim
vrvežem ni navdušen. Sanem je na začetku prepričana, da je Can slab človek. A ko ga začne
spoznavati, ugotovi, da njeno srce vse bolj bije v ritmu ljubezni. Tako Can kot Sanem se znajdeta v
vrtincu spletk in ljubezni.
Glavni junaki:
SANEM AYDIN (DEMET OZDEMIR):
Je sanjaško dekle, ki želi postati uspešna
pisateljica. Njeno življenje se spremeni, ko
ugotovi, da njen starša že pripravljata poroko
z enim od fantov iz območja, kjer živi. Takrat
se odloči, da bo spremenila svoje življenje, si
poiskala delo in pokazala, česa vse je
sposobna. S pomočjo sestre se zaposli v
pomembnem podjetju, kjer spozna, kaj je to
prava ljubezen.

EMRE DIVID (BIRAND TUNCA):
Je finančni direktor v oglaševalskem podjetju,
poleg tega je tudi mlajši Canov brat, ki želi
prevzeti očetovo podjetje. Ko v podjetje pride
Sanem, mu želi preprečiti spletkarjenje proti
družinskem podjetju.

CAN DIVID (CAN YAMAN):
Potem, ko je prepotoval svet in postal
uspešen fotograf, se Can vrne v rojstni kraj, da
bi pomagal v družinskem podjetju. Ti imajo
uspešno oglaševalsko podjetje. Takoj ob
prihodu ga njegov oče razglasi za kreativnega
direktorja v podjetju.

LEYLA AYDIN (OZNUR SERCELER):

AYLIN YUKSEL (SEVCAN YASAR):

Je predana in zasvojena z delom. Poleg tega je
tudi Sanemina starejša sestra. Zaposlena je v
oglaševalnem podjetju, kjer Sanem najde
delo.

Ambiciozna in nevarna Azizova konkurentka,
ki se mu želi maščevati. V podjetju ima
zaveznika, ki ji pomaga pri spletkah. Skupaj se
trudita, da bi uničila družinsko podjetje.

Nika Hribar, 8. b

