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Moja dogodivščina z dedkom in babico 

 

Moja babica je stara 75 let in moj dedek je star 79 let. Skupaj sta že petdeset let. 

K njima grem, kadar potrebujeta pomoč ali pa, ko grem na počitnice. Skupaj se veliko 

zabavamo. Na novo leto sem komaj čakala. Naslednje jutro sem se zbudila in 

pozajtrkovala. Šla sem pozdravit dedka. Razočarana sem bila, ker sem mislila, da se 

bo zgodilo kaj posebnega. Nato sem se oblekla in šla vadit klavir. Ko sem končala, 

sem šla v kurnik in pozdravila kokoši. Razočarana sem bila, ker sem mislila, da se bo 

na novega leta dan zgodilo kaj posebnega. Takrat pa me je dedi spomnil, da lahko 

greva smučat. Jaz pa sem ga samo čudno gledala, ker na smučeh ni bil že 40 let. Še 

spreden sem karkoli novega pomislila, že je šel na podstrešje po svoje zaprašene 

pozabljene smuči. Iskal jih je pol ure, saj veste, zakaj. Ko jih je dobil, je potem 

naslednje pol ure iskal še smučarske čevlje. To me ne čudi. Verjetno so se od 

samega dolgčasa sami premikali na vsa mogoča mesta. Po smučanju sem spustila iz 

kurnika na dvorišče še kokoši, da so se malo popasle. Bile so zelo zadovoljne. Čez 

nekaj časa sem ujela petelina Kirija in ga zadrževala med nogami, da sem mu lahko 

prebrala pravljico. In ne boste verjeli!  Ves ta čas me je zbrano poslušal! Moji babici  

pa to petelinovo ujetništvo ni bilo niti malo všeč. Zelo se ji je smilil. Ves čas mi je 

prigovarjala, naj vendar izpustim ujetnika. Moj dedek se je pri tem  samo veselo 

hahljal.  

Veste, moja stara starša znata biti zelo zanimiva in iznajdljiva človeka. Pa čeprav sta 

stara in sta pri vseh teh letih, ki jih imata, postala precej počasna. Vendar se kljub 

temu naslednjega obiska že zelo veselim. 

Lucija Škvarča, 4. a 

 

Moja dogodivščina z babico 

Počitnice velikokrat preživljam pri babici. Ime ji je Marta in živi v Račevi. Stara je 56 

let. Po poklicu pa je kuharica. 

Z babico hodimo na sprehode. Enkrat smo jaz, babi, sestrična Gabriela, bratranca 

Jakob in Lovro, moj bratec Tim in babičina soseda Neja šli peš na Goropeke. S seboj 

smo v nahrbtniku imeli tudi prigrizke, vodo in sok. Najprej smo hodili vsi skupaj. Ko 

pa smo šli skozi gozd, pa so vsi tekli naprej, le jaz, Jakob in Gabriela smo bili zadaj z 

babico. Ustavili smo se nekje sredi gozda, kjer je bila klop.  Babi je vsakemu dala dva 

bonbona. Potem smo šli naprej čez nek travnik in nato skozi Goropeke v Žiri. 

Tam smo se ustavili še pri Ambasadi na sladoledu.                                                                                        

Jaz, Gabriela in Neja smo jedle Kinder sladoled . Moj bratec Tim je jedel piškotek 

sladoled, bratranca Jakob in Lovro pa sta jedla čokoladnega. Po poti smo šli še do 

sestrične Eme in dvojčka Jerneja in Mateja. Malo smo bili pri njih, potem pa smo šli 

domov.  Na pohodu sem se imela lepo. 

Kaja, 4. a 
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Pri bratrancu in sestrični 

Nekega dne med prvomajskimi počitnicami je stric Aleš poklical atija k popravilu 

kosilnice.  Izvedela sem, da sta bratranec Aljaž in sestrična Ajda doma.  Od trenutka, 

ko sem izvedela, kam je ati namenjen, mu nisem dala niti malo miru, dokler se ni 

naposled vdal in me vzel s seboj. Odpravila sva se  zelo zgodaj, ampak ni me motilo, 

saj sem vedela, kam odhajam. Bila sem zelo vesela, kajti z Ajdo in Aljažem se že 

dolgo časa nismo videli v živo. Ko sem prispela, so se začele prave dogodivščine! 

Hitro smo se spravili k igri. Najprej je bil na vrsti  Monopoli. Bil je zelo zabaven, a 

sčasoma je postal zelo dolgočasen. Sledila je računalniška igra z avtomobilskimi 

dirkalniki, Forza Horizon 4. Ko smo se naveličali, smo oddirjali na dvorišče igrat 

odbojko. Sodnik  sem bila jaz, čeprav sem od vseh treh najmlajša. Točke od obeh 

tekmovalcev so rasle, rasle in rasle. Kar naenkrat Aljaž zmaga! No, takrat smo se 

začeli igrati badminton.  Z Aljažem sva žogico le odbila nekajkrat in, hop, že je zletela 

v žleb. Vzela sva novo. Tudi ta je nesrečno končala na istem mestu. Hitro sva stekla 

v sobo in v škatli našla še eno. Zdaj pa sva bila veliko bolj previdna. Ko je Ajda vzela 

lopar v roke, nama je šlo veliko bolje kot z Aljažem. A  zgodilo se je nekaj zelo 

smešnega. Žogica ji je zlezla skozi mrežo za lopar! Bili smo sredi napete tekme, ko 

me ati pokliče, da morava oditi. Kako hitro mine čas, ko se skupaj igramo! 

Pobrala sem vse svoje stvari in skočila v avto. Ta obisk mi je bil zelo všeč. Upam, da 

se z Ajdo in Aljažem dobim  čim prej. 

Lucija Škvarča, 4.a 
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Avtor slike: Erik Poljanc, 6. c 

 

Počitnice v Italiji 

 

Za prvomajske počitnice smo krenili proti Italiji v pokrajino Toskano. 

Ogledali smo si Firence, Sieno in druge toskanske lepote. Najbolj zanimiv doživljal je 

bil v kraju San Filippo. V čarobnem gozdu smo odkrili reko, ki se je izlivala v slapove. 

To je bila termalna voda, ki je imela 37stopinj. Bele bazenčke je obdajala mineralna 

stena. V tej vodi so kalcij, magnezij in žveplo. Takoj smo oblekli kopalke in z 

navdušenjem pognali v vodo. Namakali smo se kot žabe v potoku in pozabili na čas.  

Včeraj ob svetlikajoči se luni smo prispeli domov. Pred spanjem sem razmišljal kako 

je bilo v Toskani v pravljičnih termah v naravi. 

Tiberij Padovec, 4. a 
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Sošolci 

 

Naši sošolci so radi vesoljci, 

ki vidijo žice in osamljene ptice, 

ki radi imajo kraljice in 

radi jejo pice, slastne kot potice. 

 

Skleda je štorasta beda, 

ker v njej celi dan poseda kakšna 

zmeda, kjer nimajo meda, 

pravi učiteljica Breda. 

 

Če sošolci osamljeni so, najbolje bo, 

da jih pelješ v okolje, 

tam se bodo igrali in po igri zaspali, 

a ne bodo sanjali. 

 

Naj slišijo vesoljci, kar rečejo sošolci, 

prijateljstvo je najbolj posebno, 

ker ostaja za vedno in je 

najbolj dobesedno. 

 

 

Tiberij Padovac  4. a 
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Deželak junak 

 

V četrtek sredi zadnje ure je na vrata učilnice nekdo narahlo potrkal. Vrata so se 

počasi odprla in v učilnico je vstopila Vesna. V roki je držala pisano škatlo ter 

povedala, da v Žiri prihaja Deželak Junak. Kdo je to? Zakaj sploh prihaja? 

Kmalu smo izvedeli, da se kolesar Miha odpravlja na svojo dobrodelno pot po 

Sloveniji tudi letos, že osmič. 

Na poti s svojo ekipo zbira denarne prispevke za otroke, ki drugače ne bi mogli na 

zaslužene počitnice na morje. 

V ponedeljek smo po pouku z razredom odšli pred športno dvorano. Tam so bili 

gasilci in policaji. 20 min smo čakali Deželaka Junaka. Pred Deželakom pa so prišli 

gasilci, AMZS, kolesarji, motoristi in avtodom. Ko so vsi prišli, nam je Deželak junak 

dal petke. Potem pa mu je ravnatelj izročil zbrane prispevke učencev in učiteljev. 

Zbrali smo 4448,91 €. Gasilci so Deželaku dali 650 €, Alpina pa 750 €. 

 

Rok Mravlje, 4. a 
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DEŽELAK=JUNAK 

V četrtek je sredi zadnje ure na vrata učilnice nekdo narahlo potrkal. Vrata so se 

počasi odprla in v učilnico je stopila učiteljica Vesna. V roki je držala pisano škatlo ter 

povedala, da v Žiri prihaja Deželak Junak. Kdo je to? Zakaj prihaja? Kmalu smo 

izvedeli, da se kolesar Miha odpravlja na svojo dobrodelno pot po Sloveniji tudi letos, 

že osmič. Na poti s svojo ekipo zbira denarne prispevke za otroke, ki drugače ne bi 

mogli na zaslužene počitnice na morje.*Vsak dan se je škatla bolj polnila. Vsak je 

prinesel kolikor je želel. Učiteljica je škatlo vsak dan odnesla v kabinet, da ne bi kdo 

vzel denarja, katerega smo zbrali. Ko je končno nastopil ponedeljek sta po malici 

sošolca Tian in Lovro preštela denar ki smo ga zbrali. Sošolca sta denar odnesla v 

zbornico. Vsi smo nestrpno čakali na konec pouka. Učiteljica Vesna je prišla po 

sošolko Loti, saj je tudi ona predala nagrado za našega Junka. Ko je učiteljica Vesna 

prišla po Loti je tudi povedala, da naj pridemo takoj po koncu pouka, saj bo Deželak 

Junak tu 15 minut prej. Končno je zvonec zazvonil in odšli smo v garderobe, vsi smo 

se obuli in odšli pred novo športno dvorano. Učitljica je vprašala gasilce če nas bodo 

poškropili medtem ko so pripravljali cevi za prihod Deželaka, odgovorili so da nas ne 

bodo poškropili. Vsi smo se olajšali. Končno je prišel Deželak Junak. Z njim smo odšli 

do cerkve kjer je bil sprejem. Vsi smo se drli Deželak Junak. Najprej ga je nekaj stvari 

vprašal g.Srečo, nato je g.Srečo pred mikrofon povabil našega ravnatelja. Ravnatelj 

mu je predal škatlo v kateri je bilo 4238.81€. Ta denar smo zbrali vsi učenci in 

zaposleni na šoli. Ko je ravnatelj predal mikrofon g.Vesni, da je povedala par stvari in 

mu predala >>gojzarje<< ter 750€. G. Vesna je predala mikrofon načelniku gasilcev 

Dobračeve. PGD Dobračeva je zbrala 700€. Na vrsti so bila presenečenja. Prišla sta 

Jan Tratnik in Nuša Lesar. Deželak se nam je iz dna srca zahvalil in nam obljubil, da 

se bo naslednje leto spet vrnl nazaj k nam v Žiri. Imeli smo se zelo lepo. 

 

Anja Pance, 4. a 
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REPORTAŽA IZ KARANTENE 

Zjutraj sem pogledal skozi okno in videl, da bo lepo vreme, saj je bilo nebo brez 

oblačka. Bil sem slabe volje, ker sem imel  karanteno in nisem mogel iti ven. V 

takšnih trenutkih je moje razpoloženje kot aprilsko vreme, sem muhast in 

nepredvidljiv. Tisti dan sem odšel na PCR-test, poklical sem mamo, če lahko 

pripravi nekaj stvari. Rekla je, da bo dala domača jajčka. Kmet ji je obenem 

dejal, da že bolje nesejo, saj se na dan sv. Neže kuram rit odveže. Ta pregovor 

se mi je zdel zanimiv. Doslej vedel samo za tri ledene može in poscano Zofko. V 

roke se vzel berilo in se posvetil Povodnemu možu. Vse je bilo lepo in prav, 

dokler Urški ni začela nasprotovati še narava (zasliši vetrov se sovražno 

vršenje).  

Glede na to, da sem se v kratkem času zalotil pri opazovanju vremena, sem začel 

brskati po internetu in naletel na meteorologinjo s Fakultete za matematiko in fiziko, 

dr. Katarino Kosovel. Po e-pošti sem jo vprašal, kakšna je resnica glede ljudskih 

predvidevanj. Hitro mi je pojasnila, da se z ljudskimi vremenskimi modrostmi 

meteorologi ne ukvarjajo, ker so za resno meteorologijo neuporabne. Imajo dobre 

meritve in računalniške modele, ki dajo zanesljivo sliko podnebnih značilnosti in 

tipičnega vremenskega dogajanja preko leta. Ljudske vremenske modrosti bi 

razdelila na dve skupini, in sicer na modrosti, ki temeljijo na ljudskih opazovanjih 

sosledja vremenskega dogajanja na nekem območju, ter na modrosti, ki temeljijo na 

ljudski »statistiki. Prva skupina je poznana le na nekem geografskem področju in ni 

vezana na fiksen čas (npr. določen dan na koledarju), da se jih utemeljiti s fizikalnim 

opisom meteoroloških procesov. Druga skupina je vezana na datume na koledarju 

(svetniki ipd.), so zelo nezanesljive ter je treba biti pazljiv pri njihovi interpretaciji. Tudi 

sama je raziskovala pregovor »zelen božič, bela velika noč« in ugotovila, da se je v 

zadnjih 60 letih na večini merilnih mest opisana modrost realizirala le enkrat, l. 1975. 

Predlagala je, da se slišimo preko zooma. Strinjal sem se, na naši žirovski vremenski 

postaji pa sem hitro preveril, kako je bilo z zelenim božičem v Žireh. V zadnjih 74 

božičih je bilo 44 zelenih božičev. Trend je najbrž v smeri vse več zelenih božičev in 

zelenih velikih noči, kar sem že prebral v publikaciji Arsa: 1961–2011 se je snežna 

odeja zmanjšala za okrog 55 %. Iz radovednosti sem pogledal še za Zofko, s tabele 

pa sem razbral, da je bila Zofka v Žireh suha le l. 2014. 
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Fotografija 1: Zaslonski posnetek žirovske vremenske postaje (vir: https://www.vreme-ziri.si/) 

Pogovor preko zooma, mi je razjasnil, da vremenske napovedi pišejo iz že obstoječih, vzamejo neko 

mrežo točk in meritev popravijo. To je najboljši približek. Vsak dan je 60 %, da se ponovi vreme 

prejšnjega dne.  

 

Fotografija 2: Zaslonski posnetek zoom srečanja z dr. Katarino Kosovelj (foto: Nejc Novak) 

Radiosondalni balon, ki ga spustijo enkrat na dan v ozračje, je edina meritev za 

napoved. Te pošljejo v centre in iz podatkov se za cel svet delajo napovedi, torej je to 

globalna veda. Glavna sila na vreme je delovanje vetra. Seznanil sem se z 

gradientno in centrifugalno silo. Ob vseh izračunih, kjer je zrak omejen spodaj s tlemi 

in zgoraj z ničemer, si predstavljamo en zelo tanek idealno raztegljiv balon zraka. 

Teoretično pa se vse dogajanje izračunati s približno  osmimi enačbami (npr. 

Newtnov zakon, termodinamska, kontinuitetna enačba …). Zanimivo se mi je zdelo, 

da meteorologi pomagajo tudi zavarovalničarjem. Očitno je tudi škoda, ki jo stori 

določen vremenski pojav, možnost za zaslužek ali vsaj prihranek. A v vednost – 

zavarovati je potrebno prej, po toči zvoniti je prepozno. Moja teorija o le eni nemokri 

Zofki se je sfižila, saj je glede na tabelo intervjuvanka povedala, da minimalne 

količine padavin lahko padejo tudi iz megle. Pri pogovoru o nevihtah je pojasnila,  da 

če so oblaki ob 11. uri dopoldne kot cvetače, bodo verjetno popoldan nevihte. Usoda 

Urške iz Povodnega moža mi ni dala miru - če bi na nebu opazila cvetačaste oblake, 

njen konec ne bi bil tragičen. Prešeren o meteorologiji verjetno ni vedel veliko. Jaz pa 

sem izvedel, da lokalna pregretost tal, in to, da smo na J strani Alp (J in JZ vetrovi 

prinašajo vlažen zrak iznad morja) vpliva na veliko neviht. Sedaj tudi ne bom več risal 

dežja kapljaste oblike, saj da ima vbočeno obliko, primerljivo rdeči krvnički. Priložnost 

ali slabost je v bistvu ena: meteorologi se ne morejo iti poskusov kot v drugih strokah, 

imajo le tisto, kar jim daje narava, in bodo vedno stvari, ki jih bodo presenetile v 

negativno smer. Tudi zmotili so se že, npr. so za slabljenje pasatov ob ekvatorju 

krivili globalno segrevanje, a ti so se na lepem začeli krepiti. Nekaj časa so tavali v 

megli, potem pa so ugotovili, da so v ozadju naravni procesi, ki so delovali v isto 

smer kot globalno segrevanje.  

Po pogovoru sem igral video igro Farming simulator, kjer vem, kakšno bo vreme za 

več mesecev naprej. Vse kmetijske dejavnosti prilagajam temu. Kako pa je s tem v 

resničnem življenju, mi je na vprašanja prijazno odgovorila Tjaša Pogačar z 



9 
 

Biotehniške fakultete. Tudi ona je napisala, da vremenski pregovori nimajo kakšne 

znanstvene podlage. Včasih kmetovalci niso imeli na voljo vremenske napovedi in so 

si skušali pomagati z njimi. Morda še najbolj 'držijo' prav ledeni možje, saj v tistem 

času pogosto pride do kakšnega poznega vdora hladnega zraka. Gospa Tjaša je 

povedala, da so priložnosti zaradi podnebnih sprememb (naraščanja temperature) 

predvsem v kakšnih toplotno zahtevnejših rastlinah in daljši rastni dobi. Nekatere 

rastline se dobro odzivajo na večjo koncentracijo CO2 v ozračju, ampak le ob dobri 

preskrbljenosti z vodo. V Sloveniji pa so nevarnosti vezane na več vremenskih 

nevšečnosti - sušo, vročinski stres, spomladansko pozebo, neurja, tudi poplavljena 

kmetijska zemljišča, točo, predvsem v Vipavski dolini tudi vetrno erozijo – tega je 

precej, kar potrdi, da s kmetijstvom ni lahko preživljati. 

Ko sem jo vprašal, v kakšni meri lahko pomagajo kmetovalcem, je odgovorila, da 

lahko najprej pomagajo z izobrazbo, ki jo pridobijo na njihovi fakulteti (smer 

agronomija). S stališča meteorologije je pomembno poznavanje podnebnih razmer in 

lastnosti tal na kmetiji in razumevanje podatkov, ki so na voljo na spletu (vremenske 

napovedi, temperature tal, napovedi za namakanje ipd.). Poznati in razumeti morajo 

zaščitne ukrepe, uporabo namakalnih (zaščita pred sušo) in oroševalnih sistemov 

(pozeba), protitočnih mrež, protivetrnih pasov. Pri vsem tem pa gre za velike 

investicije. Poznavanje stabilnih razmer v času anticiklonov pa npr.  lahko izkoristijo 

za košnjo, ob pričakovanem dežju ne namakajo ipd. V prihodnje se bo potrebno 

veliko prilagajati, določiti ranljivost območja ali kmetije na podnebne spremembe, 

analizirati tla in se odločati na podlagi zbranih informacij, izkušenj iz prakse in 

skupnega pridobljenega znanja. V Sloveniji je treba biti predvsem pozoren na 

naraščajočo temperaturo in število suš, vročinskih valov.  Najbolj katastrofalne so pri 

nas posledice suše, toče in pozebe, zaradi katerih imamo tudi razglašene naravne 

nesreče, kadar je izpad pridelka zelo velik. Pri tem je le suša »plazeč« pojav, kar 

pomeni, da se razvija počasi in nas ne preseneti na hitro. Kljub temu pa težko kaj 

ukrenejo, če nimamo namakalnega sistema. Sušo na ARSU zelo natančno 

spremljajo, na voljo je sušomer, kjer lahko vidimo aktualne razmere in napoved, 

poleg tega pa se kmetovalci lahko pridružijo projektu SPON (Sistem za podporo 

odločanju o namakanju).   

Pozeba in toča sta nenadna pojava, kar pomeni, da se pojavita kot blisk. Pri pozebi 

večinoma meteorologi pravočasno napovedo prodor hladnega zraka, kmetovalci pa 

iz lastnih izkušenj vedo, na katerih območjih se bo najbolj ohladilo (na primer v kakšni 

kotlini). Točne temperature je težko napovedati, je pa v takem primeru vsaka stopinja 

pomembna. Takrat kmetovalci po navadi izvajajo lastne meritve npr. v sadovnjakih, 

da ob pravem času začnejo izvajati zaščitne ukrepe (kurjenje, oroševanje). Toča je 

še bolj izrazito lokalna in ne moremo točno določiti, kje bo padala in kje ne, zato 

težko naredimo kaj drugega, kot da se zaščitimo s protitočnimi mrežami, ki 

predstavljajo veliko investicijo. Morda pa bi v prihodnje za raziskovalno nalogo 

izvedel meritev temperature na različnih višinah v sadovnjakih ali pa bi spremljal 

temperature v hlevu.  

Edina svetla točka mojega razvedrila v karantenskem času so bile zimske olimpijske 

igre.  A tudi tu vreme še ni reklo zadnje. Če ne bomo ustavili emisij toplogrednih 

plinov, ki povzročajo segrevanje ozračja, bo v prihodnosti le še ena od sedaj 21 
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lokacij sposobna gostiti zimske olimpijske igre. Raziskovalci ugotavljajo, da bo težko 

najti primerna mesta, ki bodo lahko zagotovila dovolj ledu in snega za izvedbo 

takšnega dogodka. Umetni sneg, ki se ga v velikih količinah poslužujejo tudi v 

Pekingu, za nastanek potrebuje ogromno vode, kar je z okoljskega vidika sporno, so 

napisali na portalu Čas za Zemljo.  

Ker za vsakim dežjem posije sonce, sem tudi jaz prebolel korono. Kot veliko mojih 

Žirovcev. Morda je temu kriva tudi naša lega, saj sem v objavljenem intervjuju z go. 

Tanjo Cegnar prebral, da je onesnaženje z delci pozimi v Sloveniji največje po kotlinah 

s temperaturno inverzijo. Virusom pa lahko kljubujemo, če gremo ven, saj so zanje 

najbolj ugodni pogoji v zaprtih prostorih, kjer je veliko ljudi, zato sem odšel proti 

Goropekam in pošiljam pozdrav iz Žirov, ki so krasne v vseh vremenskih pojavih.  

 

Viri: 

Podnebna spremenljivost Slovenije v obdobju 1961–2011, Ljubljana: Ministrstvo za okolje in prostor, 

2012. 

Pogovor z dr. Katarino Kosovelj, januar 2022. 

E-sporočilo dr. Tjaše Pogačar, januar 2022. 

Spletna stran: http://eko-generacija.org/?p=3581 

Spletna stran: https://www.caszazemljo.si/beseda-o-zemlji/podnebne-spremembe-bi-lahko-vplivale-

na-prihodnost-zimskih-olimpijskih-iger.html 

Spletna stran vremenske postaje Žiri, pridobljeno: www.vreme-ziri.si 

Osebni arhiv Tanje Mlinar. 

 

http://eko-generacija.org/?p=3581
http://www.vreme-ziri.si/
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Fotografija 3: Žiri pozimi – pogled s poti na Goropeke (foto: Tanja Mlinar) 

 

Fotografija 4: Žiri pozno jeseni – pogled s poti na Goropeke (foto: Tanja Mlinar) 
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     Fotografija 5: Žiri spomladi – pogled s poti na Goropeke (foto: Tanja Mlinar) 

 

 

      Fotografija 6: Žiri jeseni – pogled s poti na Goropeke (foto: Tanja Mlinar) 
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Fotografija 7: Žiri pozno jeseni – pogled s poti na Goropeke (foto: Tanja Mlinar) 

 

 

Nejc Novak, 8. c 
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Vročinski valovi in  posledice  

Danes vam bom podrobneje opisala vročinske valove po svetu in njihove posledice. 

Vročinski val je obdobje najmanj treh zaporednih dni s povprečno temperaturo  nad 

izbrano mejo, ki je odvisna od podnebnega tipa. Podnebni tip v Sloveniji je celinsko 

podnebje, zato je povprečna toplotna meja za vročinski val nad 24°C. Za moj domači 

kraj Žiri je povprečna toplotna meja vsaj 22°C. Lansko leto (2021), je bilo v Žireh pet 

vročinskih valov. Najdaljši je trajal kar 8 dni, to je bilo od 18.6 do 25.6, ko je bila 

najvišja izmerjena temperatura 33°C. Povprečna temperatura čez dan pa je bila 

23,2°C. Leta 2021 je bilo največje število zabeleženih vročinskih valov v Žireh.  

Eden največjih in najbolj znanih vročinskih valov je bil leta 2003 v zahodni in srednji 

Evropi. To je bil najhujši vročinski val po letu 1540. Že junij in julij leta 2003 sta bila 

nenavadno topla, v prvi polovici avgusta pa so v večini evropskih držav padali 

takratni vročinski rekordi. Najbolj prizadete so bile države zahodne in srednje Evrope 

(Francija, Portugalska, Nizozemska ...).To je prineslo tudi hude zdravstvene težave, 

naravne nesreče in tudi gospodarsko škodo. Skupno število žrtev se je približalo 70 

000. Francija je bila najbolj prizadeta država. Umrlo je približno 15 000 ljudi 

(predvsem starejših), večina zaradi dehidracije. Najvišja izmerjena temperatura v 

Franciji je bila kar 45,9°C. Velike posledice so bile tudi v poljedelstvu. Seveda jih je 

povzročala suša. Suša je izredno stanje v naravi zaradi dolgotrajnega pomanjkanja 

vode in prevelike vročine. Več vodnih zajetij in drugih virov pitne vode se je izsušilo. 

Zaradi suše so v več državah izbruhnili požari, prišlo je tudi do močnega južnega 

vetra. Na Portugalskem so gozdni požari uničili kar 215 tisoč hektarjev površin, kar je 

enako velikosti Luksemburga.  Polja so obrodila le manjše količine hrane, zato se je 

cena živil v trgovinah tudi povišala. Najbolj prizadete so bile poljščine (pšenica). V 

Nemčiji je bil onemogočen ladijski prevoz po reki Donavi. V Švici je celo prišlo do 

nenadnih poplav zaradi taljenja ledenikov v Alpah. Ob suhem zraku pa obstaja tudi 

večja možnost dehidracije. Vedno pogostejši so tudi oceanski vročinski valovi, ki 

predstavljajo  hitro smrt za korale in alge. Visoke temperature namreč povzročajo 

beljenje koral. To zelo resno ogroža ekosistem, ker odmiranje alg predstavlja grožnjo 

tudi za druga morska bitja. Že  sprememba za 1°C  lahko povzroči odmrtje alg.  

Omeniti moram tudi vročinski val v ZDA leta 2006. Temperature so vsak dan krepko 

presegale 40°C. Ampak so se znašli tako, da so mesta odpirala posebne hladilne 

centre, to so bile večje klimatizirane dvorane, kjer so ljudje čakali, da bo najhujša 

vročina minila. Zaradi tega so imeli zelo veliko porabo električne energije. Na 

vročinske valove vpliva tudi globalno segrevanje. Globalno segrevanje pa je hitro 

povečanje zemljine povprečne temperature površin v preteklem stoletju. To se 

dogaja predvsem zaradi toplogrednih plinov. Znanstveniki menijo, da bo skozi leta 

tega vse več in da bodo vročinski valovi vse močnejši in daljši. Jeseni naj bi postale 

toplejše, zime pa milejše. Jaz mislim, da bi se med vročinskimi valovi morali čim bolj 

izogibati soncu in poskrbeti za hidracijo.  

Za živali je to obdobje zelo naporno, saj jih veliko pogine zaradi dehidracije, prevelike 

vročine in lakote. Lastniki domačih in hišnih živali bi lahko svoje živali imeli več v 

senci in poskrbeli, da imajo dovolj hrane in vode.  
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To temo sem izbrala zato, ker sem pred kratkim gledala dokumentarni film na 

televiziji in mi je bil zelo všeč. Med pisanjem in iskanjem podatkov sem izvedela 

veliko novih stvari in nekatere so me zelo presenetile. 

Katarina Albreht, 8. b  

      

                            

Vpliv vetra pri smučarskih skokih 

 

Smučarski skoki so nordijsko smučarska športna panoga. Poleg točk za dolžino se v 

rezultat tekmovalca štejejo še sodniške ocene za slog, višina zaletišča ter 

kompenzacijske točke za jakost vetra. Veter ima pri skokih ogromen faktor, saj 

želimo, da  so pogoji na skakalnici enakovredni za vse tekmovalce.  Tekme so iz 

kvalifikacij in dveh glavnih serij, poleg posamičnih pa potekajo tudi ekipne tekme, kjer 

vsako državo zastopajo štirje tekmovalci. Nekaj več nam bo v intervjuju povedal 

trenutni glavni trener slovenske ženske smučarske skakalne reprezentance, Zoran 

Zupančič.  

Trener Zupančič je smučarske skoke treniral že v mladih letih. Po veliko uspešnih 

dosežkih se je kot skakalec upokojil, svojo kariero pa nadaljeval kot trener. Danes je, 

kot trener odgovoren za številne dosežke v ženskih smučarskih skokih. Po 

predhodno osvojenih številnih velikih dosežkih v mladinskih kategorijah so omembe 

vredni še naslov svetovne prvakinje Eme Klinec kar  je bila  prva kolajna za dekleta v 

smučarskih skokih na velikih tekmovanjih, prva kolajna na svetovnih prvenstvih med 

ekipami - drugo mesto, veliki kristalni globus Nike Križnar ter hkrati še uradni svetovni 

rekord za dekleta pri 151 m in za konec še  zlata olimpijska medalja Urše Bogataj, 

tretje mesto Nike Križnar in zmaga na mešani ekipni tekmi na letošnjih olimpijskih 

igrah v Pekingu. 
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1. Koliko se vpliv vetra razlikuje v točkah danes in koliko se je včasih? 

Smučarski skoki so šport v naravi, glede na to ima lahko tudi vreme vpliv na rezultat. 

V zadnjih letih se vsi borimo, da bi bil vpliv vremena in opreme, ki jo smučarski 

skakalec uporablja čim manjši. 

Včasih ni bilo merilnih naprav, ki bi merile vpliv vetra, tako  je v skupni dosežek 

tekmovalca štela samo daljava skoka in sodniške ocene. Danes na rezultat vplivajo 

še: 

- vetrne razmere oziroma jakost vetra, 

- velikost dresov, 

- prepustnost dresov,  

- dolžina smuči. 

 

2. Kakšna je največja moč vetra, da le ta ne ogroža varnega skoka? 

V kolikor je veter konstanten in piha v eno smer je meja jakosti vetra, ki jo skakalec v 

zraku lahko obvlada nekje pri 4 m/s.  Če je ta veter maksimalen  v prsi ali od zadaj, 

se pogovarjamo o zaletišču, ki se lahko razlikuje za dvajset štartnih mest. Vsekakor 

je primernejši veter v prsi, ker mu le ta daje podporo pod smučmi. Kompenzacije za 

minus in plus točke pri vetru so zaenkrat le približek odbitkom in pribitkom glede na 

realnost.  

V kolikor veter ni konstanten, če pravimo, da veter piha iz različnih smeri, v prvem 

delu vzgonski veter in v drugem delu leta veter od zadaj se lahko zgodi, da ima 

skakalec na koncu kompenzacijo za veter pri ničli, razmere za dober skok pa so bile 

nemogoče. Na vsaki tekmi obstajajo žrtve razmer. Narave ne  bomo nikdar 

popolnoma izmerili ali jo ukrotili, po več tekmovanjih se vsak tekmovalec znajde 

nekje v sredini. 

 

3. V katerem primeru morate tekmo odpovedati? 

 V primerih slabega vremena. Premočen veter in hkrati slaba napoved ter premočno 

sneženje, dež in nezmožnost priprave skakalnice. 

4.  Ali je bolje imeti veter v trebuh ali v hrbet? Zakaj tako? 

Vsekakor ima vsak skakalec rajši veter v prsi, ki ga imenujemo vzgonski veter. To mu 

daje podporo pod smučmi. 1 m/s vzgonskega vetra pomeni približno dva zaletišča 

višje in obratno. Če skakalec dobi veter v hrbet, ki ga imenujemo poklopnik ima 

občutek kakor da je skočil v prazno, takrat se telo lahko kljub dobremu odrivu zakrči 

in nadaljevanje skoka je onemogočeno. 

 

5. Kje na skakalnici so postavljeni merilci vetra? 
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Naprave za merjenje vetra se nahajajo ob doskočišču skakalnice od odskočne mize 

do velikosti skakalnice se pravi do HS točke na ograji doskočišča na obeh straneh 

skakalnice. Višina leta tekmovalca se velikokrat razlikuje od višine, kjer so merilci 

postavljeni. Kot sem že omenil, so vsa merjenja samo približek dejanski situaciji, kar 

je vsekakor bolje, kot če merilcev ne bi bilo. 

6. Kdo je zadolžen za nadzorovanje vetrnih razmer v smučarskih skokih? 

 Tekmovanje vodi tekmovalna žirija ki je sestavljena iz: 

- TD to je tehnični delegat, 

- TDA  asistent tehničnega delegata, 

- vodja tekmovanja. 

To so trije, ki odločajo o vodenju in izpeljavi tekmovanja. Vsako odločanje o 

odpovedi ali nadaljevanju tekmovanja, o znižanju ali povišanju zaletišča je v 

njihovih rokah. Na vsakem prizorišču so prisotni drugi ljudje. 

Kontrolor vetra je isti in je prisoten na vseh tekmovanjih. Ta je tisti, ki prižiga 

rumeno, rdečo ali zeleno luč. 

Prav tako so kontrolorji opreme prisotni na vseh tekmovanjih so večinoma isti. 

 

7. Kako prepustnost dresa vpliva glede na veter? 

Prepustnost dresa je omejena na 40 litrov na določeno mero pod določenim 

pritiskom. Če je prepustnost dresa manjša sledi diskvalifikacija. Razlika v 

prepustnosti med prednjo in zadnjo polovico dresa lahko znaša 20 %, se pravi če 

imamo dres spredaj prepusten 40 litrov je lahko zadaj 48litrov. Navzgor prepustnost 

ni omejena. Tekmovalci se predhodno odločijo, kakšne drese bodo uporabljali. 

Načeloma obstajajo še hitri in počasni materiali, ki jih tekmovalci izbirajo glede na 

vzgonski veter ali veter v hrbet. Na izbiro dresa vpliva tudi nadmorska višina. 

 

Po pogovoru sem se zahvalila za izčrpne odgovore in čestitala za vse izvrstne 

dosežke. Spoznala sem, da imajo vremenske razmere vpliv na smučarske skok, 

posledično tudi na rezultate. Naravne razmere so neukrotljive, vsaj veter je eden 

izmed njih. 
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Slika 1: Žirovska skakalnica (osebni arhiv) 

 

Zoja Zupančič, 8. a  

 

Vpliv vremena na izumiranje živalskih vrst 

 

Kakšen vpliv ima vreme? Poleg vpliva na športne tekme in razne dogodke na 
prostem, močno vpliva tudi na počutje ljudi in živali. 
Naše početje in posegi v naravni ekosistem se iz leta v leto bolj kažejo. Postopno 
segrevanje podnebja, ki se je začelo z industrijskim razvojem leta 1760, ko se je 
industrija iz ročnih del preusmerila na strojna, že zdaj vpliva na naraven razvoj, v 
prihodnosti pa bodo posledice le še bolj vidne. Povečanje temperatur in spremembe 
v razporeditvi padavin in vremenskih sistemov pa že sedaj močno vplivajo na 
življenje živali in rastlin.  
Prekomerna uporaba toplogrednih plinov vodi k izgubi biološke raznovrstnosti, to pa 
prispeva k vidnejšim učinkom podnebnih sprememb. Izguba biotske raznovrstnosti 
ima lahko pomembne neposredne posledice za zdravje ljudi, če storitve ekosistema 
niso več primerne za zadovoljevanje družbenih potreb. Posredno spremembe v 
ekosistemskih storitvah vplivajo na preživetje, dohodek, lokalno migracijo in občasno 
lahko celo povzročijo ali poslabšajo politične konflikte.  
S stališča obstoja človeške vrste je biotska raznovrstnost najpomembnejša, a 
najmanj cenjena dobrina. Bolj kot so ekosistemi uničeni, manj so se naravni sistemi 
zmožni spopasti s posledicami višjih temperatur in skrajnih vremenskih razmer. 
Gozdovi, oceani in druga naravna območja imajo prav tako pomembno vlogo pri 
upočasnjevanju globalnega segrevanje, saj iz ozračja črpajo CO2, ki je med plini 
glavni krivec podnebnih sprememb. Človek s svojimi posegi v prostor zvišuje 
dovzetnost vrst za izumiranje. Populacija divjih živali se je od leta 1970 skoraj 
prepolovila. V svetovnem merilu je na robu izumrtja 34.000 rastlinskih in 5.200 
živalskih vrst. Trenutno izumiranje vrst poteka s hitrostjo vsaj 1000 izumrtji na milijon 
vrst letno, in še narašča. Živa bitja zunaj ekosistemov ne morejo preživeti, večinoma 
jih je najuspešnejših v tistih ekosistemih na katere so se evolucijsko prilagodile. Če 
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uničimo ekosistem bodo propadle tudi vrste in obratno. Če izgubimo katero od 
ključnih, utegne to sprožiti verižno izumiranje. Od leta 1700 je planet izgubil 40 % 
gozda, kar pomeni, da so gozdovi izginili v 25 državah. Vsake 3-4 leta je v naravi 
uničeno območje veliko kot Francija. Od leta 1900 je planet izgubil tudi polovico vseh 
močvirji in okrog 20 % naravnega sveta. Ogrožena je na primer kar petina vseh 
plazilcev in skoraj četrtina vseh dvoživk. Že samo v letu 2021 je izumrlo 23 živalskih 
vrst. Trenutno so v veliki nevarnosti javanski nosorog, gepard, tiger, azijski slon, 
gorska gorila in še veliko več.  
Čeprav globalnega segrevanja ne moremo ustaviti čez noč ali celo v naslednjih nekaj 
desetletjih, lahko upočasnimo in omejimo količino globalnega segrevanja z 
zmanjšanjem toplogrednih plinov. S tem bi tudi preprečili množično izumiranje in 
ustvarili lepši svet za  generacije za nami.  
 
Neja Peternel, 8. c  

 
 

 

Ko je bilo snega čez glavo 
 
Letos mineva 70 let, odkar je Slovenijo prizadela zima, kot je že dolgo ni bilo. 
 
Vse se je začelo 13. februarja leta 1952, ko je začel naletavati sneg. Kljub drugačnim 
napovedim je snežilo cela dva dni in je v tem času po poročanju časopisov 
povprečno zapadlo več kot meter snega. Ceste v Ljubljani so bile tako polne 
novozapadlega snega, da so se pešci, ki so hodili po pločniku, komaj še videli. 
Železniški in avtobusni promet je obstal. Redki vlaki so imeli veliko zamudo, nekatere 
zveze z drugimi kraji pa so bile popolnoma prekinjene. Del prog so prekrili visoki 
zameti, ponekod pa so zaradi nizkih temperatur zamrznili tiri. 
Oblast je mobilizirala je delavce, da so pomagali čistiti sneg s streh in cest. Vsakdo je 
bil pozvan, naj pomaga pri odstranjevanju snega. Kdor tega ni upošteval, ga je 
doletela denarna kazen ali celo zapor. A kot razodevajo fotografije, je večina ljudi 
poprijela za lopato. Ker na ulicah ni bilo prostora za odmetan sneg so ga metali v 
reko. V naslednjih dneh se je po Sloveniji govorilo samo še o tem.  
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V Ljubljani so se pod težo snega udirale strehe, ki so pod seboj pokopale več ljudi. 
Čeprav je bilo v mestu hudo, pa je bilo v drugih, bolj oddaljenih vaseh še veliko huje. 
Sneg je povzročil največjo škodo na predelih od Bohinja do Tolmina in Idrije ter v 
Zgornjesavski dolini.  
Po tednu dni brez telefonskih in prometnih zvez je peljal avtobus prvič iz Ljubljane v 
Postojno. Vasi na Tolminskem in Kobariškem so bile popolnoma odrezane ena od 
druge. Snežni zameti so bili ponekod visoki do osem metrov. S hribov je v dolino 
zgrmelo več plazov, ki so porušili hiše, hleve in kozolce. Pod seboj so pokopali živino 
in terjali človeška življenja. Prebivalstvo se je zavedalo kritičnosti položaja in začelo 
množično sodelovati pri reševanju ponesrečencev in čiščenju streh. Pogled na napol 
porušene vasi je bil strašen. Med ogromnimi gorami snega so moleli ostanki hiš, 
pohištva in tramovja ter ostanki živine. Sneg je bil krvav in pomešan s senom. Tem 
vasem so priskočile na pomoč smučarske ekipe, ki so se po navadi vračale s slabimi 
novicami.  
»V hudem položaju je Idrija z okolico, ki je že šesti dan blokirana ... K Idriji se že tri 
dni prebijajo po cestah različni traktorski plugi in en velik propelerski cestni plug. Ta 
plug se je v nedeljo prebijal v smeri Ajdovščina-Col-Črni vrh proti Idriji. Zaradi snežnih 
zametov pa je zavozil s ceste in ostal v snegu. Včeraj pa so ga menda izvlekli, 
vendar ga popraviti niso mogli, ker je Postojna že pet dni brez elektrike ... Iz Logatca 
so sporočili, da so zbrali celo ekspedicijo, ki se skuša prebiti do Idrije. Ta ekspedicija 
ima 20 parov konj in traktorje«, so zapisali v časopisu 19. februarja. Ker ljudje niso 
mogli do večjih krajev, je ponekod začelo zmanjkovati hrane. »V tolminskem okraju je 
nevarnost vsak dan večja.« So zapisali 21. februarja v časopisu Slovenski 
poročevalec. V predelih okrog Cerknega, Vojskega, Lokev, Čepovana in gornje 
Trebuše je bilo stanje najtežje, saj so ocenjevali, da se zaradi ogromnih količin snega 
do tja ne bodo mogli prebiti še mesec dni. Zato so iz Zagrebškega letališča poletela 
štiri letala, ki so nad temi kraji s padali spustila okoli 50 ton živeža, petrolej in 
vžigalice. 
  
V začetku marca je bilo najhuje mimo. Razmere so se urejale, v deželo je začela 
prihajati pomlad, ljudje pa so se še dolgo spominjali zime, kakršne še niso doživeli. 
 
Terezija Praznik, 7. b 
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Fotografija 1: Ob obilnih snežnih padavinah leta 1952 je bilo najtežje prebivalcem 

odročnih vasi (Foto: Andrej Praznik) 

 

 

 
Fotografija 2: Zimska pokrajina je čarobna, če je snega preveč, pa je lahko zelo 

neprijetno (Foto: Andrej Praznik) 
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KO SE SREČAJO THOR, STRIBOG IN USCANA ZOFKA 

 

Vreme je bil že pred mnogimi leti pomemben dejavnik za razvoj človeštva. Odločal je, 

katere pridelke bodo ljudje gojili, kje bodo živeli in kakšne domove bodo imeli glede 

na vremenske razmere v katerih so živeli.  

Ker si včasih niso znali razlagati vremenskih pojavov ,so jih mnoga ljudstva 

pripisovala njihovim bogovom. Verjeli so, da so vreme in drugi naravni pojavi 

posledica njihove jeze ali zadovoljstva. Glavni bog grške mitologije Zevs, je bil bog 

neba in je smrtnikom pošiljal vreme. Vreme je nadzoroval tudi Pozejdon, ki je lahko 

na morju povzročal viharje in nevihte. Podobno kot v grški mitologiji, je v rimski 

mitologiji vrhovni bog nadzoroval nebo in strelo. V nordijski mitologiji grom nadzoruje 

bog Thor, dež in sonce pa nadzoruje bog Frey. V staroegipčanski mitologiji bog Baal 

nadzoruje sonce, dež in grom. V naših krajih pa je večina ljudi verjela v slovanske 

bogove. Med njimi je Perun nadzoroval grom in dež, Stribog vetrove, Dažbog pa 

sonce. Da bi zadovoljili svoje bogove, so mnoga ljudstva v templjih opravljali različne 

daritvene obrede, s čimer so se bogovom poklonili. V primeru naravnih nesreč ali 

hujših vremenskih pojavov so vse skupaj pripisovali premajhni podložnosti. In 

obratno. Če je bilo vreme lepo, letina dobra, so bili za to zaslužni prav oni, saj so bili 

z darovi zadovoljni. 

 
Thor s svojim kladivom: https://www.thetimes.co.uk/article/norse-mythology-by-neil-gaiman-cz8tj3h0p  

 

Ljudje po vsem svetu so poizkušali preko narave napovedovati vreme, iz česar pa so 

se razvile vraže in razna prepričanja, ki jim že stoletja verjamemo. V Rusiji na primer 

nekateri verjamejo, da če mačka skrije svoj nos, bo kmalu prišel mraz.  Kvakanje žab 

in nizko letenje lastovic napoveduje dež, rdeči sončni zahod pa poleti napove veter, 

pozimi pa zmrzal. Na čisto drugem koncu sveta, v Ameriki, tisoče ljudi zaupa 

vremenskim napovedim svizca Phila. Verjamejo, da če svizec spleza iz svojega 

brloga in zagleda svojo senco, zime še kmalu ne bo konec. Zaradi tega je svizec 

zaslovel in ga pozimi hodi gledat veliko Američanov, po njem pa so celo posneli film.  

https://www.thetimes.co.uk/article/norse-mythology-by-neil-gaiman-cz8tj3h0p
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Svizec Phil: https://www.dnevnik.si/1042761711  

 

V pogovoru s svojimi starimi starši in prastarši sem ugotovila, da so vse te vraže še 

kako aktualne. V domači mamini kuhinji namreč še vedno visi koledar s svetniki, na 

podlagi katerega se predvideva vreme in seje pridelke. Stari starši so mi razložili, da 

včasih niso spremljali vremena po televiziji tako kot danes. Celo radio je bil marsikdaj 

prestiž. Tako jim ni ostalo drugega, kot da pogledajo v nebo in po smeri meglic, 

oblakov in vetra predvidevajo vreme. Kaj bodo tisti dan počeli so se odločali sproti. 

Če so na primer videli, da se nebo temni, so hitro odšli pospravljati seno.  

Svetniki pa so jim preko pregovorov napovedali vreme tudi za nekaj dni ali mesecev 

v naprej. Napovedi so bile sicer dokaj negotove, vendar to je bilo edino kar so imeli. 

Zelo dober primer so ledeni možje-Pankracij, Servacij in Bonifacij, ki imajo po 

ljudskem izročilu še zadnjo možnost, da prinesejo mraz in pozebo. 15. Maja jim sledi 

»uscana Zofka«. Takrat mora vsaj malo deževati. Da so si ljudje vse skupaj lažje 

zapomnili, so reke prepesnili v rime. Da jih nanizam samo nekaj, ki jih je stresla iz 

rokava moja babi: Če Zofija zemlje ne poškropi, vreme poleti prida ni. Ali pa znan 

izrek Valentin ima ključe od korenin in Matija led razbija, če ga ni ga pa naredi. 

Pozneje so bile zelo popularne vremenske hišice. Pri babi so imeli hišico, iz katere se 

je ob napovedi dežja pripeljala punčka, ob lepem vremenu pa fantek. Ko sem 

napravo podrobneje raziskovala sem ugotovila, da je hišica preprosta priprava za 

merjenje vlage v zraku. Kar nekaj let pozneje pa je k hiši prišel prvi pravi higrometer. 

 
Vremenska hišica: https://www.ku-ku.si/product-category/vremenske-hisice/  

https://www.dnevnik.si/1042761711
https://www.ku-ku.si/product-category/vremenske-hisice/
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Slika 1: Kaplje dežja 

Babi se še vedno spomni, ko so v hišo dobili prvo televizijo in so v večerih skupaj 

gledali vremensko napoved. Takrat sicer še niso bili tako natančni kot so 

vremenoslovci danes, a je bil to še vseeno ogromen dosežek. 

Ko pa sem o vremenskih rekih in svetnikih povprašala svoje sovrstnike, jih večina ve 

samo za »uscano Zofko«, drugače pa samo skomignejo z rameni. Vse kaže, da stare 

navade in vraže se počasi izgubljajo v pozabo. Poskrbimo, da bomo ohranjali svoje 

tradicije in običaje. 

 

Zala Mali, 7. b 

 

MAVRICA NE NASTANE BREZ DEŽJA 
 

Vreme je zelo obširen pojem, čeprav večina ljudi ne pomisli na to. Razmišljajo, zakaj 

se je ravno danes usula toča, čeprav je bilo napovedano sonce. To je na žalost vse 

prevečkrat krivda nas – ljudi. 

Vreme nas spremlja vsak dan, če nam je to všeč ali ne. Mnogi se nad njim 

pritožujejo, drugi se mu prilagodimo. Ker pa ga najdemo povsod na svetu, ima na 

ljudi velik vpliv. Vreme lahko na ljudi vpliva zelo slabo, saj se nekaterim ob 

spremembi ali poslabšanju vremena zdravstveno stanje močno poslabša. Reče se, 

da so meteoropati (imajo meteoropatijo). Presenetljivo predstavljajo skoraj polovico 

prebivalstva Srednje Evrope. Ni pa nujno, da vreme na ljudi vpliva samo slabo. Vplivu 

vremena na počutje in razpoloženje ljudi na splošno rečemo »biovreme«.  

Mnogi ljudje so znali o vremenu misliti pozitivno. Anthony J. D'Angelo npr. je nekoč 

izjavil: »Kamorkoli greš, ne glede na vreme s seboj vzemi svoje sonce.« To gotovo 

drži. Ljudje se včasih preveč obremenjujemo. V dežju vidimo le slabo vreme, skoraj 

nikoli nanj ne gledamo kot na nekaj dobrega. V starih časih, ko so bili ljudje na Zemlji 

še »normalni« (ne pa v sodobnem času, ko ima vse preveč ljudi glavo polno 

neekoloških neumnosti, ki jih zaradi svojih popolnoma nekoristnih potreb 

uresničujejo), so znali ceniti dež. Danes so ga veseli le ljudje, ki živijo v sušnem 

okolju. Vsi tisti, ki niso bili nikoli izpostavljeni močnemu pomanjkanju vode (razen 

tistih, ki se zavedamo, v kakšni ekološki krizi živimo), o tem nimajo pojma. Tudi 

ameriški igralec Mike Dolan se je zavedal, da dež ni slab, saj je menil: »Dež ohladi 

zrak, pomiri dušo in napolni življenje.« Tukaj je imel kar prav. Dež je lahko prav 

prijeten. Prav tako so v nekaterih državah 

odvisni od dežja, saj z njegovo pomočjo 

pridelajo večino pridelkov. Čeprav večina ljudi 

dobro misli samo o sončnem vremenu, to ni 

res. To, da lahko v sončnem vremenu 

kolesarimo, se žogamo, rolamo, guncamo, 

gremo na sprehod, itd. popolnoma drži, a če 

pogledamo z drugega zornega kota, ob 

sončevih močnih žarkih nikakor ne moremo 

delati snežaka ali skakati po lužah in plesati v 

dežju.  
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Slika 2: Podivjano vodovje 

Slika 2: Burno vremensko dogajanje 

A na žalost se vse prevečkrat pojavlja t. i. kisli dež, za katerega smo krivi nihče drug 

kot ljudje sami. Tak dež ni prav nič zabaven. Nastaja zaradi onesnaženosti. 

Povzročajo ga predvsem žveplov dioksid (nastane pri gorenju fosilnih goriv) in 

dušikovi oksidi (izpuhi) v atmosferi, ki dež naredijo kisel. A kot pravi star ljudski 

pregovor: »Po toči zvoniti je prepozno.« Zdaj naš (nič več) modri planet nima prav 

veliko možnosti, saj je vsem jasno, da ne bodo ukinili vseh škodljivih stvari. To bi za 

nekatere ljudi pomenilo, da so jim ukinili vse. Nič več avtov, nič več tovarn (ki 

izdelujejo vse okrog nas, razen tiste nekaj narave, ki je je še ostalo), pravzaprav čisto 

ničesar, kar izpušča kakršnekoli pline. Celo dimnike bi morali ukiniti (čeprav to težavo 

lahko zmanjšamo s primernim kurivom), to pa bi pomenilo skok daleč nazaj med črne 

kuhinje, kar ne bi bilo všeč nikomur. Kljub temu pa bi že res lahko enkrat videli, da 

ljudje v nekaterih delih sveta živijo v popolni katastrofi! V Bangladešu in Somaliji na 

primer kar četrtina prebivalstva umre zaradi onesnaženja! To bi bilo enako, kot če bi 

v vsaki 5-članski družini zaradi onesnaženja umrl vsaj en član! Če pa vam to ne 

požene adrenalina po telesu, naj dodam še to, da je onesnaženje na Kitajskem vidno 

iz VESOLJA!  

Ljudje so začeli povzročati težave celo s plenicami. Povsem razumljivo je, da želi 

vsak po uporabi plenico vreči stran, a moramo premisliti, kaj je bolje za prihodnost 

našega planeta (doživeti izumrtje plenic za enkratno uporabo ali izumrtje ljudi). Na 

srečo so se vsaj nekateri ljudje spametovali in začeli ustanavljati okoljevarstvene in 

humanitarne organizacije. V danem primeru so začeli prepričevati ljudi, naj 

uporabljajo pralne plenice, a kaj ko si večina misli: »Saj če vsi ostali uporabljajo 

pralne plenice, jih meni ni treba. En otrok pa že ne more povzročiti toliko škode, 

kajne?« Pa jo lahko. Le 1 otrok vsako leto proizvede 874 kg odpadnih plenic, kar v 

Sloveniji predstavlja približno 40.000 ton odpadkov letno.  Veliko ljudi po svetu živi v 

revščini le zato, ker ljudje skrbno uničujemo naš planet Zemlja.  

John Ruskin, angleški mislec, kritik in človekoljub je že za časa svojega življenja o 

vremenu vedel povedati: »Sonce je sladko, dež osvežujoč, veter nas poživi, sneg 

razveseli; v resnici sploh ni slabega vremena, so le različne vrste dobrega vremena.« 

Sicer je imel prav, saj v 19. 

stoletju, ko je živel, ni bilo tako velike krize 

z vremenom, niso jih skrbele posledice 

(čeprav na žalost nekaterih ljudi tudi zdaj 

ne skrbijo posledice). A kljub temu obstaja 

slabo vreme, ki se je ponekod začelo 

pojavljati zaradi globalnega segrevanja. 

To so cikloni, tajfuni, orkani, hurikani, 

tornadi... So nadvse uničujoča oblika 

vremena, ki ljudi spravi v revščino, saj jim 

odnese bolj ali manj vse, kar imajo. Svojo 

»nalogo« je najbolje opravil Tajfun Haiyan, 

ki je leta 2013 na Filipinih povzročil za 2,2 

milijardi škode in več kot 6300 žrtev! 
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Dosegel je rekordno hitrost tajfunov: 380 km/h. Izmerili so jo s pomočjo Köppnove 

klasifikacije ciklonov (tajfun in orkan se od ciklona razlikujeta le po tem, kje ležita), ki 

jo je leta 1900 objavil Nemec ruskega porekla Wladimir Peter Köppen. Ciklonovo 

rušilno moč in hitrost je izmeril glede na temperaturo zraka in padavine.  

Naj za konec navedem citat ameriškega novinarja in prijatelja Marka Twaina, 

Charlesa Dudleya Warnerja: »Vsi govorijo o vremenu, a nihče ne stori ničesar glede 

tega.« In pravzaprav je to res (čeprav kaj več razen tega, da nehamo onesnaževati 

Zemljo, glede vremena ne moremo storiti). Na to nakazujeta tudi mednarodni dan e – 

odpadkov (14. oktober) in svetovni dan varstva okolja (5. junij), ki bi lahko spodbudila 

ljudi, da bi se VSAJ na ta dva dneva v letu (kar bi bil za nekatere pravi dosežek) malo 

zamislili in poskusili, kako je ne škodovati svojemu lastnemu planetu.  

Kristina Cankar, 7. a 

 

 

 

 

 

 

Ustrahujoče taljenje ledu na Antarktiki! 

 
V spletnih novicah Greenpeace sem si prebrala članek novinarke Louise Casson. 

Članek je imel zelo udaren naslov: »Kaj podnebne spremembe pomenijo za 

Antarktiko?« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V komentarju, ki sledi, bom pisala o taljenju ledu po svetu. Podnebne spremembe na 

nas vplivajo iz dneva v dan bolj. Najbolj so izrazite v delih sveta, kjer je veliko ledu in 

snega. V nadaljevanju boste izvedeli o podnebnih spremembah na Antarktiki. Tam je 

taljenje ledenikov zelo izrazito. Zaradi tega so ogrožene vse antarktične kopenske 

Vir:https://www.greenpeace.org/slovenia/blog/751/kaj-podnebne-spremembe-pomenijo-za-

antarktiko/ - slika Greenpeace  
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živali. Temperature se opazno višajo. V ozračju ter vodi so zaznali velike nivoje 

ogljikovega dioksida. Če vas zanima, si le preberite do konca. 

 

Antarktični ledeniki se talijo hitreje, kot pada sneg, ki povzroča nastanek novega 

ledu. Čeprav nam voda v trdni obliki ne koristi, je vseeno bolje, da led ostane 

zamrznjen. Ko se le-ta tali, nastajajo velike količine vode, za katero ne vedo, kam bi 

jo dali. Velika večina ljudi staljen led oziroma vodo pusti, da se meša z morjem. Nekje 

sem zasledila, da se je pred dvema letoma grenlandski minister za energetiko Jess 

Svane odločil, da bodo staljen led začeli izvažati podjetjem. Podjetja so vodo očistila 

s posebnimi postopki, da je postala pitna in so jo poslali naprej v države z malo pitne 

vode. Včasih je vsako leto nastalo toliko ledu kot je površina dveh Združenih 

kraljestev. Leta 2017 to ni več veljalo. Poleg taljenja pa se ledene gore tudi lomijo. V 

članku, ki  sem ga omenila že na začetku piše tudi, da se na Antarktiki lomijo gore v 

velikosti Luksemburga. Takšne gore so velike približno 2,586km². To so, vsaj meni se 

zdi, ogromni kosi ledu. Čeprav jih je le nekaj vrst. Ena izmed njih je kril. To so majhni 

rakci, drugače imenovani Euphasia superba. Nujno morajo živeti blizu ledene 

površine, da se lahko kam zatečejo, če je potrebno. S tem ko se led tali, se njihov 

življenjski prostor zmanjšuje, kar lahko povzroči izumrtje ostalih živalskih vrst. Saj se 

s temi majhnimi rakci prehranjujejo skoraj vse arktične živali. Tudi druge morske 

živali so ogrožene, kajti ko kos ledene gore pade v morje, se to zgodi s takšno silo, 

da jih lahko poškoduje ali pa je zanje celo smrtonosno. Zaradi taljenja je ogroženo 

tudi razmnoževanje pingvinov. Živali imajo tu zelo debelo kožo in kožuh, saj je bila 

najnižja izmerjena temperatura skoraj -95˚C, natančneje -94,7˚C. Ta postopek 

merjenja so izvedli iz vesolja. Najnižja temperatura izmerjena na površju Antarktike 

pa je bila dobrih -89˚C ali natančneje -89,2˚C. Ne vem točno, katerega leta so izmerili 

ti dve temperaturi, vem pa, da so leta 2018 zaznali najvišjo temperaturo na Antarktiki, 

ki je merila +17,5˚C. In se zelo razlikuje od letnega povprečja, ki znaša okoli -10˚C. 

Temperatura ozračja se v nekaterih delih Antarktike segrevajo trikrat hitreje kot v 

preostalih delih sveta. Seveda se poleg ozračja segreva tudi ocean, to je prav tako 

eden izmed dejavnikov taljenja ledenikov. Iz tega lahko sklepam, da je ocean 

povzročitelj in tudi žrtev, saj se zaradi taljenja ledu njegova gladina dviga. Tudi če bi v 

tem trenutku začeli omejevati globalno segrevanje, recimo na 2˚C, bi se vseeno 

gladina oceana v nekaj letih dvignila za 2,5 m. Kar bi najverjetneje povzročilo 

izginjanje nekaterih obalnih mest. Vrnimo se nazaj k ledenim goram. Ste vedeli, da 

se zaradi taljenja ledu onesnažuje zrak? V ozračju so zaznali povišane nivoje 

ogljikovega dioksida. Največ so ga zaznali leta 2017, in sicer več kot kdaj koli prej v 

800.000 letih. Onesnažujejo se tudi vode. V oceanih so zaznali absorbirani ogljikov 

dioksid, ki povzroča prekomerno kislost vode. Očitno je bilo v zamrznjenem ledu 

veliko absorbiranega ogljikovega dioksida. Ali ste vedeli, da v večnem ledu prežijo 

stare, izumrle bolezni? Ameriški raziskovalci so pred približno petnajstimi leti odkrili 

truplo ženske, ki je bilo v dvometrskem grobu pokopano 75 let. Raziskovalci so 

ugotovili, da je bila ženska okužena s špansko gripo, in da je bila španska gripa tudi 

vzrok njene smrti. To dokazuje, da se v ledu virusi ne uničijo in se lahko naprej širijo 

takoj, ko se le-ta stali. V truplu ženske so našli dovolj virusov, ki so se ohranili 75 let, 

da so jih  lahko testirali in ugotovili, katero bolezen povzročajo. Vsem nam je delno 

znano, da se količina staljenega ledu povečuje zaradi podnebnih sprememb, ki so 

posledice nepremišljenega ravnanja in onesnaževanja okolja. Povzročamo pa ga 
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prav mi sami. S tem ste se nekateri že sprijaznili, a jaz se nisem. Strinjam se z mlado 

švedsko aktivistko Greto Thunberg. Treba je zaustaviti globalne in podnebne 

spremembe. Človek se mora zavedati, kaj povzroča z onesnaževanjem okolja. 

Potrebno je začeti čim bolj reciklirati smeti, jih ločevati in jih nehati nepremišljeno 

metati v okolje. Potrebno bo, da se bomo začeli zavzemati še za koga drugega kot le 

zase, na primer za živali, ki so ogrožene na Antarktiki in tudi na Arktiki.  

Najprej se moramo zavedati, potem pa še izboljšati. Čas je, da postanemo prijaznejši 

do okolja in to širimo naprej. Ko bomo vsi na zemlji bili solidarni in s svojim 

ravnanjem manj onesnaževali okolje, bomo počasi začeli zaustavljati podnebne 

spremembe, ki ogrožajo življenja mnogih živih bitji na tem planetu. 

 

Ula Mur, 6. b  

 

 

 

 

 

VREMENOGRAFIJA 🌤️ 
Marec 2024 

 

V današnjem delu Vremenografije (letnik marec 2024) si bomo ogledali, kakšno je 

vreme po svetu in kako le-to vpliva na življenje. 

 

Najprej smo za pomoč vprašali Fynna, ki živi v Nemčiji in nam bo povedal kakšno je 

povprečno vreme v Nemčiji oz. kar na splošno v Evropi. Fynn živi v Frankfurtu, torej 

bolj ali manj v središču Nemčije. Povedal nam je o vremenu za vsak letni čas. Pa 

začnimo z zimo. V Nemčiji oz. tudi v večini Evrope so temperature okoli ničle. 

Pogosto padejo tudi pod ničlo, seveda  zapade tudi sneg. Pozimi so povprečne 

temperature v Nemčiji  okoli -5°C. Sledi pomlad. Fynn je povedal, da je pomlad eden 

najlepših časov in takrat v Nemčiji res vse cveti. Pomladi je tam nekaj stopinj nad 

ničlo. Poletja v Evropi pa so kar topla. Okoli 20°C. Poleti je veliko sonca in vsi uživajo 

v teh razmerah. Jesen  je v Nemčiji podobna kot pomlad, le malo toplejša. Glede na 

padavine  je tako, da jih največ pade jeseni, pa čeprav so bolj ali manj enakomerno 

razporejene čez celo leto. 
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Fotografija 1: Pomlad v Nemčiji (foto: osebni arhiv intervjuvanca) 

 

Za poročilo o vremenu v Evropi pa smo prosili še Ivano iz Zagreba - Hrvaške. 

Povedala je, da je vreme podobno kot v Nemčiji, morda le malo toplejše. Je pa 

izredno izpostavila nekaj vremenskih pojavov, ki niso ravno prijetni. Dejala je, da 

kakšno zimo tam močno sneži in piha veter, prihaja tudi do nesreč. Pa čeprav Ivana 

ne živi ob morju, je dodala še to, da obmorskim mestom težave povzroča močno 

pljuskanje morja in neurja z močnim vetrom. Zaradi tega je umrlo že kar nekaj ljudi, 

porušilo pa se je tudi več zgradb. 

To je za vreme v Evropi vse. 

 

Sedaj se selimo v eno največjih držav na svetu, na Kitajsko. Pri poročilu nam je na 

pomoč priskočila Ai, ki živi v Wuhanu. Ona nam je povedala o vremenu, ki se pojavlja 

v večini Kitajske. Večji del Kitajske spada v monsunsko podnebje. Za le-to je 

značilno, da so padavine po večini vedno v istem obdobju leta. »Za to podnebje so 

značilni vetrovi Monsuni, po katerih je podnebje tudi poimenovano,« nam je povedala 

Ai. Večina padavin tam pade poleti, saj jih tja prinesejo že omenjeni vetrovi, pozimi 

pa je sorazmeroma sušno obdobje. Temperature poleti so nad 20°C, pozimi pa 

običajno pod ničlo. Včasih so zimske temperature lahko tudi do -25°C. Tam  le redko 

sneži, pa čeprav je tako mrzlo, saj pozimi padavin, kot že omenjeno, ni. Je pa na 

Kitajskem velik problem onesnaževanje in temperature ne bodo več enake, kot so 

bile do zdaj, če bo šlo tako naprej. Zaradi izrazitega deževnega obdobja, pogosto 

pride tudi do poplav. 
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Fotografija 2: Poplave na Kitajskem (foto: osebni arhiv intervjuvanke) 

 

Naslednji podatki pa prihajajo s severa Severne Amerike, natančneje iz Kanade, iz 

Toronta. Iz tam prihaja Lucas, ki nam je povedal o vremenu na tistem delu sveta. Tu 

se vreme precej razlikuje glede na del območja. Na severu je zelo mrzlo in to 

območje imenujejo kar kanadska Arktika. Tu se zimske temperature spustijo tudi do -

50°C. Tam težave povzročajo veliki snežni zameti in močne snežne padavine. Lahko 

pa zapade tudi do meter snega, včasih toliko, da prebivalci sploh ne morejo iz hiš. 

Lucas je povedal, da so na zahodu razmere bolj prijazne za življenje in mraz ni tako 

izrazit. Tam so zime vlažne in hladne (a seveda ne tako kot na severu), poletja pa 

precej suha in topla oz. vroča. Tudi na zahodu so temperature zelo različne od 

pokrajine do pokrajine. V osrednji Kanadi prevladuje tako podnebje kot v večini 

Evrope in sicer vlažno celinsko podnebje. Temperature so zmerne, poletja so sicer 

vroča, zime pa hladne. 
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Fotografija 3: Obilica snega 

 

Fotografija prikazuje veliko količino snega na severu Kanade.  

 

Sedaj pa se selimo v velesilo na svetu, in sicer v ZDA. Tu se je z nami pogovarjala 

znana pevka Olivia Rodrigo iz Kalifornije. Na hitro nam je povedala o vremenu pri 

njih. Tu je razširjenih veliko podnebnih tipov.  »V ZDA lahko najdeš mesta z zelo 

visoko temperaturo, deževna mesteca in celo puščavo,« nam je zaupala Olivia. 

Temperature po celotni državi so zelo različne. Od -60°C na Aljaski, pa do 50°C v 

Dolini smrti v Kaliforniji. Zime so lahko tam zelo mrzle in zasnežene, na jugu pa imajo 

sončno vreme skoraj celo leto. Pred odhodom pa nam je Olivia zaupala še kraj, kjer 

lahko v ZDA najdemo puščavo. Imenuje se Chihuahuan. 

Naš naslednji sogovorec je Miguel, ki prihaja iz Mehike. Kot nam je povedal Miguel, 

je vreme v Mehiki zelo raznoliko. »Tam lahko najdeš tropske gozdove, suhe puščave, 

rodovitne doline in snežne gore,« je sam dejal. Tudi v Mehiki imajo podobno, kot na 

Kitajskem sušno in deževno obdobje.  Deževno obdobje navadno pričakujejo poleti. 

Pozimi se tam temperature spustijo do okoli ničle, v središču Mehike pa pozimi lahko 

naletimo na tudi več kot 20°C. Podobno je poleti. V gorah so temperature nižje, v 

zelo turističnem mestu Cancunu pa lahko najdemo več kot 30°C. Na določenih 

predelih pa je temperaturna razlika med dnevom in nočjo kar precej velika; lahko tudi 

do 10, 15°C. Na tem koncu sveta velike težave povzročajo orkani in neurja, ki lahko 

uničijo tudi celo mesto. Miguel nam je povedal zgodbo o ogromnem orkanu, ki je 

porušil celo mesto pred nekaj leti. Zahteval je tudi nekaj žrtev.  
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Fotografija 4: Po orkanu 

 

Fotografija prikazuje uničeno območje, na katerem je pustošil orkan. 

 

Naša naslednja vremenska postojanka je Afrika. Tam živi Adil. O vremenu nam je 

povedal splošne značilnosti, je pa močno poudaril, da je vreme zelo različno glede na 

regijo, kar pa nas ni presenetilo, saj so to povedali vsi naši sogovorci. Na primer v 

določen delu leta se lahko obiskovalci nekega dela Afrike znajdejo v snežnem 

zametu, medtem spet na drugem območju Afrike  se ljudje sončijo in uživajo na 

plažah. » Vreme v Afriki je precej razvrščeno po regijah,« je dejal Adil. Severna Afrika 

ima na splošno suho puščavsko vreme, z visokimi temperaturami in malo padavin. 

Osrednja in zahodna Afrika imata monsunsko podnebje (monsunsko podnebje smo 

omenili pri vremenu na Kitajskem). Tam imajo torej izrazito sušno in vlažno obdobje 

in visoke temperature. V južnem delu, pa suha in vlažna obdobja niso tako izrazita. 

Tudi letni časi niso izraziti. V nekaterih delih so temperature zelo visoke, se pa zelo 

spreminja količina padavin. 

 

Iz Avstralije pa se nam je oglasila Charlotte. Zanimivo je, da so letni časi v Evropi in 

Avstraliji ravno obrnjeni. Ko je pri nas zima, je pri njih poletje in obratno. Na severu 

Avstralije letni časi niso tako izraziti kot na jugu, čeprav tudi na jugu zime niso tako 

ostre. Sneg tam le redko zapade oz. zapade le v določenih delih. »V Avstraliji se 

zimske temperature gibljejo med 20 in 30°C, poleti pa je tam zelo vroče in deževno,« 

nam je povedala Charlotte. Velike težave so suša in vročinski vali, brez dežja, zato 

pogosto prihaja tudi do požarov. 
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Fotografija 5: Sušno obdobje v Avstraliji (foto: osebni arhiv intervjuvanke) 

 

Zadnji izmed naših sogovorcev je je bil East, ki živi na Arktiki. Glede na razmere na 

Arktiki o vremenu ni veliko povedati. Nekaj osnovnih značilnosti pa nam je East le 

zaupal. Dejal je da je tam seveda večni sneg in led ter da le redko dežuje. 

Temperature se zelo redko spustijo nad ničlo, padejo pa lahko tudi do -60°C.  

 

 

  
Fotografija 6: Velike količine ledu na Arktiki (foro: osebni arhiv intervjuvanca) 

 

To so bila poročila o vremenu z vseh celin. Hvala za vaš čas in lep pozdrav vam 

želijo uredniki Vremenografije. 

 

Tara Krvina, 7. c 

 

 

 

 



34 
 

 

Težave mlade družine na Malem Lošinju 

 

Mali Lošinj, 3. 8. 2019 

 
V zadnjih julijskih dneh so hrvaški hidrometeorologi razglasili rdeči alarm za območje 

Istre, kjer so pričakovali močne nevihte s sunki vetra s hitrostjo do 80 kilometrov na 

uro. Neurje je minulo noč zajelo Kvarner, posebej Mali Lošinj.  

Mali Lošinj je Hrvaški otok in tudi glavno mesto na tem otoku, kjer živi več kot 6000 

ljudi. Za otok Mali Lošinj je značilno, da največ padavin pade v mesecu septembru, 

novembru in decembru, najmanj pa od aprila do avgusta. Poletje 2019 pa je izstopalo 

od letnih povprečij, saj je bilo izjemno veliko močnih padavin. Največ težav so imeli 

turisti, ki so svoje poletne počitnice preživeli v kampu Čikat. Najhuje je bila noč iz 

sobote na nedeljo, 27. 7. 2019, ko naj bi bila vremenska slika ugodna. Žal pa je 

radarska slika padavin kazala napačne podatke in razbesnela se je hudo deževje z 

močnim vetrom. Ker kampisti na nevihto niso bili pripravljeni, je bila materialna škoda 

ne kamp opremi zelo velika. Najslabše so jo odnesle kampisti v spodnjem delu 

kampa in tisti, ki so noči preživljali v šotorih. Največ težav je imela parcela 1229, kjer 

so v dobrih desetih minutah nevihte svoja ležišča v šotoru imeli 30 centimetrov nad 

tlemi. Zalilo jim je celoten spodnji del šotora, voda jim je prodrla tudi v notranji bivalni 

del. Blizu njihovega šotora se je zlomila tudi velika veja borovca, ki pa šotora na 

srečo ni oplazila. Ker družina z dvema majhnima otrokoma zaradi močnega deževja 

ni imela strehe nad glavo, jih je vodstvo kampa čez noč namestilo v mobilne hiške.  

 

 
 
Fotografija 1: Pogled iz mobilne hiške, kjer je bila družina začasno nastanjena (Vir: lasten vir) 
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Naslednjega dne se je zjasnilo. Čez dan je temperatura ozračja poskočila na dobrih 

35 °C,  zato je družina večji del dneva čistila svoje začasno bivališče. Ker je bila 

vremenska napoved za prihodnje dni dobra, so se odločili, da kampiranje nadaljujejo. 

In ponovno, kljub ponovni dobri vremenski napovedi, se je zvečer nad kampom 

ponovno razbesnela še ena močna nevihta. Tokrat brez vetra. Ker se največ 

naučimo iz lastnih napak, družina ni imela ponovnih težav s poplavo šotora.  

 

 

 
Fotografija 2: Parcela kampa št. 1229 (Vir: lasten vir) 

 

Svoj šotor so pred tem prestavili na višje ležeči del kampa, kjer je voda bolje odtekala 

in jih ni toliko dosegla. Na otoku nato deževalo še dva dni. Družina se je v tem času 

dodobra namrazila zaradi nizkih temperatur in povečane vlage v ozračju.  
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Fotografija 3: Drugi dan dopustovanja na dežju (Vir: lasten vir) 

 

Zakaj pride do odstopanja, da radar kaže napačno vremensko napoved sem 

povprašala ARSO, kjer so odgovorili: »Zaradi ukrivljenosti Zemlje je radarski snop pri 

velikih razdaljah že precej dvignjen nad tlemi. Pri 200 kilometrih, na primer, je spodnji 

del snopa dvignjen že za 2-3 kilometre. Če so padavinski oblaki nizki, jih radar zato 

ne zazna. To se rado dogaja zlasti pozimi, ko so skoraj vsi padavinski oblaki nizki.« 

(ARSO, 2022) 

 

Po treh dneh slabega vremena pa se jim je le nasmehnila sreča in svoje počitnice so 

nato preživeli, tako kot je bilo sprva načrtovano. Dneve so preživljali največ na 

kamniti plaži, redkokdaj pa tudi ob bazenskemu kompleksu, ki je bil postavljen v 

kampu. Zvečer se je njihovo druženje nadaljevalo ob igranju družabnih iger ali obisku 

starega mestnega jedra. Ali bodo še kdaj prišli na dopustovanje na Mali Lošinj, so 

odgovorili, da jih slabo vreme zaradi tega ni odvrnilo od ponovnega obiska in na 

dogodek gledajo kot novo izkušnjo v življenju. V prihodnje kampistom priporočam, da 

svojih šotorov ne postavljajo pod vznožje kampa in se na tak način izognejo 

morebitnim nevšečnostim. V kolikor pa ni druge možnosti, priporočam, da naj imajo 

pri sebi dovolj močno orodje za kopanje kanalov okoli šotora.  

 

Lara Mole, 7. c  
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Neizrečene besede 

6. september 1940 

Vse se je začelo 6. septembra. Tistega četrtka sva odšli s teto Magdo kupovat 

novo prevleko za blazino, vendar sva si premislili in rajši kupili nekaj malega 

čokolade, slanih prest pa štiri pisane ogrlice - izredna priložnost, je rekla teta, 

jutri jih najbrž ne bodo več imeli. Bila sva ravno na poti na tržnico, ko sem na tleh 

opazila že na pol pomečkan letak. Ko sem sem si ga pogledala od bližje, sem na 

njem opazila,  da gre za povabilo na nek balet. Barve na letaku, pa kostumi, in 

postave plesalcev- vse to je vodilo do moje ljubezni na prvi pogled. Do tega trenutka 

si nisem znala predstavljati, da lahko človeško telo premore tako eleganco, da zmore 

izigrati vse zakone težnosti in človeka zapreti v svoje misli, kjer je edina meja 

domišljija. Stekla sem k teti, in jo prosila na vse pretege, z vsemi možnimi triki, s 

katerimi sem jo po navadi prepričevala v svoj prav. 

»Ne bodi smešna Eliana, trenutno si kaj takega res ne moremo privoščiti. Sploh pa, 

zakaj bi te kaj takega sploh zanimalo?« mi je s smešnim pogledom na obrazu 

povedala teta Magda. 

Teto imam res rada, ona je edina družina, ki mi je še ostala- mame ne poznam, očeta 

pa so vpoklicali v vojsko. Ne vem, če se bo vrnil. Teta je rekla da se bo, a njej ni 

vedno  verjeti. Včasih se s sosedami dobijo za mizo v kuhinji in govorijo o finih 

meščanskih damah, pa o županu in njegovi ženi. In če sem iskrena, nikoli nič lepega 

ne povedo. S svojimi 12 leti nisem bila več tako naivna,  kot sem bila še nekaj let 

poprej, in teto je motilo, da je nisem pri vsem poslušala in ubogala.  

In tako je bilo tudi tokrat.  

»Če sva lahko v teh časih kupili čokolado, si bova pa tudi na balet lahko ogledali, » 

sem ji zabrusila.  

»Eliana, rekla sem ne, in tega odgovora se bom držala. Sploh pa, ali ne poslušaš 

novic? Kmalu se noben ne bo po ulicah potikal, z vojno gre vse navzdol. Nevarno bo. 

Ah, ti si še otrok, tega ne razumeš« 

Ah, ti si še otrok, tega ne razumeš. Ta stavek slišim tolikokrat, da vem, kdaj ga bo 

teta izrekla, preden ona sploh lahko pomisli nanj. Pa ni res. Četudi sem otrok, 

razumem veliko več stvari, kot mi jih pripišejo. 

Vem na primer, da bo lahko že jutri res nevarno biti zunaj. Po ulicah se že nekaj časa 

šepeta o bombnem napadu na Anglijo in na vsakem vogalu tržnice so ljudje stikali 

glave, šepetali o zalogah hrane, odejah in nasploh se je življenje iz mirnega in 

sproščenega spremenilo v napeto in vedno pričakajoče na nevarnost. 

Vpliva celo na nas, otroke. Ne smemo se več igrati na ulici, ne smem več prinašati in 

odnašati opranih in zlikanih oblačil županovi ženi. S tem se namreč ukvarjava. Za 
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druge ljudi čistiva oblačila, in jih potem dostavljava. Pred krizo sva jim tudi čistili hiše, 

a je zdaj zaradi nezaupljivosti tudi to propadlo. Županova žena ima sobo polno knjig 

in starih letakov. Prepotovala je že celo Anglijo, videla vsa čudesa in če je dobre 

volje, mi  pusti v sobo, da  lahko po mili volji brskam in prebiram knjige. Če me 

spomin ne vara, jih ima tudi nekaj o baletu. To bo treba ob najbližji priložnosti 

preveriti. 

Ob vsem tem dogajanju sva s teto prispeli nazaj do najinega skromnega stanovanja. 

Teta je odšla kuhat čebulno juho - zadnje zaloge, je rekla, jaz pa sem se skozi zadnje 

okno izmuznila ven in stekla proti županovi hiši.  

Potrkala sem na vrata in na mojo neizmerno srečo jih je odprla žena. 

»Eliana, kaj pa ti tukaj, so oblačila že prispela?« me je vprašala. 

Iz hiše se je vil vonj po sveže pečenem kruhu in juhi. Prevzela me je strašna lakota, a 

so bile moje misli osredotočene samo na knjige. Včasih se mi zdi, da zna županova 

žena brati misli in tako je bilo tudi tokrat. Brez besed me je povlekla v hišo, se na 

hitro ozrla po ulici za radovednimi sosedi in zaloputnila z vrati. 

» Ah, že vidim,« je rekla. »Pohiti, David bo kmalu doma, in ne bo zadovoljen, če te bo 

ujel v hiši.« 

Za tem me je peljala v sobo in me za nekaj trenutkov pustila samo. V čim krajšem 

času sem si poskusila nabrati čim več letakov, knjig in nasploh vsega kar se mi je 

zdelo zanimivo. 

 Ko se je vrnila, sem imela naročje že polno knjig in moje oči kar sijale od sreče. 

»Izvoli, nesi tale kruh teti, vem da ji je težko, knjige pa le vzemi, lahko jih obdržiš. Če 

si jih kdo zasluži, si to ti« Za tem mi je potisnila še topel hlebec kruha v roke ter me 

napotila proti vratom.  Na hitro sem se ji zahvalila, potem pa zdirjala proti domu. 

Tisto noč sem zaspala in sanjala o lepšem življenju, kako bi se s teto preselili, jaz bi 

plesala in naju s teto pripeljala do  boljšega življenja, teti bi kupila tisti šal,  ki si ga 

tako želi in boljši čaj, ker se soseda vedno pritožuje čez našega.  

7. september, 1940 

Noč je bila peklenska. Ne spomnim se veliko, spomini so zaviti v meglo panike, 

kaosa, vonja po gnilih jajcih, krikov in piskanja v ušesih. V nekem trenutku sem se 

zavedla, da me teta vleče v klet, kjer sva ostali do jutra.  

Tudi jutro ni bilo nič kaj boljše. Ulica ni bila več prepoznavna. Hiše so bile uničene, iz 

ruševin so vlekli poškodovane in tudi midve s teto sva hoteli pomagati. Te noči je 

veliko otrok postalo sirot in veliko staršev je ostalo brez naslednikov. Bilo je grozno. 

Povsod žalost in nesreča. 

8. september, 1940 
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Teta me je zgodaj zjutraj zbudila in v trenutku sem vedela, da nekaj ni vredu. Mogoče 

je bila to panika v njenih očeh ali pa moj kovček, ki me je čakal ob vznožju postelje. 

»Eliana, pozorno me poslušaj. Vzela boš ta kovček in stekla do železniške postaje. 

Tam se boš vkrcala na vlak. Vagoni bodo zagotovo natrpani, a se ne meni za druge 

ljudi. Moraš biti sebična in pogumna. Po treh  urah se boš izkrcala. Na postaji te bo 

čakala prijateljica tvoje mame, pri kateri boš živela nekaj časa. Tam bo varneje.« 

Njen glas je z vsako besedo postajal tišji, brada se ji je začela tresti in čez nekaj 

trenutkov so jo premagale solze. 

»Kje pa je tvoj kovček?« sem jo vprašala, čeprav sem globoko v sebi vedela 

odgovor. Samo sprejeti ga nisem želela. 

»Odšla boš sama. In ne boš mi ugovarjala Eliana. Vsaj enkrat me ubogaj. Tam boš 

imela več možnosti za izobrazbo, in mogoče boš lahko plesala. Obljubim, da se bova 

še videli. Prosim, zaupaj mi.« 

Tokrat so tudi mene premagale solze, kajti vedela sem, da je vojna tegoba. Je 

morilka življenj, sanj in razdiralka družin. Predvsem pa je lomilka obljub.  

Po svojih najboljših močeh sem se skušala posloviti od tete, zatem pa sem morala 

oditi. 

»Še se bova videli. Obljubim,« je še rekla teta, preden sem se obrnila in stekla. 

Hotela sem kričati in brcati, kajti ne, ne bom več videla tete. Sploh ne vem kam grem, 

pri kom bom živela, kaj bom počela. Mislila sem na vse besede, ki jih nisem imela 

priložnost povedati, na vse spomine, ki jih s teto nisva delili. A nisem ne kričala ne 

brcala. 

Tekla sem naprej, proti vlaku, saj ne bom pustila, da bi vojna uničila tudi mene. Ne 

bom šibka in ne bom se udala. Borila se bom zame in za teto. 

5. maj, 1948 

Res sem se borila. In uspela. Izkazalo se je, da je mamina prijateljica prijazna 

ženska, ki je poučevala na šoli v mestu. Omogočila mi je lahko vso potrebno 

izobrazbo, predvsem pa mi je bila zmožna omogočiti ples.  

Hodila sem na zasebne ure baleta in kmalu se je izkazalo, da imam talent. 

Danes pri 20 letih z baletno zasedbo potujem po Angliji in nastopam. Zgodilo se je 

tako, da sem se za nastop vrnila v rojstni kraj. Zanimivo je, kako se lahko v nekaj  

letih kraj tako drastično spremeni. Ko sem se odpravila na sprehod, sem opazila, da 

je bila županova hiša obnovljena v gledališče, najino stanovanje pa so podrli in tam 

zdaj cveti prelep vrt. 
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Poskušala sem najti teto, a je ni bilo nikjer. Povedali so mi, da se je tisto malo 

prebivalcev, ki so preživeli, odselilo zaradi večkratnega bombandiranja in sklenila 

sem, da je bila med njimi tudi teta. Sploh si ne dovolim razmišljati drugače. 

Izkazalo se je, da v življenju ne obžalujemo izrečenih besed,  vendar ne izrečene. 

Obžalujemo napake, ki jih niso nikdar storili, obžalujemo ladje, ki niso nikoli izplule in 

pesmi, ki niso bile nikoli slišane. 

Zatorej se ne bojte storiti napak, kajti napaka je samo priložnost, ki je nismo izkoristili. 

Neja Peternel, 8. c  

 

 

Osvobojeno srce 

Bil je dan kot vsak drugi. Prva sem se zbudila, in kot vedno je bila zunaj še 

trda tema, mama je spala, prav tako mlajši brat. Tiho sem stopila v njegovo majhno in 

utesnjeno sobo in se zazrla vanj. Ko sem ga gledala,  kako spi, sem v njem videla 

sebe, nekoč sproščeno in brezskrbno deklico, ki ni razumela zakaj in kako živi in jo je 

vse zanimalo. To me je minilo, o tem ne morem več razmišljati, nimam časa in 

nimam energije. Ko sem se iztrgala iz misli, sem tiho odkorakala do naše majhne in 

skromne kuhinje, začela sem peči jajca za mamo in zase, za malega sladkosnedega 

Miha pa čokolino. Pripravila sem mizo in pospravila kuhinjo. Čudno, sem si mislila, po 

navadi je Liza že tukaj. Liza je naša stara muca.  Zjutraj mi vedno dela družbo. 

 Stopila sem na majhen mrzel balkon in odprl se mi je pogled na sivo oblačno 

nebo ter svetle zaposlene ulice. Ravno, ko sem se zamislila, je iznenada na ograjo 

skočila Liza. Bila sem presenečena in vesela hkrati. Samo na sosednjem balkonu je 

bila, sem si rekla, in jo odnesla notri. Liza je bila izjemno prijazna in lepa muca, no 

vsaj jaz mislim tako, naši sosedi pravijo, da je grda in nadležna. A oni je nikoli niso 

imeli časa spoznati. Ker živimo v bloku, pogosto skače po okenskih policah in 

balkonih, zato je večina ljudi ne mara. Jaz pa imam zelo rada to skuštrano sivo 

kepico dlak. Zvon v oddaljeni cerkvi je zazvonil, ura je odbila sedem. Hitro sem 

vstala, Liza je skočila z mojih kolen, kamor se je ravno pred minutko udobno 

namestila. Šla sem do Mihove sobe, mu odgrnila zavese, pripravila oblačila za dan in 

ga nežno in spodbudno zbudila. Nato sem odhitela k mami. Ko sem jo zbudila, sem 

takoj dobila tisti pogled, ki mi pove, da je budna in da ne rabi moje pomoči. Vedno je 

bila takšna in navadila sem se, nikoli pa nisem razumela zakaj. Mogoče ker jo preveč 

spominjam na očeta, ampak nisem jaz kriva za to, da sem mu podobna, sploh pa se 

ga niti ne spomnim dobro. Umrl je nekaj tednov po Mihovem rojstvu. Bila sem stara 

štiri. Nisem vedela,  kaj se dogaja, se pa spomnim, da se je mama od takrat 

spremenila, redko se je smejala, ni me gledala v oči ali pa se pretvarjala, da me ni 

tam. To me zdaj ne moti več, saj sem dovolj stara, da skrbim sama zase, me pa jezi, 
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da to dela tudi Mihu in da vse delo prelaga name. Znam poskrbeti zase,  a mislim, da 

dvanajstletnici ne bi bilo treba skrbeti še za osemletnika. 

A mami ni bilo mar. Pri zajtrku je bilo kot vedno tiho, mama je bulila v časopis Miha 

pa je jedel čokolino. Liza se vrnila v moje naročje. Ko je ura odbila pol osmih, sem 

vstala, pobrala mojo in Mihovo torbo in se obula. To sta naredila tudi Miha in mama. 

Stopili smo na ulico in se razšli, midva z Mihom proti šoli, mama pa v službo. Do tam 

je moj dan potekal kot običajno. Nekaj pa je bilo tistega dne drugače, bil je zadnji 

šolski dan. Nismo imeli veliko dela, le dve uri in proslavo. V šoli je bilo moje življenje 

dobro, imela sem nekaj zvestih prijateljev, učitelji so me imeli radi in fantom sem bila 

všeč. Tudi moje ocene niso bile slabe. Če bi imela možnost, bi živela v šoli, ampak 

nisem mogla, ker vse lepo pride do konca, tudi zadnji šolski dan. Pobrala sem Miha, 

ki je bil zelo vesel, saj jim je učiteljica dala celo vrečko bonbonov. Svetil se je, kot da 

so tisti bonboni stran pregnali vse težave in vse skrbi. Želim si, da bi bilo to res. Želim 

si, da bi z enim bonbonom lahko nazaj pripeljala očeta, da mama ne bi bila žalostna, 

da bi me spet pogledala v oči in bi spet bili srečna družina, a to se žal ne bo zgodilo. 

Napoti domov sem ga peljala na vročo čokolado, ki jo je oboževal. Vedno, ko sva šla 

domov, me je prosil, da mu jo kupim in včasih, kot danes, sem jo. Vroča čokolada s 

smetano na vrhu me je spomnila na očeta, rad me je peljal na vročo čokolado, s 

katero sem vedno naročila dodatno smetano in mrvice. Mrvice so bile zmeraj popolne 

in svetleče, včasih mi je natakar dal celo bleščečo žličko. Oče je natakarju vsakič 

pustil napitnino, rekel mi je, da je prijaznost vedno na prvem mestu. 

Skočila sem iz misli, Miha je že skoraj končal s čokolado in je lizal zadnje kapljice iz 

kozarca. Takrat sem jo zagledala, postavo zraven najine mize. Bila je ženska, imela 

je približno 40 let. Nosila je drag plašč in visoke petke, ki so na njej izgledale prav 

smešno. V vsakem ušesu je imela dva uhana, okoli vratu ji je visela debela 

diamantna ogrlica, v roki pa je držala kričečo zlato torbico. Ko je spregovorila, sem v 

njenem glasu zaslišala previdnost in strah, a vendar dobroto in dobre namene. 

Najprej se je predstavila, sem Magda je rekla, Magda Podgornik.  Ob tem priimku 

sem zmrznila, tako se je pisala najina mama, preden se je poročila. Verjetno je samo 

naključje, sem si rekla. Kar je rekla za tem, me je presenetilo. Previdno je 

spregovorila, jaz sem vajina teta, sestra Mateje, vajine mame. Nisem si mogla 

pomagati, začela sem se smejati tako glasno, da nas je gledal cel lokal, tudi Miha se 

je hihital. Med smehom sem ji povedala, da najina mama nima sestre in da se najbrž 

moti. Gospa Magda se je vsa resna usedla k nama in pokazala stare fotografije. Bile 

so obledele in malo strgane, a kljub temu sem na eni od njih lahko jasno videla 

mamo in gospo Magdo, kako se stiskata in skupaj držita otroka. Mene?! Osupnila 

sem, prav tako Miha, ki je do sedaj že zaključil z vročo čokolado, in se je zbrano 

posvečal nenavadni gospe s fotografijami. Razložila nama je, da sta se ona in najina 

mama skregali nekaj mesecev po mojem rojstvu. Ni se mogla spomniti vzroka 

prepira, a moralo je biti pomembno, saj se od takrat nista več pogovarjali, prekinili sta 

vse stike in kontakte druga z drugo. Nobena se ni trudila popraviti njunega razmerja, 

čez čas je pozabila, da sploh ima sestro. Ko je brskala po podstrešju, je našla te 
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stare slike in takrat se je odločila, da nas najde in popravi njuno razmerje. Brez 

oporekanja sva jo odvedla domov, oziroma naju je s svojim lepim, svetlečim, črnim 

avtom odpeljala kar ona. Kot bi mignil smo bili doma. Skozi vrata našega stanovanja 

sem oddivjala v dnevno sobo, kjer je mama že pila svojo popoldansko kavo. Ko je 

mama presenečena zagledala teto Magdo, se je nekaj v njej premaknilo, a ne na 

dober način. Iz nečutne, hladne in neodzivne se je spremenila v jezno. Ne samo 

jezno, bila je razjarjena, kot bi se v stotinki sekunde spremenila v ogenj bruhajočega 

zmaja. Medtem ko se je drla, preklinjala in jo podila, jo je teta Magda gledala s 

solzami v oče, potem pa jo, na presenečenje nas vseh, močno objela. Mama se je 

kot na ukaz umirila in negibna obstala v tetinih rokah, potem se je tudi ona zlomila, 

planila v jok in jo močno objela nazaj. Zdaj sta obe jokali kot majhna otroka. Ne vem 

zakaj, ampak tudi midva z Mihom sva jima zlezla v objem. Počutila sem se, kot da so 

vse skrbi izginile in je vse vredu. 

Po dolgem objemu sta se teta Magda in mama želeli pogovoriti na samem. Midva 

sva ju pred spalnico nestrpno in neučakano čakala skoraj pol ure. Končno sta prišli iz 

spalnice z roko v roki, mama se je po dolgem času smejala. Veselo sta naznanili, da 

se bomo preselili v tetino hišo. To je bilo super, saj smo pozneje ugotovili, da  je bila 

njena hiša ogromna. Uboga Liza se je morala navaditi na tako veliko stanovanje, bila 

je zbegana in prvo noč mi je polulala blazino. Teta ni bila jezna, rekla je, da bova 

kupili novo prevleko. 

 Tistega četrtka sva odšli s teto Magdo kupovat novo prevleko za blazino, 

vendar sva si premislili in kupili rajši nekaj malega čokolade, slanih prest pa štiri 

pisane ogrlice, izredna priložnost, je rekla teta, jutri jih najbrž ne bodo več imeli. 

Doma sva dali vsakemu eno, le boga Liza je ostala brez. Ko smo se ob deljenju ogrlic 

smejali, sem ugotovila, da sem še vedno mala sproščena brezskrbna deklica, ki ne 

ve zakaj in kako živi. 

Maja Sedej, 8. a  
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Avtorica slike: Hana Kunc, 6. b 

Kako pomembni so starši? 

(srebrno Cankarjevo priznanje) 

Vsak starš po svoje skrbi za svojega otroka in ga skuša vzgojiti v vzornega 

mladostnika. 
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Razumljivo je, da je pisec kritike zaskrbljen nada romanoma, ker poskuša svojega 

otroka lepo vzgojiti in skrbi zanj. 

Tudi mene je med branjem romana o Elvisu zmotila pretirana uporab kletvic. V 

sodobni družbi se velikokrat zgodi, da je staršem vseeno kakšne besede govori 

njegov otrok. Podobno se je zgodilo z Elvisom. Njegova starša sta se ločila in mu je 

bilo gotovo težko,  kar je morda vplivalo tudi na vedenje. Zdi se mi, da očetje s svojo 

trdno roko lahko veliko storijo za vzgojo svojih otrok. Mogoče je to Elvisu manjkalo in 

se je zato pričel grše obnašati. Starši bi  v današnji družbi morali opozarjati svoje 

otroke na napake, ki jih delajo. Velikokrat otroci ukazujejo svojim staršem, kar vodi v 

zasvojenost, izbirčnost in tudi do gršega vedenja. Velikokrat vidim, da se mlajši  

otroci grdo vedejo do starejših, kar lahko zasledimo tudi v realističnem ladinskem 

romanu Elvis Škorc,  genialni štor, kjer protogonist Elvis neprimerno poimenuje 

sosedo. Zdi se mi, da otroci vedno manj spoštujejo svoje starše in jim s tem 

povzročijo marsikateri glavobol. V romanu Gremo mi v tri krasne se Uroš sooča z 

zasvojenostjo s telefonom,  kar je v današnji družbi prepogost pojav. Jasno mi je, da  

življenje brez tehnologije ni mogoče, vendar bi skrbni starši morali venomer 

opozarjati svoje otroke, da je prekomerna uporaba sodobnih tehnologij  lahko 

škodljiva. Uroševa mama ga opozarja na to, vendar se mu zdi in verjamem, da skoraj 

vsem mladim, da nam starši težijo in nas samo nadzirajo. V resnici pa nam hočejo 

samo pomagati in se zbližati z nami, ker morda vedo, da je najstništvo zelo nevarno 

obdobje,  kjer se marsikateri najstnik prične ukvarjati  s slabimi stvarmi. Elvis prične 

kaditi in gledati neprimerne filme, kar bi mu morali starši preprečiti. V tem se zelo 

strinjam z zaskrbljenim piscem kritike. Kot sem že napisal se starši želijo z nami 

zbližati. Bližina je pomemben del življenja. Ljudem v svoji bližini se lahko zaupamo, 

jim povemo svoje težave in svetujejo nam, še posebno, če so sami imeli podobne 

izkušnje. Veliko bližine zasledimo ob branju romana gremo mi v tri krasne, kjer se 

udeleženci tabora pogovarjajo z Mileno, ki jim potem lahko svetuje. S piscem kritike 

se strinjam tudi v tem, da so starši zgled svojim otrokom, saj otroci pogosto 

posnemajo starejši in ne govori se zaman, da takšno kot so starši so tudi otroci. 

Mogoče je to vedela tudi Nataša Konc Lorenzutti, saj je mati petih otrok. Roman 

Gremo mi v tri krasne, vsaj tako se mi zdi, napisala prav z namenom,  da opozori 

starše,  naj posvečajo večjo skrb svojim otrokom. Zanimivo je, da je njena vzornica 

na področju proze Mira Mihelič, ki ima prav tako veliko družino. Ob pisanju knjig so 

bili pisateljici v veliko pomoč dijaki Gimnazije Nova Gorica, kjer je poučevala. 

Sodelovala je tudi z Zavodom za šolstvo in delovala v dveh gledališčih. Pred kratkim 

se je odločila za samostojno pot in pridobila tudi naslov magistrica umetnosti. Piše 

tako za mladino kot za odrasle. Bela, bela lilija, Bližina daljave, Lica kot češnje, 

Tronci so naslovi nekaterih njenih del. Še bolj zajetno zbirko avtorskih del ima 

pisateljica Janja Vidmar, ki je ena najbolj uveljavljenih mladinskih pisateljic pri nas. 

Večinoma piše o aktualnih temah,  kot so družina, ljubezen pomanjkanje spoštovanja 

v družbi in kar nekaj naštetih  tem najdemo tudi v mladinskem romanu Elvis Škorc, 

genialni štor. Poleg tega jih je napisala še več kot šestdeset. Nekateri od njih so bili 

prevedeni. Ne preseneča, da je prejela tudi številne nagrade. Zelo je dejavna v 

Društvu slovenskih pisateljev, saj je pobudnica in ustanoviteljica nagrade desetnica. 

Tako kot  roman Elvis Škorc, genialni štor ima tudi roman Nataše Konc Lorenzutti   

Gremo mi v tri krasne  sporočilno naslovnico. Oba sta izšla pri založbi Miš. V obeh 
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romanih najdemo nekaj humorja, ki deluje sproščujoče na bralca in je pomemben v 

življenju. V  jeziku najdemo sleng in tudi angleške izraze. 

Pisec kritike je zelo nezadovoljen nad izbiro glavnih junakov, saj meni, da bi v 

romanih morali nastopati vzorni protoganisti. Mogoče pa sta obe avtorici napisali 

knjigi s takimi književnimi junaki, zato, da bi se mladi bralci seznanili s težavami 

današnje družbe in da bi prepoznali napake Elvisa, Uroša in drugih junakov ter jih 

sami ne bi ponavljali. Starši bi lahko ob branju takih romanov v glavnih junakih 

spoznali svoje otroke in še pravi čas ukrepali. Če pa bi bile vse knjige napisane tako, 

da v njih nastopajo vzorni ljudje, marsikateri starš še vedno ne bi mogel pomagati 

svojemu otroku, saj ne bi vedel za njegove težave. Bral sem recenzijo o romanu 

Nataše Konc Lorenzutti , v kateri je pisec sporočil, da je ob branju njene knjige 

spoznal svojega otroka in tudi drugim staršem svetoval branje romana. Prav je, da 

obstajajo tudi romani z mladostniško  problematiko. 

Lansko leto sem tudi udeležil  Cankarjevega  tekmovanja in sem prebral knjigo Igorja 

Karlovška z naslovom Pobeg. Roman mi je bil zelo všeč, saj ima rad zgodovinske, 

vojaške ali pustolovske romane. Gotovo imajo veliko vlogo pri izbiri knjig tudi starši, 

saj kot sem že napisal otroci pogosto posnemajo starše. 

Starši morajo biti skrbni, se znajo zbližati s svojimi otroki in res opravljajo pomembno 

vlogo pri vzgoji otrok. 

Mihael Praznik, 8. a  

 

Avtor slike: Mihael Praznik, 8. a 
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Lekcija št. 11: Prevzgoja se prične v maminem trebuhu 

(zlato Cankarjevo priznanje) 

Si predstavljate, da vas mami pošlje v tri krasne ali pa pričakuje otroka z moškim, ki 

ni tvoj oče? Jaz si ne, sta pa to na svoji lastni koži občutila Uroš in Elvis, protogonista 

in prvoosebna pripovedovalca dveh sodobnih, mladinskih in  realističnih romanov,  

katerih avtorici sta Nataša Konc Lorenzutti  in Janja Vidmar. Obe slovenski mladinski 

pisateljici, tudi dramatičarki, ki sta v delih Gremo mi v tri krasne in Elvis Škroc, 

genialni štor nastavili ogledalo sodobni družbi in s prstom pokazali na pomen družine 

kot enega od osrednjih motivov. S tem pa se odraža tudi njuna glavna vrednota, saj 

sta romanopiski v raznih intervjujih navedli, da jima družina pomeni največ – obe npr.  

v pogovoru za projekt Rastem s knjigo. Pravzaprav so dela Lorenzuttijeve rasla z 

njeno družino, saj naprej pisala dela za otroke (Kakšno drevo zraste iz mačka), 

kasneje za mladino (Avtobus ob treh), sedaj pa piše tudi za odrasle ( Bližina daljave), 

za katero je prejela tudi nagrado svetlobnica. Vidmarjeva pa je znana po tem, da je 

odpirala številne tabujske teme npr. Debeluška, Fantje iz gline, s Princesko z napako 

pa si je prislužila tudi večernico. 

Da se sprašujem po temah, s katerimi se prej nisem soočil npr. ločitev staršev, 

različne vrste odvisnosti od  telefonov, težave s prehranjevanjem, kajenje in 

ustvarjanje lažnih profilov so bili romanopiskini junaki,  ki pripovedujejo vsak svojo 

zgodbo. 

Z vzdevkom podpisani oče, ki je napisal kritiko, trdi, da sta knjigi nevzgojni. To ni res, 

kar sem pokazal že v naslovu. Napiše tudi da  sta pripovedki – očitno se bolj malo 

spozna na književnost. Jurčičevega Desetega brata imamo v šoli, enako Martina 

Krpana. Sploh pa lahko tudi v obeh delih preberemo vrsto pomislekov – tihotapljenje, 

odrekanje otroku. V letošnjih prebranih delih se družina ni nikjer odrekla otroku, kar 

res kaže na to, da sta  avtorici,  ki sta se za razliko od očeta podpisali, nanizali  kraj in 

čas  sodobnih mladostnikov. Četudi v Levstikovem času še ni bilo ločitev, pa tudi on 

ženske imenuje slabšalno – babe. 

Nikakor ne morem primerjati našega življenja iz časa realizma, ko sta predlagani deli 

nastali. Lahko nam pomagata razumeti našo, slovensko zgodovino, razmere v katerih 

so živeli, ne pa podati vzorca za vzgojo otrok. Mislim, da sta Valentinina mati s 

ponovno uporabo oblačil in ko nam odpre oči z žalostnimi zgodbami z vzhoda,  prav 

tako je tudi Uroševa mama  proti pretiranemu potrošništvu lahko vzor sodobnim 

mamam. O skrbi za otroka – Uroš jo metaforično poimenuje njiva za pridelavo skrbi. 

Mislite, da včasih niso nič kleli? Še danes slišim,  kakšnega starejšega moža, sicer 

zelo dobrega in pridnega človeka, ki reče kakšno krepko. Mimogrede – oba tako Elvis 

kot Uroš imata izdelan moralni sistem, kaj je prav in kaj ne. Uroš se res trudi za čisto 

govorico, brez slengov, vzetih iz angleščine,  pa tudi Elvis je vedno znova razočaran 

nad mlajšo sestro, ki se grdo obnaša. Sicer pa je pisateljica Janja Vidmar v 

problemski roman vključila kar nekaj predelanih npr. v pico margerito, trak. Sem pa 

slišal v enem izmed intervjujev, da so ji mladi  rekli, da če so kletvice predelane, 

nimajo takega smisla. 
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Pri vsem tudi mene najbolj skrbi,  kot je  v enem intervjuju povedala Vidmarjeva, da 

se sploh nihče ni obregnil ob to, da sta starša ločena,  ki pa je sodobni problem, pred 

katerim si ne moremo zatiskati oči. Res da sta, a vseeno skrbita za otroka, jima je 

mar. Deseti brat je šel sam po svetu. Ali pa cesar, ki bi Krpanu kar tako dal svojo 

hčer? Brez ljubezni. Kar se tiče motivov je veliko bolj sporna in zgrešena predstava o 

družini. Tudi meni in tudi vsem, Elvisu in tem, ki so na taboru verjetno družina pomeni 

veliko. Razen za Žana ne moremo biti prepričani, saj se od očeta, ki ga je pripeljal na 

tabor sploh ni poslovil. 

Sicer pa sta problemska romana nastala v približno enakem času, izšla  sta leta 2018 

oz. 2020, pri založbi Miš. Dogajalni čas je pri Gremo mi v tri krasne zgoščen in na 

začetnih štirinajst dni poletnih počitnic, kakršni so tudi naslovi poglavij. Pri Elvisu pa 

se dogaja v spomladanskem času osmega razreda. On poglavja naslavlja s 

pomembnejšimi dogodki zaupa jih svoji še nerojeni polsestri. Njegov slog 

pripovedovanja je bolj humoren kot pri Urošu in Valentini, znajo pa biti vsi malo 

sarkastični – Uroš to celo sam prizna, ko govori o Blažu. Veliko več situacijske 

komike je pri Elvisu, saj ni poglavja, kje ne bi Elvis upravičil svojega štorastega 

nadimka. Čeprav sta zgodbi pripovedovani sintetično,  pa tisto, kar izvemo iz 

analitične tehnike pripovedovanja, predstavi jedro problemov najstnikov, starih od 13 

(Elvis) do 17 (udeleženci tabora). Kot se mi zdijo bolj resni problemi skupine na 

taboru,  je tak, kot rečeno tudi slog pripovedovanja, saj Lorenzuttijeva redko uporabi 

sleng, z izjemo Žanovega monologa ob koncu romana .Višek brezosebnosti, do 

katere pripeljejo vse skrajnosti, predstavi s primero, da bodo vsi udeleženci tabora 

kot grške črke abecede v Petrovem poskusu. Bolj zadržana se mi zdi naslovnica,  na 

kateri je fotografija najstnice in telefon v simbolu prepovedi. V nasprotju s tem pa je 

precej bolj razgibana naslovnica štorčaste barve s konkretno čokolado, čeprav Elvis 

zmeraj uporabi pomanjševalnico – čokoladica. Poleg tega avtorica oz. Elvis ne 

skoparita z uporabo številnih nižje pogovornih izrazov.  

Kot sta v intervjujih tudi sami avtorici dejali, izraze pobirata doma oz. na šolskih 

hodnikih, kjer večkrat gostujeta. So pa v romanih uporabljeni tudi frazemi npr. pognati  

koga čez prag, iti v rit, pustiti na cedilu, uporabljene so tudi poosebitve npr. telefon je 

bil mrtev, srce je znorelo, v glavi vlada zmešnjava. Sploh pri Elvisu smo opazili, kot je 

Ehmm …, v romanih so uporabljena tudi retorična vprašanja npr. si predstavljaš, 

Elvis je nerojeno polsestro nagovoril Povem ti! Sta pa avtorici uporabili tudi 

oksimoron npr. zatreskano sovražil. 

Čeprav si ne predstavljam, da bi bil eden od udeležencev tabora ali pa da bi imel 

očima, kakor sta ga imela glavna fantovska lika oz. bi moj neprestano bežal, kakor je 

Valentin, pa se dobro zavedam, da se take stvari dogajajo tukaj in zdaj. 

In četudi konca ostajata odprta – nadaljevanj ni predvidenih, sta pa nastali 

istoimenski  gledališki predstavi – se mi zdi od vseh lekcij najpomembnejša misel  

Elvisovega očeta Petra, da imamo vedno možnost izbire. Le smrt je tisto stanje, ki se 

ne izboljša, pravi Uroš. Do takrat pa upam, čaka še veliko izbir. 

Nejc Novak, 8. c  

 



48 
 

 

Avtorice slike: Klara Erznožnik, Neža Bogataj, Neja Peternel, 8. c 
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PRISPEVKI V TUJIH JEZIKIH 

 

Prvouvrščena zgodba na literarnem natečaju Bodi pisatelj 2022 

 

THE VILLAIN OF THE STORY 

It all started when I was a kid. I cannot really say my parents did not love me. They did. In 

their own peculiar way. They were just strict. 

 I was homeschooled; therefore, I had no real connection with the real world. I didn't learn 

till later in life that not all families were this way.  

My parents had taken complete control of my sister and me. You see, Tippi and I are not 

what you'd call normal — not what you see every day, or any day for that matter.  

Tippi, or Tiffany if I use her real name, is three years older than me. The thing about her 

is that she can be as sweet as chocolate, as cold as ice and as loyal as a soldier. It all 

depends on the person we are talking about. She was head over heels in love with our 

parents. She followed all their rules. She studied harder than I did in all my 18 years of 

existence, and she was my parents' pride and joy.  

I was different. I never liked the idea of being controlled by them. I did not listen to their 

instructions, and I got punished for it. At first, there were just unimportant things such as 

going to my room without dinner. That turned into locking me into dark rooms at night. I 

dealt with everything though. If I could not run away from the shadows, I asked them to 

dance with me. 

Later, when I still misbehaved, they did the things that hurt me the most. They took away 

the only source of reality in our house: books. People often forget to realize how 

important they are. We would be nothing without them. Lost in our own thoughts.  

So, they took away all the poetry, stories, and Brianna. That's how I called this antique 

gramophone in our living room. I wasn't allowed to listen to music; however, sometimes 

at night I would sneak out of my room, down the hallway, the first door on the right, and 

down the first set of stairs into the living room. Our family home was big and my parents 

thought it was a great idea to have us memorize every corner of it. We knew the house 

better than the back of our hand. Sometimes they would bring Tippy and me out of our 

rooms in the middle of the night, blow the candles out, and give us 30 minutes to get to a 

certain room. It was fun at first but as a 6-year-old, getting lost in the dark, completely 

alone, was the biggest fear. 

Somehow, we learned and got better at it. But back to the story. When I first found the 

gramophone and realized how it worked, I was amazed. Music was one of my favorite 

things in the world. I put on the first record I could find, knowing my parents would soon 
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find me. If I remember correctly, it was the Waltz of the Flowers by Tchaikovsky. Music 

became one of the few things I enjoyed in life. 

Tippi and I continued to grow older, and by the time I was 13, she had really become a 

true hero. She was so wonderful, amazing in every way. My parents adored her. I would 

not say I was jealous of her. No, I truly wasn't. I was just sick of being number two in 

everything. I was never the first to achieve anything.  

Two things I found comfort in were music and books but since books were not a part of 

the deal, I started writing my own ideas. I want to say I was good despite the fact that I 

wasn’t really. However, writing helped me. I learned how to express my feelings. I had 

control over the characters. I told them what to do, and they obeyed.  

Tippy once found my stories.  

She told our parents.  

 I do not think I will ever be able to forgive her for that. They all found out that I listen to 

music and that I'm even more free-minded than they have ever imagined.  

As a result, they took me to the living room and broke every record we owned right there 

in front of my eyes. They snapped it in half. Just like that. In less than 5 minutes, my 

world, my comfort, was gone.  

That was the only time I cried in front of my family. It was that one moment of weakness. 

It was all it took for me to completely shut my family out. Before, I could say I loved them. 

After that, it was the complete opposite. And, no it was not hate. Hate is just love gone 

wrong. The opposite of love is apathy. It's not even the slightest bit as to what happens to 

the other person.  

My mother would always say I was bad, a bad son, a bad person even and that my sister 

was a good person. She was nice, beautiful, she would marry a rich man and she would 

have a nice family. 

All of that was just because she obeyed. She was good. She followed the rules, never 

asking herself why, never doubting her parents. They were the authorities. They were the 

only ones in the house who felt the need to say anything. We were instructed to follow 

without asking why. Is there a point in living if you always follow the majority? Is there a 

point in existing if all you do is just be a copy of a copy? If you never think outside of the 

box, if you are just like everybody else, if you never question anything in the slightest, 

you're missing a terrible part of life. 

It is absurd to divide people into good and bad. That leads me to ask myself: was my 

sister ever genuinely happy? Did she ever experience the magic of music, that feeling 

that you get when you finish a delightful book? Was she ever in love?  

I guess I'm trying to tell that I don't know who was more dangerous – me or my sister, 

with all her feelings bottled up for almost 22 years. 
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Our world is full of monsters with friendly faces and angles torn apart with scars. My 

sister was one of those monsters. It was just a matter of time until she'd explode. So, feel 

free to lay the blame squarely on my shoulders.  

I told you my story. 

And I won't say anything more. 

To conclude and answer your question. No, your honor, I, Elio Cornelius, did not start the 

fire in the house that killed both my parents, John and Linda Cornelius, and my sister, 

Tiffany Cornelius. 

I believe it was her, who did it. She finally realized there was no way out, she was 

trapped in her own little bubble created by my parents, full of illusions and false 

interpretations of the world. You have already decided, haven't you? Why would Tippy do 

something so hideous? It must have been me because, as with every story, this one too, 

needs a villain.  

The judge looked me straight in the eyes. I could see that he had already made up his 

mind as soon as I walked into the courtroom. He did not listen to what I had to say, nor 

did he care. He was just following the formalities. As I was watching him lifting the court 

hammer, I heard a melody that I had not heard in a long time. The Waltz of the Flowers. 

It was quiet, and after a long time, I felt at peace.   

"Guilty" 

 Neja Peternel,  8.c 
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Avtorica slike: Neja Peternel, 8. c 
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Her best friend 

 “Cassie, I told you to stop crying.” Cassie just looked at me with her teary eyes.  
Her ex-boyfriend broke up with her. She has been crying because of him every single 

day. I looked over to Maddie who was scrolling on her phone. 

“Maddie, are you free this weekend?” She slightly nodded.  

“Good! We are going out this weekend.”  

“Are we going to a party?” Maddie asked.  

“No. We are going out camping,” I said proudly of my great idea.  

Observing the look on their faces I could tell they didn’t like the idea. 

 “We’ll meet up at my house on Friday night,” I repeated one last time and headed 

home.  

I was so tired. I went straight to bed. 

Friday night came before I even realized it.  

I took my backpack and went outside. As expected, there were people waiting for me. 

Cassie, Anis and Rudi-my cousins, Maddie and Avery, my friend. 

After an hour of driving, we arrived to the woods. The woods were unknown to most of 

the people. They were hidden. 

When we finished making our camp place ready, we were all tired. We decided to light 

the fire, so we would not be cold. 

By the time the clock showed 11pm, everyone had fallen asleep. It’s not nice being the 

only one awake so I allowed sleep to take over my body.  

I woke up to sunlight falling on my face. How long have I been sleeping?...  

I slowly woke up to look around the camp. Was I the only one awake? Where is 

everyone?  

                                 Then it hit me.  

                                                                         It’s not the camp 

How did I get here? I don’t think I was sleepwalking, was I? Someone or rather 

something got me here.  

I looked around more closely and carefully. I was in the middle of nowhere. My mind 

was choosing between staying here until someone finds me or trying to find my way out 

of here. 

Of course, I could never stay here. My curiosity got the best of me, again. 

I was walking for some time now. Suddenly, I saw something I never thought would 

ever happen. My backpack! It was there, waiting for me to pick it up!  
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I quickly ran to it. Nothing was missing. I was hugging my backpack as if my life 

depended on it. Having my backpack right in my hands, I might as well somehow find a 

way to get back. 

I’ve been walking for hours.  Five hours at least. I was surprised my legs still hadn’t 

given up on me. I was slowly losing hope, but apparently luck was on my side today 

again. My eyes landed on a huge old looking cottage in the far away distance.   

It cannot be less than seventy-five years.  

I got just enough energy to walk over there. The cottage looked more and more 

welcoming as I was getting closer. You didn’t have to be the smartest to guess no one 

lived there anymore. I entered the little cottage. All the things that used to look new 

about seventy years ago, now looked like not even a soul had looked at them. There 

was an old table with two drawers. All types of bird feathers were hanging on the wall as 

well as deer skulls, rotten fur of all different animals.  

Anyone could have guessed this lovely cottage used to belong to a hunter. I was 

curious again and walked over to the table. Who knows what you can find in there? 

There was a really old map on the table; however, I didn’t pay much attention to it. I 

opened the top drawer. Empty. Now the second one. This one was not empty. I had 

good luck; this one wasn’t empty at all.   

There was a book. Not just any book. At the first glance, it was definitely a diary.  

I opened it somewhere in the middle. I was looking at some words but eventually then 

something caught my eye.  

23.06.1934 

‘He wasn’t as others said he was. He would do anything for you. His scars all over his 

face and body show all the things he went through. God, if only I could see him again. I 

already miss him so much. Tippi the bear. I was friends with a bear.’  

A bear? There are bears here? I couldn’t believe my eyes. I had to think about going out 

there again. But he did say he was friendly… the bear is probably dead by now 

anyways. I shouldn’t worry. 

The cottage seemed fine with me sleeping in there. After so many hours of walking I 

feel like I could sleep for a week. Before I knew it, my eyelids became heavy and I was 

drifting off to sleep. 

I woke up to a shadow covering the sun. 

My eyes were opened wide. I was not in the cottage. Not at all. I was under a tree. 

There was a bear sitting in front of me. A bear. I woke up next the bear staring down at 

me.  

I quickly crawled away but the bear didn’t show any kind of aggression. He appeared to 

be confused. Worried?... 
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I quickly grabbed my backpack. Luckily, I still had it with me. I opened it to see it was 

empty. Not completely empty. Just empty with food. I looked at the bear. It was like he 

was the one reading my face. His eyes were giving me a ‘I’m sorry’ look.  

I looked back inside the backpack. The diary. It was here. When did I put it inside? I 

looked over at the bear again. At that moment he started walking closer to me.  

Is this my end? Is this where my life ends? All my hard work to end with the bear biting 

my head off? 

But it didn’t. His head moved to my lap. It closed its dark eyes as if he was relying on 

me. My body refused to move. Oh, god! Why do I think this is so cute? 

I figured the bear ate my food but I didn’t blame it.  

My eyes travelled along his body and resting face. Full of scars.  

It can’t be him who the bear hunter talked about, can he? No! But, but… he looked 

exactly like the hunter had described him. Tippi. Tippi was his name.  

“Tippi.” As soon as this name left my mouth the bears’ eye opened. He watched me 

carefully. It was him… Tippi. 

I must say it. He is probably the nicest thing I have ever met. No human can be 

compared to him.  

I stayed with Tippi for a few more days. You see, Tippi and I are not what you’d call 

normal-not what you see every day or any day for that matter. God, I loved this bear. 

When I talked to him I didn’t feel like I was talking to myself. He never did and never will 

reply, but I had a feeling he was listening to me. We would go out to look for berries. 

Well I went to look out for berries but he wanted to come along. This way I wasn’t tired 

or thirsty. We would sleep under trees with him next to me, keeping me warm. Tippi 

really warmed up my heart. 

I was slowly forgetting about my friends. Tippi just took all my problems away, like he 

was carrying them for me. Before I knew it, they found me. But I didn’t know they did.  

Me and Tippi were walking around to find berries. He always walks behind me.  

We arrived to a special spot. It was a cliff where you could sit down and watch the 

sunset or the stars. It was truly beautiful. I told Tippi to wait there while I get some 

berries.  

Suddenly, I hear yelling. I ran back to where I left Tippi as soon as possible. 

I was too late. In my sight there were my friends. My friends who lost me two weeks 

ago. And there was he. Tippi. His upper body was hanging on that cliff for his life while 

the lower one was hanging down the cliff. All I did was scream. 

“No! Leave him! Leave him alone!”  

Too late. I was too late. He fell. His upper half gave up on him. He fell down the cliff. I 

didn’t realize I was crying until I felt wet tears running down my face.  
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“Tippi! No! Tippi!” This was coming out of me. I was crying, yelling. I never felt so much 

pain in my life.  

This happened four days ago. I was back home again. I wasn’t angry with my friends. 

Well, only a little. I was missing Tippi. He was the best friend I have ever had. 

To help myself recover from the pain I kept the diary. This diary was full of stories about 

Tippi and the hunter. I couldn’t help but smile when reading the stories. Some tears 

came now and then but that’s all. 

Then I came over to a story.  

02.08. 1934 

‘He is gone. Another hunter shot him while I was gone. Tippi was gone.’ 

What? He died? But that’s not possible. He can’t be 100 years old!  

Later I though… it might be just my imagination but I have a feeling. All these scars he 

had. Each of them was telling a story of his friendships before. His purpose of life is to 

make people happy. To be their best friend. He makes them remember him forever. 

Now he’s out there, waiting for the next lucky person to find him and make them feel 

how it is to have a real best friend.  

Ema Jesenko, 8.b 
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Avtorica fotografije: Lucija Eniko, 9. c 
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SCHOOLS AROUND THE WORLD (COMPARISON BETWEEN JAPANESE, 

KOREAN AND SLOVENIAN SCHOOLS)  

 

School is a place where you study but not every school is the same. Today I would like to 

discuss some differences and similarities between Korean, Japanese and Slovenian 

schools.  

Korean, Japanese and Slovenian students enter schooling around the same age. There are 

numerous similarities between Korean and Japanese schools. For example, the students 

there clean their schools on their own, they don’t have cleaning ladies to clean their schools 

in the afternoons. Furthermore, Korean and Japanese students have classes in the 

afternoon as well and even at the weekend! Can you imagine in Slovenia having additional 

school lessons in the afternoon?  

In addition, Korean and Japanese lunch is completely different from our lunch at school 

canteen. The students in Japan in Korea eat packed lunch; however, in Slovenia, we can 

enjoy lunch in our school canteens.  

Another interesting fact is that Korean students have around thirteen lesson per day and 

Japanese students fourteen and fifteen. This is mind blowing! Luckily, we only have five or 

six lessons per day in Slovenia.  

If I had to choose between those three schools, I would definitely choose our school! Why? 

Simple! We have much more free time. However, I would like to experience these two 

school systems in Japan in Korea. Korean and Japanese students are smarter than we are 

because they need to study much more than we do.  

There is only one thing I would change in our schools. I would like to have more interesting 

lessons because students often get bored while sitting in the classroom.  

Schools around the world are all different and some of them are better than the other ones. 

I thing our school is not that bad now because I read so much about schools in Japan and 

Korea.  

David Šenk, 8. a   

 

Schools has very important place in our life. Here, I would like to present some facts about 

Korean, Japanese and Slovenian schools.  

Chinese and Japanese students have very busy timetables every single day. Interestingly 

enough, in both schools the students clean their classrooms by themselves. Furthermore, 

students in both schools have drastically less free time to do things they like compared to 

European schools. It is called DISCIPLINE! However, Korean and Japanese also have 

some differences. Chinese students practice martial arts every morning. Even the look of 

their classrooms is very different. In my opinion Japanese classrooms are prettier and better 

equipped. However, none of the seen classrooms meet my standards.  
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Now when I see how bad their school system is I would not even think about changing 

anything in our school in Žiri. Maybe, I wish some teacher would be a bit louder and stricter 

(not you, you are loud and strict enough).  

Nejc Dolenc, 8. c  

Hi, Alan!  

I hear you want to go on holiday. I suggest you to come to Slovenia! Maybe you will say 

What? However, I can assure you that you won’t be disappointed.  

Why to choose Slovenia? Firstly, you are extremely adventurous. Slovenia is a 

mountainous country. You can climb and go hiking. Bring your hiking shoes, shorts and a 

waterproof anorak and you are ready for an amazing adventure.  

Secondly, you like to try some local and traditional food. Slovenia can offer many amazing 

dishes. You must try Idrija dumplings (žlikrofi), walnut roll, Prekmurje cake, black pudding, 

Kras smoked ham, Trojane doughnuts, buckwheat porridge, Carniolan sausage and many 

others.  

Thirdly, Slovenians are friendly and generous people who will give you the best advice what 

is worth your time and money. There are some unbelievable places to see in Slovenia such 

as: lake Bled, Postojna cave, Predjama castle, Triglav national park, our capital city 

Ljubljana, floating mills on the Mura river, the periodic lake Cerknica and so on. If you come 

here, you can also visit the adventurous park Straža. Since this place is very close to Bled, 

you can go there and visit our famous island in the middle of lake Bled. You can ride on the 

lake and to the island in various ways, also on a traditional boat called pletna. Once you are 

there, you can also the Bled castle which is in the vicinity. There you can enjoy a large 

piece of dessert called Kremšnita or the Bled cream cake.  

Moreover, there is one more place I would suggest you to go. It is called Pokljuka. In the 

winter you can ski there or go cross-country skiing. If you are willing to ski there are many 

additional places where you can do that: Kranjska Gora, Rogla, Cerkno, Kanin, Krvavec.  

In the summer you can spend your precious time on our beaches In Portorož, Piran, Lucija 

or Strunjan. If you want to experience Slovenian countryside I recommend visiting the 

Prekmurje region where you can see many churches and taste a piece of Prekmurje cake. 

In addition, you have to see our beautiful the Soča river. Rafting on the Soča river is 

something you will never forget! 

Finally, I would like to mention our famous Postojna cave. There you can experience the 

underground world by taking a ride on the underground train and enjoy the views. If you are 

not too tired after this amazing experience, you can visit the nearby Predjama castle.  

As you can see you cannot make a mistake if you visit out beautiful country Slovenia. I hope 

my suggestions were useful and I am looking forward to meeting you.  

Best,  

Mihael Praznik, 8. a   

 



60 
 

Dear Alan,  

Unlike many other countries, Slovenia is small; however, it has lots of interesting things to 

see and places worth visiting.  

Every region in Slovenia has something to offer. I live in the Gorenjska region. Here you 

can visit Bled. This is one of the most visited places in Slovenia. You can take a walk 

around the lake, you can ride on the lake by pletna (you will see what this is 😊), and you 

can visit the nearby castle from where you can enjoy the view of the whole lake. Since 

you like to try local food, I recommend you to try the original Bled cream cake.  

Our capital city is Ljubljana. It is delightful; it has many restaurants, statues, museums, 

shopping centers. If you decide to visit Slovenia in the winter, the countryside covered in 

snow is beyond gorgeous. Here in Slovenia you have many skiing grounds and resorts 

where you can enjoy and practice your skills: Pohorje, Kranjska Gora, Cerkno.  

In summertime I always like to visit the seaside and so should you. You absolutely need 

to try our traditional potica – walnut roll or a piece of Prekmurje cake. Slovenians are 

generous people and our priority is to take care of our environment. As a result, our 

country is extremely clean and this is our valuable advantage.  

I hope you visit our country. If you do, I would definitely join you and show you around.  

Love,  

Zoja  
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Avtorica slike: Elin Malavašič, 9. c 
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ARTISTIC SWIMMING 

 

My favourite sport is artistic swimming. This is a sport where swimmers perform their 
routine accompanied by music. It is a mixture of swimming and dance.  
 
For this sport you need a swimsuit, swim cap, nose clips and swimming goggles. For my 
matches I also need a black swimsuit, white swim cap and I must wear a ponytail.  
 
I have my training sessions in Kranj. I have to practice three times a week.  
 
For this sport you need to be muscular, flexible and skillful. I love it! This is absolutely my 
favourite sport!  
 

Sara Trček, 8. b  

 

ALPINE SKIING 

My favourite sport is skiing. I like this sport ever since I was a little girl. I have no 

particular reason why I just have a great feeling when I ski.  

Skiing is a winter, outdoor and it can also be an extreme sport. If you fall, you can get 

badly hurt. Some people fall and consequently break their legs or arms. It is obligatory to 

wear a good helmet. In addition, there are some other necessary things you need to have 

such as: ski poles, a pair of skis, googles, a ski suit, a scarf… It is often the case that 

people wear hats instead of wearing a helmet. This is crazy! This is not safe at all.  

My family and I often go skiing during Christmas holidays and our winter break in 

February. We usually go to Kronplatz. In my opinion this is the best ski ground to ski. 

They even have appropriate ski grounds for children.  

I enjoy skiing and I can say a am a skillful skier. The feelings on the slopes are amazing! 

I have been skiing for some years now and I enjoy every single moment. I will definitely 

not stop when I get older.  

Manca Plesec, 8. b 

 

HORSE RIDING 

My absolutely favourite sport is horse riding. Some people claim this is not a sport but 

actually it is and it is a very expensive sport!  

What do you need in order to ride a horse? The most expensive thing is definitely a horse 

itself. Let’s say it costs around 1000 €. Can you believe that the most expensive horse was 
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sold for 70 million dollars? You also need some other things such as: a saddle, riding pants, 

a pair of boots, a helmet and west. The saddle costs between 500-1000 € again.  

You are very lucky if your horse doesn’t get ill during the year as you have to pay a lot to the 

veterinarian who comes and takes care of your animal.  

If you don’t have enough place to ride a horse at home, you can always go to a riding 

school.  

Professional horse riders train almost every day for five hours a day; however, I don’t ride 

so much. I have training sessions on Fridays and they last one hour only. Unfortunately, I 

don’t own a horse and I always ride an Arabian horse named Jamir that is 24 years old.  

Horse riding is a very relaxing sport. It is awesome when you have the opportunity to get to 

know new horses on a daily basis. I love horse riding!                                                                                                                  

Neja Skube, 8. b   

 

HIIT – HIGH INTENSITY INTERVAL TRAINING 

HIIT is an indoor activity and can be done in a gym or at home. It is usually combined with 

dumbbells/weights and other equipment. It is a form of interval training, cardiovascular 

exercises and intense anaerobic exercises with less intense recovery periods until you are 

too exhausted to continue.  

HIIT workouts are separated in several parts including warm-up period which is followed by 

repetitions of high intensity exercises and cool-down period at the end. High intensity 

workouts include abs exercises, core exercises, lower body exercises, upper body 

exercises and cardio exercises. It can also be low impact that is easy on joints.  

There are several variations of HIIT workouts such as: Tabata workouts, cardio, low impact 

workout sand workout with weights. They are often combined, usually weights workouts at 

the beginning to improve fat burning and gaining muscle mass.  

This training has several health benefits: it improves your metabolic rate, it can help you 

lose fat, you might gain muscles, it can reduce heart rate and blood pressure and blood 

sugar as well. HIIT trainings improve your brain power!  

I train at home 2-3 times a week with my parents. I found workouts on YouTube and they 

usually last between 40-60 minutes. I like doing HIIT workouts as my entire body works and 

it makes me good.  

Kaja Podlesek, 8. c  
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Lehrer-Interview: NIVES BOLČINA 
 

 

Wie heißen Sie? (Kako vam je ime?)  
Ich heiße Nives. 
 
Wo wohnen Sie? (Kje živite?)  
Ich wohne in Godovič. 
 
Wie alt sind Sie? (Koliko ste stari?)  
Ich bin 44 Jahre alt. 
 
Sind sie verheiratet, Single oder haben Sie einen Partner? (Ste poročeni, 
samski ali imate partnerja?)   
Ich habe einen Partner. 
 
Haben Sie Kinder? Wie viele? Wie heißt Ihre Tochter oder Ihr Sohn? (Imate 
otroke? Koliko? Kako je ime vaši hčerki ali vašemu sinu?)  
Ja. Ich habe drei Kinder.  Meine Tochter heißt Nika, mein Sohn heißt Matija und der 
andere heißt Urban. 
 
Welche Hobbys haben Sie? (Kakšne hobije imate?)  
Ich schwimme und spanziere mit dem Hund. 
 
Haben Sie ein Haustier? Welche? (Ali imate hišnega ljubljenčka? Katerega?)  
Ich habe einen Hund. 
 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? (Kaj počnete v prostem času?)  
Ich spaziere gern. 
 
Was ist Ihre Musik Lieblingsgruppe? (Katera je vaša najljubša glasbena 
skupina?)  
Ich habe keine. 
 
Was ist Ihr Lieblingsbuch? (Katera je vaša najljubša knjiga?)  
Ich habe keine. 
 
Was ist Ihre Lieblingsfarbe? (Katera je vaša najljubša barva?)  
Ich mag blau. 

 
Ava Burjek und Lana Mlinar, 7. r. 

 
 
 
 
 

https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-wir-hatten-es-frueher-leichter-1.3567928
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-wir-hatten-es-frueher-leichter-1.3567928
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Lehrer-Interview: BETKA PIŠLAR 

 
Wie heißen Sie?  
Ich heiße Betka  
 
Wo wohnen Sie?   
Ich wohne in Žiri 
 
Sind sie verheiratet, Single oder haben Sie einen Partner?  
Ich bin verheiratet. 
 
Haben Sie Kinder? Wie viele? Wie heißt Ihre Tochter oder Ihr Sohn?  
Ja. Ich habe drei Söhne. Sie heißen Timotej, Tilen und Martin.  
 
Welche Hobbys haben Sie?   
Ich lese Bücher, reise und arbeite gern im Garten. 
 
Haben Sie ein Haustier? Welche?  
Nein, ich habe kein Haustier. Wenn ich sie hätte, hätte ich eine Katze.  
 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Ich gärtnere sehr gern. Ich mag auch Bücher lesen.  
 
Was ist Ihre Musik Lieblingsgruppe?  
Ich habe keine Lieblingsgruppe. 
 
Was ist Ihr Lieblingsbuch?  
Ich habe kein Lieblingsbuch.  
 
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?  
Meine Lieblingsfarbe ist grün.  

 

Lana Bogataj, Terezija Praznik und Lara Jenko, 7. r 
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Lehrer-Interview: JASMINA ZALAR 

 
Wie heißen Sie?  
Ich heiße Jasmina. 
 
Wo wohnen Sie?   
Ich wohne in Goropeke. 
 
Sind sie verheiratet, Single oder haben Sie einen Partner?  
Ich habe einen Partner.   
 
Welche Hobbys haben Sie?   
Ich treibe Sport und fahre das Motorrad.  
 
Haben Sie ein Haustier? Welche?  
Ja, ich habe einen Hund. 
 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Ich lese Bücher und fahre viel mit dem Motorrad.  
 
Was ist Ihre Musik Lieblingsgruppe?  
Ah, ich habe keine Musikgruppe. 
 
Was ist Ihr Lieblingsbuch?  
Ich lese viel aber ich habe kein Lieblingsbuch.  
 
Was ist Ihre Lieblingsfarbe?  
Blau. 
 
Lana Vrhovec, Nela Pečelin, 7. c 
 

 

Interview mit unserer Schulbibliothekarin 

 
 
Wie heißen Sie?  
Ich heiße Nastja. 
 
Wo wohnen Sie?   
Ich wohne in Žiri 
 
Sind sie verheiratet, Single oder haben Sie einen Partner?  
Ich bin nicht verheiratet.    
 
Welche Hobbys haben Sie?   
Ich liebe Bücher lesen!  
 

https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-wir-hatten-es-frueher-leichter-1.3567928
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-wir-hatten-es-frueher-leichter-1.3567928
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-wir-hatten-es-frueher-leichter-1.3567928
https://www.sueddeutsche.de/bildung/schule-wir-hatten-es-frueher-leichter-1.3567928
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Haben Sie ein Haustier? Welche?  
Nein, ich habe kein Haustier.  
 
Was machen Sie in Ihrer Freizeit? 
Ich verbringe sehr viel Zeit mit meinen Kindern. 
 
Was ist Ihre Lieblingsmusikgruppe?  
Meine Lieblingsmusikgruppe ist Coldplay. 
 
Lara Mole und Neža Poljanšek, 7. c  
 

 
Avtor slike: Maks Mlinar, 6. b 
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UNSER SPORTLEHRER 
 
Unser Sportlehrer heißt Miha Mlinar. Er Sportlehrer Miha Mlinar wohnt in Brekovice. 

Er ist 41 Jahre alt. Unser Lehrer Miha Mlinar ist Single. Miha mag Keramik. Er hat 

zwei Haustiere. Er hat eine Katze und einen Hund. Miha hat nicht viel Freizeit – er 

arbeitet viel. Er mag Musik. Seine Lieblingssängerin ist Nina Pušlar. Sein 

Lieblingsbuch ist Živi/Alive. Seine Lieblingsfarbe ist blau.  

Anej Antončič, Taj Tinauer, Aljaž Gaber, 7. r. 
 

UNSERE MATHELEHRERIN 
 
Meine Klassenlehrerin heißt Mateja Leskovec. Sie unterrichtet Mathematik Sie ist 52 
Jahre alt. Mateja wohnt in Idrija. Sie hat drei Kindern: einen Sohn und zwei Töchtern. 
Ihre Hobbys sind Gartenbau und Wandern. Mateja hat zu Hause zwei Katzen. In 
ihrer Freizeit trifft sie mit ihren Freundinnen, arbeitet im Garten und wandert. Ihre 
Lieblingsbuch ist Življenje je tvoje, geschrieben von Louise Hay. Die Lieblingsgruppe 
von Mateja ist the Beatles. Ihre Lieblingsfarbe ist blau. Sie hat Deutsch im 
Gymnasium gelernt und spricht sehr gut!  

 

Kristina Cankar, 7.r. 

 

UNSER LEHRER FÜR TECHNIK UND TECHNOLOGIE 
 

Er heißt Janez Mlinar und kommt aus Gorenja vas. Er ist verheiratet. Er hat zwei 
Kinder: eine Tochter und einen Sohn. In seiner Freizeit mag er im Garten arbeiten. 
Seine Hobbys sind Wandern und Radfahren. Er hat keine Haustiere zu Hause. Er 
hört gern die Musikgruppe Queen. Sein Lieblingsbuch ist The Da Vinci Code und 
seine Lieblingsfarbe ist blau.  
 
Žan Slabe und Jaka Petan, 7. r 
 

UNSERE MUSIKLEHRERIN 
 
Unsere Musiklehrerin heißt Tina Martinčič. Sie ist 32 Jahre alt und sie wohnt in 
Zadobje. Das liegt in Slowenien. Ihre Hobbys sind Spaziergänge machen, mit 
Freunden treffen und natürlich Klavier spielen. Tina hat kein Haustier. Sie hat keine 
Lieblingsgruppe, aber sie hört gern klassische Musik. Tina liest für die Seele, aber sie 
hat kein Lieblingsbuch. Ihre Lieblingsfarbe ist violett. Tina ist nett und seine Stunden 
sind sehr lustig!  
 

Anja Razingar und Zala Mali 
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UNSERE SPORTLEHRERIN 
 
Ihr Name ist Polona Maček. Sie lebt in Reteče bei Škofja Loka. Sie ist 52 Jahre alt 
und lebt zusammen mit ihrem Partner. Polona hat viele Hobbys: Gartenarbeit, Sport 
und sie liebt Tiere. Leider hat sie keine zu Hause. In ihrer Freizeit liest sie gern 
Bücher und arbeitet viel im Garten. Ihr Lieblingssänger ist Hans Zimmer, sie hört 
auch gern Siddharta. Ihre Lieblingsfarbe ist schwarz.  
 

Zarja Kopač und Maja Eniko 

 

 

UNSERE LEHRERIN FÜR GESCHICHTE 

Vlasta unterrichtet das Schulfach Geschichte. Ihre Stunden sind interessant, 

manchmal auch langweilig. Sie wohnt in Škofja Loka. Ihre Hobbys sind Bücher lesen 

und Sport treiben. Ihre Lieblingsgruppe ist Fed Horses. Sie mag rote und grüne 

Farbe. In ihrer Freizeit liest sie gern Bücher und geht in den Wald. Sie hat auch eine 

Katze zu Hause.  

Aisha Biljali, Tara Krvina und Lucija Petrovčič, 7. C   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

MEINE BESTE FREUNDIN 

Meine beste Freundin heißt Anja. Sie ist 13 Jahre alt. Sie geht in die Klasse 7.b. 

Sie wohnt in Žiri, Selo. Wir kennen uns zwölf Jahren. In ihrer Freizeit tanzt sie, 

liest Bücher, zeichet, hört Musik, treibt Sport und inlineskatet. Wir lernen 

Deutsch, lernen für die Schule, schauen Filme, spielen Gitarre, essen viel Eis 

und surfen im Internet zusammen.        

Zala Mali, 7. b 

 

Hana ist meine beste Freundin. Sie ist 13 Jahre alt. Sie ist in der Klasse 8.b. Sie 

wohnt in Dole. Dole liegt in Slowenien. Sie hat viele Hobbys: Musik hören, Hip-Hop 

tanzen und Harmonika spielen. Sie hat zwei Schwestern und 2 Bruder. Ihre 

Lieblingsfarbe ist blau. Sie kennen sich schon 12 Jahre. 

Lana Vrhovec, 7. c 

 

Meine beste Freundin heißt Erin. Sie ist 14 Jahre alt. Sie ist in der Klasse 9.c. Sie 

wohnt in Sydney. Wir kennen uns schon 2 Jahren. In seiner Freizeit spielt sie 

GitarRe. Wir hören Musik zusammen. 

Lana Bogataj 

Meine beste Freundin ist Tinkara. Sie ist 12 Jahre alt. Tinkara ist in der Klasse 7.c. 

Sie wohnt in Žiri. Wir kennen uns schon sieben Jahre. Tinkara spielt gern Volleyball. 

Wir haben keine gemeinsamen Hobbys.  

 Nela Pečelin, 7. c 

 

Meine beste Freundin ist Kristina. Sie ist 12 Jahre alt. Sie ist in der Klasse 7.a. Sie 

wohnt in Žiri. Wir kennen uns schon 11 Jahre. In ihrer Freizeit liest sie Bücher und 

klettert. Ich treibe Karate.  

Nana Zupančič, 7. a 

 

Meine beste Freundin heißt Zarja. Sie ist zwölf Jahre alt. Sie besucht die Klasse 7.a. 

Sie wohnt in Rakulk. Das liegt in Žiri. Wir kennen uns schon sieben Jahre. Wir haben 

ein gemeinsames Hobby und das ist Sport treiben. Zarja ist nett, intelligent, brav, 

ehrlich und zuverlässig. Sie hat einen Bruder Anže und eine Schwester Izadora. Ihre 

Mutter heißt Neža und ihr Vater heißt Andraž. Sie hat ein Hamster. Es heißt Bučka.  

Maja Eniko, 7. a 
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Avtorica slike: Izadora Kopač, 8. b 


