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UVOD IN ZAHVALA
Prav je, da šolski časopis ISKRICE pričnem z zahvalo, ki je namenjena vsem
učiteljem mentorjem in učencem, ki so se trudili skozi celotno šolsko leto ter poskrbeli
za iskrice – utrinke v besedi in sliki, s katerimi smo polepšali konec šolskega leta
2018/2019. Naj bo to lahkotno branje, ki bo popestrilo kakšen počitniški trenutek,
obudilo spomin na zanimive dogodke letošnjega šolskega leta. Za nami je uspešno
šolsko leto, pred nami pa čas, ki ga bomo izkoristili zase, za svoje najdražje in tiste
drobcene stvari, ki nas osrečujejo, nam dajejo krila.
UČENCI - spoštujte sebe, ljudi, ki jih srečujete na svoji življenjski poti, okolje, v
katerem živite, jezik, ki ga govorite, IŠČITE IN STREMITE ZA ZNANJEM, ki mora
ostati vrednota in ponos slehernega človeka. Bistvo življenja ni v besedah, ampak v
dejanjih, ki jih vodi SRCE. Verjemite, pozitivne misli odpirajo številna vrata in porajajo
nove, lepe vezi. Samo tako lahko svet postane boljši, lepši.
Zaupajte vase in pogumno stopajte po poti, ki ste si jo začrtali.

Barbara Peternel, mentorica novinarskega krožka

Učenci iz 4.a
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ŽIROVSKI SIMBOLI
Vsak se boji zmaja Lintverna,
ki pod Žirkom solze toči.
Kadar je še posebej žalosten,
nam kotlino s solzami namoči.
Poleg Lintverna so na našem grbu še žiri trije
in na sredini bela reka se vije.
Žiri so dobile ime po žiru
in tukaj življenje poteka v miru.
Zastava pa je modra in rumena,
z majhnimi žiri okrašena.
V Žireh nas obkrožajo smreke,
čevlji in tudi čipke.
Smo preprosti in iznajdljivi,
saj znamo šivati tudi obleke.
Ivana Novak, 9. a
DOMOVINI …
V našem jeziku je napisano veliko pesmi, ki obravnavajo ljubezen do domače dežele.
O njej pesni veliko pesnikov, med njimi tudi največji slovenski pesniki France Prešeren
v Zdravljici, Valentin Vodnik v Dramilu in Simon Gregorčič v Soči.
Prešeren v pesmi Zdravljica svojo ljubezen do domovine vidi v ljudeh, dekletih in
mladeničih, nad tujce, ki pa nam hočejo vzeti zemljo, pa kliče grom in smrt. Narodom
napoveduje srečo in svetlo prihodnost, predvsem pa sodelovanje. Zdravljica je pivska
pesem ali napitnica, v kateri nazdravlja vsem ljudem slovenskega naroda, ki so
dobrosrčni. Pesem je v obliki čaše, zato jo imenujemo tudi likovna pesem.
Soči je pesem, ki pripoveduje o reki Soči, ki je zelo bistra in najlepša slovenska reka.
Gregorčič opisuje njeno lepoto. Rad gleda njene valove in gore okrog nje. Tudi on piše,
naj reka brani domovino, če bodo prišli tujci nad nas. Naj poplavi in naj krvava teče, če
bo potrebno. Pesem je sestavljena iz ene same kitice. Ima sedemdeset verzov.
Vodnik v Dramilu Slovencem pove, kako lepa je naša dežela, mi pa se tega sploh ne
zavedamo. Zato ima tudi naslov Dramilo, ker nas predrami ali prebudi. Piše o delovnih
in lepih ljudeh. Ima tri kitice, vsaka ima šest verzov.
Na svojo domovino gledam kot na mater naših čudovitih gora, voda, jam, pokrajin in
vseh drugih dragocenosti, predvsem pa mater vseh slovenskih ljudi. Zelo jo spoštujem,
čeprav bi kaj spremenil. Predvsem sem ponosen, da lahko tako majhen narod naredi
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vse, ampak le pod pogojem da stopimo skupaj, kar pa naredimo dostikrat, kar mi je
tudi všeč. Presrečen sem, da živimo v miru, brez nasprotij in lakote in upam, da za
vedno tudi tako ostane.
Mislim, da je narodna zavest pri nas premajhna, saj se ljudje izseljujejo, kajti ne vedo,
kako lepa je v resnici naša Slovenija.
Jakob Demšar, 9. c

Pisali smo zlate pesmi
KOŠČEK ZLATA
Košček zlata je najboljša stvar na svetu
in tudi najlepša stvar na planetu.
Tega koščka zlata nikomur ne dam,
ki ga pri sebi v skrinji imam.
Ula Mur, 3. c

ZLATI UHANI
Za moj krst dobila sem zlato,
ki podarila ga je mama.
Zlata nisem več rabila
in sem ga takoj podarila.
Neca Seljak, 3. c

ZLAT PRSTAN
Mož mi kupil prstan je,
lep je kakor detece.
Nosim ga ves dan in noč,
dokler dete ne zakliče na pomoč.
Nina Mazzini, 3. c
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ZLATA KRONA
Nosim zlato krono,
ki mi jo je podaril moj nono.
Blešči se kakor biser,
a vidim jo samo v temi.
Ko me kuža zjutraj zbudi,
krona že izpuhti.
Liza Krvina, 3. c

ZLAT TELEFON
Zlat telefon najraje imam,
čisto vse zanj jaz dam:
hišo, denar, države vse
samo, da telefona ni videl nihče.
Eva Pečelin, 3. c
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Kaj vse nam pomeni mama …
Mama je najboljša mama,
vedno vse pospravlja sama,
zdaj pomagala ji bom,
ker prekrut je ta naš dom.

Ker mama dragocena je,
prišparajmo jo, da bo dlje,
ker brez mame ne moremo živet,
potem bi umrl ves ta svet.
Nina Mazzini, 3. c

MAMI TI SI MOJ ZAKLAD
Mami je včasih srečna,
potem pa je tečna.

Mami rada je ribe,
in hodi v hribe.

Mami mi je dala življenje
in veselje.

Mami imam te rad,
in ti si moj zaklad.
Gabrijel Pišljar, 3. b
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MAMA
Mama je srečna,
včasih tudi malo tečna,
bodi srečen, da jo imaš,
ker z njo se lahko igraš.

Ti si boljša kot denar,
saj te uporabim za milijonar.
In ko te več ne bo,
bom pogledal v nebo.
Erik Peternelj, 3. b

Beseda mama mi pomeni človek, ki mi je podaril življenje. Beseda mama mi pomeni
najlepše, kar bi si lahko želela. Mamo imam rada zato, ker je pač moja mama in zato,
ker mi vedno pomaga.
Nina Mazzini, 3. c

Mama je človek, ki jo imam zelo rad. Rad pa jo imam zato, ker skupaj hodiva v hribe.
Primož Burnik, 3. c

Mama mi pomeni vse. Mamo imam rad zato, ker mi skuha kosilo, zašije kostum in
ker mi kupi veliko stvari.
Gal Markelj, 3. c
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Postali smo detektivi in pisali detektivske zgodbe
UKRADEN AVTO V ŽIREH
Lepega nedeljskega popoldneva je Zoja opazila, da pred hišo ni njenega avtomobila.
Zoja je poklicala detektiva Aneja in Matevža, ter jima povedala, da so ji ukradli avto.
Detektiva sta vzela svoje pripomočke in odšla na kraj zločina. Po ogledu kraja zločina
sta imela krog osumljencev. Osumljeni so bili: Bine, Jaka, Matic, Juruj in Jani.
Storilca so ujeli, ker je pustil veliko sledi, ki so vodile do Matičeve hiše. Roparja
Matica so peljali v zapor. Tako sta Anej in Matevž rešila že svoj 42. primer.
Anej Mazzini, 3. c

UKRADEN ZLAT POVODEC
Ati, mami, bratec in Ana so šli z Rudijem na sprehod po mestu. Ana je peljala psa
Rudija na zlatem povodcu, a se ji je iztrgal iz povodca. Ana je začela jokati, takrat pa
je mimo pritekel še ropar in Ani iz roke iztrgal zlat povodec. Hitro so obvestili policijo
in ropar je bil kmalu za rešetkami. Povodec je vrnil Ani, Rudija pa so prav tako kmalu
našli. Vse se je srečno končalo.
Jani Oblak, 3. c

ROP PREDSEDNIKOVEGA AVTA
Neki ropar je predsedniku ukradel avto. Ko je predsednik to opazil, je brž poklical
detektiva. Detektiva sta s seboj prinesla detektor za kovino in lupo. Kljub iskanju,
roparja niso našli. Mislili so, da je to naredil predsednikov sosed, a tudi on ni bil. Na
koncu so se vsi začeli krohotati, saj je predsednik ugotovil, da je avto pustil v
avtopralnici.
Maks Mlinar, 3. c

UKRADENA ZLATA ZAPESTNICA
Rokova babica je imela rojstni dan. Rok je odšel v zlatarno, da bi ji kupil zlato
zapestnico, toda zapestnice ni bilo tam. Zlatar je rekel, da so jo ukradli. Rok je želel
postati detektiv, zato je bila ta naloga prva zanj in se je odpravil na delo. Videl je
gospoda, ki je pred Rokom šel iz zlatarne, ter se je obnašal čudno in sumljivo. Šel je
za njim, za njegovimi čevlji, saj so bili mokri. Rok je hitro prišel na sled lopovu in ta je
opazil, da ga nekdo lovi. Tat je po nesreči stekel v slepo ulico in Rok ga je ujel. Rok
je za nagrado dobil zapestnico brezplačno. Odnesel jo je babici in babica je bila zelo
vesela.
Jona Kristan, 3. c
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NEVIDNA JAKNA IN KAMEN MOČI
Ponoči se je zgodil rop, ker so pozabili prižgati alarm. Vzeli so nevidno jakno in
kamen moči. Na pomoč sta prišla detektivka Ela in zvesti pes Pazi. Ela je povedala,
da je našla las doktorja Zete in Tilnov klobuk, kar je pomenilo, da sta osumljenca.
Nekaj časa sta s kužkom še iskala sledi in Pazi je našel neznano vrečo. Ugotovila
sta, da je vreča stara deset let in da teh vreč ne delajo več. Odpravila sta se k Tilnu,
da ga zaslišita. Tilen je prisegel, da ni ukradel nevidne jakne in kamna moči, ker tega
ne bi znal zadržati zase. Detektivka Ela mu je verjela, ker ga je poznala. S Pazijem
sta vzela povečevalno steklo, s katerim sta našla prstni odtis in potem sta s prahom
za prstni odtis našla še več odtisov. Ugotovila sta, da je zločinec Peter. Ujela sta ga
in dala v zapor. Za pogum sta dobila nevidno jakno in kamen moči. Z njima sta rešila
še veliko primerov.
Sara Podlesek, 3. c

DETEKTIVA NAJDETA FERRARIJA
Včeraj je izginil Ferrari za 1.000.000 $. S Teom sva za sledmi gum prispela do
trgovine. Tam sva opazila, da je bila stena razbita. Teo reče: »Tudi na drugi strani je
stena razbita.« »Hej tu so sledi gum,« sem rekel. Šla sva naprej, sledi so peljale do
Jokerjevega skrivališča. K sreči Jokerja ni bilo notri. Vzela sva avto in ključe, potem
sva se peljala do trgovine z avti in se poslovila. Zaželela sva si, da rešiva še kakšen
primer.
Tian Petrovčič 3. b

IZGINIL JE PES
Nekega dne sva se s psom Bobijem igrala. Mami me je poklicala na kosilo. Ko sem
prišla nazaj, psa ni bilo več. Oblekla sem suknjič, vzela očala in torbo s pripomočki.
Iskala sem ga na mestnem trgu Ljubljana. Sledila sem majhnim drobnim tačkam, ki
so vodile do jame. Našla sem ga v jami med kupom briketov. Pripela sem ga na
povodec in ga peljala domov. Zdaj nikoli več ne pobegne.
Hana Hašić, 3. b

IZGUBIL SEM KLJUČE
Tistega dne sem se v šolo odpravil sam. Ostali so odšli pred menoj. Oblekel sem se,
pozajtrkoval in se odpravil po stopnicah. Spodaj sem se obul in dal torbo na rame. Ko
sem hotel zakleniti, ključev ni bilo nikjer. Vse sem preiskal, a ni jih bilo ne na polički,
tudi ne na tleh. Potem me je v roki nekaj zažulilo. Bil je obesek od ključev. Samo
zasmejal sem se.
Na srečo se je moja zaskrbljenost hitro rešila, saj sem ključe imel ves čas pri sebi.
Maks Novak, 3. b
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IZGINIL JE DAVID
Nekega lepega pomladnega dne je izgini fant David. S prijateljem Brinom sva ga šla
iskat. Najprej sva ga iskala na igrišču pri šoli. Tam je bilo veliko otrok, a Davida ni bilo
med njimi. Potem sva se odpravila po stezi proti gozdu. Mislila sva, da se je skril med
drevesa. Iz torbe sem vzela lupo. Mislila sva, da bova opazila Davidove stopinje. Nič
nisva našla. Pogledala sva pod vsak grm. Prestrašila sva veliko ptic. Klicala sva na
ves glas. Ni se oglasil. Tudi med smrekicami ga ni bilo. Skrbelo naju je, kje je. Prišla
sva iz gozda na travnik. Travnik je bil pokošen. Ob robu so bile zložene bale.
Zaslišala sva smeh. David je za balami sena lovil metulja. Vesela sva bila, ker sva ga
našla.
Sara Deronja, 3. b

DUHEC V TRGOVINI S POHIŠTVOM
Duhec je bil čisto brez pohištva. Šel je v trgovino s pohištvom, videl je lep kavč. Zaljubil
se je v kavč. Ampak je bil 10000 evrov, to je bilo za njega zelo drago. Duhec je rekel,
nekoč se bova poročila, obljubim. Prodajalca je vprašal, če da popust za
mladoporočenca. Prodajalec je odgovoril, da ne da. Zdaj se je duhec razjezil. Na
prodajalca je dal prekletstvo. Potem je prodajalec dal popust za mladoporočence.
Duhec je izničil urok. Vzel je kavč in šel domov. Doma je legel na kavč in zaspal.
Tinkara Lavrenčič, 3.b
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DUHEC V KNJIŽNICI
Nekega dne je duhec šel v knjižnico. V knjižnico je šel peš. Ko je prišel v knjižnico je
bral knjige. Prebral je knjigo o čaranju in v knjižnici je začaral žirafo. Žirafa je pojedla
vse knjige. Ko ga je knjižničarka našla, je vprašala kdo je to storil. Duhec je rekel, da
je on. Dal je sto in odčaral žirafo. Nato je odšel domov.
Maša Kristan, 3. b

DUHEC GRE V ŠOLO
Nekega sončnega dne je duhec dobil pismo, če bi šel v šolo. Duhca je zanimalo,
kako je v šoli, zato se je odločil, da bo šel v šolo. Ko je prišel v šolo, ni bilo nobenega
duha, samo otroci. Duhec je sedel zraven najmanjšega dečka Tomija. V šoli so se
učili računanja, branja in risanja. Duhcu ni šlo ne to ne ono. Pa, če se je še tako
trudil. A nekega dne so se učili o gradovih in duhovih, to je šlo duhcu zelo dobro. A
ko so imeli matematiko, spet ni vedel. Tomi mu je rekel, da mora samo razmišljati.
Duhec se je potrudil in kar naenkrat se je spomnil. Duhec je razmišljal in vedno lažje
mu je šlo. Čez nekaj časa sta bila duhec in Tomi najboljša učenca in najboljša
prijatelja. Ko so bile dolge počitnice, se je duhec odločil, da bo hodil v šolo. Duhec je
šel v drugi razred, v tretji razred, pa v četrti, pa v peti, v šesti, v sedmi, osmi in na
koncu še v deveti razred. A zmeraj je bil s Tomijem. Duhec je bil zelo srečen, da ima
prijatelja in zna računati. Konec.
David Šparovec, 3. b

DUHEC

RAZVESELJUJE

LJUDI

Nekega dne se je duhec zbudil. Pogledal je skozi okno in videl, da so ljudje žalostni.
Odločil se je, da jih bo razveselil, šel je na ulico in začel igrati na trobento. Ljudje so
šli stran, a duhec ni odnehal, začel je žonglirati. Ljudje so prišli nazaj in se
razveselili. Duhec je bil vesel, da mu je uspelo. Vsi so bili veseli.
Maja Pisk, 3. b

Nekega dne je duhec šel v šolo, da bi pozdravil otroke. Prispel je takrat, ko je bila
malica. Otroci so se ga ustrašili, zato so začeli v njega metati hrano in čaj. Ampak se
je umazala samo tabla. Učiteljica jih je končno umirila, duhec se je predstavil. Veliko
učencev ga je prepoznalo, nekateri pa ne. Ampak nobeden se ga ni bal. Na koncu
pouka je duhec vsakemu dal eno liziko. Ko se je duhec vračal nazaj, je bil zelo vesel.
Odločil se je, da bo naslednjič tudi prišel v šolo.
Magdalena Mitrova, 3. b
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DUHEC GRE V TRGOVINO
Duhec je vstal in šel v trgovino. Vsi so se ga ustrašili, ker ga niso poznali in duhec je
ušel iz trgovine. Potem pa se je vrnil in ljudem povedal, da je prijazen. Pomagal jim je
nakupovati. Namesto prodajalcev je zlagal stvari na police. Vsi so ga imeli radi in
kupovali so mu sladkarije.
Sara Oblak 3. b

Razmišljali smo o tem, kako bi bilo, če bi bil/a reka, jezero, potoček …
JAZ SEM JEZERO
Jaz sem jezero, v meni se kopa kar nekaj ljudi. Sem najbolj čisto jezero od vseh na
svetu. Sem slovensko jezero in me vsi poznajo. V meni živi največ živali, vse so mi
všeč. Ko živali plavajo, me zelo žgečka. Ni mi ravno všeč, ker ladje spustijo dim. Všeč
mi je, ker me ljudje zelo cenijo. No, tako je pač moje življenje v resnici. Upam, da me
bodo ljudje vedno cenili.
Zoja Mazzini, 3. c

JAZ SEM MORJE
Jaz sem morje, modro in mrzlo. V brezvetrju sem mirno, ko pa pihajo močni vetrovi
nastanejo veliki valovi. Takrat na valovih deskajo deskarji. Ko se veter umiri, se z njim
umirim tudi jaz. V plitvinah ob obali se kopajo otroci. Po meni plujejo vsi, od majhnih
čolničkov, pa vse do velikih trajektov. Nekoč, že veliko, veliko let nazaj, je vame
potonila največja ladja Titanik. V meni živijo majhne ribice, srednje velike in največje.
V meni je veliko življenja, zato me ne onesnažujte in ne uničujte!
Brin Novak, 3. b
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OPISI
NAŠA DRUŽINA
Naša družina šteje pet članov: atija, mami, brata Luka, Andraž in jaz. Živimo v hiši, kjer
je prijetno. Moj ati je diplomirani inženir strojništva in nosi delovno haljo. Vodi oddelek
tehnologije. Moja mami je medicinska sestra. Nosi belo ali modra oblačila. Celi rane,
jemlje kri. Andraž, Luka in jaz skupaj hodimo v šolo. Hodimo v različne razrede, Andraž
hodi v 8., Luka hodi v 5. in jaz v 3. razred.
Manca Iglič, 3. b

OPIS PSA
Danes vam bom opisala psičko Rikico. Ima črno in belo dlako, brčice, smrček in
podolgovat gobček. Prehranjuje se s posebno hrano, saj je alergična. Živi pri moji mami
v hiši. Zelo rada se igra s svojo igračo. Je zelo prijazna psička in rada se lovi.
Mravlje Nika, 3. b
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MOJA HIŠA
Doma imamo enonadstropno hišo. Hiša je že starejša, vendar večkrat obnovljena. Ima
štirikapno streho. V njej so klet, garaža, pritličje, prvo nadstropje in podstrešje. Moja
soba je v prvem nadstropju.
V hiši sta dve kopalnici in krušna peč. Hiša se ogreva s sekanci. Na našo hišo sem
zelo ponosna, saj je moj dom.
Katarina Bogataj, 3. b

OPIS MOJEGA MAČKA
Doma imam mačka, ki mu je ime Nace. Nace je črne in bele barve. Ima zelene oči,
ošiljena ušesa in dobro vidi. Rad se prehranjuje z briketi in mesom. Prebiva spodaj v
škatli, na stolu in na moji postelji. Rad se igra z vrvico, s puhasto miško in kroglicami.
Nace zelo dobro sliši. Zelo rada se igram z njim.
Ava Kavčič Peternelj, 3. b

NARAVOSLOVNI DAN Z LOVCI
V četrtek ob osmih zjutraj smo se odpravili na Žirk k lovcem. Ko smo prišli do lovcev,
smo šli peš. Potem smo si ogledali lisičine in jazbine. Naprej smo šli do krmišča in si
ogledali solni kristal. Potem smo si ogledali lovsko prežo. Na koncu nam je lovec
Aljaž razkazal orožje. Naučil sem se, da je orožje zelo nevarno. Počutil sem se zelo
dobro. Všeč mi je bilo, ko sem videl puško.
Mark Bradeško Bogataj, 3. b

PROJEKT: ŽIVIMO VREDNOTE – POGUM
Opisala vam bom včerajšnji dan. Dobila sem partnerko Ano Mali. Zelo je bilo zabavno
in na koncu sem se počutila bolj pogumna. Na začetku smo se razdelili na skupine.
Moj par, jaz in ostali smo šli na 1. delavnico, kjer smo jedli različne jedi, kot na primer:
riž različne barve, mango, papajo, čudne bonbone, avokado, granatno jabolko … Nato
smo jedli rastline kot: kopriva, črna detelja, zajčja detelja, kislica … Nato smo šli v
temno strašljivo garderobo, kjer nas je strašil hišnik. Ko smo končali, smo šli v
telovadnico telovadit. Bilo je zelo zabavno in malo strašljivo. Na koncu nam je Chris
pokazal kače, ptičjega pajka, žuželke in žabe. Zelo je bilo zabavno in želim si, da bi to
spet delali.
Magdalena Mitrova, 3. b
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S tretješolci smo danes premagovali strah. Od šestih postaj sta mi bili všeč postaja v
kleti in soba s kačami. Klet mi je bila všeč, saj smo hodili po temnem hodniku in
poslušali strašljive krike in kostkota, osvetljenega z lučmi. Vsi smo bili prestrašeni.
Mene je najbolj prestrašil krik, ki sem ga slišala čisto blizu mene. Potem smo šli v sobo,
kjer so bile kače. Ni mi bilo tako všeč, saj se kač in pajkov na smrt bojim. Vsem je
gospod za vrat dal kačo. Potem sem se odločila, da sem na vrsti jaz. A ko sem imela
kačo za vratom, sem ugotovila, da kače sploh niso strašljive, zato sem potem v rokah
držala še manjšo kačo. Zvijala se je okoli moje roke. Bila sem zelo ponosna, da sem
to storila. Kače so mi zdaj že zelo ljubke in ne bojim se jih več!
Tara Trojar, 6. a

Pogumni fantje

Opisal vam bom včerajšnji dan. Preizkusili so nas, če smo dovolj pogumni, da gremo
v garderobo in hišnikovo klet v popolni temi. Hišnik se je skrival za vrati in ob njih tudi
udarjal. Nekaj metrov naprej se je skrival okostnjak. Za dokaz, da smo prišli do konca,
smo morali prinesti pokrovček. Naslednja naloga je bila, da bi otipali ali prijeli različne
živali. Z nami je bil tudi Chris, ki je držal pitona. Pitona sem si dal za vrat, bil je težak.
Potem smo morali pojesti različne rastline. Pojedel sem celo koprivo, a me je tudi
opekla. Šli smo v prostor s pravo hrano, vse sem poskusil, a ni bilo preveč dobro.
Naslednje je bilo risanje - nič takega. In še prizidek - skočiti smo morali s štirih metrov
na blazine – strašno, a zabavno. Vse smo delali s šestimi razredi. Bilo mi je zelo všeč.
Brin Novak, 3. b
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Včeraj, 30. 5. 2019, smo s šestimi razredi opravili dejavnosti na temo pogum. Najprej
smo šli risat. Potem smo šli v klet, tam je bilo šele kul. Luči so bile ugasnjene in bila je
tema. Ko sta šla v klet Dominik in njegov par, se je slišalo samo vpitje. Mi smo se
seveda smejali. Ko je šel naslednji par, sta prišla nazaj čisto prestrašena. Ko sva šla
midva, nisva videla niti pol metra pred seboj. Nato sva vstopila v hišnikov prostor, tam
pa je bil žur. Šla sva mimo zelo temnega prostora. Predvideval sem, da je hišnik tam,
kjer je najbolj tema in tedaj je hišnik planil skozi vrata in zarjovel. V naju je vrgel peno,
seveda se ga ni videlo. Mene ni bilo strah, samo odskočil sem, ko je pena letela vame.
Potem sva šla naprej in zagledala kostkota, ta se je premaknil. Hitro sva šla naprej in
vzela pokrovček. Na poti nazaj se je zgodilo isto, a jaz se nisem nič bal. Šli smo jest
sadeže. Vsi so bili dobri razen avokada. Potem smo šli h kačam. Chris nam je dal
veliko kačo okoli vratu. Potem smo šli pojest rastline. Nazadnje pa še šport. Šport je
bil kul. Upam, da bo še kdaj tako dobro!
David Šparovec, 3. b
Danes smo imeli različne delavnice na temo poguma. Meni in mojemu tretješolcu je
bila najboljša všeč delavnica premagovanje strahu v temi. Najtežje pa nama je bilo v
delavnici, kjer smo imeli kače za vratom in ščurke na rokah. Všeč nama je bila tudi
športna delavnica, kjer smo skakali po trampolinu in delali premet nazaj. Bila sva
navdušena nad delavnico, kjer smo okušali različne tropske sadeže in rižoto z lignji.
Najslabši sadež je bil avokado, ker ni imel okusa po ničemer. Dobro je bilo, ko smo
jedli koprivo, deteljo, zajčjo deteljo … Imeli pa smo tudi še delavnico, kjer smo risali
pogumne stvari. Midva s tretješolcem sva se imela zelo fajn.
Mai Kolerič, 6. a
Dne 30. 5. 2019 smo šestošolci in tretješolci imeli zadnjo vrednoto pogum. Imeli smo
različne delavnice, kot so: spoznavanje živali, premagovanje ovir in druge. Najboljša
mi je bila delavnica tema. Bila je strašna pot skozi klet, v kateri so bile zelo strašljive
reči. Da si pot lahko premagal, si na koncu moral pobrati zamašek in ga prinesti
učiteljici. Nisem vedel, da imajo koprive tako dober okus. Sodelovanje s tretješolci se
mi je zdelo zelo dobro, saj smo skupaj premagovali ovire poguma. Ta dogodek si
bom zagotovo zapomnil.
Benjamin Kranjc, 6. a
Ko smo izvedeli, s kom smo v paru, smo odšli iskat tretješolce. Bila sem z Avo. Najbolj
grozljiva mi je bila delavnica "tema", najboljša pa je bila delavnica, kjer smo preizkušali
nevsakdanje jedi. Poizkusili smo koprivo, liste malin, cvet drobnjaka in detelje, zajčjo
deteljo ter kislico. Vsi smo vse poizkusili in ni bilo tako slabo. Na naslednji postaji smo
risali plakate o pogumu. Preizkusili smo se tudi v kačah in tropskih jedeh. Druga
najboljša delavnica mi je bil poligon v telovadnici. Hodili smo po tankih letvah, plezali
po ribstolu, skakali po trampolinu, po gredi hodili nazaj po vseh štirih in delali premete
čez kozo. Zelo sem se zabavala in bilo je vznemirljivo.
Maruška Demšar, 6. a
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PESMI O POMLADI
POMLAD JE TU
Poglejte skoz okno,
doživeli boste čarovnijo.
Mesec maj.
V maju ptički žvrgolijo
in metulji poletijo.
Kaja Kolerič in Neja Zupan, 2. c

CVETOČA POMLAD
Tale pomlad ni cvetoča pomlad. Ker ta naš maj, je čuden maj. Vsi ostali maji so lepi in
sončni, a ta naš maj ni cvetoč in ne pomladen. JOJ, JOJ, JOJ! Ta pomlad pa ni nič
cvetoča. Rožice cvetijo in ptički žvrgolijo, v tej pomladi pa sploh ne. Kakšna pomlad je
to?! JOJ, JOJ, JOJ!
Tinkara Vidmar, Laura Kavčič, Viktorija Žakelj, 2. c
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POMLAD
Grda pomlad, čudna pomlad. Dež pada vse naokoli, a mi se ne predamo. Hočemo ga
samo takrat, ko nimamo nič za delati. Snega pa na žalost ne bo; dež si želi – le kdo?
Iron-man bo skočil in dež zamašil.
Jan Bogataj, Žiga Jeršič, 2. c

SONCE
Ko Polona se zbudi,
sonce se razveseli.
Ko Polona se obuje,
steče ven na travnik lep.
Tam Polona se igra
s kužkom Kodom tralala.
Polona vrne se domov,
kuža Kodo pride k njej,
jo poliže hej, hej, hej.
Meri Pečelin, 2. a

MAJ
Sonce je za goro prišlo
in ptice pojo.
Rožice cveto,
metuljčki s krilci mahajo.
To je končno maj, pravi maj.
Ana Kunc, 2. a
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MAJ
Marelica gosenica
po gozdu je skakljala,
pa jo ptičica dobi
in jo mal ogovori.
»Danes maj je čiv čiv, čiv,
pa lepo naj se ti godi, čiv čiv.«
Valter Naglič, 2. a
POLETJE PRIHAJA
Sonce sije
na vse hribe in doline.
Sladolede ližemo,
a nam vroče je hudo.
Na morje gremo,
plavamo in se sončimo.
Potlej pride že september,
v šolo gremo in je že november.
Tisa Šink, 2. a
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BABICA MARJANCA

Babica Marjanca,
je doma izpod klanca.
Zjutraj vedno vstane,
da me objame.
Ob četrtkih gre v trgovino,
da za moža nakupi vino.
Zase nakupi kavo,
da ima lahko zabavo.
Marjanco obiščem vsak dan,
da mi da bombon iz banan.
Pri njej delam nalogo,
ki mi jo pregleda strogo.
Ob poldne si skuha kosilo,
ki se ji je enkrat že polilo.
Nato gre na kavč,
kjer gleda oddajo Čavč.
Ko pride domov njen mož,
ravno neha z zalivanjem rož.
Nanjo se vedno razjezi,
saj še ne spi.
Je zelo zabavna,
saj je slavna.
Vedno mi pomaga,
zato me v vsem premaga.
Zarja Kopač in Lana Mlinar, 4. a
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KAKO JE NASTAL ŽIRK …
Vsi poznamo kotlino Žiri. Vsi poznamo hrib Žirk, kako je nastal pa ne vemo. To je bil
hrib brez enega drevesa, ampak samo travniki. Na vrhu tega hriba pa je nekega dne
zraslo drevo žir. Žir je bilo edino drevo na tem hribu. Na njem so rasli najlepši zlati žiri.
Iz njih se je dalo narediti najboljši čaj, kar jih poznamo. Nekega dne pa v Žiri pride tujec
iz Poljan in vidi lepo drevo. Od tistega dne naprej so Poljanci vsak dan hodili občudovat
žir. Bili so zelo ljubosumni, zato so nekega dne sredi jasne noči posekali drevo. Od
tistega trenutka naprej se v spomin ta hrib imenuje Žirk.
Alja Pečelin, 7. b

KAKO JE NASTALA TROBENTA …
Poznal sem nekoga, ki je izdeloval zlitine kovin za orodje, orožje, zgradbe in motorje.
Nekega dne je nenamerno naredil napačno mešanico kovin, a je vseeno preizkusil, kaj
bo nastalo. Ugotovil je, da je novi material zelo preprost za obdelavo in ima drugačen
zven, poimenoval ga je medenina (zlitina bakra in cinka). Odločil se je, da naredi še
več te zlitine in napiše formulo. Najprej jo je poizkusil prodati izdelovalcu zvonov, a mu
je odvrnil, da je zlitina premehka.
Čez nekaj časa je v njegovo delavnico prišel znan mojster izdelovanja lovskih rogov in
ga prosil, če mu proda nekaj čim tanjših plošč te zlitine. Najprej je iz nje naredil običajen
rog, toda ko je slišal kakšen zvok ima medenina in kako lahko jo je oblikovati, se je
odločil, da bo naredil nov inštrument. Natančno je naredil načrt, vsak del posebej
natančno izdelal, preveril in dodal novost - dodal je tri ventile narejene iz monela in
medenine. Ko je inštrument izdelal, se ga je najprej naučil igrati in ga poimenoval
trobenta, saj je v njega trobil.
Inštrument je izučil igrati še veliko učencev in zaposlil veliko delavcev. Izdeloval je
najboljše trobilne inštrumente in ustnike zanje. Ustanovil je znamko Vincent Bach, ki
je še zdaj ena izmed najbolj znanih znamk za izdelovanje trobil.
Trobenta je še zdaj najbolj znan trobilni inštrument.
Maj Gluhodedov, 7. b

NEURJE
Neurje je krajevno in časovno omejen vremenski pojav z obilnim dežjem in udari strel,
lahko pa se pojavi toča ter močen in silovit veter. Posledice neurij pa so raznolike in
hude. Pri neurju nas lahko doletijo krajevne in hudourniške poplave, poplave meteornih
voda, trganje zemeljskih plazov, poškodbe cest, nanosi kamenja in skal, onesnaženje
pitne vode, vetrolom, požari …
Toča je pogosta v Prekmurju, kjer kmetom uniči pridelek. Močni sunki vetra podirajo
drevesa in posledično tudi avtomobile ter zgradbe. Poplave lahko uničijo stavbe –
odnesejo kose pohištva, poplavijo pritličje …, strele pa lahko povzročijo smrt. Kadar se
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bliskajo strele, ni dobro, če smo v bližini lesa, dreves in vode. Pred neurji se lahko tudi
zaščitimo s protitočno mrežo, s prevleko za avtomobil …
Če pa se poleti odpravljamo v gore, moramo od doma dovolj zgodaj, da smo popoldne,
ko se zgodi največ neurij, v avtomobilu, koči ali nazaj v dolini. Neurje pa bomo najlažje
preživeli na zloženi vrvi, sedeč na hrbtni strani nahrbtnika ali na melišču. Melišče je
nasipališče oziroma krušišče ob vznožju skalne stene ali strmega pobočja. Če pa nas
ujame neurje moramo, čim hitreje zapustiti grebene in območja blizu železa. Umakniti
pa moramo tudi vse železne stvari.
Eva Strel, 7. c

NEURJE V GORAH
Bil je lep sončen dan. Štirje prijatelji so se odločili, da ne bodo posedali doma, ampak
se bodo odpravili v gore. Ker niso vedeli, da je v gorah vreme precej navihano in se
lahko hitro spremeni, niso bili pripravljeni na hudo nevihto, ki se jim je pripetila.
Spakirali so malico in se odpravili na bližnjo goro. Kmalu so se pripodili črni oblaki in
začelo je grmeti. Prijatelji se na to niso ozirali in so nadaljevali pot. Ker so bili že zelo
lačni, so se ustavili in pomalicali. Pričelo je močno deževati. Vedeli so, da je pot do
koče še zelo dolga in zato so se odločili poiskati zavetje. Kakšen kilometer stran je bila
velika in prostorna jama, kjer so zanetili ogenj. Sklenili so, da tu preživijo noč in pot
nadaljujejo naslednji dan. Ponoči je zelo grmelo in niso mogli zaspati. Zgodaj zjutraj je
strela treščila v jamo in padajoče kamenje jih je skoraj pokopalo pod seboj. Za las so
se rešili. Med tekom se je eden od njih spotaknil in padel. Ni mogel vstati, zato so
poklicali gorsko reševalno službo. Kmalu je k njim priletel helikopter in vse štiri odpeljal
domov k zaskrbljenim staršem.
Ta prigoda jih je izučila za vedno. Obljubili so, da se bodo vedno, preden se bodo
odpravili v gore, prepričali, če je vreme za to primerno.
Tia Justin, 7. c
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NEMOGOČE POSLEDICE NEURIJ
Neurja lahko uničujejo hiše, potolčejo pridelke, avte … Ampak ali lahko naredijo kaj
bolj škodljivega, kot je na primer invazijo strašnih pošasti ali pa privlačnost meteorjev
in drugih planetov? Možnosti je veliko, a se še nobena ni zgodila.
Mogoče bi bilo, da bi v nekakšnem laboratoriju v času nevihte preizkusili neko novo
snov, kako deluje na živalih in bi nevihta premešala kemikalije, jih združila in bi nastala
zmes, ki bi živali spremenila v mutanta s kužnim ugrizom in bi se tako razmnoževala
in celo zemljo preplavila z mutanti. Res je malo verjetno, da bi se taka grozljivka
uresničila, a je možna.
Lahko bi strela treščila v kakšno nepoznano surovino, ki zelo dobro delovala kot
magnet na sebi enake snovi, ki bi bile na planetih v našem osončju in bi se tako
privlačili in se zaletel. Veliko skoraj nemogočih možnosti je, a nekatere posledice so
manj katastrofalne in ne bi pomenile konec sveta.
Jedrske elektrarne za sabo pustijo zelo veliko škodo in če bi zaradi nevihte
eksplodirale, bi bile lahko posledice dosti hujše. Manjše škode, ki bi vplivale le na nekaj
ljudi, bi pa bile na primer zmešan kompas in bi turistom kazal napačno pot, ali pa
tornado, ki bi uničil kmetijo.
Seveda se takih nesreč ne moremo obvarovati, lahko le zmanjšamo njihov vpliv in jih
malo omilimo, a do zdaj nismo odnesli hude nevihte brez vsaj najmanjših posledic.
Aljaž Trček, 7. a

Dober dan
Danes bo na naših poročilih tekla beseda o nedeljskem neurju. Neurje se je sprva
dogajalo v Ljubljani, sčasoma se je razširilo čez celotno Slovenijo. Neurje je za sabo
pustilo veliko razdejanje. Zaradi hudega neurja je ta planet zapustilo veliko
slovenskega prebivalstva. Po neurju je bilo podrtih več kot deset hiš. Neurje se je
dogajalo kar tri dni zapored.
Zaradi neurja se vsi ljudje bojijo, da se bo še enkrat ponovilo.

Anja Slemenšek Urankar, 6. b
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NEURJE
Vsi se ga bojimo
in se prav nič ga veselimo.
Povzroči veliko škodo,
alarmi to sporočajo nam strogo.

Podrti avti, drevesa, stavbe,
prestrašene so ženice mlade.
Za seboj pusti samo razdejanje,
da nobene stvari niso več skladne.

Ko končno se umakne,
veliko ljudi javkne,
da vse leži pometano,
drevje zlomljeno.

Sadovnjaki vsi polomljeni,
srčki vsi zlomljeni,
saj pridelek je uničen,
jaz pa le še domov pokličem.

Žalosten sem zelo,
kupljenemu sadju nasprotujem ostro.
A vem le to,
da lahko bi še huje se razšlo.
Špela Potočnik, 7. a

šolsko leto

2018/2019

Glasilo učencev Osnovne šole Žiri

25

NEURJE
Ko neurje privrši,
se ne meni za ljudi.
In ko pridrvi orkan,
nič ne reče dober dan.

Saj res nimam veliko proti,
z neurja ti faloti,
se pojavi 123
in na nebu že grmi.

Ha, ko bi bilo le to,
neurja tudi hujša so.
Odkrivajo strehe,
ne najdejo utehe,
delajo živžav,
nič jim ni prav.

Seveda se lahko zgodi,
da poškodujejo ljudi,
a neurjem je vseen
pritožb ne sprejme res noben.

Toda mi vsi vemo,
da neurje bo odšlo,
da bomo že potrpeli
in bili nato veseli.
Rebeka Cankar, 7. b
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PO NEVIHTI
Neurje je strašno,
vse naredi prašno.
Ko veter zapiha,
v hišo se skrije Miha.

Nesreča ga prevzame,
mamico objame.
Nato je vse bolje,
lepše izgleda okolje.

Neurje zdaj ponehalo bo,
a razdejanje za sabo pustilo bo.
Miha je zdaj vesel,
da je od veselja kar zapel.
Sara Pišljar, 6. b

POPLAVE V PORTOROŽU
V Portorožu sta živela Minka in Franček. Minka je bila dekle s skodranimi lasmi. Rada
je pomagala živalim in ljudem. Staršev ni imela, saj jih je izgubila v prometni nesreči v
močnem viharju. Ko je izgubila starše, je imela komaj eno leto. Takrat je ostala sama.
V Portorožu pa je živela Marta s svojim vnukom Frančkom. Franček je bil vedno
pustolovski fant z rjavimi lasmi, ki je rad spoznaval ljudi. On je bil takrat prav tako star
eno leto. Tudi on ni poznal svojih staršev, saj so ga zapustili. Živel je pri babici. Ko je
Marta izvedela za deklico brez družine, je takoj odšla ponjo in jo vzela k sebi. Franček
se je zelo razveselil, ko je babica domov pripeljala Minko, da se bo lahko s kom igral.
Tako sta se spoznala. Postala sta najboljša prijatelja. Vse sta počela skupaj. Babico
Marto je Minka takoj sprejela kot svojo babico.
Zdaj sta otroka imela 16 let. Hodila sta v srednjo šolo. Nekega dne, ko so sedeli v
dnevni sobi in gledali televizijo, je začelo deževati ter začela je pihati burja. Stisnili so
se skupaj in zaspali na kavču. Naenkrat pa so med glasnim dežjem zaslišali cviljenje.
Pred vrati je bil velik premočen nemški ovčar. Spustili so ga v hišo in mu dali jesti.
Deževati še kar ni nehalo niti naslednji dan. Bil je vikend, zato so skupaj skopali
prišleka prejšnjega večera. Skuhali so kosilo. Ko so pojedli, se je Minka v sobi igrala s
psom, ki ga je poimenovala Max. Franček pa je v svoji sobi delal nalogo. Babica je v
spodnjem nadstropju pomivala posodo. Kar naenkrat je babica zakričala. Franček in
Minka sta brž stekla pogledat, kaj je narobe. Zagledala sta babico, ki se je skoraj
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utapljala, saj je bilo v kuhinji ogromno vode. Voda je podrla vrata in vdrla v stanovanje
in začela poplavljati kuhinjo. Brž sta potegnila babico iz vode. Takoj so se odpravili na
podstrešje, vmes pa se jim je pridružil še štirinožec. Odprli so strešno okno in splezali
na streho. Zagledali so poplavljen Portorož. Vedno več ljudi je plezalo na strehe svojih
poplavljenih domov. Reševalci so že prihajali in reševali ljudi. Ko se je nek reševalec
s polnim čolnom ljudi pripeljal mimo, so ga vprašali, zakaj take poplave, saj je dež že
pojenjal. Povedal jim je, da jez ni zdržal vse količine vode od včeraj, zato ga je voda
odnesla. Vsa voda je pridrvela v mesto. Ko so čakali na reševalce, je Franček zagledal
žensko z dvema otrokoma na drevesu. Komaj so se še obdržali nad vodno gladino.
Franček je takoj povedal babici in hitro so začeli pomagati ženski na drevesu. Drugi
domačini so čakali na pomoč, Američani pa so na strehah hotelov kričali: «Help, help!«.
Minka se je spustila na podstrešje in tam našla vrv. En konec so privezali za dimnik,
drugega pa vrgli ženski. Ženska je razumela, kaj mora narediti in je drugi konec
privezala za drevo. Franček in babica sta iz majic naredila sedalo, ga namestila na vrv
in spustila do drevesa. Ženska je vanj položila deklico. Franček in Minka sta jo začela
vleči in jo rešila. Babica je pazila na deklico, medtem ko se onadva lotila še reševanja
ženske in dojenčka. Ko sta bila že na sredini vrvi, ju je dosegel ogromen val vode, ki
se je sprostila iz jezu. Začelo ju je odnašati. Pes Max je skočil v vodo in uspel zgrabiti
dojenčka. Minka mu je vrgla vrv, v katero je ugriznil, nato pa so ga povlekli nazaj na
streho. Ženski niso več mogli pomagati. Preden se je utopila, je zaklicala: »Hvala,
prosim, poskrbite za moja ljuba otroka!« deklica je začela jokati za mamo, Minka pa jo
je tolažila, saj je tudi ona izgubila starše na podoben način. Babica je medtem zibala
dojenčka, Franček pa je trepljal psa, ki ga je rešil. Ljudje, ki so s streh videli reševanje,
so začeli vzklikati, še celo Američani so se pomirili in zaploskali. Reševalci so nato
rešili še preostale ljudi. Ko je voda odtekla iz Portoroža, so ga začeli obnavljati. Nikoli
niso ugotovili, kako je mogoče, da je poplavilo mesto. Babica, Minka, Franček, rešena
deklica in dojenček ter pes Max so se preselili v Piran. Tam so dobili dom na griču.
Hiša je bila skoraj takšna, kot njihova prejšnja. Izvedeli so, da je deklici ime Gabi,
dojenčku pa Klemen. Ko so se vselili v hišo, sta se Minka in Franček kmalu zaljubila in
poročila. Otroka, ki sta izgubila mamo, pa sta Minka in Franček posvojila. Minka in
Franček sta zdaj stara 20 let, Gabi 8 let, Klemen pa 4 leta, babica pa se je postarala.
Psička Maxa so obdržali. Štirinožni Max jih je zdaj vedno varoval in pazil na malega
Klemna, kateremu je rešil življenje.
Anja Jurca, 7.a
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ŠOLA
Šola je narejena iz razredov,
učiteljic, deklic in dečkov,
iz kuharjev, hišnikov in svetovalcev,
iz pridnih čistilk in dobrih bralcev,
iz težkih nalog in vprašanj,
iz dobrih uspehov in novih spoznanj,
iz mnogo veselja in žalovanja,
iz dosti prepirov in novega znanja,
in seveda še iz zanimivih stvari,
ki se jih mnogo v šoli zgodi.
Nina Bogataj, 6. a

4.a po tehniškem dnevu
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ŠOLA
Šola je narejena iz razredov in učnih redov.
Iz učiteljic in učiteljev ter obedov.
Iz učenk in učencev ter zamišljenih pogledov.
Včasih je igriva, drugič pa strašljiva,
enkrat ljubezniva, spet drugič pa grozljiva.
Tako je o šoli sanjal Jurček,
tisti Jurček, ki zgleda kot mehurček.
Med poukom se dolgočasi
in razmišlja, kako naj se kratkočasi.
Raje bi namreč na plaži sedel
in si lepe pesmi pel.
Hana Jereb, 6. a

ŠOLA
Pogledala sem skozi daljnogled in videla učiteljico.
Zasmejala sem se ji, in sem kar imela rdečo lico.
Začeli smo pisati,
nakar je učiteljica rekla, da moramo vstati.
Vsi smo kričali,
zato smo se je bali.
Pogovarjali smo se med poukom,
in se spraševali, kaj je z Lukom.
Vsi pisati test smo morali,
nato po pouku smo se rolali.
Ana Zavrl, 6. a
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ČEŠNJA SE PREOBLAČI
Češnja pomladi se oblači,
pozimi pa spet slači,
ko listje ji odpada,
misli, da propada.

Pozimi zdaj zmrzuje,
pomladi pa se obuje.
Jeseni in pozimi golo se počuti,
pomlad poletje s soncem
se spet muči.
Dobre češnje nam podarja,
že ko je zgodnja zarja.
V Goriška Brda kmalu bomo šli,
po češnje drage zgodnje pomladi.
Matej Kavčič, 5. c

Učenci 4.a
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Tone Pavček: Ptice
(pogovor med dečkom in ptico)
P: Veš, vsako zimo odletim v tople kraje. Tam se imamo res lepo. Turistom krademo
sladolede, pobiramo drobtine in čivkamo ves dan. Daj, povej mi še ti, kako je tu, ko me
ni!
D: Prav, pa ti bom povedal. Vsako zimo pada sneg. Vse pobeli. Oče vsako jutro, pred
službo, odmetava sneg izpred garaže. Jezen je, saj potem vedno zamudi. Mama peče
piškote in takrat vse tako omamno diši in ...
P: Nehaj, nehaj! Sem že lačna postala. Povej mi, kaj pa ti delaš pozimi. Pa mi ne boš
rekel, da samo lenariš in ješ te slastne piškote?
D: Ne, niti pod razno. Jaz se pozimi sankam in smučam, včasih pa tudi staršem kaj
pomagam. Joj, na kosilo moram! Adijo.
P: Adijo.
Sara Naglič, 5. c
ZVER IZ NOČNE MORE
Ko pade mrak …
Nihče ne ve kje, nihče ne ve kdaj, nihče ne ve kdo. A jasno je le nekaj, da bitje res
obstaja. Ko pade mrak, se iz gozda priplazi tiho bitje. Z renčečim zvokom ošine majhno
kmetijo. Iz nje pokuka majhen deček, ki ne more spati. Brez pomisleka vzame svetilko
in se odpravi v gozd.
Bitje mu sledi na vsakem koraku in preži vanj v vsakem grmu. Nenadoma poči palica.
Deček se ozre. Bil je že daleč v gozdu in ni se upal obrniti ne naprej ne nazaj.
Nenadoma je okamenel.
Iz gozda se zasliši krik. Starša se zbudita. Vsa panična iščeta dečka. Naposled ga
najdeta v nekem grmu, vsega pogrizenega in popraskanega, a bilo je prepozno. Truplo
je negibno ležalo v grmu, iz vratu pa mu je curjala kri.
Tedaj sta vedela, da gre za chupachabro, do tedaj še neraziskano bitje. Mogoče
ljubljenček, ki so ga astronavti pustili za sabo, ali pa genski poizkus, ki se je strahovito
ponesrečil – odgovora ne ve nihče. Zgrudila sta se ob truplu sina. Tedaj pa se za njima
prikaže nizka, črna in grda postava.
Se nadaljuje …
Alja Deronja, 6. a
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PODSTREŠJE
Živela je majhna deklica Nika, ki je hodila vsak dan k babici. Nekega dne je babica z
Niko odšla na podstrešje. Babica se je spomnila na stare čase. Niki je povedala
zgodbo o starem dežniku, ki se ni nikoli pokvaril in je še zdaj kot nov. Pokazala je, kje
je in ji rekla: »Na, tukaj je ta dežnik.« Podarila ga ji je, saj je bila to tradicija. Nika je bila
vesela, ker ji je bil rdeči dežnik zelo pri srcu. Ko je deževalo, je Nika zmeraj vzela ta
dežnik in odšla z njim do babice. Skupaj sta si pripovedovali pravljice in zgodbice. Čez
nekaj mesecev je umrla babica. Nika je bila zelo žalostna, saj ji ni nihče več
pripovedoval pravljic. Imela pa je dežnik, ki jo bo vedno spomnil na babico.
Ana Zavrl, 6. a

KAKO RAZLOŽITI ŽIVLJENJE?
Življenje je zanimiva stvar,
skoraj vsakemu za to je mar.
A kako ga razložiti? Kaj bo tisto pravo?
Najbolje, da poskusimo s primerjavo.
Hišica iz kart, zanjo zagotovo slišali ste kdaj,
postaviti veliko je težek zalogaj
in podre ti jo vsak veter, ki mimo privrši,
pa vsi tisti, ki težijo: »S' te moke kruha ni!«
Z življenjem je podoben problem,
pogosto se podre sistem,
takrat nič nočeš več nar'dit,
nočeš nove hišice iz kart zgradit.

Prijazen rekel bo, da padel si v obup,
od neuspehov razjeda žalosti te strup,
a kdor resnici gledal bo v oči,
mislil bo: »Se on iz napak ne uči?«
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Pač hišica se kdaj podre,
pameten na novo jo začne
in četudi hišica se spet poruši,
ve, da zdaj bo laže šlo – to čuti v duši.
Življenje polno je padcev različnih,
od tistih tahudih do drugih skor' ličnih.
»Zakaj b' se pobiral, zakaj bi vstal,
saj bom kaj kmalu znova ustlal?«
To, da boš padel, če vstal boš, je res,
a tebe naj vodi tvoj interes,
vsak prav pogosto napako nar'di,
le po odzivih različni smo si.

En bo jokal kot za stavo,
jedel hrano bo nezdravo,
pozabil bo na svet ostal,
to, kar delal bo, ni prav.

Drugemu pa bo vseeno,
je delal že napake, ne le eno,
in vselej se je še pobral,
trudil se je in garal.
Res je pač, da življenje je težko
in če boš lenaril, se počutil boš hudo,
a če si rekel boš: »Čas je, da nekaj spremenim,
da končno zopet hišico iz kart zgradim…«

In veste, le na novo se lotite,
vse, kar zamočite, znova začnite,
vam šlo bo vedno bolje, vedno gor,
a zdaj sledi glavno, pozor!

šolsko leto

2018/2019

Glasilo učencev Osnovne šole Žiri

34

Vedno, ko boste delali kaj,
to pogosto se sfiži, kdove zakaj,
če vam pomaga, se naglas pritožite,
nato pa se vseeno znova lotite.
Rebeka Cankar, 7. b
ZAKAJ SO NOGE BOLJŠE KOT AVTO?
Mobilnost je ena glavnih navad živih bitij in jo uporabljamo vsak dan. Beseda
mobilnost opisuje nekakšno gibanje, a danes se bom bolj posvetila vožnji z
avtomobili in kolesi, gibanju peš oziroma kako lahko zmanjšamo onesnaženost
okolja.
V Sloveniji se zelo trudimo, da bi bili boljši do narave. To smo opazili že, ko je
Ljubljana dvakrat zmagala v tekmovanju o mobilnosti. Za lepši svet skrbi tudi naš
kraj, predvsem pa šola. Organizirali smo dve akciji; Prometna kača
in Peš bus, pri katerih šolarji v šolo prihajajo s kolesi, peš ali s skupinskim prevozom.
Na to temo sva s sošolko naredili anketo. Rezultati so pokazali, da veliko sošolcev
ve, kaj pomeni izraz mobilnost. Nekaj jih na žalost še vedno misli, da gre za
pogovarjanje po mobilnem telefonu ali za onesnaževanje okolja.
Zanimalo naju je, kakšno mnenje imajo o Prometni kači in zakaj se jim zdi koristna.
Ugotovili sva, da otroke spodbuja k hoji peš, vožnji s kolesom ali s skupinskim
prevozom. Menijo, da je koristna, ker se ob njej razgibajo in da se tako otroci naučijo,
kako ravnati v prometu. Otrokom je všeč, ker dobijo za nagrado nalepko. Te najprej
zbirajo v razredu, nato pa jo nalepijo na večji plakat, ki je obešen v večnamenskem
prostoru. To je še dodatna spodbuda, da jih v šolo ne pripeljejo z avtom.

https://testziri2.splet.arnes.si/kampanja-prometna-kaca-ponovno-z-nami/
Dodaten način spodbujanja otrok k hoji peš je projekt Peš bus. Tu otroci ob
spremstvu odraslih hodijo peš od doma do šole. S tem se učijo varne hoje po cesti,
spoznavajo prometne znake in pravila obnašanja. Hkrati pa je pot do šole zabavna,
saj s prijatelji lahko poklepetajo in se nasmejijo. V šolo pridejo dobro zbujeni in
razmigani.
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https://portalspv.avp-rs.si/novice?start=80
Pomembno je, da se držimo namena Peš busa in Prometne kače celo leto. V našem
razredu kar 12 učencev v šolo prihaja peš ali s kolesom. Samo trije pa vedno
prihajajo z avtom. Vsi ostali pridejo z javnim prevozom.
Potipali sva tudi, kaj se bo zgodilo z našo Zemljo v prihodnosti. Večina sošolcev misli,
da bo naš planet preveč onesnažen čez nekaj sto let, a nekatere skrbi, da bo
situacija kritična že čez 10 let.
Ko sva jih povprašali, kako bi zmanjšali promet in onesnaženje zraka, sva dobili
mnogo predlogov. Večina sošolcev se strinja, da bi onesnaženje zmanjšali, če bi več
hodili peš in manj z avtom ali pa bi prišli z javnim prevozom. Nekaj jih je omenilo
električne avtomobile in skupinski prevoz. Situacija bi se lažje uredila z večjim
številom kolesarskimi poti in z manjšim onesnaževanjem tovarn, z ukinitvijo
avtomobilov na bencin in dizel. Gorivo bi lahko tudi podražili. Dali so tudi idejo, da bi
se več šol udeležilo projektov Prometna kača, Peš bus in podobnih, nekdo pa meni,
da je edina rešitev, da zmanjka nafte.

Manjša poraba nafte je na vsak način smiselna, saj se z vsakim litrom bencina v
ozračje sprosti do 2 kilograma CO2. Vsak avto pa v svoji življenjski dobi porabi okoli
3 tone bencina.
Ker je onesnaženost iz dneva v dan večja, je najpomembneje hitro ukrepati. Moj
razred to dobro ve in najbrž tudi drugi otroci. Za naravo lahko poskrbimo tako, da se
več vozimo s kolesom in hodimo po svetu peš. Če se hitro utrudiš, lahko potuješ z
električnimi kolesi. Za daljše razdalje lahko uporabiš javni prevoz, saj se tako lahko
vozi več ljudi in s tem nastane manj izpušnih plinov, kot da bi se vsak pripeljal sam. V
današnjem času je mogoč nakup električnega avta, ki ne izpušča strupenih plinov.
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Pri nakupu je pametno pogledati koliko onesnažuje posamezen avto, saj stari
avtomobili bolj onesnažujejo. Pozorni moramo biti tudi na način vožnje, saj hitreje kot
vozimo avto, več izpušnih plinov nastane.
Avtomobilov ne moremo prepovedati, saj so potreba sodobne družbe, lahko pa se
potrudimo in jih uporabljamo le, ko je nujno. Če pa ne gremo daleč, so noge na vsak
način boljše od avta. Poskrbijo tako za zdravo Zemljo, kot za zdravo telo.
Pustimo svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli.
VČASIH SO ŽE MAJHNI KORAKI DOVOLJ ZA VELIK USPEH, SPLOH ČE JIH
NAREDIMO PEŠ.

https://www.mladinskakartica.si/trajnostna-mobilnost-v-soli-news
Alja Deronja, 6. a

MOBILNOST
Zame mobilnost pomeni nekakšen način potovanja oziroma premikanja. Veliko ljudi
se do službe vozi le nekaj kilometrov in se ne zavedajo, koliko škode lahko
povzročijo. Si vedel, da hitreje kot vozi avto, več izpušnih plinov pridela? Ampak to se
bo spremenilo.
“V občini Žiri poskušamo narediti to, da se ljudje poskušajo čim manj voziti z
avtomobili,” je povedal gospod župan Janez Žakelj. Občina podpira projekte na to
temo, kot na primer Prometna kača in Peš bus. V občini želijo biti čim bolj prijazni
okolju.
Namen celostne prometne strategije je za prispevanje k razvoju urbane mobilnosti in
pomoč pri vzpostavitvi trajnostnega prometnega sistema, s pomočjo katere Občina
Žiri stremi k: izboljšanju kakovosti zraka v mestu, zmanjšanju emisije toplogrednih
plinov, porabe energije, zmanjšanju prometnih zastojev, povečanju prometne
varnosti, povečanju možnosti za uspešen urbani gospodarski razvoj itd.
Odločitev Občine Žiri za celostno načrtovanje prometa temelji na številnih koristih, ki
jih prinašajo prednosti takšnega sodobnega načina načrtovanja, s katerim želijo v
občini doseči: ravnovesje med gospodarskim razvojem, socialno pravičnostjo
kakovostjo okolja večjo strokovnost, upoštevanje širših družbenih stroškov in koristi
itd.
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Občina pa bo pridobila ugled, ki ga prinašata inovativnost in naprednost takšne
strategije, javno legitimnost izbranih ukrepov, učinkovito izpolnjevanje pravnih
obveznosti itd.

Za uresničevanje vizije so si na podlagi obširnega vključevanja javnost zastavili
naslednje strateške cilje: povečati kakovost življenja in s tem povečati število
prebivalcev v občini, zagotoviti kakovostno dostopnost vseh naselij v občini in
povezanost s sosednjimi občinami, povečati prometno učinkovitost in varnost, ter
zdravje ljudi s širitvijo površin za pešce in kolesarje, podpirati razvoj lokalnega in
regionalnega gospodarstva in privabljanje investicij, podpirati sonaravni razvoj mesta
in turistični razvoj občine in prispevati h kakovostnem okolju.
PET RAZLOGOV, ZAKAJ AVTO NI NAJBOLJŠA IZBIRA ZA PREMIKANJE:

1. ONESNAŽEN ZRAK. Z vsakim litrom bencina se v ozračje izločita dva
kilograma CO2. Avto porabi v svoji življenjski dobi okoli tri tone bencina.

2. NESREČE. Avti pogosto povozijo živali, celo ljudi ali ustvarijo hujšo prometno
nesrečo.

3. ODPADKI. Ko postanejo avti nevozni, nastanejo ogromne količine odpadkov
(pločevina, guma, odpadna motorna olja, akumulatorji z nevarnimi snovmi…).
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4. STROŠKI. Avto ni neprijazen le do okolja, ampak tudi do denarnice, saj za
njegovo vzdrževanje porabimo ogromno denarja.

5. GNEČA. Zaradi velike količine avtov, se promet na cestah upočasni in
prihaja do prometnih zamaškov. Na cilj pridemo veliko kasneje. Čakanje nas
dela živčne.

Mislim, da se v občini res trudijo, za čim boljše življenje ljudi. Ampak gotovo obstaja
še veliko načinov za še boljše življenje brez avtomobilov.
Verjetno si vsi želimo, da bi naša narava ostala lepa in občudovanja vredna. Bolj ko
se bomo trudili za čim manj onesnaževanja zraka in narave, lepše bo življenje za
naše prednike.
Za konec še pesem, ki sem jo napisala avtorica prispevka ...

NEZGODA SE ZGODI TAKRAT
Vozi se s kolesom,
izogni se potresom.
Če se voziš z avtom,
tega več doživiš,
ne moreš pomagati mladim fantom,
ker v avtu še sediš.
Ne moreš pa vstati,
ker zagozdil se si,
nekdo te moral bo pobrati,
preden avto zagori.
Policija že prihaja,
želijo te rešiti,
iz tvojega ne raja,
kjer želiš se že spočiti.
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Družino že skrbi,
ki v bolnišnici te čaka,
če vrni se bi,
iz tvojega mraka.
Peš je iti boljše,
saj si bolj varen,
tudi če boš nosil noše,
tudi če boš slaven.
Ajda Frlic, 6. b

IMAM MOBILNI TELEFON. SEM MOBILEN?
Mobilnost je, tako gledano, otrokom zelo neznana tema. Če samo pomislim, da bi
večina sodobne mularije ob tej besedi pomislila na to, da imajo mobilni telefon, torej
so verjetno zelo mobilni. V nadaljevanju bi ti začeli nakladati, kako neumno je, da jim
starši nočejo kupiti pametnega telefona in da je to morda zato, ker mislijo, da je dobro
biti mobilen. Zaključili bodo zatorej z mislijo, da je mobilnost nekaj, česar ta svet ne
potrebuje, vsaj zdaj ko so uvedli mobilni telefon. In če boš hotel po naključju še kaj
pripomniti, jih boš slišal, da je to tako grozna stvar, da nočejo o njej vedeti nič. Če pa
ti bo po nekem neverjetnem naključju, blagor tebi, uspelo omeniti, da mobilnost sploh
nima nobene zveze z mobilnim telefonom, ali s katerokoli telefonsko novotarijo
(razen tega, da je zaradi nje še preveč avtomobilskih nesreč), potem te bo morda kdo
celo bolj natančno povprašal o tem.
Po krajšem, recimo petminutnem, pogovoru, bi verjetno vaš sogovornik odšel, saj bi
ugotovil, da sam ni niti malo mobilen, in bi se mu zamerilo poslušati o tem. Morda bi
imeli nesrečo in bi se poslušalec začel kregati na vas, češ da je vaše bedno
filozofiranje popolnoma zgrešeno in da je, če ima mobilni telefon, še kako mobilen,
saj lahko pokliče starše, da pridejo ponj z avtomobilom.
Upam pa, da vsaj na naši šoli take mularije ni, saj se tu po mojem mnenju kar trudijo,
da bi nam vsaj malo te mobilnosti vbili v glavo. Zato na naši šoli potekata kar dva
projekta mobilnosti v prid. To sta Prometna kača in Peš bus.
Peš bus je projekt, pri katerem je organizirana posebna pot in
spremstvo za mlajše otroke. Tako starši zaupajo, da bodo otroci
varno prispeli v šolo, in jih v šolo raje in brez večjih skrbi puščajo
peš. Tako gredo otroci s Peš busom, namesto da bi jih peljali
starši. S tem poskrbijo, da kraj ni tako onesnažen ter da pred
ustanovo ni gneče avtomobilov.
Prometna kača pa je projekt, pri katerem dobi otrok, ki pride v
šolo na okolju prijazen način, majhno nalepko. Nalepka otroka
ponavadi razveseli, zato se v tem času otroci še posebno
trudijo, da bi hodili v šolo peš.
Kljub temu, da je najlepše uživati ob mobilnosti tvoje šole, pa je
treba na žalost pomisliti tudi na ostali svet. Niso namreč povsod tako ozaveščeni o
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mobilnosti. To je tudi, vsaj po mojem mnenju, eden od razlogov, da so za to ekološko
tekmovanje izbrali to mladostnikom neaktualno temo. In moram priznati, da so imeli
kar prav, saj sem, kljub temu da sem zelo mobilna, prvič slišala za mobilnost. In ko
sem jo prvič videla, besedo mislim, res nisem vedela, kam točno naj jo umestim.
Se tudi vam zdi pretresljivo, kako lahko je biti mobilen? In koliko ljudi ni mobilnih (vsaj
ne okolju v prid)? In koliko ljudi bo reklo ali: »Saj vsi delajo tako.«, ali: »Kaj pa lahko
eden spremeni?«.
Bodimo iskreni – veliko. Če boš hotel prešteti, koliko ljudi je na naši šoli, boš moral
začeti pri 1, nadaljevati z 2 in na koncu nas boš naštel malo čez 500. Isto je tu.
Nekdo se odloči, da bo mobilen, prepriča prijatelja, kmalu so skupina, ustanovijo
krožek, dobijo še več članov, se širijo, dajejo oglase, zanj izvejo časopisi …
Pa to ni edini razlog, zakaj biti mobilni – da bomo v časopisih. Kaj pa zdajšnji malčki,
naši otroci, vsi rodovi, ki še prihajajo. Se res želimo pred njimi hvaliti, da smo
onesnažili Zemljo, da je taka, kot so jo spoznali oni? Se ne bi raje pohvalili: »Ta del tu
sem pa jaz očistil.« ali: »In pobral sem celo goro smeti …« Veste, ljudje smo zelo leni
in najraje delamo preproste stvari. Mogoče kdo pravi, da se svoje umrljivosti ne
zavedamo, po mojem mnenju pa se je zavedamo še preveč. Je možno, da kdo, ki
onesnažuje naravo, ne pozna ljubezni do zanamcev in mu je sploh vse bedno, reče,
da ga takrat itak ne bo več? Seveda, čisto možno je, da je tako. Poleg tega si ljudje
zelo radi olajšujemo življenje, pri čemer je mnogim popolnoma vseeno, ali pri tem
onesnažujejo okolje ali ne. Povsem pozabimo, da nismo edina bitja na celem
planetu. Seveda, dober primer, ki je navezan na mobilnost, so prometne nesreče. Ne
samo, da so nekateri vozniki popolnoma neodgovorni do narave, ki jim je deveta
briga, včasih pozabijo celo na ljudi, ki živijo z njimi. Tako divjajo, da pride do nesreče.
Poleg tega naravo in živali postavljamo na nižje mesto od sebe. Ste morda opazili, da
vedno poročajo, ko je kakšna prometna nesreča, če avto koga zbije, nikoli pa ne
poročajo, koliko žab povozijo avti, kako ceste begajo živali …
Ko smo šli pri izbirnem predmetu reševat žabe, sem opazila, da je nekaterim
učencem zelo žal vsake povožene žabe. Pravzaprav se jim je zdelo zelo grozno,
morda še bolj grozno kot prometna nesreča, v kateri umre nepoznan človek. Morda
je bilo to zato, ker sočloveka niso poznali, žabe pa so videli, ali pa ker so kar
pozabljene in mrtve ležale sredi ceste, brez koga, ki bi žaloval za njimi ali pa iz
povsem tretjega razloga. So bili pa tudi primeri, ki so bili sicer v osebnih avtomobilih,
so pa vozili pazljivo, in en ali dva sta celo ustavila, da so lahko mimo odskakljale
naše daljne sorodnice dvoživke. Sicer je to le moja domneva, a po mojem mnenju
bolje obveščeni o mobilnosti tudi vozijo bolj previdno. Je pa res, da se nekaterih ne
da prepričati, trdno so odločeni, da bodo mobilnost zaničevali in če imaš še toliko
argumentov, bodo v vsem videli le slabo. Za take ni dobro, da vedo veliko o
mobilnosti, saj bi tako o njej še lažje razširili slab glas.
No, zdaj pa preizkus, če ste res mobilni: ste že slišali za evropski teden mobilnosti?
Poteka od 16. do 22. septembra. Evropski teden mobilnosti se konča z dnevom brez
avtomobila. Združuj in učinkovito potuj je bil slogan dneva mobilnosti v letu 2018.
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No, upam da boste zdaj bolj mobilni .
Rebeka Cankar, 7. b
MOBILNOST V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU
V današnjih dneh, ko ima čas veliko vrednost, velikokrat nam ga primanjkuje in se
nam vedno nekam mudi, ima mobilnost velik pomen. Beseda mobilnost pomeni
gibljivost oziroma premičnost.
V preteklosti, ko so bili moji stari starši mladi, je bil osebni avtomobil redkost. Moja
babica, ki je živela v hribih, je do šole hodila eno uro, zato jo je do petega razreda
obiskovala samo trikrat na teden, pozimi, ko je bilo veliko snega pa do nje več dni
sploh ni mogla. Avtobusi in vlaki so vozili veliko redkeje kot danes.
Ljudje so večinoma imeli službo v kraju, kjer so živeli, dlje pa so potovali zelo redko.
Vozili so se s kolesom ali pa so hodili peš.
Danes so razmere drugačne. Skoraj vsak prebivalec Slovenije ima možnost uporabe
osebnega avtomobila, ki je najhitrejši in najudobnejši način prevoza. V šolo hodijo
peš ali s kolesom le otroci, ki živijo blizu nje. Ostale v šolo pripeljejo starši ali pa
uporabljajo javni prevoz. Za dijake in študente je bila pred leti uvedena enotna cena
vozovnic, s čimer se je, zaradi nizkih cen le teh, precej zmanjšala uporaba osebnih
vozil (internet, način prihoda dijakov v šolo pred uvedbo enotne cene vozovnice za
dijake in študente).

V tujini so, predvsem v velikih mestih, navade precej drugačne, saj veliko število
družin lastnega avtomobila, zaradi prevelikih stroškov ter preobremenjenosti cest in
parkirišč, sploh nima. Uporabljajo javni prevoz, ki je organiziran precej bolje kot pri
nas, ter hodijo peš ali s kolesom.
Da bi tudi mlajši otroci v čim večjem številu v šolo prihajali peš, so po številnih
slovenskih šolah organizirali različne projekte, kot sta pešbus in prometna kača.
Menim, da sta oba projekta dobro sprejeta in upam, da bosta spremenila navade
otrok glede prihoda v šolo.
V zadnjem desetletju smo ljudje množično spremenili svoje potovalne navade. Za
dnevne obveznosti vse pogosteje uporabljamo svoja osebna vozila namesto javnega
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potniškega prometa. Posledice tega so že močno vidne. V mestih imajo velike
probleme s povečanjem smoga, z daljšimi prometnimi zastoji in problemi prostih
parkirnih mest. Da bi te probleme rešili so v nekaterih krajih znižali cene javnega
prevoza, organizirali možnost izposoje koles ter zgradili parkirišča na obrobju mest. V
zadnjem času pa se je začela pojavljati tudi izposoja električnih avtomobilov (car
sharing). Namenjena je kratkotrajnejšemu najemu vozil za opravljanje krajših razdalj
in ne gre za standardni najem avtomobila po sistemu rent a car. V Sloveniji so tak
sistem izposoje uvedli že v Ljubljani, Murski Soboti, Kranju in Mariboru. Kar precej
ljudi pa se v zadnjem času odloča tudi za nakup avtomobilov na električni ali plinski
pogon. S temi ukrepi se bo počasi uspešno zmanjšala prevelika poraba fosilnih goriv.

(internet, car sharing)
Vsak izmed nas bi se moral teh problemov zavedati in se večkrat spomniti besed
primatologinje, etnologinje in antropologinje Jane Goodall, ki pravi:
»Ne mine niti dan, da ne bi pustili sledi na svetu okoli sebe. Naša dejanja imajo
posledice in vsakdo se lahko sam odloči, kakšne bodo te posledice.«

(internet, Jane Godall)
Mija Pirnat, 9. c

LIPA KOT SIMBOL SLOVENSTVA
Pomembno je znanje o lastni domovini: o njeni zgodovini, značilnostih in posebnostih,
ki oblikujejo narodno edinstvenost, o dosežkih njenih prebivalcev na različnih
področjih, kulturni in naravni dediščini, pomenu ohranjanja narodne tradicije. Zaradi
vsega naštetega je slovenski narod obstal in uresničil tisočletne sanje o samostojni
slovenski državi.
Že v prejšnjih stoletjih našega štetja so se pesniki in pisatelji dobro zavedali, da so
Slovenci in poudarjali tudi pojme, kot so Slovenec, Slovenija, država … Menim, da so
se pisatelji, pesniki in ostali umetniki tega bolj zavedali, kot ostali ljudje, saj so se hoteli
svobodno izražati v svojem maternem jeziku.
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France Prešeren v svoji Zdravljici nagovarja Slovence in Slovenke, naj se zavedajo,
da so Slovenci in prebivalci lepe dežele Slovenije. Poudarja povezanost naroda in
takratno vlogo moških in žensk v družbi. Tudi Valentin Vodnik je že v razsvetljenstvu
opisoval lepoto naše dežele in hotel vzbuditi narodno zavednost v ljudeh. Simon
Gregorčič je opisoval reko Sočo, ki je eden izmed simbolov Slovenije. Pripoveduje o
lepoti reke, njenemu toku, ki je najprej hitra in deroča, v dolini pa se počasi umiri in
teče mirno in tiho. Vsem pesnikom je skupna narodna zavednost in ljubezen do njihove
oziroma naše domovine. Vsi opisujejo našo prelepo deželo, domoljubje, narodnost in
bratstvo. Menim, da so imeli prav o vsem, kar so pisali in pesnili. Narodna zavednost
je zelo pomembna. Omenjeni pesniki in tudi ostali pomembni umetniki, ki so se borili
za naš jezik in državo, so nam lahko v velik zgled. Najbolj pomembno je, da o Sloveniji
in narodni zavednosti niso le pisali, ampak so po svojih besedah tudi živeli.
Jaz se zavedam, da sem Slovenka ampak moja narodna zavednost še zdaleč ni tako
velika, kot so jo imeli naši ustvarjalci. Naša država Slovenija mi je zelo všeč, saj je čista
in lepa. Vesela sem, da me obkroža lepa narava, čisto okolje in čist zrak. Všeč mi je
naša kultura, jezik, raznolike pokrajine, zanimiva narečja in predvsem jedi. Slovenija
je bogata in raznolika država in menim, da smo vsi lahko ponosni, da smo Slovenci in
Slovenke. Še posebej pa so mi povšeči naši simboli. Eden izmed njih je tudi lipa, ki je
eden od najpomembnejših simbolov. Najbolj pri srcu mi je zato, ker ima svoje lepe
zelene liste v obliki srca.
Seveda se danes srečujemo tudi z nekaterimi problemi, kot so rasizem, migracije,
vojna, verske različnosti in spori. Vse to so posledice globalizacije, za katero menim,
da je pomembna, ampak v določenih mejah. Posledica globalizacije je tudi, da kulture
niso več tako originalne, kot so bile včasih. Povsod lahko jemo podobno hrano, kupimo
podobne obleke in poslušamo isto glasbo. Vem, da smo si vsi ljudje enaki, pa vendar
morajo biti razlike v kulturah, jezikih in veri. Če ne bi bilo razlik, bi bil svet dolgočasen.
Klub vsem problemom menim, da ima Slovenija svetlo prihodnost za razvoj in k temu
lahko pripomore čisto vsak. Vsak lahko naredi majhen korak k bolj čistemu okolju,
ampak le če se zato odloči. Menim, da bi bilo super, če bi vsi stopili skupaj, za boljšo
prihodnost Slovenije.
Ivana Novak, 9. a

NA SVETOVNI DAN POEZIJE SMO V NEMŠČINI PISALI PESMI O POMLADI
Der Frühling kommt.
Alles ist grün,
aber der Grasschnitt ist zurück.
Wir freuen uns auf die Sonne!
Wir freuen uns auf die Sonne.
Dian Logar, 8. b
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Heute ist der Welttag der Poesie.
Alles ist schön und der Frühling begann
und ich im Gras liegen kann.
Und du, magst du den Frühling und die Poesie?
Lovro Vehar Menegatti, 9. a
Der Frühling ist schön,
der Frühling ist sonnig,
der Frühling ist interessant,
der Frühling ist die beste Jahreszeit.
Rok Oblak, 9. a
Der Winter war sehr sonnig.
Der Frühling ist sehr kalt.
Der Sommer wird sehr heiβ.
Der Herbst hat viele Farben.
Luka Gantar, 9. c
Ich liebe die Blumen,
die Blumen sind blau,
die Blumen sind rot,
die Blumen sind weiβ.
Ich pflücke die Blumen,
ich mache den Strauβ,
ich gebe ihn zu meiner Mutter.
Ivana Novak, 9. a
Der Frühling ist gekommen,
die Tiere sind lustig,
die Kinder spielen,
die Schwalben fliegen und singen.
Taja Vončina, 8. c
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