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Uvodnik

Kdor pridno dela, si zasluži tudi počitnice. Uspešno delo je zbrano tudi v naših Iskricah, ki jih bomo prebirali
pred ali med počitnicami.
Načrti za počitnice so že pripravljeni in preživeli jih bomo zelo različno. Poletimo v višave in nižave, k
vodam in travam, bližnjim in daljnim. Z odprtimi očmi se prepustimo lenarjenju in tudi z zaprtimi občutimo,
vsrkajmo in vpijajmo vso to lepoto in navdih za sproti in potem.
Odhajamo na prav zares pošteno zaslužene počitnice, ki naj nam prinesejo ljubezen, srčnost in svobodo.

Želim vam SONČNO, RAZIGRANO IN NASMEJANO POLETJE.

Žiri, 20. 6. 2017

Barbara Peternel, mentorica novinarskega krožka

Pri projektu Živimo vrednote nas je zanimalo, kaj učencem 3. b pomeni biti pošten.


Biti pošten je, da si pravičen. Da se ne lažeš. (JAKA)



Poštenje je, da si dobrodušen, pošten, vljuden. (LEA)



Pošten človek ne goljufa, je prijazen, ne laže, pove po resnici. (OSKAR)



Pošten pomeni, da vsem daš enako, ne lažeš, si iskren, ne goljufaš. (IZADORA)



Če nekdo v razredu žvižga, pove, da žvižga. Pove po pravici. (NEJA)



Pošten človek pove resnico in vsem da enako. (EVA)



Pošten je tisti, ki ne goljufa pri igrah. Je tisti, ki ne prepisuje. Prizna, da je naredil nekaj, kar ni
prijetno ali pa prizna, da je bil kriv. (SARA)



Poštenje pomeni, da je nekdo prijazen, radodaren, dobrosrčen, da pomaga drugim, ko so v stiskah.
Pošten je tisti, ki se ne laže. (MANCA)



Pošten človek drži besedo in ne prelomi obljube. Prizna, če ti kaj naredi. (LANA)



Pošten človek je prijazen, točen, dobrodušen. (THEO)



Pošten človek pošteno razdeli stvari. (MIJA)



Pošten človek pravično razdeli in ni nesramen do tebe. (MATEVŽ)



Poštenje pomeni, da deliš pošteno, da ne goljufaš, da ne lažeš, da ne uničuješ tujih stvari. (JULIJ)



Pošten človek je, če enemu da bonbon, ga da tudi drugemu. Da če enemu nekaj obljubiš, to tudi
narediš. (NEJC F.)



Poštenost pomeni, da ne goljufaš, da ne lažeš, da si pošten. (TINKARA)



Poštenje je, da če nekomu pade denarnica in jo ti najdeš, da mu jo vrneš in ne vzameš denarja, ki je
bil v njej. (EMA)



Pošten človek pomaga, ne laže in govori resnico. (NEJC J.)



Poštenost je, da ne goljufaš, ne blefiraš in ne lažeš. Da ne kradeš. (GABER)



Pošten človek je, da posoja. Poštenje je, da si pravičen. Pošten si, če ne mečeš krivde ne druge, kadar
si sam kriv. (JAKOB)



Pošten človek je tisti, ki vrne prijatelju stvar, ki jo je izgubil. Poštenost pomeni, da priznaš, če narediš
kakšno neumnost. (KATARINA)

MOJ KAMELEON
Doma imam kameleona z imenom Berti. Je zelen, ima dolg jezik in velike modre oči. Zelo težko ga je
opaziti, ker ko se prestraši, se hitro zlije z okolico. Zelo rad ima čričke. Ne mara mrzle vode, pač pa toplo.
Zelo rad ima, če mu v usta špricam toplo vodo. Ima tudi luske, ki se, ko je ogrožen obarvajo. Ima štiri noge s
po tremi prsti. Ima tudi dolg rep. Je brez zob, vendar lahko je insekte. Zelo ga imam rad.
JAKA OBLAK, 3.a
MOJ PES
Doma imamo kužka Joy. Je srednje velikosti in pasme border collie. Je črna in bela. Z zobmi večkrat grize
palico. Rada hodi na sprehode in teka naokoli. Ko kdo pride na obisk, začne lajati. V garderobi ima posteljo
in hrano. Zelo rada ima, kadar jo božamo. Zelo rada lovi kepe snega in palice. Kadar je pridna, dobi
priboljšek. Ko pridem domov, takoj začne migati z repom. Zelo rada jo imam.
MAJA SEDEJ, 3.a
Doma imamo psa z imenom Piko. Piki je zelo velik pes. Je belo-črn. Je pasme border collie, ta mora veliko
hoditi v gore. Piki ne mara sadja. Je zelo priden in ubogljiv pes. Rad ima vodo. Ko gremo na počitnice,
seveda vzamemo Pikija sabo, saj ima zelo rad vodo in je prvi v njej. Enkrat smo šli do jezera, pa še nikoli ni
bil v vodi in je že plaval. Najraje ima meso in drugo mesno hrano. Sva najboljša prijatelja.
JASNA STANONIK, 3.a
Doma imamo psico, ime ji je Sharona. Je črne barve, majhna in ima ostre kremplje. Rada se kopa, igra in
sprehaja. Je prijazna. Zelo rada se igra z mački. Hodi v šolo za pse. Stara je 2 leti in je zelo igriva. Je brikete,
kosti in meso. Ima zelo kratko dlako. Rada se kopa in skače po luži. Zelo jo imam rada in je moja najljubša
prijateljica.
TISA ŠIFRAR, 3.a
Doma imam kužka. Ime ji je Ajka. Je pridna in ima mehko dlako. Nikoli ne laja. Je srednje velika. Je brikete
in kakšno meso. Uboga te vse, samo v uto pa noče. Zelo rada se igra in tudi teka. Nima rada vode. Ko grem
na sprehod, je zmeraj živahna in neučakana. Nikoli ne bi ugriznila ali poškodovala otroka ali odrasle osebe.
Zelo sem vesela, ko me pes sliši in naredi to kar hočem. Zmeraj je vesel, ko se lahko malo podružim z njim.
ANA ŽAKELJ, 3.a
Imam psa. Ime mu je Čili. Je rjave barve, ima črne oči in ostre zobe. Rad hodi, teče, skače in lovi žogico.
Včasih mu tudi prinesem ostanke hrane. Rad skače po meni. V prostem času se igram z njim in mu mečem
žogico.
MARK JEREB, 3.a
Pri nas doma imamo Luksa. Je živahen, poskočen in se rad igra. Je rjavo-črne barve, na očesu ima liso. Rad
skače v vodo. Kadar se igram, mi hoče vzeti igračo. Je brikete, kosti in pije vodo. Če je priden, gre v hišo, če
pa ni, je v kleti. Na vrtnem igrišču nam vzame hrano. Večkrat se polula v hiši.
TINKARA GLADEK, 3.a

MOJ PIKI
Opisal bom ptička Pikija. Ima oranžen kljun. Perje ima rumeno in zeleno. Pod kljunom ima modro liso. Za
jest mu dajemo semenčka. Igra se s papirjem in tulci. Star je komaj dobre tri mesece. Na nogi ima tri
krempeljčke. V kletki uganja različne akrobacije. Imam ga zelo rad.
LUKA IGLIČ, 3.a
MOJA BELKA
Doma imam kunčico, ki ji je ime Belka. Je bele barve. Ima dolgo, a redko dlako in ostre kremplje. Stara je
pet mesecev in je zelo plašna. Rada se crklja in zelo rada je. Je brikete in seno, ko Belka prevrne skledo,
vem, da je vse pojedla. Kletko ji čistim dvakrat na dan. Ne mara slane vode in ne sme biti prevroča ali
premrzla. Je zelo mirna in udomačena. Ko jo pride novinec pogledat, ga ne opraska, ampak se skrije. Zelo
rada se giba in skače. Imam jo v kletki, če ne bi mi ušla. Je lepa in upam, da jo bom še dolgo imel.
DAVID ŠENK, 3.a
MOJ PAPAGAJ
Doma imam papagaja Lojzeta. Rad ima dež. Vse besede ponavlja za mano. Moj papagaj je pisane barve.
Prehranjuje se s semeni. Moj papagaj me včasih kljune v hrbet. Zelo rad ima otroke. Rad ga imam.
KRISTJAN LUKANČIČ, 3.a
JAZ IZVIR
Jaz sem izvir. Ko sem prišel izpod gora, me je oslepila močna svetloba sonca, a sem se jo navadil. Nekega
sončnega dne sem se izlil v studenec. Tam sem srečal ribe, bile so prijazne. Nekoč pa jih je neki moški lovil,
pred mano pa je bila skala. Posvetilo se mi je, da če bi se z veliko hitrostjo zaletel vanjo, bi zmočil moškega
in ga poškropil, on pa bi izpustil ribe. In res. Prišel sem do malo večjega slapu, ki je vodil v potoček. Tam
sem videl žabo, ki je potiskala mrest, a ji ni uspelo. Pomagal sem ji in mrest spravil na varno mesto. Zlil sem
se v reko in nato v morje. Tam me je pričakal morski pes, a so ga ribe, ki sem jih prej rešil obgrizle.
LIZA POLJANŠEK, 3.a
JAZ POTOČEK- REKA- MORJE
Živjo, jaz sem potoček! Še nikoli ni noben moj prijatelj tekel navzgor, no vsaj nisem ga videl. V starih časih
so vame hodili prat perilo. To ni bilo ravno prijetno, vendar sem se navadil. Zdaj pa sem le samoten potoček,
ki teče preko travnikov, gozdov, mest in hiš. Še vseeno pa je zanimivo. Imam tudi starše,vendar sem jih že
zdavnaj zapustil. Ati mi je rekel, da se bom čez pet let prelil v reko, ampak to je bilo že dolgo nazaj. Zdaj
sem še potoček, vendar se bom čez teden dni prelil v reko. In res! Spremenil sem se v reko. Mislim, da sem
prepotoval cel svet. O, ov , spremenil sem se v morje! Zgleda tako kot v starih časih, vendar je boljše.
Uganite zakaj? Lep pozdrav najprej potoček, potem reka in zdaj morje!!!
ZOJA ZUPANČIČ, 3.a
JAZ REKA ALI ?!!
Bil sem reka, tekel sem od vasi do vasi, od mesta do mesta, od države do države in enkrat prišel v New York.
To je veliko mesto, veliko avtomobilov, veliko plinov, ki zelooo smrdijo, čisto res. Videl sem veliko ljudi,
oni pa so se delali, da me ne vidijo. No, saj je vseeno, pomislimo zdaj na nujne stvari, ki sem vam jih hotel
povedati. No, ko sem čisto mirno plaval po New Yorku, sem za sabo slišal hrup, obrni sem se in za sabo
videl velik val, ki se je hotel zaleteti vame. Bil sem trdno odločen, da bom ustavil val, saj sem stal pred zelo
dragocenim muzejem in val se je zaletel vame. Odneslo me je točno v tisto smer, kjer je bil muzej. En
centimeter pred muzejem sem ustavil val, ta pa se je polegel. Vse me je bolelo. Potem sem še isti dan naletel

na morskega psa, ki me je prebodel s svojimi zobmi. Peljali so me v morsko bolnišnico in me ozdravili.
Ugotovil sem, da sem morje in sem zaplaval po velikem oceanu. Zdaj plavam po morju in sem zelo vesel, da
sem orje, ki je zelo veliko. Če doživim še kakšno pustolovščino, vam bom to zaupal.
JAKA ERZNOŽNIK, 3.a
JAZ POTOČEK
Jaz sem potoček in povedal vam bom mojo zgodbo, meni se zdi zelo čudna. Začne se tako: Nekega dne sem
se spraševal, zakaj sploh sem potoček in če lahko postanem kaj drugega. Takrat sem nenadoma postal reka.
Počutil sem se čudno. Tako sem se zmeraj večal, dokler nisem postal morje. Pretekel sem že čez cel svet.
Nenadoma sem se ustavil, čutil sem, da me nekaj boli. Nenadoma sem videl nekega fanta, ki se kopa v meni.
Rekel sem mu, naj gre ven. Začudil se je, kdo govori in me je videl. Nekaj časa sva se pogovarjala in potem
je šel. Dolgočasil sem se, ker nisem imel nobenega prijatelja. Nenadoma je prišel moj prijatelj in tako sva se
čudežno znašla tu. Čudna zgodba, kajne? Mogoče jo bom še komu povedal.
TIA PETERNELJ, 3. a
JAZ SLAP
Jaz sem zelo majhen slap. Bil sem z mamico in očkom. Ni bilo dovolj prostora za vse, zato sta me pustila
samega in šla drugam. Živel sem v džungli, bilo je zelo lepo. Ptice so lepo prepevale. Vse je bilo v najlepšem
redu, dokler niso prišli ljudje in me pol popili! Zdaj me je pol manjkalo. Takrat je prišel moj prijatelj tiger in
me rešil pred ljudmi. Prišel je krokodil in mi skopal rov do drugega jezera in tako naju ni zmanjkalo. Živel
sem srečno do konca svojih dni.
ŽIVA PRIMOŽIČ, 3.a
Sem slap, ki se imenuje Mihael in povedal vam bom svojo dolgo zgodbo. Najprej sem bil izvir, potem sem
se izlil v studenec. Takrat so iz mene zajemali vodo. Čez nekaj časa sem postal potoček. Takrat sem bil nase
zelo ponosen. Tekel sem vse dalje in dalje. Naenkrat pa sem se zlil v mogočno reko. Točno takrat je bilo
poletje, zato so se ljudje kopali v meni. Nekateri psi so se včasih polulali v mene. Takrat sem raje hitro stekel
naprej, saj sem imel rad čistočo. Naenkrat sem padel in me je zelo zabolelo. Še dolgo sem imel bolečine v
sebi. Zdaj sem se že navadil padcev. Ko boste kdaj padli, se spomnite name. Ravno zdaj padam po slapu. Ko
padam po slapu, zelo uživam.
MIHAEL PRAZNIK, 3.a
Jaz sem odličen prijazen slap. Nekega dne se je prišel kopat ribič. Zelo je bil močan pritisk, zato je ribiča
odneslo čez mene in se je potunkal v vodo. Nekaj časa sem gledal, kaj se dogaja, potem pa sem mu priskočil
na pomoč. Šel je čisto do tal. Pripeljem ga iz vode, potem pa gre lovit naprej. Ribič mi je bil hvaležen, zato
ni odnesel prav nobene moje ribe.
ŽAN PODGORNIK, 3.a

OBISK LJUBLJANE
V šoli smo vzeli malico, se obuli in odšli v avtobus. Ko smo prispeli, smo se oblekli in izstopili. Hodili smo
do Cankarjevega doma. Vstopili smo in učitelj nam je razdelil karte. Ko smo prispeli v Gallusovo dvorano,
smo videli zelo, zelo veliko glasbil! Prišli so glasbeniki in za glasbeniki še Boštjan Gorenc Pižama. Zaigrali
so nam Cvetlični valček. Kot je bilo že napovedano, smo prisluhnili še Petru in volku. Ko je bilo konec, smo
odšli v park in pomalicali. Šli smo si ogledat še Ljubljano. Videli smo: Tromostovje, Robbov vodnjak,
Mesarski most in Prešernov kip. Ko smo se odpravljali proti avtobusu, se je ulil dež. Odpeljali smo se v šolo
in pojedli kosilo. Izlet mi je bil zelo všeč! Upam, da še pridem.
PEGAM KAVČIČ PETERNELJ, 3. a
PLAVALNI TEČAJ
Z avtobusom smo se odpeljali v Atlantis. Tam smo se preoblekli in razdelili v skupine. Plavali smo žabico s
pomočjo desk ter črvov, potem pa še brez vsega. Ko smo znali plavati žabico, smo se začeli učiti kravl, nato
pa nam je učitelj dal malo odmora. Za odmor smo šli v mali bazen z igrali ali v jakuzi. Na koncu pa nas je
čakal tobogan. Z Izadoro in Evo smo se velikokrat spustile. V petek na testiranju sem naredila zlato želvico.
LIZA POLJANŠEK, 3.a
KDO JE GRDINA?
Grdino velikokrat vidimo v kopalnici, ker se poliva z urinom in kakci. Je skuštrana, ima dlako in je oranžne
barve. Ima tri zobe, ki štrlijo ven. Ima dolg špičast nos.
TISA ŠIFRAR, 3.a
Ima pisane lase. Je pes, rjave barve. Je zelo grd in ima dolg nos. Zna kuhat in nič ne mara. Zna čarat. Zelo
smrdi. Živi v blatu, včasih je tudi v močvirju. Nikdar se ne umije. Nihče je ne mara, ker je umazana.
TIA PETERNELJ, 3.a
Grdina ima tri oči, živi v vulkanu. Dviguje uteži, da lahko premaga mravlje. Je zelo majhna. Prehranjuje se z
živalmi.
LUKA IGLIČ, 3.a
Kliče se komudus in bruha plamene. Na repu ima ognjeno bulo. Ima dve čeljusti ter velike oči in tri ostre
kremplje. Je zelene barve. Živi v gorah. Rada ima tudi zaklade. Je mesojeda.
JAKA OBLAK, 3.a
Trdina je vrste pujsasta grdina, ker ima nos kot pujs. Obstajajo tudi druge vrste. Je jabolka z blatnim
prelivom. Je zelo močna. Ima rdeč jezik in na koncu je zelen. Ima tudi dva velika zoba. Ničesar ne mara.
LIZA POLJANŠEK, 3.a
UGANKI
Ponoči lovi, podnevi pa spi. (sova)
Eno oko ima, pa vse si zapomni. (fotoaparat)

LIZA POLJANŠEK, 3.a
ZOJA ZUPANČIČ, 3.

POMLADNA
Trava je ozelenela,
drobna ptička je zapela,
le zakaj, le zakaj, saj je maj.
Jablana je zacvetela,
nanj čebela je zletela,
le zakaj, le zakaj, saj je maj.
A ko gozd se prebudi,
vse živali brž zbudi,
le zakaj, le zakaj, saj je maj.
LIZA POLJANŠEK, 3.a
ČRIČEK PRIPOVEDUJE
Danes sem s svojimi prijatelji igral košarko. Ko smo zmagovali deset-štiri, sta v gozd prišla deček in deklica.
Slišal sem, da hoče deklica ujeti enega črička. Skoraj vsi so se poskrili. Deklica je začela loviti čričke, fant pa
je začel rezati vejo, na kateri smo bili mi. Veja, katero je rezal, je bila naš dom. Ko jo je odrezal, smo vsi
črički padli na tla. Deklica je lovila in zgrabila ravno mene. Spravila me je v škatlo. Meni ta škatla ni bila
všeč. Deklica mi je prigovarjala, naj začnem peti. A jaz sem bil samo tiho. Čez nekaj časa sem prosil deklico
naj me izpusti. Deklica me je izpustila in še večkrat prišla v gozd ter poslušala naše petje.
MIHAEL PRAZNIK, 3.a
Živjo, jaz sem čriček. Nekoč sta v moj gozdiček prišla fant in punca. Fant je začel rezati veje, punca pa je
lovila mene. A ne vem zakaj, ker sem lep ali ker lepo pojem. Verjetno, ker sem lep. Motil sem se! Celo
prisilila me je, da pojem. Začel sem peti čri-čri. A nisem pel veselo. Punci sem povedal, da naj reče bratu, da
naj neha sekati drva in me spusti na vejo. Dala me je na vejo, jaz pa sem ji zapel čri čri ri ri čokčok. Še fant
me je prišel poslušati. Tako smo se večno družili čri čri.
MARK JEREB, 3.a
Kot vsako jutro sem si šel umit zobe. Pri bistri vodi se je nenadoma pojavila velika deklica. V roki je imela
škatlico za vžigalice. Ker me je zanimalo,kaj je v njej, sem se ji približal. Videla me je in me dala v škatlico.
V škatlici je bilo zelo temno, nisem slišal galebov, šumenje dreves je utihnilo. Nenadoma se je škatlica čisto
malo odprla in slišal sem šumenje dreves, kako so govorila punci, naj me izpusti. Malo se je obotavljala,
potem pa odprla škatlico in me osvobodila. Bil sem zelo srečen.
ZOJA ZUPANČIČ, 3.a

Barbara Gregorič: Deževna
Dež pada. Dež lije. Dež gre!
Dež imam rada.
In strašno glasno mi bije srce:
ker bom izvedla dežni trik
in stopila k Nejcu pod dežnik.
Danes imam v vsakem žepu
po tri robčke. Kašljam za dva!
Zdravnik pravi, da imam angino.
Pustila sem dežnik doma
in Nejc je imel – pelerino!
NADALJEVANJE PESMI DEŽEVNA
Naslednji dan sem drugega fanta spoznala
in njega bolj resno jemala.
Takrat je vreme lepo bilo,
zato sem ga vprašala,
če greva na sladoled lahko.
Rekel je, da ne, ker ima zobni aparat
in da gre raje kar domov
Medvedka Puja brat.
Mija Novak, 3, b
Naslednji dan v šoli
za malico so imeli poli.
Zato je Nejc prdnil
in cel razred zasmrdnil.
Vsi so bežali ven,
ker je bil Nejc tepen.
Lana Eniko in Eva Seljak, 3.b
Tudi Nejc je dobil angino,
ker je naslednji dan doma pozabil pelerino.
Poročil se je z mlado Lejo,
za božič pa dobil še vejo.
Jedel je čokolino
in še enkrat dobil angino.
Oskar Erznožnik, 3.b
Ker je imel pelerino,
je dobil angino.
Zato je šel v trgovino

in si kupil čokolino.
Ko je pojedel čokolino,
se je ločil z gospo angino.
Nejc Filipič, 3.b
Naslednji dan sem šla v šolo brez dežnika,
da bi izvedla nova trika.
Ko s prijateljicami v šolo smo šle,
smo Nejca srečale.
Nasedel mi je.
Zasmilila sem se mu.
Ko me je videl tako, me je povabil pod dežnik.
Res uspel mi je trik.
Izadora Kopač in Katarina Albreht, 3.b
KONCERT V CANKARJEVEM DOMU
V torek, 11.4. 2017, smo šli v Ljubljano v Cankarjev dom. Zbrali smo se v učilnici, potem pa nas je avtobus
odpeljal v Ljubljano. Tam smo si ogledali predstavo Peter in volk. V tej predstavi so nastopali račka, mačka,
ptiček, lovci Peter, dedek in volk. Vsako osebo je predstavljal en inštrument: račka – oboa, mačka – klarinet,
ptiček – prečna flavta, lovci – pavke, Peter – violina, dedek – fagot, volk – rog. Predstava nama je bila zelo
všeč. Ko je bilo predstave konec, smo šli ven in v parku pomalicali. Potem smo si še ogledali del Ljubljane
in se z avtobusom vrnili domov.
Sara Eniko in Anja Reven, 3.c
NA PLAVALNEM TEČAJU
Oktobra smo dva tedna v torek, sredo in petek hodili na plavalni tečaj v Atlantis. Prvi dan so nas razvrstili v
pet skupin. Midva sva bila v isti skupini. Vsak dan smo za nagrado šli na tobogan. V drugem tednu smo se
učili plavati kravl. Ni bilo tako težko kot sva mislila. Šli smo tudi v džakuzije. Naučili smo se tudi skakati na
glavo. Zadnji dan smo imeli preizkus znanja. Plavalni tečaj se je nato zaključil. Domov sva odšla s srebrnim
priznanjem. Škoda, da plavalni tečaj ni trajal dlje.
Nejc Dolenc in Timotej Ian Poljak, 3.c
JAZ SEM OCEAN
Jaz sem ocean. Sem zelo velik, v meni pa živi veliko živali. Nekega dne, ko so živali plavale v meni, se je
pripeljala zelo velika ladja. Vse živali so se skrile. Neka riba je hotela odgnati ladjo, a je bila premajhna.
Ladja je odplula na drugo stran oceana. Živali so mi rekle, naj odženem vse ladje, ki bodo prišle na ocean.
Vsak dan so po meni plule ladje, a jih nisem mogel odgnati. Potem pa so se zbrale vse ladje in jih skupaj
odgnale. Ladje se niso nikoli več vrnile. Mi pa spet živimo lepo.
Lara Jurca in Nejc Novak, 3.c

ROŽNATA PESEM
Rožnat je cvet,
ki krasi naš svet.
rožnat je balon
in zraven še bonbon.
Rožnato je vabilo,
v katerem se skriva povabilo.
rožnata je zelenjava,
ki zraven ni prav zdrava.
Na svetu je še polno
Rožnatih stvari,
Med njimi tudi slon tristo ton
In kamela,
Ki bo zdaj zdaj omedlela.
Sara Naglič, 3.c
JAKOB
Jakob je moj mlajši brat. Star je 8 let in živi na Dobračevi. Hodi v osnovno šolo Žiri ter obiskuje drugi
razred. Ima svetlo rjave lase, rjave, a rahlo sive oči, temno črne trepalnice, svetlo rjave obrvi, okrogel nos in
srednje velika usta. Je srednje visok in gibčen. Velikokrat je oblečen v trenirko in majico, obut pa v superge.
V prostem času je zunaj in se igra. Je pogumen, včasih rad pomaga. Rad je pomfri in pije cedevito. Njegova
najljubša knjiga je Grozni Gašper.
Opisala sem ga zato, ker je moj brat.
Hana Jereb, 4. A
MOJ BRAT IN JAZ ZELO, ZELO RADA JEVA PICE
Nekega dne so na nekem trgu zastonj delili pice. Trg je bil poln ljudi, ki so se basali s picami. Pice so delali
od jutra do večera. Po treh dneh so vsi imeli trebuhe polne zaradi pic. Pice so ostajale, nihče jih ni več mogel
jesti. Odločili so se, da bodo na istem mestu zgradili picerijo. To so tudi naredili. Zdaj so pice prodajali za 37
€. Zdaj je bilo veliko bolje, kajti niso jih več toliko kupovali in trebuhi niso bili več napihnjeni. Pic pa niso
kupovali toliko zato, ker so bile predrage. Tako so gostilničarji bogateli, ker so bile pice tako drage. Ljudje
pa niso imeli napihnjenih trebuhov, ker niso jedli več veliko pic, ker so bile zelo drage.
Zdaj mimo hodijo sami suhi in visoki ljudje, ki se jim cedijo sline po pici.
Marcel Trček, 4.a
MAMI
Mami ima podolgovat obraz in je visoka 160 cm. Njene obrvi so goste in ima tudi srednje velike trepalnice.
Z mami imava enako polt. Ima rjave oči in dolge lase. Rada piše pesmi in zgodbe, najraje bere zgodovino in
Beatle, ki jih tudi posluša dan in noč že 30 let. Rada ima tudi živali, ki jih je imela že ogromno. Še raje pa
ima stare avtomobile, avione, rock'n'roll, ladje, morje, dobre slikarje in hrano.
Mami sem izbral zato, ker jo imam zelo rad in ker me ima najraje na svetu.
Primož Recher, 4.

MOJA MAMA
Moji mami je ime Helena. Piše se Bogataj. Živi skupaj z atom v pritličju naše skupne hiše. Tako sva vsak
dan veliko skupaj. Včasih je bila učiteljica, a zdaj je že v pokoju.
Je visoke postave, ni debela in hitro hodi. Obraz ima naguban, njeni lasje so rjavi s svetlimi prameni. Ima
rjave žareče oči, njena usta so zelo nasmejana. Da bolje vidi, rabi očala. Nad očmi ima bolj redke obrvi. Njen
nos je ravno pravšnji, ušesa pa zelo natančno poslušajo. Oblači se v pripravna oblačila, ko pa gre na Javorč,
pa športno.
Veliko kuha in peče. Čez leto dela na vrtu in okoli hiše. Rada rešuje križanke, bere in gleda oddajo Vem. Zdi
se mi zelo delovna in skrbna. Če je treba, mi pomaga. Najbolj je vesela, če se s Tonijem lepo igrava.
Zadovoljna je, ko pridejo obiski iz Ljubljane.
Imam jo rada in želim, da bi bili še dolgo skupaj.
Nina Bogataj, 4. a
KRESNA NOČ
Šel sem v gozd. Bil je kresni večer. V čevlju me je čudno zažgečkalo. Obstal sem. Naenkrat je zašumelo
grmovje in močno je zapihal veter. Postalo me je strah. Čutil sem, da se mi nekdo približuje. In res, kmalu
sem zaslišal šepet. Bilo je kot iz mojih sanj. Kmalu pride iz grma čudna zver: pol volk in pol tiger. Zver me
je stisnila v kot. Bilo je strašno! A iz šepeta sem sedaj razločno slišal besede: doma te čaka nagrada za
pogum. Začelo se je daniti in bitje je izginilo. Mislil sem, da od tega trenutka nikoli ne bom šel v gozd sam.
Res, doma me je čakala nagrada. Na njej je bilo sporočilce in na njem je pisalo: za najbolj pogumnega fanta
doslej.
Alja Deronja, 4.a
Šla sem v gozd in zagledala čudežnega samoroga. Za njim se je nekaj mavričnega bleščalo. Šla sem bliže in
videla sem svojo babico, mamico in dedka. Začudila sem se, ker so bili že zdavnaj pokojni. Babica, mamica
in dedek so prišli k meni. Ugotovila sem, da so babica, mamica in dedek oživeli. Skupaj smo se odpravili
domov in zakurili kres. Skupaj smo se greli ob kresu in peli pesmi. Dedek je igral na harmoniko, babica na
kitaro, jaz in mamica pa sva peli. Jedli smo čevapčiče in pili sok. Ker smo bili spet vsi skupaj je naše veselje
vladalo, do poznega jutra. To darilo mi je podaril čudežni samorog. Tako lepe kresne noči še nisem doživela.
Blažka Mlinar, 4. a
PALČEK V MOJI PERESNICI
Nekega lepega dne sem se kot po navadi odpravila v šolo. Bilo je še zgodaj, a sonce je že prihajalo na dan
izza hriba.
Prišla sem v šolo in še malo počakala, da se je pouk pričel. Ni bilo dolgo in že sem lahko odšla v razred.
Prvo uro smo pisali preverjanje znanja. Zmotila sem se, zato sem iz peresnice hotela vzeti radirko, a iz nje je
pokukal palček. Nisem ga pričakovala. Bil je čisto majhen. O palčku nisem povedala nikomur. To je bila
namreč moja skrivnost. Ko je bilo konec pouka, sem hitro odšla domov. Pogledala sem v peresnico in palček
je bil še vedno v njej. Skočil je na mojo pisalno mizo. Videla sem, da ima v nogi trn. Hitro sem mu ga
izpulila. V zahvalo mi je dal sladoled. Palček je bil vesel ker, sem mu pomagala. Rekel je, da bo šel nazaj v
svojo deželo, ker ga že čakajo prijatelji.
Dal mi je čarobno kroglo. Kadar se dolgočasim in kadar česa ne vem, ga lahko pokličem.
Hana Jereb, 4. a

PALČEK V MOJI PERESNICI
Bil je čisto navaden dan v šoli. Prvi predmet na urniku je bil šport. Športu je sledila slovenščina.
Odprla sem peresnico. Ven je pokukal palček, prestrašila sem se in zakričala ter hitro zaprla peresnico.
Učiteljica je vprašala, čemu tak hrup. Povedala sem ji, kaj se je zgodilo, a učiteljica mi ni verjela. Vsa
užaljena sem povesila glavo. Ko me je naenkrat nekaj požgečkalo. Bil je palček. Obljubil mi je, da mi izpolni
pet želja. Sprva mu nisem verjela. Zatopila sem se v svoje misli. Kar naenkrat me je zmotil zvonec. Odločila
sem se, da bom preizkusila, kaj res zmore palček. Zaželela sem si konec pouka. In res, bilo ga je konec.
Ostale so mi še štiri želje. Porabila sem jih z istim namenom, tako je bilo pouka za ta teden konec.
Ta teden mi je hitro minil. Bil je eden izmed boljših tednov mojega življenja. Od takrat naprej sva s palčkom
najboljša prijatelja.
Tinkara Mur, 4. a
SKOK V VODO
Nekoč smo se sprehajali ob obali. Bili smo lačni. Želeli smo si v pekarno, kjer prodajajo tako dobre
rogljičke, da se jim ni mogoče upreti. Nato je ati v morju zagledal rakovico. Odločil se je, da jo bo ujel.
Skočil je v vodo. Rakovica mu je ušla in ati se je zagozdil med dve skali. Začeli smo ga vleči ven. Ko smo ga
izvlekli, mu je med skalama ostal čevelj. Zato smo se napotili domov. Od rogljička ni bilo nič, saj mokri
nismo smeli v pekarno. Tako ni bilo ne rakovice in ne rogljička. Smo se pa nasmejali.
Alja Deronja , 4.a
SLADKA PESEM
Ko sem zvečer zaspala,
lepe sanje sem sanjala,
šola se je spremenila,
v palačinko se je zvila.
Otroci zdaj se v njej sladkajo,
najraje pa pouk iz gospodinjstva imajo.
Tabla je iz čokolade,
krede pa iz marmelade.
Ko kuharji začnejo malico delit,
se vsakemu jo mudi dobit.
Škoda, ker je budilka zazvonila,
ko najboljšo palačinko sem dobila.
Maruška Demšar, 4. a

V NEW YORKU JE POČILA BOMBA
Nekega poletnega dne sem bil s starši v New Yorku. Sprehajali smo se po mestu in se pogovarjali, kam bomo
še šli. Saj veste, mi si vedno radi ogledujemo znamenitosti mest.
Bili smo že v veliko državah. Odpravljali smo se v največjo zgradbo v New Yorku. A pred nami se je vil
rumen trak. Petdeset metrov od nebotičnika so ga postavili. Mislil sem, da bo parada. A ni bila. V območju
se je vila truma vojakov, ki so s strelivom hodili noter in ga nastavljali po prvem, drugem, tretjem, četrtem,
petem, šestem in sedmem nadstropju.
Od osmega do petdesetega nadstropja pa so obletavala vojaška letala, ki so spuščala bombe. Ko je bil
nebotičnik poln streliva, je napočil ta trenutek. Do zdaj sem le na televiziji videl tako podiranje nebotičnikov. A zdaj
v živo! Ta plastična ograja je bila zato, ker so od hiše leteli veliki kosi betona. Kmalu za tem, ko smo se vsi umaknili
iz nevarnega območja, so mi dodelili to čast,
da sem pritisnil na gumb. Storil sem in hiša se je podrla. In mi smo si šli še naprej ogledat New York. Ta trenutek
mi je bil tako všeč, da ga nikoli ne bom pozabil.
Žan Luka, 4. a
V ŽIVALSKEM VRTU
Neke lepe sončne nedelje, ko sem imela štiri leta, smo se z družino in teto odpravili v živalski vrt. Najprej smo pojedli
kosilo, nato pa se odpravili na pot.
Med potjo smo se veliko pogovarjali o živalih, ki jih imajo. Ugotavljali smo, katere so naše najljubše živali. Prišli smo
v živalski vrt. Pri vhodu so imeli kip bika in jaz sem se slikala z njim. Naš ogled se je začel. Videli smo zelo veliko
lepih in zanimivih živali. Kjer je bila kletka mačja pande, je mojemu očetu padla ura z roke v kletko, a na srečo se je
vse dobro končalo, saj so jo oskrbniki kletke pobrali in mu jo vrnili. Videli smo tudi morskega leva, ki so ga ravnokar
hranili, slona, ki se je igral, leva, ki je strašno rjovel, opice, ki so se praskale po kožuhu, medveda, ki je bil živčen in je
hodil sem in tja in še veliko drugih živali. Ko smo videli vse živali, sem šla na igrala. Šli smo tudi na sladoled. Pri
izhodu nisem bila nič zadovoljna, saj me je pičila čebela. Zelo me je bolelo, a sem potrpela.
Srečni smo se odpravili domov in tako se je naš ogled končal.
Blažka Mlinar 4.a

SEDEM VOLKOV IN KOZEL
Nekoč pred davnimi časi je v gozdu v revni družini živelo sedem volkov. Njihov največji sovražnik je bil
kozel.
Nekega sončnega dne je mama volkulja odšla v trgovino. Takoj, ko je odšla je prišel kozel in rekel
volkovom, da je on njihova mama in da naj ga spustijo v hišo. Ker so po glasu spoznali, da je to kozel, ga
niso spustili. Rekli so, naj odide in jih pusti pri miru.
In je šel. Kozel si je taco prebarval s sivo-črno barvo. Spet je prišel do hiše z malimi volkovi, položil taco na
okensko polico in se spet predstavil, da je njihova mama in da naj mu odprejo vrata. Otroci so bili res
prepričani, da je prišla mama in so začeli vpiti: »Mama je prišla! Mama, mama!« Kozla so spustili v hišo in
ugotovili svojo zmoto. Zgrabil jih je in vse zbasal v veliko vrečo. Odpeljal jih je v svoj brlog.
Medtem je mama volkulja prišla domov in videla, da ni njenih malih volkov v hiši. Zaslišala je zvok v
bližini, ki je prihajal iz vreče. Razvezala je vrečo in rešila svoje male volkove. Ker se je mama kot otrok
naučila tudi karateja, je kozla z udarci pobila na tla, ga spravila v vrečo in vrgla v reko.
Vsi mali volkovi in mama volkulja so bili zdaj srečni, ker kozla ni bilo več.
Luna Sovinc, 4. c

RDEČA KAPICA
Nekoč je živela Zelena kapica.
Ne, rdeča kapica.
Nekoč jo je mamica prosila, naj babici nese kruh, potico in zdravila, ker ni bolna.
Ne, nekoč jo je mamica prosila, naj babici nese kruh, potico in zdravila, ker je bolna.
V gozdu je srečala psa.
Ne, volka vendar.
Le-ta jo je vprašal, kam gre.
Ne ne, volka je srečala. Zelena kapica mu je odgovorila, grem v Ljubljano, kjer bom gledala film.
Ni res, grem k babici, ki je bolna.
Seveda, gepard je rekel. Ne, kakšen gepard.
Volk vendar. Da, rekel ji je: pojdi v Savano in si tam kupi žvečilni gumi, pobožaj leva, pojdi na drevo in
videla boš hribe.
Vse je zmešano, žvečilni gumi pa mi vseeno lahko kupiš. Prav, tu imaš gumbe.
Ne, daj mi denar za žvečilni gumi.
Dedek je lahko v miru prebral knjigo.
Martin Burnik, 4.c
NAROBE PRIPOVEDUJE TUDI BABICA
Nekega dne je babica vnukinji začela pripovedovati pravljico o Zlatolaski. Začela se je tako…
«Kmet in kmetica…«
»Ne babica, kralj in kraljica!«
»Sta rodila sina zlatolasko, ki je imel dolge in zlate lase.«
»Ne babica, rodila sta deklico zlatolasko z dolgimi lasmi.«
»O saj res…neke noči jo je ugrabil znanstvenik.«
»Ne babica, čarovnica!«
»O ja, ugrabila jo je čarovnica, ki je živela v podrtiji.«
»Ne, živela je v zaprtem stolpu!«
»Saj res. Ko je konj prišel je rekel…«
»Kakšen konj, čarovnica!«
»No čarovnica je rekla naj spusti vrv.«
»Ne, spusti lase!«
Odlomek iz risanega filma Zlatolaska.
Luna Sovinc, 4.c
NAROBE PRAVLJICA
Nekoč je živela babica , ki ji je bilo ime PIKASTA kapica. Očka jo je poslal k babici, ker je zdrav. Vijolična kapica se je
odpravila k babici. Na poti je srečala medveda. Kapica ga je vprašala, kam gre. Pika kapica pikasta kapica mu je
odgovorila, da gre k babici. Medved je stekel do njene hiše. Ko je pojedel babico, je odšla. Nato je prišla kapica, ki je bila
začudena. Babica je prišla nazaj domov.
Medved je ustrelil lovca. Vsi so se zabavali in odšli na morje.
Kaja Mlakar, 4.c

MAVRIČNA KAPICA
Nekoč je živela Mavrična kapica. Mamica ji je naročila naj gre v gozd k babici in ji nese zdravila, ker je
bolna. Kar takoj se je odpravila na pot.
Ko je prišla v gozd je srečala srno, ki je streljala na lovca. Prijazno jo je pozdravila in odšla naprej do
babičine hiške. Končno je prišla do babice in začudeno opazila, da babica pleše disko. Vstopila je, babici
dala zdravila, nato pa sta odšli do avta in se s hitrostjo 100 km na uro odpeljali na karaoke na Madžarsko. Ko
je bilo konec karaok, je babica popila preveč vina, zato je nazaj morala voziti Mavrična kapica. Srečno sta se
vrnili domov, ampak pri vratih ju je čakal lovec in ju pojedel. Glasno stokanje je slišala srna in ju rešila.
Babica je spet prižgala radio z disko glasbo in vsi so začeli plesati. Srečno so živeli do konca svojih dni,
gostija pa je trajala pet noči.
Sara Ž., 4.c

NAROBE PRAVLJICA IN MAMICA
Nekoč pred davnimi časi sta živela kralj in čarovnica.
»Ne, nekoč pred davnimi časi sta živela kralj in čarovnica.
Nekega dne je čarovnica ždela ob ognju in šivala.
»Še enkrat. Čarovnica je kraljica in še to, da je šivala ob ognju«.
Seveda. Naenkrat se je zbodla v nogo in pritekla ji je črna kri.
»Mami, vse si pomešala zbodla se je v prst, in pritekla ji je rdeča kri,ne pa črna«.
No, ja. In se je spomnila, kakšen bi bil njen kozliček.
»Ne, ne, ne spomnila se je, kakšen bi bil njen otrok«.
Prav imaš. A ko jo je rodila, je bila čisto enaka kakršno si je zamislila.
»No, ti že gre bolje«.
In potem so jo pokončale zveri.
»Ne mami, zaradi bolezni je umrla«.
In kralj se je poročil z drugo princesko.
»Ne, poročil se je z zlobno kraljico«.
No, in…
»Nehaj mi jo pripovedovati. Raje mi jo preberi«.
Odlomek iz Sneguljčice…
Ana Mali, 4.c
POTOVANJE URŠIKE
Nekoč živela Uršika je,
ki želela potovat v dežele je vse.
nobena dežela ji lepa ni bla,
nikoli ni vedla kam vse bi še šla.
Pa enkrat sreča prelepga moža,
ki ji pravi, da njegova dežela čudovita je vsa.
Takoj se odloči, da z njim ona gre,
obljubi ji on, da dal ji bo vse.

Ni dolgo čakala,
kmal z njim je odšla,
tam pa Uršika zala naenkrat spozna,
da ni je lepše dežele kot je Slovenija.
Bilo je prepozno, nazaj več ne sme,
˝prijazni˝ jo mož v svoj domek zapre.
Nesrečna je Uršika ujeta sedaj,
čeprav mislila je, da tukaj bo raj.
Kaj ˝nuca˝ dežela tuja ji ta,
če nikamor ne sme, če zaprta je bla.
Pa se odloči, da tak ji ni živet,
da sužnja ne bode - in gre na drug svet.
Jean-Mark Kosmač, 5. c

PLES
1. Danes zjutraj pozvonila
je pri meni lepa, mila
Urška, mestna lepotica,
ki presrečna je v lica.
Reče, danes je pa ples,
pričakujem, da ti greš.

8. Urška mi takole pravi:
Saj ti sploh nis’ pri pravi,
žur bo vsaj do polnoči,
saj se še stemnilo ni.
In se Urška mi ne da,
vztrajna je, oh to pa ja.

2. Kar pozabi, t’koj ji rečem,
Dobro veš, da na plese nečem!
Dolgo Urška t’ko me gleda,
Žalostnega je pogleda.
Pa me dolg’ je prepričvala,
Da sem se na koncu vdala.

9. Vzdihnem in usedem se,
saj me noge že bole.
S kom pa Urška zdajle pleše,
misel v glavo mi steče.
Se takoj ozrem za njo,
en, dva, tri in zagledam jo.

3. Ker prijatelca sem njena,
sem povesila ramena
in pokimala ji nema
ter obstala kot lesena.
Urška se mi zasmeji,
boljše »frendice« res ni.

10. Tam pod lipo je sedela
in ni b’la prav nič vesela.
Dokler ni prišel mladenič,
ki je videti bil kot plemič.
Urški se ljubek zdi,
ga omrežiti želi.

4. T’ko na ples sem prvič šla,
Urška grozna je bila.
Ves čas se je sam’ važila,
kot da bi v disku bila,
ne pa t’ko na veselici,
kjer te vsak zabava z vici.

11. To se meni prav ne zdi,
a se Urška le smeji.
Pol pa rečem, da
zlobna bo bila,
če ga bo osvojila
in mu srce zlomila.

5. A tedaj se zablešči,
saj prižgejo se luči.
V vseh barvah zažari plesišče,
kot res noro zabavišče.

12. Urška mi osorno,
a vendar res pozorno
reče, da sem b’la
njena bivša »frendica«

Jaz sem res očarana,
kot bi b’la začarana.

in da sem zdaj
en zabiti zmaj.

6. Ampak to še ni vse,
saj v trenutku se prižge
tudi glasba tako prelepa,
da sem vanjo vsa objeta.
In jaz plešem ure tri,
potlej pa se že stemni.

13. Tedaj zapelje skozi vrata
lepša kot bi b’la iz zlata,
res popolna limuzina,
lepše še milijonov nima.
Iz nje izstopil je možak,
kot iz pravljice junak.

7. Rečem Urški, hej pojdiva,
da do jutra se naspiva.
Jutri bo naporen dan,
dobro je, če si naspan.
A se Urška pritožuje
in močno mi nasprotuje.

14. Urško prosil je za ples.
To mu rekla je, da res
dolgo je čakala nanj
in ji brž podal je dlan.
Zanjo dekle je prijelo,
se skupaj z neznancem zavrtela.
Rebeka Cankar, 5. b

URŠKA IN POVODNI MOŽ

URŠKA

1. Nekega večera,
ko godba je zapela
in ples se je začel,
vsak plesat je velel.

1. Urška se mlada
odpravi na žur,
kjer bo plesala
do jutranjih ur.

2. Le osamljena postava,
ki pripada ji vsa postava,
čaka svojega junaka,
ki želela si ga bi vsaka.

2. Tako je vsaj mislila,
ko je od doma odšla.
A takoj ko je prišla,
je vsa osamljena bila.

3. Žalostno Urška premišljuje:
»Mar nobeden vreden ni moje postave?«
Nove prince si izmišljuje
in sama zvišuje svoje stave.

3. Uršika zala
je dolgo čakala,
da jo lep in postaven fantič
povabi na ples.

4. Kar naenkrat na noge skoči,
da razburjena se skoraj razpoči.
Za lepim plesalcem obrača oči,
ki ravno priklon pred njim naredi.

4. K njej je pristopil
fant, ki ga je čakala.
»Bi z mano plesala«,
je rekel in ponudil ji roko.

5. »Mar z mano plesala bi?«
in pogleda ji naravnost v oči.
Urška takoj sprejme vabilo
ter poravna prelepo si krilo.

5. Urška vsa zatrapana
je privolila,
ga za roko zgrabila
in ga na sredo plesišča zvabila.

6. Po plesišču se zavrtita,
velik krog naredita.
Kot da po zraku bi zaplesala

6. Plesala in plesala sta vso noč,
kolikor jima je dala moč.
V ognju plamena, sta se vrtela,

in da bi leteti znala.
7. Plesala sta vse višje in višje,
da Urška že malo želela je nižje.
A njen plesalec užival je v plesu,
ko veter ju stran je odnesel.
8. Od tistega dne
noben več ne ve,
kam veter odnesel ju je,
le spomin je ostal na prelepo dekle.

da sta gorela vsa vesela.
7. Nenadoma se je zabliskalo
in par je izginil v mesečno noč.
Prestrašeni bili so ljudje,
takim kot je Urška, naj bo gorje.

Hana Grdadolnik, 5. b

Sara Ferrreira, 5. b

URŠKA
1. Urška na zabavo je odšla,
stala ob drevesu,
zamišljena bila.
2. In glej ga enega korenjaka,
že proti Uršiki zdaj koraka,
v njega zaljubila bi se deklica vsaka.
3. Takrat zgodi se čar,
tja privrši še vihar,
a mladenču nič ni mar.
4. Skupaj v vrtinec sta odšla,
Urška je vsa začudena bila
in z njim v tokovih za vedno izginila.
Lana Saje, 5.b
ČUDEŽNA KRESNA NOČ
Kresna noč je zmeraj nekaj posebnega. Povedala bom, kaj se je zgodilo letos.
Kresno noč sem preživljala v sirotišnici. Že od nekdaj sem si želela spoznati svoje starše. A v sirotišnici so
mi zmeraj govorili, da jih ni več. Jaz pa sem imela občutek, da jih bom nekoč spoznala.
Na kresno noč smo v sirotišnici zmeraj zakurili ogenj. Vsi smo se zbrali okoli ognja in prepevali. Zagledala
sem, da je iz ognja priletelo nekaj, res zelo majhnega. Pristalo je pred mojimi nogami. Sklonila sem se, da bi
videla, kaj je to. Bilo je majhno praprotno seme. Pobrala sem ga in ga nekaj časa opazovala.
Spregovorilo je. Reklo je takole: »Živijo, jaz sem praprotno seme in ti lahko uresničim eno željo.« Prestrašila
sem se, potem pa mu povedala, da bi rada videla svoje starše. Reklo je, da moram danes ob polnoči v gozd.
Pogledala sem na uro. Ura je bila že enajst. Rekla sem, da grem spat.

Ker imam sobo v pritličju, sem lahko zlezla ven skozi okno. Tekla sem proti gozdu, kolikor hitro sem mogla.
Tedaj sem se spomnila, da sem praprotno seme pozabila v svoji sobi. Ura je bila že 11.30. Vedela sem, da
mi ne bo uspelo do polnoči priti v gozd, če bom šla nazaj.
Šla sem naprej. Prišla sem v gozd. Tam je bilo zelo temno, a v temi se je nekaj svetlikalo. Ura je odbila
polnoč. Zagledala sem dva modro svetlikajoča otroka, ki sta kar naenkrat postala odrasla. Zdela sta se mi
nekam znana. Šla sem do njiju. Najprej se je zdelo, da me sploh ne vidita, čez nekaj časa pa sta me
ogovorila. Rekla sta mi takole:« Živijo, mogoče ti veš, kje se nahajamo?« Povedala sem jima, da smo v
gozdu blizu sirotišnice, kjer živim jaz. Spoznala sem, da sta to moja starša. Zelo sem se razveselila. Tudi
onadva sta spoznala, kdo sem jaz. Hotela sem ju objeti, a moja roka je šla skoznju. Ugotovila sem, da sta to
samo duhova.
Bila sem zelo žalostna, saj sem spoznala, da ne bosta mogla z mano, da ju nikoli več ne bom videla in da sta
zares mrtva.
Morala sem ju vprašati, kako sem prišla v sirotišnico. Rekla sta, da ne vesta točno. Spominjata se le tega, da
sta imela pred sirotišnico hudo prometno nesrečo. Spominjata se tudi, da sta slišala jok.
Videla sem, da se je začelo svetlikati jutranje sonce. Morala sem se posloviti od staršev in oditi.
Prišla sem nazaj v sirotišnico. V roke sem vzela praprotno seme, ki ni več govorilo in ga spravila za spomin
na starša. Še zmeraj sem bila zelo žalostna, čeprav sem bila po eni strani vesela. Vsaj srečala sem starše, to
pa je bila moja največja želja na svetu.
Sara Ferreira, 5.b
KRESNA NOČ
Povedala vam bom, kaj se je zgodilo letos na kresno noč.
Bilo je pozno zvečer. Bilo mi je dolgčas, pa sem šla na sprehod. Vzela sem baterijo, saj je bilo zunaj temno.
Na sprehodu sem zagledala praprotno seme.
Spomnila sem se legende, ki mi jo je pravil moj ded. Pobrala sem ga in čudo, praprotno seme j e
spregovorilo. Reklo je , da me lahko pripelje do zaklada, pod pogojem da, ko najdem zaklad, ga posadim na
tisto mesto, kjer bo rastel. Sprejela sem ponudbo in se odpravila.
Seme mi je dajalo napotke in jaz sem jim sledila. Vedelo, kaj vse me čaka, pa mi ni povedalo, saj me je
hotelo preizkusiti, če sem dovolj pogumna.
Tako sem se sprehajala po gozdu. Kar naenkrat sem se zaletela v velikana. Bila sem prestrašena. Velikan je
rekel, da me bo spustil naprej, če mu pripravim večerjo iz tisoč gosenic, milijon polžev in stotih metuljev.
Takoj sem se lotila dela. Po treh urah sem končno pripravila večerjo. Velikan je rekel, da je bilo odlično in
me spustil naprej.
Hodila sem in hodila in čudno se mi je zdelo, da ni nikjer nobenega zmaja ali kaj podobnega. Nenadoma se
mi je okoli nog nekaj ovilo. V hipu sem visela v zraku. Kričala sem na vse grlo, mahala na vse strani, a
nikjer ni bilo žive duše.
Spoznala sem, da me čaka še ena preizkušnja. Ovijalke so spregovorile. Zastavile so mi uganko: » Dva
človeka sta sedela na podrtem deblu – veliki in mali. Mali človek je bil sin velikega, veliki pa ni bil oče
malega. Kako lahko to razložiš?« Nagubala sem čelo in začela razmišljati. Kar kadilo se mi je iz glave. Na
koncu sem rekla:« Če je bil mali sin velikega in veliki ni bil oče malega, je bil velik človek mama. » Ovijalke
so me spustile na tla.
Potem sem morala preplavati en kilometer, morala sem hoditi po deski sto metrov, pod mostom pa je tekla
lava.
Na koncu sem našla zaklad in posadila praprotno seme. Praprotno seme je reklo, da je vedelo, da bom
zmagala. Skupaj z zakladom sem odšla domov.
Hana Grdadolnik, 5.b,

JAKA
Ura ves čas tiktaka,
ko v šolo vstopi Jaka.
V šoli pridno se uči,
in vedno pet on dobi.
Učiteljica ga pohvali,
ker vestno vse naloge opravi.
Za nagrado priznanje dobi,
vesel je, ko sede v šolske klopi.
Mamica in očka vesela sta oba ,
Ker njun sin vse zna.
Pohvalimo ga še mi,
za njegov trud in skrbi.
Klemen Šivec, 5. a
ŠOLA
Jutri v šolo gremo,
doma dopoldne nas ne bo,
tam se bomo učili,
pri športu pa lovili.
Nove prijatelje dobili,
in se z njimi podružili,
posedli bomo v klopi,
poredni bomo vsi bili.
Šola je debela,
hkrati pa vesela,
komaj čakamo vsi,
da prvi zvonec zazvoni.
Anja Jurca, Neja Vončina, Eva Posedi, 5. a
ZIMA
Pozimi je vedno mrzlo,
zato skočim na peč kjer mi je toplo.
Zunaj pa stoji snežak,
naš največji zimski junak.
Že pripravili smo hrano za ptice,
najraje od vseh imamo prelepe sinice.
Mi pa se igramo na snegu spuščamo se po sosedovem bregu.
Skozi vas teče reka,
ob njej stoji zasnežena smreka.

Vsi veseli smo zelo,
ker je tako lepo.
Špela Potočnik, Neža Plesec, Mirjam Tratnik, 5. a
POŠAST
Pošast ponoči prihiti
in grozeče reče ti:
glava, misli in telo,
najprej pojem ti glavico.
Pošast se vse bolj debeli,
vendar si shujšati želi.
Pošast že pleše en, dva, tri:
moj si zdaj ti!
Z žalostjo priznam,
lagati res ne znam.
Pošasti tele se bojim,
zato zvečer težko zaspim.
Zdaj pa poslavljamo se vsi,
ampak le pazite se vi,
da pošast vas ne dobi,
drugače vas takoj zdrobi!
Eva Posedi, Lara Bogataj, 5. a
KAČA IN PUJS FLIK
Kača bajsa je zaspana,
zato si kavo je naredila,
a se z njo polila.
Kmalu se je preoblekla,
hlače, srajco dol je slekla
in se v posteljo zvlekla.
Zelo vroče ji je postalo,
v njenem telesu se je zlo nabralo,
odpravila se je k zdravniku - pujsu Fliku.
Pujs Flik pride k njej
in ji reče živijo, hej,
si že danes pila kaj Lekadol in topel čaj?
Kača bajsa je odzravela,
in nam srečno vsem zapela:
hojla dri, hojla dra,

pesmica se zdaj konča.
Eva Posedi, Anja Jurca, Lara Bogataj, Neja Vončina, 5.a
ŠOLA ZA LENUHE
Tam lenarijo ves dan,
cvek dobiš, če si naspan.
Če pouku ne slediš,
za nagrado pet dobiš.
Če slučajno se učiš,
eno po riti dobiš.
Telovadijo tako,
da smrčijo zelo glasno.
V šoli so lenuhi
pravi debeluhi.
Tam še učitelj je lenuh
in največji poležuh.
Prvo uro je počitek,
ki za njih je pravi užitek.
Drugo uro pa zaspijo,
šele tretjo se zbudijo.
Nato zehanje sledi,
kdor ne more pa miži.
Včasih tudi jaz želim,
da v tej šoli se zbudim.
Domen Trček, 5.c
NOVOLETNA NOČ
Staro leto se poslavlja,
družina pa doma smrečico pripravlja.
Do novega leta odštevamo,
in šampanjce odpiramo.
Čez noč nas trije možje obiščejo,
in s polno daril presenetijo.
S prijatelji praznujemo
in se družimo.
Snežna odeja pokrila je svet
otroci se sankat grejo že spet.
Ob topli peči pijemo čaj,
to je za nas pravi raj.
Moja največja želja pa je

da zima prav čarobna bi bila.
Kmalu zima se končuje,
narava nas spet z lepoto kupuje.
Sara Vehar in Tia Justin, 5. c
DOBRI IN HUDOBNI POVODNI MOŽ
Od nekdaj živela sta dva moža,
so prvega imeli za dobrega,
a drugega za hudobnega.
Dobri živel je na desni strani,
hudobni pa na levi strani.
Reka Sora je meja bila
med dvema možema povodnima.
Na desnem bregu, tam ob šoli
v dekle lepo se zaljubi,
zvečer jo na ples povabi,
dobri mož jo tam zasnubi.
Dekle prijazno mu privoli,
kmalu z njim se poroči,
mož se v fanta spremeni
in srečna sta do konca dni.
Mož hudobni spremeni se v dobrega moža,
takoj zagleda se v lepo deklico z morja.
Zaprosi jo za roko, zaplavata globoko,
tam dom si uredita, kjer srečno zaživita.
Ljubezen zopet je
premagala hudobo to.
Vse zlo, ki je bilo,
se spremenilo je v prijateljstvo.
Če v tebi zdaj divja
sled hudobnega moža,
odvrzi v reko Soro jo
in živi srečno ter lepo.
Laura Stanovnik, 5. c
LES
V gozdu je veliko stvari.
Po gozdu se sprehaja veliko različnih ljudi.
V gozdu živijo živali.
To so tri stvari.
Ve jih vsak, tudi kakšen bedak.

V gozdu živijo tudi drevesa.
Velika in majhna, debela, morda tudi vesela.
A nekaj je važno: vsa so olesenela
in iz njih dobimo les.
Tega pa morda ne ve vsak.
Morda kakšen čudak misli, da na njih rastejo telefoni,
in morda kakšen otrok, da so v deblu bonboni.
Kaj misliš ti?
Kaj se ti zdi?
Meni se zdi, da je les super stvar,
super material.
Čisto mogoče je, da zdajle na njem sediš.
Morda se česa veseliš?
Je to sploh gozd?
Bilo bi lepo
in škodilo ti ne bo.
Jerica Jesenko, 6. c

HARRY POTTER IN SKRIVNOSTNA MOČ
Ko sta se starša spopadla z Mrlakensteinom, se je Harry skrival v leseni baraki, ni se še zavedal, kaj se
dogaja in ni vedel, saj je imel komaj nekaj mesecev. A nakar je čez deželo počilo in znašli so se v
nenavadnem mrku. Vsem prebivalcem je bilo usojeno, da bodo obsojeni na oblast Mrlakenteina.
Niso pa vedeli, da po deželi hodi zamaskiran čarovnik, ki je bil oblečen v črno haljo in majico, na glavi pa
mu je štrlela kapuca. Bil je namenjen poiskati Harryja in mu predati zapuščino njegovih prednikov. Ko je bil
že skoraj v baraki, je prišel Mrlakenstein. Prisilil ga je, da mu pove, a je bilo tako kruto, da raje ne omenjam.
V črno oblečeni neznanec je izpuhtel v zrak in še zadnje upanje je izpuhtelo. No, vsaj mislim tako. Ko je
Mrlakenstein našel Harryja, je uničil barako, nato se je počasi lotil uničenja Harryja. Vanj je izstrelil
magično zeleni smrtonosni žarek in nato se je zgodilo to, česar nisem pričakoval. Če bolje pomislim, ni tega
nihče pričakoval. No, ko je hotel ubiti Harryja, se je čez svet poblisknilo, bila je modra svetloba. Ampak
Mrlakenstain je preživel. Ostal je samo še pepel. Ko je bilo konec napetosti, je Mrlakenstain nevidno
pobegnil v središče zemlje, a ni imel več telesa, ostala je samo zlobna duša. Pogreznil se je čisto v središče
zemlje in tam dobil rdečo magijo. Zažrl se je v telo umrlega človeka. Šele čez nekaj mesecev, ko so že vsi
mislili, da je z njim konec, se je pojavil dvakrat močnejši s prav toliko veliko željo po maščevanju do
Harryja. Ko sta se srečala, seveda se Harry ni zavedal ničesar in je bil le dojenček, ki se je plazil po tleh.
Mrlakenstein je ponovno iztrelil žarek, ki se je zadrl v Harryja in ga uničeval. Ampak Harry se mu je upiral
in nato končno izstrelil iz sebe. Pri tem se mu je na čelo vtisnilo znamenje strele, ki je izgledalo kot
brazgotina. Mrlakenstein je bil končno poražen in zavedno uničen. A za Harryeve starše je bilo malo upanja,
saj sta se ujela v amulet, skrit bog ve kje. Tako se konča predzgodba Harryja Potterja.
Nik Primožič, 7. r.

SPRIČEVALO
Končno konec šolskega leta. Torbo sem vrgla v kot svoje sobe ter se odpravila v kuhinjo. Pogrela sem si
juho in jo začela z užitkom jesti. Razmišljala sem samo o spričevalu. Vsako leto sem bila odlična, letos pa
prav dobra.
Zavrtel se je ključ v vratih. V kuhinjo je stopila mami. Pogledala me je, a jaz je nisem pogledala. »Kaj te
muči?« me je vprašala. Nisem ji hotela povedati za spričevalo.
»Boš ponavljala razred?« me je skoraj v joku vprašala. »Ne, pri angleščini in matematiki imam zaključeno
trojko.« »Nič hudega,« mi je rekla in me prijazno pogledala. »Ne vem pa, kaj bo na to rekel oči.« Skomignila
sem z rameni in potiho odšla v sobo. Ulegla sem se na posteljo in zaspala.
Ko sem se zbudila, sta iz šole že prišli Maja in Petra. Maja je takoj skočila name in mi z navdušenjem začela
pripovedovati o njenem spričevalu. »Veš, da sem bila letos odlična?« »Ja, bravo,« sem ji rekla in zavila z
očmi. Maja je opravila četrti, Petra pa deveti razred.
Tiho sem odšla v dnevno sobo, da bi videla, če je oči že prišel iz službe. Res je bil tam. Pogovarjal se je s
Petro.
»Petra, tvoje spričevalo je odlično!« se ji je nasmehnil. »Kje pa je Pia?« jo je vprašal. »Mislim, da je v svoji
sobi.« Hitro sem odšla v sobo in se ulegla na posteljo ter se pokrila. Delala sem, da spim.
V sobo je prišel oči in me odkril in ugotovil, da sem budna. »No, kakšno pa je tvoje spričevalo?« V grlu se
mi je delal cmok. »No, kakšno je pa bilo tvoje spričevalo?« me je še enkrat vprašal. »No …« sem začela. V
roke sem mu položila spričevalo.
Nekaj časa si ga je ogledoval, nato pa rekel: »Saj se učiš zase, ne zame.« Mi je rekel in odšel iz sobe.
Presenečena na njegovim odgovorom sem se usedla za pisalno mizo, odprla svoj dnevnik in začela pisati. Ko
sem končala, so me prijateljice povabile na sladoled. Nisem vedela, kaj naj odgovorim, zato sem jim
napisala, da mogoče.
Odprla sem vrata svoje sobe in stopila do mami. »Ali lahko grem s prijateljicam na sladoled?« sem jo
vprašala. »Lahko, če dovoli očka,« mi je rekla.
Odšla sem do njega in ga s srečnim obrazom pogledala in ga vprašala, če smem iti na sladoled. Nekaj časa
me je gledal, nato pa me je objel in poljubil na čelo. Spet me je pogledal in nato pokimal z glavo. Takoj sem
se oblekla in se usedla na kolo ter se odpeljala do slaščičarne, kjer so me nestrpno že pričakovale prijateljice.
Tjaša Bogataj, 7. c
SMUČARSKI SKOKI
Smučarski skoki so nordijska kombinacija pod okriljem mednarodne smučarske organizacije. Smučarski
skoki so tako zimski, od leta 1954 pa je lahko tudi poletni šport. Pozimi skačejo na snegu, poleti pa na
plastiki. Skakalci in skakalke se spustijo po zaletišču skakalnice in poskušajo leteti čim dlje. Ko skakalec
skoči, pridobi točke za daljavo, poleg tega pa še ocene sodnikov. Po celi sezoni se seštejejo vse točke in tako
dobimo zmagovalca. Poleg posameznih tekem se odvijajo tudi ekipne tekme, na katerih vsako državo ali
klub zastopajo 4 skakalci ali skakalke. Od leta 1924 so smučarski skoki tudi olimpijski šport. Vrhunec cele
sezone je novoletna turneja, ki poteka na dveh nemških in dveh avstrijskih prizoriščih. Prva tekma je bila leta
1808 na Norveškem. Prvi skakalec sveta je bil Olaf Rye, ki je skočil 9,5 m. Sepp Bradl je bil prvi, ki je
preletel 100 m. Poleti je zaletišče iz porcelana, doskočišče pa iz plastičnih vlaken, ki ga je pred skokom
potrebno politi z vodo. Pozimi je zaletišče iz snega ali iz ledu, doskočišče pa je iz snega. Vsak skok je
sestavljen iz štirih sklopov: spust po zaletu, odskok, let in iztek. Skakalnice delimo na tri skupine: srednja
skakalnica, velika skakalnica in letalnica, ki je tudi največja. Planiška velikanka je največja skakalnica na
svetu. Nujna oprema pri smučarskih skokih je pravilno velik in širok dres, posebni skakalni čevlji, čelada,
očala in smuči. Prva ženska skakalka je bila Ingrid Olsadatter Vestby. Z 9 metri je Jože Pogačar postavil prvi
slovenski kot tudi jugoslovanski državni rekord. Planica je sedaj eden najbolj sodobnih skakalnih centrov na

svetu. Ima skakalnice za začetnike pa vse do letalnice. Odlični skakalec in letalec, zmagovalec prejšnje zime
Peter Prevc, ki ga verjetno vsi poznate, in je kot tretji Slovenec osvojil veliki kristalni globus.
Ker tudi sama obiskujem treninge smučarskih skokov, vam bom predstavila, kako izgleda naš običajen
trening. Najprej igramo nogomet ali gremo teč, nato se natančno ogrejemo, naredimo imitacijo, se
preoblečemo in se z dvigalom povzpnemo na vrh skakalnice. Ko mi trener zamahne, se spustim po zaletišču.
Ko pa odskočim, občutim veliko svobode. Seveda le, če dobro skočim. Na treningu naredimo 7–10 skokov.
Na treningih zares zelo uživam.
Ana Jereb, 7. a

PRAVLJICA O OBLAKU
Nekoč, pred davnimi časi, ko še ni bilo telefonov, televizij in računalnikov, je živel bel oblak. Ta oblak je bil
srečen, vendar se je nekega dne pogledal v ogledalo. Videl je, da je cel bel, kar mu ni bilo niti malo všeč.
Sam je oboževal žive barve in ko je ugotovil, da je popolnoma bel, je postal žalosten. Želel si je mavričnih
barv in zaradi tega je od žalosti posivel. Vsega otožnega ga je veter nesel čez svet. Vsi, ki so ga srečali, so
postali otožni, kajti prinašal je dež in slabo vreme. Tako je še veliko let taval po svetu in videl mnogo stvari.
Med tem časom je desetkrat obkrožil zemljo. Vsega žalostnega ga je veter nesel čez veliko zanimivih krajev.
Ko je bil še najbolj žalosten, je njegov jok je prinesel veliko novih poplav. Veliko ljudi in živali je ostalo
brez doma. Tako je preteklo mimo nekaj dolgih, sivih let.
Nekega dne pa ga je odneslo v daljno deželo, kamor človek ni še nikdar stopil. Tam pa je srečal mavrico.
Mavrica je bila lepih, pisanih, mavričnih barv. Takih barv si je oblak neskončno želel. Nikoli si ni mislil, da
bo take barve sploh ugledal. Že ko je barve videl, ga je oblila neizmerna sreča. Oblak je vprašal mavrico, kje
je barve dobila. Mavrica mu je odgovorila, da jih ima že od nekdaj. Takrat se je oblak v mavrico zaljubil.
Ugotovil je, da je vsak oblak, vsaka mavrica in vsaka stvar svoje barve in da se preprosto ne more
spremeniti.
Tudi mavrica se je zaljubila vanj. Najprej sta postavila veliko hišo mavričnih barv. Hišo sta postavila na nebu
in imela sta enkraten razgled. Nato sta si postavila vrtiček, na katerem sta zasadila nebesne jagode,
visokozračne pomaranče, čili iz višav ter še mnogo drugega sadja in zelenjave.
Mavrica in oblak sta dobila sedem otrok. To so bili majhni mavrični oblački. Skupaj z njimi so vsem ljudem,
ki so izgubili domove zaradi oblakovih poplav, naredili nove, še lepše in boljše domove. Vsi skupaj so bili
neskončno srečni.
Denis Jurca, 7. a
LJUBEZEN NA PRVI POGLED
Nekoč je živela neka deklica z imenom Živa. Stara je bila 13 let.
Veliko je razmišljala, na katero srednjo šolo bi šla, a se kar ni mogla odločiti. Nekega dne je spraševala svoje
sošolke, na katero šolo se bodo vpisale, a ji nobena ni bila kaj preveč všeč. Ko je bila v devetem razredu in je
bila stara 14, se je morala odločiti, na katero šolo bo zdaj hodila naprej. Odločila se je za Gimnazijo Franceta
Prešerna. Malo pred koncem leta so imeli valeto. Dobila je veliko priznanj, saj je bila zelo pridna učenka.
Dobila je tudi priznanje za 9 let bralne značke … Sledile so dvomesečne počitnice. Odšla je na morje, se
zabavala s starimi sošolci in jim obljubila, da jih nikoli ne bo pozabila.
Ko se je »nova« šola začela, jo je bilo zelo strah novih sošolcev in učiteljev. A kmalu je bilo tega konec.
Spoznala je nove sošolce in sošolke. In naenkrat je v učilnico prišel nek fant. Ime mu je bilo David. Živa je
takoj zardela, ker je videla, kako je lep. Vprašala ga je, kako mu je ime in on ji je odvrnil, da mu je ime
David. Vprašala pa ga je še, če je samski. Ko ji je odgovoril, da je, se je zelo razveselila, saj se je malo
zatreskala vanj. Tudi Živa je bila Davidu zelo všeč. Samo ni hotel, da bi vsi to vedeli. Tudi Živa tega ni
vedela. Minil je kak mesec. Odločila se je, da mu bo začela pisati skrivna pisemca. Ko jih je David dobil, se

je zelo razveselil. Ni pa vedel, od koga so. V vsakem pisemcu je pisalo, kam naj odda odgovore. To sta
počela kake 3 mesece. Nekega dne je Davida zelo zanimalo, kdo je ta skrivna oboževalka. Odločil se je, da
bo to raziskal. Ko je prispel na tisto skrivno mesto, je tam videl Živo. Zdelo se mu je čudno, zakaj bi bila
njegova skrivna oboževalka Živa. Ko je Živa zagledala Davida, kako jo je ves čas opazoval, jo je bilo malo
sram. David jo je vprašal, zakaj to počne. Živa mu je odvrnila, da se je zaljubila na prvi pogled. David je
odreagiral normalno, saj je on čutil enako. David je prej imel neko punco Klaro, ki pa je bila zelo zlobna do
Žive. Vedno jo je spravljala v zadrego ali jo osramotila. Ko sta se David in Živa lepo pogovorila, jo je David
vprašal, če bi hodila. Živa je bila takoj za. Ko je Klara to ugotovila, je bila tako jezna na Živo, da je jeza kar
puhala iz nje.
(5 let kasneje.)
Živa je bila stara 19 let. Staršem je rekla, da se bo preselila. /Se nadaljuje …/
Lara Kavčič, 7. a

LEOPARD - MOJA NAJLJUBŠA ŽIVAL
Gepardi so s svojo značilno elegantno obliko svojega telesa, z vzorci na kožuhu in hitrostjo posebneži v
družini mačk. Čeprav je izjemno hiter, pa je v primerjavi z drugimi mački šibkejši.
Naseljuje savane, stepe in polpuščave podsaharske Afrike (predvsem južna in vzhodna Afrika) ter
jugovzhodne Azije (Iran).
Gepardi so mesojede živali, njihov najpogostejši plen so sesalci, katerih telesna masa ne presega 40 kg.
Odrasel gepard v povprečju potrebuje 2,8 kg mesa dnevno, brez vode pa lahko zdrži celo do 10 dni. Lovi
manjše antilope in zajce, napade pa lahko tudi druge geparde, če vdrejo na njegovo ozemlje. Njegov način
lova ga loči od večine ostalih velikih mačk. Ko se priplazi do osamljenega plena, skoči iz skrivališča in
požene žival v beg. Lovi jo s svojim hitrim tekom in pri tem porabi ogromno energije, a je zasledovanje po
navadi kratko in se konča prej kot v minuti. Druge velike mačke, na primer levi, za lov uporabljajo taktiko,
ki je kombinacija presenečenja, zasede in lova s krdelom, ne zanašajo pa se na svojo hitrost. Gepard svoj
plen nato zadavi. Potem plen odvleče na varnejše mesto, kjer lahko v miru poje, brez da mu drugi ukradejo
težko ulovljeno kosilo. Njegov ulov se mora zgoditi hitro, saj mu drugače plen prevzamejo močnejši plenilci.
V boju proti drugim zverem je namreč precej šibek, saj ima vitko telo, šibko čeljust in majhne zobe.
Je najhitrejši kopenski sesalec, ki teče 100 km/h. Njegov pospešek bi mu zavidal marsikateri avtomobil, saj
od 0 do 100 km/h pospeši v le treh skokih, ti pa so dolgi med 6 in 8 metrov.
Gepardi se lahko parijo vse leto. Samci in samice se družijo le med parjenjem in imajo lahko hkrati več
spolnih partnerjev. Samica za mladiče skrbi sama. Po treh mesecih brejosti skoti do 6 mladičev, ki jih skrije
v grmovju ali gosti travi in jim prinaša hrano. Mesec in pol stari mladiči že sledijo mami in se hranijo s
plenom, ki ga ujame. Ob igri, ko se medsebojno podijo in »napadajo« iz zasede, si krepijo mišice in se učijo
spretnosti lova na plen. Mladi gepardi dosežejo spolno zrelost v starosti okoli 22 mesecev.
Za opis geparda sem se odločila zato, ker se mi je takoj, ko sem ga videla v živalskem vrtu, zdel zanimiv po
telesu in njegovih vzorcih. Je moja najljubša žival, zato bi želela imeti enega kar doma. 
Nena Kajnč, 7. a

KITAJSKA
Povedala vam bom nekaj o mojih doživetjih in občutkih, ki sem jih doživela, ko sem bila na Kitajskem.
NA SPLOŠNO O KITAJSKI: Kitajska ima največ prebivalcev na svetu, kar je 1 milijarda in 300 milijonov.
Njeno glavno mesto je Peking.
PODNEBJE: Klima v Pekingu je zelo drugačna od naše. Poletja so vroča in zelo vlažna, zime pa mrzle, brez
snega in zrak je zelo suh.
KITAJSKI ZID: Kitajski zid so zgradili zaradi vpadov mongolskih in hunskih plemen. Zid je dolg kar
8851,8 km. Legenda pravi, da naj bi v Kitajski zid zazidali trupla umrlih delavcev, zato zidu rečejo tudi zid
žalosti in krvi. V resnici tam niso našli nobenih trupel.
Legenda novejšega izvora pa pravi, da naj bi se s prostim očesom iz Lune videl Kitajski zid.
Na Kitajskem zidu sem bila že več kot 10-krat.
HRANA: Na Kitajskem imajo značilno začinjeno hrano. Veliko uporabljajo različno zelenjavo.

Rezanci z zelenjavo
RIŽ: Za Kitajsko so značilna velika polja riža. Zato tudi riž zmeraj srečaš v kitajski restavraciji. Smešno pa
je, da ga postrežejo samo eno skodelico (čeprav je zvrhana, je riža zelo malo).
CMOKI (kot pri nas žlikrofi): Po angleško se jim reče 'dumplings', po kitajsko pa se napiše
水饺 (rečemo 'đejcjao').

Cmoki – dumplings
Moja mami je bila na kuharskem tečaju, na katerem so delali te 'cmoke', a pravi, da jih več ne zna narediti.
Kadar sem jedla v kitajski restavraciji, je bilo vse zelo pekoče.
NASVET: Če se boste kdaj odločili za potovanje po Kitajskem, vam svetujem, da nikar ne kupite najcenejše
hrane, ki jo skuhajo/spečejo na ulici, ampak si raje vzemite čas in odidite v restavracijo.
OBLAČILA:

Na sliki je tradicionalna kitajska noša, ki jo Kitajci oblečejo za posebne priložnosti, npr. za zmajske parade,
novo leto (ki so ga letos praznovali 28. januarja – letos je za njih leto petelina).
Za konec pa sem vam pripravila še tabelo z besedami (*pomeni, kako se izgovori).
slovensko
angleško
kitajsko
mami
mother
mama *mama
ati
dad
baba, fuqin *baba*fuci
sestra
sister
meimei *mejmej
bratec
brother
didi *didi
prosim
please
qing *cjin
hvala
thank you
xiexie *sjesje
Lucija Žakelj, 7. b

HLOKI IN FILIP
Deset letni deček Filip je živel v stanovanjski hiši s svojo mamo, saj sta se njegova starša pred nekaj leti
ločila.
Filip si je vedno želel imeti psa, ampak njegova mati je vztrajala, da si ga ne moreta privoščiti zaradi
premajhnega stanovanja. Deček se je nekega popoldanskega dne igral na dvorišču, medtem ko je čakal svojo
mamo, da pride iz službe. Medtem ko se je igral s svojo žogo, ki mu jo je podaril oče za rojstni dan, je
zaslišal bevskanje. Pogledal je proti kartonastim škatlam in videl, da prihaja od tam zvok. Odšel je pogledat
in videl majhnega psička. Bil je ravno takšen, kakršnega si je želel. Vzel ga je v naročje in ga odnesel v svojo
sobo, še preden je prišla mama domov. Ko je mati prišla domov, je želela, da ji Filip pomaga s trgovinskimi
vrečkami, ampak deček je pomoč odklonil, saj je moral psička prej nahraniti, preden bi začel lajati. Po šesti
uri zvečer, ko sta z mamo večerjala, je psiček začel lajati. Mama se je začudila, saj je glas prihajal iz njegove

sobe, Filip pa je dejal, da je lajanje, ki prihaja iz njegove sobe, razlog samo televizija, ki jo je pozabil
ugasniti. Po večerji je odšel v sobo in psička pomiril in mu dal ime Hloki.
Naslednji dan je vstal navsezgodaj in dal Hlokiju za zajtrk mleko in kosmiče, saj ni imel časa iti kupit hrano
za pse. Po šoli se je vrnil domov in v stanovanju ga je čakalo presenečenje. Stanovanje je bilo razmetano, saj
je Hlokija pozabil zapreti v svojo sobo. Hitro se je lotil pospravljanja, še preden bi prišla mama domov. Po
čiščenju stanovanja je Hlokija zaprl v sobo, vzel svoje prihranke in odšel v trgovino za male živali. Ko je
prišel domov, ga je v kuhinji čakala mama in Filip si je mislil, da je odkrila Hlokija. Mami je rekel, da on
dobro ve, da je naredil napako, saj ji ni povedal in bi ji moral povedati že brž ter jo vprašati za mnenje.
Mama pa se je samo zasmejala in mu odvrnila, da ne ve, o čem govori. Deček si je oddahnil in ji rekel, da je
mislil samo za oceno matematike. Mamo je zanimalo, kaj ji ima povedati glede matematike, on pa ji je
odvrnil, da je prejšnji teden dobil pri matematiki prav dobro. Zasmejala se je in rekla, da je v redu. Filip pa
je zardel in odvrnil, zakaj ni v službi. Odvrnila mu je, da je izvedela, da Filip gre z očetom na izlet za en
teden. Filip se je zamislil in mami povedal, da noče iti, saj bo zamudil pouk in da si tega izleta ne želi. Mati
se je zdelo čudno, saj jo je vedno, ko sta govorila o očetu, spraševal, če lahko gre na izlet z očetom. Deček je
planil v jok in odšel v svojo sobo k Hlokiju, saj je vedel, da če bo šel na izlet, bo moral oddati Hlokija. Mama
je za njim prišla v sobo in videla zraven njega majhnega psa in vprašala, kaj pes počne v njegovi sobi, čigav
je in koliko časa že stanuje v stanovanju. Filip ji je priznal, da ga je našel na dvorišču in ga ima doma že kar
nekaj časa, približno 8 dni. Mama je bila jezna in vzela psička v naročje in odvrnila, da ga danes še lahko
ima, jutri zjutraj pa ga bo odnesla v zavetišče, saj nimata ne prostora ne časa za psa.
Naslednje jutro je Filip vstal navsezgodaj zjutraj, ampak ker je bila sobota, je mama že prej odpeljala Hlokija
v zavetišče. Ko je mati prišla domov, je Filip začel jokati in ni hotel govoriti z njo. Minil je teden dni, ko je
zjutraj Filip vstal in imel še vedno slabo vest zaradi Hlokija in ko je odšel v kuhinjo, je zaslišal bevkanje, ki
je prihajalo iz dnevne sobe. Odšel je v dnevno sobo in videl mamo, ki je v naročju držala Hlokija. Odvrnila
mu je, da ker je Hloki jazbečar, lahko ostane in imata dovolj prostora zanj in ker ve, da se je njen desetletni
sin navadil nanj in misli, da je tudi njej prišel k srcu.
Filip ima še danes ima Hokija, ki je star dvanajst let, in sta prav dober par.
Katja Lapajne, 8. b

SKRIVNOSTNI UMOR
PREJ:
David je po dolgi noči, ko je čakal na Anjo, da se vrne domov z dela, čisto izmučen prišel v pisarno. Za
preiskati je imel še dva umora od prejšnjega tedna, a je bil čisto zaspan. V pisarno je prišla Anja: »Oprosti mi
za včeraj zvečer. Nujno sem morala še nekaj opraviti.« David jo pogleda in poljubi na lice: »Ni problema.
Samo povedala bi lahko, da boš pozna. Celo noč sem te čakal. Kaj pa je s tvojim zobom?« jo začudeno
pogleda. »Ah, nič. Čez deset minut imam zobozdravnika. Se vidiva pozneje, čao,« ga poljubi in odide.
David se spravi k delu. Čisto naključno preveri svojo kartoteko in se spomni, da je mesec nazaj svojo osebno
izkaznico pustil pri prejšnji punci, ki mu imena sploh ni povedala. Ni imel njene telefonske in ni vedel
imena. Po obrazu pa je sploh ni poskušal prepoznati, saj mu je že tisti dan povedala, da gre na plastično
operacijo obraza. Kakorkoli že … Odkar sem z Anjo, me ne sme več skrbeti zanjo. Ona je že preteklost. Res
pa, da jo Anji ves čas omenjam. Mogoče ji gre že na živce, nikoli ni nič rekla …

POTEM:
Detektiv David je bil ravno na delu, ko ga je asistentka Anja poklicala po telefonu. »Hej, David, rabim tvojo
pomoč! Preiskali smo umor ženske, ki se je zgodil včeraj zvečer. Našli smo nekaj novih informacij. Stara naj
bi bila 32 let. Preiskali smo njene rane, a nismo mogli ugotoviti, na kakšen način so jo umorili. V njenem
žepu pa smo našli tvojo osebno izkaznico, ki si jo izgubil že mesec nazaj. Kaj naj bi to pomenilo?« David ni
vedel, kaj naj reče. »Že prihajam!« je rekel David in se usedel v avto.« Ne prepoznam te ženske. Sploh je še
nikoli nisem videl. Ali lahko ponoviš njeno ime?« »Ema Maruna Kolebnik.« »Ali ste izvedeli še kaj o kraju
in načinu umora?« »Umor naj bi se zgodil na Levski cesti med 22. in nekje 23. uro, bolj natančnega časa
umora ne vemo. Našli smo jo za smetnjakom blizu glavne ceste.« »Ste preverili varnostne kamere?« »Ne
še.« Čudno se mi zdi, od kod ima mojo osebno izkaznico. Sploh se ne spomnim, kje bi jo lahko dobila. Hmm
… Izkaznico sem izgubil mesec nazaj … Mesec nazaj, ko sem jo izgubil pri bivšemu dekletu … »Bom preveril
varnostne kamere.« »Ni potrebe, bom že jaz preverila.« »Če že vztrajaš. Bom še enkrat pogledal njene rane.
Mogoče izvem kaj novega. Ste že vzeli njene prstne odtise?« »So že v laboratoriju. Forenziki pa preiskujejo
pesek in blato na njenih stopalih,« odgovori Anja in odide.
David iz žepa povleče beležko in odide k truplu. Začne preiskovati njene rane in jemati vzorce njene krvi.
Izgleda kot, da jo je nekdo poskušal zadušiti. Okoli vratu ima majhne ureznine in modrice. Verjetno jo je
zadušil s kakšno vrvjo. Bom vprašal, če so našli kakšno vrv blizu kraja umora ali predme, s katerim bi se
umor lahko zgodil. V sobo vstopi šefica Štefka. »Anja je pregledala varnostne kamere. Rekla je, da je obraz
zakrit. O napadalcu ni izvedela nič novega. Izgledala mi je nekam zadržana ...« »Še enkrat grem pregledat
kraj umora, mogoče najdem kaj novega. Še enkrat sem pregledal truplo ženske. Opazil sem majhne rane in
ureznine na njenem vratu. Verjetno jo je nekdo zadušil. Opazil sem tudi, da ima na obrazu izvedeno
plastično operacijo. »Se na kamerah vidi način umora?« vpraša David šefico Štefko. »Ne. Na kamerah se
vidi samo, kako jo je morilec lovil po ulici. Nato jo je zvlekel v temo. Drugega še nismo izvedeli.«
NA KRAJU UMORA
Hm, že eno uro sem tukaj, pa nisem našel nič novega. Še enkrat bom preveril smetnjak. David je pregledal
smetnjak in našel krajšo vrv. Dal jo je v vrečko in že je hotel oditi, ko je nekaj pod njegovimi stopali
zahrustalo. Pobral je odkrušen zob in si ga ogledal. Mogoče je to od umora. Vzel ga bom in nesel v
laboratorij. Šefica Štefka že od daleč zakliče: »Izvedeli smo nekaj novih informacij! Morilec naj bi seboj
imel solzivec. Si ga mogoče našel na kraju umora?« »Ne, na žalost nisem. Sem pa našel vrv in okrušen zob.
Mogoče ima kaj od tega veze z umorom.« Preda ji, kar je našel. Nato v sobo vstopi Anja. »Bom še jaz šla
preverit kraj umora. Mogoče najdem solzivec.« Nato odide.
KASNEJE
David še zadnjič preveri vse dokaze, ki so jih našli do zdaj. Zaspano pogleda na uro. Hoče zaspati, a ga
preveč muči umor ženske. Nato pa se spomni. Kako to, da je Anja vedela za solzivec, če pri pogovoru sploh
ni sodelovala?
NASLEDNJI DAN
David se zgodaj zbudi in odpravi v službo. Še sam se hoče prepričati o varnostnih posnetkih. Na posnetku
prepozna postavo ženske. Opazi dolge lase, ki se deloma skrivajo pod kapuco. Kako sem bil lahko tako
neumen ...
Ana Govekar, 8. a, in Tinkara Klemenčič, 8. b

URŠKA V ENAINDVAJSETEM STOLETJU
V Ljubljani začel se je ples,
Urška uredila se je za res,
urejeni nohtki in senčilo,
ni še zaplesala, a kmalu se bo znočilo.

Močnega in lepega plesalca si izbira,
vsakega, ki ji ni všeč, hitro zradira.
A kar naenkrat zagleda mišičnjaka,
da bi zaplesala zdaj res že čaka.

Stopi do njega, za ime vpraša,
na FB-ju ga preveri, saj nanj se vedno zanaša,
ko vidi, da popularen je in bogat,
takoj sta začela po trgu plesat.

Ko se zmrači,
zvok DJ-ja onemi,
ponudi lepotec Urški, da bi se peljala,
a Urška si najprej avto je izbrala.

Mercedes, audi ali BMW,
Urška že v audiju pelje se.
Ko strela naenkrat udari in grom zagrmi,
oba hitro zatisneta si oči.

Lepotec ustavi, ker nič več ne vidi,
reče Urški: »Zapri oči in z menoj pridi.«
Urška zapre oči, ker neznancu zaupa,
zadnje kar sliši je avtomobilska hupa.

Naslednji dan je na internetu pisalo:
»Avto na cesti je pustilo neko budalo,
ki je s kraja zločina je zbežalo,
in veselo v Ljubljanico poskakalo.

Slovenska policija ne bo preiskovala primera tega,
saj je v to vpleten moški ameriškega porekla.
Več pa ne smemo napisati, zato goodbye,
primer prevzema ameriški FBI.«

Lučka Kozamernik, 8. b

3. SV(M)ET OD SONCA

Ko pluješ med zvezdami, zavij trikrat desno,
na levi ugledal boš čudo zaresno:
kot mleko polito se pne Rimska cesta,
od daleč kot svetle luči velemesta.

In eno od teh iskric, ki Sonce se ji pravi,
obkroža osem krogel; na tretjo se odpravi.
Zemlja (bolj po pravici "Voda" imenovana)
od daleč je prelepa, od blizu zapacana.

Zdaj ko spustiš se niže in pluješ nad smetmi,
zgroženo pomisliš: »Joj, kdo pa tu živi?!
Glej, zrak in voda, zemlja, vse je brozga rjava,
le sivkasto močvirje, uničena narava.

Le kje so vsa drevesa? Živali so odšle.
Pa rože, grmi, trave? Izginilo je vse.

Voda umazana odplaka, zrak zatohel, v zemlji strup.
Ekološka katastrofa, da te spravi v obup.

Pa kako je vroče tukaj – topla greda, skorajda!
Zemlja ima vročino, zdravnik pomagati ne zna.
Oceani le kloake, luže, vode vedno manj.
Na vrh lebdijo mrtve ribe, ne zdržiš pogleda nanj.

Krivi so ljudje, seveda, vse se okrog njih vrti.
Mislijo, da so najboljši, vse si njihov rod lasti.
Pline spuščajo v ozračje, odmetavajo smeti,
so povsem neodgovorni, zdaj že cel planet smrdi.«

Vendar vsak, ki izve to, reče (kar se mi najhuje zdi):
»Jaz ne morem nič ukrepat, to pač moja krivda ni.«
Kdo pa kriv je? Ekologi, ki se trudijo za nas?
Sami kopljemo si jamo, kmalu prišel bo naš čas.

Če vsi bomo brezobzirni, kot trenutno se godi,
kmalu vse bo zapacano, kot ta pesem govori.
Vsak lahko vsaj nekaj ukrene, to potrjeno je res.
Danes je prav vse mogoče, če se le najde interes.

TOREJ NEKAJ NAREDITE!
VSI NA SVETU SKUP STOPITE!
VSA PRIHODNOST JE NA NAS!
VSAKDO SLIŠAL BO NAŠ GLAS!
Nina Cankar, 8.a

KLEKLJANJE NA »KRATKO«

S klekljanjem sem začela v drugem razredu osnovne šole, ker me je nad tem navdušila moja teta. Že pri njej
sem se učila izdelati kitico iz dveh parov, nato pa še slepi ris. Nadaljevala pa sem v klekljarski (čipkarski)
šoli. Nekajkrat sem nad klekljanjem že skoraj obupala, a so me starši podprli in sem nadaljevala. S sošolko
Hano sva v 7. razredu osvojili zlato priznanje na svetovnem tekmovanju Oidfa. Izklekljati je bilo treba nekaj
na temo vina za vinsko nalepko. Za zmago pa sva dobili denarno nagrado. Klekljarsko šolo sem obiskovala
do konca 9. razreda in prejela priznanje za 8 let obiskovanja klekljarske šole.

Na začetku drugega polletja šole učiteljica za klekljarsko zbira prijave za šolsko tekmovanje. Za tekmovanje
se ne odloči veliko učenk ali učencev, saj so v dvomih, če bodo zmogli. Po mojih izkušnjah so dvomi odveč,
seveda če se na tekmovanje pripraviš.

Na šolsko klekljarsko tekmovanje smo se že pripravljali več mesecev prej. Tekmovanje je razdeljeno po
letih. Klekljaš lahko tebi primerno tehniko, ki si jo izbereš (npr. za 2002–2004 je ena izmed tehnik idrijski
ris). Če na tekmovanju dosežeš več kot 80 %, si avtomatsko na državnem tekmovanju, ki poteka v Idriji;
letos bo 18. 6. 2017. Za to se je treba pripravljati veliko prej, če hočeš doseči dobre rezultate. A na
tekmovanju ni važen dober rezultat, ampak sodelovanje. Sotekmovalke/sotekmovalci so zelo tekmovalne, saj
želijo premagati drug drugega. Klekljajo tudi fantje, a večina tekmovalk je deklet. Na tekmovanju uporabljaš
blazino (punkelj), vzorec, ki je že napet na blazini, bucike, kvačko in klekljne. Ker pa se tekmovanje v Idriji
dogaja poleti, nam priskrbijo eno plastenke vode.

To tekmovanje je meni všeč, saj rada klekljam in se rada udeležujem takih tekmovanj. Eno klekljarsko
tekmovanje pa se poleti v mesecu juliju dogaja tudi v Železnikih.

Če ti je klekljanje všeč ali pa že kaj znaš, se vpiši v klekljarsko šolo in če si potrpežljiv/a, se boš veliko
novega navadila, zraven pa se lahko tudi pogovarjaš s prijatelji.
Klara Laknar, 9.a

NEPRIČAKOVANA LJUBEZEN
»Prvo mesto pa je dosegla … Miša Gaber! »
»Kaj? A jaz? A res? Mislim, noro, kar zmagala sem! Komaj čakam, da povem doma!« se je usulo iz mojih
ust takoj za tem, ko me je ravnatelj, gospod Pelin poklical na oder, da bi mi uradno čestital za zmago na
tekmovanju iz umetnosti.
»Kaj še delaš tukaj, pojdi gor, ti bučka!« mi je rekla najboljša prijateljica Petra. »Aja, saj res, že
grem!«¨odšla sem, za seboj pa zaslišala Petrin smeh, namenjen moji zmedenosti.
Po mnogih stiskih rok in pohvalah sem končno imela prosto za odhod domov. Doma mi je mami povedala,
da se bom sedaj morala udeležiti tudi regijskega tekmovanja in če pridem med prve tri, grem tudi na

državnega, če tudi tam pridem med prve tri, grem na evropskega in če grem naprej tudi tam, celo na
svetovnega!
Preveč podatkov za mojo glavo. Da bi bila ta slika tako dobra, da bi zmagala na regijskem tekmovanju? Ni
šans! Kaj šele za državnega!
»Miša, vstani! Zamudila boš na avtobus za regijsko tekmovanje!«. Aja, saj res. »Že grem, že grem!« se
derem iz postelje. Čaka me dolg dan.
»Srečno, Miša!« se dere Petra iz postaje. »Hvala!« ji odvrnem iz avtobusa in že se peljemo na tekmovanje.
Tam razstavim sliko in grem pogledat, s kom vse bom tekmovala. »Uau, kakšne umetnije so to proti mojim,«
si rečem in grem v dvorano počakat na razglasitev rezultatov.
»Živijo!« slišim ob sebi prelep glas. »Tudi ti tekmuješ?« Prestrašim se, saj je lepotec sedel tik poleg mene.
»Da,« odgovorim. V tistem pa so prišli razglasit rezultate.
Razglasitev se ponovno vleče, saj nas ni bilo malo. Končno pridejo do prvih treh mest in mene še niso
poklicali. Napnem ušesa in slišim: »Tretje mesto … Pavla Martinčič.« Aplavz, podelitev, slikanje …,
medtem me fant gleda. Naenkrat me vpraša: »Kako ti je ime?« Odprem usta, da bi mu odgovorila. »Drugo
mesto ...« slišim. »Miša Gaber!« Pogledam fanta, se mu nasmehnem in grem na oder. Sledijo ploskanje,
čestitanje, slikanje in tako naprej.
Po dolgih minutah na odru se vrnem na svoj prostor. »Lepo ime,« mi pravi fant. Pogledam ga. »Kako pa je
ime tebi?« ga vprašam. Zasmeji se. Naenkrat ugotovim, da pravzaprav ne vem, kdo je zmagal, ko pa sem bila
jaz druga. Prisluhnem. »In prvi pa je ... Rok Čas!«. »To sem jaz,« mi reče fant in gre na oder. »Lep priimek,«
ga zbodem. Odpre usta, da bi mi vrnil, ko se nekdo zadere. »Miša, gremo!« Nasmehnem se in se odpravim.
Za seboj zaslišim njegove besede: »Se vidiva na državnem!« Nad glavo dvignem palec in pohitim za skupino
proti avtobusu. Občutek imam, da mi bo srce izskočilo iz prsi, zdirjalo za fantom, mu zlezlo v naročje in za
zmeraj ostalo tam.
Državno tekmovanje je potekalo zelo podobno kot regijsko. Najprej skoraj zamudim na avtobus, nato se
dolgo poslavljam od Petre in že se peljem na tekmovanje. Tam razstavim sliko in si grem ogledat ostale. Na
koncu grem počakat na podelitev. Ko pridem v telovadnico, me nekdo pokliče po imenu. Ozrem se in
zaglegam Roka. »Prihranil sem ti sedež,« mi reče in pokaže na prazen prostor poleg sebe. Usedem se in
kmalu se prične razglasitev.
Tokrat sem bila prva jaz, drugi pa je bil Rok. Bila sem vesela, saj sem ugotovila, da to pomeni, da se nisva
zadnjič videla.
Evropsko tekmovanje je potekalo izven Slovenije, zato smo se tja odpravili že zgodaj zjutraj. Dolgo smo se
vozili, a sem bila vesela, saj je lepotec Rok sedel tik poleg mene, na drugi strani pa je sedela še
tretjeuvrščena Klara Marinšek.
Na evropskem tekmovanju je zmagal neki Anglež po imenu Mihai, Rok je bil drugi, jaz pa tretja, kar je
pomenilo, da grem na svetovno tekmovanje! Veselja v domačem kraju kar ni in ni bilo konca, ravno tako ne
čestitk, objemov, pripovedovanj in slikanj.
Na svetovnem tekmovanju je bilo polno pisanih ljudi, jaz pa sem imela oči le za Roka. Na tem tekmovanju
se sodniki niso mogli odločiti med mojo in Rokovo sliko, zato so se odločili, da naju postavijo na drugo
mesto kar skupaj. Skoraj bi me kap, ko sem to slišala, pa ne od razočaranja nad drugim mestom, temveč od
sreče, saj me je Rok za na sliko objel preko ramen. Nekaj dni kasneje sem dobila povabilo, da prinesem
svojo sliko na neke vrste proslavo, na kateri nama bo za najin uspeh čestital sam predsednik države.
Po proslavi smo imeli zabavo, na kateri smo veliko plesali. Noge so me že pošteno bolele, ko se je do mene
prebil Rok. »Končno,« je rekel. »Sploh nisem mogel do tebe, ko pa so vsi ostali hoteli plesati s tabo.« Nato
se je po starinsko predklonil in še dodal: »Bi dama izvolila plesati z mano naslednji ples?« Zasmejala sem se
in mu podala roko. »Seveda, gospod Čas,« mu odvrnem in skozi smeh se odpraviva na plesišče. Plesala sva
počasni valček in na koncu sem se naslanjala z glavo na njegovo ramo in razmišljala o tem, da ga morda ne
bom nikdar več videla. Naenkrat me pokliče po imenu in ko ga pogledam, se nagne proti mojemu obrazu in
... Ah, ne ne, to pa je že preveč osebno, da bi vam kaj več povedala. Sicer pa si lahko kar predstavljate …
Janja Pagon, 9. a

HAWAII PLES IN BLIŽAJOČE SLOVO 9.RAZREDOV
V sredo, 26. 4. 2017, smo učenci 9. a organizirali zadnji ples v šolskem letu 2016/2017.
Teden pred tem pa smo začeli z izbiro tematiko pri razredni uri. Dolgo smo razmišljali, a na koncu le našli
pravo tematiko za najboljši zadnji ples našega razreda. Tako so se začele priprave.
Najprej sta učenki naredili plakat in ga obesili na steno v šoli, da je bil s plesom lahko seznanjen vsak
učenec. Pripravljali smo se kar nekaj časa. Na koncu je napočila sreda in s tem ples. Dobili smo se že ob 16.
00. Ko smo se vsi zbrali, smo naredili skupinsko fotografijo za spomin. Vse smo hitro pripravili, okrasili in
ob 17.00 odprli vrata tudi drugim. Vstopnina je bila kot vedno 1 evro. Prodajali smo tudi koktejle, prigrizke,
različne vrste pijač in zapestnice, ki se v temi svetijo. Fantje so se »okorajžili« in zaplesali makareno »zgoraj
brez«. Bilo nam je vroče, kot je tudi na Hawaiih. Na vročino smo ob dobri glasbi in zabavi pozabili. Občasno
pa smo se odhiteli pohladit na wc. Vrteli smo različno glasbo, od slovenske do balkanske. Prej pa smo na
omarice višjih razredov nalepili list s tabelo. Vanjo je lahko kdor koli napisal svojo glasbeno željo. Plesali pa
smo tudi učenci 9. razredov med seboj.
Ples smo zaključili ob 20.00. Po koncu smo učenci 9. a imeli veliko dela s čiščenjem in pospravljanjem.
Pospravljanje pa nam ni delalo takih težav kot na prvem plesu, ki smo ga imeli na tematiko Božička.
Na plesu smo učenci devetih razredov res ugotovili, kako močno smo med sabo povezani in da nas loči do
valete še mesec in pol, potem pa bo odšel vsak po svoje in se ne bomo več veliko videvali. Vemo, da bomo
vsi pogrešali osnovno šolo. Nas pa vseeno čaka nova velika izkušnja, s katero se bomo morali – hočeš ali
nočeš – spopasti.
Hana Vrhovnik, 9. a
P PRAVLJICA

Po poti pride Pes Polde. Pa pokliče prijatelje. Potem pa pohajkujejo po poti pa pridejo pred pesjak Psa
Poldeta. Pred pesjakom Pes Polde postreže prijatelje. Pojejo piškote pa popijejo preveč piva. Potem pijani
pojdejo po poti proti parku pa pride policist Pavel. Pa pošlje Psa Poldeta pa prijatelje proti policijski postaji.
Pri policijski postaji pa policist Primož priklene Psa Poldeta pa prijatelje. Potem pa prijatelji pobegnejo
policistom, Psa Poldeta pa pozabijo. Prijatelji poiščejo pomoč pri Pujsu Pepetu. Pujs Pepe pomaga Psu
Poldetu pobegniti. Potem Pujs Pepe pojde proč, Pes Polde pa prijatelji pa postanejo presrečni po prekrasno
preživetem petkovem popoldnevu.
Katarina Pivk, 9. a

Pri pouku angleškega jezika smo se pogovarjali o življenju danes in o življenju včasih, v času mladosti
naših babic in dedkov. Ponavljali smo glagole v pretekliku, nato pa so se učenci s svojimi dedki in
babicami pogovarjali o njihovem otroštvu.
AN INTERVIEW WITH AN ELDERLY PERSON
1. What was life like in your youth?
There was no tv, no modern technology and no more toys. Kids were just have homemade toys, we were
playing outside and we help our parents with animals. Every Friday we go to our neighbour who was have a
tv and we watch tv. But we were happy with this what we have.
2. Do you have any chilhood memorys?
I remember one year there was very much snow. When we walk to school we couldnt walk normaly beacuse
there was 1,50m of snow. When we come to school we were all vet and we were freezing. When we go
home we have much a fun becuse we were making snow balls and throw in eachothers.
3. How was life different from your life today?
There was no electricity. In the house many times was cold and it was worm just in the kitchen and in living
room. In our rooms were very cold. I remember mum was cleaning clothes in the river, there was no dish
washer or car to transport around. We must walk very lon distances. Today is modern technology and
everything you can do with no hard work.
4. Do you think children were happy when you were young?
I think childrens were very happy beacuse we were everday, all day outside an play things. We were much
resistance than today childrens. There were noone who play tablets or compters all day. Every year we help
parents.
5. What advice would you give young people?
You must be outside as many as is possible an play with friends. You mustnt be so much on computers. If
you will do that you will se that is life good with no modern technology too.
Jan Istenič, 9.b
AN INTERVIEW WITH MY GRANDMOTHER
1. What was life like in the time of your youth?
We didn´t have a car, no TV, no white bread. We had to grow all food at home except sugar, salt, flour and
oil.
2. Do you have any fond childhood memories?
Once when I was ten years old, we had a pig. One day my mother didn´t close the door properly and the pig
escaped. We all had to hunt it. It was very funny.
3. How was life different from your life today?
Everything was slowly, there were no pollution, we didn´t have any money but we survived.
4. Do you think children were happier when you were young?
Yes, I think they were. Because we were thankful for the things we got.
5. What advice would you give to young people?
Leave your mobiles and talk to your friends face to face.
Lucija Frlic, 9.b

AN INTERVIEW WITH AN ELDERLY PERSON
1. What was life like in the time of your youth?
Life was very poor. We didn't have a car, mobiles, computer. I didn't go to school anytime because of the
war. We were working outside on the farm.
2. Do you have any fond childhood memories?
I remember a trip when we went to the coast and I saw the sea for the first time.It was very exciting.
3. How was life different from your life today?
Life was hard. As a teenagers we were working on the fields. Today I have fewer worries. I am more
satisfied than I was in my youth.
4. Do you think children were happier when you were young?
No, I don't. They didn't have an option to get educated. They didn't have as many things as they do now.
They were not spoiled. But we were more thankful.
5. What advice would you give to young people?
I think now the most important thing is education. Without it you can't do anything. But you don't need just
education. You have to be determined and have new ideas for the future.
Maks Trček, 9.b
IN CONVERSATION WITH MY GRANDMOTHER
1. What was life like in the time of your youth?
When I was young I worked on the farm because I lived in a farming family. I didn´t use to play with dools
or cars.
2. Do you have any fond childhood memories?
I remember I walked eight kilometers to school. But I don't have any special memories but I know that we
all loved each other.
3. How was life different from your life today?
There was no electricity, we lived at paraffin, a lot of things were better than they are today. Of course there
is a big difference from today and sometimes we were happier.
4. Do you think children were happier when you were young?
Yes, I think so. Children were sometimes happier than they are today because they talked to each other, and
were not only on devices such as they are today.
5. What advice would you give to young people?
Spend less time on the electonic advices, dedicate yourself to school and spend a lot of time with your
friends outside in the nature.
Ana Seljak, 9.a
AN INTERVIEW WITH AN ELDERLY PERSON
1. What was life like in the time of your birth?
- I lived on a farm in Zavratec. I used to help with the animals. I had 3 brothers. My mum was sick.

2. Do you have any fond chilhood memories?
- Because my mum was sick I had to cook lunch and do other housework.
3. How was life different from your life today?
- Yes, is was very different . When I was young we didn't have mobile phones and TVs.
4. Do you think children were happier when you were young?
- Yes, we were happier because we played together a lot and we didn't worry about unnecessary
things.
5. What advice would you give to young people?
- Thay have to be happier and don't worry about unnecessary things in life.
Tjaša Kogovšek, 9.b
An interview with an elderly person (my Grandma)
1. What was life like in the time of your youth?
It wasn't easy for all people. There was no money, even if my Mum was a worker in Alpina. We had a farm,
so it was a lot easier, because we had our milk, meat and eggs.
2. Do you have any fond childhood memories?
Yes, I have. I remamber the day, when my Mum brought me a doll. I was very happy even the doll was made
of clothes.
3. How was life different from your life today?
We didn't have much money. I'm not saying that now I have a lot of money, but it was different. Now I have
everything I need but it was absolutely different in my childhood. Now I have a mobilephone, a television
and a radio and all these things are good quality, but when I was a little girl we only had a radio which was
very good for those days.
4. Do you think that children were happier when you were young?
Actually, I don't know. But I think that they were happier when I was young. Even if we had no money, we
had everything we needed. We spent a lot of time outside in nature without phones and computers and we
were still happy.
5. What advice would you give to young people?
Never give up and believe in yourself, because if you're a believer you can do anything you want. Don't
worry about the things you can't change or which aren't important.
Ana Eržen, 9. a

AN INTERVIEW WITH AN ELDERY PERSON
1. What was life like in the time of your youth?
In the time of my youth, life was really hard. We lived on a farm. When I was a very little girl, my father
went on a war, as a soldier. So my mum needed to care for all family and farm.
2. Do you have any fond childhood memories?
Yes, I have. It was seventy years ago, when I got a ball for confirmation. For that time, it was a very big
present, so I was very happy.
3. How was life different from your life today?
In my youth, our family was very poor compared to families today. When I was a child, we didn't have
enough food for all family members and life was harder than today.
4. Do you think children were happier when you were young?
Yes, absolutely. In our free time we were out and we used our imagination for games. But we didn’t use to
have a lot of free time. Now children are just playing computer games and games on their mobile phones;
that isn't okay.
5. What advice would you give to young people?
Young people should enjoy in their youth, because when they will be adults, they will need to work hard.
Aneja Maček, 9.b
INTERVIEW WITH MY GRANDMA
1. What was life like in the time of your youth?
In my youth life was very important and hard because when I was born, there was a world war. I think that I
had a care free childhood.
2. Do you have any fond childhood memories?
Yes, I have. When I was a little girl I feared a policeman and one day I went to school and on the road I saw
a policeman. I was very frightened. The policeman came to me and said: « This is a good girl.« And I went
on to school.
3. How was live diffrent from your life today?
Life in my childhood was harder than today, today life is beautiful and much better.
4. Do you think children were happier when you were young?
I think so. Because children were very kind an honest.
Aleš Oblak, 9.a
INTERVIEW WITH MY GRANDMA
1.What was life like in the time of your youth?
In my youth was life very important and boring because when I was born was a world war. I was born in Žiri
but when I was born life was a very dangerous.
2. Do you have any fond childhood memories?
Yes, I have. My best day in my life was when I could go to the shop with my mum. I was really happy
because I never went shoping with my mum before.
My mum asked me«: Would you wish any cookies?« I said yes, because I was hungry. Mum paid for the
cookies and I was really happy.
3. How was live diffrent from your life today?
Life in my childhood was harder than today, today life isbeautiful and better.

4. Do you think children were happier when you were young?
I think so. Because children were very kind an honest.
Špela Jalšovec, 9.a
INTERVIEW WITH MY GRANDMA
1. What was life like in the time of your youth?
For most people live was hard, but we tried to live with that. We worked from sunrise to sunset. We were in
school, like these days, but the teachers and parents were more severe.
2. Do you have any fond chilhood memories?
There are a lot of memories like that. One was when I got a lot of candies for my birthday and the next day
me and my friends all enjoyed in those.
3. How was live diffrent from your life today?
Life changed a lot. In my times all kids were outside and playing with each other, but today they are all
inside and playing games on computers, smartphones or tablets.
4. Do you think children were happier when you were young?
Life wasn't very happy, but I think we were happier. If we got a toy we were very happy. But today if
children get a toy or a phone, they are happpy for a week and then they want more toys and
electronic things.
5. What advice would you give to young people?
My advice is they must go out and play with each other like we did. Stop playing with electronic devices,
because they aren't real, as your friends are.
Matic Podlesek, 9.a
INTERVIEW WITH MY GRANDMA
1. What was life like in the time of you youth?
Working, because I lived in a farming family.
2. Do you have any fond childhood memories?
I don't have specific memories, but I know that the life was nice.
3. How was life different from your life today?
There was no electricy, we lived at paraffin, a lot of things were better than they are today, of
course there is a big difference from today and life in the past.
4. Do you think children were happier when you were young?
Yes, more than today.
5. What advice would you give to young people?
Don't spend so much time on electric device, spend more time on your school work.
Klara Laknar, 9.a

INTERVIEW WITH MY GRANDMA
1) What was life like in the time of your youth?
2) Do you have any fond childhood memories?
3) How was life diferent from your life today?
4) Do you think children were happier when you were young?
5) What advice would you give to young people?
1) There weren't that many phones, computers, TVs and this kind of things. I think life was easier
beacuse we enyojed it as it was.
2) Yes I have. I liked to play outside after school.
3) We didn't have much electricity, we had to play outside, and we weren't ill that much.
4) Yes absolutley. We enyoyed our life, but children of today want everything and if they don't
get it they hate everybody!
5) Just stay outside a lot, and play with your reality friends. You are young just once in a life
time!
Katarina Pivk, 9. a

INTERVIEW WITH MY GRANDMA
What was life like in the time of your youth?
We were very hungry, we had to work hard. School started in the afternoon.
Do you have any fond childhood memories?
In 4th class we went to Ljubljana by bus for the first time and then we went to Planica by
train.
How was life different from your life?
I had to go to school on foot for 5 km. Now I can go everywhere by car.
Do you think children were happier when you were young?
No, I don't think so.
What advice would you give to young people?
They should be honest and thankful to their parents.
Janja Pagon, 9. a

