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BESEDA V. D. RAVNATELJICE NINE ŠALAMON 

 

Ponovno zapiramo poglavje še enega šolskega leta. Leta, ki je polno lepih srečanj, 

izkušenj, spoznanj in raziskovanj. Kakor tudi izzivov. Vsak se skozi mesece šole, od 

počitnic do počitnic, srečuje s svojimi lastnimi izzivi, kako jih premagati, kako 

premagati samega sebe, in z vprašanji, kako se z izzivi učinkovito spoprijeti. 

To ostaja večna naloga vsakega izmed nas, tako učitelja kot učenca. Da se vsako 

leto znova učimo. In da se sredi vsega tega ocenjevanja, hitenja in vrveža, ki se 

vsako šolsko leto zavrti z nesluteno hitrostjo, vendarle zavemo, da je učenje res 

proces, ki traja in bo trajal vse naše življenje. In ga zato sprejmemo kot 

dobrodošlega gosta, čeprav bi ga včasih prav radi tudi res prijazno odslovili. 

Zato je pomembna odločitev, da ostanemo odprti za vse novo, drugačno in tako 

nenazadnje – pripravljeni presegati samega sebe. Brez te odločitve so naše poti 

vedno le polne preprek, polen in jeze, ne pa izzivov, raziskovanja in veselja ob 

dosežkih. 

»Ne pozabite, da so čudovite 

stvari, ki se jih učite v šolah, delo 

mnogih generacij. Vse to znanje, 

ki vam je položeno v roke, je 

dediščina, ki jo spoštujte, jo 

bogatite in nekega dne zvesto 

prenesite naprej,« je zapisal 

Albert Einstein. 

Nekaj teh čudovitih stvari, ki nam 

jih prineslo šolsko leto in ki so jih 

z besedami, črtami ter barvami 

ustvarile in zapisale otroške 

roke, je zbranih v Naši poti. Naj 

bo branje prijetno, počitniški 

dnevi, ki so pred vrati, pa polni 

novih spoznanj ter lepih doživetij. 
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UTRINKI 

Čudežni stol 

Zaradi zavedanja pomena pripovedovanja in poslušanja 

zgodb smo se v začetku letošnjega šolskega leta v 1. e-

oddelku odločili, da skupaj naredimo Čudežni stol. Kar 

nekaj časa smo ga načrtovali in komaj dočakali. Ko smo 

ga dobili v učilnico, smo ga najprej dobro zbrusili, nato 

pa zunaj prebarvali z barvnimi spreji v mavrične barve. 

Razredni projekt je potekal približno tri mesece. Z vese-

ljem smo sodelovali vsi učenci v razredu. Skupaj smo se 

odločili, da ga bomo uporabljali za branje in pripovedova-

nje pravljic, namenjen pa je tudi celodnevni uporabi tiste-

ga, ki ima rojstni dan.  

 

Učiteljica in učenci 1. e 
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Smo učenci 1. b in skupaj z gospo Nado in gospo Alenko raziskujemo okolico naše šole ter 

usvajamo nova znanja in spoznanja. 

Oktobra v mesecu požarne varnosti so nas obiskali gasilci iz PGD Gorenje Vrhpolje, mi pa smo 

obiskali gasilce iz PGD Šentjernej. Spoznali smo gasilsko opremo, orodja in vozila ter se praktič-

no preizkusili v tekmovalnih disciplinah za pionirje. Vadili smo zbijanje tarče z vedrovko, štafetno 

prenašali vodo in pogasili pravi požar z gasilnikom. Gasilcem se najlepše zahvaljujemo za čas, ki 

smo ga preživeli z njimi. 

V mesecu novembru smo se odpravili v bližnji gozd.  Ogledali smo si podrast, grme in drevesa. 

Nabrali pa smo kostanj, želod in tudi nekaj gob.  

V šolskem letu 2018/19 imamo vsi razredi prijateljski razred. Naš prijateljski razred je 6. b. Skupaj 

smo se že igrali in ustvarjali. V projektu Pišem z roko smo izdelali medgeneracijsko drevo prija-

teljstva. Obiska naših prijateljev se zelo veselimo.  

V marcu smo učenci 1. razreda imeli pohod. Z malico v nahrbtniku in polni dobre volje smo se 

odpravili proti Pleterjem. Na poti smo občudovali naravo in si seveda privoščili dobro malico. V 

šolo smo se vrnili utrujeni, a polni prijetnih vtisov s poti. 

Pri vseh dejavnostih smo se imeli lepo in veselimo se novih izzivov. 

 

Učiteljici Nada Klemenčič in Alenka Cigoj 

Utrinki iz 1. b 

Natja Kadivnik, 9. c 
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Radi imamo naše mamice 

Učenci 1. a imajo zelo radi svoje mamice, zato so jim ob dnevu žena podarili voščilnice. Ob ma-

terinskem dnevu pa so zanje izdelali lepe trobentice. Seveda smo se o naših mamicah tudi veli-

ko pogovarjali in ugotovili, da nas imajo zelo rade, hkrati pa smo strnili nekaj misli, zakaj jim ima-

mo zelo radi tudi mi. 

Jasmina Geiser Prešeren: Rada imam svojo mamico, ker mi kupi, kar želim, in je prijazna. 

Jerca Colarič: Rada jo imam, ker me zvečer pospremi v posteljo, mi pripravlja hrano, me 

pelje v šolo. 

Lian Skerbiš: Mamico imam rad, ker mi pripravi hrano, ki mi je všeč, mi zapoje pesem za 

lahko noč in me potolaži, če sem žalosten. 

Rok Sintič: Rad jo imam, ker gre z mano na sprehod in ker skrbi zame. 

Tia Jurečič: Mamico imam rada, ker greva skupaj na sprehod in ker me stisne k sebi, pre-

den grem spat. 

Esada Kostrevc: Mamico imam rada, ker me pripelje v šolo in pazi name. 

Elen Antončič: Rada imam mamico, ker mi vse da, mi pripravi kosilo, me stisne k sebi, ko 

gre v službo, me poljubi, ko grem spat, in me ima rada. 

Taja Erban: Mamico imam rada, ker se z mano igra, greva skupaj na sprehod in ker me 

zvečer objame in poljubi. 

Ema Pucelj: Imam jo rada, ker greva z rolerji ter s kolesi na sprehod in ker mi kupi, kar po-

trebujem. 

Julijan Muren: Rad imam mamico zaradi vsega, kar naredi zame, in ker gremo skupaj na 

morje. 

Danijel Jurkovič: Imam jo 

rad, ker mi kaj kupi in ker mi 

dovoli, da gledam risanko. 

Saša Rožanc: Mamico imam 

rada, ker me pelje na sladoled 

in ker me zvečer da spat. 

Martin Hosta: Mamico imam 

rad, ker mi dovoli, da gledam 

risanke, me pred spanjem po-

ljubi ter se igra z mano. 
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Žan Lahne: Rad imam mamico, ker mi dovoli, da ji 

pomagam pripraviti pralni stroj, mi pripravi risanko ter mi 

dovoli uporabljati tablico. 

Gal Prah: Mamico imam rad, ker mi dovoli, da se 

grem ven igrat, ker kuha, me da spat in me objame. 

Eva Colarič: Imam jo rada, ker greva skupaj na sla-

doled, mi v trgovini kaj kupi in me objame. 

Ema Luzar: Mamico imam rada, ker me vozi v šolo, 

mi kaj kupi in mi da poljubček. 

Silvester Hudorovac: Imam jo rad, ker skrbi zame. 

Tilen Cvelbar: Rad imam mamico, ker mi da poljub-

ček, ko grem v šolo, in pride po mene, me pelje na sla-

doled in me da spat. 

Neli Gorenc: Svojo mamico imam rada, ker mi poma-

ga delati domačo nalogo, mi bere pravljice in dobro ku-

ha. 

Romina Kostrevc: Imam jo rada, ker me poljubi in me 

pelje v šolo. 

Utrinki iz 1. a 
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Učenci 1. d-oddelka zelo radi ustvarjamo pri pouku likovne umetnosti. 

S prsti in tempera barvo smo ustvarili barvit pomladni prostor, na katerega smo s črnim flomas-

trom narisali čudovit pomladni šopek v vazi, okrašeni z vzorčki. 
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Odpravili smo se na sprehod po Šentjerneju in si ogledali stare hiše, nato pa jih narisali z ogljem. 

Na dnevu dejavnosti smo spoznali gasilce in njihovo delo ter si ogledali njihovo opremo. 
Preizkusili smo se v različnih gasilskih vajah, nato pa v razredu naslikali gasilce pri 

gašenju požara.  

 

Učiteljici: Anja Lahne, Urška Štamcar 
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Imeli smo tehniški dan 

Nekega dne nam je učiteljica razdelila obvestila, da bomo imeli tehniški dan. Prinesli smo škarje, 

lepilo, odpadno embalažo in flomastre. Razdelili smo se v skupine. Pogovarjali smo se o tem, kaj 

vse bi lahko naredili iz embalaže. Učiteljica nam je pokazala tudi nekaj primerov, kaj vse se lahko 

naredi. Izdelali smo denarnice, copate, ptičje krmilnice, puščice … Jaz sem naredil denarnico. 

Sledila je predstavitev izdelkov sošolcem. Želim si še več takih dni. 

Gal Jakše, 2. e 

 

V torek, po velikonočnih praznikih, smo imeli tehniški dan. S seboj smo morali prinesti lepilo, 

ravnilo, flomastre in odpadno embalažo. Najprej nam je učiteljica povedala, kako ljudje 

onesnažujemo okolje. Potem smo se pogovarjali, kaj vse lahko izdelamo iz odpadne embalaže. 

Na koncu smo izdelali izdelek, ki bi ga lahko prodali na tržnici. Jaz sem izdelal puščico za 

barvice, flomastre in svinčnike. Komaj čakam, da bo v šoli zopet podoben dan.  

Anže Bernardič, 2. e 

 

V oktobru smo imeli učenci 

sedmega razreda tehniški dan. 

Prišli so nekateri dijaki in profesorji 

s srednješolskega centra iz Novega 

mesta. Prvo uro so nam predstavili 

različne poklice (vzgojiteljica, mizar, 

keramik, gradbeni tehnik). Nato se 

je naš razred odpravil v glasbeno 

učilnico, kjer so nam dijakinje z 

vzgojiteljske šole odlično opisale 

poklic vzgojiteljice. Dekleta so nam 

tudi zapela in zaigrala pesmi iz 

Disney risank (Levji kralj, 

Zlatolaska, Frozen). Po malici smo 

šli v učilnico za tehniko, v kateri 

smo se razdelili v skupine ter 

izdelovali pručke in ptičje hiške. 

Delo v skupini mi je šlo zelo dobro od rok, moja skupina je delala pručke. Všeč mi je bilo tudi v 

računalniški učilnici, kjer smo si s pomočjo računalniškega programa lahko ustvarili svojo sanjsko 

hišo. Delo je bilo precej zapleteno, a mi je na koncu uspelo. Za konec pa smo iz ploščic izdelali 

mozaik. Ta dan je bil zame nepozaben. 

Kristina Gorišek, 7. c 
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Šestošolci smo se odpravili v deželo kozolcev. Razdelili smo se v dve skupini. Učenci iz prve 

skupine smo najprej odšli k arhitektu. Poslušali smo njegovo razlago, nato pa smo skicirali kozol-

ce. Ko smo končali, smo lahko začeli z malico, pri kateri se nam je pridružila druga skupina. Po 

malici smo se zamenjali. Druga skupina je šla k arhitektu, mi pa smo odšli spoznavat kozolce. Po 

zanimivih predstavitvah kozolcev smo se igrali stare igre. Odšli smo na avtobuse in se odpeljali 

nazaj v Šentjernej. Imeli smo se zelo lepo in veliko novega smo se naučili, tudi to, da so včasih 

pisali letnice na kozolce nerazločno, ker so verjeli, da jim potem ne bo nihče uničil kozolca.   

 

Meta Štemberger, 6. a 
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Naslov dokumenta 

V hladnem in meglenem januarskem jutru smo se učenci 7. razreda odpravili v šolo v naravi. Od-

šli smo na Pohorje, kjer smo preživeli pet nepozabnih dni. Po nastanitvi v hotelu Zarja smo odšli 

na smučišče, kjer so nas učitelji razdelili v skupine.  

Poleg vsakodnevnega smučanja smo imeli v teh dneh še druge dejavnosti. Nekega večera smo 

odšli na pohod in se ustavili na jasi, kjer smo pošteno »nakepali« drug drugega in učitelje. Poslu-

šali smo tudi predavanje o FIS pravilih in o obnašanju na smučiščih. Obiskal nas je lovec, ki nam 

je povedal nekaj zanimivih dejstev o tamkajšnjih gozdovih in živalih. Imeli smo kviz Male sive celi-

ce ter si ogledali trike čarovnika. Pri čarovniku smo se najbolj zabavali. Predzadnji dan smo imeli 

tekmo, ki je bila zelo napeta, po njej pa smo izdelovali snežne skulpture. Bilo jih je težko izdelati, 

saj je bil sneg prhek. In zadnji večer sta bili še podelitev priznanj in predstavitev sob. 

Za nami je bil naporen teden, do-

mov smo se srečni in zadovoljni 

vrnili v poznih petkovih urah.  

 

Tija Kotar in Lucija Rangus, 7. c 

Šola v naravi  

Kros 

Nek ponedeljek smo tekli kros. Tekli smo ga na hipodromu. Bili smo malo nervozni. Na začetku 

smo se razgibali. Najprej so tekle deklice in nato še dečki. Tekli smo pol kroga. Ko smo odtekli, 

smo pojedli dobrote iz nahrbtnika. Na koncu je sledila podelitev medalj. Žal nihče iz našega raz-

reda ni dobil medalje. Bili pa smo veseli, ker smo pretekli cel kros. Potem smo se z avtobusom 

zapeljali do šole. Bilo je zelo lepo in tudi zelo naporno. 

Klavdija Kastelic, 2. e 
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Državne prvakinje v atletiki 

V mesecu oktobru smo se učenci in učenke, ki smo na področnem tekmovanju v atletiki dosegli 

dobre rezultate, udeležili državnega atletskega tekmovanja, ki se je odvijalo v Velenju. 

Tekmovali smo v teku na 60 in 300 ter 1000 metrov, skoku v daljino in višino, metu vortexa in 

krogle, na koncu pa smo se z vrstniki pomerili še v štafeti. Šentjernejski navijači so zelo močno 

navijali za nas. Po končanem prvenstvu smo bili zelo nestrpni, saj nismo bili prepričani, ali bomo 

v skupnem seštevku zmagali ali ne. Fantje so bili razočarani, saj so osvojili 9. mesto, vendar so 

se sprijaznili z dejstvom, da je pomembno sodelovati ne zmagati. Dekleta pa smo bila zelo vese-

la, saj smo stopila na najvišjo stopničko. Osvojila smo 1. mesto. Ekipo deklet smo sestavljale: Ni-

na Kerin, Neža Pavlič, Nika Šinkec, Marija Bregar, Klaudija Mencin, Hana Vintar, Eva Hočevar, 

Teja Vrtačič, Maša Deželan, Žana Golob, Ana Marija Podgorelec, Manca Judež, Špela Colnar in 

jaz. 

Po končanem tekmovanju smo se v 

Šentjernej vrnili s pokalom v rokah in 

z nasmeškom na obrazu. Bila sem 

zelo ponosna na našo ekipo in z ve-

seljem se bom še kdaj udeležila kak-

šnega podobnega tekmovanja.  

 

Eva Luštek, 8. a 
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FESTIVAL ŠPORTA IN IGER 

V mesecu maju smo imeli Festival športa in iger. Na začetku smo se družili s svojim prijateljskim 

razredom 1. d in skupaj odšli na pohod okrog Šentjerneja. Bilo je zabavno, saj so bili prvošolci 

zelo zgovorni in razigrani ter polni energije. Pohod je trajal do malice, nato pa smo se na šol-

skem igrišču, v telovadnici in v okolici šole preizkusili v različnih igrah in športih, kot so odbojka, 

nogomet, met frizbija, plezanje po novi plezalni steni, hoja s hoduljami, kolesarjenje po poligonu, 

dvigovanje uteži … Nama je bila najbolj všeč odbojka. Športni dan je bil čudovit, saj smo veliko 

časa preživeli drug z drugimi in se pri tem 

imeli lepo. 

 

Klaudija Mencin in Geja Udvanc, 9. a 
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MEDENA ZGODBA 

Zadnjo soboto v septembru nas je na tehniškem dnevu 

obiskal moj dedek Tone, ki je čebelar. Predstavil nam je 

veliko novega o čebelah. Pokazal nam je panje, vosek, 

med, propolis in cvetni prah. Prinesel nam je veliko knjig 

o čebelah. Pripravil nam je različne zgodbe in zanimivo-

sti. Pokazal nam je, kako se toči med. Ko nam je dedek 

Tone vse povedal o čebelah, nam je razdelil piškote in 

domači med. Odšel je še k prvošolcem, mi pa  smo začeli 

izdelovati čebelnjak. Rezali smo, lepili, prepogibali in risa-

li. Dokončali smo ga še po malici. Čebelnjak je pomagal 

izdelovati tudi moj mlajši brat Evgen. Škoda, da je moral 

po malici domov.  

Všeč mi je bilo, da nam je dedek podaril med. Ko bom 

velik, bo moj hobi čebelarstvo.            

                                                                                                          

     Izak Kruh, 4. d  

 

Na mrzlo septembrsko jutro sem se oblekla in odšla 

v šolo, kajti bila je delovna sobota. Juhu! Posvetili 

smo jo Medeni zgodbi. Prva delavnica je bila izdelo-

vanje vrečk. Tam smo predelali majice v vrečke. 

Vrečk ni bilo potrebno zašiti, temveč smo jih samo 

izrezali in zvezali. Ko je bilo to končano, se nam je 

zdelo odlično. Po drugi uri je bila malica. Kot se spo-

dobi, smo na »medeno soboto« jedli maslo, med, 

mleko in kruh. Nato je bil čas za najzanimivejši del 

dneva, izdelovanje balzama za ustnice. Lahko smo 

naredili čokoladnega, medenega, pomarančnega ali 

čokoladno-pomarančnega. Najprej smo stopili vosek 

in kokosovo maslo, nato smo dodali čokolado in nari-

bane pomarančne olupke ali samo čokolado oziroma 

pomarančne olupke. Ko smo to naredili, smo balzam 

nalili v posodice, da se ohladi, in skupaj pojedli čoko-

lado, ki je ostala. Imeli smo se zelo dobro. 

                                                                                                    

Meta Štemberger, 6. a 
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Štirje učenci 7. razreda smo se v okviru mednarodnega projekta Medena zgodba z učitelji in rav-

nateljico odpravili na Češko. Tam smo spoznali naše vrstnike in se udeležili različnih dejavnosti. 

Moja gostiteljica je bila Lucka. Skupaj sva preživeli tri dni. Pot od šole do njenega doma sva že 

prvi dan prepešačili. Po nastanitvi sva peljali na sprehod njuni psički in se še bolje spoznali. Iskali 

sva besede, ki so enake v slovenščini in češčini. To so zima, pes, roža in še nekatere druge. Nje-

nim staršem sem izročila darilo – Plečnikov čaj in moram povedati, da so sliko slavnega arhitekta 

na njem takoj prepoznali. En dan sem bila z Lucko pri pouku. Skoraj nič jih nisem razumela, izje-

ma je bila seveda angleščina, kjer sva bili z vrstnico Emo iz Šentjerneja prava »atrakcija«. Zadnji 

večer smo se z Lucko in njeno najboljšo prijateljico igrale skrivalnice v temi in človek ne jezi se.  

Na Češkem mi je bilo zelo všeč in dogodki mi bodo za vedno ostali v spominu. 

 

Lucija Rangus, 7. c 

 

Od čebelnjaka do čebelnjaka 

V tednu otroka smo imeli športni dan. Odšli smo na pohod. Že med Orehovico in Cerovim Logom 

smo opazili prvi čebelnjak. Ogledali smo si ga in odšli dalje. V Vajndolu smo obiskali čebelarja, ki 

nas je že nestrpno čakal. Ko smo prišli, smo pomalicali, in nato je gospod Anton začel s predsta-

vitvijo. Pozorno smo ga poslušali in mu postavili nekaj vprašanj. Poskusili smo tudi cvetni prah. 

Nato je gospa Pavlič prinesla sladke kruhke in smo se z njimi posladkali. Po prigrizku smo z 

gospodom Antonom odšli v čebelnjak. Tam nam je čebelar povedal še več stvari. Ko smo konča-

li,  smo šli ven, se poslovili od čebelarja ter odšli proti šoli. Med potjo smo videli še več čebel in 

čebelnjakov, ki smo jih šteli. Bilo mi je zelo všeč in zanimivo. 

                                                                                                       Kiara Dvojmoč, 4. d 
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PRIJATELJSKI RAZREDI 

V soboto smo se dobili s prijateljskim razredom. To 

je 7. d. Najprej smo si povedali, kako nam je ime in 

kaj radi počnemo. Zapomniti smo si morali čim več 

imen. Zabavali smo se. Razdelili smo se v skupine 

in skupaj igrali družabne igre. Po malici smo šli na 

delavnice akro joge, baleta in folklore. Pri vseh de-

javnostih je bilo zabavno. Z avtobusom smo se vrnili 

do šole. Bilo je čudovito. 

                                                                                                               
Klara Bojc, 3. d 

Nove prijateljske vezi smo spletli učenci 8. a in 4. b. Do-

bili smo se v učilnici za glasbo, kjer smo osmošolci 

učence 4. b pričakali z nasmehi na obrazu in polni pozi-

tivne energije. Ko so četrtošolci vstopili, so bili sprva 

malo prestrašeni, a so se hitro vživeli v igro. Najprej 

smo se skozi igro z žogo predstavili, nato smo se igrali 

spomin, srečanje pa smo nadaljevali z igro zaupanja, pri 

kateri smo videli, kako nam mlajši zaupajo, saj smo jih 

morali voditi iz enega konca učilnice do drugega, med-

tem ko so imeli zaprte oči. Igrali smo se še druge igre, s 

katerimi smo se povezali in spletli trdne vezi, za katere 

upamo, da se ne bodo pretrgale.  

Menim, da so prijateljski razredi zelo dobra ideja, saj 

smo starejši in mlajši med seboj ločeni, tako pa smo se 

imeli priložnost spoznati in povezati ter ustvariti lepe 

spomine. 

 

Nika Škufca Kalin, 8. a 

Lucija Rangus, 7. c 

Tija Lukan, 7. a 
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NASTOPALI SMO 

Sem član šolskega gledališkega 

krožka. Na tekmovanju gledaliških 

skupin, ki je bilo v Šentjerneju, 

sem v predstavi Cesarjeva nova 

oblačila igral lakaja Jožeta. 

V Kulturni center Primoža Trubar-

ja smo prišli že zjutraj. Nastopili 

smo prvi. Pred predstavo smo 

lahko še malo povadili. Bilo me je 

strah. Prišli so otroci iz vrtca in 

postalo mi je še bolj tesno. Pred-

stava se je začela. Prvi prizor se 

je končal in jaz sem bil na odru. 

Bal sem se, ampak besedilo je z 

jezika steklo kar samo. Odleglo 

mi je, a ni bilo še konec. Čakal in 

čakal sem in končno dočakal še 

en prizor. Šel sem na oder in po-

vedal svoje. Tudi tokrat je šlo 

gladko. Tremo sem imel tudi v 

zadnjem prizoru, čeprav ni bilo 

treba nič povedati. Predstava je 

bila končana, sledil je le še pri-

klon. Oddahnil sem si in si ogledal 

še eno predstavo.  

Nastop je bil zame lepa izkušnja. 

Še kdaj bi rad tako nastopal. 

                                                                                                         

Matija Hodnik, 4. b 

Mali kulturniki in pevski zbor iz Orehovice smo se sku-

paj s Cukrčki iz Šentjerneja odločili, da naredimo 

predstavo Juri Muri v Afriki.  

Prvič smo se zbrali v Orehovici, se spoznali in iskali 

ideje za nastanek predstave. Hotela sem plesati, a 

nam je učiteljica povedala, da bomo vsi plesali. Nauči-

li smo se skupni ples. Naslednje vaje so bile v Šent-

jerneju. Razdelili smo si vloge in dvakrat ponovili prav-

ljico v verzih in dneva je bilo konec. Čez dva dni smo 

se spet zbrali in vsi smo že znali besedilo za svojo 

vlogo. Sledile so vaje na odru. Komaj smo čakali na-

stop. Nastopili smo štirikrat in zelo sem bila ponosna. 

                                                                                                                
Sara Bojc, 3. d 
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NASTOPALI SMO 

Tako kot vsako leto je tudi letos naša šola priredila proslavo v spomin velikega pesnika Franceta 

Prešerna. Na njej je sodelovalo skoraj dvesto nastopajočih. Med njimi so bili člani gledaliških sku-

pin Cukrčki in DiLeo, mladi plesalci, mladinski pevski zbor, učenci izbirnega predmeta ansambel-

ska igra, balerine iz plesne šole v Ljubljani, učitelji naše šole ter pevci.  

V proslavi so najmlajši nastopajoči ponazarjali  radost, veselje, ljubezen, prijateljstvo, mir, starejši 

pa smo gledalce spomnili, da svet ni samo postlan s cvetjem in da je v njem tudi polno sovraštva, 

bede, nepravičnosti. Članice gledališke skupine DiLeo smo, preoblečene v menihe, pripovedova-

le zgodbe iz srednjega veka. Meni najljubša je bila zgodba o dekletu, ki so jo razglasili za čarov-

nico, jo zvezali in vrgli na razbojniški voz ter jo peljali na trg. Tam so jo privezali na verige, ki so 

visele z droga, ter spustili plamen ognja, da se je njeno truplo cvrlo.  

Ko smo nastopajoče prišle izza zavese na oder, sem slišala majhno deklico, ki je rekla: »Pa ne 

že spet te!« Za otroke velja, da so najbolj iskrena bitja na tem svetu, in tudi ta deklica ni lagala, 

saj ji očitno ni bilo všeč, da smo na oder prinesle negativno energijo, vendar se mi zdi prav, da 

ljudi seznanimo tudi s tem. 

                                                                                                   Nika Škufca Kalin, 8. a   

Obiskujeva recitatorski krožek. V tem šolskem letu smo imeli precej nastopov. Za vsakega od njih 

smo dobili gradivo in nato smo se začeli pripravljati. Imeli smo kar nekaj posameznih in skupnih 

vaj. Med vajami sva od mentorice dobili veliko novih nasvetov. Vsak nastop je drugačen. Na od-

prtju razstave likovnih del učencev predmetne stopnje smo celo zaigrali. Krožek nama je zanimiv, 

zato ga radi obiskujeva. 

Manca Kos in Anja Grubar, 7. c 
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NASTOPALI SMO 

S pevskim zborom smo se udeležili revije v Kulturnem centru Primoža Trubarja. 

Drugo uro pouka smo imeli še zadnjo vajo. Po pouku smo počakali pri gospe Silviji. Šli smo v kul-

turni center in se pripravili. V Rdeči dvorani smo počakali, da odpojejo ostali pevski zbori. Ta čas 

so nam učiteljice razdelile majice. Med čakanjem smo se še malo igrali. Ko smo bili na vrsti, me 

je bilo zelo strah, a sem se vseeno veselila. Z odra sem takoj zagledala mamico in atija. Ko smo 

odpeli vse tri pesmi, smo šli nazaj v rdečo dvorano. Tam smo pojedli malico in nazaj zložili maji-

ce, ki smo jih dobili. Potem smo odšli k svojim staršem. Čez teden dni nam je gospa Silvija pove-

dala, da smo se uvrstili naprej. Bila sem zelo vesela in moje prijateljice tudi. 

Na nastopu mi je bilo zelo všeč in komaj čakam na naslednjega. 

                                                                                                                       Vita Kirar, 4. b 

Bil sem na nastopu s folkloro, ki je bil v Kul-

turnem centru Primoža Trubarja. 

Zbrali smo se v manjši dvorani. Šli smo do 

garderobe, kjer smo se preoblekli v stare fol-

klorne kostume. Čakali smo na nastop. Kma-

lu smo šli na oder. Bilo me je zelo strah. Jaz 

se imel manjšo vlogo. Ko sem prišel na oder, 

mi je podpora drugih fantov olajšala tremo. 

Izštevali smo se in ko sem bil na vrsti, se je 

zataknilo, saj se nisem spomnil imena. Fan-

tje so mi zašepetali ime in potem je steklo. 

Končali smo in občinstvo je zaploskalo. 

Predstava mi je bila všeč.    

                                                            

  Luka Bevec, 4. b 

Šolska folklorna skupine Šentlora 

je ob dnevu Zemlje pripravila pri-

reditev z naslovom Gozdič je že 

zelen. Tudi me smo del te skupi-

ne že od malih nog. Na odru smo 

se kot vedno počutile zelo lepo in 

zmagoslavno. Vedele smo, da 

smo v nastop vložile zelo veliko 

truda, in zato smo bile na koncu 

zelo zadovoljne. Ljudsko izročilo 

bi rade še naprej prenašale mlaj-

šim generacijam. 

 

Lana Hudoklin, Tjaša Jurečič in 

Enja Hočevar, 6. c 
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BILI SMO NA POLJSKEM 

Na hladno ponedeljkovo jutro se je štiriindvajset učencev 8. in 9. razreda udeležilo izmenjave na 

Poljskem. Vsi smo se morali sprijazniti z dvanajsturno vožnjo, ki je minila hitreje, kot smo mislili. 

Ob večerni uri smo prispeli v Myslenice, kjer smo vsi komaj čakali, da zagledamo obraze naših 

prijateljev. Odpravili smo se v šolo na večerjo, a nihče ni bil lačen, saj so nas bolj zanimali domo-

vi in družine naših gostiteljev. Najini gostiteljici sta bili Olivia in Martyna.  

Olivia je bila v začetku zadržana, a sva se kmalu sprostili. Živi v veliki hiši z babico, mamo in teto. 

Mama in babica nista znali angleško, zato sem se pogovarjala le s teto. Kljub temu so bili vsi zelo 

gostoljubni in prijazni.  

Martyna je bila zelo zgovorna. Njihova družina stanuje v majhni hiši z velikim vrtom. Vsi so bili 

zelo prijazni in ponujali so mi vse, kar so imeli. 

 

V torek zjutraj smo se vsi navdušeni zbrali pred šolo in si hiteli pripovedovati o vtisih prejšnjega 

večera. Večina je bila zelo zadovoljna. Odpravili smo se v Auschwitz, da smo se poklonili žrtvam, 

ki so tam umrle med 2. svetovno vojno. Predstavili so nam njihovo življenje v taborišču. Pokazali 

so nam plinske celice ter krematorije in še druge »grozote« taborišča. Verjameva, da je vsakega 

izmed nas malo stisnilo pri srcu. Po vsem tem smo vsi komaj čakali na obisk Energylandie. To je 

zabaviščni park, v katerem je polno atrakcij. Nekateri od nas smo se lahko pohvalili tudi z obi-

skom Hyperiona. To je vlakec, ki je le za ljudi z dobrim želodcem, saj je spust po njem skoraj 

navpičen. Tudi midve sva ga preizkusili, zato lahko poveva, da ne moreš niti kričati niti dihati. Tik 

pred vrhom sva se spraševali, zakaj se sploh podajava v to, a ko se enkrat spustiš navzdol, samo 

še uživaš. Po treh urah smo se morali posloviti, a misliva, da bi vsi z veseljem ostali še tri ure. 

 

V sredo smo si ogledali mesto Krakow in spoznali njegovo zgodovino. Ustavili smo se pri kipu 

zmaja, ki bruha ogenj, saj je to simbol mesta. Nato smo se povzpeli na grad, s katerega je bil pre-

čudovit razgled. Tam smo si ogledali tudi cerkev in grobnice ter se povzpeli na zvonik. Z vrha je 

bil prekrasen razgled na mesto. Videli pa smo tudi zvon, ki je bil res velik. Ves čas sva se bali, da 

se bo zvon odtrgal in nas zdrobil. Pot navzdol je bila ravno tako zahtevna kot navzgor, saj smo se 

morali prebiti pod nizkimi podboji in po ozkih stopnicah, kar je mnogim učencem delalo težave. 

Pozneje smo si ogledali podzemni muzej, kjer je bilo prikazano srednjeveško mesto. Res sva 

srečni, da ne živiva v srednjem veku! Po ogledu smo imeli še nekaj prostega časa, ki smo ga po-

rabili za pohajkovanje po mestu in kupovanje spominkov. Naša denarnica se je tistega dne res 

izčrpala. Poleg nakupovanja smo vsi preizkušali stvari, ki jih v Sloveniji ni (npr. Starbucks), in tudi 

take, ki v Sloveniji so (npr. Mc´donalds).  

Zvečer so na šoli organizirali ples, na katerem smo vsi zelo uživali, vsi, razen sosedje. 

 

Na predzadnji dan smo se odpravili v Zakopane. Tam smo si ogledali skakalnico, na kateri je tre-

niralo tudi nekaj slovenskih skakalcev. Prizor je bil podoben kot v Planici. Kasneje smo se z gon-

dolo povzpeli na goro, kjer smo poskusili tradicionalen ovčji sir in najboljše vaflje. Po uri prostega 

časa se nas je nekaj odpravilo Aquapark, nekaj pa v samo središče mesta Zakopane. 
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Tisti večer je bil tako kot prejšnji zelo pester, saj smo se dekleta z našimi Poljakinjami dobile pri 

Oliviji doma. Plesale smo »just dance«, veliko jedle in se smejale. 

 

V petek so nam gostitelji predstavili mesto Myslenice, nato pa smo si ogledali njihovo šolo in ime-

li skupno uro pouka. Pouk tam je bil dosti bolj sproščen. Jaz (Neža) sem bila pri uri geografije, 

kjer so pisali mali test, ki ga pišejo večkrat na mesec. Med uro so se prosto pogovarjali in imeli 

telefone v žepih. Jaz (Manca) pa sem pa bila pri uri kemije. Poskuse so si le ogledali na projekci-

ji. Tudi pri tej uri so vsi imeli telefone v žepih. 

Nato smo se odpravili k lokalnemu čebelarju. Poskusili smo nekaj medu in izvedeli, kako ga pri-

deluje. 

Po ogledu smo imeli še nekaj uric prostega časa, da smo se poslovili od svojih gostiteljev. Me 

smo prosti čas preživele v trgovini in lahko se pohvalimo, da imamo v Sloveniji boljše in tudi 

večje trgovine. 

BILI SMO NA POLJSKEM 

Druženje se je kmalu končalo, saj 

nas je v šoli čakala »poslovilna 

večerja«. Po večerji sta sledila še na-

govor in razdelitev daril. Vsak od nas 

je prejel prečudovito mehko blazino z 

izvezenim imenom nas in naših Po-

ljakov ter še nekaj drugih malenkosti. 

Ko smo se končno odpravili do avto-

busa, je bilo videti še veliko solz in 

objemov, saj smo se v tem tednu res 

spoprijateljili.  

To je bila za nas nepozabna izkušnja, 

ki se je bomo spominjali celo življe-

nje, pa tudi stike s Poljaki bomo ohra-

nili. 

 

Manca Judež, 8. b, in  

Neža Rangus, 8. a 
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POGOVOR S SAŠO PAVČEK 

Se vam je zdelo, da ste imeli kdaj privilegije, ker ste hči Toneta Pavčka?  

To me večkrat sprašujejo, ker se na videz tako zdi. V šoli sem se morala še bolj potruditi in vsi so 

zelo veliko pričakovali od mene. Imela sem veliko učnih težav, ker sem bila dislektik, eno leto 

sem šla prej v šolo, pa še z levo roko sem pisala, kar takrat ni bilo dovoljeno. Prvi razred sem 

komaj naredila. Hoteli so, da ponavljam. Takrat ni bilo v navadi, da bi se starši vpletali v šolsko 

delo. Spričevalo je moralo biti v redu. Zdi se mi, da so danes starši bolj vpleteni v šolski proces. 

Kar je takrat učiteljica rekla, je veljalo, in v to se starši niso vtikali. 

Česa se najbolj spominjate iz osnovne šole? 

Najbolj se spominjam tega, da mi je šlo težko. Zelo rada sem tudi oponašala profesorje. V petem 

razredu sem oponašala profesorja matematike. Oblekla sem se v moški suknjič in hlače, nadela 

sem si očala in ga oponašala. Bilo je na veliki šolski proslavi, na kateri je bila zbrana cela šola. 

Učenci in učitelji so se zelo smejali in mi ploskali, profesor matematike pa je bil jezen. Prijel me je 

za naramnice, okrog obrnil in nekajkrat udaril po zadnjici. Ampak to me ni ustavilo. Na neki drugi 

šolski proslavi sem oponašala profesorico angleščine. Ravno tako so se zelo smejali, ona pa ni 

bila jezna. Pri matematiki pa sem potem imela kar nekaj negativnih ocen.  

Na zaključni prireditvi letošnje bralne znač-

ke nas je obiskala igralka Saša Pavček, 

hči  slovenskega pesnika Toneta Pavčka. 

Na odru nam je predstavila svojo pesnitev 

Kapitan in Rumi, nato pa smo ji zastavile 

še nekaj vprašanj in izvedele o njej veliko 

zanimivega. 

Kakšen je bil Tone Pavček kot oče? 

Zelo ljubeč in tudi zelo zahteven. Imel je 

zelo močne delovne navade, zato je bilo 

doma potrebno kar delati. Delovne navade 

je prenesel tudi name. 

Ali vam je prebral veliko knjig in svojih 

pesmic? 

Ne, to pa ne. Zelo se je posvečal svojemu 

delu, veliko je delal in zelo redko je imel 

čas, da bi mi glasno bral. Včasih mi je de-

klamiral pesem Tista Marinka. Ker pesmi-

ca ni bila o meni, ampak o eni drugi pun-

čki, sem bila kot otrok na to Marinko zelo 

ljubosumna. Zame je napisal samo eno 

pesem, večino pesmi je posvetil mojemu 

bratu in drugim otrokom. Zelo zelo rad je 

imel otroke. 
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Ali ste takrat prebrali veliko knjig? Ste opravljali bralno značko? 

Ne morem reči, da sem ves čas brala. Hodila sem na gimnastiko, zelo rada sem imela šport, 

gledališče, zelo veliko sem poslušala radio, plošče … Brala sem tudi knjige, vendar ne vem, če 

sem vse pravilno prebrala, ker sem imela bralne težave.  

Bralno značko sem imela zelo rada. Vsi smo tekmovali in se med sabo pogovarjali o knjigah, radi 

smo pisali obnove. Zelo rada sem kaj napisala, če je bilo treba. Proti koncu osnovne šole sem 

dobila tudi Cankarjevo priznanje in bila sem zelo vesela. Mislim, da je vsako priznanje, ki ga 

otroci dobite, zelo pomembno. Meni je dalo zelo veliko samozavesti, veliko mi je pomenilo.  

Kako to, da ste se odločili za poklic igralke? 

Kot otrok sem bila zelo zadržana in sramežljiva, sem pa zelo rada opazovala ljudi in se potem 

igrala v sobi skupaj z lutko ali pa s predmetom ter uprizarjala dialoge. Ko sem bila še zelo 

majhna, sem bila v lutkovnem gledališču. Ko sem prvič videla Zvezdico zaspanko, je bilo to zame 

nekaj zelo čarobnega … Nisem pa bila prepričana, da bom naredila sprejemne izpite na igralski 

akademiji. To je bilo takrat kar težko.  

Katera očetova pesem ali zbirka vam je najbolj pri srcu in zakaj? 

Najbolj pri srcu mi je Rodu in domu, to pa zato, ker so v njej zbrane pesmi, ki so izšle po njegovi 

smrti. Prosil me je, naj poskrbim za to, kar ni uspel objaviti, in sem pet let to pripravljala ter se 

trudila, da bi ta knjiga bila čim lepša, čim boljša in zato sem nanjo zelo navezana. Napisala sem 

tudi spremno besedo, prav tako tudi k Angelom in otroški knjigi Don, ki govori o psičku. Za veliko 

njegovih knjig po smrti sem poskrbela in te tudi najbolj poznam. 

Kdaj ste napisali svoje prvo literarno delo? 

Pisati in objavljati sem začela zelo pozno. Šele po mojem štiridesetem letu je izšla knjiga Na odru 

zvečer, prej nikoli nisem imela dovolj miru in časa, ker je igralski poklic zelo naporen. 

Pišete pesmi, dramska besedila, eseje. Kdaj se vam porajajo ideje za pisanje?  

Večinoma takrat, ko si malo oddahnem. Kadar nimam zelo veliko nastopov ali vaj. Igralski poklic 

je tak, da so zjutraj in zvečer vaje. Popoldne včasih predavam študentom. Kadar imam malo 

miru, kadar mi je že dolgčas, kadar nič kaj dosti ne delam, takrat se sprošča želja po pisanju in 

največ idej. Včasih pa tudi, ko vadimo ali imamo predstave in poslušam zanimiva literarna 

besedila, ki sprožajo fantazijo. To si zabeležim v beležko in kasneje zapišem.  

Koliko knjig za mlade bralce ste napisali? 

Za mlade bralce sem napisala pesnitev Rumi in kapitan in pravljico o Cerkniškem jezeru Zakaj je 

polje jezero. Napisala sem tudi nekaj o disleksiji – o miški, ki ima učne težave, vendar še ni izšlo.  

Česa vas je oče naučil o pisanju pesmi? Kaj njegovega ste prevzeli? 

Oče me ni ničesar učil o pisanju pesmi. O tem se nisva pogovarjala. Pozno sem izdala pesniško 

zbirko. On jo je sicer prebral in rekel, da je v redu, vendar se kaj dosti nisva pogovarjala.  

POGOVOR S SAŠO PAVČEK 
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Kateri dogodek vam bo za vedno ostal v spominu? 

Rojstvo otroka je največji dogodek mojega življenja. Vesela sem bila tudi Prešernove nagrade ali 

Borštnikovega prstana, ker so to veliki dogodki in velika priznanja. Enako vesela se spominjam 

dogodkov iz otroštva, tega, kaj smo počeli otroci, ko sem odraščala na vasi. Otroški spomini so 

nekaj najlepšega. Imajo večjo bogastvo in težo kot pa spomini na nagrade. 

Kdo je bil vaš vzornik, ko ste bili najstnica? 

Ko sem hodila v gledališče, sem zelo občudovala Dušo Počkaj. To je bila sijajna igralka, ki je že 

pokojna. Všeč mi je bila pesnica Lili Novy, njene pesmi. Kot najstnici mi je bila še vedno všeč 

literarna junakinja Pika Nogavička.  

Kaj je vaše načelo v življenju? 

Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu. To je rekla Antigona. Ko sem njeno vlogo pred mnogimi 

leti igrala, mi je bilo to zelo všeč in mi je še vedno.  

S čim se ukvarjate v prostem času? 

Imam psičko Rumi. Z njo hodim na sprehode, v gozd. Kadar sem zelo utrujena, popoldne 

zaspim, ker imam zvečer nastop v gledališču. V prostem času berem, kuham, pišem, se 

ukvarjam z družino. Imam tudi muco. Zelo rada sem med živalmi.  

Ste tudi profesorica na akademiji za gledališče. Kaj vam pomeni delo s študenti? 

Delo s študenti je zelo odgovorno. Pomeni mi zelo veliko, ker sem v stiku z mladimi, talentiranimi, 

radovednimi ljudmi. Od njih se tudi veliko naučim. V veselje mi je, da delam z njimi. Na vse te ure 

se moraš posebej pripraviti, z drugega zornega kota pogledati na svoje delo. Učim jih, kako se 

govorijo pesmi in proza. Veliko delamo s Cankarjevimi, Prešernovimi, Kosmačevimi 

Shakespearovimi besedili. To je zelo lepa literatura. Vedno me zanima, kaj mladi igralci čutijo pri 

tem, kaj se jim zdi pomembno in kako bodo oni to na pamet govorili.  

Kaj bi sporočili našim vrstnikom? 

Ostanite radovedni, ne glejte samo na svoje telefone, ker si takrat ne zapomnite toliko, kot si 

zapomnite, če berete knjigo. Imejte se radi in bodite odprti za vse, kar so drugi ljudje, kar vam 

prinašajo. Varujte sami sebe, svoje prijatelje in naravo. 

Kakšni so vaši načrti za prihodnost? 

Moji načrti so, da to, kar sem napol napisala, dokončam, in da pomagam pri oblikovanju muzeja 

Toneta Pavčka v Mirni Peči. Upam tudi, da bom dobila kakšno dobro vlogo, v kateri bom lahko 

igrala, kar rada igram. Želim si malo miru in kakšne počitnice. 

 

Učenke novinarskega krožka 

 

POGOVOR S SAŠO PAVČEK 
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IDEJE ZA PREŽIVLJANJE POČITNIC 

Juhu! Počitnice so tu, čas za užitek in sproščanje, ko lahko odmislimo vse šolske skrbi. Vendar 

počitnice niso vedno tako zabavne, še posebej, če nimaš idej, kaj bi počel. Zagotovo tudi ti 

spadaš med tiste, ki jim med počitnicam lahko postane strahotno dolgčas in komaj čakajo 

povratek v šolo. Da se temu izogneš, smo zate pripravili 6 fantastičnih idej, ki bodo poskrbele, da 

boš maksimalno izkoristil svoj počitniški čas. 

 

Saj vemo, da zveni dolgočasno in da se je šola šele končala, vendar je to najboljši čas, da 

pospraviš stare zvezke v kot, urediš vse teste in kup listov, ki so se ti nabrali čez leto, nato pa 

pripraviš nove pripomočke in jih daš na dno najglobljega predalnika, kjer te bodo počakali do 

začetka šole. Tako boš lahko v miru in brez skrbi preživel preostanek počitnic. 

 

Mnogo ljudi meni, da bi morali počitnice preživeti zunaj, v naravi, s čimer se popolnoma 

strinjamo, vendar smo tudi mnenja, da si moraš med počitnicami vzeti čas zase in se zlekniti pred 

televizijo ali računalnik s polno vrečo kokic ter si ogledati ponovitve vseh svojih najljubših serij in 

filmov, ki si jih preteklo šolsko leto zamudil. 

 

Tudi ti imaš v življenju veliko stvari, ki si jih vedno želiš poskusiti, a nikoli ni dovolj časa. Počitnice 

so idealen čas, da uresničiš vse svoje želje. Mogoče si želiš pripraviti kakšno zahtevnejšo sladico 

ali pa se želiš naučiti plavati. Poišči svoj modni stil in videl boš, v čem se najbolje počutiš. Ne boj 

se in hitro poišči izziv. 

 

Kljub temu da se med počitnicami s prijatelji ne srečuješ tako pogosto, ne zanemari svojih 

prijateljskih odnosov. Lahko se velikokrat dobite na sladoledu ali pa skupaj počnete neumnosti. 

Samo poskrbite, da se ne boste odtujili, da naslednje šolsko leto ne bo kakšnih neprijetnih 

presenečenj. 

 

Saj vem, da so počitnice čas zate in za tvojo sprostitev, vendar pa lahko pomagaš tudi drugim, 

saj nimaš šolskih obveznosti. Pomagaj mami skuhati kosilo ali pa očetu pokositi travo. To ti bo 

pomagalo, da se boš tudi sam bolje počutil. 
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Počutil se boš odlično in tvoj besedni zaklad bo bogatejši. Poglej si, katere knjige ti v 

nadaljevanju priporočajo bralke iz sedmega razreda. 

Neža Rangus, 8. a 

IDEJE ZA PREŽIVLJANJE POČITNIC 

Lucija Rangus, 7. c 
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POČITNIŠKO BRANJE 

Roman govori o najstnici Penny, ki zelo rada fotografira. Ima napade tesnobe, zato je začela 

pisati blog, vendar je anonimen. Izkaže se, da ima veliko bralcev. S svojimi starši za božič iz 

Velike Britanije odleti v New York, tam pa spozna pevca Noaha, ki je zelo znan, toda ona tega še 

ne ve. Zaljubi se vanj in o tem poroča na blogu. Dogodki v njenem življenju se začnejo zapletati 

… 

Knjiga je prava izbira za počitniško branje! 

 

Tija Kotar, 7. c 

 

Daka in Silvanija sta dvojčici. S straši so se iz Transilvanije preselili v neko mesto. Ker sta 

vampirki, morata paziti, da ljudje tega ne bodo odkrili. V šoli sprva nimata nobenih prijateljev, a to 

se je hitro spremenilo. Ko je Silvanija izgubila svoj obesek, sta ga morali poiskati, saj ga nujno 

potrebuje. Našla ga je njuna sošolka. Punce so se spoprijateljile in si nekega dne začele govoriti 

tudi skrivnosti. Ali bosta Daka in Silvanija izdali, da sta vampirki? O tem se prepričajte sami, tako 

da preberete tudi drugi del Vampirskih sester. 

 

Kristina Gorišek, 7. c 

 

 

Knjiga, ki je napisana kot dnevnik, govori o fantu Žanu in deklici Sari. Oba sta živela v rejniških 

družinah. Prvi del govori o Žanovem življenju, preden je spoznal Saro, drugi del pa govori o 

Sarinem življenju. V tretjem delu izvemo, kaj se zgodi, ko se Sara in Žan spoznata.  

Če te zanima, kaj se je zgodilo, ko sta se spoznala, hitro v knjižnico, da te kdo ne prehiti. 

 

Lucija Rangus, 7. c 

 

 

IDEJE ZA PREŽIVLJANJE POČITNIC 
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PRIČELO SE JE LETA 2010 
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Kronika generacije 2019 

Nekoč za devetimi gorami, v deželi testov in spraševanj, se je zgodilo. Prvi šolski dan. Tisti čisto 

prvi.  Z vsem, kar spada zraven. S škrbino v tistih majcenih ustih, z zlikanim krilcem, novimi čevlji 

in seveda s šolsko torbo, ki je bila trikrat večja od mene in je bila vsa okrašena z odsevnimi 

trakovi. Šola, ki se zdaj zdi nekaj običajnega, je stala vsa mogočna in čutila sem močno silo, ki 

me je potegnila vanjo. In iz katere se nisem mogla ali hotela rešiti celih devet let. Skupaj s celo 

kopico otrok, prestrašenih, razburjenih, veselih, ker bodo končno lahko prakticirali plonkanje, ki 

jim ga že celo večnost opeva starejši brat ali sestra, sem se napotila v razred ... In začelo se je. S 

tistim roza nalivnikom, okrašenim s pandicami, sem napisala prvi A in prvič izračunala 5 + 5. Kar 

naenkrat pa je bil roditeljski sestanek in bližala se je prva kontrolka. Vaau, če bi takrat vedela, 

kakšne muke mi ta besedica povzroča današnje čase ... ampak nisem. Polna navdušenja sem si 

prigarala prvo petico in si s tem nakopala prekletstvo, da so petke samoumevne, da bo tako še 

na veke. Kaj kmalu se je pokazalo, da ni tako. Ampak dovolj o tem. Tako in še drugače so minila 

prva štiri leta. Šola se ni vrtela samo okoli ocen in podobnega cirkusa. Prvič sem dobila prijatelje, 

ki so bili z mano vsak dan. Prvič smo se sprli in pobotali. Prvič so me pri igri med dvema ognjema 

zadeli, prvič smo se skušali zarotiti proti učiteljem. Prvič sem bila brez naloge. Prvič sem bila brez 

staršev 5 dni zapored. Bila je šola v naravi namreč! Eden mojih najljubših časov iz šole. Od 

plavanja do raziskovanja v gozdu, pa vse do belih strmin. To sem, imam in bom imela v spominu. 

V prvih petih letih se nam je zgodilo nekaj tistih prvih »prvič« in bili smo pripravljeni na nekaj 

novega, nekaj bolj zahtevnega. Prehod iz razredne stopnje na predmetno je bil zame velika 

sprememba. Menjave učilnic in učiteljev so bile zame kar naporne. Uspeh je bil verjetno že, da 

sem sploh našla pravo učilnico. Dobila sem tudi »nove« in »stare« sošolce, s katerimi smo 

postali ekipa, ki se kljub težavam ne bo ločila do tiste zadnje ure na tej šoli. Skupaj smo šli skozi 

vse kontrolne, skupaj smo se tresli pred spraševanji, pozabljali zvezke in domače naloge. Mnogi 

učitelji so obupavali nad nami, ne da smo bili že sami po sebi težavni, kdaj pa kdaj smo imeli tudi 

ostre jezike in ponavljajoče kontrolne nam niso štele v prid. Ampak zdaj smo, kjer smo. Na koncu. 

In kot se spodobi, nam bodo učitelji odpustili ter odšli bomo vsak svojo pot. Mogoče se nam bodo 

poti kdaj križale. Mogoče ne bomo nikoli več slišali zanje. Čeprav, spomin je zanimiva stvar. 

Shranjuje vse, vesele in žalostne dogodke. Vendar nam novi izpodrinejo stare, zato se ne 

spomnimo vsega, kar smo doživeli.  A vseeno se bomo celo življenje spominjali mogoče tiste 

ocene, mogoče najljubše učiteljice ali učitelja ali pa kakšnega carskega športnega dneva. 

                                                                                     Klaudija Mencin, 9. a 
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LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 

Pomlad 
 

23. marca pomlad se zbudi 
in takoj zažvrgolijo ptički vsi. 

Že rože cvetijo 
in živali se prebudijo. 

Vse spet v barvah se blešči, 
zdaj vsak v naravo si želi. 

 
Urban Tomič, 2. d 

Ljubezen 
 

Ljubezen ni samo za dva, 
ljubezen je za tebe, 

za mene, za prijatelja. 
Kamor pogledam, je zaljubljeno vse, 

ko pogledam v nebo, se mi zdi, 
da v oblakih vidim srce. 

Tako kot spomladi rožica cveti, 
tako v vsakem srcu 

naj ljubezen živi. 
 

Anja Pirnar, 2. d 

Moj muc Bleki 
 
Moja najljubša žival je muc, ime mu je Bleki. Ima 

lepo črno dlako. Zelo rad je brikete, meso in 
mačje paštete. Ima lepo sivo ovratnico. Rad gre 
na potep k sosedovi mački. Star je dve leti. Zelo 
rad se crklja. Včasih lovi miši in ptiče. Rad pleza 

po drevesih. Blekija imam zelo rada. 
 

Lucija Bratkovič, 2. d 

Prijateljstvo 
 

Prijateljstvo je vez, ki nikoli ne izgine. 
Vse je lepše s prijateljem 

in upaš, da ta čas nikoli ne mine. 
Za prijatelja se je truditi potrebno, 

deliti z njim lepe trenutke 
in potem ostane tu za vedno. 

 
Manja Judež, 2. d 

Manja Judež, 2. d 

Lucija Bratkovič, 2. d 

Jerca Zoran, 2. d 

Vita Cimerman,  2. d 
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Pesem o  čebeli 

 

Čebela leti s cveta na cvet, 

da nabere sladek med. 

Urno odhiti v čebelnjak  

in ga v satovje odloži. 

Tako se kopiči sladek med, 

zato le urno, le urno nazaj na cvet. 

Čebelar ga toči v kozarec, 

da bo nared za slaščice, 

piškote in za zdravilo, 

ko bolezen me ujame, 

da bo hitro popustilo. 

 

Nik Kotar, 4. a 

 

Čebelice 

 

Lepe čebelice so moje pr'jatlce, 

družim se z njimi in jim ne nagajam.  

Ko zjutraj zbudim se, imam na mizi med. 

Na kruh namažem debelo sled, 

spodaj še maslo in zraven lonček mleka, 

to zame prava je nebeška peka. 

 

Amadej Rešetič, 4. a 

Želo 

 

Črna in rumena čebela je, 

želo ima, ki ga uporabljati zna. 

Pazite, da je ne ujezite, 

sicer se je lahko bojite. 

Želo zapiči v nepridiprava, 

zaboli in se oteklina naredi. 

Pridni bodite kot čebelar, 

čebele redite in med si pridobite. 

 

Gašper Rangus,  4. a 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 

V okviru projekta MEDENA ZGODBA je nastalo veliko pesmic o čebelicah in medu, čebelarjih in 

čebelarjenju … 

Nastja Ana Muren, 4. a 
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Naslov dokumenta 

 

Čebelar 

 

Čebelar zgodaj zjutraj vstane, 

skoči iz pižame in čebelarsko 

obleko si nadene. 

Čebelice že čakajo ga,  

saj z njimi dobro ravnati zna. 

Čebelarja imajo vsi radi, 

saj nam dober med pripravi. 

Naj bo gozdni, ki je grenak, 

ali cvetlični, ki je sladak. 

Akacijev pa najbolj nam diši, 

saj za zdravje najbolj poskrbi. 

Najboljši pa je mešan,  

ki pomaga ti, da nisi zmešan. 

 

Miha Krmc, 4. a 

 

 

Čebela 

 

Čebela priletela 

in na roži obsedela. 

Sladki medek je nabrala 

in v panj ga odpeljala. 

 

Neža Šeruga, 4. b 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 

Inti Prah, 4. a 

Čebele 

 

Kje so čebele? 

Odletele so na vrh češnje 

in cvet obletele. 

Na žarkih sonca so se ogrele, 

na tačke cvetni prah si nadele  

in v panj odletele. 

Tam med so delati začele.  

 

Inti Prah, 4. a 
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Nace in čebela 

 

Medek, medek, pojedel te bo sladkosnedek! 

Ime mu je Nace, ki ima umazane tace. 

 

Čebela iz panja leti … 

Le kam se ji tako mudi? 

Da se njen trud ne izniči, 

Naceta piči pri priči. 

 

Nace kriči in ji glasno veli:  

»Beži, čebela, če hočeš biti cela!« 

 

Matija Hodnik, 4. b 

 

Metka Marjetka 

 

Čebela je iz panja zletela in Metko obletela. 

Metka ji sledi, ker si medu želi. 

 

Rada bi si medek vzela, 

a jo je čebela prehitela   

in se ji v čelo zaletela. 

 

Metka Marjetka domov je hitela, 

se na poti spotaknila in glasno zacvilila. 

 

Luka Bevec, 4. b 

Pridna čebela 

 

Kam se čebeli mudi, ko iz čebelnjaka hiti? 

Pridna je naša čebela, ko na travniku dela. 

Pridna je naša čebela, ko v čebelnjaku med dela. 

 

Na koncu brez moči na cvetu obsedi. 

 

Špela Turk, 4. b 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 

V čebelnjaku 

 

V čebelnjaku se vedno dogaja veliko stvari.  

V njem so velike in majhne čebele.  

Čebelnjak se nikoli ne umiri. 

 

Zjutraj čebele na travnik poletijo,  

tam vse rožice obletijo. 

Zvečer s travnika priletijo  

in v satje vesele med odložijo. 

 

Angelika Muren, 4. c 

Lovro Juršič, 5. a 



Čebelnjak 

 

V čebelnjaku brenči dneve in noči  

saj tam čebelice žive,  

med njimi tudi pridna čebelica B-ziz. 

 

Srečala je medveda  

in mu ponudila liter meda.  

Mu pravi, da je sladkosned,  

ta naš rjavi medved. 

 

Čebelica z vrčkom leta s cveta na cvet,  

nabira cvetni prah,  

ga nosi v čebelnjak. 

 

Med je gladek in sladek,  

tudi jaz ga rad imam,  

z njim se za tradicionalni zajtrk posladkam. 

 

Adam Jurečič Žibert, 4. c 
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Med 

 

Med, med, ti sladkosned,  

odžene stran prehlad.  

Jasno, da krasno nam zadiši. 

Sladko gladko ga pojemo,  

posladkamo se z njim vsak dan. 

 

Aleks Padaršič, 4. c 

 

Moje čebelice 

 

O, moje zlate čebelice,  

kadar ste ve poredne,  

me špikate in pikate. 

 

Po cvetoči ravnini medico nabirate,  

da iz nje naredite sladek med. 

 

Rad po travniku hodim,  

vas gledam v nožice,  

kjer se svetlika rumen cvetni prah. 

 

O, kako ste krasne,  

ko vse dneve jasne, 

letate s cveta na cvet. 

 

Marko Vodopivec, 4. c 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 
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Medena zgodba 

 

Med si vzemi, med,  

ti sladkosned.  

Ko ga otroci jemo,  

nam zmanjka besed. 

 

A ko mama peče potico,  

jaz vidim prelepo cvetlico,  

ki jo čebela oprašuje. 

 

Pogledam še v čebelnjak,  

je poln medu kot kakšen orjak. 

 

Zala Kalin, 4. c 

 

 

Čebela 

 

Čebele v čebeljem panju brenčijo, 

delajo in ves dan hitijo. 

 

Ene letajo s cveta na cvet, 

druge na straži čuvajo med, 

tretje pri matici živijo in zanjo skrbijo. 

 

Maša Judež, 5. a 

 

Medena pesem 

 

Žive naj čebelarji slovenskega rodu, 

goje naj našo sivko, ki prinaša nam medu. 

 

Skrbijo zanje naj, ker pravi so zaklad, 

saj čebelje pridelke vsakdo ima rad. 

 

Čebelarji poskrbite,  

da nam drevje oprašijo, 

da jeseni se ljudje plodov razveselijo. 

 

Jakob Virc, 5. a 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 

Neža Šeruga, 4. b 
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Ema Škrbec, 5. a 

Medena 

 

Čebele v čebelnjaku so doma, 

kjer vsaka svoj prostor ima. 

Ko sonce posije, iz panja zletijo 

in med nabirat hitijo. 

 

Veselo letajo s cveta na cvet 

in v rožah nabirajo slastni med. 

Ko konec je dneva, letijo domov 

in v čebelnjak prinesejo bogat ulov. 

 

Čebelarji s satja postrgajo med, 

ga stočijo v lonček in že je nared. 

 

Za zajtrk nam tekne, ker je sladak, 

po njem si gotovo ves dan krepak. 

 

Žan Hanželič, 5. a 

Ded in med 

 

»Kje je med?« se sprašuje bolni ded. 

Smrka, kašlja in sitnari, 

ker medu več ni doma. 

 

»Kje je med?« se sprašuje bolni ded. 

Vročina kuha ga in nič mu ne pomaga. 

Menda ga ni pojedla babica? 

 

Ana Povšič - Kralj, 5. a 

 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 
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Poustvarjanje po pesmici Malim so všeč (Dušan Radović) 

Malim so všeč nenavadne reči, 

kot recimo milijonarji, 

kot recimo čevljarji, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Malim so všeč sladke reči, 

kot recimo bonboni, 

kot recimo tortice, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Malim so smešne besede všeč,  

kot recimo popek špric, 

kot recimo fič firič, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Zala Rebernik, 2. e 

Malim so všeč nenavadne reči, 

kot recimo vihar, 

kot recimo kotel, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Malim so všeč sladke reči, 

kot recimo torta, 

kot recimo čips, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Malim so smešne besede všeč,  

kot recimo kamišibaj, 

kot recimo baj baj, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Tia Turk, 2. e 

Luka Kopina, 4. d 

Julija Radovan, 4. d 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 



Poredna muca Mimi 

 

Mimi, muca maca bolha taca, 

ki poredna je zelo, 

rada pleza po drevesu  

in ujame ptičico. 

 

Pridna hodi po stezici, 

poredna pa po mamini gredici. 

Stranišče si poišče, 

kjer imam igrišče! 

Včeraj je skočila na polico 

in očku razbila steklenico. 

 

Moja Mimi je tudi požrešna, 

a večkrat, ko teče in se umiva, 

tudi zelo smešna. 

 

Rada jo imam zelo, 

ker me potolaži, 

ko mi je hudo. 

 

Maja Gorišek, 3. d 
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MIŠKO RAZGRAJAČ SPET NA CESTI 

 

Ko k njemu stopi policaj, 

važni Miško Razgrajač 

zavpije na ves glas: 

»Jaz sem Miško Razgrajač, 

ti si grdi barantač!« 

Takrat policaj se razjezi, 

Miško pa se mu smeji. 

Policaj mu kazen napiše, 

on pa listek popiše. 

Policaj se razjezi, 

trikrat po riti jih Miško dobi. 

Razgrajač domov hiti, 

tam pa slabo se mu godi. 

 

Nejc Penca, 5. c 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 
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Ko k njemu stopi policaj, 

važni Miško Razgrajač 

oddrvi, kot da je odveč. 

Toda policaj drvi za njim, 

Miško pa še bolj pritisne na plin. 

Miško se tedaj ustavi 

in policaj ga okara. 

Odpelje ga v ječo, 

potem pa mama pridrvi. 

Policaj ga končno izpusti, 

doma pa kazen je en, dve, tri. 

Kaj se bo zgodilo, nihče ne ve, 

tudi Miško ne, ki zelo prestrašen je. 

 

Žan Cigoj, 5. c 

Ko k njemu stopi policaj, 

se važni Miško Razgrajač ustraši. 

Policaj mu kazen napiše, 

Miško pa hitro domov 

mamici v objem steče. 

Mamica se ujezi 

in ga policaju izroči, 

policaj pa Miška v ječo spravi. 

Ko Miško iz ječe pobegne, 

domov v kuhinjo priteče. 

Ko pa je domov prišel, 

še doma je kazen dobil. 

Kdo ve, kaj se z njim še zgodilo bo. 

 

Benjamin Pavlič, 5. c 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 



Zate 

 

Zunaj na klopi zasanjana sedim 

in z mislimi po nebu letim. 

Poslušam petje ptic in gledam v zrak 

v zelo velik bel oblak. 

Ptice v svojih gnezdih žvrgolijo 

in prelepi metulji letijo. 

Razmišljam, kaj bi narisala, 

a sem to pesem zate napisala. 

 

Zoja Špilar, 6. c 
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Krava 

 

Krava Trava je šla čez cesto v mesto. 

Odšla je v slaščičarno, 

naročila med in sladoled 

ter zagledala Franceta Tanceta. 

Pobledela je kot moka, 

kot belo omelo,  

on pa kot zmaj Tolovaj. 

 

Odšla je še na pico MICO, 

pojedla je bob 

in zlomil se ji je zob. 

Zdravnica Daša Maša Kaša 

ji je izpulila zob. 

Tako je počil lonec 

in pesmice je konec. 

                                     Marcel Črtalič 6. b 
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Dragi moj planet, draga moja Zemlja! 

Ostani zdrava in pazi na nas. Želim ti, da 

bi imela več kisika in da bi bolj posprav-

ljali za sabo. Imamo te zelo radi, še po-

sebno mi otroci. Če te kdo ogrozi, te mi 

varujemo! 

Nastja Kovačič, 2. b 

 

Želim ti, da boš zdrava,  čista, da bi vsi 

ločevali odpadke, da boš imela vedno 

dovolj vode in  da bodo ljudje prijaznejši 

do tebe ... Obljubiva ti, da te bova vedno 

varovala in te čistila. 

Saša Jordan, Tim Blatnik, 2. b  

 

Komaj sem čakala, da se rodim na ta čudoviti planet. Zelo te imam rada. Ljubezen do tebe je ze-

lo močna. Hvala ti za vse, kar mi daješ, še posebno pa za hrano. 

Alexandra Šinkec, 2. b 

 

Želiva ti, da te ljudje na bodo več one-

snaževali in da bi se čim manj vozili z av-

tomobili. Želiva, da ne bi sekali dreves in 

gradili velikih tovarn, ki te onesnažujejo. 

Želiva ti, da bi ljudje sadili drevesa, po-

sebno smreke. 

Filip Cvelbar, Julija Cvelbar, 2. b 

 

Želiva ti, da bi imela zelo veliko kisika in 

manj nevarnih snovi. Želiva ti, da bi bolj 

varčevali z vodo, saj brez vode ni življe-

nja.  

Ana Bevc, Jure Grgovič, 2. b 

 

Jure Grgovič, 2. b 

Petra Penca, 2. b 
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Naslov dokumenta 

Želiva ti, da bi vsi ljudje ločevali odpadke in jih ne bi odlagali v naravo. Tako bi bila bolj poraščena 

s cvetlicami in gozdovi. Želiva, da ljudje ne bi podirali dreves, ker potem živali nimajo svojega do-

ma. 

Tijan Pavlič, Petra Penca, 2. b 

 

Želim ti, da ne bi izdelovali plastike, in bi bili tako manj ogroženi tropski in ostali gozdovi ter živali. 

Želim, da bi ljudje na Zemlji večno živeli 

in bi imeli večno življenje. Zelo si želim, 

da bi bili ljudje prijaznejši do narave. 

Ana Sirk, 2. b 

 

Želiva ti, da boš vedno zdrava in vesela. 

Vedno te bova imela rada. Ne bova te 

onesnaževala. Trudila se bova, da bodo 

živa bitja zaščitena pred lovci in da bodo 

njive obdelane in urejene. Midva pa ti ob-

ljubiva, da bova delala samo to, kar tebi 

koristi. 

Gal Švalj Pleskovič, Liam Gril, 2. b 

 

 

 

Želimo, da ne bi bilo vojn in da bi se imeli 

ljudje radi, da ne bi bilo lačnih in žejnih 

ljudi in da ne bi živali nikoli izumrle. 

Damjan Mesojedec, Luka Krmc, Leni 

Gril, 2. b  

Leni Gril, 2. b 

Tijan Pavlič. 2. b 
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Dolgo, predolgo 

čakam na rast. 

Sem že nehal rasti? 

 

Aleksej Rožman, 6. c 

 

Sem prijazno sonce, 

ki daje  toploto. 

Vaša pohvala me veča. 

 

Saša Kmetič, 6. c  

 

V šoli  sem najmanjši, 

a najpomembneje je,  

da sem doma največji. 

 

Nik Kmetič, 6. c 

 

Rad bi splezal  

na najvišje drevo,  

zato moram rasti v plezanju. 

 

Lan Cvelbar, 6. c 

 

Rastem in rastem 

z ljubeznijo, 

v nov in prijeten dan. 

 

Tamara Cvetković, 6. c 

 

Rastem in rastem, 

vse višji sem in tudi 

moje srce se veča. 

 

Peter Martinčič, 6. c 

 

Nekdo je majhen.  

Nekdo je velik. 

A vsi enakopravni. 

 

Tija Kotar, 7. c 

 

Stojim pred tablo,                                             

ustvarjam poezijo.                                                

Želim si zrasti. 

 

Manca Kos, 7. c 

 

Gledam v nebo. 

Vidim ptice, ki čivkajo, 

nato odletijo na jug. 

 

Maja Jerman, 7. c 

 

Pogledam drevo. 

Vidim zelenje. 

V meni je upanje. 

 

Taja Falkner, 8. b 

 

Odprta knjiga, 

v njej drevo 

in polno fantazije. 

 

Manca Judež, 8. b 

 

Ležim v rosni travi. 

Ozrem se proti nebu. 

Pogled mi zastira zelena 
krošnja. 

 

Nika Škufca Kalin, 8. a 

 

Snežinka pada. 

Drevo jo začuti na svojih listih. 

Zebe ga. 

  

Klaudija Prah, 6. b 

  

Drevo vedno stoji  

na enem mestu. 

Opazuje te. 

  

Hana Perše 6. b 

  

Raste zobek, 

raste jok, 

rastem jaz. 

  

Mojca Borse, 6. b 
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 Napisal bom  

vse lastnosti punc. 

So tečne, nepotrpežljive in 
lepe. 

 

Gal Šurla, 6. b 

  

Drevo ima srce. 

Boli ga, 

ko mu žagamo dno. 

  

Brina Jurše, 6. b 

  

Drevo ni samo. 

Podnevi in ponoči 

ima nas. 

  

Neža Martinčič, 6. b 

 

Spomnim se, ko si bila še 
mladiček. 

Zdaj odhajaš od mene. 

Pogrešala te bom, moja 
muca. 

  

Petra Vidovič, 6. b 

 Tvoje roke  

me objemajo 

kot drevesne korenine. 

  

Neža Pavlič, 7. d 

 Voda teče svojo pot, 

dokler je ne preusmeriš. 

Kot človek. 

 

 Nik Perše, 7. d 

  

Mlad sem. 

Živim življenje. 

Umiram od dolgčasa. 

  

Jurij Martinčič, 7. d 

 

 Zazrem se v tvoje oči. 

In se popolnoma 

izgubim. 

  

Tinkara Fabjan, 8. b 

  

Iz gozda 

namesto ptičjega petja 

odmeva zvok žage. 

  

Jaka Hrovat, 8. a 

  

Drevo se ne more skriti 

pred nevihto ali ognjem. 

Človek se lahko. 

  

Ana Marija Podgorelec, 9. b 

  

Drevo je polno 

različnih barv. 

Kot življenje. 

  

Lara Kalin, 9. c 

 

HAIKUJI – RASTEM KOT DREVO 

Anja Kočman, 9. c 
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Mišek Tip in njegova 

sončnica 

 

V mišji deželi je živel mišek 

Tip. Živel je na sončnici, ki je 

rasla na polju.  

Nekega dne je mimo prišla 

deklica. Odtrgala je miškovo 

sončnico za svojo mamico. 

Deklica je bila slepa, zato ni 

videla miška. Tip se je deklice 

zelo prestrašil. Skočil je s 

sončnice in se žalosten skril v 

luknjico sredi polja.  

Anton Trbanc, 3. b 

 

Podarjena sončnica 

Nekoč je živela miška po imenu Lili. Z mamo, ki ji je bilo ime Petra, sta živeli med 

sončnicami. Hišo sta si naredili iz vejic, ki sta jih pokrili s sončničnimi cvetovi. Bili sta zelo 

revni, zato sta jedli samo sončnična semena.  

Nekega dne je Lili odšla v mišjo šolo, ki je bila eno uro stran. Bilo jo je zelo strah, saj je 

šla prvič v šolo. Tam ni nikogar poznala. Ko je vstopila v učilnico, je k njej stopila 

drobcena miška Eva. Od tistega dne sta postali dobri prijateljici. Nekoč je Lili Evi podarila 

sončnico. Tako se ji je zahvalila, ker je tako dobra prijateljica. 

Hana Kržišnik in Ula Selak, 3. b 

 

Miške 

Nekega dne so miške odšle v šolo. Pred šolo so našle sončnično seme. Odnesle so ga 

domov in ga posadile na vrtu. Čakale so in čakale, a sončnica ni ni ni hotela zrasti. Miške 

so jo izkopale in posadile v lonček. Odločile so se, da bodo drugače presenetile mamo. 

Izdelale so si kostume, podobne sončnicam. Potem so se postavile pred vrata in tako 

presenetile mamo, ki je bila zelo vesela. 

Neža Šeruga, 3. b, in Živa Zagorc, 3. a 

Tretješolci iz skupine RaP so se pred branjem pravljice z naslovom Ma-

mini sončnici sami preizkusili v pisanju kratkih zgodbic. 
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Obiskali so me škrati 

(domišljijska zgodba) 

 

Nekega dne so k meni prišli škrat Kuzma, škrat Dobrošin in večerni škrati. 

Najprej so mi pomagali narediti domačo nalogo. Dobrošin je reševal poštevanko, večerni škrati 

so pisali povedi in škrat Kuzma me je naučil preval naprej. Škrati so očiju pomagali narediti 

palačinke in mamici pripraviti pralni stroj. Sam sem užival, saj sem poslušal radio Aktual. 

Zelo mi je bilo všeč, ko so bili pri meni škrati. 

 

Edin Ćufurović, 3. d 

 

Osel in njegov vladar 

 

Nekoč, pred davnimi časi, je živel mož po imenu Janez. Imel je ženo in osla. Imel je tudi zelo 

ljubkega psička Pikija.  

Janez in Piki sta se vsak dan igrala. Osel je vsak dan gledal, kako sta se igrala. To je osla zelo 

prizadelo. Kmet Janez je imel osla smo za garanje. Nekega dne je kmet rekel, da gre z oslom po 

malo sena. Kmet je prikolico še malo obtežil z vrečami, v katerih je bil ječmen. Oslu je bilo to zelo 

naporno. Sonce je bilo tisti dan zelo močno. Ko je kmet prišel domov, se je spet igral s Pikijem. 

Tudi med kosilom, ki ga je naredila žena Eva, se je še vedno igral s Pikijem. Osel je žalostno 

gledal skozi okno. Osel je mislil in mislil in nekaj sklenil. Pridirjal je k kmetu. Vse, kar je bilo na 

mizi, je v hipu padlo na tla. Žena in 

kmet sta se ustrašila. Osel je skočil 

Janezu v naročje. Zdaj sta debelo 

gledala žena in Piki.  

Kmet je osla izgnal iz hiše. Osel se 

je naučil, da nekateri ljudje živali 

kupijo le zaradi dela. 

        

       Lara Hudoklin, 3. a 

 

Lara Hudoklin, 3. a 
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Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami 

živel resen človek. Ta resen človek se ni družil 

z nikomer. Njegovo ime je bilo Janja. V svoji 

majceni hišici je živela s svojim psom Pikijem. 

Skupaj sta bila v hišici in resno sta razmišljala 

o samih resnih stvareh. Nekega dne sta odšla 

na sprehod. Čez nekaj časa sta zagledala 

čarovnico, ki je govorila, kako bo zavladala 

svetu. Zbala sta se, da bi se to res zgodilo, 

zato sta šla iskat dobro čarovnico. Ko sta jo 

našla, sta jo prosila, da jima pomaga uničiti 

zlobno čarovnico. Povedala jima je, da lahko 

premagata čarovnico tako, da se ji na ves glas 

smejita. Zlobno čarovnico sta našla v gozdu. 

Začela sta se ji na ves glas smejati. Čarovnica 

tega ni mogla poslušati in se je spremenila v 

prah. Janji je bil smeh tako všeč, da se je 

odločila, da ne bo nikoli več resna. 

Neli Hočevar, 3. c 

 

Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami 

živel resen človek. Ime mu je bilo Tomaž in po 

poklicu je bil varnostnik. Vedno je nosil 

kavbojke, črno jakno in velika sončna očala. 

Kamorkoli je šel, je bil resen. Resen je pil 

kavo, resen je jedel in resen je vozil avto. 

Karkoli je počel, vedno je bil resen. Nekega 

dne je srečal vilo, ki mu je rekla, da ta dan ne 

bo resen, ampak zabaven človek. Vzela je 

palico in ga začarala. Kar naenkrat je postal 

zabaven. Ta dan se je zabaval, kot se ni še 

nikoli. Bližala se je noč in urok je popustil. Vila 

je spet priletela in ga vprašala, kako je preživel 

dan. Rekel je, da bi še naprej rad ostal 

zabaven, in jo prosil, da ga začara spet v 

zabavnega človeka. Vila je Tomaža še enkrat 

začarala in za vedno je ostal zabaven. 

 

Pika Zupančič, 3. c 
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PRAVLJICA O RESNEM ČLOVEKU 

Peter Bregar, 4. b 

Ella Cimerman, 4. b 
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Nekoč pred davnimi časi je za devetimi 

gorami živel resen človek. Ime mu je bilo 

Marjan. Nekega dne se je resno odpravil 

na sprehod s svojim resnim psom 

Ludvikom. Ko sta že nekaj časa hodila, sta 

prišla do mogočne bukve. Za bukvijo je 

bila skrita stara čarovnica. Prišla je do 

Marjana. Pretvarjala se je, da je starka. 

Rekla mu je, naj ji pomaga vstati. Marjan ji 

ni hotel pomagati, ker je bil preveč resen, 

zato ga je čarovnica začarala v 

navadnega človeka. Marjan je odšel 

domov in od tega dne dalje ni bil več tako 

resen. 

Aljaž Martinčič, 3. c 

 

Nekoč pred davnimi časi je za devetimi 

gorami živel resen človek. Ime mu je bilo 

Janez. Živel je v majhni hiši v vasi. Bil je 

najbolj resen človek v vasi. Nekega dne so 

imeli v vasi zabavo in so ga povabili. Tam 

so bili vsi veseli, le resni Janez se je držal 

resno. Drugi ljudje so se šalili in plesali, 

resni Janez pa se ni smejal. Ljudje so 

ugotovili, da se resni Janez ne smeji. 

Začeli so tekmovati, kdo ga bo prej 

nasmejal. Poskusili so na vse možne 

načine, ampak nikomur ni uspelo. Potem 

pa se je prikazala princeska Klara. Ko jo je 

resni Janez zagledal, se mu je na obrazu 

takoj prikazal nasmešek. Princesa Klara 

ga je povabila na ples. Janez je z 

nasmeškom na obrazu sprejel njeno 

povabilo. Tako je Janez postal vesel. S 

Klaro sta se poročila in srečno živela do 

konca svojih dni. 

Matic Ambrožič, 3. c 

 

Nina Hlade, 2. e 

Anže Bernardič, 2. e 
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Moj prvi zmenek 

 

Moj prvi zmenek, ki ga še nisem doživela, bi bil na 

prostem in ne v gostilni. Zanj bi se zelo potrudila, 

da bi mi za vedno ostal v spominu. 

Oblekla bi lepo obleko, ki bi segala do kolen. 

Ustnice bi si našminkala in se nadišavila z nežnim 

parfumom. Najin zmenek bi spremljala mirna 

glasba kitare, ki bi jo predvajala na svojem telefonu. 

Jedla bi mini čokoladice, da bi bil zmenek res 

sladek. Fant bi moral biti lep in močan, z lepo 

postavo. Ne želim si, da bi bil preveč sramežljiv. 

Všeč bi mi bilo, če bi mi poklonil kakšno malenkost 

in predvsem veliko pozornosti. Biti bi moral kavalir. 

Ne bi mi bilo všeč, če bi ves čas, ko bi bil z menoj, 

pogledoval na telefon. 

Če bi spoznala takega fanta, bi se veselila njegove 

družbe. Tako bi bil lahko prvi zmenek res 

nepozaben.  

Nina Cvelbar 5. a 

Zacvilile so zavore 

 

Lani sem pri babici in dedku doma pomagal atiju. Z nama sta bili tudi moji sestrici Sara in Klara. 

Ko nisem pomagal atiju, smo se igrali. Med igro smo se tudi lovili. Ko sem lovil jaz, sem začel lo-

viti Saro. Med lovljenjem je ona zbežala tudi k vozičku s kovinskimi palicami. Jaz sem stekel za 

njo. Sara mi je ušla pod kovinskimi palicami, jaz pa sem jih spregledal in se zaletel v njih. Naredi-

la se mi je zelo velika rana na obrazu. Udaril sem se točno pod očesom. Stran se mi je odtrgala 

koža. Klara je poklicala atija. Ko je ati videl mojo rano, smo takoj hiteli v urgentni center. Mojo ve-

liko rano je povil s povojem. Saro in Klaro je, medtem ko me je ati peljal na urgenco, pazil atijev 

sodelavec Blaž. Med vožnjo je ati poklical tudi mami. Mami je bila na zabavi. Zapustila jo je in pri-

šla hitro na urgenco. Ko me je ati pripeljal v urgentni center, je prišla mami, ati pa je šel domov. 

Mene so v urgentnem centru sprejeli na pregled in potem še na šivanje, na katerem mi ni bilo pri-

jetno. Po šivanju so mi rano močno povili. Povoj sem nosil še nekaj dni. Ampak, ker se je to zgo-

dilo med tednom, sem na srečo naslednji dan odšel v šolo. 

Zelo vesel sem, da je z mojo rano vse v redu. Brazgotina od rane na obrazu se mi še vedno po-

zna. 

                                      Nik Bojc, 4. d                                                           

    

Angelika Muren, 4. c 

Aleks Padaršič, 4. c 
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Zaljubljena prijateljica 

 

Zbudila sem se povsem neprespana. Že takoj zjutraj me je začel boleti trebuh in nekaj mi je 

pravilo, da je pred mano še kako zanimiv dan. Kmalu za tem sem pojedla zajtrk in se nejevoljna 

odpravila v šolo.  

Prišla sem do omaric in tam opazila svojo prijateljico Sanjo. Stala je nasproti svoje omarice in 

strmela vanjo. Zdela se je zelo presenečena. Vprašala sem jo, kaj se ji je zgodilo, in začela je 

pripovedovati. Bolečine v trebuhu so takoj izginile. Zaupala mi je nekaj, kar je povsem normalno 

za najstnike. Sanji je njen skrivni oboževalec v omarico podtaknil sporočilo. Na njem je pisalo, da 

jo povabi danes ob šestih v slaščičarno. Na začetku je bila Sanja zelo osupla, a čez čas jo je 

začelo zanimati, s kom se bo v resnici sploh dobila. Začeli sva raziskovati. Opazovali sva pisavo 

in poskušali ugotoviti, kdo ima kemik, s katerim je bilo napisano sporočilo. To sva dolgo 

ugotavljali. Čas pa je hitro tekel in Sanja se je morala pripraviti na zmenek. Doma se je lepo 

oblekla, celo naličila se je in odšla k frizerju. Ura je odbila šest. Malo prej je prišla v slaščičarno in 

se usedla na prosto mesto. Ni dolgo čakala in že je k njej prisedel Erik. Bila je povsem iz sebe, 

saj je bil to fant, v katerega je bila zaljubljena tudi ona. Pogovarjala sta se kakšno uro in Sanja je 

zelo uživala.  

Kmalu pa sta se morala posloviti. Zahvalila se je Eriku za povabilo, on pa ji je obljubil, da jo 

kmalu spet povabi na zmenek. Sanja je bila zelo vesela. Naslednji dan mi je vsa prevzeta vse 

povedala. Bila sem skoraj malo ljubosumna, a ne dolgo, saj sem tudi jaz kmalu dobila pismo.  

 

Zoja Jurečič, 5. a 

Pia Pirnar, 4. c 

Neža Selak, 4. c 
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Torba me je nesla v narobe šolo 

 

Zjutraj sem zbudila budilko in čez pol ure tudi 

posteljo. Copati so me kar naenkrat obuli in 

odnesli v kopalnico. Zobna pasta se je znašla 

na zobni krtački, ki mi je odprla usta in začela 

polirati zobe. Krtača za lase je divjala po laseh 

kot nora levo in desno, pa gor in dol, da sem 

imela pričesko kot sračje gnezdo. Obleka me je 

oblekla in torba me je nesla v »ološ«. 

Vse besede na letečih obvestilih na hodnikih 

»eloš« so bile napisane obratno. V učilnicah 

smo sedeli na mizah in pisali po stolih. Tabla je 

pisala po kredi in kreda po naših zvezkih. 

Znanja iz matematike, slovenščine, družbe, 

naravoslovja in glasbe so letala po učilnicah kot 

nevidni plini, katere smo vdihavali vsak po 

svoje. Znanja smo imeli na pretek, tako da smo 

še učitelje učili. Pri športu so žoge brcale nas. 

Tekla sem 156 metrov, kar je olimpijska 

disciplina. Na stadionu sem tekla nazaj krog za 

krogom, iz tribun pa je sošolka Eva kričala na 

vse grlo: »Dajmo, Ema!« Ko sem prišla iz 

garderobe, sem Evi rekla, da sem vse 

premagala. Z debelimi očmi me je pogledala in 

rekla: «Saj si sama tekla.« Odgovorila sem ji: 

«Minuto sem premagala, sedemnajst sekund, 

pa še pet stotink.« Samo debelo me je gledala. 

Z Evo pa sva se v času kosila tako zaklepetali, 

da sva pojedli kar nekaj svinčnikov, dve radirki 

in šilček. 

Torba me je ponesla spet domov, kjer sem 

pomislila, ko bi le res obstajal ta narobe svet. 

PSST: razen kosila. 

Ema Selak, 5. c 

 

Jernej Drečnik, 4. a 

Špela Cvelbar, 4. a 
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Postala sem teta 

Že nekaj časa sem vedela, da je moja sestra noseča, zato sem nestrpno čakala tisti dan, ko se 

bo rodila moja nečakinja. 

Zjutraj sem se zbudila zelo vznemirjena, kot da bi vedela, da se bo nekaj zgodilo. Med poukom je 

v razred stopila učiteljica, ki je bila sestrina prijateljica. Rekla mi je: »Tvoja sestra je rodila majhno 

punčko.« Na obrazu se mi je prikazal bleščeč nasmeh. Vsi sošolci so me spraševali, kaj se je 

zgodilo. Ko sem jim povedala, so se vsi v en glas začudili: »Kaj?« Tudi meni se je zdelo malo 

smešno. Prišla sem domov in pred vrati sta me čakala starša ter mi rekla: »Postala si teta!« »Saj 

vem,« sem rekla in jima stekla v topel objem. Prosila sem ju, če lahko obiščem dojenčico. 

Dovolila sta mi. Z nasmehom na obrazu sem odšla v avto.  

Vstopila sem v sobo in zagledala prisrčno deklico. Malo rumenkaste barve z majhnimi rokami. Ko 

sem jo zagledala, se je v meni prebudilo veselje. Pomislila sem, kako se bova skupaj igrali, tekali 

po travniku in nabirali cvetlice. V srcu sem čutila toploto. Posloviti sem se morala. Bila sem 

žalostna, a ko sem pomislila, da jo bom videla že čez nekaj dni, je moja žalost izginila. »Adijo!« 

sem zavpila in stekla po dolgem hodniku.  

Doma sta mami in oči odprla šampanjec. S sorodniki smo nazdravili: »Na Brino!« Moj bratec pa 

je bil takrat še majhen, zato je mislil, da bo takrat, ko bo postal stric, dobil brke. Jokal je in govoril: 

»Nočem brkov!« Vsi smo se mu smejali in ga tolažili: »Nejc, saj ne boš dobil brkov!« 

Biti teta je zares lepo. Mala Brina je dobila še bratca in jaz sem že drugič postala teta. V tistem 

trenutku so me ponovno obdajali prijetni občutki. Vem, da je med mojimi vrstniki malokdo v takšni 

vlogi, kot sem jaz. Nekaterim se to zdi čudno, meni pa je nekaj najlepšega. 

 

Žana Mikec, 6. c 

 

Dvigalo 

 

Živela sem v Zagrebu v bloku. Bili smo v petem nadstropju. Moja mami je delala, moj oče in jaz 

pa sva bila doma in se igrala s punčkami. On me je vsak dan peljal v vrtec. Ko sva šla iz 

stanovanja, je vedno rekel v hrvaščini: »Nazovi lift.« V slovenskem jeziku: »Pokliči dvigalo.« In 

jaz sem šla do dvigala in zakričala: »LLLIIIFFFTTT!«  Vsi sosedje so pogledali iz svojih stanovanj 

in se mi smejali. 

Takrat sem imela štiri leta in nisem razumela, čemu se smejijo. Zdaj se pa dobro zavedam in 

vem, da je res bilo smešno.   

Tara Novoselac, 7. b 
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Naslov dokumenta 

Sova in lisica 

 

Laž ima kratke noge. In res je. 

V velikem gozdu na starem hrastu je živela 

sova. Malo stran pa v brlogu lisica. Sova je 

imela zelo veliko debelih knjig. Lisica jo je 

nekaj tednov opazovala. Zelo si je želela brati 

knjige. Zato ji je nekega večera, ko se je sova 

odpravila na lov, ukradla nekaj knjig. Sova je 

imela vse knjige preštete, zato je hitro 

opazila, da so tri izginile. Takoj je začela s 

preiskavo. Pomislila je na lisico, vendar se ji 

je zdelo nemogoče, da bi to naredila. Odšla je 

pogledat k svoji sestri, ta pa ji je rekla, da 

njenih knjig nima. Sova ji ni verjela in jo je cel 

teden preganjala. 

Nekega dne pa je vendar odšla povprašat 

lisico. Zlagala se ji je in ji rekla, da je videla 

krasti njeno sestro, modrooko sovo. Sova je 

takoj švignila k njej in se začeti dreti nanjo: 

»Ti, lažnivka, zakaj si se mi zlagala?« 

Modrooka sova je bila užaljena. 

Medtem si je lisica odšla ''sposodit'' nove 

zgodbe. Tisti večer pa je ostala predolgo, ker 

se je zatopila v knjige. Sova je prišla nazaj in 

zagledala lisico pri svojih knjigah. Bila je 

jezna in užaljena. Lisica pa se ji je opravičila 

in potrta odšla v svoj brlog. Še isti večer pa je 

sova odšla k svoji sestri in se ji je opravičila 

za vsa sebična dejanja. 

 

                                                 Tija Kotar, 7. c 

 

Jakob Virc, 5. a 

Jan Fabjan, 5. a 

LITERARNE IN LIKOVNE STOPINJICE 



Stran 56 

Lucija Rangus                                                                                        

Gorenje Gradišče 1 

8310 Šentjernej                                                               Gorenje Gradišče, 7. 2. 2019 

 

 

Gospa Enakost 

Dežela Enakosti 12 

9087 Enakopravnost in enakost  

 

Gospa Enakost! 

 

Gospa Enakost, kje se skrivaš, ko te potrebujemo? Zakaj, zakaj in zakaj te ni? Prosim te, da mi 
nekaj stvari pojasniš oziroma razložiš ali pa mi jih pomagaš rešiti.  

 

Zelo rada imam modro in zeleno barvo, moj najboljši prijatelj pa obožuje vijolično ter rožnato. Iz 
mene se ne norčuje nobeden, ne vem, zakaj, ampak iz mojega najboljšega prijatelja se norčujejo 
tako zelo, da je spremenil svojo najljubšo barvo, kar me zelo moti. Meni je zelo hudo, ko vidim, 
da je zelo žalosten. Le kdo nas je prepričal, da je rožnata samo za dekleta? 

 

Včasih pa le pomisli, kako neprijetno mora šele biti, če ljudje ne morejo delati stvari, ki jih 
veselijo. Nekaj let nazaj je v Slovenijo prišel velik val beguncev. Nekaj teh ljudi je ostalo v 
Sloveniji. Tako sem lahko spoznala deklico iz Sirije. Deklica je bila zelo dobrega srca in 
pripravljena je bila spregovoriti o deželi, v kateri je živela prej. Povedala mi je, da si že zelo dolgo 
časa želi postati avtomehaničarka. Rekla mi je tudi, da v državi, kjer je bila prej, to ne bi bilo 
mogoče. Naslednjih nekaj minut je nastopila tišina, nato pa me je vprašala, če bi pri nas lahko 
bila avtomehaničarka. Podala sem ji kratek in jedrnat odgovor, ki se je glasil JA. Tako se je najin 
pogovor zaključil. Šele tistega dne sem se zavedala, kako je enakost v Sloveniji napredovala. 
Saj vem, da še zmeraj manjka češnja na vrhu torte, a sem ponosna, da lahko živim v Sloveniji.  

 

Prosila bi te, da pomagaš takim ljudem, ki imajo podobno zgodbo kot deklica iz Sirije. Hvala, da 
si si vzela čas in premislila o tem. Upam, da boš lahko pomagala. 

 

Lepo te pozdravljam.  

                                                                                                                         Lucija Rangus, 7. c  
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Naslov dokumenta 

Nina nana 

 

Nina nana, naša Ana je zaspana. Tiho, mirno spi,  

sosed Miha pa se dere in kriči. 

Dojenčke po videzu težko je na fantke in punčke ločiti, 

a samo, da se dete zadere, pa vemo, da fant je pri hiši. 

Saj punčke naj mirno bi spale in se le tihceno jokale.  

Fantje pa se drli na ves glas, da jih kazil ne bi jokav obraz. 

 

Za prvi rojstni dan je Miha avtomobilček dobil, 

Ani pa je dedek Mraz v zibki Barbiko pustil. 

Tako dolgonogo, z dolgo kitko in super vitko. 

 

Naša Ana je z Miho že štiri leta dopolnila 

in mami pomaga opravljati vsakdanja opravila. 

Pa pojavka Ana svoji ljubi mami: »Mami! Danes bi rada z očkom avto prala, 

ne pa, da bom  dnevno sobo s tabo cel dan sesala!« 

Kdo pravi, da punce nismo za moška opravila! 

Ana konec koncev je avto zloščila in to celo bolje kot Miha storila. 

 

Miha in Ana šest let sta dopolnila in kot prvošolčka v šolo vstopila. 

Ana si dekliško družbo je poiskala, a jo je sošolka že tretji dan zatožila, 

ko po nesreči ji barvico je zlomila.  

Miha pa takoj si poišče moško kompanijo, 

na veke vekov oni vkup držijo. 
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Na koncu leta Ana domov prinese odlično spričevalo, 

Miha pa s trojkami le skrije se lahko pred Ano.  

Ana vsa najstniška leta skupaj z Miho preživi. Ta  cel čas se s Tinetom 

okrog podi. Tine Ani »dogaja« že od tretjega razreda, čeprav je njemu  bolj 

všeč sošolka Breda. Cel čas za kitke jo drži in brca v koleno,  

da le  pritegnil bi pozornost njeno. 

 

Miha in Ana odrasla sta v prečudoviti osebi, ki na poklicni sta poti vso srečo 

si zaželeli. A, glej ga zlomka, njuna usoda se močno 

preplete, saj zdaj sta sodelavca že tri leta.  

Kljub izkušnjam in izobrazbi Ana manj denarja dobi,  

čeprav vse večere v službi prebedi. 

 

Fantje in punce, pa saj je vseeno. Vsi smo ljudje, ki veliko postorimo in  

vzpostavljamo medsebojno energijo. Eni so pametni, drugi so močni, tretji ljubeči,  

spet drugi poskočni.  

Snemimo zato roza-modra očala, raje nadenimo si vijolična,  

saj so veliko bolj harmonična. 

 

»Nina nana, naša Maša je zaspana,« je uspavanko zapela Ana. 

»Naj se dere, naj kriči, naj z avtomobilčki se podi. 

Naj raztrga si vse hlače, ko po drevju pleza  

in za pticami opreza. 

Z Barbikami pa v kot, 

da deklič se ne zaplete v klobčič starih zmot.« 

Neža Rangus, 8. a    
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V Siriji vidijo samo modro 

Pred sto leti so moški na našem ozemlju opravljali vsa zunanja dela, ženske pa so prale, likale, 

kuhale in vzgajale otroke. Tako so  pogosto živele nesrečno življenje. V današnji družbi imajo 

ženske več pravic, delajo lahko v službah, ki si jih želijo in za katere so se pripravljene potruditi. 

Pridobivajo tudi na veljavi. Vse več se jih prebija na višje družbene položaje. Vendar pa v vseh 

delih sveta še danes, v 21. stoletju, ni tako. Ponekod ženske ne smejo hoditi v kulturne ustanove, 

potovati v tujino, ponekod ne smejo niti iz svoje hiše! Tam je življenje za njih res težko. Moški 

imajo mnogo več pravic, ženske pa jih nimajo možnosti pridobiti oziroma se zanje boriti. 

Če bi voditelji držav, v katerih so pravice žensk kršene, ugotovili, da so ženske pri mnogih delih 

boljše in sposobnejše od moških, bi jim lahko dali priložnost za boljše življenje. Tamkajšnja dru-

žba bi se tako razvila in se otresla staromodnosti ter zaostalosti. Svet bi postal prijaznejši in 

ustvarili bi enakopravno družbo za vse. Ženske bi na takšnih ozemljih dobile boljše možnosti za 

večjo kakovost življenja, s svojim znanjem in spretnostmi pa bi obogatile kulturo, bivanje in med-

sebojne odnose. 

Primer zatirane ženske je sirska devetnajstletnica Nujeen Mustafa, ki hoče postati astronavtka. 

Pri uresničitvi cilja, ki si ga tako zelo želi doseči, jo je ovirala miselnost sirske oblasti in to, da je 

invalidka. Zbrala je pogum in zbežala iz Sirije. V svet se je prebila s pomočjo televizijskega pro-

grama National Geographic, ki jo pri njenih življenjskih sanjah spodbuja in podpira.  

Tudi sam menim, da bi morali mlajše in starejše ženske iz Sirije podpirati in jih spodbujati, da raz-

vijajo svoje talente ter dosežejo zastavljene cilje. Pomagati bi jim morali v boljši svet, v boljše ži-

vljenje, saj je tudi ženska iz Sirije lahko prihodnja Marie Curie ali Sunita Williams. 

 

                                                                                                                            Jurij Martinčič, 7. d 

Natja Kadivnik, 9. c 




