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Pozdravljeni, bralci in bralke šolskega časopisa Iskrice!

Smo že na počitnicah in komaj čakamo, da si malo oddahnemo in sproščeno
preživimo poletne dni. Pa vendar prelistajte še zadnjo letošnjo številko
šolskega časopisa Iskrice.

Vzemite si nekaj časa danes, nekaj jutri, nekaj čez dva dni ... ali pa takrat, ko ste
osamljeni, utrujeni, se dolgočasite ... in po delčkih ter počasi odkrivajte
ustvarjene mojstrovine.

Zadovoljstvo je ob pozornem branju zagotovljeno! Preselili se boste v samo svoj
prelep svet.

Srečno.
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Prevod iz emojščine:
Na šoli radi "debamo",
najmočnejša šola smo,
to hitro pade v oko.

Jaz sem kul, jaz sem silak.
Sem močan, to vidi vsak.
Preziram šolo in učenje,
zares jezi me to teženje!
Rad bil bi klovn, odletel stran,
za ognje »snepal« bi vsak dan.

Če nas razjeziš,
s knjigo nas ne pomiriš,
lahko po »buči« jih dobiš.
Kot klovni bi lahko
odfrčali v Ameriko,
ogenj strasti prižigamo.

Nina Cankar, 9. a

Rebeka Cankar, 6. b
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DESKANJE
Deskanje, nekaj kar me veseli,
sreča, od katere moje srce žari.
Bele, snežene planke,
so postale moje znanke.

Linije zavojev čudovite,
planjave plemenite.
Vse, kar potrebujem za življenje,
za srca mojega tlenje.

Želja, ki v meni se oglaša,
po deski in snegu vpraša.
Vedno znova, spet in spet,
po njiju kliče ta moj svet.

Pia Bogataj, 9. a
ZAKAJ JE HIŠA ŽIVA?

Če kdo je v naši hiši,
štejejo vsake tri miši,
potem je hiša živa,
ker v njej nekdo prebiva.

Tudi če z družino
na počitnice smo odšli,
šteje vsak pajek,
ki v hiši tiči.
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Mogoče na podstrešju
velik lev spi.
Potem hiša je živa,
ker v njej nekdo prebiva.

Pri nas doma vsako drobno bitjece,
ki se skriva v kotu,
tudi če ima noge tri,
je to nekaj kar našo hišo živo naredi.

Skratka šteje vse,
kar živo je.
Saj je hiša živa,
če v njej nekdo prebiva.

Mija Novak, 4. b
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ŠOLA ZA KLEPETULJE

ŠOLA ZA PRETEPAČE

ŠOLA ZA KLEPETULJE

V šoli za klepetulje
bilo bi veselo,
ves čas in povsod
bi se govorilo.

V šoli za pretepače
vedno kdo z mize skače,
ker v razredu imajo kače.

V šoli za klepetulje
govorijo le po kurje.
Fantje le o vesolju
punce pa že sanjajo o morju.

Med uro molčijo,
a takrat trpijo,
saj klepetulje
veliko govorijo.
V šoli za klepetulje
govorijo po kurje
in s tem, ko govorijo,
učiteljici težijo.
Sara Eniko, 4. c

Učenci na ves glas kričijo
in drug drugega lovijo.
Trese se cela šola,
dokler ni odmora.
Med odmorom celijo si rane
in si izmišljujejo ukane.
Ko je šole konec,
učenci razbijejo šolski zvonec.

Tam imajo tri predmete
desetkrat na dan:
govoriti naprej,
govoriti nazaj,
govoriti v stran.
Med odmori vse nori,
vse hiti in vse govori.
Ko učiteljica v razred pridrvi,
že vse sedi.

Marcel Kosmač, 4. c
Po koncu pouka vsi domov zdrvijo
in se tam pridno učijo.
Neža Bogataj, 4. c

ŠOLA ZA PRETEPAČE

ŠOLA ZA KLEPETULJE

ŠOLA ZA PRETEPAČE

V šoli za pretepače
se seveda veliko pretepa,
in tisti, ki je bolj slab,
domov potolčen prišepa.

V šoli za klepetulje ni nikdar tišine,
pri športni nihče ne boji se višine.

V šoli za pretepače vlada stalni
nemir,
pogosto se vname strašni prepir.
Klofute in brce sem ter tja letijo,
dekleta pa vsa iz razreda bežijo.

Tam prav res nič mirno ni
in vse je razmetano,
ker v tisti šoli se
samo pretepa in bori.
Ram matematika dela zamudo,
raje preverjajo, kdo bolje zna judo.
Na koncu leta preverjajo
kdo se bolje pretepati zna.
In v naslednji razred gre tisti,
ki najmanj modric ima.

V šoli za klepetulje je razred
zgovoren,
a vedno vsak učenec za šolo
odgovoren.
Kdor čisto je tiho, kazen dobi,
v koru mora stati in se dreti za tri.
Tu pouk mine kot za šalo,
saj naloge je vedno malo.
Ure zabavne so vedno do konca,
saj nikoli ne kuhamo mule iz lonca.
Neja Peternel, 4. c

Učiteljica ne ve, kaj naj stori
in se samo za glavo drži.
V pisarni ravnatelj veliko dela ima,
saj pretepači kar letijo tja.
Pretepač še sedeti ne zna,
zato med poukom skače sem ter tja.
Pri športu so vsi zagnani,
kmalu bodo junaki zbrani.
Konec pouka je!
Tega pretepač se vsak veseli,
saj lahko hitro domov zdrvi.

Timotej Ian Poljak, 4. c
Sara Naglič, 4. c
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PODKOVANI ŽABI

ŽABJA PESEM

ŽABJA PESEM

Naša podkovana žaba
ni bila prav slaba.
S podkvijo se je podkovala
in se v vodi pokončala.

Ker nam žaba ste umrli,
smo se od žalosti zaprli.
Cena slave je velika,
to na čelu res je pika.

Slavna naša žaba,
usojeno ti je,
da umrla si za nas,
za našo žabjo vas.

Zdaj prepevamo to pesem
v slavo naši žabi,
ker smo jo imeli radi,
radi prav zares.

Vedno spominjale se bomo Te,
kako lepo v zboru peli ste.
Lepi ste bili, da je kaj,
zelo radi se vas bomo spominjali
nazaj.

Sama si hotela,
da kopita bi imela,
zdaj si naučila nas,
da slaven biti ni za nas.

Kaja Podlesek, 4. c

Zdaj smo žalosti vsi,
Erazem Kavčič, 4. c ker te že dolgo ni.
Neža Bogataj in
Lara Jurca, 4. c

NAŠA ŽABA

NAROBE PESEM

PESMICA

Rega, rega,
kvak, kvak,
lepa žaba,
to ni vsak.

Če slika umetnika riše,
če pesem pesnika piše,
če okno mamo odpira,
če peresnica mene zapira,
če voda v meni plava,
če kravo poje trava,
če leva otresa griva,
če sok Janezka poliva,
če zemlja iz rože raste,
se namesto leva mravlje pazite,
če tak je kje na svetu red,
je takšen red narobe svet.

Pleši, pleši črni kos!
Kaj bom plesal, me je ugrabil los.
Kje pa je zdaj ta los?
V svoji ljubi hiški.
Kje pa je ta hiška?
Odnesla jo je miška.
Kje pa je miška?
Vzela jo je piška.
Skrila se je v hlev in ni rekla ne bev
ne mev.
Zakaj pa ni rekla ne bev ne mev?
Ker je v jezeru videla svoj odsev.
Kakšen pa je bil odsev?
Odsev je bil kot zajec bel.
Zakaj je bil pa zajec bel?
Ker mu je nekdo ušel.
Kdo pa zajcu je ušel?
Ušel mu je pujs debel.
Kam odšel je pujs debel?
Odšel je posteljo iskat, ker bo moral
zgodaj vstat.
Zakaj bo moral vstat?
Da bo znal knjige brat.
Zakaj bo znal knjige brat?
Bodi že tiho, saj šel je spat.

Za lepoto je trpela,
največje spremstvo je imela.
Podkve težke so bile,
a potrpela je za vse.
Pet korakov je naredila
in ob cesti si odpočila.
Kopita so ji naklonila,
da jo je usoda zapustila.
Zdaj žalostni smo mi vsi,
saj naše lepe žabe več ni.

Živa Grošelj, 5.c

Sara Naglič in
Anja Reven, 4. c

Hana Jereb, 5.a
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Z LOVCEM NA BREZNICO
Učenci tretjih razredov smo imeli naravoslovni dan o gozdu. Zbrali smo se v šoli in si razdelili
malico. Odšli smo nad Žirk, kjer sta nas pričakala lovca s psom. Med potjo po gozdu smo opazili
čemaž.
Lovec nam je pokazal razliko med čemažem in čemeriko. Ko smo prišli do jase, smo pomalicali.
Nato smo odšli po gozdni poti do jazbin in jazbečarskih stranišč. Pot smo nadaljevali po bregu
do zgornje poti. Opazili smo tudi solnico za jelene in srne, malo naprej pa opraskano drevo, ob
katerega se je drgnil jelen. Odšli smo dalje do opazovalne koče in po trojicah splezali gor. Z
mano sta šla Tinkara in Nik. Ogledali smo si še lovsko orožje, nato pa se od lovcev poslovili in
odšli nazaj v šolo. Najbolj všeč mi je bilo, da nas je spremljal lovski pes.
Alanija Jenko, 3. a

NARAVOSLOVNI DAN 3. RAZRED: GOZD (25. 4. 2018)

LOVCA
Tretji razredi smo imeli naravoslovni dan. Odpravili smo se na Žirk. Prišli smo do knjižnice, kjer
smo zavili levo. Ko smo prišli nad Žirk, smo se dobili z lovcema. Odpravili smo se proti Breznici.
Lovec nam je pokazal razliko med čemažem in čemeriko. Na lepi jasi smo pomalicali. Potem
smo si ogledali jazbine in se povzpeli nad njimi. Lovec nam je pokazal kameno sol. Probal sem
jo in ugotovil sem, da je dobra. Lovec nam je pokazal, kako puška poči. Povzpeli smo se na
opazovalnico in iz nje se je videlo na vse strani. Odšli smo proti šoli. Všeč mi je bilo, najbolj pa,
ko sem lizal kameno sol.
Nik Bajuk, 3. a
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Z LOVCEMA NA BREZNICO
Opis dogodka
Z učiteljico smo šli na Žirk, kjer sta nas počakala lovca Risto in Aljaž. Lovca sta se nam
predstavila in šli smo na Breznico. Šli smo v gozd, kjer sta nam pokazala deblo iz katerega je
tekla sol. Lovec Aljaž nam je pokazal klopa, ki ga je imel na nohtu. Šli smo malo naprej in prišli
do lovske opazovalnice od koder je bil zelo lep pogled. Nato nam je Aljaž pokazal puško in nož.
Smodnik, ki ga je prižgal, je takoj zgorel. Ko je lovec ustrelil šibrin naboj, je zelo glasno počilo.
Potem smo se počasi odpravili proti šoli in imeli smo lep dan.
Gaj Gluhodedov, 3. c

OBISK TOVARNE POCLAIN HYDRAULICS

V ponedeljek, 21. 5. 2018, smo tretji razredi obiskali tovarno Poclain hydraulics. Pokazali so
nam stroje, robote, skladišče ter pisarne za razvoj in trg. Ugotovili smo, da je možno tiskati
tudi plastiko. Ko smo si vse ogledali, nam je gospa Tina izročila majhno darilce. Vsi smo se lepo
zahvalili in odšli proti šoli, ker smo risali o tem dnevu.
Neža Kokelj, 3. a

TEHNIŠKI DAN 3. RAZRED: POKLICI (21. 5. 2018)
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Tretji razredi smo odšli v tovarno Poclain hydraulics. Ogledali smo si robote, stroje,
računalniška in ročna dela. Po vseh zanimivostih smo za konec dobili darilo. To so ravnila v
obliki trikotnika, ki so polna podrobnosti, poleg tega pa na njih piše Poclain hydraulics. Zahvalil
smo se in odšli.
Kristina Cankar, 3. a

Jošt Novak, 3.a

Lana Mlinar, 3. a

DRAGI PAFI!
Lepo te pozdravljam iz Žirov. V šoli se imamo zelo lepo. Delamo poskuse, računamo, beremo,
pišemo in se igramo. Učiteljica nam tudi bere tvoje dogodivščine in sešili smo tudi piščančke.
Vreme je malo sneženo, malo deževno. Pri nas je zapadlo veliko snega, a na žalost ga je dež
stopil. Moja najljubša predmeta sta likovna in šport. V šoli obiskujem dramski in klekljarski
krožek. Na klekljarskem tekmovanju sem bila sprejeta naprej. Imeli smo tudi matematično
tekmovanje Kengurujček. V prostem času gledam televizor, sem na računalniku, se igram,
berem in se učim. Zelo so mi všeč tvoje dogodivščine in da nam jih bo učiteljica še naprej brala.
Lep pozdrav iz Žirov,
Tara Krvina, 3. c
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POMLAD
Opis slike
Slika prikazuje zeleno in sončno pomlad. Kmet na polju seje poletno žito. Na travniku se deček
igra z lepim papirnatim zmajem. Sredi travnika cveti bogato košato drevo. Okrog njega rajajo
veseli otroci in ker je toplo, so vsi bosi. Na štoru sedi zadovoljna veverica z lešnikom v tačicah.
Zraven nje pa radoveden jazbec vohlja in pogleduje proti veselim otrokom. Travnik je zelen in
na njem cvetijo rumene trobentice. Zadaj se vzpenjajo visoki hribi. Iz toplih krajev pa se v
domače kraje vračajo lastovke. Vsi so zelo veseli.
Lucija Petrovčič, 3. c

MORJE PRIPOVEDUJE (Domišljijski spis)
Jaz sem morje. Sem svetlo modre barve. Med poletnimi počitnicami se otroci igrajo v meni.
Njihovi starši pa se sončijo in berejo knjige. Nekateri se tudi vozijo s čolnom, se peljejo z
jadrnicami, surfajo in se ukvarjajo še z drugimi športi. Ko se otroci naigrajo in naplavajo, se
vrnejo k svojim staršem in starši jim kupijo sladoled. Otroci iščejo školjke. V moji globini živijo
morske živali in morske rastline. Po meni plujejo velike ladje. Pod menoj pa dolge in velike
podmornice.
Lucija Peternel, 3. c

IZMIŠLJENI SVET

Če tabla učiteljico briše,
če list papirja po otroku piše,
če šola kar k učencu pride,
če človeka dva pojedo robide,
če mravlja mravljinčarja poje,
če nas trenira karate,
če telefon se krega na ljudi,
če trgovini se k staršem mudi,
če cesta se po avtu pelje,
če pšenica mlin melje,
če flaša ljudi pomiva,
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če plaža na človeku počiva,
če sveča ogenj prižge,
če vrata nas odpre,
če preproga sesalec posesa,
če solata poje polža dva,
če roža vodo zalije,
če posoda ljudi pomije,
če ta pesem se konča,
mora podpisati pogoja dva.
Prvič da se sploh konča,
drugič da je izmišljena bila.

Sara Žakelj, 5. c
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ŽABA IN POL

Živela je žaba in pol.
seveda ni hodila na lov.
Nekoč se je žaba in pol
zaletela v kol.

Po svetu je hodila
in si podkve je kupila.
Pa so štorklje priletele,
da bi jo za mal’co vzele.
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Žaba v vodo skoči,
štorklja pa si noge zmoči.
Žaba je utonila,
štorklja se je obrnila.

Žabji rod žaluje,
kovač se žabi posmehuje.
Žaba pesnica pa piše
pesem, ki jo čas ne zbriše.

Mihael Praznik, 4. a

JUNAŠKA PESEM O PODKOVANI ŽABI

Ta žaba je slavna,
in tudi zelo zabavna.
Rada skače in se smehlja,
rada poje la, la, la, la.

Ta žaba se je podkovala
in nam slaven svet razkazala.
˝Ojoj, štorklje,˝ je ena žaba zaklicala,
a najboljša žaba zavedno je zaspala.

David Šenk, 4. a
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ŽABA
Ena velika žaba
je imela glas in pol.
Za vse postala je vaba,
a žal je bil to njen pokol.

Slave si zares želela je,
zato hudo trpela je.
Njeno pesem se sliši vsak dan,
ko vse žabe skočimo na plan.

Žan Podgornik, 4. a

ZALJUBISEVAME SLADICA
Imel sem prijatelja, ki je bil zaljubljen v eno od sošolk, ki je bila najlepša v razredu. Eno leto je
čakal, da ji pove. No, v resnici je čakal osem let in v devetem razredu se je zgodilo. Povedal ji
je! Ampak je bilo grdo – udarila ga je po licu. Izgledal je kot pečen maček, tako je bil rdeč. Tisti
dan ni več govoril z njo.
Šel sem domov in našel čudno stekleničko in na njej je pisalo Zaljubisevame sladica. Zraven
sem našel list, podoben receptu. Poklical sem prijatelja ter mu povedal izredno novico. Sprva
mi ni verjel, a potem se je le pripeljal k meni. Prebrala sva recept, na katerem je pisalo:
Za zaljubisevame sladico potrebuješ:
- pet žlic stopljenega korneta,
- krokodilja jajčeca,
- žabje uho,
- mišji drekec,
- 10 000 let star šah.
Ko sva prebrala sestavine, sva se zelo začudila. Ampak sva šla iskat vse sestavine. Skupaj sva
jih zmešala, jih dala v pečico in nastalo je nekaj podobnega sladici.
Sladico je prijatelj nesel svoji punci in postala sta najlepši par na svetu.

Jaka Erznožnik, 4. a
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V PRAVLJIČNI DEŽELI
(domišljijski spis)
Nekega večera sem bral knjigo Martin Krpan. Zjutraj sem se zbudil, a ker sem imel zaspančke,
nisem dobro videl, zato me je knjiga posrkala vase.
Pristal sem na tleh. Mislil sem, da sem v pižami, a nisem bil. Oblečen sem bil v konjeniški oklep.
V rokah sem imel sabljo oz. meč. Pred seboj sem zagledal bojevnika, a nisem vedel kdo je.
Vprašal sem ga in mi je odgovoril, da je Martin Krpan. Začudeno sem ga pogledal. Vprašal me
je, če se bova skupaj borila proti vojski, Brdavsu. Odgovoril sem, da lahko. Rekel mi je, da me
bo treniral in tako me je res učil vsak dan. Čez nekaj časa je prišla Brdavsova vojska. Rekel je,
da bo poskrbel za Brdavsa in res je storil tako, jaz pa sem poskrbel za vse druge. Premagala sva
jih. Ko sva bila zadovoljna s tem boje, sva si odpočila. Nisva bila pripravljena na nov boj, zato
so naju ujeli. K sreči je Krpan imel svojo mesarico in je pokončal enega za drugim. V pomoč
sem bil seveda jaz, saj me je prav on tako dobro izuril.
Ko sem se zbudil, sem se pogledal po telesu. Ker sem bil brez ene praske, sem ugotovil, da so
bile vse skupaj le sanje.
Nejc Novak, 4. c

V MANDARINI
(domišljijski spis)
Zagledala sem mandarino, veliko kakor hiša in okroglo kot balon. Zlezla sem vanjo in si
postregla.
Večerja je bila res dobra. Nato sem odšla spat. Ker nisem mogla zaspati, sem brala knjigo
Povesti črvička Pikija. Kmalu sem zaspala. Sanjala sem tako grozne in strašne sanje, da
groznejših in strašnejših ni.
Bil je petek, 13. februar. Gledala sem skozi mandarinino okno. Naenkrat pa sem zagledala
visoko postavo. Bila je gospa Minka iz Tržiča. Prišla je na tržnico po mandarine. V vrečko je
najprej dala mojo mandarino, nato pa pet drugih. Skozi vrečko sem opazovala dogajanje okoli
mene. Gospa ji je dala listek na katerem je bila petka, trgovka pa ji je vrnila okroglo železo z
dvojko in enko. Zaslišala sem korake, nato ropot prtljažnika, na koncu pa še brnenje
avtomobilskega motorja. Zdaj sva doma. Prišel je njen vnuk Bine. Zaželel si je mandarino. Vzel
je ravno mojo. Ker je bil trd olupek, se jo je lotil z nožem. Zadel me je in zelo je bolelo. Ko je
videl, da sem notri jaz, me je z vso silo vrgel na kompost. Imela sem kar malo vrtoglavice.
Spoznala sem, da tu ni prostora zame. Neke noči sem se splazila na vrt. Zbudila sem se vsa
srečna, da so se sanje tako srečno končale. V mandarini pa mi ni bilo več udobno, zato sem se
odločila, da si poiščem novo.
Sara Naglič, 4. c
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P – ZGODBA
Peter pa Pavle pospravljata posteljo. Postelja pade na Pavleta. Potem Pavle pride izpod
postelje, Peter pa pobije Pavleta. Potem pa pridejo policisti. Petra peljejo na policijsko postajo.
Peter ponori.
Sara Eniko, 4. c

PIKA, PEGAM, POLDE, PAVLE PA PES PIKI
Pika, Pegam pa Polde počakajo pri peronu prijatelja Pavleta. Pa pride Pavle. Pika, Pegam, Polde
pa Pavle pojdejo po poraščeni potki. Proti njim priteče pes. Pika poimenuje psa Piki. Pika pa
prijatelji pobožajo psa Pikija. Potem pa pojdejo pogledat po pekarni. Pek peče pice, pekinja pa
pomiva posodo. Pek pogleda, ponudi pecivo, psu pa pasje pecivo. Pojedo pojedino, potem pa
plačajo petdeset par. Pek pa vrne pet par Poldetu, Piki, Pegamu, Pavletu pa psu Pikiju. Potem
pride Poldetova punca Polona, pa pelje prijatelje domov.
Lara Jurca, 4. c

ČIPKARSTVO

V klekljarski šoli

V Žireh je popularno klekljanje,
kjer prevlada smejanje.
V Žireh so vsi otroci naredili prvo čipko,
ko so spadali še v zibko,
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kjer pa so bile bucike,
tam pa ni bilo Veronike.
V Žireh so za klekljanje uporabljali nit,
ki je bila dolga kot kit
in škarje,
mokre kot barje.
V Žireh so vse to kupovali v trgovini,
ki je bila velika kot dve blazini.

Blažka Mlinar, 5. a

KRIMINALKA: PODSTREŠJE KRVI
V stari hiši, kamor smo pogosto zahajale jaz, Ema in Špela, je bilo veliko podstrešje. Za naše
skrivališče ni vedel nihče, zato smo si tam pripovedovale skrivnosti.
Nekega večera, ko smo se hihitale v kotu, je Špeli na majico padla kaplja krvi. Pogledale smo
gor in videle, da s stropa kaplja gosta, rdeča kri. Zalil nas je srh, a radovednost je bila prevelika,
da bi se prestrašile. Odšle smo na podstrešje in se v temi priplazile do skrinje. Vzela sem
svetilko in skrinjo začela preiskovati. Bila je zaklenjena. Nenadoma nekaj zaškripa in Špela
zakriči. Podale smo se v beg in tekle do doma. Še cel dan smo se tresle in oklepale staršev. Čez
kakšen teden smo se opogumile in odšle na podstrešje, tokrat s sponko. S težavo smo odprle
skrinjo in ko smo jo odprle, smo v njej videle krvavo truplo. Tam smo stale kot okamnele. Niti
piskniti nismo mogle in niti s prstom migniti. Ema je trepetajoče rekla: »Bežimo!«. Okoli nas
se je sprehajala temna senca. Iz strahu smo se skrile v omaro. V omari je bil velik, usnjen plašč
in veliko svetlečih in dragih reči. V žepu plašča je bila vizitka, na kateri je pod imenom in
priimkom pisalo Luka Bavbavski. Ko je senca odšla, smo smuknile iz omare in stekle k meni
domov. Sedaj smo vedele, kaj moramo storiti. Vizitko smo nesle policistom in ti so se nam
srčno zahvalili, saj so prišli na pomembno sled. Po več mesecih raziskovanja so ugotovili, da je
bilo truplo v bistvu Benjamin Pranjc, ki je izginil s kmetije. Dobili so tudi morilca in ga odpeljali
v zapor, kjer je bil obsojen na smrt.
V zahvalo so nam policisti dali potrdilo, da lahko gremo za štiri dni med šolo v toplice in da
smo tisti teden brez naloge.
Alja Deronja, 5. a
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KRVAVA NOČ
Ko je ura na zvoniku odbila točno polnoč, sem zunaj zaslišal krik. Pogledal sem skozi okno in
na cesti zagledal lužo krvi. S strahom sem odprl okno in zagledal velikega moškega, kateri je v
roki držal napol krvav nož. Govoril je 'prav ti je bilo ženska sedaj te ne bomo več potrebovali'.
Drugega nisem slišal in videl. Hitro sem zaprl okno in celo noč razmišljal o tem.
NASLEDNJI DAN: Zjutraj, ko sem to povedal mami in očetu mi nista verjela. S strahom sem odprl

garažna vrata in stopil ven. A na cesti ni bilo več krvi. Stresel sem z glavo. A krvi ni bilo. Tudi v
šoli je bilo tako. Nihče mi ni verjel niti ene same besedice.
KONEC POUKA: Ko sva iz šole s prijateljem Matejem hitela domov, naju je kar naenkrat za torbi

prijel visok moški. Zbasal naju je v avto, nama zamašil usta in naju privezal. Skozi okno se naju
ni videlo, saj so bila prekrita s črnim platnom. Ko se je avto vstavil, sva kmalu ugotovila, da sva
na bencinski črpalki. Z vso močjo sva strgala vrv in si odmašila usta. Odprla sva vrata. In tam je
stal ta moški s pištolo v roki. Matej je pobegnil, a moški je nameril s pištolo in ga skoraj zadel.
Matej se je delal, da je umrl. Jaz sem moškega z roko boksnil v trebuh. Moški je padel po tleh
in tam omedlel. Z Matejem sva hitro pobegnila. A kdo je zagrešil tisti umor včeraj zvečer, nikoli
ne bo znano.
Benjamin Kranjc, 5.a

DAN ŽENA

MOJA MAMA

Za dan žena bom
svoji mami tole pesem podaril.

Moja mami rada me ima

To res velik in ogromen

kakor kup zlata in iz srca.

zame je izziv.
Z družino je vesela,
Naredil bi vse zanjo,

kakor vsakega dneva.

ker jo imam rad zares,
četudi to bilo bi

Če gremo z mami na pohod,

tja do lune in še čez.

vidimo tud` lep zahod.

Kristina Cankar, 3.a

Ava Burjek, 3.a
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MOJA MAMI
Moja mami je Simona. Stara je 43 let. Ima rjave malo nakodrane lasje in velike modre oči. Ima
3 hčerke in mene. Rada ima naravo in sprehode. Zelo rada kolesari, posebej poleti ob morju.
Po poklicu je ekonomski tehnik. Dela v gradbenem centru v Žireh. Rada hodi v službo. Ko se
vrne, je zelo vesela, če skuhamo kosilo namesto nje. Kadar je ni doma, namesto nje
pospravimo ali spečemo kruh. Vesela je, kadar smo vsi skupaj in se imamo lepo. Vse nas ima
zelo rada in z nami je vedno prijazna. Če imamo težave, nam prva priskoči na pomoč. Zelo jo
imam rad!
Benjamin Kranjc, 5. a

Moji mami je ime Kristina, piše pa se Tušar. Včasih se je pisala Kavčič. Moja mami ima dva
otroka, mene in mojo sestro Nino, ki ima dva otroka in ne živi več z nami. Moja mami ima rjave
lase, modre oči, je višje postave in je stara petdeset let. Njena najljubša barva je modra, njena
najljubša jed pa so kalamari. Od živali ima najraje pse, kot otrok je imela svojega nemškega
ovčarja z imenom Ino. Rada posluša rock glasbo, rada pleše, včasih tudi z menoj. Zelo rada
gleda nadaljevanko Moja boš. Včasih je igrala košarko, trenutno najraje teče. Njen najljubši
košarkar je Goran Dragič. Njena najboljša prijateljica je Lili. Njen mož je Metod. Po izobrazbi
je strojni inženir. Zaposlena je v Eti Cerkno v nabavi. Zjutraj vstane ob 5.30. Z očkom pa gresta
v Eto ob 6.15. Domov prideta ob 16.00. Med počitnicami rada gre na morje in ima rada vodo.
Zelo me ima rada.
Žan Luka Tušar, 5.a

Moja mami ima rjave lase in rjave oči. Nima svoje najljubše barve in ne živali. Po poklicu je
farmacevtka in je večina časa v službi in se vrne šele zvečer. Je zelo zaposlena z gospodinjskimi
deli, a si vzame tudi čas zame, za atija in za mojo sestro. Rada ima sprehode, pohode in oddihe
v naravi. Kadar je doma, najprej poskrbi za šolske stvari, na primer, da se z mano uči in pogleda
domačo nalogo. Potem se posveti delu. Veliko časa, kljub zasedenosti, posveti nam. Z njo se
pogosto učim, pogledam kakšen film in grem na sprehod ali se z njo prosto pogovarjam.
Najbolj je vesela, kadar smo vsi zdravi, pridni in se ne prepiramo. Včasih pa jo razveselimo še
s kakšnim majhnim presenečenjem ali darilcem. Najpogosteje je oblečena v preproste
bombažne majice. Rada ima čistočo in red in veselje pri hiši. Ne mara, da se prepiramo in ne
mara slabih ocen. Z njo je vse lažje. Zelo me ima rada in jaz tudi njo.
Alja Deronja, 5. a
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Moji mamici je ime Mateja. Letos bo stara 40 let. Rodila se je v Gorenji Vasi, tam je obiskovala
tudi osnovno šolo. Ker je v Žireh že veliko let, je postala že prava Žirovka.
Je srednje postave, bolj vitka in tudi gibčna. Ima prijazen obraz. Njeni lasje so mešano svetlih
barv. Oči ima zelenkasto-rjave barve. Ko se zasmeje, se ji pokažejo njeni beli zobje. Ima
temnejše obrvi, delavne roke in urejene nohte. Za v službo se lepo oblači. Še posebno je
urejena, kadar mora biti na sejmih. Za naše pohode in sprehode pa je oblečena in obuta
športno. Zaposlena je v Žireh, v M Sori. Zadovoljna je, ker se ji ni treba več voziti v Škofjo Loko.
Njeno delo je natančno in odgovorno. Vidim, da je precej utrujena, ko pride domov. Najbolj jo
razveseli, če sva z bratcem pridna in se igrava. Mami ima tudi doma polno dela. Radi ji
pomagamo. Če ji hočemo privoščiti malo miru, gremo mi trije z atijem ven na dvorišče. Mamici
dela nikoli ne zmanjka. Ob sobotah vsi pospravljamo stanovanje. Kadar lika, gleda tudi
televizijo. Ob večerih pa zelo rada prebere kakšno dobro knjigo. Z mami velikokrat grem v
knjižnico. Zelo jo cenim in jo imam rada. Želim ji, da bi bila zdrava, vesela in še dolgo naša.
Nina Bogataj, 5. a

MIHA NABIRA KOSTANJ
Bil je lep jesenski dan. Miha je vzel vrečko in se odpravil v bližnji gozd nabirat kostanj. Bil je vesel,
listje mu je šelestelo pod nogami in poslušal je petje ptic. Zavil je na stransko pot in kmalu zagledal
veliko kostanjevih dreves. Hitro je začel nabirati kostanj. Tedaj pa je nekoliko stran zagledal ogromen
kostanj, zavit v ježici. Počasi se mu je približeval. Predstavljal si je velik, okusen kostanj znotraj ježice.
Končno se mu je približal in ga hotel pobrati. Toda, joj! Ježica se je premaknila! Miha je od
presenečenja in od strahu odskočil in padel na kup praznih ježic. Ugotovil je, da je bila velika ježica
pravzaprav v klobčič zvit jež. Hu, kako je bil jezen! Odločil se je, da odide domov. Še dobro, da je že
prej nabral polno vrečo kostanja. Šele, ko se je srečal s prijatelji, ki so se mu smejali, je ugotovil, da
ima hlače polne kostanjevih ježic. Zasmejal se je sam sebi in bil brž boljše volje.
Tinkara Gladek, 4. a

KOLESARSKI IZPIT
Nekega poletnega dne sta mami in ati domov prinesla kolo. Črno kolo. Povedala sta mi, da je kolo iz
Filovcev, to je vas. Rekla sta, da je še kar staro in, da je na dinamo. Rekla sta, da če hočem ga lahko
imam, drugače pa mi lahko kupita novo kolo. V redu, sem rekla. Da ga bom imela, ker nočem
onesnaževati okolja s kolesom.
Zdaj se nam je petošolcem vedno bolj približeval kolesarski izpit. Teorijo na računalniku sem opravila
in poligon tudi. Zdaj smo doma morali kolo dobro opremiti. Dobila sem novo rdečo luč, belo luč,
moder zvonček ter svojo verigo, da ti ne ukradejo kolesa. Ta dan, ko nam je policist pregledoval
kolesa, sem bila med zadnjimi. Jaz sem imela lepo opremljeno kolo. Dobila sem nalepko. Na njej je
pisalo varno kolo v prometu. Veselo sem ob kolesu odšla domov. Naslednji dan nam je učiteljica
sporočila, da sem v skupini za na cesto z Benjaminom, Markom in Lukom. Naslednji dan smo vozili po
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cesti zjutraj. Jaz sem naredila napako, saj sem roko nakazala v napačno smer. V četrtek med poukom
smo šli spet vozit. Tokrat ni bilo nobene napake. V ponedeljek smo vozili po pouku. Ko je učiteljica
rekla pogled nazaj, je začelo v eni sekundi deževati. Ko je nehalo deževati, smo začeli z vožnjo. V
sredo smo imeli poskusno vožnjo. Ko smo šli delat izpit, sem dobro vozila.
Učiteljica je rekla, da kartice dobimo, ko bodo vsi petošolci opravili izpit. To pa ne vem, kdaj bo.
Lucija Kavčič, 5.a

KOLESARSKI IZPIT
Ko sem prvič slišal, da bomo v 5. razredu delali izpit za kolo, sem bil zelo vesel. Najprej smo
imeli ure učenja. Učiteljica nam je razlagala, kateri so znaki in kaj ti sporoča posamezni znak.
Takrat sem zelo poslušal, a mi ni šlo vse v glavo. Čez nekaj časa smo hodili v računalnico
reševat vaje teoretičnega dela. Ko sem opravil teoretični del izpita , sem bil ponosen nase.
Potem smo vozili na poligonu. Kolesa so bila zelo majhna. Kljub temu sem spretnostne vaje
opravil uspešno, saj sem vedel da bom zmogel. Ko smo začeli voziti na cesti, sem zelo užival.
Razdeljeni smo bili po skupinah. Ko je prišla na vrsto izpitna vožnja, smo bili vsi na trnih.
Skoraj vsi sošolci so opravili izpit v prvo. A jaz nisem. Zato sem imel še drugo možnost. V
drugo sem izpit opravil. Zdaj sem pa res vesel. Zdaj se bom tudi jaz lahko vozil s kolesom v
šolo.
Nejc Stanonik, 5.a

JAZ - KOLESAR - NESREČA
Bil je lep pomladni dan in komaj sem čakala, da gremo s teto in njeno družino na izlet. Odpravili
smo se s kolesom na Visoko. Že zgodaj zjutraj smo se odpravili na pot. Pot je bila dolga vendar
zelo zabavna. Čas je hitro minil. Skoraj smo bili že na cilju. Pred nami je bil še zadnji strm
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makedamski spust. Bratranec in njegov ati sta se brez težav spustila po bregu, jaz in teta pa
ne. Teta je potem le premagala strah in se počasi spustila po bregu. Jaz pa sem bila še manjša,
zato si nisem upala. Pa vendar sem se le spustila. Ampak bilo me je strah in nisem še prav
dobro vozila kolesa. Naenkrat me je spodneslo in zelo sem se prestrašila, saj sem se bližala
grabnu. Takrat sem hitro skočila s kolesa. Ko sem pristala , sem se zaletela v električni drog. Z
obdrgnjenimi koleni sem nadaljevala pot in vsi smo se smejali. Ko smo prišli domov , nam je
teta pripravila sladoled. To je bil moj najljubši kolesarski izlet, ki si ga bom vedno zapomnila.
Pa tudi na padec ne bom pozabila.
Tara Trojar, 5.a

KOLESARSKI IZLET
Bilo je toplo sončno jutro. Utrujena sem odšla v kuhinjo in si pripravila zajtrk. Mami in ati sta
pritekla v kuhinjo in mi povedala, da gremo na kolesarski izlet v Škofjo Loko. Hitro sem se
preoblekla in se pripravila za na pot. Odpeljali smo se do tete Stane in jo povabili na izlet.
Povabilo je seveda sprejela, saj rada kolesari. Ko smo prišli v Žiri sta si ati in Stana zaželela
kavico. Ustavili smo se v Ambasadi in si privoščili kavico in sladoled. Ko smo pojedli in popili,
smo odšli naprej. Pot se je vlekla in vlekla, a na srečo smo kmalu zagledali tablo z napisom
ŠKOFJA LOKA. Srečni smo se ustavili pred trgovino. Odpočili smo se in se odločili, da se bomo
sprehodili po Škofji Loki. Kolesa so zaklenili na drogove in naprej odšli peš. Ogledali smo si
skoraj celo mesto, ko smo ugotovili, da je že pozno in, da moramo oditi domov. Hitro smo odšli
do koles in se odpravili nazaj. Pot ni bila dolga, saj smo hitro vozili. Čez nekaj časa smo prišli
domov in hitro odšli v hlev, saj je bila ura že 20.00. Utrujena sem odšla v posteljo in že sem
zaspala. Na ta izlet sem zelo ponosna, saj sem bila stara šele 6 let.
Blažka Mlinar, 5.a
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NE STORI SI TEGA
Karin in Hana – nerazdružljivi prijateljici. To so vedeli vsi, ki so ju kdaj videli.
Spoznali sta se v vrtcu, ko je Karin pomagala Hani vstati, ko je padla. In Hana ji je to pomoč
vrnila. In tudi v šoli sta si vedno pomagali. Nista ostali skregani več kot tri dni. In njun rek je bil
zanimiv – tako kot onidve. Glasil se je takole: Moja najljubša bolečina je v trebuhu, ko me
prijateljica nasmeje do solz. Zelo sta se tudi razlikovali. Hana je bila prijazna, a malce zatežena,
lepa in vsega je imela dovolj, ampak ne preveč, ker sta bila njena starša zelo stroga. Karin pa
je bila pravo nasprotje, rada je nagajala in bila zelo hudomušna. Po pravici povedano je bila na
pogled zelo grda in iz nje so se zato norčevali vsi razen Hane. Njena starša sta bila prijazna,
imela sta jo zelo rada in nudila sta ji vse, kar sta ji lahko. Bili so precej revni, a kljub temu vedno
hvaležni za vse, kar imajo.
Nekega dne pa se je vse spremenilo. Seveda se ni vse zgodilo kar tako čez noč, ampak nekega
pomladnega dne se je v Karin zagledal Tadej. Stanoval je v sosednji vasi in bil je lep, razvajen,
važen lomilec src. Hana je to vedela, ker ji je povedala starejša sestra in čim hitreje je hotela
oditi stran. A bilo je prepozno. Karin ga je zagledala in Hano vprašala, če ga pozna. Stresla se
je, ker je vedela, da to pomeni, da si ga je izbrala za naslednjo žrtev svojih nesrečnih ljubezni.
In potem se je vse dogajalo zelo hitro. Hana je takoj po tistem Karin razložila, kako je s
Tadejem, da je njegov brat Toni glavni v tolpi mestnih razgrajačev, a uboga zaljubljena Karin je
uspela izjaviti le: »Če je pa lep.«
In Tadej je hitro prijel Karinino vabo. Začela sta si dopisovati in ker je Tadej znal očarati in
podkupiti marsikatero dekle, je Karin tudi v šoli začela popuščati. Najbolj pomembno ji je bilo
to, da jo bo po pouku poklical in ji govoril, kako je lepa. Zatiskala si je oči pred resnico. Hano je
nehala poslušati, ni se več pogovarjala z njo, cele dneve je samo sanjala. Zato je Hana sklenila,
da napravi temu konec. Uporabila je svojo moč, moč prijateljstva, svojo izvirnost – vse, da bi
Hano obvarovala pred njim. A ji ni uspelo. Bila je prizadeta, ker jo je Karin pustila na cedilu.
Poslala je identično sporočilo Karin in Tadeju vsakemu posebej: »Ne delaj mu/ji tega.« Tudi
to ni pomagalo. Ko se je Hana nekega dne vsa osamljena vračala iz knjižnice, je mimo nje
pritekla objokana Karin. Hana, ki si v tistem trenutku ni mogla spomniti nič bolj pametnega, je
izgovorila prav najbolj nespametno poved, kar jih je lahko: »Zakaj si mi to storila?« Karin je
bruhnila v jok še bolj kot prej in tekla na most. Most, iz katerega je samomor naredil Karinin
dedek. Hana je imela srečo, da je znala teči hitro in da je Karin to njeno telo preprečevalo. Ko
je Hani uspelo ustaviti nič več Tadejevo Karin, ji je rekla: »Ne stori si tega, Tadej ni vreden,
nihče ni vreden toliko kot tvoje življenje in da bi si ga zapravila v reki? Pomiri se.« Potem pa
sta se objeli in v en glas izgovorili najlepšo besedo v tistem trenutku: »Oprosti.«
Pobotali sta se, pogovorili in sta še vedno nerazdružljivi prijateljici. Dogodki teh dni pa jima
bodo ostali v zelo dobrem spominu. Sklenili sta, da bosta tudi Tadeju vrnili, kar si zasluži – na
hudomušen način.
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Jerica Jesenko, 7. c

ČAROBEN SEN
Kralj Matjaž – tisti, ki ima dolgo brado,
vsak otrok rad ga ima kot čokolado.
Legenda pravi, da ko brada 9-krat se bo okrog mize ovila,
Sloveniji zlate čase bo s tem pridobila.
Če kralj Matjaž res moj bi bil kralj, ne bi se pritoževala,
a morda legenda se ne bo izpolnila
in na njegov račun ne bomo postali velesila.
Vsi vemo, da kralj spi,
a morda res večno živi
in samo v sanjah bedi.
Čaroben sen kralja pod Peco marsikoga razvedri,
ko posluša zgodbe Matjaževih pravljičnih dni.
Ampak spi res že dolgi čas,
mogoče celo več let, kot ima las.
Še enkrat upajmo, da res se enkrat nazaj prikrade,
da večen ni njegov sen.
Jaz pa bi lahko večno pisala,
če hotela bi ugibati, kaj sanje so našega kralja.
Mogoče preskočil je v zdajšni čas
in sanja o nas,
želi si najnovejši iphone ...
Ali pa ostal je v svojem času
in najmodernejša oprema je njegov meč,
ki se skriva za usnjenem pasu.

Jerica Jesenko, 7. c
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MOJA MUCA
Moja muca je velika zaspanka,
a ne tako kot moja babica Anka.
Moja muca se tudi kdaj za ptičkom zapodi,
a ji ptiček vedno zbeži
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Moja muca tudi rada miške lovi
in takrat vse stran spodi.
Za lov potrebuje mir
in nobenih dodatnih ovir.

Ponoči pa se splazi iz hiše
in s sosedovim mačkom velike srčke riše.
Zjutraj pa pride nazaj
k meni v raj.

Moja muca ima zato velikokrat mladičke,
ki jih skriva v najrazličnejše kotičke.
Za njih skrbi, kot da so iz zlata
in se z njimi vedno krog baha.

Verjetno vas zanima, zakaj nisem povedal njenega imena,
povedal vam nisem zato, ker nima posebnega pomena.
Moji muci je pač ime samo muca,
ker bolj bogatega imena ne »nuca«.

Svojo muco imam rad zato,
ker mi pomeni več kot vse zlato.

Anja Jurca, 6. a

28

KLOVNI

Klovni so pač klovni,
vsi malo bolni,
v trebuhu dokaj polni,
pa tudi če niso v debeli volni.

Klovn nalogo opravi,
z norčijami na kravi,
ponoči se pa odpravi
k vaji oziroma zabavi.

Klovni mečejo pite vse povprek
in izogibajo se blatnih rek,
kakšno delo ima šele pek,
ko klovn reče: »Dober tek.«

Klovni pač klovni,
vsi so zelo bolni,
v trebuhu so preveč polni,
ker so oblečeni v volni.

Vsak je zabaven po svoje,
in vsak kriči, ko poje.
In zabava se ne konča,
dokler klovn ne reče: »Papa.«

Aljaž Trček, 6. a
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PRIJATELJSTVO
Ko sem začela hoditi v šolo, sem imela že dovolj prijateljev iz vrtca. V vrtcu mi je bilo čisto
vseeno, s kom sem se družila, ampak ko sem začela hoditi v šolo, sem se odločila, da poiščem
pravo prijateljico, ki mi bo podobna, ki se bo rada zabavala, se smejala …
Tako sem začela iskati pravo prijateljico. Nekaj mesecev sem jo iskala na vse možne načine
tako, da sem se vsem sošolkam pridružila pri aktivnostim, ki so jih imele rade in kaj vse jim je
bilo všeč. Poskusila sem postati že od pridne punce do upornice, ampak nobena od teh
osebnosti ni bila taka, v kateri bi se počutila udobno. Tako sem skoraj že obupala, ampak sem
se nekega dne po pouku usedla na klop, ki je bila zraven naše šole. Na njej je sedela manjša
deklica od mene z rjavimi lasmi in modrimi očmi. Gledala je v zrak. Usedla sem se zraven nje
in obe sva bili čisto tiho. Zunaj je padal dež in na cesti je bilo veliko luž. Mimo se je pripeljal
avto, ki je zapeljal ravno čez eno največjih luž in naju poškropil. Obe sva bili čisto mokri, ampak
sva se kljub temu začeli glasno smejati. Tako sva se začeli pogovarjati in ugotovili sva, da imava
veliko skupnega. Tako je med nama nastalo tesno prijateljstvo. Skupaj sva preživeli tudi
najtežje trenutke, najine spore in nekaj tudi zelo zabavnih in veselih časov.
Najino prijateljstvo še vedno traja in upam, da bova poskusili ostati prijateljici za vedno.
Maja Govekar, 7. c

SODOBNA URŠKA
Ker Urška ni imela kaj pametnega početi, je brskala po instagramu, lajkala objave na
facebooku, retweetala tweete na tweeterju, pošiljala slike na snapchatu in snemala musica.lyje. To je počela že ves dan, a kar naenkrat dobi sporočilo na messengerju. Bilo je od njene
prijateljice Nike. Pisalo je: "Hej, kva dogaja Urška? Jst sm lih dobila vstopnice za najnovejši
disko tle u Lublan ... In to zaston. ..Pa sm te mislna povabt, če greva skup ..." Urška se je
razveselila povabila in pritrdila, nato pa to objavila na vseh socialnih omrežjih. Kmalu se je
pripravila za noro noč. Izgledala je prečudovito. S prijateljico sta se dobili pred diskom, nato
pa skupaj vstopili. Nekaj časa sta se dolgočasili za »šankom«, nato pa je do Urške pristopil mlad
fant in ji ponudil pijačo. Urška je pritrdila in brž ji je naročil tekilo. Kmalu je popila več in več
pijače, nato pa je bila že tako okajena, da je vzela še nekaj za sprostitev. Začela se je vrteti v
ritmu glasbe. Zibala se je, kot še nikoli v življenju. Bilo ji je v užitek. Do jutranjih ur se je
pozibavala z mladeničem, nato pa se je zjutraj skoraj prisebna odpravila domov, kjer je takoj
objavila slike, ki so nastale med noro nočjo. Fant, ki ji je plačal pijačo, ji je sicer sledil in »lajkal«
objave na instagramu, vendar v živo se nista videla nikoli več.
Tinkara Kolenc Jereb, 8. a
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URŠKA
Povodni mož Uršiko zalo tako hitro v podvodni svet pelje,
da pred seboj čisto vse pomelje.

Ovinek, dva in tri
ter že pred njima veličasten grad stoji.
Zvoki trobent iz daljav,
ki so ropotale kot bi nekdo kegljal.

Ko povodni mož vrata kraljestva odpre,
že svojo mamo za njimi zazre.
"Hudič!"šepne pri sebi. Mama ga udari
in kmalu postane en sam mrlič.

Uršika Zala odplava nazaj,
tam kot za njo je bil pravi raj.
Jo videl je ribič, veselo zavriska,
ansambel zapiska in »muska zašpila«.

Je bílá zabava kot se šika,
ampak še danes Uršika zala,
Prešernu srajce lika.

Nejc Šubic, 8. b
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VSAK JE SVOJE SREČE KOVAČ
Vsak si svojo srečo kuje,
svoje sanje v mislih snuje.
Zase odgovarja vsak
in vsak zase je junak.
Modri pravi, da je sreča
neverjetno opoteča
in po svoje ima prav,
ne ostaneš vedno zdrav.
Res nihče ni vedno zdrav,
res je, da boš vedno spal
le tako, kot boš postlal,
morda na mehkem boš ležal.
Če delal boš, ti bo lepo
in v življenju prav lahko.
Če pa se delat' ti ne da,
bo trda tvoja postelja.
Trdo garanje se izplača,
na mizi spet bo stala krača.
Z lenobo pa podobno je:
lenuh bo izgubil vse.
Kaj ste se torej naučili?
Kaj boste raje naredili?
Boste držali se lenobe?
Z delom odpravljali tegobe?
Glejte, jaz sem vas posvarila,
dovolj za vas sem naredila.
Ostalo bo pa še na vas,
ko pride odločitve čas!
Nina Cankar, 9. a
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ŽIVLJENJE V LETU 2100
Moje ime je Marisa. Tako poteka moj šolski dan. Zjutraj me zbudi robot. Potem me pospremi na zajtrk.
Za zajtrk imamo tabletko z okusom slanine in kapsulo z okusom jajc. Zaradi onesnaženja v preteklih
letih ne poznamo pitne vod.
Po zajtrku se odpravim v šolo. Moj robot mi nadene nahrbtnik – a to ni navaden nahrbtnik. Ta je iz
stekla, v notranjosti pa ima posajeno rožo. Ker je zaradi onesnaženega zraka ozračje temno, imamo v
nahrbtniku pripeto lučko, ki rastlini pomaga pri fotosintezi. Iz steklenega nahrbtnika je izpeljana cevka
za masko na koncu. Masko si nadenem na obraz in odhitim v šolo.
Ravno danes smo se učili o drevesu, o našem »Svetem drevesu«. V vsakem mestu leži »Sveto drevo« v
nekakšni stekleni komori. Od njega so speljane cevi do vsake stavbe, vsake hiše, vsake ustanove v takih
komorah. Tako nam doma ali pa kje drugje v hiši ni potrebno nositi mask z nahrbtniki.
Po pouku se odpravim domov. Nič več ne bom jedla, saj me je jutranja tabletka nasitila za ves dan.
Zadnje kar storim je, da slonim na oknu in preštevam številne robote, ki se sedaj brezskrbno vozijo po
mestu in oskrbujejo »Sveto drevo«. Vsaj to nam je ostalo.
Lana Saje in Sara Ferreira, 6. b

Povprečen človek bo v prihodnosti spal na letečih vodnih masažnih posteljah z dodatnim priključkom
za gretje. Budilka bo vgrajena kar v posteljo. Delovala bo tako, da človeka, ki se ne bo hotel zbuditi, bo
polila s hladno vodo. Ko se bo človek končno zbudil, bo šel v kuhinjo na letečem stolu, ki ga bo pripeljal
prav do mize, kjer bo pojedel hrano, ki bo stisnjena v tabletko – leteča elektronska ščetka. Nato bo
stopil na oblačilno cev, ki ga bo oblekla po lastnih željah. Usedel se bo v leteči, masažni avtopilotski
avto in se odpeljal po cesti, ovirali ga bodo tečni semaforji in nenavadni znaki. Prišel bo v svojo letečo
službo, kjer se bo ukvarjal z vojaškimi napravami. Testirati morajo laserske, leteče, uničevalne
avtopilotske robote z nadgradnjimi čuti za sovražnike. Po tej službi bo odšel v drugo službo, kjer se bo
ukvarjal z robotiko in bo pomagal ustvariti robota, ki bo opravljal delo dimnikarja. Po narejen delu se
bo odpravil v njegovo letečo hišo, si ogledat novice po spletu. Po ogledu novic se bo odpravil nakupovat
tabletke za naslednji dan.
Zvečer je ponovno odprl super televizor, s super zvočniki in pogledal film o tehnični zgodovini. Po
deseti uri zvečer se odpravi v letečo, masažno vodno posteljo in zaspi.
Aljaž Trček in Anže Jereb, 6. a

Ljudje bi jedli tablete z okusom po hrani. Imeli bodo leteče avtomobile. Avtu bodo povedali, kaj naj jih
pelje in jih bodo pripeljal do cilja. Hiše bodo drugačne oblike npr. okrogle, trikotne, srčaste, valovite
…). Barvice se ne bi nikoli zlomile in porabile. Plastenke s pijačo se ne bi nikoli spraznile. Za pomočnike
bi imeli robote, ki bi jim bili kot prijatelji. Imeli bi tekoči trak, ki bi jim v celoti spekli pico. Imeli bi
trgovine brez prodajalk. Frizerji bi bili avtomatski, glavo bi dali v napravo in bi ji povedali, kako jih
urediti. Imeli bi puloverje, kjer si lahko nastaviš temperaturo gretja ali hlajenja. Gotovine ne bi poznali
ampak bi plačevali kar z domačega naslanjača z mobilno aplikacijo. Le malokdo bo znal pisati na roko,
saj bodo vse pisali na računalnik. Učbenike, zvezke in delovne zvezke bodo nadomestile tablice.
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Avtomobili bodo delovali na elektriko, ljudje se bodo vozili z električnimi skiroji, rolkami, koleri in
rolerji. Vrata se bodo odpirala na elektriko. Malo ljudi se bo ukvarjalo z ročnimi deli. Pouk bo potekal
preko računalnika. Prehranjevali bi se predvsem s hitro hrano oz. tabletkami, s športom se ne bi
ukvarjali.
Tia Justin, Sara Vehar in Eva Strel, 6. c

Leta 2100 so v vesolju naredili avtocestno povezavo do vseh planetov v našem osončju. Povezava je
potekala v predoru, ki je bil steklen in prozoren. V njem so vozili posebni avtomobili. Zadaj so imeli
cevi iz katerih je bruhal ogenj. Bili so zelo dragi, saj so jih delali tristo dni. Preden so avtomobil
usposobili , so morali poklicati serviserja, da je pregledal , če je vse vredu. Ko je potrdil, da je z avtom
vse ok, so se lahko pričeli voziti. Voziti so se morali zelo hitro, saj je bila bencinska črpalka samo na
planetih. Na bencinskih črpalkah so imeli prav posebno gorivo. Na vseh planetih so imeli več toplic,
nekaj smučišč, nekateri celo morje. Poleti je bilo zelo veliko turistov na cestah, vendar na planetih jih
je bilo malo, saj so poznali več planetov in jih je bilo na vsakem planetu ravno prav. Mars pa je bil prav
poseben planet, saj so ga po vsem prekrivale toplice in hoteli. V hotelih so stregli roboti, ki so bili zelo
prijazni.
Imeli so veliko obiskovalcev in le-ti so se pri njih zelo zabavali. Zabava je bila drugačna kot jo poznamo
danes.
Špela Potočnik in Anja Jurca, 6. a

Miha je kot vsak dan zbudila robotska gospodinja. Preoblekel se je, nato pa se je po tekočih stopnicah
odpeljal v kuhinjo. Pogledal je skozi okno. Videl ni nič, razen smeti. Ravno, ko se je obrnil, mu je mami
prinesla pismo. Miha je takoj prepoznal poševno pisavo. Pisal mu je njegov slovenski prijatelj Jure.
Stekel je v sobo, odprl pismo in ga prebral:
Dragi Miha!
Kako je kaj pri vas v Ameriki? Res mi je všeč, ker znaš slovensko. Pri nas je zelo lepo. Zrak je čist in smeti
skorajda ni. Ravno danes smo imeli čistilno akcijo. Učijo nas skrbeti za čisto okolje. Znana izumiteljica,
Lara Sare, je izumila avto, ki deluje na smeti! In to pri štiriindevetdesetih letih. Čeprav je medicina že
tako napredovala, da naj bi živela še okoli šestdeset let. Čestitam vam za izstrelitev rakete v drugo
osončje.
Lep pozdrav, Jure
Ko je Miha prebral pismo, si je najbolj želel oditi v Slovenijo. Zato je Juretu odpisal:
Dragi Jure!
Pri nas v Ameriki so povsod smeti. Zrak je zelo onesnažen in zunaj moramo hoditi s plinskimi maskami
na obrazih. Iz Slovenije bi nam lahko poslali kak tak avto. Zanima me, če bi lahko zdaj, med poletnimi
počitnicami prišel k vam domov za en teden?
Lep pozdrav, Miha.
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In res. Čez en teden je bil že na letališču in nato v pol ure v Sloveniji. Ko se je čez en teden vrnil, je bil
tako navdušen nad vsem v Sloveniji, da se je s starši preselil. Avtomobile na odpadke pa so poslali po
vsem svetu in Zemlja je bila zopet čista.
Hana Grdadolnik, 6. b

VSAK JE SVOJE SREČE KOVAČ
Vsak je svoje sreče kovač,
pa naj je kralj ali berač,
nihče ne bo pohajkoval,
raje srečo bo koval.
Lenuh je srečen, ko spi,
fantič se rad veseli,
bi kleklar'ce klekljale rade,
Prešeren bi pesnil balade.
Učitelji, ki učence učijo,
se počitnic veselijo
in ker učenci pridni so,
je vsem lepo.
Mame, ki delajo ves dan,
uživajo počitek prigaran,
ko boš prislužil evrov pet,
boš ti odšel na sladoled.
Če hočete mirno živeti,
morate v delu blesteti,
ko delal boš pridno, lepo,
sreča te srečala bo.
A tega pozabiti ne smeš,
hočem, da vedno to veš,
da nikdar ne izpuhti
iz možganov tvojih ti:
Če hočeš srečen biti,
moraš za nakovalo stopiti,
kladivo v roke priklicati,
srečo si skovati.

Rebeka Cankar, 6. b
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SPREHOD V NARAVI
Korak za korakom opazuješ,
z ničemer se ne obremenjuješ,
kot počasen posnetek se ti zdi,
saj nikamor se ti ne mudi.
Kot da ustavil se je čas,
zažarel je tvoj obraz,
zasijale so oči,
kot v pravljici se zdi.
Poglej drevesa, poglej nebo,
poglej cvetlice, ki cveto.
Poglej to sonce,
ki zate sije,
s toplo odejo te pokrije.
Prisluhni potoku,
ki žubori,
ptičku, ki žvrgoli,
ali pa zvoku tišine,
naj magija ne mine.
Planinski krožek na pohodu
Miša Starman, 7. a
ŠOLA
Šola nekaterim je groza,
vendar tukaj se veliko naučiš,
ni zanimiva kakor proza,
ampak lažje preživiš.
Ko zjutraj se zbudiš,
si verjetno misliš: »Oh, že spet ta šola!«
vendar, če nisi nor ali nora,
si počitnice prislužiš.
Prva stvar, ki je,
v šolo zamudiš,
potem pa pri pouku,
skoraj zaspiš.
Kaj šele v srednji šoli,
tam vsi govorijo: »Šola me boli!«
Vendar, če v šoli priden si,
verjemi, tako se res lažje živi.
Mirjam Tratnik, 6. a
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ŠOLA V PRETEKLOSTI
V tistem času je šiba pokala,
in vsaka učilnica je jokala.
Cela šola je jokala,
vsaka vrana v bližini je krokala.
Ocene bile so dobre,
šole bile so more.
Šola je bila vzgojna,
potekala je vojna.
Cel svet se je tresel,
a zdaj je cel vesel.
Prej je v vojni tekel,
a se kot danes ni nič manj vlekel.
Aljaž Trček, 6. a

PESEM ŠOLARJEV
Zvezki in knjige, pisala,
šola nikakor ni šala.
Polne že naše so glave,
željne počitnic in slave.
V neskončnost v klopeh se učimo,
čeprav že naloge nar`dimo.
Zakal le, pa saj že vse znamo,
petic pa kar ne prigaramo.
Utapljajo nas v nalogah,
dušijo v teh šolskih nadlogah.
Nazadnje enico dobimo,
zavzdihnemo: »Petka, adijo.«
»Ste srečni lahko, da ni palic!«
Nam pravi učitelj pri malic.
»Bi raje jih vsak dan dobil,«
si mislim,« kot to se učil.«
Če bolni smo, snov zamudimo.
Še slabšo oceno dobimo.
Zakaj nismo večno bolani?
Tem mukam smo zdaj zapisani?
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Ponavlja vsak dan se snov.
Mi hočemo iti domov.
Vsak dan je enak temu dnevu
v počasnem šolskem gnevu.
Nina Cankar, 9. a

V ŠOLI …
Zgodaj zjutraj se zbudim,
da v šolo res ne zamudim.
Še zobe si umijem,
nato pa zajtrk zaužijem.
Ko torbo si pripravim,
takoj v šolo se odpravim.
Copate si obujem,
o sošolcih premišljujem.
V šoli se učim,
da si znanje pridobim.
Če dobro oceno sem dobil,
se res močno razveselim.
Po šoli me čaka naloga,
ki je včasih prava nadloga.
Zvečer pa v »postli« preštejem do tri,
in kmalu res sladko zaspim.
Nina Artač, 8.

ŠOLA
Se teden s pon´delkom začne,
dan svoja krila razpne,
jaz pa v šolo odhitim,
a ne zato, da tam trpim.
Naravoslovje, šport in angleščina,
matematika, glasba, slovenščina,
se moral bom pridno učiti,
ker hočem petico dobiti.
Zanima me glasba,
ki je pomembna izobrazba,
zgodovino se učim,
a v športu blestim.
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Pri učiteljih meni je všeč,
da nam ne dajo naloge preveč.
V šoli velik` se naučim,
nalogo vsak dan naredim.
Pon`delku pa torek sledi, na ta dan uživamo vsi.
Po sredi, četrtku pride še petek,
tukaj je tedna kratek povzetek.
Sobote, nedelje, da ne pozabim,
tudi vikende jaz rabim.
V šoli naj vam bo lepo
in pa ne preveč težko.
Rebeka Cankar, 6. b

»Šola nikakor ni šala!«
pravi nam šolarka Zala.
»Šola nikakor ni šola!«
trdi vsak, ki vanjo mora.
»Oh, kaj mi slovenščina rabi?
Mene telovadnica rabi!«
So take trditve pogoste
pri vas, ki polne torbe no´ste?
»Le zakaj bi se v šoli učili?
Mi bi to pametneje nard`ili?
Po cele bi dneve ležali,
v brezdelju ves čas uživali.«
A ni tako prav v vsaki šoli?
Pa vprašajte, kogar sibodi:
devet od desetih bi odgovorilo,
da oni se z muko v šoli učijo.
No, ste se kdaj vprašali,
zakaj bi vsi v šolo vas gnali?
Ker izobrazba pomembna je stvar,
ki je ne dobiš kar, na primer, v dar.
In znanje je vstopnica, glej,
z njim hodil boš lažje naprej.
Življenja vlak ne bo čakal na vas,
četudi ga boste klicali naglas.
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Šola je edina, ki znanje nam da,
pa vendar mladina zgraža se vsa.
Drži pa to, da na prihodnosti vlak
z dobro izobrazbo prišel bo vsak.
Ali vam je res čisto vseeno,
če prišli ne boste v nobeno
službo, ki vas res veseli,
saj v njej boste do konca dni?
Le glejte, če vam je za malo
- nekoč se bo obrestovalo.
Kdor pridno v šolskih klopeh bo sedel,
ta bo v življenju kaj cvenka imel.
Ali še vedno ste mnenja,
da hujšega ni od učenja?
Joj, zdaj se mi pa že mudi,
večina se v šoli že uči.
Nina Cankar, 9. a

ŠOLA V PRIHODNOSTI
Prihodnost je tisto pravo.
Takrat bomo vsi pripravljeni na zabavo.
Učitelji nas ne učijo,
uleči na kavč je edina poteza, ki jo naredijo.
Pouk ne bi trajal veliko časa,
na jedilniku bi bila vedno klobasa,
Hamburgerji, tortilije, čokolada
in v krofih marmelada.
Zvezkov in knjig ne bi potrebovali,
med poukom ne bi zaspali.
Znanje še vseeno bi prezirali
in znanje s knjig bi kopirali.
Zlata ne bi več kopali
in v denarnice drugih ne bi segali.
Čas hitro bi minil
in ljudi sveta bi spremenil.
Aljaž Trček, 6. a
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DRUGAČNOST- nadarjeni učenci
Nika Dolenec, Ines Šubic, Jerica Jesenko, učenke 7. razreda
Besedilo govori o drugačnosti, različnosti med nadarjenimi in tistimi ”navadnimi” učenci. Povprašali
smo vse učence o njihovih izkušnjah in te zgodbe iz naših vsakdanjih življen zapisali.
Osebe: Tia, sošolke (Silva, Špela, Tinkara), nadarjeni učenci (Marcel, Karin, Rok), učiteljica

1. prizor (na cesti)
TIA: Daj, Karin pohiti, da ne bova zamudili uric za nadarjene!
KARIN: Saj hitim, pač nisem nadarjena za šport ampak se trudim … uric z nadarjenimi učenci se res
splača udeležiti.
TIA: Ja, vedno počnemo kaj zabavnega, poučnega, zanimivega.

2. prizor (na poti v razred)

TIA: In veš kaj sem se spomnila?
KARIN: Mogoče ravno to kar me je zdajle prešinilo?
TIA: Te je prešinilo, da gremo naslednji teden z nadarjenimi na izlet?
KARIN: Ja in danes dobimo navodila, pojdiva.
TIA: Če takole pogledaš, se imamo nadarjeni učenci prav lepo kajne?
KARIN: Prav zares.

3. prizor (na uricah za nadarjene učence)

TIA, KARIN: Dobro jutro.
NADARJENI UČENCI, UČITELJICA: Dobro jutro.
UČITELJICA: Naslednji teden gremo na izlet v petek ob osmih, ne bo vas pri pouku.
TIA, KARIN (navdušeno): Jes!
UČITELJICA: S prihodnjim tednom pričenjamo s pripravami za tekmovanje. Vsak dan, preduro. In do
petka oddajte besedilo o drevesih.
TIA: Mogoče pa le ni tako lepo biti nadarjen.
KARIN: K prednostim spadajo tudi slabosti.
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TIA: Na žalost res.

4. prizor (pri pouku)
SILVA: Oj! Kako je bilo na nadarjenih?
TIA: Odlično. V petek gremo na izlet.
ŠPLELA: Kako dobro!
Tia odide.
SILVA (ljubosumno): Spet grejo uživat. Kot, da so kaj več.
ŠPELA: Ja, zakaj tudi midve nisva nadarjeni? V 4. razredu je rešila tisti test, kjer si moral imeti domišlijo,
zdaj se ima pa lepo.
SILVA: Ja, in potem se še pritožuje, da ima preveč dela za razne natečaje. Pa pri spraševanju se nikoli
ne javi.
TINKARA: In ko sem jo včeraj vprašala o besedi, ki je nisem razumela, sploh ni imela pojma kaj pomeni.
SILVA: Hahahaha ta naj bi bila nadarjena? Zadnjič je tri pisala zgodovino!
KARIN (vse sliši): Joj ste ljubosumne.
ŠPELA: Ti pa tvoje ljubosumje, upam, da greste na izlet v umobolnico in tam ostanete!
TIA: Samo toliko, da veste, vse se vrne, vse vaše grde besede.
MARCEL, ROK: Ženske.
ROK: Kaj se kregate?
MARCEL: Veste kaj?
TIA: Čakaj. Vsi smo posebni, vsak drugačen. Nadarjeni ali ne. Super smo. In biti nadarjen, ima kot smo
že ugotovili prednosti in slabosti. In ostanimo prijatelji in se spoštujmo. Taki kot smo. Privoščimo drug
drugemu tisto kar ima in se trudimo biti vedno boljši.
MARCEL: Prav nekaj takega sem hotel reči.
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DIE DELO-ZEITUNG
Die Delo-Zeitung ist eine slowenische Zeitung. Ihre erste Ausgabe kam im 1959. Aber ihre Anfänge
sind älter. Sie ist aus zwei andere Zeitungen entstanden: Ljudska pravica und Slovenski poročevalec.
Die Delo-Zeitung ist eine nationale Zeitung, ihre Redaktion ist in Ljubljana. Die Delo-Zeitung ist
beliebt in Slowenien. Jeden Tag werden im Durchschnitt 29 000 Kopien gedrȕckt. Sie ist nicht die
beste in Slowenien, sie ist die zweite.
Aber du kannst sie jeden Tag lesen. Die Delo-Zeitung erscheint jeden Tag, auch am Sonntag. Sonstige
Zeitung hat einen anderen Namen – Nedelo.
Die Delo-Zeitung ist auch erfolgreich. Sie hat viele Bereiche: Sport, Kultur, Wirtschaft. Teils sind alle
sehr umfangreich.
Pia Bogataj, 9. a

EKIPA
Die Ekipa Zeitung ist eine sportliche Zeitung. Hier kann man alle Sportnachrichten in Slowenien und
in der Welt finden. Auf dem ersten Blick enthält die Ekipa Zeitung Fotos mit großem Format und
kurze Sportberichte. Die Artikel sind mittellang. Die Zeitung hat viele Fotos mit großem Format für
bessere Vorstellung. Ich finde die Ekipa Zeitung gut, aber der Anzeigenteil ist schlecht und unnötig.
Die Ekipa Zeitung ist die beste und meist verkaufte Sportzeitung in Slowenien. Wenn du alle
Sportnachrichten brauchst, kaufe die Ekipa Zeitung.
Jakob Praznik, 9. b

SCIENCE ILLUSTRATED
Science Illustrated ist eine Zeitung über Wissenschaft. Sie hat Untertitel: einfach über Kompliziertes.
Sie ist sehr bekannt über die ganze Welt. Sie hat auch hundert Ausgaben in Slowenisch ausgegeben.
Science Illustrated ist über Entdeckungen, die Wissenschaftler und Forscher gefunden haben. Sie hat
viele Fotos und Illustrationen, um Lesern besser verstehen zu können. Am Ende sind logische und
mathematische Rätsel und Quizze.
Science Illustrated ist ganz teuer – sie kostet 4,50 €. Aber sie hat viele interessante Artikel. Sie kommt
aus jeden Monat. Du kannst die Zeitung in dem Kiosk kaufen oder abonnieren.
Ich mag Science Illustrated, weil sie sehr interessant ist und über aktuelle Entdeckungen spricht. Sie
ist über Wissenschaft und ist nicht sehr schwer zu verstehen. Ich denke, dass alle Menschen, die sich
fȕr Wissenschaft interessieren, Science Illustrated lesen müssen.
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Nina Cankar, 9. a

Finally, the spring has started
I can see the sun shining.
I`ll take a coat,
and go for a walk.
Nina Artač, 8.
Flowers grow in spring,
everything is green.
It's sunny again
and with birds and work in the garden
we are happy
Gašper Kunc, 7. b
In spring everything grows up
All around are flowers and trees
and, my heart is grown up too.
All around are birds and I can
Hear how lovely is their song
Or we could say sun of spring
And there’s something I wish
to be a bird and simply fly
Away and see how lovely
This world is.
Veronika Strlič, 7. b
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In spring we are so busy,
but for us this time isn't so easy.
We have a lot of work at school,
and that is not so cool.
I like going out with my friends
and I want to dance
late at night,
but I don't want to fight.
I just want to have fun
and never run away.
Tamara Bogataj, 7. b

In spring we always go out
and we play in the playground.
Flowers are blooming, trees are green
and animals are waking up.
Tjaša Eniko, 7. b
In spring you can have a lot of fun,
because it`s very warm,
because there`s often sun,
but sometimes a storm.

Later I took a walk.
And I walked past an angry plumber,
he shouted at me loudly:
``I`m more excited about the summer!`

Jakob Demšar, 8. c
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Spring is beautiful,
snow is melting
flowers are blossoming.

In spring also
sunshine is superior
fruit trees are like snowballs.

Birds sing loudly
all is so lively
full of hope and joy.

So, go out and enjoy yourself
be happy, be happy
outside is spring - at last.

Nika Frlic, 7. b

Spring has already come
with its charms and sun.
Snow is melting, all is green,
everywhere is love between.
Everybody wants to sing,
Such are feelings when there's spring.
Lovro Vehar, 8.
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Spring is here,
in the air.
You can see just the snow,
not the flowers down below.
Good bye snow,
couse flowers want to grow.
The birds are flying,
the sun is shining
And the river hums.
Tjaša Demšar, 8. c �

Some drivers
are walking near the river
And flowers
don't grow in one hour.
The birds are singing
The bell is ringing,
but there will be silent
because I am on Island

Nejc Malavašič, 7. b
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World poetry day

There was a house in the forest,
We, me and may family were the nearest.
We were jumping on trampoline,
Jumping, jumping every time.
Forest is green,
We are by the stram.
We're in joy playing with a toy,
Playing and saying
I love this day.

Jurij Erznožnik, 7. b

In the field there are a lot of aromatic flowers,
like in spring young lovers.
The sun is above the cloud,
and the children are so loud.
When we walk in nature,
I always think of our future.

Ines Šubic, 7. b

My heart is full of school,
when I drink tea I think of the sea.
When we cut the grass next day this is past,
I will travel by train in the rain.
Matija Pagon 8.b
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Snow, snow go away,
spring is here,
and I'm OK.

Birds are singing,
flowers are growing,
we are happy,
because it’s not snowing.

The Sun shines every day,
grass is green,
and I'm between
love and gym.

Urša Sedej, 7. b

MAGICAL FOREST
Hi! My name is Kate. I live in Great Britain and I'm eleven years old. I will tell you a scary story that
happened to me a few weeks ago.
We were on holidays. Me and my friends decided to go camping. My mom wasn't happy about it at
first but I convinced her with the help of my dad. That Sunday I was packing the whole day. In the
evening I was very tired and I went to bed as soon as it was possible. The next day I woke up really
early. I looked at the clock and it was six in the morning. We agreed that one of my friends will come
pick me up at nine o'clock. I felt like ages passed by before the clock has stricken eight. I remembered
I could take my new puppy Vixen with me. I begged my mom if I could take him but she didn't allow it.
Even when I started begging on my knees she didn't change her mind so I decided to take him with me
in secret. It was three minutes to nine when I put Vixen in his portable cage and hid it in my other
suitcase. I put water and dog food in his cage hoping he will be quiet. I said goodbye to my parents and
ran out.
There was alredy a car waiting in front of our house. My best friend Jessie and her dad came to pick
me up. I put my luggage in the boot and I put Vixen's cage out, on top of one of my suitcases. I closed
the boot and sat down next to Jessie. She and her dad said good morning to me and I replied. We drove
away and I was looking at our house until I couldn't see it anymore. We also picked up Jane, George,
James and John. There were seven of us in the car so it was quite crowded. The good thing is that
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Jessie's family has a really big car. We drove for about two hours and then we finally arrived to the
forest we were supposed to camp in.
We took our luggage out of the car and I let Vixen out of his cage. Jessie's dad warned us that we need
to be careful and then he left. We walked to a beautiful clearing. It took about one hour to set up our
tents. They didn't look great but they were still okay. John's tent looked as though the smallest wind
would tear it down. The other tents weren't looking much better. But John's tent turned out to be very
resistant.
We started worrying about the campfire. Me, Jane, James and John were searching for brushwood
while Jessie and George were preparing the fireplace. We all returned with a lap full of brushwood and
we threw it down into the circle of stones. James struggled to start a fire with two stones. But then
Jane remembered she has a lighter with her and she easily did it. We were hungry so we fried some
sausages on sticks. They were delicious.
It was starting to get dark. John decided to tell us about the forest legend. He started talking: »A long
long time ago in the closeness of the forest, there lived a very cruel ruler. He had a habit of decapitating
everyone who failed him in the smallest way. He even decapitated his wife because she couldn't have
children. Nevertheless, his kingdom became overcrowded. You couldn't even build a doghouse
anywhere. So he decided to cut down the forest.
He called his three foresters and told them what they need to do. They began to work but the kids
weren't happy about it. They stole foresters' axes and put plants inside their bottles. Not the regular
plants, but the kind of that make you fall asleep immediately. The foresters were getting thirsty
because they were searching for their axes. They drank a little bit of poisonous water and they fell on
the ground as if they would die. When the ruler decided to take a look if the foresters are doing a great
job, he found them sleeping on the ground. So they all lost their heads.
But the ghosts of the foresters returned to the forest. They wouldn't leave until they kidnap as much
children as there were trees cut down in the forest. People around here still avoid using the word
»foresters' ghosts« because they believe it could attract them. So they call them just »they«. And the
only thing »they« are scared of is light. This is where his story ended. After the end of it we were all
very tired. We put out the fire and went to our tents. We said goodnight to each other and fell asleep
immediately.
I woke up in the middle of the night because I heard a scream. I looked outside the tent and saw Jessie.
I walked up to her. The other friends came as well. We asked her what's wrong. She said that she had
a bad dream and she woke up. Then she saw something was moving outside the tent. She got up and
looked what's outside. There was a forester's ghost. We didnt belive her at first but then we saw
something was coming our way. It was a forester's ghost! George quickly turned on his headlight and
the ghost dissapeared. We went back to our tents in fear.
When we woke up the next day, it was raining. We wanted to light a fire again so we covered the
fireplace. My friends went to get the brushwood for the fire and I was left alone at the camp. I heard
quick steps and they were getting closer and closer. Suddenly Jane's head look through one of the
entrances. She said »they« are coming and then almost immediately disappeared.
I knew who »they« were so I put on my boots and rain coat and scuttled out into the slush. Little Vixen,
my fox terrier, went out on the other side; and then there was a roaring and a grunting and bubbling
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and I saw the tent cave in, as the pole snapped and begin to dance about like a mad ghost. I ran away
and didn't stop until I couldn't even breath anymore. I sat down next to the tree and I was catched a
few raindrops on my tounge. I didn't know what to do so I just sat there and waited. But then I saw
something coming my way. I closed my eyes.
I heard someone was calling me and I opened my eyes hoping it was one of my friends. I was relieved
when I saw Jessie. We hugged, happy that we see eachother. Almost unafraid we went back to the
camp. In the middle of the clearing there were seven people. Three of them were almost transparent
and they were floating and surrounding the rest four that were children. They were my friends. I
shouted at the ghosts: »Hey leave my friends alone!«. One of them plunged into me and the last thing
I remeber is how the dark filled up everything.
I don't know exactly how long it took me to wake up but I think it must have been about two days.
Anyway I woke up in the soft bed in the wooden cottage. I had a bandage on my hand and next to my
bed there was a salver with hot tea on the nightstand. I decided to try the tea. It was divinely delicius.
But then one of the ghosts appeared again.
I was horrified but he said to me: »Don't be afraid I will not hurt you.« I was so afraid that I couldn't
even speak. »We aren't evil ghosts.« and when I looked at him again he was looking at me like a friendly
little man. »We just wanted to help you but you ran away everytime.« I was just quietly looking at him.
»It's not true that we would kidnap any of the kids, we just want to look after the forest.« »But why
did you put me into unconsciousness then?!« I yelled at him. »A lot of humans faint when they feel the
presence of a ghost for the first time.« he said. I asked him: »Where are my friends?« I still didn't belive
him anything. »They are allright we are taking care of them.« he replied.
The ghosts healed us and helped us find our camp. They even helped us clean it up before we left. We
created a solid friendship with them. »I think I hear the car coming. One thing before you go; Vixen,
come here.« said one of the ghosts. My puppy came up to him. »And visit us sometimes.« were his last
words before all three of them disappeared. Jessie's dad came to pick us up. From that day forward,
me and my friends visit that forest every time we can.
That is the end of my story. I hope to see you soon. Bye!
Sara Ferreira, 6. b
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