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POTEPANJE PO SRBIJI 

 

zadnji mesec smo vse odbojkarice pridno trenirale za turnir v Srbiji. Vse smo komaj čakale, 

da spoznamo nov kraj, naše vrstnike,… in to tudi dočakale, saj smo se 23. maja zgodaj zjutraj 

odpravili na dolgo pot. Šlo nas je 10 deklet, učitelj Miha in učiteljica Barbara.  

Med potjo nam ni bilo niti malo dolgčas in naporno, saj smo poslušale glasbo in se zabavale. 

Naredili smo tudi nekaj postankov, na mejah pa smo imeli kar srečo, saj skoraj nič nismo 

čakali. Okoli 14.00 ure smo se pripeljali v mesto Jakovo v Srbiji, kjer je vsaka od nas odšla k 

dekletu, pri kateri smo bivale naslednje tri dni. Sama sem bivala pri Dunji. Ko sva hodile proti 

njenemu domu, sem že takoj opazila spremembe, saj je bilo kar veliko umazanije po ulicah, 

veliko potepuških psov, kar pri nas ni ravno vsakdanje. Ko sva prišlek njej domov so na mizi 

že čakali čevapi, ki so srbska tradicionalna jed. V družini so me zelo lepo sprejeli, veliko smo 

se pogovarjali in ugotovili, da se kar v nekaterih stvareh močno razlikujemo. Pri njih je 

navadno, da se ob snidenju vsakič objamejo in poljubijo na lice, da imajo ob koncu osnovne 

šole maturo, kar imamo mi le ob koncu gimnazije,… po kosili sva šli v šolo na folklorni 

koncert. Njihova šola se kar razlikuje od naše tako po izgledu, kot tudi po samemu programu. 

Pouk imajo v dveh izmenah dopoldanski in popoldanski, šola na izgled ni tako lepa kot naša 

pa tudi pri pouku imajo drugače kot pri nas. Na folklornem nastopu in naslednji dan na 

proslavi za dan šole, sem ugotovila, da zelo veliko dajo na samo tradicijo glasbe, saj so vedno 

peli oz. igrali le njihove narodne pesmi, pri nas kot da bi mi igrali ali peli golico. Tako po 

folklornem nastopu kot tudi naslednji dan po proslavi, smo imeli prosti čas. Po folklornem 

nastopu smo ostali na šolskem stadionu in igrali košarko. Spoznali smo veliko naših vrstnikov 

in njihov način življenja. Ugotovili smo, da zelo velik pomen dajo tudi veri, saj redno vsi 

hodijo k maši in tudi župnik je prišel na proslave. Po proslavi za dan šole pa smo skupaj s 

Tjašo in Teodoro odšle na nogometno igrišče in se tam zabavali. Zadnji dan smo imeli 

odbojkarski turnir, kjer smo zmagale eno tekmo, kar se mi zdi super, saj smo igrale proti 

klubom, ki trenirajo vsak dan. Po turnirju je spet sledilo druženje in smejanje, nato pa težko 

slovo. Zelo težko se je bilo posloviti, saj smo navezali zelo dober stik. Po treh dneh v Srbiji 

sem ugotovila, da Srbija še ni tako razvita država kot na primer Slovenija in da je malo bolj 

»revna« dežela, a vseeno lepa. 

Po treh dneh neprestanega smejanja in uživanja, smo se vsi veseli z novimi izkušnjami in 

spoznanji vrnili domov v naše prelepe Žiri. 

 

ANA JEREB, 9.A 
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POTEPANJE PO SRBIJI 

Zadnji mesec smo vse odbojkarice pridno trenirale za turnir v Srbiji. Vse smo komaj čakale, 

da spoznamo nov kraj, naše vrstnike … in to tudi dočakale, saj smo se 23. maja zgodaj zjutraj 

odpravili na dolgo pot. Šlo nas je deset deklet, učitelj Miha in učiteljica Barbara.  

Dunja in Ana 

Med potjo nam ni bilo niti malo dolgčas in naporno, saj smo poslušale glasbo in se zabavale. 

Naredili smo tudi nekaj postankov, na mejah pa smo imeli kar srečo, saj skoraj nič nismo čakali. 

Okoli 14.00 ure smo se pripeljali v mesto Jakovo v Srbiji, kjer je vsaka od nas odšla k dekletu, 

pri katerem smo bivale naslednje tri dni. Sama sem bivala pri Dunji. Ko sva hodili proti njenemu 

domu, sem že takoj opazila spremembe, saj je bilo kar veliko umazanije po ulicah, veliko 

potepuških psov, kar pri nas ni ravno vsakdanje. Ko sva prišli k njej domov, so na mizi že čakali 

čevapčiči, srbska tradicionalna jed. V družini so me zelo lepo sprejeli, veliko smo se pogovarjali 

in ugotovili, da se kar v nekaterih stvareh močno razlikujemo. Pri njih je navadno, da se ob 

snidenju vsakič objamejo in poljubijo na lice, da imajo ob koncu osnovne šole maturo, kar 

imamo mi le ob koncu gimnazije … Po kosilu sva šli v šolo na folklorni koncert. Njihova šola 

se kar razlikuje od naše tako po izgledu kot tudi po samemu programu. Pouk imajo v dveh 

izmenah, in sicer dopoldanski in popoldanski, šola na izgled ni tako lepa kot naša, pa tudi pri 

pouku imajo drugače kot pri nas. Na folklornem nastopu in naslednji dan na proslavi za dan 

šole sem ugotovila, da zelo veliko dajo na samo tradicijo glasbe, saj so vedno peli oz. igrali le 

njihove narodne pesmi, kot da bi mi igrali ali peli Na Golici. Tako po folklornem nastopu kot 

tudi naslednji dan po proslavi smo imeli prosti čas. Po folklornem nastopu smo ostali na 

šolskem stadionu in igrali košarko. Spoznali smo veliko naših vrstnikov in njihov način 

življenja. Ugotovili smo, da zelo velik pomen dajo tudi veri, saj redno vsi hodijo k maši in tudi 

župnik je prišel na proslave. Po proslavi za dan šole pa smo skupaj s Tjašo in Teodoro odšle na 
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nogometno igrišče in se tam zabavali. Zadnji dan smo imeli odbojkarski turnir, kjer smo 

zmagale eno tekmo, kar se mi zdi super, saj smo igrale proti klubom, ki trenirajo vsak dan. Po 

turnirju je ponovno sledilo druženje in smeh, nato pa težko slovo. Težko se je bilo posloviti, saj 

smo navezali zelo dober stik. Po treh dneh v Srbiji sem ugotovila, da Srbija še ni tako razvita 

država kot na primer Slovenija in da je malo bolj »revna« dežela, a vseeno lepa. 

Po treh dneh neprestanega smejanja in uživanja smo se vsi veseli z novimi izkušnjami in 

spoznanji vrnili domov, v naše prelepe Žiri. 

Ana Jereb, 9.a   

 

POROČILO SRBIJA 

 

ČETRTEK, 23.5.2019 

Ob 6.30 smo se pod tribunami OŠ Žiri zbrali vsi udeleženci izleta v Srbijo. Vse smo bile zelo 

navdušene in že dokaj zbujene. Prepričali smo se o veljavnosti naših osebnih dokumentov in s 

pomočjo šoferja Vojka naložile prtljago v manjši avtobus/kombi. Učitelj Miha je poskrbel, da 

na pot nismo odšli brez malice, in skupaj z Barbaro sta nam že takoj dala občutek, da bo ta 

vikend zabaven. Prva postaja je bila malo pred slovensko-hrvaško mejo in že tako dobro 

energijo so še poboljšale čokoladice. Pri prestopu čez mejo nismo imeli težav, dobile pa smo 

uporaben nasvet, naj bomo tiho in mirno počakajmo na odhod policista z avtobusa. Kmalu 

smo se v odličnem vzdušju že vozili po hrvaški avtocesti. Čas smo si krajšali s poslušanjem 

glasbe, z raznimi igrami, s pogovarjanjem in z obilo smeha.  Tudi hrane in pijače ni 

primanjkovalo, seveda pa so prav prišli postanki za stranišče in tudi nekaj korakov po 

parkirišču po dolgotrajnem sedenju nikoli ni bilo odveč. Med potjo smo uživale in vztrajno 

premagovale dolgčas, tudi na meji s Srbijo je bilo zanimivo opazovati, kako so pregledovali 

“sumljive osebe”. Mi očitno nismo izgledali nevarni in po slabe pol ure smo nadaljevali pot 

po enolični pokrajini. Sprememba je bila le ta, da so vsi znaki napisani v cirilici, in se nam ni 

sanjalo, kaj piše na tablah. Barbara nam je razdelila abecedo in nam čisto malo olajšala 

branje. Razdelila nam je tudi liste z osnovnimi povedmi, za katere je menila, da nam bodo 

prišle prav pri pogovoru z našimi gostiteljicami. Zapletli smo se v zanimiv pogovor o srbskem 

jeziku in se naučili nekaj zelo uporabnih stvari. Vznemirjenost je naraščala in kot bi mignil 

smo zagledali tablo Surčin. Videli smo letališče in brž opazili nekatere razlike med 

slovenskimi in srbskimi mesti. Le-ta so namreč veliko bolj onesnažena in nerazvita. Vendar 

nam to ni vzbudilo pretirane pozornosti. Zagledale smo tudi “Kitajsko mesto” in že naredile 

načrte, kako bomo ta del mesta obiskale, kar se kasneje seveda ni zgodilo. Zadnjih deset 

minut vožnje smo z zanimanjem opazovale okolico in se pripravljale na prihod. Kmalu zatem, 

ko smo se zapeljali mimo table za Jakovo, smo zagledale Osnovno šolo Vožd Karađorđe in 

punce, ki so čakale na nas. Moja gostiteljica Jana me je brž prevzela in prvi vtis je bil zelo 

dober. Ko so se še vse ostale razporedile, smo se počasi odpravili vsaka proti svojemu 

začasnemu domu. Jaz sem imela možnost takoj spoznati skoraj celo Janino družino - mami 

Tamaro, sestrico Dunjo in Mino ter njeno babico, ki dela kot čistilka in kuharica na njihovi 
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šoli. Zelo lepo so me sprejeli, takoj pa sem imela možnost spoznati tudi vse ostale čistilke, ki 

so sedele na hodniku in kadile. Ob tem sem pomislila na Žiri in v glavi sem si mislila, da bodo 

ti dnevi še zelo zanimivi. Večina ljudi, katerim sem se predstavila, so me preimenovali v 

Jelico, a z Janino pomočjo sem Srbijo dva dni pozneje zapustila kot Jerica. Niso mi pustili, da 

bi svoj kovček nesla sama, zelo hitro pa so izvedeli vse o meni. Lista s prevodi nisem 

uporabljala in večino stvari sem res razumela. Po nezdravem kosilu sem se malo igrala s 

sestricama, vedno pa nas je spremljala odprta televizija, na kateri so se predvajale risanke ali 

pa poročila. S televizije sem ujela le nekaj besed, ki sem jih razumela, Tamara – Janina mami 

pa mi je razložila da nimajo dostopa do interneta zaradi nevihte. Zaradi tega je bilo 

sporazumevanje malce oteženo, ker mi niso mogli prevesti s prevajalnikom. Razumeli so 

angleščino, vendar so angleško govorili slabše kot jaz srbsko, zato si z znanjem angleščine 

nisem dosti pomagala. Mislim, da sem se precej izboljšala v govorjenju srbščine, kar 

zagotovo ni slabo. Njihov dom se ne razlikuje od mojega, le da je malo manjši in na zunaj ne 

ravno privlačen. Preostanek popoldneva sem spoznala, kakšne so njihove narodne noše, priča 

sem bila tudi izdelovanju frizure in ličenju. Presenetilo me je, da je živo rdečo šminko nosila 

tudi Mina, ki je stara 6 let. Okoli šestih sta naju pobrale Tamarina gostiteljica njena mama. 

Zapeljale smo se do šole. Na poti so se nama s Tamaro zasmilili številni potepuški psi, ki so 

se sprehajali po mestu. Ob tem sem pomislila na potepuške pse v Sloveniji, ki lepo varno 

pristanejo v zavetiščih. Ko smo prispele do šole, sta naju s Tamaro presenetile stojnice s 

sladkorno peno, pokovko, helijevimi baloni, ki jih jaz ne bi nikoli pričakovala na dvorišču 

šole. Ob pripravah na nastop ni bilo za početi nič drugega kot izmenjavanje dosedanjih 

izkušenj s slovenskimi prijateljicami. Ob sedmih se je začela folklorna predstava. Po eni uri 

ogleda njihovega plesa in ob tem poslušanja zelo glasne glasbe sem imela tega dovolj, a je 

trajalo še do devetih. Ob prihodu domov sem bila deležna večerje, ki je vključevala polno 

mizo pladnjev, obloženih z mesom in belim kruhom. Nisem bila lačna, še vseeno pa moram 

reči, da je bilo dobro, sladico po večerji pa sem zavrnila. Zelo so bili veseli tudi mojega darila 

- potice in ostalih stvari. Izvedela sem, da je Janin oče šofer avtobusa v Beogradu in pride 

domov šele ponoči. Potem sem se stuširala ter odšla spat. Jana je, ko sva bile v postelji, odprla 

televizijo in gledala risanke, jaz pa sem utrujena od celega dne hitro zaspala. 

 

Megi, Maja in Jerica 
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PETEK, 24.5.2019 

Zbudili sva se ob osmih in spet sem bila skoraj prisiljena jesti meso, zraven pa je Tamara 

spekla neko jed brez posebnega imena, videti je bila je kot mini burek, a bilo malo 

drugačnega okusa - mešanica med pito in skutnim burekom. Bilo je dobro in najedla sem se 

do sitega in zaman zavračala še en kos, ker se je vedno na mojem krožniku znašel še eden. 

Nisem bila prepričana o uporabi pribora, a sem imela občutek, da jedo s priborom samo zato, 

ker sem jaz zraven. Po zajtrku mi je ponudila še njihov domači med na debelo namazan v 

štručki z maslom, in nesramno bi bilo, če bi ga zavrnila, zato sem se skoraj razpočila od toliko 

hrane. Tistega jutra sem spoznala tudi Janinega očeta. Okoli desetih sva se z Jano odpravile 

peš do avtobusne postaje in vstopili na trolo, ki ni bila ravno v dobrem stanju, zato je bila 

vožnja do šole zelo adrenalinska. Sledile so ne najbolj zanimive priprave na proslavo, sem pa 

imela možnost spoznati veliko novih ljudi, s katerimi smo navezali stike. Sklepanje novih 

prijateljstev je bilo zelo zabavno in upam, da se bomo s temi puncami še kdaj videle. Ker 

proslave nismo ravno razumele, nam je bilo v olajšanje vsaj to, da je bila dolga samo dobro 

uro. Opazile smo tudi, da je na obisk prišel naš ravnatelj. Strinjale smo se, da bi lahko 

predlagale, da bi imeli tudi mi dan šole, saj na ta dan niso imeli pouka. Za kosilo smo imeli 

čevapčiče, ki sicer niso bili spečeni na žaru, zato sem bolj uživala v svežih kumarah in 

paradižniku. Popoldne sem preživela v družbi Jane in njenih dveh prijateljic. Odšle smo do 

vodnega parka in tam odkrile ogromno paglavcev in žab. Malo sem se zamislila tudi ob 

pogledu na betonsko ograjo, ki je park ločevala od ceste, vrh nje pa je bila speljana bodeča 

žica. Bolj sem uživala ob izletu na kmetijo malo oddaljeno od mesta, kjer smo se na vrtiljaku 

pošteno navrtele, pogledale konje in mala kužka ter se sprostile. Za konec smo si privoščile še 

sladoled. Ko smo prišle domov pa smo morale pojesti še neko pecivo in potico. Pol ure 

kasneje je bila večerja in seveda sem bila prijazna in poskusila sem domače pogačice, česar 

nisem obžalovala, saj so bile res dobre. Za večerni prigrizek so bile sočne jagode. Prepričana 

sem bila, da pogačic ne bom jedla nikoli več. Zaspala sem z mislijo na sobotni turnir, zopet pa 

sta me v sanje pospremila televizija in škripajoči kavč. 

 

Jerica, Jana, Mina in Dunja 
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SOBOTA 25.5.2019 

Zbudili sva se ob pol osmih in jaz sem spakirala še zadnje stvari. Za zajtrk pa so bile pogačice 

in nisem imela izbire, spet sem se jih najedla. Tudi žvrkljanega jajca običajno ne jem za 

zajtrk, a sem ga pojedla z mislijo, da je to moj zadnji obed za to mizo. Komaj sem čakala, da 

se bom končno lahko malo gibala in vsa vesela sem se preoblekla v športno opremo. Turnir je 

bil res super. Uživala sem v igri, nasmejali smo se tudi med igro, ko se je sesedla mreža. 

Zasluženo smo se veselili zmage na zadnji tekmi in potem z veseljem navijali za ostale ekipe, 

ki so bile za nas premočne. Ves dan je minil v športnem duhu, odpravile pa smo se tudi na 

manjše raziskovanje šole. Spoznale smo šolsko psico Mičkota in splošno stanje šole, 

neurejena stranišča in bile smo vesele, da živimo v Žireh. Po podelitvi in kosilu je sledilo še 

malo zabave in igranja odbojke mešano z drugimi ekipami. Bil je najtoplejši dan zame letos in 

uživala sem ob nošenju kratkih hlač.  Ko smo se že skoraj začeli poslavljati, je za dobro 

voljo poskrbel njihov učitelj športne vzgoje Vesko, ki nam je vsem častil sladoled. Po skoraj 

enournem poslavljanju in neštetih objemih in poljubih smo končno sedli na avtobus in se tudi 

celo pot nazaj maksimalno zabavali. Ker smo bile tako zelo navajene govoriti srbsko, smo se 

odločile, da se bomo tudi po poti pogovarjale srbsko. Jaz sem vztrajala skoraj do enajstih, 

potem pa sem napol zgroženo ugotovila, da sploh ne znam več govoriti slovensko. Ni bilo 

tako grozno, saj sem hitro začela govoriti nazaj svoj jezik, še vedno pa se mi zdi zabavno 

govoriti srbsko. Tudi pot nazaj je hitro minila in ob enih v nedeljo prispeli v Žiri, si rekli 

lahko noč in naš izlet se je zaključil. Vsekakor bi rada to še kdaj ponovila, ker je bilo res 

fantastično.  

Jerica Jesenko, 8. c 
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POROČILO: SRBIJA  

Marjana in Anastasija 

V četrtek, 23. maja se nas je deset učenk, ki obiskujemo krožek odbojke iz osmih in devetih 

razredov, in pa učitelja Barbara in Miha odpravili v Srbijo, natančneje v Jakovo. Iz Žirov smo 

se odpravili okoli sedme ure zjutraj. Med vožnjo smo naredili nekaj postankov in po dolgih 

desetih urah prispeli v Jakovo. Pred šolo so nas že čakale učenke - naše sovrstnice, učitelja 

športne vzgoje in starši Marjana in Anastasija učenk, ki so nam nudili prenočišče. Jaz sem bila 

gostja eno leto starejši Anastasiji, ki trenira tenis. Sprejela me je njena babica, saj je imela 

trening. Z njeno babico sva se odpeljali domov in kmalu zatem je prišla Anastasija s treninga. 

Živi v sosednji hiši. Predstavila mi je svojo mami in razkazala mi je hišo. Ko je bila ura pol 

sedmih, sva se peš odpravili do šole, saj je bila tam prireditev folklorne skupine. Med potjo 

sem srečala veliko potepuških psov in mačk. Ko sva prispeli do šole, smo si v telovadnici OŠ 

Vožd Karađorđe 

ogledali prireditev. Ob koncu predstave pa sva se odpravili še na sladoled. Zvečer sem kar 

hitro zaspala, saj me je vožnja zelo izmučila.  Naslednji dan učencem ni bilo treba iti v šolo, 

saj je bil dan šole. Zjutraj sva  se z Anastasijo zbudili, pojedli zajtrk in kmalu je bila ura ena, 

ko je bila v šoli predstava. A  Anastasija je imela trening tenisa in jaz sem odšla z njo. Trening 

je imela blizu Beograda. Z nama pa je odšla tudi njena mami. Med tem ko se je Anastasija 

ogrevala, pa sva z njeno mami odšli na malo daljši sprehod do starega Savskega mostu in do 

reke Save. Vozniki avtomobilov so bili zelo nestrpni. Šli sva mimo večjih nakupovalnih 

centrov in parkov. Ko sva se vrnili, sva si še malo ogledali Anastasijin trening. Po koncu 

treninga pa smo imele v načrtu, da si ogledamo muzej letalstva v Surčinu, a bil je zaprt. 

Popoldan pa je k Anastsiji prišla njena prijateljica Nina. Skupaj smo spekle čokoladne 

kolačke in se igrale s psičkom Flekom. Zvečer pa smo se odpravile v kavarno na »plazma 

shake«. Ni pa mi bilo všeč, ko so nekateri  kadili v kavarni, saj pri nas to ni dovoljeno. 

Naslednje jutro smo se ob 8:30 zbrali pred šolo, saj smo imeli turnir v odbojki. Dosegle smo 

odlično peto mesto. Popoldne, okrog četrte ure pa smo se začele poslavljati. Vse sovrstnice, ki 

so nas gostile, so bile zelo prijazne in od njih se je bilo kar težko posloviti, saj smo se v teh 

treh dneh zelo navezale. V Žiri pa smo prišli okrog ene ure zjutraj.  
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V Srbiji mi je bilo zelo všeč, saj sem spoznala nove prijateljice, naučila sem se veliko novih 

besed in doživela sem še eno zelo zanimivo in zabavno novo avanturo. 

 Marjana Frelih, 8. a 

 

POROČILO O DOGODIVŠČINI V SRBIJI! 

 

V četrtek zjutraj smo se odpravili na dolgo vožnjo v Srbijo. Pot nam je kar hitro minevala, 

zato smo kmalu prišli do Srbije, do Jakova in se razdelili po družinah. Gostitelji so poskrbeli, 

da smo bila dekleta v teh treh dneh pošteno sita. S Snežano sva v prostem času igrali odbojko, 

z njeno družino pa smo se v petek odpeljali v glavno mesto Srbije – Beograd. Tam smo se 

srečali s prijatelji ter se odpravili na sprehod po mestu, nato pa smo si ogledali še živalski vrt 

ter Muzej iluzij. Zadnji dan nas je čakala odbojkarska tekma. Čeprav smo zasedle peto mesto, 

smo bile zelo vesele. Najbolje mi je bilo, da sem se spet srečala s prijateljico Snežo in da sem 

malo spoznala, kako živijo v Srbiji. Ni mi pa bilo všeč, da so bile povsod smeti ter potepuški 

psi.     

 

 

          Megi in Sneža 

Megi Govekar, 7. a 
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IZLET V SRBIJO 

 

Iris, Miša, Darja, Doroteja 

V četrtek, 23. 5. 2019, smo se ob 6.30 dekleta osmih in devetih razredov ter učitelj športa 

Miha in učiteljica Barbara zbrali pred telovadnico OŠ Žiri ter se pripravili za odhod na 

odbojkarski turnir v Srbiji. Po poti smo naredili par postankov, kjer smo si lahko kupili hrano, 

pijačo itd. Kljub deveturni vožnji, nam je čas hitro minil in že smo prispeli v Srbijo. Tam smo 

se pozdravili z domačini, pri katerih smo tudi stanovali naslednje tri dni. Bivali smo v 

manjšem mestu Jakovo, v katerem je približno 6000 prebivalcev. Pri sporazumevanju ni bilo 

veliko težav. Uradni jezik je srbščina, ki sodi k slovanskim jezikom in je precej podoben 

slovenščini, njihova uradna pisava pa je cirilica. V četrtek smo si zvečer šli ogledat folklorni 

nastop v OŠ Vožd Karađorđe, poimenovana po srbskem revolucionarju Đorđu Petroviću 

(Karađorđe). Šola je precej stara in slabše opremljena. Po nastopu smo se odpravili peš nazaj 

v hišo. Opazila sem, da se večina ljudi tam vozi z avtomobili oz. motorji. Na poti se je 

prikazalo tudi veliko raznoraznih potepuških psov in mačk, ki so prosto hodili po mestu in 

iskali hrano. Naslednje jutro smo zajtrkovali ter se odpravili po kraju Jakovo. Ogledali smo si 

konje, s katerimi tekmujejo na raznovrstnih konjeniških igrah. Kmalu zatem smo se napotili v 

šolo, kjer je potekala proslava. Odvijala se je v telovadnici, ki je bila v primerjavi z našo 

precej manjša. Proslava je potekala približno dve uri. Preostanek dneva smo preživeli s hojo 

po mestu, trgovinah in gostilnah. Tam večinoma jedo meso in nezdravo hrano, vendar 

prodajajo tudi raznorazno zelenjavo in sadje npr. jagode, paradižnik … Ob trgovinah so imeli 

tudi menjalnice, kjer smo lahko menjali denar. Uradna denarna enota so srbski dinarji. 

Naslednji dan nas je čakal turnir v odbojki proti ekipam Srbije in Bosne. Čeprav nismo 

zmagale, smo se vendar le potrudile in se zabavale ter osvojile peto mesto. Po podelitvi 

medalj in nagrad smo se vsi skupaj udeležili kosila. Ob tej priložnosti smo se spoznali z 

igralkami drugih narodnosti. Vsi skupaj smo šli na igrišče odigrat še zadnjo igro odbojke. Že 

je prišel čas odhoda. Zadnje tri dni smo se zelo navezali, zato se je bilo težko posloviti. 

Naredili smo še par fotografij in se napotili proti domu. Po poti smo se večinoma pogovarjali 

o vseh dogodkih, ki so se nam pripetili, zato smo pozabili na čas in v hipu smo prispeli v 

Slovenijo. Dan smo zaključili z pozdravom.  

Bila je nora dogodivščina, ki je nikoli ne bom pozabila. 
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      Darja, Iris, Miša, Alexandra, Dorotej i Vuk 

Miša Starman, 8. a 

 

VTISI IZ SRBIJE 

Jaz sem se imela zelo v redu v Srbiji. Pri družini, kjer sem bivala, smo se igrali razne igre in 

se zabavali. Zadnji dan smo igrali odbojko proti drugim ekipam, kar pa nam je šlo zelo dobro. 

Upam, da bomo še kdaj šli v Srbijo. 

 

Miša in Iris z mladima gostiteljicama 

Iris Jereb, 8.  
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GOSTOVANJE V SRBIJI 

V četrtek, 23. 5. 2019 smo se učenke OŠ Žiri z Barbaro Tutta in Miho Mlinarjem odpravile na 

dolgo pot proti Srbiji, in sicer kot ekipa desetih odbojkaric.  

Vožnja je bila kar precej dolga, a zaradi prijetne družbe zabavna in prav nič dolgočasna. Med 

potjo je prav vsaka težko pričakovala, da se pripeljemo mimo table z napisom »Jakovo«. Jakovo 

je seveda kraj, v katerem smo preživele tri na žalost kratke, a krasne dni.  

Sneža, Megi, Taja, Teodora v Beogradu 

 

Ko sem zagledala, OŠ Vožd Karađorđe, sem kar skočila iz sedeža. Temu je bil vzrok veselje, 

pa tudi neučakanost. Vsaka je dobila svojo gostiteljico, s katero je odšla domov. Moja 

gostiteljica je bila Teodora, s katero sva se zelo dobro ujeli. Že med potjo, ko sva hodili proti 

njenemu domu, sem videla polno ubogih, sestradanih psov in mačk, kar v Sloveniji ni tako 

pogosto. Družina, pri kateri sem bivala, je bila zelo prijazna in prijetna, kar se je tudi 

pričakovalo, saj so v Jakovu vsi zelo prijazni in vljudni. Darilo sem jim izročila že prvi dan, tik 

pred nastopom folklorne skupine. Bili so ga zelo veseli. S Teodoro sva skupaj odšli na folklorno 

predstavo. Tam sem spoznala ogromno novih prijateljic, ki jih že močno pogrešam. V Srbiji je 

tako, da ko nekoga spoznaš ti izroči roko in reče »drago mi je«, ko pa se z nekom pozdraviš te 

ta objame in običajno tudi poljubi na lice. Folkloro so plesali usklajeno in dobro pripravljeno, 

tako kot imajo v tradiciji. Zanimivo pa je bilo predvsem to, da folkloro tam pleše skoraj vsak. 

V petek sem z gostiteljico odšla v šolo, kjer smo si ogledali predstavo, posvečeno dnevu šole. 

Srečala sem Emilijo, ki sem jo gostila. Imeli sva kratek pogovor, potem pa sva s Teodoro odšli 

domov. Popoldne, po kosilu smo se s Teodoro in njeno mami z avtobusom odpeljali v glavno 
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mesto Srbije, Beograd. Avtobusi so starejši, neudobni in bolj polni kot naši. Na avtobusih je 

običajno zelo velika gneča. Všeč pa mi je bilo to, da so brezplačni. Na avtobus samo vstopiš in 

sestopiš, brez kakršnega koli plačila. Ko smo prišle v Beograd, smo si najprej ogledale mesto. 

Mesto je bilo precej onesnaženo, predvsem reke in ceste. Naredila sem ogromno fotografij, ki 

si jih lahko danes ogledujem doma. V Beogradu pa sem srečala Megi, Snežano in njeno družino. 

Skupaj smo odšli na festival, kjer so peli, plesali, mimo hodili razni risani junaki ... Tam pa so 

bili na razstavi tudi tanki in stari zemljevidi. Nastalo je še več fotografij. Po ogledu festivala 

smo se z Megi in njenimi gostitelji ločili. Z mojimi gostitelji smo odšli v Muzej iluzij. S Teodoro 

sva postali prava fotomodela, saj sva se fotografirali prav na vsakem koraku. Kasneje so bili 

naši trebuščki lačni in šli smo v McDonalds, zatem pa domov, kjer sva s Teodoro še pojedli 

sočne jagode in kmalu zaspali. 

V soboto smo se udeležili 11. mednarodnega turnirja v odbojki, kjer se je naša ekipa odlično 

odrezala in si kljub težki konkurenci priborila eno zmago. Uvrstile smo se na 5. mesto, nad 

katerim smo bile povsem navdušene. Krasile so nas medalje in nasmehi na obrazu. Imeli smo 

skupno kosilo, potem pa še kratko druženje. Kmalu smo se zopet odpravili na dolgo pot, a tokrat 

proti domu. Z vsemi prijateljicami smo se močno objele in poslovile.  

Bilo je res fantastično in nepozabno. Pridobila sem polno novih izkušenj. Srčno upam, da to še 

kdaj ponovimo. 

 

Taja Vončina, 8. c    

 

 

POROČILO O POTOVANJU V SRBIJO 

V tem poročilu vam predstavim, kako je potekalo moje potovanje. 

  V četrtek, 23. maja, smo se odpravili na pot v Srbijo. Šlo nas je deset deklet, ki igramo 

odbojko, ter učitelja Barbara in Miha. Iz Žirov smo odšli že zjutraj, po poti naredili nekaj 

postankov in po dolgi vožnji prispeli do šole v Jakovu. Tam so nam najprej povedali, pri 

kateri od punc bomo gostovale naslednje tri dni. Mene so dodelili super punci Valentini. Po 

uvodnem srečanju smo se odpravili do njenega doma, se spoznali in malo pogovarjali, šli 

pogledat konje pred hišo, nekaj pojedli ter se uredili za predstavitev, kjer so plesali folkloro. 

Valentini je mami naredila prav posebno frizuro, kakršno so imele vse plesalke. Ko smo 

prispeli do šole, smo si skupaj s prijateljicam ogledale predstavo. Tam je plesalo veliko fantov 

in deklet vseh starosti. Po predstavi smo se malo sprehodili po njihovem mestu. Opazila sem 

veliko potepuških psov. Nekateri so skakali kar pod avte in po cesti. Z Valentino in nekaj 

prijatelji smo nato odšli proti domu.  
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  Naslednji dan smo se zbudili in najprej pozajtrkovali. Pri zajtrku so imeli nekakšne 

hrenovke, skuhane s plastiko, kar se mi je zdelo nenavadno. Nato smo šli ven jahat konje z 

Valentino in njeno najboljšo prijateljico Leno. Zatem smo odšli do šole na proslavo. Po kosilu 

smo Valentina, Lena, Valentinina sestra Andreja in jaz odšle z avtobusom do neke poti, kjer 

so mi posodile rolerje, da smo lahko rolale. Zanimivo se mi je zdelo, da so tam avtobusi  

 

Valentina, Andreja, Teodora, Tjaša, Tamara, Ana in Dunja                 Tamara, Lena, Valentina in Andreja 

brezplačni ter ima vsak avtobus svoj internet. Ker je bila tam pot slabo urejena, smo se  

odločile, da se gremo peljat s kočijo. Imeli smo se lepo in veliko smo se nasmejali. Opazila 

sem, da se tam vsi med seboj poznajo in se pozdravljajo. Potem smo igrale odbojko na 

dvorišču ter bile še malo pri konjih. Zvečer smo odšle še z nekaj prijateljicam v bar na 

»plazma šejk«, nato pa smo utrujene odšle domov.   

  Sledil je zadnji dan. Že zjutraj smo odšli v šolo na turnir odbojke. Na koncu smo bile na 5. 

mestu, a smo bile vseeno zelo vesele. Spoznale smo se tudi z nekaj Bosankami, ki so se prav 

tako udeležile turnirja. Po tekmah smo si kupile še nekaj spominkov in okusne jagode. Kmalu 

je prišel čas za slovo. Preden smo odšli, smo si privoščili še sladoled. Okrog 17. ure smo se 

poslovili in odšli proti Sloveniji.  

Jaz sem te dni zelo uživala, saj so bili vsi zelo prijazni ter smo se dobro razumeli in upam, da 

se še kdaj vidimo.  

 

Tamara Bogataj, 8. b  
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 POROČILO: SRBIJA ( 23.5.–25.5.): 

 

    Valentina, Ana, Tjaša in Dunja 

V četrtek, 23. 5. 2019, smo se učenke odbojkarskega krožka odpravile v Srbijo, natančneje v 

mesto Jakovo, ki je od glavnega mesta Srbije oddaljeno dobrih 45 minut. 

Ob 6:30 smo se še vse zaspane zbrale pred šolo, nato pa smo se počasi odpravile proti Srbiji. 

Pot smo si popestrile z glasbo in s petjem, nekatere pa so delček poti tudi prespale.  

Okoli 15:30 smo končno prišli pred OŠ Vožd Karađorđe Jakovo iz Surčina, kjer so nas veselo 

pričakale gostiteljice. Jaz sem se z mojo gostiteljico že prej poznala, saj sem jo jeseni gostila 

pri meni doma. Pri njej doma mi je najprej razkazala hišo, nato pa sva si privoščili pozno 

kosilo. Kmalu zatem sta skupaj z njenima bratcema iz službe prišla njena starša. Zvečer sva 

morali oditi nazaj v šolo, saj smo imeli ogled folklorne skupine, ki je trajal kaki dve uri. 

Mislim, da nam je vsem bila predstava malce dolgočasna, ampak vseeno zanimiva. Po koncu 

ogleda folklorne skupine sva jaz in moja gostiteljica ostali na šolskem dvorišču, kjer sva se 

družili z njenimi prijatelji. Njena najboljša prijateljica je prav tako gostila Slovenko, Ano, 

zato sva večino časa preživeli skupaj. 

Naslednji dan sva skupaj z gostiteljico pospremili njenega bratca v šolo, nato pa sva opazovali 

generalko proslave, ki se je začela ob 13. uri. Proslava je bila namenjena dnevu njihove šole. 

Po koncu prireditve smo mislili oditi v Beograd, a zaradi napovedanega dežja nismo odšli. Z 

Ano in najinima gostiteljicama smo se nato odločile, da si ogledamo Jakovo. Odšle smo do 

nogometnega igrišča, kjer smo se družile, spoznavale nove ljudi ter igrale nogomet. Ko se je 

dan približeval koncu, smo se odpravile domov. 
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V soboto smo ob 9:30 zbrale v šoli, kjer smo imele tekmo;  v naši kategoriji je sodelovalo šest 

ekip. Me smo prvi dve tekmi izgubile, tretjo pa gladko zmagale. Zadovoljile smo se s petim 

mestom, kar je odlično, saj ne treniramo redno. Ob 12. uri je bila slavnostna podelitev, zatem 

pa kosilo in nekaj prostega časa, ki smo ga namenile druženju. Malo pred 17. uro smo s 

težkim srcem zapustile Srbijo in  hvaležne smo za vse lepe spomine, ki smo jih pridobile. 

Domov smo prišli v nedeljo, 26. maja, okoli 1. ure zjutraj.  

Najbolj si bom zapomnila to, da se tam dekleta in fantje družijo med seboj bolj kot pri nas. 

Vsakič, ko se srečajo, se objamejo in si dajo poljub na lice, kar je po mojem mnenju zelo lepo. 

Pri nas tega na žalost ni. Spoznala sem veliko novih prijateljev in srčno upam, da se bomo 

nekega dne ponovno srečali. 

 

Tjaša Bogataj, 9. c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valentina, Ana, Tjaša in Dunja 
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VŠEČNOSTI IN RAZLIKE V SRBIJI 

 Ni mi bilo všeč, da so bili zapuščeni psi po ulicah in so kar skakali pred avte. 

 Po ulicah in v šoli sem opazila kar nekaj smeti, ampak me to ni motilo. 

 Všeč mi je bilo, da imajo veliko ponudbo lokalov s hrano, menjalnic denarja, lekarn 

… 

 Malo me moti, da se moramo mi prilagajati njihovemu jeziku, ampak jaz sem imela 

srečo, da je Iskra, punca, ki me je gostila, znala govoriti angleško. 

 Zelo so mi bili všeč parki in igrišča. 

 Zadovoljna sem bila, ker so znaki poleg cirilice napisani tudi v latinici. 

 Zelo mi je bil všeč njihov folklorni ples, ki je bil zelo dinamičen in zanimiv. 

 Všeč mi je bilo, da so imeli pred šolo igrišče za odbojko, nogomet … 

 Voda je imela okus po kloru – kot iz bazena. 

 Zelo zanimivo se mi je zdelo, da jim ni treba plačevati za vožnjo z avtobusom.  

 Vsi avtobusi so rumeni. 

 Imele smo se zelo fajn in zelo smo se zabavale  

 

 

 

Maja, Iskra in kuža Lave  

Maja Govekar, 8.c 

 


