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Dragi bralci in ustvarjalci šolskega glasila! 
 
Lansko šolsko leto smo imenovali posebno šolsko leto zaradi epidemije, ki nam je spremenila načrte 
in tok življenja. To posebno šolsko leto se je nadaljevalo kar v letošnje šolsko leto in nam prineslo še 
več dela na daljavo. Vsi skupaj smo komaj čakali, da se vrnemo v šolske klopi, v šolsko zgradbo. 
Kljub temu, da smo bili skupaj v živo krajši čas, pa se je zgodilo marsikaj zanimivega. Da ti dogodki 
ne bi šli v pozabo, o njih pišete tisti, ki se radi igrate z besedami in jih urejate v rime, zgodbe … 
Počitnice so na obzorju. In s tem čas za počitek, prijatelje, kakšen dober film, kakšno dobro knjigo, 
branje Štrkov in obujanje spominov na preteklo šolsko leto. Vsega, kar bi želeli predstaviti o 
preteklem šolskem letu, se ni dalo zapisati in zbrati v glasilu, ki je pred nami, pa čeprav ima lepo 
število strani. Če je ostal še kakšen nezapisan dogodek, ki je samo vaš, pa ga zapišite v svoj dnevnik 
ali kakšno ne do konca popisano stran Štrkov. Čez nekaj let ga boste z veseljem spet prebirali. 
 
Prijetno branje in lepe počitnice vam želim. 

Melita Olaj, ravnateljica 
 
 
 

Dragi mladi bralci Štrkov – šolskega glasila OŠ Turnišče! 
 
Na sosedovem travniku že celo pomlad opazujem našo znanilko pomladi – belo-črno ptico, ki ji pri 
nas v Prekmurju (to vemo vsi) rečemo štrk. In kot štorklja jo poznamo že od Trubarjevih časov 
(slovenski protestantski duhovnik in začetnik knjižnega jezika Primož Trubar je besedo prvi zapisal v 
slovenščini v knjigi, in sicer davnega leta 1566 v delu Ta celi psalter Davidov (knjigi psalmov)).  
In od takrat se je v milijonih različicah zapisala med slovenskimi platnicami, pa tudi med našim 
časopisom. Simbolno (ker smo področje, kjer so v preteklosti še veliko bolj kot danes gnezdile 
štorklje) so nekdanji učitelji in učenci poimenovali tako svoj list, časopis. Skozi njegovo zgodovino so 
ga vaši dedki, babice, mame, očetje, znanci napolnili s številnimi zgodbami in porisali s svojimi 
slikami. Vedno je bilo kaj zanimivega, novega – da se je splačalo natisniti nov letnik. 
Tudi letos ni nič drugače – spet so se našli radovedni, kreativni učenci turniške šole (pa tudi učitelji) 
ter ustvarjali liste letošnjih Štrkov. 
Z užitkom Vam jih ponujamo v branje v letu, ko naša država Slovenija praznuje 30. rojstni dan. Nismo 
je pozabili, kakor tudi stalnih rubrik ne. 
Uživajte skupaj s svojimi prijatelji, družinami ob prebiranju glasila in se radostno zapodite v dni 
počitnic. 

 
Urednica Štrkov Neža Ritlop 
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SPOMINI NA VOJNO ZA SLOVENIJO Z NAŠEGA KONCA - JUNIJ 1991 
 
"Bil sem poslanec prvega državnega zbora samostojne Slovenije. Tudi med 10-dnevno vojno smo 
poslanci morali na sejo parlamenta v Ljubljano. Ker je bilo zaradi vojnega stanja nevarno potovati 
čez Slovenijo, nas je slovenska policija v službenem avtomobilu čez Avstrijo peljala v Ljubljano. Ko 
smo ponovno prišli v Slovenijo, smo se vozili po meni osebno čudnih poteh, še dandanes ne morem 
povedati, kje smo potovali. Spremljajoča policija je bila oborožena z brzostrelkami.  
V Ljubljano smo prispeli v večernih urah. Ne spomnim se tako prazne Ljubljane. Med nočno sejo smo 
morali tudi zapustiti sejno dvorano in iti v skrivališče, saj nam je bilo povedano, da preti sovražnikov 
helikopterski napad na parlament. Naslednji dan smo se ponovno vračali domov čez Avstrijo. Naj 
omenim, da smo v tem avtomobilu bili poslanci iz Pomurja. Bil sem pogumen, strahu nisem poznal, 
skrbelo me je le za družino. Na mejnem prehodu v Gederovcih smo ponovno vstopili v Slovenijo. Na 
prehodu je vladalo popolnoma vojno stanje, videl sem le vojake in pregrade. Kot zdravnik sem bil na 
razpolago za nudenje medicinske pomoči, tudi telesno ranjenim, predvsem pa kot psihiatrična 
pomoč.  
Kot politik sem okolici vlival pogum. Tako sem se recimo na kolesu odpravil v Mursko Soboto in se 
vozil po mestu. V tistem času ni bilo enostavno biti politik, saj smo vsi bili na sovražnikovem spisku 
za eventualno aretacijo. Verjel sem v našo zmago in sem ponosen, da sem bil s svojimi ljudmi." 
 

Pripovedoval: Jožef Magdič 
Zapisala: Nuša Magdič, 7. a 

 
 

SPOMIN NA DOGODKE PRED TRIDESETIMI LETI 
 
Moja babica in dedek sta bila zaposlena v podjetju Potrošnik, ki je imelo svoje poslovne prostore v 
središču Murske Sobote. Ko je bil razglašen letalski napad na vojašnico v Murski Soboti, babica in 
dedek nista šla v zaklonišče, temveč v avtomobil in domov. Dedek se rad pohvali, da še nikoli ni tako 
hitro prišel domov kot takrat, saj so bile ceste prazne.  
Moj stric Aleš je v klet znosil hrano, odeje, lopato, kramp, sekiro, ker je po radiu slišal, kako se je 
potrebno pripraviti na take situacije.  
V nedeljo so mama, stric, babica in pradedek šli k maši v turniško cerkev. Na začetku maše je župnik 
Lojze Ratnik povedal, da je na Slovenijo napovedan letalski napad. Vsi so ostali v cerkvi. Babica 
večkrat pove, da orgle v turniški cerkvi nikoli niso lepše zvenele kot tisto nedeljo.  
 

Miha Zver, 7. a 
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POKVARJEN TANK NA SOSEDOVEM DVORIŠČU V KRAJU MOTA PRI LJUTOMERU 
 
Dan je bil lep. V zraku je bilo mogoče čutiti napetost. Po televiziji so poročali o načrtovanem napadu 
jugoslovanske vojske na Slovenijo. Kmalu zatem so nebo preletela vojaška letala. Poročali so, da so 
streljali na cestne in železniške blokade.  
Z družino smo sedeli v dnevni sobi pri oknih. Kar naenkrat so se okna začela tresti. Mimo hiše se je 
po vaški cesti peljala vojaška kolona. V njej so bili tanki in druga vojaška vozila s polno bojno opremo. 
Namenjeni so bili v Gornjo Radgono. Tam je prišlo do oboroženega spopada med jugoslovanskimi in 
slovenskimi vojaki ter policijo. Umrl je en človek. Uničili so tudi zvonik cerkve sv. Petra.  
Po desetih dneh se je vojaška enota vračala po isti poti. Prav v naši vasi se jim je pokvaril tank. Pustili 
so ga na sosedovem dvorišču. Vaščani, posebej otroci, so si ga z zanimanjem ogledovali. Vojaki so 
ga prišli popravljat naslednji dan. Ko jim ga je uspelo zagnati, se je iz izpušnih cevi tako pokadilo, da 
je bila cela vas v dimu. Vojaki so takoj zapustili vas in se odpeljali.  
 

Po pripovedovanju svojega očeta Karla Smodiša 
zapisal Tobija Smodiš, 6. a 

 
 

ALARM STRAHU 
 
V času 10-dnevne vojne sta moja starša delala vsak na svojem koncu. Mama je bila zaposlena v 
podjetju s proizvodnjo in trgovino farmacevtskih izdelkov. Danes izdelujejo običajna zdravila, takrat 
pa so bili zadolženi za proizvodnjo in trgovino razkužil za ranjence. Oče je delal na policiji v okolici 
Celja. Njegova služba je bila nevarna, vendar sem se odločila, da vam zaupam mamino, saj se mi zdi, 
da boljše predstavi takratno življenje običajnega človeka: 
“Bil je navaden dan. Nekaj dni po začetku vojne. V našem kraju še nismo slišali veliko o vojni, vendar 
smo bili seznanjeni o dogodkih v drugih krajih. Moj delovnik se ni drastično spremenil. Počela sem 
stvari, ki sem jih opravljala do takrat. Edina razlika je bila v izdelkih, s katerimi smo trgovali. Običajna 
zdravila so zamenjala razkužila za ranjence. Sedela sem v pisarni in preverjala zaloge lekarn. 
Naenkrat sem zaslišala tuljenje alarma. Nevarnost. Letala. Približujejo se. Mirno sem vstala in se 
napotila proti izhodu, kjer sem se priključila ostalim sodelavcem. Vsi smo vedeli, da alarm pomeni 
umik v klet, torej zaklonišče. Ob začetku vojne so nam pokazali pot do kleti, nam razložili, kako se 
moramo med alarmom obnašati. V kleti smo čakali na znak, da je spet vse mirno in se lahko vrnemo 
na delovna mesta. Vem, da dogodek ni najbolj zanimiv, ampak takšen je bil takrat moj vsakdan.” 
 

Ella Litrop, 9. a 
 
 

26. JUNIJ 1991, MURSKA SOBOTA 
 
Junij 1991 je bil za prebivalce Pomurja poln različnih dogajanj in poln različnih občutkov. Šla sva malo 
raziskovat in povprašat znance, kaj se je takrat dogajalo. Zgodbe so bile zelo različne, saj je vsak tisto 
dogajanje doživljal po svoje, vsak s svojimi pripetljaji in občutki. Najbolj nama je bila všeč zgodba, ki 
nama jo je povedala babica: 
26. junij 1991, Murska Sobota. Babica je bila v službi, ko so se malo pred zaključkom delovnega časa 
začele oglašati sirene. Napovedovale so nevarnost. Vsi so pričakovali kaj takega, saj je bil letalski 
napad napovedan. Zaposleni so stekli iz proizvodnje takratne tovarne Mura. Vodilni so jih napotili v 
zaklonišče v Murski Soboti. Letala so že obletavala Mursko Soboto in babico je bilo zelo strah. Ker 
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pa so vsi tekli v zaklonišče, si je babica mislila, da bodo zato vojaki najprej bombardirali zaklonišče 
in mesto, nihče pa ne bo napadal polj ob robu mesta. Odločila se je, da ne bo šla v zaklonišče. Tekla 
je, kakor je mogla, in se skrila v koruzno polje med Mursko Soboto in Rakičanom. Tam je v velikem 
strahu čakala, kaj se bo zgodilo in če bo ostala živa. Ker pa letala niso odnehala obletavati mesta, 
avtomobili pa so še vedno zapuščali Mursko Soboto, se je odločila, do bo štopala. Stopila je na cesto 
in kmalu ji je mimo vozeči voznik ustavil. Imela je srečo, ker je bil namenjen v Odrance. Tam je šla 
do strica, ki jo je odpeljal domov.  
Dogajanje pa je bilo še vedno strašno, saj so letala neprestano obletavala Pomurje. Napeto 
dogajanje se je umirilo šele zvečer, ko so letala zapustila območje Pomurja. Naslednji dan je izvedela, 
da so vsi, ki so šli v zaklonišče, tam ostali do osmih zvečer.  
 

Nino in Nik Zavec, 8. a 
 

 
Sara Cipot, 9. a 

 

POT DOMOV 
 
Ko smo se začeli pogovarjati o dogodkih, ki so se dogajali po razglasitvi samostojne Slovenije, so se 
različne zgodbe in doživetja kar vrstila. Vsak starejši član družine je rad povedal, kako je doživljal 
obdobje desetdnevne vojne za Slovenijo. Od vseh zgodb se mi je zdela najzanimivejša zgodba tete 
Janje: 
 
Bilo je 27. junija. Teta in njena prijateljica z Goričkega sta se zgodaj zjutraj odpravili v Zagreb. Teta 
se je namreč odločila, da bo čez poletje odšla na počitniško delo v Nemčijo. V tistem obdobju pa je 
za to bila potrebna delovna viza oz. dovoljenje nemške države. Njima najbližji konzulat oz. nemško 
veleposlaništvo je bilo v Zagrebu.  
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Potovali sta z avtobusom iz Turnišča do Lendave, naprej do Čakovca, Varaždina in potem do Zagreba. 
Ura je bila devet, ko sta prišli do konzulata. Presenečeni sta tam zagledali množico čakajočih ljudi. 
Postavili sta se v vrsto in čakali. Prijateljica je med čakanjem skočila v bližnjo trgovino in jima kupila 
pijačo, saj nista imeli ničesar s sabo. 
Popoldan je teta končno dobila vse potrebne dokumente. Spotoma sta nekaj pojedli in odhiteli na 
avtobusno postajo. Usedli sta se na avtobus za Čakovec. Tam pa se je zalomilo.  
Ko sta hoteli kupiti vozovnico do Lendave, so jima povedali, da noben avtobus na pelje več v 
Slovenijo. Odslovili so ju brez pojasnila. Ni jima preostalo drugega, kakor da štopata. Obe se nista 
mogli načuditi temu, kako malo avtomobilov je bilo na cesti. Malo peš, malo z naključnim prevozom 
sta se prebili do Murskega Središča.  
Začelo se je že večeriti, ko sta prečkali reko Muro. Vedeli sta, da domače že gotovo skrbi, kje hodita 
tako dolgo. V tistem času ni bilo mobitelov, da bi se lahko poklicali in slišali. Na slovenski strani Mure 
je bilo čutiti v zraku neko napetost, saj nikjer ni bilo nikogar, nobenega avtomobila. Občasno so nebo 
preletavala samo letala.  
Pripešačili sta do naselja Gornji Lakoš. Tudi tam ni bilo videti žive duše. Nenadoma za sabo zaslišita 
avtomobil. Molita in prosita, da jima ustavi. In se je res.  
"Punci, kaj se pa gresta? Kam pa hočeta iti?" 
"Samo domov, v Turnišče," pojasni teta.  
"Pa vesta, kakšni nevarnosti se izpostavljata?" je bil že nekoliko nestrpen starejši gospod.  
"Zakaj?" kar ne moreta verjeti svojim ušesom.  
"Pa kaj ne vesta, da je Slovenijo napadla jugoslovanska vojska, vojaki JLA?" 
Šele takrat so jima postale jasne mnoge stvari. Jezni pogledi na konzulatu v Zagrebu, prekinjene 
avtobusne povezave, prazne ceste.  
Gospod ju je odložil v Črenšovcih. Od tam naprej pa peš vse do doma. Čeprav sta bili vedno veseli in 
razposajeni, sta se takrat v njiju naselila strah in skrb. Okrog desetih zvečer sta prišli domov. Veseli, 
da sta doma, da je bilo z domačimi vse v redu.  
V strahu, kaj bo prinesla noč, sta utrujeni zaspali.  
 

Jure Raj, 7. a 
 
 

PRIPOVEDOVANJE O VOJNI 
 
Po osamosvojitvi Slovenije l. 1991 se je nepričakovano začela vojna. Starši kot tudi stari starši in vsi 
državljani Slovenije so obstali v strahu. Tedanja jugoslovanska vojska je začela izvajati napade na 
Slovenijo. Starši se spominjajo spreletavanja letal nad hišami, iz medijev prikazovanja premikanja 
tankov, postavljanja barikad. Bili so prestrašeni in v šoku, kaj se bo dogajalo. Ostali so doma in 
spremljali dogodke.  
Oče mi pripoveduje, kako so njegove starejše brate vpoklicali v vojno, tega jih je bilo najbolj strah. 
Vedno so imeli v mislih, ali bo vse v redu, če preživijo, ali se bodo vrnili domov. Mama mi je povedala, 
da so v njihovi osnovni šoli bivali vojaki in kako jih je hodila s prijatelji gledat. Ko je to doma povedala, 
pa je bila zelo kregana od staršev. Povedala mi je tudi, kako so se vsi domači skrivali v kleti, če bi 
slučajno prišlo do bombardiranja. K sreči se je na koncu dobro izteklo.  
V bodoče upajmo vsi, da se kaj takega nikoli ne ponovi oziroma ne zgodi, kajti gre za življenje 
nedolžnih ljudi. Bivanje v mirni državi je velika vrednota.  
 

Lana Režonja, 8. b 
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Ella Litrop, 9. a 

 
 
 
 

STRAH PRED VOJNO 
 
Predstavil bom drobce resničnih dogodkov, ki mi jih je povedala babica Ivanka. Bilo je davnega leta 
1991, ko se je naša Slovenija odločila, da se bo ločila od skupne države Jugoslavije.  
Začele so se priprave, v začetku je bilo kar v redu. Potem so se pa začeli problemi, jugoslovanska 
vojska je začela preletavati območje Slovenije. Bili so trenutki žalosti in strahu tistega poletja 1991. 
Babica je delala v Planiki. Večkrat so tovarno preletavala letala. V tovarni niso imeli zaklonišča, kamor 
bi se skrili pred letali. Ko so zatulile sirene, so zaradi nevarnosti odšli domov. Enkrat je bila v cerkvi 
pri sveti maši. Zunaj so letela letala. Ljudje so se prestrašili in marsikdo je zbežal iz cerkve. Gospod 
župnik je rekel, da so napovedali napad na celo Slovenijo in da vsi lahko prejmejo sveto obhajilo. 
Ljudje so začeli jokati, opravili obhajilo, prejeli blagoslov in odšli domov. Na vso srečo se ni zgodilo 
nič hujšega.  
Babica je povedala, da se teh dogodkov še danes spominja.  
 

Aljaž Horvat, 8. b 
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N. Š.  

 

PRIPETLJAJI MOJIH STARŠEV MED VOJNO 
 
Mama: 
Med osamosvojitveno vojno je moja mama bila še majhna deklica in je z babico na polju okopavala 
buče. Sosed je pomagal babici in je z multikultivatorjem rahljal zemljo. Ta je bil zelo glasen in niso 
slišali preletavanja letal, saj je bil ta dan napovedan napad na lendavsko rafinerijo. Mamin oče je 
prišel iz službe in jih hitro poslal domov, ker je bil preplah za bombardiranje.  
Pripravljala je tudi zaklonišče pod stopnicami, kjer bi se skrili ,če bi bilo bombardiranje, ampak zraven 
zaklonišča je bil velik in poln rezervoar kurilnega olja, zato jih je bilo strah.  
 
Oče: 
Dan pred vojno je bil z družino na pikniku v Lendavskih Goricah, kjer je bratranec, ki je bil zaposlen 
na policiji, povedal mojemu dedku, da bo zvečer dobil vpoklic v vojsko, saj je bil rezervni oficir. Zvečer 
je nekdo pozvonil pri vratih. Bila je vojska s kamionom, tako da je moj dedi moral iti z njimi. Prvič se 
je vrnil domov po petih dneh, ko je s sabo prinesel puško in jo skril v omaro. Oče in brat sta naslednje 
jutro zgodaj vstala in iskala puško tako dolgo, dokler je nista našla. Ko sta našla puško, ju je našel 
moj dedek, ki jima je puško tudi še bolj razkazal in razložil, da je potrebno biti pazljiv z orožjem. Še 
isti dan je dedek odšel v vojsko in naročil mojemu očetu, naj kupi osnovna živila, saj se zna zgoditi, 
da bo v trgovinah zmanjkalo vsega, in res je bilo tako.  
 

Taj Zadravec, 9. a  
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BURNI DNEVI PRED OSAMOSVOJITVIJO SLOVENIJE 
 
Tistega dne, ko se je začela vojna, je bil moj oče v Avstriji. Bil je v restavraciji na kosilu, ko je videl na 
televiziji, da je v Sloveniji vojna. Avstrijski mediji so poročali, da Jugoslovanska ljudska armada 
napada Slovenijo. Videl je vojaška vozila in orožja. Ni mogel verjeti, da je to res, zato je poiskal 
govorilnico in poklical mamo, če je v Sloveniji res tako stanje. Mama mu je to potrdila in mu rekla, 
da naj zato raje ostane v Avstriji. Čeprav ga je bilo strah, se je odločil, da se bo vrnil domov.  
Mejo je nameraval prečkati na mejnem prehodu Kuzma, ker je slišal, da je na mejnem prehodu 
Radgona že prišlo do streljanja. Ob prečkanju je bilo vse mirno, nikogar ni bilo, razen običajne 
kontrole carinika in policista. Domov je prišel varno. Drugi dan je zunaj s sosedi opazoval vojaška 
letala, ki so preletavala vasi. Po televiziji so poročali o dogodkih v okolici železniške postaje Ormož, 
na mejnem prehodu Gornja Radgona, na določenem predelu Maribora. Kljub tem dogodkom so 
njegovi starši normalno hodili na delo.  
 

Lučka Ferčak, 9. a 
 
 
 

 
Tia Talin Horvat, 2. a 
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PIŠEMO SVOJI DOMOVINI – PESMI 
 

IMAMO TE RADI, SLOVENIJA 
 
Slovenija, ti si moj dom, si tu, kjer sem doma.  
Lipicanci kot znamenitost krasijo te.  
Okolje zeleno – gozdovi, ravnine in gore 

navdušujejo me.  
Vojna skoraj razklala te je, a mi obranili smo 

te.  
Emona – Ljubljana danes glavno mesto je.  
Narod majhen smo, a v srcu te nosimo.  
Izzivov veliko si premostila, se k novim 

zmagam napotila.  
Jezik slovenski že leta 1000 uporabljali so.  
Imamo te radi, Slovenija, podamo ti svojo 

roko.  
 

Marko Pozderec, 6. a 
 
 

ČUDOVITA DOMOVINA 
 
Slovenija, moja čudovita domovina! 
Ljudje, mi Slovenci, tvoj sijaj! 
Obdana z gorami si, visok Triglav je njihov 

kralj.  
Velika nisi, vendar polna dobrih in delavnih 

ljudi.  
Edinstvena si, moja domovina! 
Nikjer dežele s takimi lepotami ni.  
Imaš polja, reke, jame, pokrajine, jezera, 

doline in vode.  
Ja, to pravo bogastvo za tako majhno deželo 

je.  
In, draga moja domovina, veš, koliko pomeniš 

mi! 
 

Julija Duh, 6. a 
 

NAŠI DOMOVINI 
 
Slovenija si naša domovina, 
Ljubiti te je prav lepo.  
O, moja domovina! 
 
Videti lepote tvoje 
Enkrat ni dovolj.  
 
Nikoli ne bom pozabil te.  
 
In to najlepše 
Je spoštovanje 
In tvojih lepot občudovanje.  
 

Kris Ritlop, 6. a 
 
 

NAŠI SLOVENIJI 
 
Sloveniji posvečam pesem to, 
Lepote njene očarajo vsako oko.  
Od ravnice do hribovja, morja, rek in jam, 
Veliko lepega srečamo, a ne zaman.  
Enotnost, solidarnost in strpnost naj cveti, 
Naj poveže vse slovenske ljudi.  
Imetje naše dragoceno si, 
Jubileja tvojega se veselimo vsi.  
Imamo te radi, ne pozabi, v Sloveniji živimo 

radi.  
 

Lija Oprešnik, 6. a 
 
 

SLOVENIJA MOJA DEŽELA 
 
Slovenija, moja dežela, 
 moje srce bije zate.  
Lepa si, Slovenija,  
 ponosni smo tvoji ljudje.  
Objema te morje, objemajo gore, 
 na ravnici pa ravno polje.  
Vesel sem, da živim v tako lepi deželi, 
 polni vasi in mest ter zaprašenih cest.  
Enotni smo tvoji državljani, 
ponosni bratje in sestre, Slovenci.  
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Nismo veliki, vendar smo pridni 
In dobri ljudje.  
Jaz te nikoli ne bom zapustil, 
Imamo te radi, moja lepa Slovenija.  
 

 Tjaž Blagatinšek, 6. a 
 
 

SLOVENIJI 
 
Svobodna je naša država.  
Lepa je naša država.  
O, kako lepo, da v njej živim! 
Veliko nam pokaže:  
Enkrat morje, enkrat Alpe … 
Ni je čez gorenjske kraljice 
In ljubljanske sladice … 
Je za nas majhna država 
In tako raznolika.  
 

Aljaž Žalik, 6. a 
 
 

DEŽELA NA SONČNI STRANI ALP 
 
Si moje sonce, ki me razsvetljuje, 
moja duša, ki v telesu domuje, 
blag tih vetrič, ki me hladi, 
ter opora, ki me gor drži.  
 
Ljubezen ponosna utelešena si ti, 
kar se že v samem imenu tvojem vidi.  
Kri tvoja zelena 
bo vedno po mojih žilah tekla.  
 
Okronana si s celjsko krono treh zvezd, 
tvoj naziv je torej GROFICA, 
nate bo vedno pazil Triglav zvest, 
ti pa si in boš kot prava zvezda Daníca.  
 
Velika si, a hkrati majhna, 
vendar žar velikega upanja.  
Za tvojo zemljo preveč krvi je bilo prelito, 
a zdaj te to ohranja toliko bolj barvito.  
 

Edina si, ki štiri starše imaš: 
na severu velike Južne Alpe nam daš, 
na eni strani morje vihravo, 
na drugi Dinarsko gorstvo, 
na tretji pa Panonsko dobravo.  
 
Napovedi vojne v preteklosti so se vrstile, 
ob misli na Soči zato mi solza pade na lice.  
A ta moja solza je le ena od mnogih, 
tistih, ki polnijo reke ob tvojih gozdovih.  
 
In mi, Slovenci, smo tvoj ponosni narod, 
brez mene ne bi bilo tebe, 
sprijazniti se pač moramo s tokom zgodovine 
in brez tebe ne bi bilo mene.  
 
Jemo in pijemo vsi na tvoj račun, 
ti nam jemlješ in daješ, 
nas včasih strezniš kot pasji lajež 
in kažeš pot kot tisoče lun.  
 
Izpopolnjena si do potankosti, 
takšne matere si človek lahko samo želi.  
Slava večna te obdaja, 
v naših srcih nikoli ne boš pozabljena, 
oh, ti naša preljuba SLOVENIJA.  
 

Vanesa Žerdin, 9. a 
 

 
Aljoša Zver, 6. b 
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POISKALI SO JIH – DOMOVINSKE PESMI IZ SVOJIH DOMOV 
 

RENKOVSKA VASICA 
 

Renkovci so mali 
z Ledavof obdani, 

s cvetjem okrašeni, 
z lougon zasajeni.  

 
V vasici tej prijazni 

mi je zibel tekla, 
tu prekmurska mati 
mi je kruha pekla.  

 
S težkim kmečkim delom 

je oče nas preživljal, 
z mamico nam drago 
nas v ljubezni vzgajal.  

 
S sestrami in brati 

igral sem se na trati, 
zraven krave pasel, 
pel vesele pesmi.  

 
Ko sem v svet odhajal, 

so starši mi dejali: 
"Bodi vedno dober, 
Bogu zvest ostani. " 

 
Nikdar ne bom pozabil 

renkovske vasice, 
naj mir, ljubezen trosi 
vsem nam na stezice.  

 
Po nareku dedka Štefana Černija 

zapisala Eva Draškovič 
 
 

DOMOVINI 
 

Bodi zdrava, domovina, 
mili moj slovenski kraj! 
Ti prekrasna, ti edina, 
meni zemeljski si raj! 

 

Tuje šege, tuja ljudstva, 
so prijat’li, bratje ne, 

slava le, slovansko čustvo, 
srce moje veseli.  

 
Primi celov, zemlja mila, 

primi srce moje v dar, 
da bi vedno matka bila, 
nepozabljena nikdar! 

 
Pesem povedala prababica Marta Gjerkeš (91 let), 

zapisala Lara Hozjan, 9. a  
  
 
 

DEKLE ODŠLO JE ˈZ DRAGE DOMOVINE 
 

Dekle odšlo je ˈz drage domovine, 
napotilo se je v tuji širni svet, 

da kje drugje bi srečo svojo našla, 
a pot jo vodi skozi temen gozd.  

 
V gozdu sreča jo pa mlad mladenič, 

ki tako ji govori: 
"Denarja daj, če ne, umreti moraš, 

umretˈ, ker jaz razbojnik sem.  
 

Denarja nimam, vzemi mi življenje, 
če glih najlepša leta mi cveto, 

raztrgaj obleko z majhnih nežnih prsi, 
porini nož, naj teče rdeča kri.  

 
Ko fantič z nožem se ji približuje, 

na prsih slika ji visi, 
oj, to je slika moje ljube mame.  

 
Oprosti sestra, brat pred tabo je, 

a minilo je dolgih, dolgih let, 
odkar se midva nisva videla.  

Objame ona njega in sta živela dolgo srečnih 
let.  

  
Po spominu babice Rozine Dominko zapisala 

Jesika Dominko 
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ODRANSKA 
 

Zdaj pa zbogom, vi, Odranci 
in domača cerkvica 

zadnič vam podam roko, 
či me noude, noude več domov.  

 
Zdaj pa zbogom oča, mati 

in domača cerkvica.  
Zadnič vam podam roko, 

či me noude, noude več domov.  
 

Zdaj pa zbogom sestre, bratje 
in domača cerkvica, 

zadnič vam podam roko, 
či me noude, noude več domov.  

 
Po pripovedi Mateja Škafarja 

in po poslušanju pesmi Odranska - Vlado 
Kreslin in Beltinška banda 

zapisala: Eva Škafar 
 

 
Adrijana Gjerkeš, 6. b  

 
 
 

TAM GDE . . .  
 

Tam, gde siva Müra teče, 
tam, gde njeni valovje, 
tam se čüti dobro srce, 
tam mi dūša mérna je.  

 
Tam je moja domovina, 

tam stoji moj rojstni dom, 
dom, šteroga v tom živlenji 

pozábo nigdár ne bom.  
 

Tam je cvela moja mladost, 
tam je stála zibel mi.  

Tam me nekaj dojde starost, 
tam želem počivati.  

 
Pisal sem belo pisemce, 

pisemce tihih sanj, 
pisal sem ga brez črk, besed, 

le gorko, le gorko, 
sem dihnil vanj! 

 
Ko brala boš belo pisemce, 

ali ga boš poljubila 
ali ga boš brez besed 

v ognju upepila.  
 

Ko brala boš belo pisemce, 
ali ga boš poljubila 

ali ga boš brez besed 
v ognju upepila.  

 
Zapisal: Enej Robek, 9. a (povedala babica)  

 
 

Pesem Toneta Pavčka 
 

Kadar kdo potuje na tuje, 
pusti nekaj sebe doma.  

Tisto, kar se komajda čuje, 
kot neko drugo bitje srca.  

 
Bije tiho, bije počasi, 

utrip na utrip in dih na dih, 
da se mešajo kraji in časi 

in med njimi po domu vzdih.  
 

Tako neka nevidna sila 
do nas prinaša od daleč klic, 
kot bi v zraku lebdela mila 

krila vračajočih se ptic.  
 

In se vrneš. V hram domovanja 
ljubezni, čez prednikov prag.  

Na njem nova skušnja odzvanja 
in bolj kot poprej ti je drag.  

 
Poiskala: Mihaela Vinčec, 7. a 
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Pradedek in moja prababica Jožef Lebar in 
Kristina Lebar iz Gomilice sta mi povedala 
naslednje pesmi:  
  

OH, TI PREKMURSKA DEŽELA 
 

Oh ti prekmurska dežela, 
kak si lüšna in vesela.  

V šteroj san se jes rodil, 
boug zna ge bon smrt sprejel.  

 
Al' na polju al' na cesti, 

Bog že ve na šteron mesti, 
da že boža vola bou, 

te de sakši s svejta šou.  
 

Jes še enkrat k ljub'ci pojdem 
in na okence potrkam.  

Vstani ljub'ca gor, 
jas sem fantič tvoj, 

kratko hočem govorit s teboj.  
 

Ljub'ca se je prebidijla 
in vsa žalostna je bijla.  

Prelübi fantič moj, 
san boug naj gre s teboj, 

žalostna je najina noč nocoj.  
 
 

PREKMURSKA RAVNICA 
 

Prekmurska ravnica, 
lejpa je zelena, 

s cvejtjon okrašena, 
z drevjon zasajena.  

 
V ravnice toj prijaznoj, 

nan je zibel tekla, 
tü prekmurska mati, 
nan je krüja pekla.  

 
S težkim kmečkim delom 

nas oča je preživljal, 
z mamof našof dragof 

v lübezni zgajal.  
 
 

S sestrami in brati 
smo špilali se na trati, 
spejvali lejpe pesme, 
gda smo krave pasli.  

 
Nigdar nemo pozabili 
prekmurske ravnice, 
naj mir, lübezen trosi 
na brate in sestrice.  

 
 

V NAŠON KRAJI JE LIPOU … 

 
V našon kraji je lipou, 

malo brejg je malo dou, 
tan kre Müre je ravnica, 
ge nan valovij pšenica.  

 
Stari mlin na Müri plava, 

prejk vode šče vozi broud, 
dol po šanci reca plava, 
kre ceste leseni plout.  

 
Iža mala s slamof krita, 
v kakšnoj vesi šče stojij.  

Na brejgaj med trsjon skrite, 
lejpe vinske so kletij.  

 
Vdiljek velke te ravnice, 

vse raste, se zelenij, 
v detelci so prepelice, 
štrk na travniki stoji.  

 
 

PREKMURSKI LJUBI KRAJ 
 

Dežela rajsko mila, 
prekmurski ljubi kraj, 

zakaj sva se ločila, 
da žalosten sem zdaj.  

 
Če tuje rožce gledam, 

mi žalostno srce, 
šče cvetje mi preseda, 
v Prekmurju lepše je.  

 
 



SLOVENIJA – moja domovina 

 

Štrki 2021 

 

14 

Če čujem ptičke peti, 
mi gene spev srca, 
šče ptička žvrgoleti 

v Prekmurju lepše zna.  
 

Če plavati v potoki 
zagledan ribice, 

srce topi se v joči, 
v Prekmurju lepše je.  

 
Domače rožce, ptice, 

srebrne ribice, 
ve mate veselice 
za tužno mi srce.  

 
Zato nazaj v Prekmurje, 

kje radost je doma, 
tam ne kalijo burje 
nam mirnoga srca! 

 
 

DOLINA PREKMURSKA 
 

Tam, kjer sem se jaz rodil 
in prve korake storil, 
je kruh in vino doma, 
bogata dežela je vsa.  

 
Že zjutraj oglaša se zvon, 
zasliši se bim bam bom, 
narava se v jutro budi, 

da človek tu v miru živi.  
 

Ref. Dolina Prekmurska 
ti moj si dragi kraj, 

te vedno čuval bom, 
ker vem kje je moj dom.  

 
Ostani draga mi, 

v spominu vedno ti.  
Naj sreča bo povsod, 
kjer hodil bo naš rod.  

 
Ob Muri dobri so ljudje, 
vsak potnik veliko izve, 
če vzame si čas za njo, 
za dolino Prekmursko.  

 

V goricah srce boš krepil, 
veliko prijateljev dobil.  

Nazdravil boš vedno tako, 
da vince na zdravje nam bo.  

 
Ref. Dolina Prekmurska 

ti moj si dragi kraj, 
te vedno čuval bom, 

ker vem, kje je moj dom.  
 

Ostani draga mi, 
v spominu vedno ti.  
Naj sreča bo povsod, 
kjer hodil bo naš rod.  

 
 

PRAV LEPA JE TURNIŠKA FARA 
 

Prav lepa je turniška fara, 
prav lepa je turniška fara, 
prav lepa je turniška fara, 

a prav lepši je turniški zvon, bim bom.  
 

Prav lepo mi poje ta turniški zvon, bim bom, 
prav lepo mi poje ta turniški zvon, bim bom, 
prav lepo mi poje ta turniški zvon, bim bom, 

Marija je njegov patron.  
 

Pa kdo te vpraša, od kod si ti doma, 
pa kdo te vpraša, od kod si ti doma, 
pa kdo te vpraša, od kod si ti doma, 

iz prelepe fare turniške.  
 

Varašanka mu je pušelc dala, 
Varašanka mu je pušelc dala, 
Varašanka mu je pušelc dala, 

da naj ga nosi za spomin.  
 

Tian Koznicov, 7. a 
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GOMILIČKA VESNICA 
 

S poljon ograjena, 
z rožami okrašena, 
z drevjon zasajena, 
vesnici toj prijaznoj 

vi je zibel stekla, 
tu gomilička mati 
mi je kruha pekla.  

 
Nigdar ti ne pozabin 
Gomiličke vesnice.  

Nam milo ljubezen trosi, 
naše brate in sestrice.  

Da san se v svejt odpravlal, 
so starši mi dejali: 

Ostani sigdar dober, 
Bougi zvejst ostani 
in gomiličke vasice 
nikdar ne pozabi.  

 
Pripovedovala: Marija Tkalčič 

Zapisala: Žana Ina Tkalčič, 7. a 
 
 

Roža Gantar: TISOČ LET JE ŽE MINILO 
 

Tisoč let je že minilo, 
kar je naš slovenski rod 

milost vere obsijala, 
pokazala pravo pot.  

Src slovenskih naj molitev 
dviga se od vsepovsod, 
vero, upanje, ljubezen 
nam poživi, o Gospod! 

 

Bele cerkve okrasile 
vso slovensko so zemljo 

in zvonovi zadoneli 
so mogočno pod nebo.  

Src slovenskih naj molitev 
dviga se od vsepovsod, 
vero, upanje, ljubezen 
nam poživi, o Gospod! 

 
Bogu vdano smo služili, 
križ nosili smo voljno, 
zanj junaško pričevali 

z mučeniško smo krvjo.  
Src slovenskih naj molitev 

dviga se od vsepovsod, 
vero, upanje, ljubezen 
nam poživi, o Gospod! 

 
Vero dedov ohranimo, 

ostanimo zvesti vsi: 
svetemu Očetu, Cerkvi, 
Kristusu do konca dni! 

Src slovenskih naj molitev 
dviga se od vsepovsod, 
vero, upanje, ljubezen 
nam poživi, o Gospod! 

 
O Marija, bodi z nami! 
Zmeraj hodimo s teboj 
naj po poti odrešenja, 

Mati, saj smo narod tvoj.  
Src slovenskih naj molitev 

dviga se od vsepovsod, 
vero, upanje, ljubezen 
nam poživi, o Gospod! 

 
Povedali: Marija Tuksar (prababica),  

 Terezija Tuksar (babica) 
 Zapisala: Taja Kociper 
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Ana Curolli, 2. a   Katarina Duh, 2. a   Lija Gjerkeš, 2. a 

 

 
 
 
MARY SE VAM PREDSTAVI 
 
Moja mama Nežka je obiskovala OŠ Turnišče. Učila jo je učiteljica Tatjana, ki še uči na naši šoli. 
Spominja se, da so v šoli veliko deklamirali in recitirali tudi domovinske pesmi (do l. 1991 je živela v 
domovini Jugoslaviji, zato so bile pesmi velikokrat povezane z njo – s partizani, državnimi prazniki 
SFRJ …). Brali so pesnike različnih jugoslovanskih narodov.  
 
Kljub temu pa ji je ostala v spominu stara slovenska pesem o pomenu domovine – kako je, če 
zapustiš vse in odideš v svet. V pesmi je tako žalostno občutje, kjer neka izseljenska družina v Ameriki 
hrepeni po domu – Sloveniji. Njen naslov je MARY SE PREDSTAVI.  
 
Mama mi je pesem povedala na pamet, samo malo se ji je zataknilo. Potem sva pesem poiskala na 
spletu in presenečeno ugotovila, da obstajata starejša (1932) in sodobna različica (dodajam starejšo, 
ker mlajšo lahko najdemo v sodobnih berilih). Tega še sama ni vedela in je bila presenečena. Ona 
zna na pamet sodobnejšo različico.  
Prav je, da raziskujemo, kdo smo Slovenci in kako živimo. Veliko lepega lahko odkrijemo.  
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Vir: https://www. dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-B1TANLSM 

 
Jakob Ritlop, 8. a  

 
 

  

https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-B1TANLSM
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NAŠE MISLI O DOMOVINI SLOVENIJI 
 
Zanimiva mi je njena oblika.  

 (Iva Dogar) 

Slovenija ima zelo čiste vode.  
 (Amadej Dominko) 

Všeč mi je, da imamo čisti zrak.  
 (Martin Gjerkeš)  

Slovenija mi je všeč, ker ima veliko gradov, vinogradov, lepih voda in drugih znamenitosti.  
 (Luka Hozjan) 

Čudovito je, da imamo veliko gozdov.  
 (Fedja Kociper) 

Lepo mi je. da imamo veliko travnikov.  
 (Tjaš Koren) 

V njej rastejo različne rastline.  
 (Tim Krpan) 

Ima lepa in čista naravna okolja.  
 (Jan Lebar) 

Zanimivo mi je, da je po obliki podobna kokoši.  
 (Flora Markoja) 

V Sloveniji živi veliko različnih živali.  
 (Kris Premoša) 

Všeč mi je naše morje.  
 (Iva Režonja) 

Zanimivo mi je, da je v njej veliko hiš.  
 (Taja Rudaš) 

Všeč mi je, da je majhna, a zelo lepa.  
 (Amadej Sraka)  

Slovenija je lepa.  
 (Lisandra Šarkezi) 

Zanimivo mi je, da ima lepa in čista naravna okolja.  
 (Rosa Zadravec) 

 

Naši domovini Sloveniji želimo 
vse najboljše za njen 30. rojstni dan.  

 
 Učenci 3. a razreda.  
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NEKATERI UČITELJI O TISTEM VEČ – DA SE ZMORE … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brigita Žerdin  

ZAKAJ TEKMOVATI? 

širjenje 

znanja 

preverjanje znanja 

»KOLIKO ZNAM?« 

dvig 

samopodobe 

ZNANJE prednost produktivnost 

znanje je moč uspešnost 

prihodnost 
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GEOGRAFIJA 
 
Pri urah dodatnega pouka iz geografije se spodbuja in motivira učence za nadaljnje poglabljanje 
znanja s področja geografije. Učenci se pripravljajo na tekmovanje, ki je vezano na spremljanje 
aktualnih dogodkov na lokalni in globalni ravni. Z delom pri dodatnem pouku se predmet geografije 
popularizira. Spodbuja se kritično mišljenje in razvija problemski pristop. Učenci se učijo terenskega 
raziskovanja v domači pokrajini. Širina vsebin in terensko delo učence prepriča, da svoje znanje, 
pridobljeno pri rednem pouku, poglabljajo in dosegajo dobre rezultate.  
 

Silva Mesarič  
 
 
ASTRONOMIJA 
 
Z astronomijo se pri nas ukvarjamo pri pouku fizike, pri izbirnih predmetih in pri interesnih 
dejavnostih. Vsako leto sodelujemo na tekmovanjih iz znanja astronomije. Tako prispevamo k 
popularizaciji znanosti in navdušujemo mlade za raziskovanje življenjskega okolja. 
Posebnost našega dela so večkratna 
večerna opazovanja neba s šolskega 
hriba. To so druženja, pri katerih 
učenci prvič vidijo Luno, planete, 
meglice in galaksije skozi teleskop. 
Skupaj odkrivamo skrivnosti vesolja in 
se pri tem srečamo z znanstvenim 
načinom delovanja, ki vključuje 
meritve, izračune in razlage.  
 
 
 

Bojan Jandrašič  
 

 
MATEMATIKA  
 
Poljski matematik Sniadecky poimenuje matematiko kot kraljico znanosti, ki ljubi resnico, je 
preprosta in jasna. Njen dvorec je obdanim z gostim trnjem. Če želimo priti na dvorec, se moramo 
prebiti skozi goščavo.  
Na pohodu skozi "goščavo" smo tudi na tekmovanju, na kateremkoli. In če nam je izziv, da razrešimo 
problem, stremo še tako trd oreh ─  rastemo, nabiramo izkušnje za življenje, spoznavamo različna 
področja.  In kaj pridobimo? Znanje, vztrajnost, delovne navade, …, pomerjamo se z vrstniki, se 
naučimo zmagati in tudi prenesti poraz. Najpomembnejše pa je zavedanje, da je za vsak uspeh 
potrebno delo. In ko to ozavestimo, si zastavimo cilj, nam ni nič pretežko in vsak še tako mali korak 
prinaša zadovoljstvo. 
 

Marija Magdič  
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SLOVENŠČINA  
 

"Predanost je kombinacija zavzete odločnosti, potrpežljive vztrajnosti in strastnega prizadevanja 
za sledenje dolgoročnim življenjskim ambicijam." Povzemajo temo knjižne uspešnice New York 
Timesa PREDANOST psihologinje Angele Durckworth.  
In tako predani (kot vidi avtorica ključ do tistega več v življenju, pa naj bo na izobraževalnem ali 
osebnem polju) so tudi učenci, ki strastno, z vso mladostniško zagnanostjo raziskujejo svet 

materinščine, sLOVEnščine, literature, z vsem žarom berejo in pišejo o življenju skozi perspektivo 

otroka, najstnika, fanta ali dekleta. 
 Pridružite se jim, PREDAJTE SE RADOVEDNOSTI RAZISKOVANJA MATERINŠČINE: Le- to vam bo 
odpiralo nove poti … in verjemite mi – vaša stopinja bo čisto drugačna, kot je bila današnja. In še več 
– jutri boste vedoželjno že raziskovali naslednjo – v novi besedi, knjigi , romanu – in rasli … "To je 
kot kruh!" bi zaključil pesnik. 

Neža Ritlop 
 

 
 
 
ANGLEŠČINA  
 
Tekmujemo zato, da preverimo svoje znanje, da vemo, "na čem smo". Že Napoleon Bonaparte je 
rekel, da: " Na zemlji sta dve moči: meč in znanje. " Dolgoročno je meč vedno premagan.  

 
Nataša Zulim 

 
 

 
 
NEMŠČINA  
Učence spodbujam k doseganju višjih ravni znanja nemškega jezika: k temeljitejšemu, bolj 
poglobljenemu in samostojnejšemu učenju na podlagi razpoložljivih virov. Tekmovanja so tudi pot 
odkrivanja nadarjenih za jezike. Razvija se pozitiven odnos do ljudi, kultur in jezikov – gojenje in 
negovanje medsebojnega razumevanja med narodi z možnostjo občutenja drugačnega doživljanja 
in videnja sveta.  
 

Saša Utroša  
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Dobitniki državnih priznanj OŠ Turnišče 2020/21 
 

  

 
srebrno 
Logika 

Jakob Ritlop,  
8. a 

srebrno 
Matematika 

Mitja 
Hozjan,  

6. b 

srebrno 
Znanje tehnologij 

Bor Zver,  
9. a 

srebrno 
Slovenščina 
Valentina 
Dominko,  

8. b 

srebrno 
Slovenščina 

Vanesa 
Žerdin,  

9. a 

srebrno 
Vesela šola 

Jakob Ritlop,  
8. a 

zlato 
Razvedrilna 
matematika 

Luka Hozjan, 6. a 

zlato 
Razvedrilna 
matematika 
Jakob Ritlop, 

 8. a zlato 
Matematika 
Jakob Ritlop, 

 8. a 

zlato 
Matematika 
Eva Lapoša, 

 5. a 

zlato 
Geografija 

Jakob Ritlop, 
 8. a 
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VARAŠKIVA MALIVA ŠEFA  
 
Kuhanje je eden ljubših športov naših dveh učencev 
Mihe Horvata (8. b) in Vike Magdič (9.a). Skupaj sta se 
prijavila na tekmovanje iz znanja kuhanja Mali šef 
Slovenije. 
Najprej sta se morala potruditi in se uvrstiti med 
osem najboljših (izmed več kot sto parov iz cele države).  
"Občutki so bili dokaj pozitivni in vznemirljivi. 
Pričakovala sva, da se bova uvrstila v oddajo, kljub temu 
je bila uvrstitev dokaj velik korak, ..." opisuje Miha svoje 
občutke ob čakanju na rezultate.  
Tisti, ki čaka, tudi dočaka, pravi rek. In tudi tako je bilo, 
stopila sta med najboljše male šefe in postala pravi 
mali internetni zvezdi.  
Njuno kuhanje smo lahko spremljali na POP TV-ju ali pa 
o njiju prebirali v vseh mogočih spletnih časopisih. 
Kmalu za tem sta v svoji prvi oddaji na domačih televizijskih zaslonih navdušila sodnike s sladico, ki 
je bila pripravljeni iz "razstavljene" potice. Tukaj je povezava do recepta, če jo želite poustvariti tudi 
vi: https://okusno.je/oddaje/mali-sef/mali-sef-cetrti-zmagovalni-recept.html  
Prav tako sta zažigala v naslednjem krogu in si pridobila 15/15 zvezdic. Na žalost pa sta nasprotnika 
pritegnila več pozornosti in s tem se je končala njuna pot pred ekrani, malo pred finalom. 
Vseeno sta oba poustvarila izjemne stvaritve in dokazala, da sta vredna naslova Varaškiva maliva 
šefa. Šoli pa sta prisvojila dva tisoč evrov, ki se bodo porabili za novo kolesarnico. 
Čestitke obema in še veliko kuharskih mojstrovin! 
 

Valentina Dominko, 8. b, foto: Vika Magdič, 9. a  
 
 

 

"SMETILO GLASBILO" so EKO predstavniki, Nuša 
HORVAT in Živa FORJAN iz 9. razreda ter Luka GERENČER 
in Miha ZVER iz 7. razreda, poimenovali glasbilo, ki smo 
ga s pomočjo hišnika izdelali iz različnih odpadnih 
materialov za natečaj "Odpadno je uporabno 
2020/2021"; tega  Saubermacher – Komunala že vrsto 
let pripravlja za vzgojno-izobraževalne zavode. 
Strokovna komisija, ki je ocenjevala prispele izdelke, je 
naše "Smetilo glasbilo" izbrala za zmagovalca v kategoriji 
OSNOVNA ŠOLA – III. TRIADA. S tem smo si prislužili 
denarno nagrado v višini 300 €.  
 

Besedilo in foto: Miša Gjerkeš  
 

 
 

 

https://okusno.je/oddaje/mali-sef/mali-sef-cetrti-zmagovalni-recept.html
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ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT V ŠOL. L. 2020/21 
 
Tudi v tem šolskem letu smo v okviru otroškega parlamenta raziskovali in razpravljali na temo MOJA 
POKLICNA PRIHODNOST.  
 
KAKO SMO SE PRIPRAVLJALI NA ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT? 
 

❖ V obdobju pouka na daljavo: 
- preko videokonferenc, 
- samostojna raziskovanja o izbrani podtemi, 
- ustvarjanje in pripravljanje različnih oblik predstavitev izdelkov.  
 
❖ V šoli:  
- zbiranje podatkov in oblikovanje miselnih vzorcev, 
- likovno ustvarjanje, 
- priprave razstav izdelkov.  

 
Sodelovali so vsi učenci. Dejavnosti so izvajali z razredniki in nekateri s šolsko svetovalno delavko.  
 
KAKO SMO IZVEDLI ŠOLSKI OTROŠKI PARLAMENT? 

❖ Dejavnosti in izdelke posameznih razredov smo zbrali v PowerPoint predstavitvi.  
❖ To predstavitev so si ogledali vsi učenci s svojimi razredniki.  

 
Tako smo spoznali dejavnosti vseh razredov naše šole.  
 
Po posameznih razredih smo izvedli naslednje dejavnosti:  

1. RAZRED 
➢ Razmišljali so ob vprašanjih: 

Kaj bom po poklicu, ko bom velik/-a? 
Kje bom delal/-a? 
Kaj bom pri svojem delu potreboval/-a? 

➢ Svoj poklic so predstavili tudi s slikanjem.  
 

2. RAZRED 
➢ Spoznavali so poklice nekoč in danes - najbolj čevljarstvo.  
➢ V obliki miselnih vzorcev in govornega nastopa so predstavili poklice svojih družinskih 

članov in sorodnikov.  
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3. RAZRED 
➢ Spoznavali so poklice in konjičke.  
➢ Pogovarjali so se o njim zanimivih poklicih. Predstavili so jih z miselnimi vzorci in z govornim 

nastopom.  
➢ Njim zanimive poklice so naslikali in pripravili razstavo slik.  
➢ Spoznavali so delo v tovarni – poklici in postopki izdelovanja.  
➢ Opisali so tudi svoj sanjski poklic.  

 
 
  

4. RAZRED 
➢ Iskali so opise poklicev na spletu.  
➢ Risali in slikali so njim zanimiv ali njihov bodoči poklic.  
➢ Večina si je izbrala poklic, ki ga opravljajo njihovi ožji družinski člani.  
➢ Napisali so tudi pesmice in uganke o poklicih.  

 
 
 

 
Hana Palatiin, 4. b 
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Ivona Lutar, 4. b  

Sofija Novak, 4. b 
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5. RAZRED 
➢ O poklicih so se pogovarjali s starši in sorodniki ter iskali informacije o poklicih na spletu.  
➢ Individualno so poklice predstavili v obliki miselnega vzorca ali z opisom ali s PowerPoint 

predstavitvijo.  
➢ Iskali so uganke o poklicih in ustvarjali avtorske.  
➢ O poklicih so v okviru kulturnega dneva pisali pesmi.  

 
6. RAZRED 

Izbrali so si podtemi:  
Poklici preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
➢ Ugotovili so, da so se poklici skozi zgodovino močno spremenili, medtem ko nekateri celo 

izginjajo.  
➢ Njihovo stališče je, da se bo tovrstno stanje na področju poklicne prihodnosti še spreminjalo, 

in sicer v smeri robotizacije vsakodnevnih opravil in poklicev.  
 
Poti do mojega poklica – moj karierni dan 
➢ Vsak učenec je o izbranem poklicu zapisal, kaj mu je zanimivo in kaj dolgočasno.  
➢ Ugotavljali so povezavo med šolskimi predmeti in poklici.  
➢ Analizirali so povezavo med značajskimi lastnostmi in izbiro poklica.  
➢ Raziskovali so moške in ženske poklice.  
 

7. RAZRED 
➢ Izbrali so si podtemo:  
 Poklici preteklosti, sedanjosti in prihodnosti 
➢ Izvedli so intervju s fizioterapevtom in predstavili njegovo Physioprakse.  

 
8. RAZRED 
➢ Predstavili so svojo vizijo, kje se vidijo čez 10 let (poklic, študij).  
➢ Zapisovali osebni dnevnik Moj dan čez 15 let.  
➢ Izvedli so tehniški dan na temo Spoznajmo srednje šole.  

 
9. RAZRED 
➢ Zbrali in predstavili so svoje izbire za nadaljevanje šolanja in 
➢ pri iskanju poklicnih poti. Izbrane poklice so predstavili z opisi in slikami.  
➢ Njihove poklicne izbire so naslednje: 

poklic/šola število učencev 

zdravstveni tehnik 4 

bolničar/negovalec 1 

kozmetični tehnik 3 

mehanik 1 

kemijski tehnik  1 

gimnazija 5 

vzgojitelj 3 

strojni tehnik 6 

trgovec 1 

ekonomski tehnik  2 
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NAŠE UGOTOVITVE IN SPOZNANJA 

• Nekoč so mladim poklic določili starši, danes si ga lahko izbereš po svoji želji.  

• Za opravljanje poklica potrebuješ: znanje, spretnosti in veščine ter dobre delovne navade.  

• Znanje je koristno in nas bogati.  

• Pri izbiri poklica so pomembna močna področja in značajske lastnosti.  

• Pot do željenega poklica je naslednja:  
o začetno navdušenje do poklica, 
o trdo in vztrajno delo v procesu izobraževanja, 
o v službi pa veselje do dela in njegovo vestno opravljanje.  

• V današnji družbi je vsak poklic potreben in ga moramo spoštovati ter ceniti delo.  

• Še vedno obstaja delitev na ženske in moške poklice.  

• Vsak poklic ima dobre in slabe plati.  
 

Zapisala Silva Lutar, mentorica ŠOP 
 
 

NAJVEČ MI POMENITA USPEH IN ZADOVOLJSTVO MOJIH STRANK 
 

 
 
 
 
 
 
 Foto: https://vestnik. si/clanek/aktualno/prekmurec-mihael-magdic-zeli-
povezati-klube-z-obeh-strani-meje-799074  
 

Mihael Magdič je diplomirani fizioterapevt, ki ljudem ne pomaga reševati le njihovih zdravstvenih 
težav, temveč jim zna prisluhniti in priskočiti na pomoč v različnih stiskah. O njegovem delu se je 
z njim pogovarjala hči Nuša, učenka 7. a OŠ Turnišče.  
 
1. Ste Slovenec na delu v Avstriji, kot sami pravite, in sicer od leta 2003. Že kar nekaj let pa imate 

v Bad Radkersburgu zasebno fizioterapevtsko prakso. Kaj vas je prepričalo, da ste šli po tej 
poti? 
 
Za zaposlitev v Avstriji sem se leta 2003 odločil po vabilu na razgovor o zaposlitvi v Zdravilišču 
Bad Radkersburg. Zaradi stalne želje po samostojni poti sem se leta 2012 odločil za zasebno 
fizioterapevtsko prakso.  
 

2. Kakšni pa so bili vaši delovni začetki? Česa se najbolj spominjate iz teh časov? 
 
Po končani srednji zdravstveni šoli in zaključku služenja vojaškega roka sem bil kot pripravnik 
zaposlen v Zdravstvenem domu Murska Sobota – Beltinci. Tam sem opravljal delo 
zdravstvenega tehnika v otroškem dispanzerju. Iz tega obdobja se najbolj spominjam 
opravljanje vsestranskih zdravstvenih pregledov otrok. Po opravljenem pripravništvu sem 
nadaljeval s študijem fizioterapije in se leta 2000 zaposlil kot diplomirani fizioterapevt 
pripravnik v Splošni bolnišnici Murska Sobota, kjer sem deloval na vseh oddelkih.  
 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/prekmurec-mihael-magdic-zeli-povezati-klube-z-obeh-strani-meje-799074
https://vestnik.si/clanek/aktualno/prekmurec-mihael-magdic-zeli-povezati-klube-z-obeh-strani-meje-799074


 

ŠOLSKI PARLAMENTARCI 

 

Štrki 2021 

 

29 

3. Zakaj ste se odločili za poklic fizioterapevta? Je to bila vaša prva izbira? 
 
Po končanem pripravništvu zdravstvenega tehnika sem želel svoje izobraževanje nadaljevati z 
nekim študijem v zdravstvenem poklicu. Izbiral sem med sanitarnim inženirstvom in 
fizioterapijo, nakar mi je bil priporočen študij fizioterapije.  
 

4. Ali bi izbrali enak poklic, če bi danes izbirali? 
 
Tudi danes bi vsekakor izbral enak poklic. Spoznal sem , da me delo z ljudmi zelo veseli. Všeč mi 
je, da je delo raznoliko. Nudi pa tudi dobre možnosti za zaposlitev in zaslužek.  
 

5. Kaj svetujete tistim, ki jih zanima ta poklic, katere veščine, spretnosti in sposobnosti so 
predvsem potrebne za to delo? Kako poteka šolanje? 
 
Za opravljanje tega poklica je potrebno dobro znanje iz biologije, fizike, sociologije, geometrije 
in latinščine. Potrebna je komunikativnost ter sposobnost razumevanja sočloveka, znati 
ugotoviti in rešiti zdravstvene težave ljudi. Izobraževanje pa poteka tako, da je po opravljeni 
splošni ali poklicni maturi možnost vpisa v program rednega ali izrednega študija fizioterapije. 
Študij traja šest semestrov, tj. tri leta. Nato se izobraževanje nadaljuje z devetmesečnim 
pripravništvom in strokovnim izpitom na ministrstvu za zdravje. Seveda pa so tudi po tem 
formalnem zaključku izobraževanja potrebna stalna dodatna usposabljanja v obliki tečajev.  
 

6. Kakšne so možnosti zaposlitve v našem pomurskem okolju? 
 
V našem pomurskem okolju so možnosti zaposlitve dobre. Fizioterapevt se lahko zaposli v javnih 
in zasebnih fizioterapevtskih ambulantah, zdraviliščih, domovih za starejše občane in Splošni 
bolnišnici Murska Sobota.  
 

 
 



 

ŠOLSKI PARLAMENTARCI 

 

Štrki 2021 

 

30 

7. Kako poteka vaš običajen delovni dan? 
 
Moj delovnik traja od ponedeljka do petka. Vsak dan začnem ob 8. uri in brez premora delam 
do 16. ure. Stranke imajo termine naročene na vsako polno uro. Za stranke, ki ne zmorejo priti 
v mojo ambulanto, nudim tudi obisk na domu. Ob vikendih in praznikih ne delam. Vsekakor pa 
si privoščim tudi dopust in počitek.  
 
 

8. S katerimi vrstami poškodb ali drugih težav z zdravjem se najpogosteje srečujete pri svojem 
delu? 
 
Največ je ortopedskih težav. To so težave na hrbtenici in sklepih. Ogromno je delovnih poškodb 
rok in ramen ter športnih poškodb kolen.  
 

9. Kaj vam je pri vašem delu najbolj pomembno?  
 
Pri mojem delu mi največ pomeni uspeh in zadovoljstvo mojih strank. Lepo je videti, kako lahko 
spet živijo brez bolečin, se normalno gibljejo in delujejo v svojem okolju.  
 

       
 

10. Poleti ste prevzeli vodenje Lions kluba Bad Radkersburg – Mureck (Radgona – Cmurek) in tako 
postali prvi Slovenec na čelu enega od avstrijskih Lions klubov. Kaj vas je spodbudilo, da ste 
se pred šestimi leti vključili v to dobrodelno organizacijo? 
 
Dobrodelna organizacija Lions Clubs International mi je znana že od moje mladosti. Moj oče je 
bil namreč prvi ustanovni predsednik Lions kluba Murska Sobota. Pred štirimi leti pa sem se 
pridružil Lions Clubu Bad Radkersburg – Murec na podlagi vabila tamkajšnjih članov. Vesel sem, 
da sem prvi Slovenec, ki je predsednik enega od avstrijskih Lions klubov. Toda trenutni 
epidemiološki položaj mi na žalost preprečuje uresničevati moje načrte in cilje vodenja.  
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11. S čim se v svojem prostem času še ukvarjate in kaj vas še posebej veseli? 
 
Svoj prosti čas najraje izkoristim za druženje s svojo družino, moj konjiček pa so avtomobili. Ker 
imam dva starodobnika, sem tudi član Motokluba "Veterani" Murska Sobota.  
 
Hvala, da ste si vzeli čas in odgovarjali na naša vprašanja.  
 
Hvala tudi vam za povabilo. Bilo mi je v veselje.  
 

Nuša Magdič, 7. a 
 
 
 

ARHITEKT 
 

Ko velik bom, 

bom arhitekt. 

Risal načrte 

za mogočne bom zgradbe. 

Orodje moje bosta 

svinčnik in  papir. 

 

Tu most, tam muzej, 

tu hiša, tam graščina. 

 

Mojstrsko delo moje 

občudovali bodo vsi. 

Še najbolj pa mama in ata 

in moji vsi. 

Til Vukan, 5. a  

PESEM O POLICISTU  
 

Policisti in policistke  

ob cesti stojijo. 

Na sebi imajo odsevnik, 

da se v temi bleščijo. 

 

Ustavljajo tiste, ki mimo pridrvijo, 

in jih z visokimi kaznimi oglobijo, 

 

Če si kdaj v stiski, 

pokliči 113 

in policist brž k tebi pridrvi.  

Nikola Veindorfer, 5. a 
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UGANKE O POKLICIH 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eva Lapoša, 5. a 
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ČETRTOŠOLSKE UGANKE O POKLICIH  
 
Vsak dan nosi črna oblačila, baje prinaša tudi 
srečo, samo za gumb se moraš prijeti in si 
nekaj zaželeti.  

odgovor: (dimnikar) 
 

 Anej K. , 4. a 
 
 
Ko ga vidi pes, zalaja. Včasih pozvoni, včasih pa 
nam v nabiralnik vse spusti. Vozi z avtom ali z 
motorjem se. Vedno nasmejan, vedno pismo v 
roke nam da.  

odgovor: (pismonoša) 
 

Matic Dominko, 4. a 
 
 

Na mizi računalnik ima, miško ter tipkovnico, to 
je (računalničar).  

 
Rdeči nosek ima in zeleno lasuljo, to je (klovn).  

 
Zoja Bojnec, 4. a 

 
 

Kdo je to, ki v lonec zelenjavo meče, nato pa z 
zajemalko juho ven privleče? 

odgovor: (kuhar) 
 

 Maj Hozjan, 4. a 
 
 

Riše stavbe in načrte, kdo je to, ugani zdaj!  
(arhitekt) 

 
S patruljo so na cesti in ustavljajo, danes jih je 
že veliko.  

(policisti) 
 
V šoli poučujejo in na tablo pišejo.  

(učiteljice) 
 
Ukvarja se s steklom in reže po meri.  

(steklar) 
 

 Erik Halas, 4. a 
 
 
Koplje, koplje pa ni krt, 
tudi ne angleški hrt.  
Stare išče nam stvari, 
da muzej z njim obogati.  

(arheolog) 
 

Vid Kuzma, 4. a 
 
 
Jih cepi in zdravi, 
ter jih neguje, 
čeprav so kosmati, se nič ne boji.  

(veterinar) 
 

 
 Evelin Lebar, 4. a 
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VETERINAR 
 

 
Nadja Kavaš, 5. a 

 

MODNA OBLIKOVALKA 
 

 
Iris Ritlop, 5. a 
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Iris Ritlop, 5. a 

 
 

KO BOM VELIKA 
 

Ne vem še, kaj bom, ko bom velika. 

Morda prodajalka, šivilja ali pa slikarka. 

Rada sem doma, zato bom mogoče mama, 

še rajši potujem, morda bom šoferka. 

Ne vem še, kaj bom, ko bom odrasla. 

Rada bi še ostala otrok, 

mama pravi, da je zamisel krasna. 

 
Hana Krenos, 5. a 
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Zoja Mertik, Jaz – učenka 1. a, 1. a    Zoja Mertik, Jaz – veterinarka, 1. a 

 

 
ČETRTOŠOLSKE PESMI O POKLICIH 

 
Riše in čečka najrazličnejše zgradbe, 

on riše hiše in bloke.  
 

Ko na gradbišče on pojde, reče: 
Odlično je to zgrajeno, 

kot napisal sem, je narejeno.  
 

Nariše še del stavbe in reče: 
To naj še zgradijo. 

 
 Taša Čizmazija, 4. a 

 
CICI VICI NA POLICI 

 
Cici vici na polici 

v knjižnici že spet sedi 
in v knjigo napiše črko i.  

 
Knjižničarka ji zakliče: 

Cici vici, kaj spet delaš na polici! 
Pišem črko i. 

 
Tega ne smeš, zakliče knjižničarka, 

Cici vici odloži svinčnik 
in zradira črko i.  

Knjižničarka jo pogleda 
ter se ji nasmeji.  

 
 Evelin Lebar, 4. a 

 
 

ARHITEKT 
 

Dela načrte za gradnjo 
novih objektov, riše hiše, 

zgradbe in spomenike.  
Obvladati mora komuniciranje 

in biti mora vztrajen, 
ker včasih dela pozno v noč.  

 
Dela v pisarni ali na gradbišču, 

rabi računalnik z risalnimi programi.  
Oblikuje manjše predmete, 
kot so svetila in pohištvo.  

 
 Tija Mataič, 4. a 
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KO BOM VELIKA, BOM ...  
 

Zdaj je še težko 
izbrati svoj strasten poklic.  
To ve vsak, ki ga še nima.  

 
Veliko poklicev na voljo je še, 

a kdo ve, kateri je pravi.  
Morda bom kirurginja, 

morda vzgojiteljica, tega ne veš, 
dokler ne začutiš.  

 
Kaj naj pa zdaj, 

nikoli ne bom vedela, 
kaj bom zares.  

Kako to, da vsi že vedo, 
samo jaz ne vem, kaj bi postala? 

 
Ah, pa saj imam čas, 

da izberem svoj poklic.  
Zdaj je še nejasno, 

a ko bom velika, natanko bom vedela, 
kaj si želim.  

 
 Hana Palatin, 4. b 

 
 

POKLIC 
 

Drobna ptička na veji sedi, 
mene pa prihodnost skrbi.  

Vesele pesmi žvrgoli, 
po glavi mi tisoč poklicev roji.  

 
Želim si poklica, kot mama, 

da fizioterapevtka bi postala.  
A zdaj mi pesem ptiča srček greje, 

o tem bi raje kdaj pozneje.  
 

 Ivana Lutar, 4. b 
 
 

VZGOJITELJICA 
 

Ko bom velika, 
bom babičina slika.  

Ker otroke imam rada, 
bom vzgojiteljica mlada.  

 
Z otroci rada se igram, 
saj jih zelo rada imam.  

Ko otroci jočejo, 
jih vzgojiteljice božajo.  

Pravljice jim berejo 
in se z njimi smejejo.  

To bo moj poklic, 
do otrok poln skic.  

 
 Ana Pintarič, 4. b 

 
 

ASTRONAVTKA 
 

Ko bom velika, 
bom astronavtka, 

letela bom v širno nebo.  
 

V službo letela bom kar z raketo, 
prehitevala satelit, meteorite, zvezde, 
mogoče še neznane leteče predmete.  

 
Kosilo bo brozga iz konzerve, 

dunajskega zrezka ne bo.  
Upam, da od brozge 

ne bo mi slabo.  
 

Na Luno stopila, 
slovensko zastavo zabila, 

kamenje pobrala, hitro v raketo, 
potem pa z nadzvočno hitrostjo domov.  

 
Najbolj vesela bom, 

ko vas bom spet videla, 
čisto od blizu, 

ko po trdnih tleh hodila bom okrog.  
 

 Sofija Novak, 4. b 
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SPODBUJAMO PRIJATELJSTVO 
 
Učenci OPB IIIa so sodelovali v projektu Spodbujamo prijateljstvo - letos že četrtič. Namen projekta 

je spodbujati otroke k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. 

Skozi ustvarjanje in razmišljanje so učenci želeli pridobiti odgovor na vprašanje: Kakšen bi bil svet 

brez prijateljstva? Nastal je plakat, na katerem je vsak učenec narisal svoj obraz, Eva Lapoša pa je 

opisala svoje občutke v pesmi Če prijatelja ob tebi (obljavljamo jo v rubriki Šolski pesniki) … (D. Z.)  
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OD SPLETNE BLIŽINE DO SRČNE BOŽIČNE TOPLINE 
 
Odzivi učencev 3. b na decembrsko (2020) spletno praznično kulturno prireditev 
VID - Ko sem gledal prireditev, sem prepoznal domače okolje.  
ERIK - Prostor, v katerem so nastopali učenci, je bilo obdan s knjigami.  
KATI - Razmišljam, da je zelo težko narediti takšno zanimivo prireditev na daljavo.  
KAJA - Spoznala sem, da je France Prešeren pozabil na vse svoje skrbi, ko je zagledal otroke.  
ANJA - Spoznala sem, da so otroci Franceta Prešerna klicali dr. Fig.  
TIM - Prireditev mi je bila zelo všeč, gledali smo jo bolj zbrano in mirno kot v telovadnici ali jedilnici.  
ALJA - Pesmi so bile zelo lepo zapete.  
LEON - Meni je bilo zelo lepo, ko je Taj igral na harmoniko pesem Slovenija, od kot lepote tvoje.  
ALJAŽ - Navdušile me je učenka, ki je opisovala, kako zelo rada bere.  
IZA - Meni je bilo zanimivo, ker sta bila nastopajoča iz 2. r. v okvirju stare televizije.  
SABRINA - Jaz sem se lepo počutila, ko smo vstali in peli himno.  
TILEN - Užival sem ob poslušanju harmonike.  
JULIAN - Ob dramatizaciji učencev iz 2. r. sem spoznal tudi, da je mama Franceta Prešerna hotela, 
da bi postal duhovnik in da je živel v zelo revni družini.  
 
 
 

 
Maks Ritlop, Nevihta , 1. a 
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MOJ ŠPORTNI DAN NA DALJAVO 
 
Pozimi smo se zapodili v šoli na daljavo tudi med sneg in nastalo je marsikaj. Učitelj športa Stanko 
Kreslin nam je izbrskal nekaj naših snežnih umetnin:  
 

     
 

     
 
 
LIJA (obupano): Kako je lahko ena kepa snega tako težka? 
DEDI (hihitaje): Hop, dobro jutro, Lija.  
LIJA: Dobro jutro.  
ATI (vesel): Potrebuješ pomoč, Lija? 
LIJA (mirno): Ja, prosim.  
ATI: Prinesi še ostale kepe.  
LIJA (obupano): Če pa so težke.  
ATI: Potrudi se, da bo snežak tak kot mora biti.  
LIJA (zadovoljno): Uspelo mi je, potrebujem še korenček za nos, kamne za oči in usta.  
ATI (ponosno): Zelo lep snežak. Bravo!!! 
 
Premor in oddih.  
 
ATI (radovedno): Kaj pa sedaj sledi? 
LIJA (navdušeno): Sankanje.  
ATI (smehljaje): Vzemiva sanke in greva na igrišče. Tam je hrib, po katerem se boš sankala.  
LIJA (veselo): Ja, greva. Sanke bom sama nesla.  
 
Gresta po ulici do nogometnega igrišča.  
 
ATI: Tukaj sva. Pojdi na hrib in se poženi s sankami.  
LIJA (navdušeno): Juhu, uživam na snegu.  
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Lija se sanka po bregu, ati jo fotografira in se veseli nad tem, kako njegova hčerka uživa.  
 
ATI (radovedno): Kaj naju zdaj čaka? 
LIJA (se prime za glavo): Kepanje v tarčo. Imaš idejo, kje bi naredila tarčo? 
ATI: Predlagam, naj bo tarča plastenka. Postavila jo bova na mizo. Ti si boš pripravila kepe in igra se 
lahko začne.  
LIJA (v pričakovanju): To bo pa zabavno.  
ATI: Si pripravljena? Ena, dve, tri in igra se lahko začne.  
LIJA (smehljaje): Nisem zadela.  
ATI (se prime za glavo): Potrudi se, tudi v drugo ti ni uspelo! 
 
Igra zadetki snežnih kep v tarčo se nadaljuje. Lija se trudi zadeti plastično plastenko, ati jo 
fotografira.  
 
LIJA (smehljaje): Pa mi je uspelo vsaj štirikrat zadeti v tarčo.  
ATI: Lija, naslednja naloga pa je? 
LIJA (premišljuje): Aha, angelček v snegu.  
ATI: Pa bodi snežni angelček.  
 
Lija se uleže na sneg, krili z rokami in dela snežnega angelčka.  
 
LIJA (nekoliko utrujeno): Zdaj bi se mi prilegel topel čaj. Sprehod bo v popoldanskem času.  
 
Lijo že čaka topel čaj. Z atijem sedita za mizo in se pogovarjata o zanimivo preživetem dopoldnevu 
in dogodivščinah na snegu.  
 

Lija Oprešnik, 6. a 
 

 
Pia Padar, Moja muca, 1. a
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ČAROBNA KRONICA PRI MENI 
(Poustvarjanje po slovenski ljudski pravljici Bela kača s kronico) 
Šla sem na sprehod. Videla sem princa s krono v roki. Okoli so bili obešeni plakati. Na plakatih je 
pisalo: "Vse ženske, pridite na tekmovanje. Tista, ki zmaga, dobi krono. " Premišljevala sem in se 
odločila, da grem tudi jaz. Bilo je polno težkih izzivov, ampak sem vseeno zmagala. Dobila sem krono. 
Toda jaz sem si želela princa. Krona je imela čarobno moč. Pričarala mi je princa. Poročila sva se in 
živela srečne dni.  

Eva Režonja, 2. b  
 
 
MOJE ČAROBNO POTOVANJE 
(Poustvarjanje po pravljici Moj dežnik je lahko balon) 
Nekega dne mi je bilo dolgčas. V roke sem vzela kuhinjsko krpo. Rekla sem ''ČIRA ČARA'' in sem 
poletela v zrak. Priletela sem v deželo Bazenarija. Tam sem videla velike tobogane, bazene, 
skakalnice in igrala. Srečala sem tudi svoje prijatelje in smo se zabavali. Na čarobnem potovanju sem 
se počutila veselo. Iz Bazenarije sem si vzela napihljivo blazino in poletela domov. Doma sem z 
blazino skočila v bazen.  

Nadja Lebar, 2. b 
 
 
MOJE ČAROBNO POTOVANJE 
(Poustvarjanje po pravljici Moj dežnik je lahko balon) 
Morala sem veliko brati. Ni mi bilo všeč, zato sem knjigo porinila vstran. Zaželela sem si, da bi lahko 
bila sama v pravljici. Knjiga se je povečala in odprla so se čarobna vrata. Vstopila sem v deželo 
pravljic. Tam so bili Peter Pan, palčki, muca Copatarica, volk, Pepelka in še veliko drugih junakov. Vsi 
so bili prijazni. Zabavali smo se, plesali in peli. Ko so se prikazala vrata, sem morala domov. Doma 
sem ugotovila, da znam vse pravljice na pamet. Tako mi ni bilo treba več brati.  

Lora Dominko, 2. b 

 
Nik Magdič, Moj prosti čas, 1. a 
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MOJA ŠOLA IZ SANJ 
(Poustvarjanje po pesmi Barbara Gregorič Gorenc - Šola) 

Moja šola iz sanj bi se imenovala Šola magije. 
Stala bi globoko skrita v gozdu. Bila bi črne barve. 
Okna in vrata bi bila temno vijolične barve. 
Notranjost bi bila svetlo vijolična. V njej bi bile 
tudi postelje, mize, stoli in omare. Bile bi roza 
barve. Učitelji bi imeli brade in črne klobuke. 
Učili bi se o čarovnijah. Znali bi pričarati obložene 
kruhke, igrače, mavrico in mnogo drugih stvari. 
Učenci bi bili oblečeni v uniforme. To bi bila šola 
veselja in velikih znanosti.  

Žiga Raj, 2. b 
 

 
MICI KRADE DARILA 
 

  
 Luka Toplak, 2. b 
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INTERVJU S COPRNICO ZOFKO 
(medijska ustvarjalnica) 
 
EVA:  Pozdravljeni, ga. coprnica! 
  (Coprnica Zofka se kamer, ki so za novinarko Evo, tako prestraši, da pade s stola. )  
ZOFKA:  Živijo, čudna ženska, za katero stoji na stotine strašljivih naprav!  
EVA:  Oh, gospa! To so le naše kamere, ne bojte se! Kako pa vam je ime? 
ZOFKA:  KAMERE?! … O, … ime mi je Zofka, kličejo me tudi Zofi! 
EVA:  V redu, ga. Zofka. Pa začnimo z vprašanji. Kako se življenje v vašem svetu razlikuje od 

našega? 
ZOFKA:  Kolikor sem videla danes, ko sem se peljala k vam, se precej razlikuje. Namesto vaših cest, 

po katerih se vozijo čudne škatlice, imamo mi vsak svojo metlo, ki nas po zraku ponese, 
kamor si naše coprniško srce zaželi. Na povodcu ne peljemo kosmatih bitij na sprehod kot 
vi. Za ljubljenčke imamo prelepe krastače na verigah, ki sploh ne rabijo telesne aktivnosti 
in zato le stražijo pred vrati hiše. Vi ne morete brez družbe in prijateljev, mi pa smo po 
naravi samotarji. To ne pomeni, da se ne družimo čisto nič, pač pa, da ne maramo ravno 
družbe. Če smo predolgo skupaj, se lahko začaramo v krastače.  

EVA:  Hvala za bogat in natančen opis. Zanima me tudi, kako poteka šolanje pri vas.  
ZOFKA:  Namesto šol, v katerih se vaši potomci učijo, imamo za mlade coprnice in coprnike 

podzemne prostore, v katere jih za cela tri leta (brez počitnic) zapremo za rešetke. Dobijo 
stražnike, ki pazijo, da ne pobegnejo, in se vsak dan izmenjujejo. Učijo jih letenja, vse vrste 
zvarkov, čarobnih urokov … Če prekršijo kakršno koli pravilo, dobijo kazni, ki so precej hude. 
Najhujša obsodba v coprniški "Veliki knjigi kazni in kaznovanja" je, da te z ultra močno in 
hitro metlo odpeljejo v vesolje in te tam pustijo samega, brez vsega, za ves teden. Nikomur 
še v zgodovini ta tri leta niso bila pogodu. Coprniki in coprnice že stoletja protestirajo in 
nasprotujejo tej ˝tradiciji˝, saj se jim zdi, da je to mučenje mladih. Naš vodja ˝VELIKI 
COPRNIK˝ pa meni, da se oni tako iz otrok spremenijo v prave, odrasle coprnike in coprnice.  

EVA:  Ojoj! To je pa res hudo! Naši otroci, ki imajo v šoli tople obroke, prijatelje, počitnice itd., pa 
mislijo, da je naša šola strašna. Sploh si ne predstavljajo, kaj doživljajo vaši otroci! Omenili 
ste tudi, da imate vodjo. Mi lahko poveste kaj več o njem? 

ZOFKA:  Naš vodja ˝VELIKI COPRNIK˝ je (kot vam že ime pove) coprnik. Kot vi svojega vodjo, ga ne 
izvolimo mi, drugi coprniki in coprnice, pač pa svoj naziv in dostojanstvo podeduje. Našemu 
zdajšnjemu vodji je ime Krut Nosljač. Vsi se ga bojimo, saj je edini coprnik, ki lahko kaznuje 
s smrtjo, brez da bi bil za to kaznovan. Večkrat na leto naredijo njegovi služabniki v 
spremstvu vojakov evidenco. Takrat pregledajo vse vasi in mesta, vse hiše in vse coprnike 
in coprnice. Če odkrijejo kar koli človeškega, imajo dovoljenje uničiti vse v bližini. To delajo 
zato, ker je največji strah ˝VELIKEGA COPRNIKA˝, da bi nas ljudje odkrili. ˝VELIKI COPRNIK˝ 
naj bi živel visoko med oblaki, vendar tega ne morem zagotovo trditi. Nihče ni popolnoma 
prepričan, kje živi. Tega mi, drugi coprniki in coprnice, ne bi smeli vedeti. Kljub temu da naj 
bi bil dobro zavarovan, bi mu lahko kdo, ki mu nasprotuje, kaj žalega storil. Več vam o njem 
ne smem povedati.  

EVA:  Nič hudega, saj ste mi povedali dovolj in še več kot sem pričakovala. Zanima me tudi, kakšna 
je hrana v coprniškem svetu.  

ZOFKA:  Jemo stvari, ki si jih zvarimo sami. Najpogostejše in najboljše sestavine so volčje jagode, 
žabji kraki, mačkin rep, blato, sovje perje … Iz njih naredimo slastne pite, juhe, namaze … 
Meni osebno je najboljša jed pita iz krastačjih krakov.  
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EVA  (ob coprničinem pripovedovanju kar požira velike kepe sline od gnusa): O! Vaša hrana se pa 
močno razlikuje od naše! Sledi še zadnje vprašanje. Naše gledalce na socialnih omrežjih 
zanima, kako izgledajo vaše hiše oz. bivališča.  

ZOFKA:  Naše hiše so zgrajene iz ultra močnih materialov. Vrata so iz (mačjih, pasjih, coprniških, 
človeških, krastačjih …) lobanj in kosti. Okna so (skoraj vsa) počena, saj ko se razjezimo, ta 
v hipu popokajo. Na stenah so obešene slike naših prednikov. Ko ti umrejo, njihova duša 
vselej ostane in se zapečati v teh slikah. Bolj znane so kot ˝migajoče slike˝. Lahko se 
premikajo in spuščajo glasove. Za coprnike in coprnice je zelo značilno, da ne čistimo svojih 
stanovanj, lastnine in ostalih stvari. Radi imamo plesen, prah in umazanijo. Vam verjetno 
to ne bi bilo tako všeč. Strehe pri nas pogosto popuščajo, so stare in obrabljene.  

EVA:  Gospa Zofka, hvala vam za vaš čas! Tako smo z današnjim intervjujem prišli do konca. 
Prepričana sem, da so številni ob vaših pripovedih osupnili in na široko odprli oči in usta. 
Upam, da se vidimo še kdaj. Na svidenje! 

ZOFKA:  Adijo! Ava – kadavra, simsala – grim, hokus – pokus, POK! 
    (In coprnica Zofka je skozi okno s svojo metlo izginila na zvezdnatem nebu. ) 
 

Eva Lapoša, 5. a 
 
 

MEDVEDOVA DOBROTA 
 
Pred davnimi časi so za sedmimi gorami in devetimi vodami živele tri deklice. Živele so v revni koči 
na robu gozda skupaj z mamo in očetom. 
Neke zime je njihova mama hudo zbolela. Ker je bilo vse zasneženo, niso mogli do vasi po zdravilo. 
Tri dni so klicali na pomoč, vendar jih ljudje niso slišali. Slišal pa jih je medved, ki so ga prebudili iz 
zimskega spanja. Ta je odšel po pomoč h gozdni vili, ki mu je dala čudežno zdravilo.  
Na poti do koče je v gozdu našel poškodovanega kraljeviča, ki je v sneg padel s konja. Odnesel ga je 
do koče. Bolni mami je dal čudežno zdravilo in povedal, da gre nazaj v brlog na zimsko spanje in da 
naj več ne zganjajo hrupa.  
Mama je naslednji dan ozdravela. Tri deklice so skrbele za kraljeviča. Do pomladi, ko je sneg skopnel, 
je ozdravel in odjezdil v svoje kraljestvo.  
Ko sta kralj in kraljica izvedela, kdo vse je pomagal kraljeviču, sta hotela vsakega nagraditi. 
Služabnike sta s kočijo poslala po družino, ki je od takrat naprej živela v gradu.  
Medvedu so v zahvalo na robu gozda zasadili veliko sadnega drevja in postavili čebeljnake. 
Čez nekaj let se je kraljevič zaljubil v najstarejšo hčerko in se z njo poročil. Priredili so veliko svatbo 
in živeli so srečno do konca svojih dni.  

Vid Kuzma, 4. a 
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Taj Halas, 1. b     Tai Zver, 1. b 

 
 

    
Noel Kuhar, 1. b     Nina Žalik, 1. b 

 
 

ČUDEŽNE MAVRIČNE GOBE 
 
Nekoč pred davnim časi je živela mama, ki je imela tri deklice. Mama je čez sedem let zbolela in 
deklice so skrbele zanjo. Tretja deklica je bila posvojena. Njeni polsestri sta bili včasih zlobni.  
V tem kraljestvu je vladal kraljevič, ki so ga vse deklice v kraljestvu želele za moža. Na nekem plesu 
se je zaljubil v posvojeno deklico. Bila sta zelo srečna. Deklica je povedala kraljeviču, da bi zelo rada, 
da bi mama ozdravela. Obljubil ji je, da ji bo pomagal. Nekoč jima je rekla starka, da bosta čudežno 
zdravilo našla globoko v gozdu na veliki jasi pod starim hrastom. Starka je bila zlobna čarovnica.  
Kraljevič je šel v gozd iskat zdravilo. Zvečer se je za njim odpravila deklica. Ni hodila dolgo, ko je 
zagledala medveda. Tisti medved je bil kraljevič. Domov se je vrnila brez zdravila. Bila je žalostna. 
Deklica je pri večerji povedala sestrama za starko, ki ji je povedala, kje je zdravilo. Prosila ju je, naj ji 
pomagata. Sestri nista verjeli v čudežno zdravilo. Nista ji hoteli pomagati.  
Kraljevič, ki ga je čarovnica začarala v medveda, se ni vrnil domov. Oče je poslal viteze, naj ga 
poiščejo. Deklica, ki je šla zjutraj v gozd, je videla čarovnico, ki je kraljeviča spremenila nazaj v 
človeka. Deklica mu je stekla v objem. Čarovnica je kraljeviča začarala v medveda, ker je tako želela 
njena hčerka, ki je bila zaljubljena v kraljeviča, ta pa je ni opazil. Zato pa je mami naročila, naj ga 
začara.  
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Deklica in kraljevič sta šla ponovno v gozd, saj sta verjela, da ga najdeta. Hodila sta tri dni in tri noči 
in ga nista našla. Nista obupala. Naslednji dan sta prispela na veliko jaso. Tam je stal veliki stari hrast. 
Počasi sta se odpravila do hrasta, saj sta mislila, da je tam še ena past čarovnice.  
Ko sta prišla do hrasta, sta videla nenavadne mavrične gobe. Bila sta presenečena, da je čarovnica 
govorila resnico. Nabrala sta jih polno košaro. V negotovosti sta jih sama preizkusila in gobe so bile 
dobre. Dale so jima moč za vrnitev domov.  
Doma so se vsi zelo razveselili deklice. Sestri nista mogli verjeti, da res obstaja zdravilo. Mama je 
gobe pojedla in ozdravela. Čarovnica in njena hči sta se od sramu preselili v daljno kraljestvo. Mama, 
tri deklice in kraljevič so srečno živeli do konca svojih dni.  
 

Sofija Novak, 4. b 
 

MAGIČNA DEŽELA 
 
Nekoč pred davnimi časi je živela mama, ki je imela tri hčerke. Bile so bogate. Deklice so bile trojčice, 
mama jih je ločila po barvi las. Rjavolasi je bilo ime Emilija, rdečelaski Lucija in črnolaski Mojca. Bile 
so prijazne do vseh, ki so prišli. Vsaka je imela kanček magije v sebi, a zato niso vedele.  
 
Zapadel je sneg in mama je postala bolna. Deklice so rekle, da bodo šle po zdravilo za njo. Ena od 
njih je morala ostati doma pri mami. Ostala je Mojca. Lucija in Emilija sta hodili in hodili ves dan in 
vso noč. Zjutraj sta videli palačo. Iz palače je prišel kraljevič, Bil je kakšno leto starejši od njih. Ko je 
zagledal Emilijo, se je zaljubil. Vprašal je, če potrebujeta pomoč. Povedali sta mu, da iščeta zdravilo 
za bolno mamo. Skupaj so se odpravili na pot. Srečali so medveda. Lucija se ga je zelo prestrašila, 
zamahnila z roko in videla, da je v njej čudežna magija. Medved je začel govoriti in plesati. Poskusila 
je tudi Emilija in magija je bila tudi v njej. Kraljevič jima je povedal, da to ni nič takega, ker vile in vsi 
v palači čarajo. Postali sta mirni in odčarali medveda. Medved je šel z njimi po zdravilo. Ko so prispeli 
na cilj, so videli, da to ni zdravilo, ampak čudežno zdravilo. To je bil cvet čudežne rože, ki bo takoj 
pozdravil mamo. Od dolge poti so bili že zelo utrujeni, zato sta Emilija in Lucija začarali odejo, ki leti. 
Odpeljali so se k bolni mami. Na pol poti je kraljevič vprašal Emilijo, če bi se poročila z njim. 
Odgovorila mu je, da se bosta lahko poročila takoj, ko bo mama ozdravela, in kraljevič se je s tem 
sprijaznil. Lucija je povedala, da se še kraljevič ni predstavil, ni še povedal svojega imena. Povedal 
jima je, da mu je ime Tomaž.  
 
Ko so prišli domov, se je mama medveda in kraljeviča prestrašila, da bi jima kaj naredila. Mami in 
Mojci sta razložili, da sta jima pomagala. Mama se je medvedu in kraljeviču zahvalila. Ugotovila je, 
da sta izvedeli za magijo. Razložila jim je, da se je bala, da bo katera moč izkoristila ali nepravilno 
uporabljala. A Mojca ni hotela razumeti, zakaj je mama to skrivala, in je odšla ven. Lucija je odšla za 
njo in sta se pogovorili. Pokazala ji je, kako se uporablja magija. Šli sta nazaj v hiši, ko se je Mojca s 
tem sprijaznila. Mami so dali čarobno zdravilo in je takoj ozdravela. Emilija je mami povedala za 
poroko s Tomažem in mama se je strinjala. Vsaka od hčerk je našla svojega mladeniča. Vsi so se 
poročili in živeli srečno do konca svojih dni.  
 

Tija Mataič, 4. a 
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ČAROBNA PREPROGA, učenci 1. B 

 
 
ŠESTOŠOLSKI PRAVLJIČARJI  
 

ČUDOVITA MALA GRDOBA 
(Moja pravljica) 
 
Nekoč se je za sedmimi vodami in devetimi gorami razprostiralo čudovito kraljestvo, ki se je 
imenovalo Lepotinček. To je bilo prav posebno kraljestvo, v katerem je vladal cesar, ki je bil zaljubljen 
v modo in v vse, kar je bilo lepo. Oboževal je lepe obleke, lepe ljudi, lepo pripravljeno mizo, celo fižol 
na njegovem krožniku je moral biti lep in lepo zložen. V tem kraljestvu je torej vladala LEPOTA.  
  
Skrb za lepoto je bila zelo zahtevna. Cesar vsega dela ni zmogel več sam, zato je zaposlil prav 
posebnega ministra, ki mu je vsak dan poročal o grdem v kraljestvu. To pa ni bil nihče drug kot Bedak 
Jurček. Ja, Jurček je bil bedak, vendar cesarju to ni bilo pomembno, kajti LEPOTO JE CENIL BOLJ KOT 
PAMET.  
 
Nekega dne, ravno, ko se je cesar z ministrom za kravate in lep vozel pogovarjal o svojih mavričnih 
kravatah, je na grad na svoji kozi Lepotački prijahal Bedak Jurček z novico, da se je zgodilo nekaj 
groznega.  
"Cesar, cesar, nekaj groznega . . . ne groznega, ampak grdega vam moram povedati!" je kričal Jurček.  
"Joj mene, joj mene, naj bo grozno, naj bo strašno, naj bo neumno, samo . . . grdo naj ne bo! GRDEGA 
NE MARAM!" je potarnal cesar.  
Jurček je nadaljeval: "Ko sem na svoji kozi jahal po kraljestvu, sem v ribniku v bližini gore Lepošpičke 
zagledal čudno bitje. " 
"Jurček, če ne boš govoril hitreje, boš za kazen tri dni brez kopanja in v isti obleki, pa še za večerjo 
boš dobil enolončnico, v kateri plavata razmetano meso in zelenjava!" mu je grozil cesar.  
Jurček je hitro nadaljeval: "Kozo sem privezal k drevesu in šel k ribniku. Tam pa ni bil nihče drug kot 
Grdi raček. " 
"Kaj? Kako si je ta mala grdoba upala priti v moje kraljestvo. To je še hujše kot ljudje brez lepotičnih 
pik! Od vseh rac je morala priti ravno ta grda raca!" je kričal cesar.  
Cesar je Jurčku naročil, naj račka pripelje na grad. Ko je raček prišel, je cesarja skoraj zadela kap. 
Malo grdobo si je ogledoval sedem ur in devet minut, nato pa pametno povedal: "Mali, res si malo 
grd!" 
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Raček je mirno stal pred cesarjem: "Presvetli cesar, tak sem se rodil in zaradi svoje zunanjosti sem 
imel že dovolj težav. V vašem kraljestvu mi je všeč. Tukaj sem srečen. Če pa vam je moj izgled bolj 
pomemben kot moje srce, pa lahko odidem." 
Cesarju je bil raček naenkrat všeč, zato mu je rekel: "Hočem, da ostaneš, vendar mi moraš pustiti, 
da te polepšam."  
"Prav," je skromno odvrnil raček.  
 
Cesar je res držal obljubo. Raček je moral redno telovaditi, hoditi na manikuro in pedikuro, si barvati 
perje in loščiti kljun. Čez sedem dni je cesar na svojo grozo ugotovil, da je raček še zmerom grd, 
vendar ga to ni več tako motilo, kajti raček je bil dober in prijazen.  
 
Počasi so tekli dnevi in tedni in nekega jutra je na grad na svoji kozi spet prijahal Bedak Jurček z 
novico, da je v ribniku blizu gore Lepošpičke zagledal najlepše bitje v kraljestvu.  
Cesar je skočil k Jurčku na kozo in skupaj sta prijahala do ribnika. Tam sta zagledala čudovitega 
laboda. Cesar je v njem hitro prepoznal grdega račka, svojega dobrega prijatelja.  
 
Ko je račka objel, je spoznal, da je raček bil že ves čas lep labod, tudi ko se je skrival za grdo 
zunanjostjo. Cesar je račka razglasil za pametnega cesarjevega svetovalca in vsi so živeli srečno do 
konca svojih dni.  

Julija Duh, 6. a 
 
 

VESOLJSKI DEČEK 
(Moja pravljica) 
 
Nekoč je za devetimi gorami, za sedmimi vodami ter tremi gozdovi taval astronavt. Ime mu je bilo 
Jakob. Vedno je bil oblečen v vesoljsko opremo, ni bil velik in ne majhen in rad je pil marelični sok. 
Star je bil enajst let. Imel je svojo žival lamo, ki ji je dal ime Oskar. Lamo se je naučil jahati čisto sam, 
saj ni imel družine. Vse bližnje je izgubil sredi vojne. On pa je vojno preživel zato, ker so ga oblekli v 
astronavta, ko je bil star dve leti. Zdaj se sprašujete, zakaj ni prerasel obleke, kajne? Ni je prerasel 
nikoli in je nikoli ne bo, saj obleka stalno raste z njim.  
In preberite, kaj se mu je pripetilo nekega dne v puščavi.  
 
"Hej, Oskar! Si buden?" je vprašal Oskarja Jakob. Oskar je samo zatopotal. Jakob je navdušeno rekel:  
"Glej, Oskar, glej, kako lep dan v puščavi. Zadosti lep za iskanje vode ter novega bivališča. " Pojedla 
sta, kar sta imela, ter odšla na dolgo, dolgo pot. Hodila sta in hodila in srečala starca z dolgo belo 
brado. Pozdravil ju je in rekel: 
"Tukaj v tej pusti puščavi ne morem več živeti. Moje telo se bo spremenilo v tri kamne različnih barv, 
ki jih morata odnesti glede na zemljevid do templjev vode, ognja in narave. Zeleno obarvan kamen 
morata nesti v tempelj narave, modro obarvanega v tempelj vode, rdečega pa v tempelj ognja."  
Nato je kar izpuhtel. Nebo se je odprlo in zaprlo za njim.  
Jakob in Oskar sta se spogledala, nato pa vse kamne spakirala v nahrbtnik. Pogledala sta zemljevid 
in se odločila, kam bosta šla najprej.  
Odločila sta se, da bosta najprej šla do templja vode. Hodila sta dolgo in med potjo srečala Vikinga. 
Vprašal ju je, kam sta namenjena. Istočasno sta odgovorila: Jakob je povedal, da k vodnemu templju, 
Oskar pa je pljunil Vikinga na sredino čela. Viking, ki mu je bilo ime Trorogli, je bil najbolj zloben 
Viking svojega ljudstva. Torej ni čudno, da ju je zavedel na napačno pot. Šla sta in šla ter prišla do 
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vasi, v kateri so živeli Goblini. Z njimi se nikoli nihče ne razume, zato sta se obrnila in hodila nazaj do 
razcepa. Odšla sta do templja vode in vstavila modri kamen.  
Spet sta pogledala zemljevid. Odločila sta se, da bosta pot nadaljevala k templju narave. Na razcepu 
jima je načrte prekrižala visoka smreka. Ustavila ju je s svojo veliko vejo. Jakob se je zelo ustrašil in 
padel, Oskar pa se je kar pokakal. Drevo ju je prijelo in dalo na pravo stezo. Naprej sta šla z odprtimi 
usti.  
 
"Nisem si mislil, da bom kaj takega doživel," je nepričakovano rekel Jakob. Oskar je prestrašeno 
prhnil v Jakoba, ta pa je navdušeno rekel: 
"Končno sva tukaj. " 
"Tukaj bova prespala do jutri," si je mislil Jakob. Medtem je objel puhastega Oskarja in zaspal.  
Naslednje jutro ju je zbudil majhen robot. Zdaj sta že vedela, kje je tempelj ognja, tako da so šli 
skupaj tja, ker je robot hotel z njima. Prišli so do vražjega vraga. Ta jim ni hotel povedati, kam naj 
gredo. Zato je robot hotel priti tja zgrda in je rekel: 
"Imam laserske oči! Nočeš čisto nič z mano?" Vrag se je samo smejal iz majhnega robota, a ta se je 
razjezil in ga ubil, da je šel v pekel. Zdaj so tekli do templja, da položijo rdeči kamen na pravo mesto. 
In tako je bilo.  
Ostal jim je še zeleni kamen. Tega so vrgli v oazo sredi puščave.  
Ko so to naredili, se je spet pojavil tisti starec in rekel Jakobu: 
"Zdaj pa si lahko nekaj zaželiš."  
In Jakob, mladi astronavt, je odgovoril: 
"Hočem, da me posvojijo."  
Želja se mu je izpolnila. Starec je šel nazaj v nebesa, Jakob, Oskar in robotek pa so odslej srečno živeli 
pri prijazni družini do konca svojih dni.  

Marko Pozderec, 6. a 
 

 
Lina Tkalec, Moja družina, 1. a 
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REŠEVANJE RDEČE KAPICE 
(Zamešana pravljica) 
 
Nekoč je za devetimi gorami in devetimi vodami živela Trnuljčica. Nekega dne je šla v gozd nabirat 
maline, a jih ni našla. Opazila je, da se je v grmu nekaj zableščalo. Bila je radovedna, zato je šla 
pogledat, kaj se skriva tam. Zagledala je kamen, ki se je svetil kakor lučka. Prepričana je bila, da ima 
čarobno moč, saj se navadni kamni ne svetijo. Skrila ga je v žep.  
Rekla si je: "Mogoče pa mi bo prišel prav." 
Še naprej je iskala maline in razmišljala o čarobnem kamenčku, ko je zaslišala hrup. Zagledala sedem 
majhnih kozličkov in njihovo mamo, kako drvijo proti njej.  
"Kam pa tako drvite?" jih je vprašala.  
"Bežimo pred hudobnim volkom! Pridi hitro z nami, da te ne ujame!" je rekla mama koza.  
Tekli so na vso moč. Opazili so majhno stezico, ki je vodila do hiše na robu gozda. Stekli so naravnost 
proti njej. Potrkali so na vrata. Nihče se ni odzval. Vrata niso bila zaklenjena, zato so vstopili.  
Iz sobe se je zaslišal šibek glas: "Kdo je? Si ti, Rdeča kapica?" 
Prestrašeni so obstali, nato pa se je Trnuljčica opogumila in rekla: "Ne, jaz sem Trnuljčica, z mano pa 
je še sedem kozličkov in njihova mama." 
Babica pa je rekla: "Pridite bližje, da vas bolje vidim in slišim." 
Vse po vrsti si je ogledala in se začudila: "Zakaj ste pa tako zadihani, prestrašeni in rdeči v obraz?" 
"Tekli smo na vso moč, saj nas je lovil velik, zloben volk!" so povedali vsi naenkrat.  
"Ojoj! Kaj pa moja vnukinja Rdeča kapica, ki je na poti k meni?!" je vzkliknila babica.  
Spogledali so se in čeprav jih je bilo strah, so sklenili, da rešijo Rdečo kapico.  
Babica je opazila svetlobo, ki je prihajala iz Trnuljčičinega žepa: "Kaj pa se blešči v tvojem žepu?" 
"Ta kamen sem našla, ko sem nabirala maline," je odgovorila Trnuljčica.  
"A veš, da ima ta kamen čudežno moč? Če pogledaš v njega, lahko vidiš kraje, ki jih drugače ne moreš 
videti. Lahko bi pogledala, kje se nahaja Rdeča kapica," jim je zaupala babica.  
Trnuljčica je pogledala v kamen in res je zagledala Rdečo kapico, kako je na gozdni jasi nabirala rože. 
Ni vedela, kje bi naj bila ta gozdna jasa, saj gozda ni poznala tako dobro. Kozlički pa so takoj vedeli, 
kje je to, saj so se tam velikokrat igrali. Vsi skupaj so pohiteli proti jasi. Tam so res našli Rdečo kapico, 
ki je ravno nabirala rože za babico.  
Vsi naenkrat so ji govorili: "Hitro moramo oditi od tukaj, ker na nas preži hudobni volk!"  
Zbežali so proti babičini hiši. Kozlički so bili tisti, ki so sedaj kazali pot, saj so gozd najbolje poznali. 
Ko so prispeli, se jih je babica zelo razveselila, posebej pa Rdeče kapice.  
Trnuljčica pa je bila radovedna: "Kako ste vedeli, babica, da nam bo čarobni kamen pokazal pot?" 
"Nekoč je ta kamenček pripadal meni, pa sem ga izgubila. Vesela sem, da si ga našla, saj ima veliko 
čudežnih moči: lahko pokaže pot, lahko ozdravi človeka in še kaj," jim je navdušeno razlagala.  
"Potem pa vam ga vračam, mi pa gremo naredit past za volka," je sklenila Trnuljčica.  
Vedeli so, da je v bližini globoka luknja. Zmenili so se, da jo pokrijejo z vejami in listjem ter tako 
pripravijo past za volka. Bili so hitri, nato pa so začeli zganjati hrup, da bi privabili volka. Ta je zaslišal 
glasove in stekel proti njim. Zagledal se je v najmanjšega kozlička, da bi ga ujel. Previdno so se 
pomikali za past in ko je volk skočil, da bi zagrabil najmanjšega kozlička, je pristal točno v pasti. Veje 
so popustile in padel je v luknjo. Zelo so bili veseli. Šli so proti hiši, da bi povedali babici, kako so ujeli 
volka. Videli so jo, kako stoji pred hišo in se smeje. Bili so začudeni, saj že nekaj časa ni mogla iz 
postelje.  
"Kaj se čudite? Čudežni kamenček je naredil še en čudež in mi povrnil moči," je dejala.  
Sedaj so bili vsi še bolj veseli. Znebili so se volka in babica je ozdravela.  
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Čudežni kamenček je babica shranila na varnem mestu, da se ne bi več izgubil. Kdo ve, kdaj bi ga 
spet potrebovali. Veselili so se dolgo v noč, saj so bili varni in živeli so srečno do konca svojih dni.  
 

Alen Čolig, 6. a 
 
 

       
Kaja Erak, Maček Muri, 3. b     Iva Lebar, Maček Muri, 3. b   

 

 
Anja Hozjan, Volk, 3. b 
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LJUBEZEN SKOZI DLAKO 
 
Nekoč pred davnimi časi so živele tri mucke Tačka, Belka in Črnka. Vse tri so bile prečudovite. Tačka 
je bila siva, Belka snežno bela in Črnka, ki se je svetila kot najlepša svila.  
Mucke so bile nerazdružljive. Sprehajale so se po vasi, skupaj hodile na mačje zabave in uživale. 
Nekega dne je v vas prišel prečudovit mačkon Tom. Bil je zelo bogat. V njegovem spremstvu so bili 
služabniki in delavci. Kupil je najlepšo hišo v vasi, kmet in njegova družina s sedmini otroci pa so se 
morali takoj odseliti. Mačkon je bil kljub svojemu bogastvu in ošabnosti zelo žalosten in osamljen. 
Čez čas je imel že sedem prelepih gradov, devet gozdov z bogatim lesom in tri žage, ki so žagale les. 
Bil je znan daleč naokrog. Neko nedeljo mu je siromašen kmet predlagal nenavadno zamisel. Razglasi 
naj, da bi si rad našel nevesto. Završalo je vse naokrog. Na ogled je prišlo dosti različnih muc. Prišle 
so tudi tri lepe mucke.  
Rekel je:"Moja žena bo tista, ki bo imela najlepšo dlako."  
Muce so se začele urejati, začeli so mešati zvarke za lepo dlako, čistila, izdelovati krtače in glavnike. 
Že 12 dni je imel obiske, on pa je vsaki dejal:"To pa ni najlepše." 
 Nazadnje so prišle še tri mucke. Ker je najmlajša bila najbolj skromna, sta prvo poskusili starejši 
sestri. Bili sta zlobni in nevoščljivi in Črnki nista privoščili princa. Prva je šla Tačka. Bila je najstarejša 
med sestrami. Njeno sivo dlako so frizerji oprali in jo posušili s posebnimi krtačami. Na glavo si je 
nadela rdečo pentljo in rep si je skodrala z žico, ki jo je izdelal znani mojster. Mačkon ni bil ravno 
zadovoljen. 
 "Preveč si skuštrana" je dejal.  
Potem je šla Črnka. Ta je imela svileno dlako, ki so jo frizerji zlikali z likalnikom za dlako. Ker je menila, 
da je lepa, se je odpravila kar brez modnih dodatkov, razen parfuma iz kamilic. 
 Mačkon je dejal "Ne dišiš lepo in tvoja dlaka je preveč štrleča."  
Nazadnje se je odpravila še Belka. Belka je bila rada naravna. To sta ji sestri strašno zavidali. Mama 
ji je vedno govorila, da je lepota vzeta iz narave, zato je rada hodila v naravo in tam črpala vso lepoto. 
To so vedele tudi drobne ptičke, ki so ji priskočile na pomoč. Tistega dne je šla v naravo. Okopala se 
je v mrzlem studencu, dlako si je posušila na prečudovitem soncu, potem pa se je povaljala še na 
travniku najlepših cvetov. Cvetovi so ji dlako odišavili, naredili so jo mehko, voljno in zdravo. 
Nazadnje so priletele še nenavadne ptičke, ki so ji božale dlako, jo rahljale in kodrale. S svojim 
nenavadnim čivkanjem so zbudile tudi deset škratkov.  Tudi ti so hoteli pomagati, zato so prinesli 
svoj čarobni napitek za lepoto. To je bil njihov skriti zaklad. Mucka se je približala mačkonu. Cel grad 
je zadišal po njej. Mačkon ni odvrnil pogleda iz nje in se je takoj zaljubil. Takoj se je hotel poročiti.  
Mucka se je prestrašila in zbežala. Njena plahost ga je še bolj očarala.  
Mačkon je ukazal:"Najdite to lepo muco in jo pripeljite nazaj." 
 Ko sta ostali dve muci izvedeli za ta dogodek, sta bili besni. Zavidali sta Belki, zato sta odšli iz vasi. 
Mogoče sta si našli kakšne mačkone. Kdo bi vedel?! 
Mačkon in mucka sta si bila usojena. Čez čas sta se poročila. Imela sta prečudovito poroko in 10 
mladih potomcev. Bila sta srečna do konca svojih dni.  

Lara Petek, 6. b  
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IZ ŠESTOŠOLSKE DOMIŠLJIJE 
 

NENAVADNA RADIRKA 
 
Bil je še en šolski dan. In še en dan z veliko naloge. Imeli smo nalogo pri vsakem predmetu, zato je 
je bilo zelo veliko. Prišel sem domov in se hotel sprostiti z računalniškimi igricami, a mama mi ni 
dovolila, dokler ne naredim naloge. Odprl sem torbo in iz nje vzel zvezke ter začel reševati naloge.  
 Nekaj časa sem reševal, nato pa se zmotil. Z radirko sem hotel zbrisati napačen odgovor, a je v 
peresnici nisem našel, zato sem začel iskati po tleh. Mogoče pa mi je padla na tla. A je na žalost 
nisem našel. Ampak ko sem pogledal nazaj na mizo, je bila na mojem zvezku. To je bilo čudno, a se 
nisem zmenil za to, ker sem še imel veliko naloge. Vzel sem radirko in začel radirati. A ko sem radiral, 
glej ga čudo, sem zaslišal hihitanje. Nehal sem radirati in hihitanje je ponehalo. Spet sem začel 
radirati in spet sem slišal hihitanje. To je bilo zelo neprijetno in me je zmotilo, ker ni bilo nikogar 
okoli mene. Odložil sem radirko in delal nalogo dalje, nato pa sem slišal, da je radirka padla na tla, 
čeprav sem jo malo prej pospravil v peresnico. In ravno ko sem tuhtal o teh nejasnostih in celo 
pomislil, da se mi meša, je radirka začela leteti. Prestrašil sem se in zbežal k mami in ji zmedeno 
kričal ter pojasnjeval vse, kar sem videl, a mi ni verjela. Ko sem se vrnil k mizi, je bila radirka v 
peresnici. Previdno sem se ji približal in jo vzel ven, a se ni nič zgodilo. Odložil sem jo in nato zaslišal 
razločen glas, ki je spregovoril: "Hej, ali se me bojiš?" 
 Prestrašil sem se in pogledal naokoli, a ni bilo nikogar. Nenadoma je radirka letela pred mano. Tako 
zelo me je postalo strah, da sem okamenel.  
Radirka pa je rekla: "Ne boj se me, saj sem prijazna."  
Opogumil sem se in jo vprašal: "Ali si čarobna?"  
"Seveda," je povedala.  
 "Navadne radirke ne morejo govoriti ali leteti, … in ravno zdaj se odpravljam v Afriko na zaslužen 
dopust, ker sem že toliko delala," je veselo razlagala.  
 Vprašal sem jo: "Ampak zakaj?"  
Odgovorila mi je: "Tako pač je. Zdaj pa se mi mudi." In odfrčala je v zrak.  
 Bil sem zelo zmeden, kaj se je pravkar zgodilo. Povedal sem že vsem, kaj sem doživel, a nihče mi ni 
verjel. Mogoče mi verjamete vi.  
 

Mitja Hozjan, 6. b 
 
 

MARSOVCI V MOJIH SANJAH 
 
 Ponoči se zbudim, pogledam na uro in vidim, da se v omari nekaj svetlika. Stopim do omare in 
zaslišim čudne zvoke, odprem omaro in nič ne vidim, saj me svetloba bode v oči. Nekaj malega sem 
vseeno razbral, bilo je dvoje: približno podobno veliki, zeleni, podolgovati glavi, z majhnim telesom 
in črnimi očmi, ki so se premikale po telesu. Spominjala sta me na Marsovca. Podajala sta si neko 
čudno snov, bila je zlata in sluzasta.  
 Hotel sem zapreti vrata omare, ampak Marsovca sta govorila :"E, e, e, e ,e!", zato sem se ustavil. 
Skočila sta iz omare in iz žepa privlekla čudno stvar, pritisnil je gumb in začelo se je zvočno oddajanje, 
podobno človeškemu, a vendarle ne isto: "Žihivhijo, mhidhvha shvha Mahrhsovhcha. 
Phobheghilha shvha ihz phlahnehtha Mharsh, ahja ihme nhamha hje Bhibhi ihn Bhobho. Tha 
zhlahta shluhz hje shche plhnehtha Mharsh. Čhe shrche phadhe vh nahphačhnhe rhokhe ahli pha 
thja phadhe shche dhrhughegha phlahnehta bho shamho nhashal ehn vhelhikh BHOOOM ihn 
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BHOOM! Ihn nhas Mharshovchev nhebho vheč ihn vsahe bhodho phrvzhehli Vhesholhjci ihn, ihn, 
ihn. " In samo glasno je še zapiskalo, kar me je le za kratek čas zbudilo. Marsovca sta nadaljevala z 
razlago:"Mhi mhorhamho tho shrche ohdhnehshthi nhazahaj phrhedhen phrihdhe thisthi khi nhas 
bho vshe uhnhičhil, zhatho mhorhamho hitrho ohdhithi. "  
Odprl je okno in mi rekel, da naj skočim, takrat mi je bilo še vseeno, kaj delam, saj sem bil zelo 
zaspan, samo pa vem, da ko sem skočil, sem pristal sede in da me je neka vrv stisnila okoli pasu in 
preko ramen. Čez par sekund pa VUŠŠŠ, skoraj da mi ni odtrgalo glave, tako hitri smo bili, da so se 
mi zažgali lasje. Skušal sem jih pogasiti, a z rokami nisem segal niti do stola zaradi hitrosti. Bibi se je 
brez težav odpela, prišla do mene, mi pogasila lase in mi nadela kapo, da mi lasje ne bi več goreli.  
S časom smo prešli v breztežnost in na marsovsko postajo. Tam je bilo na tone Marsovcev in tone 
zaskrbljenih zelencev. Oblekli so me v posebno obleko, spet posedli in privezali. V tej ladji je bilo 
veliko boljše, saj sem bil v obleki, ki prepušča samo nežne sile. Kot veste, sem bil zelo zaspan, zato 
se ne spomnim nič od pristanka na Rdečem planetu in tega, da sem se prevrnil in zaspal nazaj. Na 
hrbtu sem trdno pristal na tleh in se takrat končno zbudil, naglo so mi potisnili srce v roke, me prijeli 
za pas in potisnili v veliko luknjo. En Marsovec ni bil zadosti močan in raztegnjen, da bi me držal, 
ampak jih je moralo iti kar deset! Ko sem prišel do dna, sem srce zlil v eno od lukenj, ki so bile tam, 
in takoj sem zaspal. Privlekli so me gor in ob strani vidim Vesoljce, kako AAA … 
 Zbudim se in si rečem :"Oh, hvala bogu, samo sanje so." Vstanem, se oblečem, umijem, počešem, 
si grem skuhat kavo in v predalu vidim sliko s svojim najširšim nasmehom in gorečimi lasmi z Bibi in 
Bobojem. (odlomek) 

Mira Magdič, 6. b 

 
ČOKODEŽELI 
 
 Pred spanjem sem v postelji listala knjigo o vesolju, ki me vedno znova navduši s prelepimi barvami 
in oblikami. Med listanjem me je poneslo v spanec.  
 Znašla sem se na čudnem planetu, kjer namesto dreves rastejo velike lizike različnih barv. Mimo hiš 
iz kart teče čokoladna reka, v kateri se najdejo lešniki, orehi, jagode in drugo sadje. Pot vodi do 
velikega snežno belega slapu, ki je iz mleka. V njem čofotajo majhne ptice pisanih barv. Ob pogledu 
v nebo sem zagledala nešteto mavric, ki so ga krasile. Počutila sem se srečno in zadovoljno. Nekaj 
čudnega, a hkrati čarobnega je bilo na tem planetu. Med občudovanjem zaslišim šepetanje. Obrnem 
se na okrog in zagledam majhna bitja, ki so me spomnila na risanko Smrkci. Bili so prestrašeni, a 
hkrati radovedni, kdo sem. Ne vem kako, začeli smo se sporazumevati preko naših mislih. Ker mi 
niso verjeli, da jim nočem škodovati in da ne vem, kje sem, so me vrgli v globoko čokoladno jamo. 
Poskusila sem plezati, ampak ni šlo, ker se je čokolada topila. Bila sem prestrašena, a hkrati jezna 
nanje, ker mi niso verjeli. Postala sem lačna in sem začela čokolado počasi jesti. Z vsakim grižljajem 
sem postajala večja. Čokolade nisem več jedla, ampak sem jo goltala in kmalu prišla na vrh. Ko so 
me zagledali in videli kakšna velikanka sem postala, so se razbežali. Prosila sem jih, naj ostanejo in 
mi pomagajo priti domov. Z vso silo sem tekla za njimi in jih s solzami v očeh prosila, naj mi 
pomagajo.  
 Naenkrat odprem oči in vidim, da sem v postelji. Uf, kako sem si oddahnila in videla, da so to bile le 
čudne sanje.  

Alina Fortun, 6. b 
 
 

PETER IN NJEGOVI ČEVLJI  
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Peter je tistega petka ves srečen prišel domov iz šole, ker je vedel, da bo vikend. Sezul si je nove 
čevlje, vrgel torbo na tla in skočil na trampolin.  
Ko je skakal po trampolinu, je nenadoma zaslišal, da se nekaj premika. Obrnil se je, vendar ni bilo 
nikogar. Nadaljeval je z igro in spet tisti občutek, da se nekaj premika. Pogledal je naokoli in spet ni 
bilo nikogar. Nato je opazil, da so čevlji na drugem mestu. Zdelo se mu je čudno. Od nekod je prihajal 
glas, ki je govoril: "Zakaj tako čudno gledaš ?" 
Pogledal je naokoli, a ni videl nikogar. Nato je levi čevelj uščipnil desnega, ta je tako zakričal, da se je 
Peter ustrašil in padel s trampolina. Čevlja sta se smehljala iz Petra in ko sta prišla do sape, sta ga 
vprašala: "Ali si v redu?" Peter ni mogel verjeti, da čevlja govorita. Rekel jima je: "Seveda sem v redu 
in zelo začuden." Nato so se spoznali. Čevlja sta mu rekla, da imata dve super moči. Prva je ta, da se 
lahko teleportirata, kamor hočeta.  
Potem sta se nasmehnila in rekla: "Slišim, da se vaša soseda kregata."  
Peter ju je vprašal: "Kako pa to vesta?"  
Pojasnila sta mu, da je njuna druga super moč, da zelo daleč slišita. Nato je desni čevelj rekel: "Če 
hočeva, lahko slišiva do Španije."  
Peter se je začudil.  
Vprašala sta ga:"Kam si že od nekdaj želiš potovati?"  
Odgovoril je:"Vedno sem si želel potovati v Francijo."  
Nato si je obul čevlje in teleportirala sta ga v Francijo. Ko so se hoteli vrniti, se niso mogli. Peter je 
zaskrbljeno vprašal: "Kaj je narobe, da se ne moremo vrniti?" 
 Čevlja sta mu odgovorila: "Ker se nisva že dolgo polnila, sva se izpraznila. " Levi čevelj mu je pojasnil, 
da če se dolgo ne polnita, se več nikamor ne moreta teleportirati, dokler se spet ne napolnita. Petra 
ju je zaskrbljeno vprašal: "Kako se morata napolniti?" 
 Odgovorila sta mu, da se polnita kot telefon, samo polnilec rabita. Peter ni imel polnilca, zato je 
mimoidočega gospoda prosil, ali mu za kratek čas posodi polnilec. Gospod ga je na debelo pogledal, 
saj ni razumel slovenskega jezika. Nato Peter to vprašanje napiše v prevajalnik in ga pokaže gospodu. 
Ta mu posodi polnilec. Stečejo do najbližje vtičnice. Čez pol ure se čevlja napolnita.  
Peter se zahvali gospodu, mu vrne polnilec in se s svojima super čevljema vrne domov.  
Obuje ju vedno, ko želi kam odpotovati. In zdaj vedno vzame s sabo polnilec.  
 

Tai Vučko, 6. b  
 

 
Jakob Ritlop, Supermen (E. A. Linorez), 8. a 
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NEVIDEN V UČITELJSKI ZBORNICI 
 
Če bi lahko postal neviden, kaj bi naredil? To je vprašanje, ki sem si ga postavil jaz, ko sem izumil 
napoj nevidnosti. Zdaj pa prisluhnite tej čudni zgodbi. Začetek je sicer dolgočasno običajen, toda 
potem … 
Budilka začne noreti in noreti. "Ahhh! Utihni že!" se je drl Aleks. Nato vstane iz postelje ter se pripravi 
za šolo.  
 "Dobro, zdržati moram samo še danes, potem pa vikend,” si je v svoji glavi dopovedoval Aleks in se 
zaspan odpravil v pritličje v jedilnico ter pojedel zajtrk, vzel nahrbtnik in si ga nadel na ramena, in je 
bil pripravljen za šolo.  
"Lepo se imej v šoli Aleks," mu reče njegova mama.  
"Ja, adijo," odgovori Aleks in steče na avtobusno postajo ter se usede na razmajano klop.  
"Živijo Aleks," za Aleksom zakriči Mitja.  
"AHH!!" prestrašeno plane Aleks in pade s klopi.  
"Sem ti rekel, da nehaj delati take vragolije!" še vedno prestrašen cvili Aleks.  
"Kaj? Ti si ta, ki se vsakič prestrašiš," odgovori Mitja. Aleks se pobere s tal ter zagleda prihajajoči 
avtobus.  
"O, avtobus je prišel," ga opazi tudi sošolec Mitja.  
"Čakajte!!" zakriči še sošolec Aljoša in se zrine med avtobusne sedeže.  
"O, ta pa je bila blizu," doda Aleks.  
 "Ja, to sem opazil, hvala," odgovori Aljoša.  
"Dobro, sta naredila današnjo nalogo?" radovedno vpraša Mitja.  
"O, ne," prestrašeno odgovorita Aleks in Aljoša.  
"Sem vedel," potiho reče Mitja. Avtobus ustavi pri šoli in vsi fantje stopijo z avtobusa.  
 "O ja! Saj res, poglejta to knjigo napojev, ki sem jo našel med starim papirjem, ki smo ga včeraj 
vezali skupaj, " vesel reče Aleks.  
 "Seveda ni resnična!" sta oba naenkrat prepričana in zmedena sošolca Aljoša in Mitja.  
"Mogoče vama," doda Aleks. "Vidva tako ali tako ne verjameta v nič, čakaj malo - tu piše 'napoj 
nevidnosti' in! vse sestavine imam. Sestavine so: ščepec soli, kos drevesa, računalniška miška, 
pisalo, meč, steklenica, flaška in polovica stekla," razburljivo našteva Aleks.  
 "Ja, pa kaj bi še mogoče dodal kos planeta, cel kavč in oblak?" razočarano doda zaradi prijateljeve 
lahkovernosti Aljoša in z Mitjem planeta v še glasnejši smeh.  
"Haha, zelo smešno," užaljeno pripomni Aleks ter odide v učilnico.  
"Kaj imamo prvo uro?" vpraša Aleks.  
"Matematiko, in ocenjujemo," odgovori Blaž.  
 "KAJ?! Ocenjevanje!?" prestrašen doda Aleks in se v paniki za kratek čas umakne na wc, da bi 
razmislil, kaj naj naredi.  
"Hmm, ocenjevanje imamo, kaj naj bi naredil?" tuhta Aleks ter gleda staro zmečkano knjigo.  
"Saj res! Lahko bi rešil test ter si zacompral tisti napoj nevidnosti in ko bo učiteljica v zbornici, ga 
zunaj spijem, se potiho, itak sem neviden, splazim v zbornico, popravim napačno rešene naloge, 
Mitja mi bo pomagal, seveda z eno napako, da učiteljici ne bi bil sumljiv, IN BOOM! … misija uspela!" 
v svoji glavi veselo načrtuje Aleks.  
Potem se vrne v matematično učilnico in brez skrbi rešuje test, čeprav skoraj ničesar ne ve. Po šoli 
skot običajno odide domov in si pripravi sestavine za napoj … in IZPELJE BREZ TEŽAV NAČRT S 
SKRIVNIM NAPOJEM.  
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 'NASLEDNJI DAN V ŠOLI'  
Učiteljica razdeli teste. "O, Aleks, zanimivo, imel si najmanj napak in 5! Pohvala, vidiš, če se potrudiš, 
dobiš vse, česar si želiš," mu reče učiteljica.  
"Ja, zelo sem se trudil, " doda Aleks.  
Mitja in Aljoša pa jezno ter začudeno strmita vsak v svoj test z več napakami.  
 

Aleks Zver, 6. b  
 

SEDMOŠOSLKI BASNOPISCI  
 

OSEL GRE SAMO ENKRAT NA LED 
 
Nastopila je huda zima, tako da so jezera, ribniki in celo potoki poledeneli. Kokoši, mačka, zajčki ter 
druge živali, ki so živele na kmetiji ob ribniku, so ugotovili, da se tokrat tudi one lahko sprehodijo po 
ribniku, kamor so sicer lahko zahajale samo račke in goske, ki so znale plavati. Veselo so se sprehajale 
in podrsavale po ledu ter se zelo zabavale.  
Ko je osel skozi priprta vrata hleva zagledal veselo druščino, je le povesil ušesa. V hlevu je poleg 
njega stala krava, ki ga je začudena vprašala: "Zakaj si pa žalosten?"  
Osel ji je žalostno odgovoril: "Nihče me ne povabi, da bi se zabaval z njimi!"  
V tistem trenutku pa je ravno tja veselo priskakljala zajklja in vprašala: "Ali bi se nam pridružila?"  
Krava je premišljeno rekla: "Hvala za povabilo, a raje ne bi."  
Osel pa je brez premisleka povzdignil ušesa in rekel: "Seveda, z veseljem," in se zapodil proti ribniku.  
V trenutku, ko je osel stopil na led, so se mu noge razprle v vse štiri smeri neba. Ni se še dobro 
postavil na noge, je bil že spet na trebuhu. Še sreča, da je bil ob robu ribnika in se je lahko počasi 
premikal na kopno. Račke in goske, vajene ribnika, so se mu smejale, zajčki pa so se smeha vzdržali. 
S povešenimi ušesi se je osel previdno vrnil v hlev.  
Naslednje jutro so spet bili vsi na zamrznjenem ribniku, samo osel in krava ne. Ko je osel spraševal 
kravo, zakaj tudi ona ne drsa, mu je odgovorila: "To pač ni zame. Kdo ve, ali bi led vzdržal mojo težo."  
Osel jo je razumel. Pred hlev je pritacala ena izmed gosk in rekla: "Pridita se drsat z nami!" Osel je 
zastrigel z ušesi, a se je hitro spomnil, kaj se je zgodilo prejšnji dan. Odgovoril ji je: "Osel gre samo 
enkrat na led. " 

Mihaela Vinčec, 7. a 
 
 

MEDVED IN MRAVLJA 
 
Nekoč je sredi gozda v svoji koči živel medved. Bil je prav radoveden medvedek. Naredil je veliko 
stvari, za katere bi drugi medvedi rekli: "To pa je nevarno!"  
Nekega dne je mimo prišla mravlja. "Dober dan," je rekel medved.  
"Dober dan," je odgovorila mravlja. Medo jo je vprašal, zakaj je čisto sama v tem velikem gozdu. 
"Ni mi všeč delo, ki ga vsak dan moram opravljati, zato sem odšla od doma," je odgovorila.  
Medved se je začudil in jo vprašal: "Kaj pa lahko naredim, da te spravim v dobro voljo?"  
Mravlja je premislila in mu odgovorila: "Veš, s svojimi prijatelji se vedno igram igro, v kateri 
tekmujemo, kdo prvi spleza na drevo."  
Seveda se je radovedni medved strinjal in veselo rekel: "Potem pa pojdiva, saj ta igra zveni zabavno 
in jaz z veseljem plezam!"  
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Rekel je mravlji, naj izbere drevo. In dirka se je začela. Medved, ki je bil velik, močan in vajen 
plezanja, je bil zadovoljen, ko je prehiteval majhno mravljo. Še malo je manjkalo, da bi končno 
priplezal do vrha drevesa. Drevo pa je bilo že staro in trhlo . Nenadoma se je veja zlomila in medved 
je padel na tla. Medtem pa je mala spretna mravlja splezala čisto do vrha drevesa. Na široko se je 
zasmejala in mu rekla: "Ni vse v moči in veličini." 
Medved ni nikoli več poskušal splezati na drevo, če se prej ni mogel prepričati o njegovi trdnosti.  

 
Taj Plej, 7. a 

BOLJE VRABEC V ROKI KAKOR GOLOB NA STREHI 
 
Nekoč je v gozdu v hrastovi duplini živela veverica, ki si je pred vsako zimo po vsem gozdu nabirala 
različne oreščke in semena.  
Zgodilo se pa je neko jesen, ko je nabirala plodove, da je zašla globoko v gozd. Med iskanjem poti 
do doma je srečala polha.  
Vprašala ga je: "Gospod polh, ali morda veste, kako naj pridem domov?"  
On pa ji je odgovoril: "Samo naravnost mimo jase pojdite in boste slej ko prej doma."  
Veverica se je prijazno zahvalila in šla po navodilih proti domu. Ob jasi pa je opazila rasti lesko, do 
vrha polno z lešniki. Navdušena si je z njimi napolnila gobček in tačke. Tako otovorjena pa ni prišla 
daleč. Le s težavo je naredila kakšen skok, zato je hitro ugotovila, da s tako hitrostjo do noči ne bo 
doma. Odločila se je, da obdrži le lešnike v gobčku. Tako je lahko skakala in plezala veliko hitreje. 
Domov je prišla še pred temo.  
Vsa srečna je glasno razmišljala: "Bolje da imam manj lešnikov in sem doma na varnem, kakor pa bi 
še vedno s polnim naročjem tavala po gozdu!" 

Tian Koznicov, 7. a 
 
 

MEDVED IN MRAVLJA 
 
Bil je poletni večer. Medved si je ogledoval prostor za počitek. Usedel se je poleg drevesa s panjem, 
ob tem pa je skoraj pomečkal mravljo.  
"Pazi, ti štor velik! Skoraj si mi pomečkal moje pridne, delavne noge." 
"Kaj morem, če si pa tako majhna," se je posmehoval medved.  
"Še do tega panja me ne moreš premagati." 
"Tekmujva, medved. Pa boš videl, da velikost ni vse! Poraženec zmagovalcu plača z gozdno valuto." 
"Zmenjeno, mravlja!" 
"Jutri točno tukaj, na tem mestu, ob tej uri!" je še dodala mravlja in počakala, da je medved odšel. 
Vedela je, da nima veliko možnosti, saj je medved velik in se lahko hitro povzdigne na zadnje noge. 
Zato se je odpravila do svojega moža. Prosila ga je za pomoč. Čakal jo bo na vrhu in ko se bo ona 
potuhnila, bo hitro zavpil: "Sem že!"  
Naslednji dan sta medved in mravlja res prišla ob isti uri na isto mesto.  
"No, mravlja, si pripravljena na poraz? Imaš denar pripravljen?" 
"Seveda ga imam. Kdor bo izgubil, pa bomo še videli." 
In tako sta začela. Takoj ko se je medved želel povzdigniti na zadnje noge, je presenečen obstal. 
Zaslišal je namreč glasen vzklik: "Sem že!".  
Medved ni mogel verjeti, zato sta poskusila še enkrat. In še enkrat se je ponovilo isto. Medved je 
nato osramočen stekel v gozd.  

Nuša Magdič, 7. a  
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MOGOČE PA JE BILO TAKO - MOJA BAJKA … 
 
Kako je nastala moja vas Nedelica 
Moja babica mi je velikokrat pripovedovala o nastanku naše vasi. Nobena zgodba se mi ni zdela 
preveč verjetna:  
Nekega ne preveč vročega, a tudi ne mrzlega popoldneva, sem se sprehajala po vasi. Do mene je 
pristopila stara žena, ki pri nas velja za vsevedko. Pravila mi je: "Oj dekletce, pridi, usedi se". Pokazala 
je na štor poleg svojega. "Pridi, ti bom povedala to, kar te muči." 
Zmedeno sem jo pogledala: "Kako pa vi veste, kaj me muči?"  
"Jaz vse vem."  
Ne da bi me pripravila, je začela: "Davno, davno nazaj, ko še jaz nisem bila na svetu, ko še ljudje niso 
poznali vozov, je po naših prašnih poteh hodil mladenič. Seveda ni bil normalen mladenič. Imel je 
nadnaravne moči. Spreminjal je obliko in imel moč nadzorovanja rasti pridelka. Vsi so ga imeli radi 
in on je imel rad vse. Toda bog ne daj, da si se mu zameril. Takrat je nad tvoje polje poslal roj mrčesa, 
ki je uničil ves pridelek. Če si pa bil delaven in prijazen, takrat je poskrbel, da je pridelek dozorel v 
vsej svoji veličini in gostoti. Nihče pa ni vedel, kako izgleda.  
Nekega poletnega večera se je sprehajal ob poljih in občudoval svoje delo. Na drugi strani polja je 
hodilo lepo mlado kmečko dekle. Bila je hči bogatega kmeta. Ime ji je bilo Nedelica. Imela je kristalno 
rjave oči, dolge, v kito spete svilnato rjave lase s plavimi prameni. Oblečeno je imela modro kot nebo, 
do gležnjev dolgo obleko. Hodila je bosa, saj takrat še niso poznali obutve.  
Od daleč jo je občudoval, bal se je pristopiti. Nekega lepega pozno poletnega večera je pristopil in 
jo ogovoril. "Prečudovito dekletce," jo je pogledal v oči, "te tvoje prečudovite kristalno rjave oči 
opazujem že dneve." 
"Oh, fantič ti moj, ne laskaj mi tako, še sram me bo," mu je pravila. Usedla sta se na podrt štor in 
skupaj občudovala polje v sončnem zahodu. Lahko bi rekli, da sta doživela ljubezen na prvi pogled.  
Na skrivaj sta se dobivala, saj bogati kmet ne bi sprejel, da se njegova hči druži, kaj šele , da bi se 
poročila z revnim fantom. Pokosili so bogat pridelek. Tega dne sta se dobila in uživala v rahli sapici 
in vonju po sveže pokošeni pšenici. Takrat pa je mimo prišel kmet in ju videl. Dekletce je odpeljal 
domov, mladeniča pa nahrulil in mu zagrozil s smrtjo, če se ji bo še kdaj približal.  
Le-ta pa je le čemerno pogledal in rekel: "Jaz sem izgubil ljubljeno, vi pa boste izgubili pridelano." 
Obrnil se je in izginil.  
Naslednji dan se je kmet zbudil brez pridelka in prav tako so mu poginile vse živali. Dekletce je po 
slišanih kletvah priteklo v hlev in videlo narejeno škodo. Odšla je do polja, kjer se je srečala z 
mladeničem. Z nesrečnim obrazom ga je vprašala, zakaj je to naredil. Prijel za roke in pravil: "Draga 
Nedelica, oni so meni vzeli ljubljeno, jaz sem pa njim vzel pridelano."  
Deklica se je s kotičkom ust nasmehnila in ga vprašala: "Kdo je pa rekel, da so te me odvzeli?" 
Mimoidoči pravijo, da so ju videli z roko v roki oditi v svetlo luč na nebu. Za njima pa je padlo malo 
seme, iz katerega je vzklilo mogočno drevo.  
Kmet je iz žalosti ob drevesu nastavil znak s hčerkinim imenom NEDELICA. Okrog drevesa se je potlej 
začelo postavljati hiše in čez jčas e nastala je mala vasica.  
Župani so se tedne prepirali, kako bi naslovili svojo vas, potlej so se odločili, da naj vas ostane 
poimenovana tako, kakor so stoletja klicali mogočno drevo.Tako, draga moja, se je rodila vas 
Nedelica."  

Valentina Dominko, 8. b  
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Kako je nastalo Turnišče 
 
Kjer danes stoji Turnišče, je bilo nekoč veliko gorovje, imenovano Turtaran.  
Ker je v mestecu na sosednji gori živelo veliko posebnih ljudi, so dobili čudne, mogočne, nevarne 
nadnaravne moči.  
Samo kmečki fantič je bil brez moči. A iz narave se rodi ljubezen. To je bila ljubezen do potovanja. 
Hotel je videti svoje starše, ki so ga zapustili, hotel je končno živeti. Moči ni imel, a dovolj poguma 
za raziskovanje sosednje gore. Vzel je svoje stvari, staro vrečo, ki ni imela dna, in lopato. Povzpel se 
je po gori navzgor. Noge so ga bolele in ni zdržal bolečine. Sedel je na bližnji kamen, a ta se je 
premakni. Ugotovil je, da ni bil kamen, ampak čarobna snov, ki jo lahko najdejo samo ljudje dobrega 
srca in čistih misli. Vzel jo je in jo vrgel v svojo vrečo naravnost na lopato. Združila sta se v eno in se 
čudežno zasvetila. Zaslišal je znano melodijo iz svojega otroštva, pesem svoje matere. Lopato je 
zasadil v skalo, ki se je razpolovila, in obe gori sta se razblinili. Zamahnil je z lopato in udaril v najbližjo 
lužo. Iz nje je nastal potok, jezero, zemlja je naredila vas in polja – PREKMURJE.  
Ker je bilo fantovo ime Rniš, je vas, ki jo je ustvaril, poimenoval po gori in sebi. To je morda zgodba 
o nastanku vasi TURNIŠČE. Poznate vi še kakšno?  

Miha Horvat, 8. b  
 

 
Džejlan Begić, Robot (E. A. linorez), 8. a 
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V 6. a smo se preizkušali v pisanju DRAMSKIH PRIZORČKOV 
 

VIKEND PRI BRATRANCIH 
 
ZAJTRK V SOBOTO OB 10. 00 
(Teta odpira vrata otroških sob in narahlo vleče gor rolete. Je tiho. Odide iz sobe. Iz kuhinje se sliši 
glasba iz radia. Čez 10 min z veselim glasom naznani zajtrk. ) 
TETA (veselo): Dobro jutroooo, zaspanci! Nov dan je, ki sprašuje, kdaj se bodo prebudili nočni 

klepetuljasti navihančki! Pridite na zajtrk! Jaz sem lačna.  
JURE:  Dobro jutro! 
GAŠPER: Zapri vrata!!! Lahko noč je še! Zakaj nas že budiš! 
TETA:  Kako si spal, Jure? Si se naspal? Ti Gašper ni frkal? 
JURE (se nasmehne in pogleda Gašperja, ki še miži in si zakriva oči z obema rokama): V redu je bilo. 

Kar dobro sem se naspal. Gašper je bil kar priden ponoči. Enej je že vstal? 
TETA:  Zdaj grem pogledat v njegovo sobo. (Odpre Enejevo sobo. ) Oooo, ti si pa že vstal! Kdaj pa? 
ENEJ (se praska po glavi in pogleda uro): Že pred eno uro! Onadva sta verjetno spet ponoči igrala 

igrice, zdaj pa nina nana, ne? 
TETA (s prstom pomiga in odkima): Ne, ne, nista, ker sta mi oba prinesla ugasnjen telefon v dnevno 

ob 22. 00 uri. Še vedno sta oba telefona na mizi.  
ENEJ (pokaže svoje mandala pobarvanke): Poglej, kaj vse sem že pobarval: koalo, metulja in 

kameleona. Zdaj pa še samo slona dokončam, pa pridem. Skuhaj mi, prosim, čaj. Pa ne tisto 
brozgo – bezeg, borovničevega mi skuhaj! Onadva pa naj pripravita mizo. Jaz bom pobrisal 
posodo.  

TETA (stoji pred priprtimi vrati in vpraša): Zajček Bibito te že čaka! Pred tvojimi vrati čepi že pol ure! 
Ga lahko spustim k tebi v sobo? Ko se oblečeš, mu lahko naliješ vodo, ker je ponoči vse spil.  

ENEJ:  Jaaaa, takoj! (Gre do Gašperjeve sobe in pozdravi brata in bratranca) Ajd, vidva, gremo, na 
juriš! Samo zdaj je kopalnica moja! 

GAŠPER (naveličano): OK, utihni! 
JURE:  Dobro, Enej, bova počakala.  
(Vsi trije se primajemo v kuhinjo, kjer teta cvre jajčka na oko. Na mizi je še več hrane. Ko nas teta 

opazi, se nasmehne).  
TETA:  Gašper, ti daj krožnike in pribor na mizo , Jure, ti pa kozarce in serviete.  
GAŠPER: Ok, moja marjetka cvetka! 
JURE (se smeji na glas in gre po kozarce ter jih da na mizo in sede).  
ENEJ (prinese papirnato brisačo na mizo in reče): Evo, Jurč, pomagal ti bom, ker si naš gost! 
JURE:  Hvala, Enej! 
(Vsi sedimo za mizo, si podajamo hrano, jemo in se pogovarjamo, kaj bomo čez dan počeli. ) 
 

Jure Biro, 6. a 
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Iva Horvat, 7. a  Iva Horvat, 7. a    Maja Žalik, 7. a 

 
 

STRAH IMA VELIKE OČI 
 
S sestrično Veroniko sva se vračali z rojstnodnevne zabave njene sošolke. Bila je zima, zato je bila 
zunaj že tema. Moja sestrična stanuje v isti vasi kot njena sošolka, zato sva se domov odpravili peš. 
Naenkrat pa … 
JULIJA (se nenadoma ustavi in prime Veroniko za roko): Veronika, ali kaj slišiš? VERONIKA 
(začudeno): Kaj? JULIJA (si da prst na usta): Tiho! Mislim, da nama nekdo sledi. (Sestrični nekaj česa 
poslušata. ) VERONIKA: Jaz ne slišim nič. To je samo tvoja domišljija. (Dekleti se počasi pomikata 
naprej proti domu in nekaj korakov pred vaškim pokopališčem se spet ustavita. ) 
VERONIKA (prestrašeno posluša): Julija, prav si imela, nekdo naju zasleduje. Zdaj tudi jaz slišim 
korake.  
JULIJA (nagajivo):O! Zdaj mi pa verjameš? 
VERONIKA (se opogumi in zakriči): Kdo si? Zakaj nama slediš? 
(Mine nekaj sekund, odgovora ni. ) 
JULIJA: Veronika, misliš, da se bo zločinec kar sam predstavil in te vljudno prosil, če te lahko oropa 
ali ubije? 
VERONIKA: Pa ne reci, da nisem poskusila! 
JULIJA: Moram priznati, zdaj pa me je že pošteno strah.  
VERONIKA: Mene tudi.  
JULIJA: Predlagam, da začneva teči.  
VERONIKA: Hitro, predenj naju baraba napade.  
(Veronika in Julija sta bili zelo prestrašeni, zato sta se pognali v tek.) 
JULIJA: Veronika, ustavi se, mislim, da sva mu ušli! 
VERONIKA (pozorno posluša):Ne, pa nisva. Spet slišim korake. Teciva! Teciva za življenje! 
JULIJA: Vse bi bilo lažje, če ne bi pojedla dva kosa torte. Ne samo, da bom kmalu žrtev zločina, še 
slabo mi bo prej.  
VERONIKA (razdraženo): Ti samo govori in ne pozabi teči. Vidim že streho naše hiše. Pri nas se lahko 
skrijeva, pa še moj pes Šapo naju lahko brani.  
(Dekleti z zadnjimi močmi pritečeta do vhodnih vrat Veronikine hiše. ) 
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VERONIKA: Sem sigurno ne bo upal, ker sem močno zaprla dvoriščna vrata.  
JULIJA (zaploska): Bravo! In ti misliš, da bodo morilce, tatove in druge barabe zadržala ravno tvoja 
zelo dobro zaprta dvoriščna vrata?! Predlagam, da čim prej poiščeš ključ od vhodnih vrat.  
(Veronika išče ključ. Kmalu obe dekleti otrpneta, ko znova zaslišita bližajoče se korake. Veronika od 
panike ne najde ključev. Naenkrat se koraki pred njima ustavijo in nekaj toplega poliže Veroniko po 
rokah in skoči nanjo. ) 
VERONIKA (zmedena in nato vesela): Šapo, moj Šapo! Spet si pobegnil skozi luknjo v plotu! Kako si 
naju prestrašil! Poreden kuža! Vesela sem, da si bil ti tisti, ki nama je sledil.  
JULIJA (se smeje): Šapo, namesto da bi naju branil, si naju na smrt prestrašil Ha ha ha, strah ima 
velike oči! 
 

Julija Duh, 6. a 
 
 

ZABAVA 
 

ALEN (se zunaj igra): Kakšen dolgčas! Prijateljev ni zunaj … Kaj naj počnem? 
HANA (zavpije): Alen, pridi se kopat k nam! 
ALEN (se odzove): V redu, samo po kopalke in brisačo skočim in takoj pridem! 
HANA: Zmenjeno.  
ALEN (od veselja zavpije): Juhu! 
(Odide do Hanine hiše. ) 
HANA: Danes bo tako zabavno! Komaj čakam! 
ALEN: Tudi jaz se že zelo veselim.  
HANA: Kaj se bomo igrali? 
ALEN: Ne vem, imaš ti kakšno idejo? 
HANA: Lahko bi si podajali žogo.  
ALEN: V redu.  
HANA: Samo žogo še poiščem in jo napihnem.  
ALEN: Ta čas bom počakal v bazenu in se malo osvežil.  
HANA: V redu 
ALEN: Kje pa je tvoja sestra Timeja? 
HANA: Noče se kopati. (razočarano) Ne vem, zakaj.  
ALEN: Potem pa se bova samo midva kopala.  
HANA (zadovoljno): Napihnila sem žogo.  
ALEN: Potem pa greva igrat odbojko? 
HANA: Zmenjeno.  
ALEN: Izgubila boš. To ti že v naprej povem.  
HANA: Ne, ti boš.  
ALEN: Pa bova videla, kdo bo boljši! 
HANA (dobi prvo točko): To! Prva točka! 
ALEN: To je začetniška sreča, Hana. Nikar se ne veseli prehitro.  
HANA: Ne bi rekla.  
(Igrata naprej in Alen dobi 3 točke. ) 
ALEN (veselo): Tri proti ena. Zmagujem! 
HANA: Igrajva naprej.  
(Hana dobi še dve točki in rezultat je izenačen. ) 



 

Mali vs VELIKI 

 

Štrki 2021 

 

65 

ALEN: Izenačeno. Tu končajva. Oba sva zmagovalca.  
HANA: V redu.  
ALEN (se odpravi domov): Adijo, se vidiva jutri! 
HANA: Adijo! 

Alen Čolig, 6. a 
 
ŠOLSKI PESNIKI  
 
 

ZASPANA MIŠKA 
 
Miška mala je zaspana.  
Mama boža jo po glavi in ji pravi, 
naj spočije se lepo, 
da se jutri spet lahko igrala bo.  
 
Miška mamici prikima, 
saj zaspana je zelo, 
zunaj pa je mrzla zima.  
Majhne očke miška je zaprla 
in lepim sanjam vrata je odprla.  

Katarina Duh, 2. a 
Likovni kotiček 3. b 

Katarina Duh, 2. a 
 

 

ZIMSKI DAN 
 
Snežinke na tih zimski dan mirno padajo z neba, 
otroci veselimo se na novo zapadlega snega.  
Vsi iz hiš pohitimo, 
da velikega in debelega snežaka naredimo.  
Na snegu se kepamo in lovimo, 
od veselja kričimo 
in se skupaj v igri na snegu veselimo.  
Dan ni več tih in zaspan, 
saj napolni ga naš otroški živžav.  
Napolni ga z vriski in veseljem, 
zato dan kar zaživi 
zaradi naših igrivih otroških oči.  

Julija Duh, 6. a 
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ČAKAM 
 
Dan je s soncem obsijan.  
Lepo mirno sedim, 
skozi okno strmim.  
V daljavo zrem, 
na cesto, 
kjer se bo pripeljal.  
Ampak ne še danes, 
morda pa res nekoč.  
In me odpeljal  
na boljšo stran sveta, 
KJER LJUBEZEN JE DOMA. 

  
Melita Baranja, 8. a 

 
 
 
 
 

ČE PRIJATELJA OB TEBI NI … 
 
Če prijatelja ob tebi ni,  
se zdi, 
kot da sam na svetu si. 
Kdo bo s tabo pretakal solze 
in jokal bolj kot dež gre? 
Kdo te spodbujal pri učenju bo, 
ko ti v šoli ne bo šlo? 
Kdo te tolažil bo, 
ko dobil boš nezadostno oceno? 
Kdo ti bo pomagal umiriti se, 
ko se ti zazdi,  
da se ves svet narobe vrti? 
Kdo ti pomagal bo zadihati, 
ko se boš moral za hip ustaviti? 
Kdo te bo spravil v smeh, 
v teh norih časih in dneh? 
 
Pravi prijatelj je vse, kar rabi srce. 
Brez prijatelja v življenju nikakor ne gre,to vsak, ki 

ga ima, prav dobro ve 😊.           
 

Eva Lapoša, 5. a 
 

 

  
Likovni kotiček 3. b 
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Pozor, ljudje smo tu! 
" Ne obstaja prostor 
niti v zraku 
niti v globinah oceana 
niti v jamah, 
nikjer na celem svetu, 
kjer bi se človek skril 
pred svojimi slabimi deli." 
 
Čas je, da si priznamo, da nismo edini živi organizmi na svetu in da delamo napake. Tako pravi tudi 
Buddha.  
Evropa, Azija, Ameriki, Afrika, Avstralija, oba pola, to so kontinenti, na katerih smo naseljeni ljudje. 
Ampak pred nami so bili tam različni organizmi in živali, ki so živeli v slogi in danem okolju. Zakaj si 
je torej moral človek vse prilagoditi, ko se je pojavil? Ljudje smo res zelo razvita bitja, ampak to ne 
pomeni, da nismo enakopravni ostalim bitjem, ki živijo v enakem okolju. Prav zaradi naše razvitosti 
se onesnaženost in segrevanje zraka večata. Na ta vse bolj pogost pojav opozarjajo številni slovenski 
in tuji strokovnjaki v svojih delih. Po moje bi vsi morali prebrati vsaj nekaj take literature in malce 
razmišljati o tem skozi celotno življenje.  
Zaradi avtomobilov se v zrak spušča 40 % dušikovih oksidov. Zaradi tega v svetovnih velemestih 
vedno nosijo maske, ne zgolj ob epidemijah. To po moje ne bi bilo potrebno, če bi se poskušali na 
delo odpraviti s kolesom, peš ali javnim prevoznim sredstvom. Pa ne samo v velikih mestih, saj se 
konec koncev to dogaja tudi v slovenskih manjših mestih. Kolo. Čelada. Svež zrak. Potem gotovo ne 
bo nihče utrujen prišel v službo in jamral, da ga boli glava. Tudi kmetijstvo ni nedolžno, saj se v tej 
panogi izpušča največji delež plinov v ozračje in ga segreje. Če pa gledamo drugače, pa brez 
kmetovanja težko preživimo. Kje pa bomo dobili hrano? Vse je povezano v začaranem sklenjenem 
krogu. To pa ne bi smelo biti opravičilo za bolezni, ki se lahko pojavijo zaradi izpušnih plinov. Ne 
samo pri človeku, temveč še pri rastlinah in živalih. Recimo različne alergije, astma, bronhitis, novi 
škodljivci, plesni, ki uničujejo cele vrste … 
Da o človeškem zdravju ne govorimo – vedno nove bolezni zaradi uničevanja Zemlje, ki jih nima tako 
malo ljudi, ampak se število le-teh povečuje. Na področju te teme bi lahko povedala veliko, saj imam 
tudi sama astmo in alergije (pred leti tudi bronhitis). Zato pa dobro vem, kako zoprno je, ko cveti 
ambrozija in praktično ne moreš ven iz hiše.  
Mislim, da se vsi premalo zavedamo, da brez zraka ne obstajamo. Potrebujemo ga za dihanje. Glavna 
pljuča našega planeta je deževni pragozd, ki se vsako leto krči. Drevesa proizvajajo kisik, ki ga 
potrebujemo, pa še čistijo ga. Zakaj torej ljudje moramo sekati drevesa? Tudi to je veliko razpotje, 
ki je lahko sporno – spet se vrtimo v začaranem krogu. Enako kot kmetijstvo. Les je gradbeni 
material, uporabljamo ga za papir, kurjavo … Že res, a to ne pomeni, da gozda nismo dolžni obnoviti. 
A ne bi bilo bolje, da bi gozd obnovili. Tako bi dobili ne samo več lesa, ampak tudi več kisika. To bi 
res morali početi. Zraven dreves pa pridejo v kompletu še živali. Mnoge vrste so ogrožene zaradi 
poseganja v njihov življenjski prostor. Po mojem bi se morali bolje spoznavati z njimi in jih 
preučevati. Nikomur ne bi škodilo, če bi v domačem okolju poiskal kako zanimivo žival in se 
podrobno zanimal zanjo, jo iskal, vzel v roke leksikon in bral o njej. Na tak način bi bili ljudje 
ozaveščeni in bi drugače gledali na svet.  
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Prav tako so pomembne zaloge pitne vode. Tudi voda je ključen element, brez katerega ne moremo 
živeti, saj jo potrebujemo za delovanje telesa. Kje pa so zaloge pitne vode? To so ledeniki. Ampak 
ledeniki se topijo zadnja leta vse hitreje. To spremembo, ki pa ni dobra, povzroča pretoplo podnebje 
in segrevanje ozračja. Hitreje kot se ledeniki topijo, tem bolj bo voda narasla in lahko pride do 
poplav. In to vse zaradi ljudi. S poplavami pa pridejo škoda, stroški, ogroženost življenj in psihične 
stiske. Tudi nasploh z vodo razpolagamo, kot da je nekaj samoumevnega. Skoraj nihče ne pomisli na 
milijone ljudi brez pitne vode. Mislim, da bi na njih morali pomisliti vsakič, ko si natočimo polno kad 
vode in zapreti pipo še pravi čas. Vsi ljudje smo si enaki.  
Vse bolj bi morali poslušati naravo, ne pa jo izkoriščati in spreminjati. Le tako se bo lahko povrnilo 
ravnovesje. Misliti moramo še za naprej, saj bodo za nami prišle še številne generacije, ki bodo 
morale odpravljati ali pa poglabljati naše napake ali rešitve. Morali bi se osveščati in sami, vsak zase 
prispevati k zmanjšanju globalnega segrevanja. Pa ni treba in ni mogoče začeti z ogromnim korakom 
in prisilo. Lahko začnemo z drobnim korakom, malo po malo, pa bo na koncu lahko še učinkoviteje. 
Jaz bi začela z ločevanjem odpadkov doma in ozaveščanjem majhnih otrok glede tega. Konec koncev 
tudi s tem svojim skromnim pisanjem.  
Vsi bi se morali spomniti, kdo zares smo in kakšno sled puščamo za sabo.  
 

Vanesa Žerdin, 9. a  
 
 
Ali je res potrebno vreči stran toliko hrane?  
V Sloveniji ima vsak državljan možnost dostopa do osnovne potrebne hrane, ki je nujna za normalen 
razvoj, življenje. Ljudje uživamo različno pestro hrano - od sadja, zelenjave, mesa, mesnih izdelkov, 
sladkih slaščic, prigrizkov, slane hrane, hrane iz konzerv in še marsičesa drugega, česar nisem 
naštela.  
Vsega imamo (vsaj večina) v izobilju, zato nam mogoče ni toliko mar, ko zavržemo kos kruha, ki je 
na dotik že trd.  
Pomislimo, koliko ljudi, otrok, mladostnikov, odraslih, starejših nima denarja ali pa česar koli, da bi 
dali v lonec, skuhali in pojedli. Mi pa tako sebično zavržemo dobrine, ki jih imamo na mizi.  
Nekoč, pred približno štiridesetimi leti, po zgodbah moje babice, niso imeli v vsaki vasi trgovine. Če 
pa je bila, v njej ni bilo vsega mogočega, mogoče kak hleb kruha, sladkor, sol, olje, ali pa še tega ne. 
Vse, kar so jedli, so si na podeželju pridelali sami, z lastnimi rokami in močmi. Tako so tudi bolj cenili 
vsak grižljaj. Kruh so pred uporabo prekrižali in bognedaj, da bi kak košček romal v smeti. To bi bil 
smrtni greh! 
V kuhinji ni bilo preveč raznolike hrane, toda bila je zdrava. Pogosto so jedli kaj na žlico, na primer 
zelje, pasulj, repo; teh jedi marsikdo več ne pripravlja doma. Dödoli (prekmurski krompirjevi žganci), 
mlečni močnik, žganci, bela kaša s fižolom so bile ene najljubših jedi takratnih ljudi.  
Otroci niso jedli čokolade, čipsov, Mc Donald'sovih hamburgerjev, pice. Ne, jedli so doma narejen 
svež kruh, na katerega so si namazali zaseko ali kislo smetano, ki se je napravila na zgornji plasti 
skisanega mleka. Za njih je to bil eden večjih užitkov.  
Sladoled je bil vrhunec poletja: za kepico si plačal eno jajce. "Pretepli smo vse kokošnjake, iskali, se 
skrivali, da nas ne bi dobili, in sicer tako dolgo, dokler nismo nabrali dovolj jajc, da smo si vsi kupili 
po eno kepico," se spominjajo.  
Prav tako meso, ki je dandanes v večini gospodinjstev glavna sestavina (pa ne vedno zdrava) 
dnevnega obroka. Takrat je bilo zelo drago in cenjeno. Jedli so ga le ob nedeljah in praznikih.  
Mislim, da lahko primerjamo in opazimo, da se nam danes vsaj na videz dosti bolje godi, kot se je 
našim prednikom nekoč. Ni nam treba, vsaj večini, celo leto obdelovati zemlje, polj, potem pobirati 
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pridelkov, jih posušiti, vložiti, pospraviti, da bi potem lahko čez zimo uživali v zelenjavi. Ko nam česa 
zmanjka, se enostavno usedemo v avto in kupimo potrebno v trgovini.  
Ampak vse ne bo trajalo večno, zato moramo zdaj, ko imamo vsega več kot dovolj, ceniti vse, kar 
imamo na mizi, biti hvaležni, ne pa se gravžati in moledovati ob polni mizi (vsaj mladi to radi 
počnemo - poglejmo kaj se nam dogaja ob šolskih malicah s polnimi vedri pomij).  
Dandanes še zmeraj poleg tako velikih industrijsko in gospodarsko razvitih držav živi veliko lačnih 
ljudi, ki bi dali premoženje za hrano, ki jo mi vržemo v smeti. Je normalno, humano, da ob polnih 
smetnjakih na drugi strani velik del sveta strada?  
Malo razmislimo in poizkusimo vsaj zmanjšati, če ne ukiniti, odmetavanje hrane.  
 

 Valentina Dominko, 8. b  
 
 

POZABLJENI RECEPTI NAŠIH BABIC 
 
Iz naravoslovnega dne na daljavo (november 2020), katerega namen je bil na OŠ Turnišče spomniti 
se starih zdravih družinskih receptov in s tem tudi skrbeti za pravilen trajnosten odnos do hrane 
(da bi se uporabilo vse in zavrglo čim manj), je nastal tale moj zapis kot dokaz, da se skoraj iz nič 
da zdravo živeti. Ne verjamete? Preberite si in tudi sami kaj poizkusite.  
 
 Moja mama se je iz svoje rane mladosti poskušala spomniti nekih starih družinskih receptov, jedi 
našega – prekmurskega okolja, ki jih ne najdemo zapisanih na vseh portalih in niso več pogosto ali 
sploh ne na naših jedilnikih. Za nekatere sem tudi sam prvič slišal, ker jih tudi na našem jedilniku ne 
prakticiramo več.  
Pri vsakem receptu mi je postregla še s spominom na osebo, jed. Veselilo me je najino raziskovanje.  
 
BABIČIN ZAJTRK  
 
Mamina babica je zadnje desetletje svojega življenja posedala v svojem fotelju v kotu kuhinje. Veliko 
se je smejala (včasih brez razloga, pripomni mama), njen najljubši zajtrk je bil MLEČNA KAVA S 
KRUHOM. Vsako jutro je na štedilniku na drva skuhala 1 liter kave (tako približno kot se kuha danes 
– zavreta voda, kava) iz difke in franka (kavna pripravka). To so si potem nalili v skodelico za čaj 
(malo manj kot pol skodelice) in so potem dodali mleka, kolikor so si želeli. V tako skodelico kave si 
je moja prababica slovesno narezala suh kruh (bilo je potrebno varčevati), za otroke še dodala malo 
sladkorja in MJAM – zajtrk so pojedli z žlico.  
 
 
MAMINA NAJLJUBŠA MLEČNA JED IZ MLADOSTI 
 
Moja mama ne mara mleka, zato me čudi, da ima v spominu svojo najljubšo mlečno jed, ki je še sam 
nisem poskusil – KUHANA MLEČNA AJDOVA KAŠA: 
Zavreš en liter mleka, ga posoliš in vanj usuješ skodelico (čajno, ne preveliko) oprane ajdove kaše. 
Ob mešanju kuhaš, da kaša postane mehka. Ajda se olušči, mleko postane vse bolj umazano – in to 
je najbolje, kar je imela rada mama. Ko je mlečna jed kuhana, jo postrežeš na krožniku, seveda 
posladkano. Jed ni tako gosta kot mlečni riž ali mlečna prosena kaša. Mora biti bolj redka (kot gosta 
juha), pokomentira mama. Vlekla se je, lepila, bilo je veliko mezdre (skorjice od kuhanega mleka) - 
taka kaša je bila po mamino za oblizniti prste.  
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PRABABIČINA SOLATA IZ CIME  
 
Do danes nisem vedel, kaj je cima. Skrivnost mi je razkrila mama. Ko je bila majhna, je hodila na 
počitnice k svoji babici v Lipovce. Večkrat pozimi kot poleti. Pravi, da je bila tudi moja lipovska 
prababica iznajdljiva, kar je morala biti ob šestih otrocih in revščini. Znala je iz nič potegniti tudi 
solato. Doma so pridelovali repo in jo skladiščili, pokrito z gnojem, za živino. Jeseni pobrana in 
obrezana repa je pozimi in na spomlad znova pognala. Babica je ponovno porezala mlade liste 
(cimo). To je počela večkrat do spomladi, skuhala krompir, zabelila s česnom, domačim bučnim 
oljem in jabolčnim kisom. In mama, ki obožuje solato, je cimo z veseljem pojedla – tako kot danes 
jemo endivijo s krompirjem. Ja, že tudi nekdaj so poznali solato, ki se jo večkrat lahko poreže! 
 
 MLEČNI KROŽNIČEK, POSLADEK – iz treh sestavin 
 
Ker včasih ni bilo ne električnih štedilnikov, ne sladkarij, ne trgovin za vsakim vogalom, so pa poznali 
okus po sladkem, so si ga znali pričarati s preprostimi sestavinami, ki so bile doma na kmetiji. Moja 
prababica je to moji mami in drugim svojim vnukom pričarala z mlečnimi krožnički. Na majhne 
krožnike (od skodelic za črno kavo) je naložila par žlic domače skute – kisilaka (to je bilo darilo), 
pokrila še s par žlicami domače kisle smetane – vrnja (kar je bila že druga dragocenost) in za piko na 
i obilno potresla s sladkorjem. Otroci so to po navadi jedli za malico popoldne z desertnimi žličkami. 
Včasih vidim mamo, da še kaj takega počne, ko pripravlja kako skutno jed, tako malo za zraven.  
 
DRUGA VARIANTA MLEČNEGA POSLADKA 
 
Če ni bilo skute, pa sta  bila kruh in kisla smetana, so v drugi varianti posladka kislo smetano 
namazali na kruh in potresli s sladkorjem. Malica je bila pripravljena.  
 
Najino kulinarično raziskovanje z mamo mi je odprlo nov svet – naslednjič bom postregel še s kako 
skrivnostjo iz pozabljenih kulinaričnih družinskih zgodb moje družine. Postal sem radoveden.  
 

Jakob Ritlop, 8. a  
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GLEJ, DIMNIKAR, HITRO PRIMI SE ZA GUMB! 
 

 Zavedanje o spremembah v podnebju se je v zadnjih 
letih razširilo in pritegnilo širšo javnost v boje in štrajke 
proti negativnim podnebnim spremembam. Za le-te je 
kriv človek. Kako? Bodisi s smetmi in strupi, z izpušnimi 
plini iz avtomobilov, tovarn, … ali pa z dimom, ki nastaja 
pri kurjenju. Ogenj so ljudje poznali že v prazgodovini z 
njim so si kurili pozimi in pekli hrano.  
Na kakšen način je pračlovek iznašel plamen, je zapisano 
v več teorijah; najbolj razširjeni pravita, da je udarila 
strela, gozd se je vžgal in dobili so ogenj. Druga teorija pa 
govori, da so oblikovali orožje in naredili iskre, ki so 
prižgale dračje.  
Znanje o ognju se je z leti širilo in dobili smo peči, 
posledično poklice, ki se ukvarjajo z "dimom in ognjem" 
ter vsaj posredno vplivajo na okolje, ne samo s svojim 
delom, ampak tudi vedenjem o "nevarnostih" dima in 
ognja za naš (ne)zeleni svet. Največ o tem pa zagotovo 
vejo dimnikarji, zato sem na kratko izprašala vaškega 
"lauraša" Andreja Režonjo. Želela sem, da mi predstavi 
svoje delo. Gospod Andrej mi je z veseljem odgovoril na 
moja vprašanja, pri tem pa še pripel zgornjo sliko.  

Delo, ki ga izvajate, je dokaj zahtevno in polno preizkušenj na terenu. Kako dolgo že opravljate ta 
poklic?  
Delo je dokaj zahtevno, ker se vseskozi spreminja način kurjave in zaradi modernizacije kurilnih 
naprav. Delo opravljam že 23 let.  
Poklici, kot so kmet, pek in dimnikar, se po večini prenašajo iz roda v rod. Je dimnikarstvo v družini 
tradicionalno? 
Delo dimnikarja je star poklic, jaz sem druga generacija dimnikarjev v družini.  
Že kot majhni otroci govorimo o tem, kaj bomo, ko "bomo veliki". Ste že takrat imeli v mislih 
dimnikarstvo? 
Dimnikarstvo sem spoznal že kot otrok, ker je moj oče vedno domov prišel črn. Takrat še nisem 
premišljeval o tem poklicu.  
Kaj pa ste hoteli postati?  
Moj prvi poklic je bil sadjar, vinogradnik, izšolal sem se na Kmetijski šoli Maribor, kasneje pa 
prekvalificiral za dimnikarja.  
Ob besedi dimnikar se večina ljudi spomni na črno obleko in seveda na gumb za srečo. Kaj vas je 
prepričalo, da ste prevzeli poklic? 
Za dimnikarja sem se odločil zaradi dinamičnega terenskega dela.  
Leta tečejo in način življenja se spreminja, vse bolj je turbulentno. Kako se je spreminjalo kurjenje 
skozi zgodovino ali pa vsaj za časa vašega dela?  
Ko sem začel z delom, se je kurilo z drvmi in kar precej s fosilnimi gorivi, danes pa se večinoma kuri 
s peleti, plini in elektriko, ki so bolj okolju prijazni.  
Kot pravijo, je delati napake človeško in jih verjetno delamo tudi pri samem prižiganju ognja. Kaj 
so največje napake, ki jih ljudje delajo pri kurjenju in s tem onesnažujejo še bolj kot normalno? 
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Največje napake, ki jih delamo pri kurjenju, so, da kurimo mokra drva, komunalne odpadke in 
podobno.  
Vsak ima svojo metodo, ko pride do podžiganja, je pa res, da vse niso učinkovite. Kaj priporočate 
za uporabo pri podžiganju? 
Za podžiganje priporočam papir, suho dračje, razne vžigalne kocke in ni da ni.  
Zavedanje o podnebnih spremembah je vedno večje. Kaj pa za konec vi mislite o tem? 
Za podnebne spremembe je krivih več dejavnikov in ne samo kurjenje, kmetijstvo, promet in krčenje 
gozdov. Človek s svojim hitrim, neodgovornim načinom življenja. Vsak bi moral začeti pri sebi 
spreminjati svet.  
Najlepša hvala, gospod "lauraš".  

Jesika Dominko, 9. a  
 
 
 
 
 
 

 
Ella Litrop, Plakat miru 2020, 9. a 
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Poletje je najboljši čas za ogled filmov, ki jih nismo imeli časa pogledati čez leto.  
Poglejte, preberite si in presodite, če boste ob ponujenem navdušeni tudi vi.  
 
Za najmlajše: 
 

Paddington  
 

 
Medvedek Paddington je kot slepi popotnik na ladji priplul iz 
Peruja v Veliko Britanijo. Na postajo Paddington v Londonu je 
prispel samo s kovčkom, na pol praznimi steklenim kozarcem 
marmelade in napisom: "Prosim vas, poskrbite za tega 
medveda".  
 
 
 
 
 
 

 

Walle-e 

 

Ustvarjalci zabavnih animacij "Neverjetni", "Avtomobili" in "Reševanje malega Nema" 
nas vabijo 700 let v prihodnost, ko je človeštvo zaradi prevelike onesnaženosti 

zapustilo Zemljo, za sabo pa pustilo čistilnega robota WALL-E-ja. 
Zvedavi malček se na žalost počuti zelo osamljeno, toda nekega 
dne na Zemljo prispe skrivnostna robotka, ki WALL-E-ja popelje 
na fantastično avanturo. Iznajdljivi robot mora zbrati obilico 
poguma in vsem dokazati, da ni nič narobe, če se v njem skriva 
nekoliko drugačno vezje. Po stotinah let samotnega opravljanja 
dela, za katerega je bil ustvarjen, prikupni robotek odkrije nov 
smisel življenja – potem, ko nepričakovano sreča privlačno, 
vrhunsko raziskovalno sondo EVO. Pridružite se jima in druščini 
preostalih junakov na fantastičnem popotovanju po vesolju in 

se prestavite v očarljiv nov svet z najnovejšo pustolovščino iz studiev Disney in Pixar.  
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Za malo starejše:  
  
Monte Carlo 

Tri prijateljice so začele varčevati za potovanje v Pariz. Ko končno zberejo 
dovolj denarja, so pripravljene zapustiti svoje zaspano malo mesto in 
doživeti svet. Vendar potovanje ni takšno, kot so si najprej predstavljale. 
Vse se spremeni, ko Grace zamenjajo za slavno britansko dedinjo in se tako 
odpravijo v Monte Carlo na super glamurozne poletne počitnice.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Beležnica  

Na začetku zgodbe se odpravimo v Severno Karolino leta 1940. Spoznamo 
mlada Allie Hamilton in Noaha Calhouna, ki se zaljubita in preživita skupaj 
brezskrbno poletje. Ob koncu poletja morata zaradi vojne in različnih 
obveznosti končati svojo romanco. Dolga leta kasneje srečamo Noaha, 
kako hodi v dom za ostarele, kjer Allie, ki izgublja spomin, bere zapiske iz 
beležnice. Pripovedovanje o noro zaljubljenem mladem paru v Allie obudi 
spomine na mladost in stara čustva.  
 
 
 
 
 

 
All the bright places 

Zgodba o Violet in Theodoru, ki se srečata in si za vedno spremenita 
življenje. Ko se borita s čustvenimi in fizičnimi brazgotinami svoje 
preteklosti, odkrijeta, da lahko tudi najmanjši kraji in trenutki nekaj 
pomenijo.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zbrala (spletni viri):  Valentina Dominko, 8. b 
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DOLENČEV ČAS JE TUDI MOJ ČAS 
 
Mrtva tišina, pisalna miza, računalnik, knjiga, tiho tiktakanje ure, ti pa na pogled zdolgočaseno sediš 
na stolu in brez idej gledaš v snežno bel strop s pepelnato sivimi sencami in se v sebi sprašuješ vse 
mogoče. Zakaj, kdaj, kdo, kje, kaj, koliko, zakaj se skoraj vsa vprašanja začnejo s črko k, in podobne 
stvari. Kako pa se ti šele dvigne tlak, ko mimo tvoje sobe pride nič hudega sluteč človek in ti reče 
recimo: " Kaj, a meditiraš? " Ti pa pač nič ne odgovoriš, ker veš, da bo ta odgovor vreden nič od nič, 
potem pa se vsi sprašujejo, kaj je narobe s tabo, ali si v redu in podobne brezsmiselne bedarije. Zdi 
se, kot da razmišljaš ure in ure v sebi, kot majhna miška v labirintu, ki išče izhod. In to vse samo zato, 
da bi minil ta čas, ko moraš pač sedeti in nekaj delati, se mučiti, razmišljati. V sebi imaš tisto željo – 
želim narediti - ki se spreobrača v križev pot z božjimi mukami. Potem pa pogledaš na uro in ugotoviš, 
da je minilo šele pičlih, tistih vražje kratkih 10 minut, se razjeziš, se vprašaš še zadnje vprašanje: " 
KAKO lahko pisatelj napiše 300 strani dolg roman?! " Zapreš računalnik in knjigo pa z jeznimi koraki 
odideš skozi vrata v vranjo črnino sosednjega prostora in obmolkneš. Kako pa še takrat čas počasi 
teče, ko negibno gledaš tisti mičkeni kazalec, ki kroži in udarja vsako trpečo sekundo in kasneje pride 
minuta pa spet vse od začetka, kar te totalno znervira, da greš kar po hitrem postopku nazaj v svojo 
sobo. Pa se premisliš in tokrat z bledim obrazom strmiš skozi okno in pač gledaš v nekaj naključnega. 
Kot strela z jasnega pa ugotoviš, da je tema za pisanje pred tabo, pa še aktualna je. Takrat začneš s 
prsti frcati po tipkovnici, dokler ne prideš do človeka, ki pritegne tvojo pozornost. Tistega sodobnega 
slovenskega pisatelja, ki je kot po naključju napisal točno to knjigo, ki jo imaš pred sabo. In to ni nihče 
drug kot Mate Dolenc.  
Prešernov nagrajenec – doma v Ljubljani – piše dela za mlade in odrasle. Mislim, da nas večina pozna 
njegovo delo, ko sliši naslov Vampir z Gorjancev, Pes z Atlantide, Morje v času mrka, … Ne moremo 
in ne smemo pa mimo knjige KAKO DOLG JE ČAS, ki je zbirka črtic, v katerih se skriva skrita 
sporočilnost in opozorilo, ki ga prinaša današnji svet. Mate po značaju ni dolgočasen, zatežen tip, ki 
presedi cele dneve za računalnikom in piše romane. Samo začetek ene zgodbe piše že 10 let, pa ga 
še ni napisal. Ima tudi svoj značilen karakter, ki je lahko marsikomu zavidljiv. Preprosto povedano, 
ne boji se povedati svojega mnenja, je kritik z ostro nabrušenim jezikom in velik ljubitelj živali in pa 
predvsem morja, ki mu je kot največja ljubezen in drugi dom.  
Ljubezen Dolenca v Kako dolg je čas se razprostira v morskih in kopenskih črticah. Le-te so si med 
seboj različne le na prvi pogled, globoko v sebi pa nosijo skrito sporočilnost in družbeno kritiko 
vsemu svetu. Mnogokrat kritizirajo družbo, recimo v kopenski zgodbi Pingo in Frigo. To sta dva 
pingvina, ki sta našla jajce in ga kot starša izvalila brez samice. To je lep primer družbene kritike, saj 
so v današnjem svetu istospolno usmerjeni ljudje prevečkrat odrinjeni in zaničevani. Še vedno smo 
vsi enaki ljudje in prav je, da se nas tako obravnava. S tem se kršijo njihove človeške pravice, saj se 
vsak lahko sam odloči in ima svobodno voljo postati, kar si želi. Prav tako je kritična še kopenska 
zgodbica Jastogi z vseh strani, v kateri nastopajo slovenski in hrvaški jastogi. Ta črtica je v meni 
obenem še vzbudila humor, saj je prav butasto, da so pri nas jastogi ogroženi, na hrvaškem pa jih 
lahko lovijo po mili volji. Po moje bi o tem morali temeljito razpravljati državni voditelji.  
Kar precej črtic je humorističnih, saj ima Mate rad humor, ki odlično sovpada z njegovim nabrušenim 
jezikom. Taka je definitivno "kopenska" Lačna sova, ki govori o sovi, ki je iskala hrano in je na 
onesnaženem parkirišču popila alkohol in bi skoraj umrla. Hja, to pa se zgodi, ko ne pospravljamo za 
sabo in nam je vseeno, kaj s tem povzročamo.  
Kot "morska" pa Polž, ki je ukradel morje, ta se je namreč ves čas prerekal z morjem, nato pa ga je 
doletel tragičen konec z nič kaj prizanesljivo smrtjo. Neglede na vse ni preveč pametno izzivati usode 
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in se preveč hvaliti, saj lahko hitro izgubiš krila in padeš v globoko brezno, iz katerega se je zelo težko 
rešiti.  
Poleg naštetih se pojavljajo ekološke zgodbice. Pri "morskih" je lep primer Otok se očisti, saj govori, 
kot je že razvidno iz naslova, o onesnaženem otoku, ki so ga kasneje očistili. Mislim, da bi se morali 
bolj zavedati, kaj počnemo v določenih trenutkih in pobrati odpadke za sabo ter pustiti zdravo okolje 
za ljudi, ki bodo še prišli. Pri "kopenskih" pa me je najbolj pritegnila Krešič proti rovokopaču, ki pa 
opozarja na ogroženost živalskih vrst v Sloveniji in po svetu. Vsi bi se morali malo izobraziti o pomenu 
teh bitij in si prizadevati za njihov obstoj, ne pa za krčenje njihovega življenjskega prostora, ki je že 
tako na robu zmogljivosti. Pri tej temi bi se moralo resno razpravljati po vsem svetu.  
Iz vsega napisanega je že verjetno razvidno, da ima Dolenc zelo rad živali vseh vrst, majhnih in velikih. 
Zelo impresivna je "morska" črtica Najdaljše potovanje, v kateri pisatelj zelo dobro opiše življenje 
majhne jegulje, ki je potovala iz Evrope v Mehiko, da bi se parila in ustvarila družino. Iz tega lahko 
sklepamo, da je njegovo znanje zelo poglobljeno in natančno. Med "kopenskimi" pa močno izstopa 
Spiritualistična seansa z Albertom, to je neverjetno čustvena pripoved, o neposredni navezanosti 
Mateja na bikca v Bohinju, ki ga je moral po drugem snidenju pojesti. Zdi se mi lepo, da je odnos do 
živali prikazan enako kot do nekega človeka, ali še celo bolj poglobljen. Tudi živali so živa bitja, s 
katerimi se lahko vsak po svoje razumeva; so naši prijatelji v osamljenosti in nas nemo poslušajo od 
začetka do konca in nikomur nič ne izdajo. Zato jih moramo ceniti.  
Ta knjiga res v človeku vzbudi številna čustva, kot so recimo ljubezen, ogorčenje, žalost, veselje … 
Med branjem in po branju se človek kar zamisli o svojem početju. Ob tej knjigi se zagotovo najde 
vsak, ki se išče v življenju in ni prepričan vase. Pa še slog pisanja je precej zanimiv zaradi poosebljanja 
živali in bogatega knjižnega jezika.  
 
In tako ti po nekaj urah uspe napisati spis, nad katerim si sprva zagnan, potem pa čedalje bolj 
izgubljaš skrito veselje in se ti vse sviži pri koncu. Razmišljaš zdaj o svojem, zdaj o pisateljevem 
pisanju, ju primerjaš, preučuješ, popravljaš, brišeš, pa spet pišeš. Zdaj šteješ kot eno sekundo 5 minut, 
ki se kot blisk spreobrnejo v 15 minut, pa v pol ure in na koncu v eno pa še v štiri. Oči te že boleče 
pečejo in rosijo, a vseeno vztrajaš pa čeprav veš, da nima tvoje pisanje smisla, in se vse bolj potapljaš 
z vse večjim sidrom proti dnu najglobljega oceana. Upaš, se trudiš, želiš, se ženeš kot pes za slastnim 
vonjem kosti, sam sebe modro spodbujaš kot modrec in si ponavljaš vedno isto stvar, dokler si ne 
začneš verjeti. Rineš proti sladkemu koncu z okusom grenkobe, ki te vse bolj peče, ker veš, da delaš 
narobe, a vseeno delaš pravo stvar. Znova se začneš spraševati vse mogoče, pa ne veš, kaj bi napisal. 
Vse se zdi kot neskončno ponavljanje enega in istega šmorna, dokler vsega ne vreš v koš. Vzameš iz 
koša, še enkrat prebereš, izrečeš prazen stavek brez pomena: " Ni tako slabo napisano, " in spet vržeš 
v koš. V sebi občutiš jezo nad samim sabo, se okaraš z nekaj žaljivkami in vse pošlješ v tri krasne. Pri 
sebi pa si še vedno misliš: " Bom drugič še enkrat napisal boljše in prebral kakšen nov članek o 
Dolencu, saj konec koncev živiva v istem času in si ga deliva." 
 
 

Vanesa Žerdin, 9. a  
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ZVEZDE SVETUJEJO/PRAVIJO 

 

Šolski turniški horoskop za letošnje poletje 
 

OVEN (21. 3─20. 4. ) 
Poletje je čas, ko končno po 
dolgem času lahko ponovno na 
polno zaživiš. Tvoja energija bo v 

teh dveh mesecih še večja, kot je bila do zdaj. 
Veliko boš zdoma, okrog s prijatelji, vse se bo 
na polno dogajalo. Ne glede na vse si ne 
pozabi vzeti kakšnega trenutka zase.  
Čeprav nisi v šoli, ne pozabi na branje!!! 

 
BIK (21. 4─20. 5. ) 
Šolsko leto je bilo naporno, a ker 
ste po naravi vsi bikci kar 
trmasti, ste se izvlekli, in to z 

dobrimi ocenami. Ste zelo družabni, tako bo 
vaše poletje non stop nabito s polno opravil, 
druženj, zabav. Ni ga lepšega od druženja s 
prijatelji, a ne pozabite, da tudi domači 
potrebujejo del vsakega posebej.  
Naberi si spomine, ki te bodo greli še pozimi.  
 

DVOJČEK (21. 5.–21. 6. ) 
Ni ga lepšega od ležanja doma in 
pošiljanja sporočil, a ne? 
Verjamem, a zunaj je ogromno 
stvari, ki kar čakajo, da jih zagledaš 

in se jim podaš naproti. Poletje je, vroče je in 
dan je daljši … Ga ni škoda porabiti sam, zaprt 
v sobi? Saj nisi len/-a, samo strah te je, da boš 
naredil/-a napako. Verjemi mi: prijatelji se 
bodo le nasmehnili in vse bo po starem.  
Opozorilo: starši bodo tečni, ne pusti se jim! 
 

RAK (22. 6. –22. 7. ) 
Najprej vse najboljše! Na polno 
se bo dogajalo, rojstni dan, 
zabave, koncerti. Nekatere 

stvari boš rajši izpustil/-a in boš raje doma 
sanjaril/-a. S tem ni nič narobe, samo naj ti 
sanjarjenje ne pride v navado. Težave te bodo 
same iskale, starši ne bodo preveč prijazno 
razpoloženi, to pa ti naj ne pokvari poletja. 

Uživaj na polno, saj je september bliže, kot si 
misliš.  
Saj veš, kako pravijo: skozi eno uho noter, 
skozi drugo ven.  
 

LEV (23. 7.–22. 8. ) 
Spet je tvoj čas, da zažariš. Cele 
dneve in noči boš pokonci, se 
družil/-a z vsemi, objavljal/-a na 

družabnih omrežjih in te boš tudi redno 
spremljal/a. Staršem ne bo všeč, da si zmeraj 
zdoma. Vzemi si čas tudi zanje. Ustavi tempo, 
speči kako dobro pecivo, pripravi sadne kupe 
ali limonado, to poleti lepo prija. Tvoj malo 
dolg jeziček te bo spravil v težave in ta bo 
moral na žalost tudi popraviti storjeno 
napako.  
Kakor si boš postlal, tako boš spal.  

 
DEVICA (23. 8.–22. 9. ) 
Planiranih imaš že več 100 stvari, 
ki jih želiš izvesti v teh kratkih 
vročih dveh mesecih. Vsakemu si 

na voljo. Zmeraj, ko te nekdo pokliče, ne 
pozabi da tudi ti potrebuješ malo oddiha, zato 
si ne nalagaj preveč. Nihče ti ne bo zameril, če 
enkrat ne boš prišel/-a na sladoled ali na 
igrišče. Ne zapravi vsega denarja, leto je še 
dolgo in potreboval/-a ga boš.  
 

TEHTNICA (23. 9.–22. 10. ) 
Za poletje nimaš nekih načrtov. 
Vse boš prepustil/-a naključju. 
Cele dneve boš preživela na 

vročem soncu, zato ne pozabi na sončno 
kremo. Starši bodo težili, sledovi epidemije 
bodo še prisotni, naj te ti ne zmotijo pred 
sproščenim poletjem.  
Mlada kri mirno ne stoji.  
 



 

RUMENI TISK 

 

Štrki 2021 

 

78 

ŠKORPIJON (23. 10. –21. 11. ) 
Čez celo šolsko leto si imel/-a 
burno družabno življenje, niti 
epidemija te ni ustavila, da se ne 

bi družil/-a s prijatelji, tokrat pač preko 
družabnih omrežij. Za poletje dobro kaže in 
zagotovo si že naredil/-a plane. Spanje, obiski 
igrišč, druženje, morje … so gotovo na tvojem 
seznamu opravil. Ob vsem tem si ne pozabi 
malo oddahniti. Ni ti potrebno biti na dveh 
mestih hkrati.  

 
STRELEC (22. 11.–20. 12. ) 
Konec šole! Čestitam, uspelo ti 
je! Končno se boš lahko 
osredotočil/-a na svoje lastne 

interese. Verjetno imaš že splanirane dneve, ki 
pa se najverjetneje ne bodo izvlekli. Vsi vemo, 
da se ti razpoloženje obrača, kamor veter 
obrne. Starši bodo v začetku OK, potlej pa se ti 
bo zdelo, da postajajo zmeraj bolj neznosni. 
Ne skrbi. To je samo iluzija vročine.  
 

KOZOROG (21. 12.–19. 1. ) 
Poletne počitnice ti ne ležijo 
najbolj, biti sam/-a doma, ti ne 
leži. Najverjetneje se te večkrat 

pridrži lenoba. Vse ti gre na živce, posebno 
domači, zato veliko časa preživiš zdoma, s 
prijatelji, sam zunaj, na sprehodu ali pa v sobi. 

Šola ti cel čas roji po glavi, čeprav ti je vseeno 
zanjo. Jezik te bo prehiteval, zato večkrat 
premisli, preden poveš na glas.  
V opombo: NE POZABI NA DRUŽENJE! 
 

VODNAR (20. 1. –18. 2. ) 
Uspelo ti je priti do konca, in to s 
kar dobrim uspehom. Čas je, da 
si malo odpočiješ od vsega. 

Verjetno komaj čakaš , da se zlekneš v sobo in 
preživiš ves čas sam/-a zase. Vreme zunaj je 
super, toplo, poletno, pojdi malo ven. Ne smeš 
pozabiti na druženje s prijatelji in družino. 
Morje, bazen, dobra hrana, glasba in prijetna 
družba so del tvojega sanjskega poletja. 
Izkoristi čas na polno.  
 

RIBI (19. 2.–20. 3. ) 
Pred tabo so meseci odkrivanja 
samega sebe. Tudi ti verjetno 
komaj čakaš, da boš skočil/-a v 

osvežujočo vodo. Ljubezni bo na pretek, 
simpatije in srčki bodo kar letali okrog tvoje 
glave. Družabna omrežja bodo glaven vir 
socialnega življenja, ampak moraš malo ven. 
Ne glede na to, da si sramežljiv/-a, se moraš 
prisiliti v komuniciranje.  
V stare sode staro vino, v nove sode novo vino.  
 

Valentina Dominko, 8. b 
 

  Miha Zver, 7. a 
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1. naloga 

V prazne kvadratke vpiši števila od 1 do 3 tako, da bo v vsaki vrstici in vsakem stolpcu nastopalo 
vsako število in da bodo veljale zapisane neenakosti.  

 
 
 

2. Če velja: 

 
 
 

3. Katero število je potrebno zapisati v prazen kvadrat? 

3 5 7 9 

9 25 49  

 
4. Rebus 

 

   3 

                           
L = N    

 
 
Rešitve: 1. nal. : 1. vrstica 3,2,1; 2. vrstica 1,3,2; 3. vrstica 2,1,3 
 2. nal. : 27, 3. nal. : 81; 4. nal. : trikotnik 

 
 

  

Koliko je potem 
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1. Rebus 
 

    
 
 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 

5 – 4 = 1✓   + O  
   
   T = K 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 

 
 
2. naloga 

 

Če je:  

2 + 3 = 10 
7 + 2 = 63 
6 + 5 = 66 
8 + 4 = 96 
 
Koliko je:                                   

9 + 7 =????  
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3. naloga 
Kaj se skriva na sliki? 

 
Pobarvaj: 
z modro: 5, 12, 19, 31, 88, 149, 290 , 400, 1 536, 900 000,  
z rdečo:  227, 1 984 
s črno: 61, 74, 399, 1 050, 4 900, 10 050 
z rumeno: 555, 1 200 
z rjavo: 275, 4 966 
z zeleno: 69, 3 439, 7 044 
z oranžno: 109 

 

 
 

4. Izpolni bele kvadratke s števkami od 1 do 9 tako, da bo vsota števk v vrstici in stolpcu enaka 
številu, ki je zapisano v obarvanem kvadratku.  

 

 
 
 
 
Rešitve: 1. nal. : PITAGORA, PRAVOKOTNIK, 2. nal. : 144, 4. nal. : 8,7; 9,5,6;4,3; 7,6;9,8.  
 

Zbrala: Marija Magdič, učiteljica matematike  
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DEVTOŠOLCI 2021 
Foto: Enej Robek, 9. a 

 
Tudi mi smo končno postali devetošolci. Teh devet let je minilo malo za šalo, veliko zares. Spremljalo 
nas je veliko vzponov, padcev, nesoglasij, sporov in še marsikaj, na kar nismo najbolj ponosni. 
Najpomembnejše pa je, da smo se vedno znova pobrali in šli naprej, kar nas je naredilo močnejše 
ter vedno bolj povezane. Vsak od nas je knjiga oz. kar cel roman zase. Hkrati smo si različni in enaki, 
kar nam je večkrat vzbujalo dileme, s katerimi se verjetno srečujete tudi vi, bralci. Radi bi vam dali 
dragocen nasvet: prosimo, ne kregajte se po nepotrebnem, kot smo se mi, da vam na koncu ne bo 
žal. Vsi delamo napake, zato je treba ceniti čisto vse lastnosti nekoga drugega. Tudi mi smo 
izpostavili nekaj svojih.  
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1. Katja Bakan: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – zdravstvena nega 

- tihi člen 9. a 
- črna mucka 
- kundrek 

 
2. Ana Balažic: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – kozmetični tehnik 

- glas 27tih (Ana gda brečij = 26 sošolcon) 
- "guma" 
- razredni slavček (do f-2 brez problema) 

 
3. Žan Breznik: Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota – avto serviser 

- "Ka te smeknen ?!" ( mafijsko zastrahovanje ) 
- zvesti mehanik/frizura na 225 V 
- ˝popolna˝ prisotnost pri pouku 

 
4. Sara Cipot: Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota – tehnik oblikovanja 

- ena izmed umetnic 9. a 
- naša cvetka 
- "MALIČKA" (mij joj tak pravimo) 

 
5. Jesika Dominko: Ekonomska šola Murska Sobota – ekonomski tehnik 

- mila dušica 
- fse zna, samo si ne vüpa povedati 
- "DECA?!" 

 
6. Lučka Ferčak: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – zdravstvena nega 

- lepotica brez zveri/Zlatolaska  
- K-POP fan no. 2 
- pravi Da Vinci  

 
7. Živa Forjan: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – predšolska vzgoja 

- najboljša tolažba 
- lastnica najdaljših las v razredu 
- preprost človek je najboljši človek 

 
8. Laura Gabor: Ekonomska šola Murska Sobota – ekonomski tehnik 

- K-POP fan no. 1 
- zna bouše nemško kak slovensko 
- pravi knjižni molj na telefonu (bere v tujem jeziku) 

 
9. Jakob Hočevar: Ekonomska šola Murska Sobota – tehnik varovanja 

- usojena ljubezen z Žanom H.  
- "Joj, ka li de z vas deca?!" 
- ˝ljubitelj˝ BIOLOGIJE 
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10. Jan Horvat: Srednja poklicna in tehnična šola Murska Sobota – računalniški tehnik 
- strastni gamer  
- telebajsek 
- "Njega nega!" (test) 

 
11. Nuša Horvat: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – zdravstvena nega 

- golman prve klase  
- GEOTRIKOTNIK ( orožje ) 
- vedno pripravljena pomagati 

 
12. Žan Horvat: Dvojezična srednja šola Lendava – strojni tehnik 

- usojena ljubezen z Jakobom 
- nogometaš oo 
- nedavno razglašen MINISTER ZA PLATNO pri fiziki (najboljši v poslu) 

 
13. Lara Hozjan: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – kozmetični tehnik 

- FLAMINGO 
- šport = čas za skrivalnice ( "Učitel, mene nega!" ) 
- kao fitnes 

 
14. Jan Kančal: Dvojezična srednja šola Lendava – mehatronik–operater  

- ˝velik ljubitelj glasbene ure˝ 
- razredna KUNG FU mačka (ure nemščine) 
- druga NMK ( za tiste keri ne vejte: Naša Mala Klinika ) 

 
15. Ana Katarina Kociper/Katka: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – zdravstvena nega 

- fit kravica 
- ˝pridna˝ deklica, zgledne nedužno, pa je nej 
- "Ne dan ti pumpe!"  

16. Ella Litrop: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – splošna gimnazija 
- mali Einstein in Picasso 
- "Učitelca, jes NIČ neman!" (2019/20 popularen stavek) 
- večni pesimist  

 
17. Vika Magdič: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – splošna gimnazija 

- multipraktik ( nega stvarij kere ona ne bi znala napravti ) 
- ˝pridna˝ deklica 
- vodja skrivne mafije 9. a 

 
18. Sofija Njakaš: Dvojezična srednja šola Lendava – predšolska vzgoja 

- tiha voda bregove dere 
- večni optimist  
- žrtveno jagnje pri matematiki (ona je vedno prva pijtana) 
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19. Val Pozderec: Dvojezična srednja šola Lendava – strojni tehnik 
- psicho smeh (velik komik) 
- velki frend z učitelon nemščine, samo tou ne pomejni, ka jo obvlada 
- Harry Potter očala, kera se njemi fejst pašejo  

 
20. Enej Robek: Dvojezična srednja šola Lendava – strojni tehnik 

- velikan že od 1. razreda 
- profesionalno posebni kamerman  
- "Dobro jütro prepečenček!" (fantovska fora) 

 
21. Taj Zadravec: Dvojezična srednja šola Lendava – strojni tehnik 

- "GREEEMO!!!"  
- razredna diva ( bolj tihe sorte ) 
- končno zrastel, dugo je nücal 

 
22. Anis Zulić: Dvojezična srednja šola Lendava – strojni tehnik 

- "Ge je moj biciklin?!" 
- "Zeznil sem se. " (zelo pogost stavek v 6. razredu) 
- izgubil sloves edinega Bosanca na šoli (bil zelo užaljen 5 minut) 

 
23. Bor Zver: Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer – splošna gimnazija 

- glavni računalničar 9. a (Bor vse takoj zrihta, tüdi gda ga ne pozovejo) 
- zmeraj točen na zadnjo minuto 
- "Dosaden" (tak mij pravimo) 

 
24. Brina Zver: Bundes – Oberstufenrealgymnasium Bad Radkersburg – splošna gimnazija 

- "Je toga ne nücan, je iden v Avstrijo!" (pogost stavek pri slovenščini) 
- "Učitelca, jes NIČ neman!"  
- šport = čas za skrivalnice 

 
 

25. Vanesa Žerdin: Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše – kemijski tehnik 
- drugi Ivan Cankar (strastna pisateljica, ne mara slovenščine: "Eh, pa što si tou zmislo?!") 
- Bob Ross in njegova frizura (tak pravijo sošolke), malo za šalo malo zares 
- Uvedla smešen stavek enega fanta: "Učitelca, jes NIČ neman!"  
 

26. Alina Žižek: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – kozmetični tehnik 
- usojeno sovraštvo z Borom ("Pa dobro, tebe je nej nišče nikaj pijtau BOR!") 
- ˝najljubša˝ učenka učiteljice Nežke 
- CEO barvanje las 

 
27. Kaja Žižek: Srednja zdravstvena šola Murska Sobota – bolničar-negovalec 

- oboževalka odbojke (žoga v strop/agresivno igranje) 
- šminkerca 
- pravi DJ na Balkanu (tij samo povejš kero pesem ščeš in že se spejvle pa igra) 
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Vedno nas je zaznamovala naša številčnost, neprecenljiv smisel za humor in veliko preveč 
lumparij. Človek bi si mislil: "Ja kaj pa je ena lumparija ali butast stavek med odmorom?!" Pa 
kakšen odmor neki! Mi se nikoli nismo vprašali, ali je odmor ali je učna ura, malica, kosilo, 
rekreacija, prosta ura, čakanje na avtobus, na avtobusu … 
 

Uredila: Vanesa Žerdin, 9. a  
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Luka Hozjan, 6. a 
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Marko Pozderec, 6. a
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(včasih človek ne ve, če bi se smejal ali jokal) 
 
ZGODOVINA 
 
Učiteljica: Kako smo Slovenci imenovali ta program? 
Učenec (ponosno): Program Združenih držav Slovenije! 
Učiteljica: Kak tou mijsliš? No, katere države pa potem dandanes 
sestavljajo Slovenijo? 
-------------------------------------------------------------- 
 
BIOLOGIJA 
 
Učiteljica: Dober dan, kako ste kaj danes?! 
Učenec: Učitelca, minuta za zdravje! 
Učiteljica: V redu! Grem med tem še na stranišče. (odide) 
Učenci (na računalniku poiščejo pesem za makareno in plešejo)  
Učiteljica (pride nazaj): Pa zaplešimo skupaj! 
-------------------------------------------------------------- 
 
MALICA 
 
Učenci glasno jedo malico.  
Učenec: Od koga je te joli? 
Učenci (še vedno glasno jedo) 
Učenec (vrže joli skozi odprto okno) 
Učenka (ogorčeno): Neej, moj joli! 
Učenec (mirno): Jah, drügoga si küpi!  
-------------------------------------------------------------- 
 
ČAKANJE NA AVTOBUS 
 
Učenke (se pogovarjajo o brezdomcih) 
Učenka (vzame Mercatorjevo vrečko, jo strga in obleče): Je san pa 
Mercatorski klošar, dajte mi pejneze! (butne v smeh) 
-------------------------------------------------------------- 
 
NA AVTOBUSU 
 
Učenka (iz neznanega razloga začne kričati) 
Šofer: Ka pa je?! 
Učenka: Eh šofer, osa je bijla, smo jo že bujli! 
-------------------------------------------------------------- 
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KOSILO 
 
Učenci pojedo kosilo in pospravijo.  
Učenka (vrže pladenj s krožniki na tla, da se razbijejo): Jezuš Marija! 
Kuhar (jo miri): Zaj boš pa mejla puno sreče.  
Čistilka (prinese metlo) 
Drugi učenci (začnejo glasno ploskati) 
Učenka (počisti, se prikloni in odide): Jap, tou san jes. (si pove sama pri sebi)  
-------------------------------------------------------------- 
 
PROSTA URA 
 
Učenke (zavzeto in lepo pojejo Siva pot) 
Javni delavec: Pa dobro, ne derite se tak! 
Učenka (poučno): Petje je nej dretje! 
Učenke (odpojejo pesem in grejo sedet) 
Učenka (sede za klavir in začne igrati) 
Javni delavec: Pa dobro, nej tak glasno!  
Učenka (med igranjem): Či pa je takša dinamika! 
Javni delavec (poskuša zapreti klavir med igranjem) 
Učenka (jezno in razburjeno): Pa ka ste vij normalni!? Ka mi ščete prste notri zaprejti?!  
Javni delavec (skloni glavo in brez oporekanja sede ter posluša do konca) 
-------------------------------------------------------------- 
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