
 
O mrožku, ki si ni hotel striči nohtov – Izabela iz 1. a 

 
 

Dela Petra Svetine so mi všeč, ker so pozitivna in resnična. 

 

Uho sveta: Pri tem delu mi je bilo všeč, ker govori o tem, kako je pomembno je, da govorimo drugim 

ljudem, predvsem bližnjim o svojih čustvih, težavah in tudi o lepih stvareh; da smo slišani, hkrati pa nas tudi 

uči, kako je pomembno biti tudi dober poslušalec. 

                                                                                                                             

 Marcel, 6. b 

 

Moje razmišljanje o pesmih Petra Svetine 

Pesmi niso resnične. V vsaki pesmi nastopajo predmeti ali živali, ki imajo človeške lastnosti. Pemsi imajo 

veliko prispodob in se jih težko razume. Nekatere so tudi resnične (o pajku). Najbolj zanimiva se mi zdi 

Mula. Pesmi so zelo kratke in to mi je všeč. Zgodbe so se mi zdele malo dolgočasne, sicer pa so bile v redu 

(Uho sveta).      

Jaka, 6. b 

 

Pesmi Petra Svetine se mi zdijo neresnične in smešne. Nekatere so zabavne. Všeč so mi njegove kratke 

pesmi in kratke zgodbe. Posebej mi je bila všeč zgodba O veslu, ki je šlo na počitnice. Dela Peta Svetine se 

mi zdijo neresnična, saj v njih nastopajo predmeti, ne pa ljudje. Smešna se mi zdi lahkomiselnost oseb v 

zgodbi. Nekatera njegova dela so zelo nerazumljiva, zato sem tudi sam imel težave z razumevanjem 

nekaterih pesmi.  

Svit, 6. b 



 

Tit, 6. b  

 

"Tisti, ki poslušajo, imajo po navadi pozoren pogled in gledajo v oči." 

To leto se celotni svet spopada z različnimi težavami, ena najhujših pa se je začela že prejšnje leto 

novembra na Kitajskem. S Kitajske je prišla tudi v Evropo  in tako do naše dežele Slovenije. V Sloveniji smo 

se zelo hitro organizirali. Moje mnenje je, da dobro ukrepamo  proti Covid-19 virusu. Zdaj je pomembno, da 

si dan organiziramo in si stvari razporedimo, saj imamo čisto preveč časa. Ker se sama zelo resno ukvarjam 

s športom, sem od trenerja prejela navodila za treninge, ki jih lahko izvajam sama doma. Ta čas, ki ga 

preživljam doma, sem se odločila, da bom  živela bolj zdravo. Moj dan poteka tako, da se zbudim okoli 

devetih ali desetih. Zjutraj  takoj naredim za šolo, če kaj ne razumem, se velikokrat obrnem na mojo 

starejšo sestro, saj mi je tako lažje. Tudi moja sestra je obremenjena s svojimi šolskimi nalogami, zato raje 

počakam, da ima čas za moja vprašanja. Po vseh nalogah za šolo velikokrat vprašam očeta,  če potrebuje 

kakšno pomoč pri pospravljanju, saj je edini, ki je doma in mu ni treba delati za službo. Oče zato doma kuha 

kosilo, pri tem mu vedno pomagam. Moja mami konča s službo ob 15 h, zato jemo kosilo pozno, saj ga tako 

lahko pojemo skupaj. Po kosilu se s prijateljicami iz treninga dogovorimo, da opravimo trening preko video 

klica. Po treningu se odpravim malo kolesarit. Odpravim se tja, kjer je manjše število ljudi, saj tako ne 



ogrožam ljudi okoli mene in sebe. Kondicije ne smem izgubiti. Imam nekaj prostega časa, ki ga izkoristim 

tako, da naredim katerokoli hišno opravilo ali sestavljam sestavljanko z mojo mami. Zvečer se odpravim na 

manjši sprehod z mojim hišnim ljubljenčkom, nato pa si z družino pogledamo kakšen film. Na nov način 

življenja se  je bil na začetku težko navaditi ali sploh predstavljati. Še danes si ne morem točno 

predstavljati, kaj se je zgodilo. Po navadi smo v krizah govorili samo pri zgodovini, danes pa se ena kar 

odvija pred nami. Po navadi smo z družino vsi skupaj doma šele ob 10 h sedaj pa se vidimo 24 ur na dan in 

teden. Zato pride tudi do manjših sporov in prerekanj. Na koncu dneva pa smo še zmeraj zelo povezana 

družina in si med seboj zelo pomagamo. Veselim pa se tudi povratka nazaj v normalen ritem življenja. 

Učenje na domu pa me toliko ne moti, saj se lahko zbudim kasneje. Najbolj pogrešam prijatelje in gibanje 

na prostem.                        

Nika B., 8. a 

 

Osebe, katerim se zaupam in me poslušajo 

Družina je po navadi, tista, kateri se zaupam. Ta me po navadi posluša in razume. Vsakdanjih skrivnosti in 

težav pa ne zaupam nikomur, tudi najbližjemu prijatelju ne. Pogosto, če me kaj muči, si vklopim glasbo in 

takrat sem ujeta v svojem svetu brez težav in problemov. Ob glasbi lažje razmišljam in se sprostim, tako pri 

meni deluje enako, kot če bi se zaupala prijatelju, ki je običajno dober poslušalec. Drugače bi lahko rekla, 

da je glasba moj najboljši prijatelj in poslušalec. 

                                                   Neli H., 7. b 

 

»Tisti, ki poslušajo, imajo po navadi pozoren pogled in gledajo v  oči.« 

Po navadi mi prisluhne le malo ljudi. To so moja širša družina in ožji krog prijateljev. V ožji krog prijateljev 

spadajo moj najboljši prijatelj Kristijan, Danijel, Neli in Leon. Kdaj pa kdaj mi prisluhnejo tudi drugi, a se to 

ne zgodi zelo pogosto. Družini in ožjim prijateljem zaupam zato, ker me resnično poslušajo, se mi ne 

smejijo ali povejo ostalim in ker mi skušajo pomagati. Ko imam težave, najdem uteho tudi v branju, saj ko 

berem, pozabim na vse. Sam se trudim biti dober poslušalec, kar, priznam, ni lahko. Nekaterih ljudi pa 

sploh ne poslušam, saj mi večino časa želijo samo škoditi; vseeno pa rad pomagam. 

Liam, 7. b 

Pisatelj v zgodbi vabi ljudi k pravičnosti, ponižnosti, marljivosti in resnicoljubnosti, da bi se znali obvladati in 

da bi bili svobodni, predvsem pa, da ne bi preslišali glasu soljudi. Pomembno je, da ohranjamo pri življenju 

besede, ki ne povezujejo z življenjem, z naravo, z ljudmi. 

 

Nina, 7. b 

 

"Tisti, ki poslušajo, imajo po navadi pozoren pogled in gledajo v oči." 

 

Ob tem pomislim na pogovore. Ko jaz nekoga poslušam, ga ponavadi gledam v oči. Ko se ljudje pogovarjajo, 

se gledajo v oči. To pa je verjetno vse na kar pomislim ob tej povedi. Se pa v njej najdejo različna in 



zanimiva ter zelo raznolika vprašanja. Na ta pa na žalost ne morem odgovoriti, ker preprosto nimam 

odgovorov nanje. 

Maks, 8. a 

 

Ni dneva, ko me moja prijateljica ne bi razumela. Prisluhne vsem mojim zgodbam in se skupaj z mano smeji 

vsem smešnim dogodkom. Ob najtežjih trenutkih, ko imam dovolj vseh, jo pokličem in ji vse povem.  Ne 

samo, da me sprosti, nasmeji in pomiri, ampak tudi vedno najde rešitev za vse težave. Med tem, ko 

govorim, nikoli ne prekinja, vsakič posluša vsako mojo besedo in jo tudi razume. Z njo bi se lahko 

pogovarjala cel dan in nikoli ne bo zmanjkalo teme za pogovor.  Pogosto me razume še bolje kot moja 

mama, saj sva vrstnici in imava podobne težave. Njej lahko pripovedujem o najbolj zabavnih trenutkih in 

nikoli ne postane ljubosumna, ali pa o najbolj dolgočasnih, pa me še vedno posluša. Po tistih parih minutah, 

ko si izmenjava vse, se jaz čisto spremenim in iz sobe pridem vesela in sproščena. Enako je z vsemi 

skrivnostmi – vse jih lahko povem in nikoli ne podvomim o njeni zaupnosti. Pogovori med nama mi veliko 

pomenijo, še posebej zdaj, ko se nam je življenje obrnilo na glavo. Imela sem tudi prijateljico, ki me je 

vedno prekinjala in nikoli ni imela časa za poslušanje drugih, zato ljudi, ki me med govorjenjem ne 

prekinjajo in me gledajo v oči, ko oni govorijo, zelo cenim. Zdaj pa komaj čakam, da se bova z Alino v 

pogovoru spet gledali v oči in druga drugi prisluhnili v razdalji pol metra.  

Ayla, 8. b 

 

Med karanteno najbolj pogrešam svojo najboljšo prijateljico Anušo, ki mi najbolje prisluhne in mi pomaga. 

Kadarkoli iamm probleme ali se želim pogovoriti, pokličem Anušo kar preko Instagrama. Najini pogovori 

trajajo tudi po tri ure, a se ob koncu počutim veliko bolje. Včasih mi prisluhnejo tudi starši ali drugi 

sorodniki, a vseeno ni enako kot s prijatelji. V zdajšnji situaciji (karanteni) se ne moreš zaupati veliko 

ljudem, saj večino časa preživimo doma, a verjamem, da bo po koncu tega pogovor lažje stekel. Glede 

poslušanja pa se mi zdi, da se moramo ljudje med seboj res poslušati, potrebujemo podporo, sploh v teh 

časih, ko marsikdo izgublja svoje bližnje.  

Klara, 8. b 


