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Pozdravljeni!
Bliţa se konec šolskega leta in spet je izšel naš šolski časopis Zmajeve stopinje.
Čeprav je konec pouka, ni potrebno dati šole na stran. Vzemite si trideset minut
časa in si preberite šolski časopis. V njem boste našli športne in druge doseţke,
modo na naši šoli, pesmice, zgodbice, stripe, intervjuje ter nekaj za razmigati
moţgančke. Zahvaljujem se vsem, ki so pomagali ustvariti časopis: Janu,
Benjaminu, Roku, Maksu, Marku, Tilnu, Veroniki, Fatimi in vsem, ki so za časopis
prispevali kreativne izdelke. Zahvaljujem pa se tudi gospe ravnateljici in naši
mentorici Vesni Mlakar Hor.
Posebej pa se zahvaljujem vsem, ki so nas pri ustvarjanju časopisa spodbujali.
Uţivajte počitnice še naprej in si odpočite za naslednje šolsko leto.
Matej Fajdiga, 8. b
urednik časopisa

Naslovnica: Rok Mesec, 7. b
3

ZMAJEVE STOPINJE 2011/2012

KAZALO

ZMAJEVE PISARIJE IN DOMIŠLJIJE

5

ZMAJEVE PESMARIJE

17

ZMAJEVE STRIPARIJE

19

ZMAJEVA HVALEŢNOST

24

ZMAJEVI POGOVORI

28

ZMAJEVE DOGODIVŠČINE

32

ZMAJEVA POČITNIKOVANJA

46

ZMAJEVE ZABAVNOSTI

52

4

JAZ, ŢUPANJA MESTA POSTOJNE
Nekega dne sem se zbudila in opazila, kako se ljudje dolgočasijo, ko čakajo na
zeleno luč za pešce. Takoj sem se odpravila v sluţbo. V sluţbi je bilo kot vsak dan.
Začela sem razmišljati, kako bi naredili stvari, ki so dolgočasne, bolj zabavne.
Razmišljala sem o kupu stvari, nato pa me je prešinila izvrstna ideja: ''Lahko bi
tam postavili robote, ki bi se z ljudmi pogovarjali ali igrali!'' Ja, to bi bilo izvrstno! Ţe
naslednjo uro sem o tem obvestila sodelavce. Vsi so se strinjali. Nato smo vsi ţe klicali in
naročali robote. Ţe čez teden dni so bili roboti pri nas. Začeli smo jih programirati.
Znali so se igrati, celo govoriti, tudi risati, a ne preveč lepo. Programiranje je trajalo
mesec dni, a je bilo vredno, saj so roboti delali kot smo ţeleli.
Ta mesec je bil zelo naporen, zato smo šli zgodaj domov, da si odpočijemo. Drugo
jutro sem pomislila: ''Kaj otroci v Postojni počnejo, da jim ni dolgčas? Kako bi bilo, če bi
imeli svoj kino?''
Spet sem hitela v sluţbo, povedati to misel sodelavcem. Vsi so bili navdušeni nad
to mislijo. Najprej smo si zamislili velik kino, a ugotovili, da nimamo toliko prostora. Po
dolgem premisleku smo se odločili, da bo kino bolj skromne vrste, majhen. Zamislili smo
si tudi popolno mesto zanj, na Titovi cesti. Začeli smo klicati gradbena podjetja, ki so
nam vedno pomagala pri gradnji. Trajalo je dve leti, da se je njegovo obratovanje začelo.
Zdaj so bili letaki po celem mestu in vsi so vedeli za nov kino.
Pred mano so še novi izzivi in ideje, večji park ali več dreves, da se bodo moji
občani počutili res najbolje .
Diana Rebec, 5. b

Rok Mesec, 7. b
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MIŠKO
Miško je moj zajček, ki ga imam ţe skoraj tri leta. Prav toliko je tudi star. Moj zajček
ima po celem telesu mehko svilnato dlako. Je bele barve, le njegova ušesa, smrček in lise
po hrbtu so črne. Njegov smrček ves čas miga, ker Miško nenehno voha. Smrček je
njegovo najpomembnejše in najbolj delovno čutilo. Miško ima tudi ostre kremplje in
dolge brke. V njegovih ustkih se bleščijo štirje veliki zdravi zobje. Rad ima zelenjavo.
Redno skrbim za njegovo prehrano in poskrbim, da ima čisto bivališče. Imam ga rada,
vsak dan, vse bolj in bolj.
Danaja, 4.

ZDRAVNIŠKI PREGLED
Danes smo šli na sistematski pregled. Tam sem brala knjigo. Kmalu je prišla medicinska
sestra in poklicala tri fante. Ko so vsi fantje končali, smo prišle na vrsto punce. Prvi sva
bili jaz in moja prijateljica Aljana. V ambulanti me je pregledala dr. Krajnikova. Ko sem
končala pri zdravnici, so me cepili. Po cepljenju sem lahko šla nazaj v čakalnico. Ko smo
čisto vsi končali, smo se vrnili v šolo. Tam nam je učiteljica razdelila kuverte za naše
starše.
Lara Kelenc, podaljšano bivanje

NOVICE IZ DEŢELE KLOBUČARIJE – 3.a

Zagledala sem pasji klobuk. Bil je črne barve, imel je rjave in sive pike, na vrhu sta bili
dve pentljici. Dala sem si ga na glavo. Naenkrat sem se spremenila v psa. Cel dan sem bila
pes in kar naenkrat je veter zapihal in mi odnesel klobuk. Poskušala sem ga ujeti, a je bilo
ţe prepozno. Klobuk je plaval po zraku in tako se zgodbica konča.
Neja
Našel sem kavbojski klobuk. Odtrgal sem ga in si ga dal na glavo. Postal sem kavboj. Dobil
sem vrt, konja in pištolo. Čez tri ure sem se naveličal, si snel klobuk in ga pospravil v
omaro. Od takrat naprej ţivim svoje staro ţivljenje.
Timon
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Ustavila sem se pri zelenem klobuku, ki je bil ves porisan z ţivalicami. Konji, ţelve, psi,
mačke,…,skoraj vse ţivali. Hitro sem ga odtrgala, si ga nadela na glavo in zamiţala.
Postajala sem večja in zelo lepa. Postala sem ţivalska vila. Vse ţivali so pritekle k meni.
Sklenila sem, da vzamem klobuk domov in ga pokaţem druţini. Ţe letim!
Lana

Sprehajam se po Klobučariji in pomirjam klobuke. Prvi je prevelik, drugi je premajhen,
tretji ima zajčja ušesa, pentljico in je zelo lepe barve. Nataknem si ga na glavo in se
spremenim v zajca. Naenkrat je zapihal močan veter in mi odpihnil klobuk. Šla sem takoj
domov in spat.

Dţejlan

Našel se Vsevedski klobuk črne in rjave barve. Bil je še kar velik in je imel slovensko
zastavo. Klobuk sem odtrgal in si ga dal na glavo. V trenutku sem videl čisto vse. Mimo je
prišel deček in me vprašal, kaj je pod zemljo. Takoj sem mu odgovoril na vprašanje. Tega
klobuka ne bom nikoli več snel z glave.
Nal

Zagledala sem pevski klobuk. Bil mi je tako lep, da sem ga v hipu odtrgala. Prvi del
klobuka je bil vijoličast, drugi pa roza barve, imel je zataknjen mikrofon. Ţe veliko let
sem ţelela postati slavna pevka in ţelja se mi je uresničila. Nadela sem si ga na glavo. V
trenutku sem postala lepa, vzela sem mikrofon in šla na Misija evrovizija. Na tekmovanju
sem zmagala. Doma sem klobuk skrila, pela sem samo v svoji sobi. Nekega dne je v sobo
stopila mama in videla moj klobuk. Rekla je, naj še njej prinesem damski klobuk. Ko je
dobila damski klobuk, je bila tako lepa, da ga je nosila na vsakem plesu.

Adrijana
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SREČANJE UČENCEV 3. a Z MARSOVCI
Nekega večera se je prikazal čuden človek, mislil sem, da je robot. Kmalu pa sem
spoznal, da je marsovec. Pozdravil sem ga in mu dal ime Maček. Bil je zelene barve, po
rokah in trebuhu pa je bil rumen. Imel je mačje brčice. Zdel se mi je kot maček, kot
majhen maček. Potem mi je povedal, da mu je slabo, ker mu zmanjkuje sveţega zraka.
Razmišljal sem, kako naj mu pomagam. Kar naenkrat je poletel in ţe ga ni bilo več.
Ivo

Nekega dne sem sedela in gledala televizijo. Prišel je roza marsovec. Imel je tri oči, na
vsaki strani telesa dve roki in dve nogi. Ko sem šla v šolo, je prišel za mano in čudno
skakal. Potem sta prišla njegova mama in ata. Objela sem ga in odšel je domov.
Dţejlan

Nekoč sem raziskoval gozd. Mimo je priletela vesoljska ladja. Iz nje je prišel marsovec.
Imel je zelene oči, velik je bil osem metrov. Videti je bil kot človek. Naučil me je skakati
v zrak, dva metra visoko. Zelo lepo sva se razumela. Skupaj sva bila samo en dan, potem
pa se je hotel vrniti. Pustil sem ga, on pa se je vrnil na Mars. Potem je bilo vse tako kot
prej.
Jernej
Nekega dne sem šla v gozd nabirat gobe. Nenadoma je na Zemljo priletel leteči kroţnik.
Iz njega je prišel nenavaden marsovec. Stopila sem k njemu. Bil je zelen z rdečimi
pikami, na glavi je imel anteno in tri črne oči. Potem sem ga peljala domov in ga skrila v
omaro. Ker je bil ţalosten, sem ga peljala nazaj v gozd. Nato je odletel domov na Mars.
Neja
Nekega dne sem se igrala v svoji sobi in prišel je marsovec. Bil je zelene barve, imel je
dve očesi mavrične barve. Na roki je imel sedem prstov in imel je tri noge. Skupaj sva
odšla na sprehod. Nenadoma je nerodno stopil in si zvil gleţenj. Šla sem v atijev avto.
Vzela sem škatlo za prvo pomoč in mu povila nogo. Ker nisem imela prave hrane zanj, se
je vrnil z vesoljsko ladjo na Mars.

Nika D.
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Nekega večera sem sama doma sedela pred televizorjem. Ker ni bilo prav nič zanimivega
na sporedu, sem s svojim psom in konjem šla na sprehod v gozd. Ustavili smo se na gozdni
jasi. Konj je začel jesti travo, midva s psičkom pa sva se odpočila pod smreko. Tedaj je
zapihal veter in zazeblo me je. Začelo je deţevati in odpravili smo se proti domu. Na poti
domov pa se je zgodilo nekaj čudnega. Kar naenkrat je zašumelo v grmu. Najprej sem
mislila, da je kakšna nočna ţival. Ampak ne. Zašumelo je še enkrat. Psička sem vzela v
naročje, se usedla na konja in smo odbrzeli. Nisem vedela, kaj neki je bilo tisto bitje.
Doma sem hitro zavezala konja in psa pripela na verigo. Kar stekla sem po stopnicah.
Zaprla sem vsa okna, zaklenila vrata in zapahnila balkonska vrata. Usedla sem se v
naslonjač in si malo odpočila. Pod vrati dnevne sobe sem zagledala nekaj sluzastega in
zelenega. Skrila sem se za naslonjač. Bil je marsovec. Na zeleni sluzasti glavi je imel
ogromne črne oči. Ker je prijazno gledal, sem se mu pokazala in se mu pribliţala. Ponudil
mi je roko in sva se spoprijateljila. Šla sva v mojo sobo. Tam sem se začela učiti
marsovščine, njega pa sem učila slovenščine. To sem storila zato, ker bi se rada z njim
sporazumevala. Skupaj sva odšla na gozdno jaso. S seboj sem vzela ţogo in sva se malo
ţogala. Nenadoma pa je marsovec izginil. Zaslišala sem piskajoč glas. Zagledala sem
marsovca, ki je čepel pod lipo. Razumela sem ga. Seveda! Hotel se je igrati skrivalnice in
lovljenje. Začela sem ga loviti. Marsovec me je vodil globoko v gozd. Naenkrat se je
zaletel v drevo in se razbil kot steklo. Drobci so se začeli zdruţevati in kar sam se je
sestavil. Z neba naju je obsijala nenavadna luč. Bila je vesoljska ladja. Iz ladje so se
spustile tekoče stopnice. Marsovec mi je povedal, da mora iti domov. Stopil je na tekoče
stopnice. Nasmejan mi je pomahal. Tudi jaz sem mu pomahala.

Lana

Nekega dne sem bila v svoji sobi in pisala domačo nalogo. Kar naenkrat sem zaslišala
ropotanje na balkonu. Šla se pogledat. Ko sem stopila na balkon, sem zagledala vesoljsko
ladjo. Iz nje je izstopil vesoljec (marsovec). Začudila sem se. Marsovec je bil roza
barve, z modrimi očmi, imel jih je pet. Na glavi je imel tri ušesa. Imel je štiri roke in štiri
noge. Vprašala sem ga, kako mu je ime. Rekel je, da je Ţirček. Odpeljal me je z vesoljsko
ladjo na Mars. Tam me je naučil leteti in čarati. Potem me je odpeljal domov. Poslovila
sva se in on se je vrnil na Mars.

Tayra
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ZLATA KAČA

Nekoč je ţivel kralj, ki je imel hčerko edinko. Bil je zelo bogat, toda ni mu bilo
dovolj. Hotel je največje bogastvo njegove deţele. To je bila zlata kača.
Zlato kačo je varovala narava, zemljevid pa je bil skrit v gozdu. Kralj je pošiljal vojake v
gozd, da bi našli zemljevid. Ker niso nič našli, je v gozd poslal vaščane, ki so se javili za to
nalogo. Kralj jim je obljubil bogato nagrado, roko svoje edine hčerke.
Nekega dne so prišli na grad trije bratje iz oddaljene vasi. Ker so prišli ponoči,
jim je kralj dovolil, da prespijo na gradu. Tam so srečali kraljevo hčer, ki je bila vsem
trem všeč. Preden so šli od doma, je oče vsakemu od sinov podaril pero udomačenega
kosa. Starejša brata sta pero po poti zavrgla, mlajši pa ga je shranil v popotno torbo
skupaj z malico in denarjem. Zjutraj je najstarejši odšel v gozd iskat zemljevid. Prišel je
na jaso in se usedel na hlod. Prikazal se mu je duh prejšnjega kralja in prosil
najstarejšega brata za tri cekine. On pa mu je zabrusil:«Kaj bi zapravljal denar za take
neumnosti?!« Duh se je obrnil in rekel:«Raje se vrni na grad, če si ţeliš dobro.«
Najstarejši ga ni poslušal, le pomalical je in nato šel dalje. Kmalu je naletel na robidovje,
ki ga je nenadoma obkolilo. Njegovih klicev na pomoč ni nihče slišal. Ker se najstarejši ni
vrnil, je odšel na pot drugi brat. Šel je po isti poti kot njegov starejši brat. Tudi njemu
se je prikazal duh. Ker ni pokazal usmiljenja, se mu je zgodilo enako kot prvemu bratu.
Zdaj

je

bil

poleg

najstarejšega

v

robidovju

še

drugi

brat.

Po nekaj dneh se je v gozd odpravil še zadnji, najmlajši brat. Ko je prišel na jaso, se mu
je prikazal duh. Duh ga je prosil za cekine. Najmlajši brat pa je bil dobrega srca, zato
mu jih je dal. Zaradi njegove radodarnosti mu je duh povedal, kje je skrit zemljevid.
»Pod hlodom, kjer sta poprej sedela tvoja brata, je zakopana skrinja, v kateri je
zemljevid. Upoštevaj ga, drugače boš imel veliko dela in sitnosti.« Duhu je bil fant všeč,
zato mu je podaril še konja, ki mu bo pomagal v teţavah. Fant je takoj začel kopati in
kmalu našel skrinjo, ki je bila zaklenjena s tremi ključavnicami. Odklenil jih je s pomočjo
peresa, ki mu ga je podaril oče. Najprej ga je zemljevid vodil do robidovja, v katerem je
zagledal svoja brata. Zemljevid mu je velel, naj gre mimo, toda on je z mečem posekal
robidovje in rešil svoja brata. Dal jima je jesti in piti, ker sta bila slabotna. Svetoval
jima je, naj se vrneta na grad, sam pa je nadaljeval pot. Ker ni ubogal zemljevida, je
moral celo pot skozi gozd sekati robidovje. Druga brata sta mu nekaj časa sledila,
vendar ju je robidovje ustavljalo in ranilo. Kmalu sta se izgubila. Ko se je zvečerilo, je
najmlajši brat s konjem prispel do vulkana, v katerem naj bi bila zlata kača.

Kar

naenkrat je z leve in desne strani pribučal močan hudournik. Najmlajši je hitro
spodbodel konja in preskočil deročo vodo. Takoj za tem se je pred njima pojavila
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globoka razpoka, skozi katero je lahko videl ţarečo lavo. Še močneje je spodbodel konja
, da sta preskočila razpoko, ki se je kar večala in večala. Komaj sta se malo oddahnila, ko
je zagledal votlino, iz katere se je slepeče bleščalo. Splezal je v votlino in zagledal zlato
kačo, ki je oddajala slepečo svetlobo. V tistem trenutku ga je napadla jata črnih
netopirjev. Vrgel se je na tla in se splazil proti kači. Kača je bila povsem krotka, tako da
si jo je brez teţav ovil okoli roke. Pognal se je iz votline, brţ skočil na konja in odjezdil
proti gradu.
Po treh dneh se je vrnil na grad, kjer je najmlajši brat kralju izročil zlato kačo, ki
si jo je tako ţelel. Tudi kralj je drţal svojo obljubo. Toda preden so praznovali poroko, je
šel najmlajši po svojega očeta, da so skupaj praznovali. Morda praznujejo še danes. Ko
sta brata zvedela za bratov uspeh in poroko s kraljevo hčerjo, sta postala zelena od
zavisti.

Aljaţ Trošt, 5. b

ZLATA URA
Nekoč je ţivel kralj, ki je imel navadno uro. Vsak dan je bila bolj
pokvarjena. Kralj je hotel novo uro, zato je razglasil nagrado. Kdor mu jo prinese,
dobi pol kraljestva .
Nekega dne je mimo kraljestva letela ptica, ki je na krilu imela zlato uro. V
bliţini je bila kmetija. Mimo nje je priletela ptica z zlato uro. Gospodar kmetije
je takoj stekel do kralja in mu razloţil, da je videl ptico z zlato uro. Ko je kralj
to slišal, je povišal nagrado na celo kraljestvo. Ko so tri hčerke slišale za zlato
uro, so jo hotele imeti. Vsi straţarji so se trudili ptico ujeti, a jim ni uspelo.
Ptica je odletela v gozd in se zataknila. Čivkala je in čivkala, a ni niti vedela, da ji
je zlata ura po nesreči padla z nog. Ura je poletela in padla na listje. Kralj je
videl, da je ptica šla v gozd. Najstarejšo hči je zato poslal za njo. Postala je
lačna, zato se je usedla k drevesu in pričela jesti. Mimo je prišel volk in jo prosil
za malo hrane, ki pa mu je ni hotela dati. Volk je odšel, hči pa je nadaljevala pot.
Srečala je lopove, ki so jo prisilili, da se jim je pridruţila. Ker je dva meseca ni
bilo, je srednja hči prosila očeta, če lahko gre za njo. ''Če ţe moreš, pa pojdi,''
je rekel oče. Odšla je v gozd in se usedla pod istim drevesom kot njena sestra.
Malicala je, mimo pa je prišel volk in prosil za hrano, ki pa mu je tudi ona ni
hotela dati. Nadaljevala je pot in tudi ona je srečala roparje, ki se jim je morala
pridruţiti, sicer bi bila ob ţivljenje. Sedaj je najmlajša hči prosila očeta, če
lahko gre v gozd . Ker pa ji ta ni pustil, je ponoči ušla skozi okno in s seboj vzela
malico ter nekaj denarja. V gozdu je prišla do istega drevesa kot njeni sestri.
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Med njeno malico je prišel volk in jo prosil za hrano. Kraljična mu je odstopila
nekaj hrane in skupaj sta nadaljevala pot. Kraljična je našla zlato uro, ki pa jo
zaradi bleščanja ni mogla pobrati. Volk je rekel, da potrebujeta čudeţno steklo.
Tega sta kmalu našla, mimo pa so prišli straţarji, ki so hoteli zamenjati čarobno
steklo za zlatega orla. Zlatega orla sta našla s pomočjo čarobne moči volka in ga
nesla straţarjem. Dobila sta čarobno steklo, se vrnila do zlate ure in jo pobrala.
Sedaj sta jo odnesla h kralju. Na poti sta srečala kraljeviča, v katerega se je
kraljična zaljubila. Poročila sta se. Srečno sta ţivela do konca svojih dni in
pravično vladala kraljestvu, ki sta ga dobila ob kraljičinega očeta.
Najstarejša kraljična je za kazen morala prosjačiti na cesti, srednja pa je
pristala v zaporu, kjer sta še danes, če ţe nista umrli.
David Ostanek, 5. b

Rok Mesec, 7. b
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KOCKA JE PADLA NA MAGIČNO ŠTEVILKO 10

Mihael je bil reven, a nadarjen študent na fakulteti za farmacijo. Čeprav je imel
dobre ocene, nekaj več kot osem, mu še vedno niso hoteli dati štipendije. V šoli ga niso
imeli radi, ker je bil reven. Komaj je zmogel plačevati študij. Njegova največja ţelja je
bila, da bi odkril zdravilo proti raku. Na tem projektu je delal cele noči, čez dan pa je
obiskoval razna predavanja.
Ko je nekega dne na nekem testu dobil edini oceno deset, se mu je odprlo.
Nekajkrat je še dobil oceno deset in tudi učitelji so ga začeli spoštovati. Še posebej ga
je spoštovala neka učiteljica, s katero je imel tudi individualne ure. Nekega dne je odkril
formulo za zdravilo proti raku. Takrat je prosil učiteljico, če lahko zdravilo prijavi.
Učiteljica, ki ga je imela rada, mu je ţeljo izpolnila. Direktor ene izmed največjih
farmacevtskih podjetij ga ni jemal resno. Ampak njegova hčerka je zbolela za levkemijo.
Poskusil je ţe vsa zdravila, razen zdravila, ki ga je odkril Mihael. Na veliko srečo vseh je
zdravilo delovalo. Takoj ga je začel štipendirati in mu obljubil, da bo vodja oddelka za
razvoj zdravil.
Mihael je končal študij in postal vodja oddelka za razvoj zdravil. Nikoli ni pozabil
učiteljice, ki ga je povzdignila tako visoko. Z učiteljico sta ohranila pristen odnos. Mihael
ji še danes pokaţe vsako novo zdravilo pred patentiranjem.
Jan Kolšek, 6. b

KOCKA JE PADLA NA SREČNO ŠTEVILKO 10
Zgodilo se je nekega sončnega poletnega dne, pod prelepim modrim nebom, brez enega
oblaka. Bilo je vroče in ţgoče, da se ti moţgani stopijo, ali pa kakšen drugi del telesa.
Po deveturnem sanjarjenju v postelji sem se zbudila. Bil je prvi dan poletja. Čeprav sem
to dejstvo izgubila v mislih. Vstala sem, pojedla zajtrk, si umila zobe, se oblekla in
pripravila torbo. Šla sem v spodnje nadstropje in počakala očeta. Tega pa ni bilo od
nikoder. Ţe sem ga hotela zbuditi, ko sem se spomnila, da je prvi poletni dan. Odloţila
sem torbo in odšla spat. Zbudila sem se par ur pozneje, pribliţno ob desetih. Vstala sem,
se oblekla vremenu primerno in odšla ven. Še v kratkih rokavih in kratkih hlačah sem se
»cvrla«. Kmalu za tem je prišel tudi moj brat ven in peljala sva psa na sprehod. Ko sva
prišla nazaj, sva metala na koš. Okoli ene ure naju je mama poklicala na kosilo. Po kosilu
sem odšla v sobo in poklicala dve najboljši prijateljici. Vse tri smo se dobile na bliţnjem
igrišču, točno ob pol štirih. Peljale smo se s kolesi in nato smo si malo podajale ţogo. Čez
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nekaj časa sem videla kocko na tleh. Bila je srebrne barve in imela je zlate pike. Pobrala
sem jo ter jo nekaj časa gledala. Prijateljici sta se pribliţali. Vrgla sem jo in padla je na
številko deset. Začudeno sem ostrmela. »Deset? Saj to je nemogoče,« sem rekla in
pobrala kocko. Takoj za tem sem se znašla v nekem belem prostoru. Nisem imela pojma,
kje sem. »Halo? Halo?!« sem zaklicala. Pred sabo sem zagledala neka čudna drevesa.
Odšla sem do dreves in ugotovila, da nisem več na Zemlji. Okoli mene so letele neke
čudne ptice, po vejah so skakale čudne opice in po tleh so hodila čudna bitja na dveh
nogah. »Dobrodošla na Tanam,« je nekdo rekel in obrnila sem se proti glasu. Za mano je
stal nek fant, ki je bil človek, tako kot jaz. »Jaz sem Lan,« se je predstavil. »Moje ime
je Tina,« sem odvrnila. »Smem vprašati, kaj se je zgodilo. Par sekund nazaj sem še stala
na Zemlji in zdaj sem kar tukaj,« sem rekla in ga opazovala. »Naj ti pojasnim. Meni se je
zgodilo isto. Našel sem srebrno kocko in jo vrgel. Padla je na številko deset in prišel sem
na ta kraj, ki se kliče Tanam. To sem izvedel od ljudi, ki tu ţivijo, saj se je to zgodilo
mnogim pred tabo. Vsi so kocko izgubili in vsem se zdi, da se ta kocka vrne na Zemljo.
Kar je tudi verjetno res. Le s to kocko se lahko rešiš. In to tako, da jo moraš ponovno
vreči na deset. Imaš časa le en dan. Če ne vrţeš na številko deset v enem dnevu, se kocka
vrne na Zemljo in ti ostaneš tu. Medtem ko mečeš, pa moraš paziti, da ti jo kdo ne
vzame, saj se hočejo vsi vrniti na zemljo. In še to, ta kocka lahko odpelje le dva skupaj
sem in dva skupaj nazaj. Lahko deliva če hočeš,« mi je razloţil. »Kako naj bom sigurna,
da si res čisto ta pravi človek?« sem ga vprašala. »Le zaupaš mi lahko,« je odvrnil. »Se
bom še odločila,« sem rekla. Odločila sem se, da ga bom opazovala in upala sem, da je res
človek. Usedla sem se na kamen in metala kocko, a vedno je pristala na številki ena. Ko
sem jo vrgla pribliţno desetič, je padla na številko tri. Začela se je svetiti. Od nikoder
je prišel visok človek, oblečen v modro. »Kje sem?! Kaj se tu dogaja? Kdo sta vidva!?
Imam amnezijo? Oh ne!« je hitel. »Si na Tanamu, ne dogaja se veliko stvari, jaz sem
Tina, tisto je Lan in nimaš amnezije,« sem odgovorila in pomiril se je. »Kako sem prišel
sem?« me je vprašal. »S pomočjo te kocke v bistvu,« sem odvrnila, medtem ko ga je Lan
zabodeno opazova,l preden je stekel stran. »Lan!« sem zaklicala za njim in stekla po
njegovih sledeh. Visok moški v modrem je nekaj časa stal tam, nato pa odšel za nama.
Pred vhodom v veliko votlino sem se ustavila in skrivnostni moški v modrem me je kmalu
dohitel. »Lan?!« sem zaklicala, a slišala sem le odmev svojega glasu. Stekla sem v jamo, a
moški je ostal zunaj in se usedel na kamen. Kmalu sem zagledala Lana, ki je brskal po
kupu zavitkov. »Lan, zakaj si šel sem in kaj delaš?« sem ga vprašala. Obrnil se je proti
meni. »Prosim odidi. Nisem človek, lagal sem ti. Prosim pojdi, preden se kaj zgodi,« je
rekel. To so bile njegove zadnje besede, preden je stekel globlje v votlino. Hotela sem
ugotoviti, kaj se je dogajalo, zato nisem upoštevala Lanovega opozorila in pogledala na
odvit zavitek. Na njem je bil narisan visok moški v modrem in neka vrsta plazilca, ki je
bila, kot dinozaver s krili, najverjetneje zmaj. Moški v modrem me je podrl, ravno preden
je iz bolj globokih predelov votline izbruhnil ogenj. »Bodi čisto tiho,« mi je zašepetal
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modro oblečen in visok moški. Obstrmela sem v veliko črno stvar, ki je zakorakala ven iz
jame. Lan se je spremenil v zmaja. »Vem, kje sem in kaj se dogaja, a nisem hotel, da veš.
Jaz sem tu edini človek. V bistvu sem čarovnik. Naredil sem te zmaje, ki se lahko …
spremenijo v človeka. Vse je šlo narobe, ko se je poskus na enemu zmaju ponesrečil. Ta
nesreča je naredila Lana. Lahko se spremeni v vsako ţival, tudi v mačke, pse in tako
naprej. Spustil je tudi druge zmaje in, no ja. To je verjetno vse. Kocka je Lanova
stvaritev. Naredil jo je, da bi ujel druge ljudi, a do sedaj si le ti našla to kocko. Seveda
hoče odpotovati na Zemljo, a mu ni čisto uspelo, saj če vrţeš številko tri, se jaz pojavim.
In seveda, ti zmaji se me bojijo,« je razloţil. Vstala sem in ga pogledala. »Če vrţem
kocko na deset, lahko oba greva nazaj na Zemljo,« sem predlagala. »Dokler ne uničim te
rase, moram ostati tu,« je odvrnil.
»Saj ti lahko pomagam.«
»Ni potrebe, bom zmogel sam.«
»Poglej se, saj si starejši od moje stare mame. Še teči ne moreš.«
»No ja. Mogoče pa le potrebujem pomoč.«
»Jaz ti pomagam, dogovorjeno?«
»Prav.«
Pomagala sem mu na noge in se usedla na kamen. Vrgla sem kocko in pristala je na številki
dva. Kocka se je zasvetila in pojavil se je bel zmaj, na njegovem vratu pa je bil pripet nek
zavitek. »Nisem vedel, da se to zgodi,« je rekel čarovnik, a jaz sem ga ignorirala. Šla
sem do zmaja in vzela zavitek ter ga prebrala:

Jaz sem Albin. Če to berete, sem ţe mrtev in resno potrebujete mojega zvestega zmaja
Tora, da premagate neko magično ţival oziroma stvar. Najverjetneje črnega zmaja, saj
se iste ţivali, ki so dobesedna nasprotja, sovraţijo. Upam, da ga ne uporabite za
kakršnekoli norčije. Opozorilo: Tor vas lahko poje za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo,
lahko vas tudi preţveči oziroma poliţe.
Albin
»S tem zmajem lahko ujamemo črnega zmaja!« sem vzkliknila in potrepljala Tora po
glavi. »Aha,« je odvrnil čarovnik. Beli zmaj se je ulegel in razširil krilo, da sva lahko jaz
in čarovnik splezala nanj. Tor je vstal, raztegnil obe krili in poletel. Visok moški je skoraj
padel, a se je ujel za zmajev rep. Jaz, neroda, tega nisem opazila, tako da je bila za
njega pot do neke druge jame zelo neudobna. Zmaj je pristal in čarovnik je padel na tla.
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Skočila sem dol s Tora in pogledala jamo. »Zakaj smo tu?« sem vprašala zmaja, ki seveda
ni mogel odgovoriti, ker ne zna govoriti. »Saj res, črni zmaj je tu,« sem rekla »Mogoče
mi kocka pomaga,«. Vrgla sem kocko in pristala je na številki štiri. Kocka se je zasvetila
in na tleh se je prikazala neka ţelezna obleka. »Saj tega sploh ne morem nositi, preteţko
je,« sem rekla, medtem ko je do mene prišel čarovnik. »Mogoče moraš vreči kocko še
enkrat. Upoštevala sem ga in ponovno vrgla kocko. Ta je pristala na številki pet. Pred
mano se je prikazal nek odrasel moški. »Artur!« je čarovnik vzkliknil. »Amon!« je
vzkliknil moški. »Moraš premagati zmaja,« sem rekla, saj smo tratili čas. Artur se je
oblekel v oklep in splezal na Tora. Zmaj je poletel z vitezom na hrbtu. Odletela sta v
smeri črnega zmaja. Dolgo ju ni bilo nazaj in mrak se je spuščal nad nas. Ţe ko sem
mislila, da sta umrla, sta se prikazala, krvava in poškodovana, a ţiva. »Kaj se je zgodilo?«
sem vprašala, ko je zmaj pristal na tleh. »Premagala sva ga,« je Artur odvrnil in takoj za
tem izginil z zmajem in čarovnikom vred. Pogledala sem na uro in manjkalo je le malo do
polnoči. Vrgla sem kocko in pristala je na številki deset. Preden sem se zavedala, sem bila
nazaj na Zemlji, kjer se pa ni nič spremenilo. Bil je dan in prijateljici sta se igrali. Ko sta
me zagledali, sta se ustavili in odhiteli do mene. »Kakšno naključje, da si prišla sem,« je
rekla ena od njih dveh. »Ja, pravo naključje,« sem odvrnila in se nasmehnila.
Iz tega dogodka sem se naučila, naj se raje ne dotikam stvari, ki niso najbolj normalne
in tudi ne vem, kam sta odšla Artur in Amon, a vem, da bosta vedno moja prijatelja. Na
ţalost pa nista prišla nazaj na Zemljo z menoj. Nikoli ne bom pozabila tega edinstvenega
dogodka.
Nala Jurca, 6. b

Danaja Ogrizek, 6. b
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Svetlana Makarovič je priznana pesnica in pisateljica, nekateri naši učenci pa morda to
še bodo.

JAZ SEM PTICA

JAZ SEM SOKOL

Jaz sem ptica, ti pa ne,
jaz vidim cel svet,
ti pa samo malo!
No, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bi letel
in pogledal svet!
Jaz sem ptica, ti pa ne,
imam kljunček, ti pa ne,
lepo pojem, ti pa ne.

Jaz sem sokol, ti pa ne,
jaz pa letam, ti pa ne,
nobeden me ne more ujeti,
tebe pa vsak!
Jaz sem sokol, ti pa ne,
jaz sem hiter, ti pa ne,
ti pa bi me hotel ujeti,
pa me ţal ne moreš.

Tayra Ibrašimović, 3. a

Nal Stegel, 3. a

Rok Mesec, 7. b

17

JAZ SEM VEVERICA

JAZ SEM MUCA

Jaz sem veverica, ti pa ne,
jaz pa skačem, ti pa ne,
vsak te pozabi, mene pa nobeden!
Jaz sem veverica, ti pa ne,
jem lešnike, ti pa ne.
Ti bi mi jih hotel vzeti,
pa ti jih ne dam!

Jaz sem muca, ti pa ne,
jaz pa predem, ti pa ne,
vsaka miš se me boji,
tebe pa nobena.
Jaz pa bodem, ti pa ne,
jaz sem mačka, ti pa ne,
jaz pijem mleko, ti pa ne,
jaz sem vaţička, ti pa ne.
Mene ima vsak rad, tebe pa nobeden.
Jaz sem muca, ti pa ne,
tebe vsak takoj pozabi,
mene pa nobeden.

Dţejlan Hadţiabdić, 3. a

Slađan Subotić, 3. b

MORDA TUDI MUCE

JAZ SEM ŠUŠTAR

Morda tudi muce
kupujejo štruce,
da se nasitijo
in se napitijo,
potem pa zaspijo
pod nebesno milino.

Jaz sem šuštar, ti pa ne,
jaz sem majhen, ti pa ne,
vsaka mušica se me boji,
tebe pa nobena!
Jaz sem šuštar, ti pa ne,
jaz sem vaţič, ti pa ne.

Morda tudi drevesa
so iz srebrnega lesa
in se svetijo, se bleščijo.
Ko pa pride noč, vsa debla
zaspijo.

Timon Gerţelj, 3. a

Danaja Stegel, 4. a
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JAZ SEM KONJ
Jaz sem konj, ti pa ne,
jaz dirjam, ti pa ne,
vsak me ne more ujeti,
tebe pa lahko!
Jaz sem konj, ti pa ne,
nosim človeka, ti pa ne,
ti bi ga rad tudi nosil,
pa nisi dovolj močan!
No, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bil bi konj,
da lahko bi skakal čez ovire
in po bregu dirjal.
No, saj sam predobro veš,
kaj bi dal, da bil bi konj,
da bi s človekom se na hrbtu
vsakomur pohvalil:
Jaz sem konj, ti pa ne,
imam grivo, ti pa ne,
vsak te lahko pokrtači,
jaz pa se ne pustim!
Jaz sem konj, ti pa ne,
jaz sem vaţič, ti pa ne,
tebe vsak takoj pozabi,
mene pa nobeden.
Nea Šenkinc, 3. b

Rok Mesec, 7. b
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Naši najmlajši učenci prvega in drugega razreda v jutranjem varstvu zagotovo vedo, kaj
je hvaleţnost.

Da mi kdo pomaga,

Da ti kdo kaj

če gre za teţko

posodi in da

stvar. Se mu jaz

se mu za to

zahvalim, pa mu še

zahvališ.

jaz kdaj pomagam,

Julija

če rabi pomoč.
Urška

Mami
pospravim
posteljo, ona

Če bi padla v luţo in

pa meni obljubi

bi mi kdo pomagal in

sladico.

bi mu rekla hvala.

Veronika

Aida

Da mi kdo kaj podari,
pa sem zato vesela.
Da se nekomu zahvališ,

Zala

npr. mami, če mi kaj kupi.
Ţana
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Mami sem

Če nekomu pomagaš,

hvaleţen, ker mi

pa ti je on za to

kaj kupi, bratcu

hvaleţen.

pa, kadar me lovi.

Martin

Timotej

Da se komu
zahvališ.
Gal

Če nekomu
nekaj daš, pa
ti on potem
tisto vrne.
Nike

Ko eden reče
hvala.

Da ti tisti, ki mu
pomagaš, reče

Matic

hvala, in ti je
hvaleţen za to.
Denis

Ilustraciji naslikala Julija Kovačič, 2. a
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ZA KAJ SEM HVALEŢEN?
Druţini hvaleţen sem za to,
ker mi pri testih, ali čem drugem, podporo drţo,
se mi vsako jutro nasmehnejo,
mi kaj kupijo in me imajo radi.
Hvaleţen sem zato,
ker ţivim, ker lahko gledam
jutranjo zarjo in naravo.
Luka Sajovic, 5. a

BIL SEM HVALEŢEN
Bil sem hvaleţen,
da sem lahko deleţen
srečne ljubezni svoje mame,
kadar me ona neţno objame.
Bil sem hvaleţen,
da sem lahko deleţen
prijaznih besed drugih otrok,
ko skupaj skačemo naokrog.
Mark Umek Simšič, 5. a

BILA SEM HVALEŢNA
Bila sem hvaleţna mami,
saj me ona je rodila.
Bila sem hvaleţna mami,
saj me ona je učila.
Bila sem hvaleţna mami,
saj mi brez nje ne bi uspelo.
Arbina Ajdini, 5. a
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BILA SEM HVALEŢNA

Pravo prijateljstvo je nekaj neverjetnega. Prijateljstvo je, ko se dve osebi spoštujeta,
znata deliti stvari in se spoznavata. To sem spoznala, ko sem našla pravo prijateljico. Bila
sem hvaleţna in vedno bom, da sem spoznala prav njo, Majo. Dolgo pred tem sem iskala
dobre prijatelje, ki bi mi stali ob strani, poslušali moje teţave in katerim bi se lahko
zaupala. Zelo malo je takih in jaz imam veliko srečo, da sem naletela prav na njo. Je
oseba, s katero mi ni nikdar dolgčas, vedno me nasmeje in mi stoji ob strani, v dobrem in
slabem. Med nama je bilo tudi nekaj manjših sporov, ki pa so se takoj rešili, saj pravi
prijatelji ne morejo biti dolgo skregani. Spoštuje me, kar zelo cenim. Kot pravi neka
pisateljica: ''Vaš resnični prijatelj je tisti, ki nič ne odreče in vse oprosti.''

Ivona Balukčić, 5. a

Neţa Abram, 1. b
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POGOVOR S PISATELJICO
DESO MUCK

Ali ste v otroštvu in kot najstnica radi prebirali knjige? Katera je
bila Vaša najljubša knjiga v otroštvu in katera je sedaj? Kaj pa
najljubša knjiga, ki ste jo napisali Vi?
Moja najljubša knjiga v otroštvu je bila Pika Nogavička, prebirala pa sem tudi Heidi,
Ptičke brez gnezda, … Ţe kot otrok sem ogromno brala, najbolj pa mi je v spominu ostala
Pika Nogavička, ki sem jo večkrat prebrala tudi kot odrasla. Komaj sem čakala, da moje
hčere odrastejo, da bi jim lahko brala.

Kot odrasel človek najljubš e knjige

nimam, saj veliko preveč berem, da bi si lahko izbrala le eno. Skoraj vsak teden imam
drugo najljubšo knjigo (smeh). Najljubša knjiga, ki sem jo napisala jaz, pa je Kremplin.

Gotovo ste morali v osnovni šoli napisati veliko spisov. Kaj so o
vaših spisih menili učitelji?
Na nek način so bili navdušeni. Na razredni stopnji smo imeli učiteljico, ki sem ji šla jaz
zelo na ţivce in tudi moje spise je neprestano kritizirala. Nekoč sem prav ponosno
uporabila lastno metaforo, ki pa je učiteljica ni prav dobro sprejela (smeh). No, potem
smo pa na srečo dobili učitelja, ki je bil zaljubljen v moje spise. Prav vedno sem bila
izbrana, da ga preberem jaz. Nekoč pa mene ni poklical in sem bila zelo uţaljena (smeh).
Prav na jok mi je šlo.

Gotovo ste tudi vi v šoli kdaj »ušpičili« kakšno lumparijo. Katerih
se najbolj spominjate?
(smeh) Nisem jih veliko »špičila«, saj sem veljala za pridno dekle. Bila sem precej plašna.
Nekoč pa sem hotela biti »frajerka« in sem tiste, ki so to bili, posnemala. V šoli smo
namreč imeli res ogromno avlo. Ko so fantje pritekli po stopnicah vanjo, so z vso silo
zabrisali torbo po prostoru in le-ta se je še lep čas vozila po prostoru. In tako sem tudi
jaz, prvič in zadnjič, zabrisala torbo, ki pa je priletela učitelju za zgodovino, ki me je ţe
tako sovraţil, prav pod noge in se je zloţil po tleh, kakor je bil dolg in širok (smeh).

Poleg tega, da ste pisateljica, pa ste opravljali še veliko drugih
poklicev, med drugim ste sodelovali tudi v oddaji Spet doma.
Kakšne so vaše izkušnje z delom na televiziji oziroma v oddaji v
ţivo?
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To je ena najteţjih stvari, ki jih človek lahko počne v ţivljenju. V oddaji v ţivo mora biti
koncentracija popolna, adrenalina je toliko, da še dva dni ne moreš spati. Vse je zelo
nepredvidljivo. Nekoč smo imeli v oddaji temo zakon in poroka. Kot gostjo smo imeli
ţensko, za katero smo mislili, da je zakonska svetovalka. Izkazalo se je, da je popolnoma
nora in misli, da je reinkarnirani Jezus Kristus. Menila je, da lahko reši svet (smeh).
Nekaj časa je vse potekalo normalno, ko pa jo je Mario Galunič vprašal, ali je poročena,
je odgovorila, da je, in to z vsemi ljudmi. Od takrat je govorila zgolj še neumnosti.
Enkrat sta se dva gosta, ekstremna športnika skoraj stepla, saj sta se prepirala o tem,
kdo počne bolj nevarne stvari. Med oddajo je eden zapustil studio. Pogoste so tudi
tehnične teţave. Sploh pa na televiziji nisem nikoli rada nastopala, saj si tam zelo
omejen. Paziti moraš na mikrofon, osvetljavo, ne smeš se pretirano premikati, sploh pa
moraš paziti na besede.

Kdaj ste napisali Vašo prvo knjigo in katera je to bila?
Mojo prvo knjigo Pod milim nebom sem prvič napisala v četrtem razredu osnovne šole.
Takrat je imela okoli štiri strani. Ko sem odrasla, sem jo prenovila, ker mi je bila zelo
všeč. Dodala sem ji okoli sto strani in jo izdala v taki obliki, kot jo prebirajo danes.

Kako danes gledate na svoja izdana dela? Ste zadovoljni z njimi,
ali bi kje kaj spremenili?
Čisto vse bi spremenila. Sedaj pripravljamo ponatise knjig zbirke Blazno resno. Trenutno
popravljamo knjigo Blazno resno slavni, ki bo delno izšla kot strip. Knjigo popravljam in
zelo spreminjam. Ko sem knjigo napisala, sem verjetno bila na nek način drugačna, nisem
še vsega znala in še ne znam. Nekateri pisatelji in pesniki blazno uţivajo med
prebiranjem svojih del. Jaz jih ne morem. Vedno najdem kakšne napake.

Nekje sva zasledili, da se nekatere vaše knjige sedaj prevajajo v
angleščino. Katere knjige so to?
Mislim, da sta to dve knjigi iz zbirke Anica. Dogovarjajo se, da bi prevedli celotno serijo,
trenutno pa sta v prevajanju dve. Za začetek.

Slišali sva, da izredno spoštujete Zorana Hočevarja. Se tudi
zgledujete po njem?
Res je, zelo ga občudujem, zgledujem se pa ne. On piše na drugačen način kot jaz. Vsak
pisatelj se trudi čim manj zgledovati po drugih pisateljih in ţeli biti samosvoj. Vsak se
trudi najti svoj izvirni jezik, teme, ki še niso bile obravnavane ali vsaj ne na tak način. Mi
je pa zelo všeč, Zoran Hočevar. Pri drugih pisateljih se zgledujem predvsem po njihovi
delovni disciplini. Sama sem namreč malce lena (smeh).
Hvala, da ste si vzeli čas in pokramljali z nama.
S pisateljico sva se pogovarjali Eva Širca in Anja Muha.
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POGOVOR Z UČITELJEM ŠPORTNE VZGOJE,
TINETOM ŠČUKO

Pozdravljeni. Zanima nas, katere šole ste obiskovali med vašim
šolanjem?
OŠ Antona Globočnika, Gimnazijo v Postojni in Fakulteto za šport v Ljubljani.

Kje vse ste učili, preden ste prišli na našo šolo?
Pred tem sem poučeval v Vzgojnem zavodu v Planini.

Kaj vam je všeč in kaj vam ni všeč pri vašem poklicu?
Všeč mi je pedagoško delo z ljudmi. Za enkrat pa ni nič takega, kar mi ne bi bilo všeč.

Koliko časa ţe učite?
Sedem let.

Kaj bi bili, če ne bi bili učitelj?
Geodet.

Za kateri klub navijate v ligi NBA?
Boston Celtics.

Kaj delate med prostim časom?
Med prostim časom kolesarim, plezam in sodelujem pri gorski reševalni sluţbi - GRS.

Katere drţave ste ţe obiskali?
Italijo, Nemčijo, Španijo, Francijo, Maroko, Kanado, Grčijo…

Katere vrhove ste ţe osvojili?
Mont Blanc, Monte Rossa, Weisshorn , Matterhorn, Dom, Grandes Jorases, Mont Blanc
du Tacul, Gross Glockner, …

Kateri je vaš najljubši športnik?
Chris Sharma (plezalec).
Najlepša hvala, da ste si vzeli čas in odgovorili na naša vprašanja. Ţelimo vam še
veliko osvojenih vrhov.
Z učiteljem smo se pogovarjali: Marko Nikolič, Tilen Gostinčič in Maks Simčič.
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POGOVOR S PREDSEDNICO ŠOLSKE
SKUPNOSTI, NIKO REBEC

Pozdravljena, Nika Rebec. Hvala, da si se odzvala našemu vabilu
na intervju. Letos so te izvolili za predsednico šolske skupnosti.
Zakaj misliš, da so izvolili tebe in kako po tvojem mnenju
opravljaš svoje delo?
Menim, da so me izvolili, ker so sklepali, da sem zmoţna opravljati to funkcijo. Ali dobro
opravljam svojo dolţnost, pa jaz osebno teţko povem. Bolj vama bodo znali povedati tisti,
ki z mano sodelujejo, oz. tisti, ki so tudi na podobnem poloţaju.

Ali ti je prihajanje na parlament teţko in ti krade čas?
Včasih je res nadleţno, saj zamudim veliko pouka in potem teţko sledim. Drugače pa mi
ni teţko.

Zaključuješ 9. razred. Kje boš nadaljevala šolanje?
V gimnaziji, v Postojni.

Kaj misliš narediti v prihodnosti, kakšni so tvoji cilji?
Ne vem še, kakšni so moji končni cilji. Vem le, da si ţelim ukvarjati z glasbo.

Kakšno zvrst glasbe poslušaš?
Teţko bi rekla, da poslušam prav določeno zvrst glasbe. Prevladujejo pa jazz, blues in
rock.

S čim se ukvarjaš v prostem času?
Ukvarjam se predvsem z glasbo, saj se ob njej najbolj sprostim (kitara, petje).

Ali so ti učenci/učenke v parlamentu v redu?
Učenci in učenke v parlamentu so prav tako v redu, nekateri boljši, drugi slabši. Vsak po
svoje je poseben in zanimiv.

Kakšno je tvoje mnenje glede šole?

Kje naj začnem… ţe devet let sem na tej šoli. Ţe kar nekaj časa si jo obupno ţelim
zapustiti, a bolj ko se bliţa dejstvo, da se bo z mojim odhodom končal eden lepših delov
mojega ţivljenja, bolj se mi zdi, da jo bom pogrešala in da nočem oditi. Naša šola ni
popolna, popolno jo delajo tisti, ki so v njej.
Hvala za tvoj čas in veliko uspehov še naprej.
Z Niko Rebec sva se pogovarjala Benjamin Kotnik in Gregor Klemen.
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ŠPORT
NOGOMET
Na občinskem tekmovanju so si dečki (l 1997 in mlajši) z zmago zagotovili
uvrstitev na področno tekmovanje, kjer pa so ţal zaključili s tekmovanjem.
Na občinskem tekmovanju (l 1999 in mlajši) so učenci osvojili prvo mesto, kar je
bilo dovolj za uvrstitev v nadaljnje tekmovanje. Na področnem tekmovanju pa je
ekipa dosegla drugo mesto.
Nogometna ekipa naše šole na medobčinskem turnirju na Rakeku osvojila 4.
mesto.
BOWLING
Na področnem tekmovanju je naša šola tekmovala s štirimi ekipami, od katerih se
je ena, s prvim mestom, uvrstila na drţavno prvenstvo, kjer so si v finalnem
dvoboju prisluţili naslov ekipnih drţavnih prvakov.
LOKOSTRELSTVO
Na šolskem drţavnem tekmovanju v Kočevju smo si priborili prvo in trinajsto
mesto. Na regijskem tekmovanju v Črnomlju so ekipno osvojili 3. mesto,
posamezno pa prvo, peto in sedmo mesto.
SKOK Z MALE PROŢNE POJAVE
Drţavnega šolskega polfinala se je udeleţil učenec naše šole in s skoki osvojil
4. mesto in si s tem priboril nastop na finalnem delu tekmovanja.
ŠAH
Na osnovnošolskem prvenstvu Notranjske si je učenec naše šole v kategoriji do
12 let priigral odlično 3. mesto in s tem uvrstitev na drţavno prvenstvo, kjer je
osvojil 6. mesto.
KOŠARKA
Na šoli je potekalo občinsko tekmovanje v košarki, na katerem je ekipa dečkov,
kljub borbi, prepustila zmago sosednji šoli.
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ZBIRALNE AKCIJE
STAR PAPIR
Pri jesenski zbiralni akciji smo skupaj s podruţnicami zbrali 10.436 kg, pri
spomladanski zbiralni akciji pa kar 14.662 kg starega papirja. Del sredstev od
zbranega papirja smo namenili najrevnejšim otrokom na Osnovni šoli Ashar Alo v
Indiji.
IGRAČE
Skupaj s podruţnicami smo zbrali 500 igrač, ki smo jih predali Rdečemu kriţu v
Postojni.
POKROVČKI
Pri jesenski zbiralni akciji smo skupaj s podruţnicami zbrali 633,4 kg, pri
spomladanski pa 555 kg zamaškov. Denarna vrednost je bila namenjena mlademu
jadralnemu padalcu Simonu Vogrincu, ki je ob eksploziji mine izgubil obe nogi.
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TEKMOVANJA
V letošnjem šolskem letu smo učenci s svojim znanjem iz različnih področij
osvojili kar lepo število nagrad, in sicer:
ANGLEŠČINA
Iz znanja angleškega jezika sta na regijskem tekmovanju 2 učenca devetega
razreda prejela srebrni priznanji.
SLOVENŠČINA
Za Cankarjevo priznanje se je potegovalo petdeset učencev. 17 učencev je
prejelo bronasta priznanja, na regijskem tekmovanju pa si je ena učenka
priborila srebrno priznanje.
MATEMATIKA
 Logika: 7 učencev je prejelo bronasta priznanja.
 Kenguru: Prejeli smo 27 bronastih priznanj (predmetna stopnja) in 41
bronastih priznanj (razredna stopnja), 9 srebrnih Vegovih priznanj in 1
zlato Vegovo priznanje. Tekmovalo je 85 učencev na predmetni in 108
učencev na razredni stopnji.
KEMIJA
En učenec je prejel bronasto priznanje.
FIZIKA
S svojim znanjem so si učenci priborili 10 bronastih in 2 srebrni priznanji.
Tekmovalo je 31 učencev.
ZGODOVINA
Od 14 učencev jih je sedem osvojilo bronasto priznanje.
GEOGRAFIJA
Na šolskem tekmovanju si je 12 učencev prisluţilo bronasto priznanje, na
področnem pa 2 srebrni priznanji.
VESELA ŠOLA
Učenci so prejeli 5 bronastih in 2 srebrni priznanji.
SLADKORNA BOLEZEN
Na šolskem tekmovanju se je potegovalo kar 42 učencev 8. in 9. razreda.
Najboljši trije so se udeleţili drţavnega tekmovanja, kjer so si priborili eno zlato
in eno srebrno priznanje.
ČEBELARSTVO
Na drţavnem tekmovanju je ena učenka prejela srebrno priznanje.
LIKOVNI NATEČAJ '' GLOBOČNIK V POSTOJNSKI JAMI''
Učenci razredne in predmetne stopnje so prejeli skupaj štirinajst nagrad.
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REGIJSKI NATEČAJ ''NARAVNE IN DRUGE NESREČE V MOJI OKOLICI''
Letošnje šolsko leto so na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje
razpisali likovni in literarni natečaj z naslovom » Naravne in druge nesreče v moji
okolici«. Na drţavni natečaj so bila izbrana tudi dela naših učencev.
DRŢAVNI FESTIVAL ˝TURIZMU POMAGA LASTNA GLAVA˝
Izmed dvanajstih osnovnih šol je naša šola prejela srebrno priznanje za
predstavitev raziskovalne naloge ''Plesni konec tedna''.

DRUGO
VALENTINOVA POŠTA je bila namenjena temu, da so učenci poslali sporočilo
svoji simpatiji. Pisma z naslovnikom so lahko dali v zbiralnik pred zbornico.

GREGORJEVO so obeleţili učenci 5. a in 5. b tako, da so ga raziskali in
predstavili. Jedilnico so okrasili s ptiči. Vsi poznamo praznik zaljubljencev,
valentinovo. Slovenci pa poznamo ta praznik kot gregorjevo. Naše babice so
govorile, da se 12. marca ptički ţenijo.
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V marcu je na naši šoli potekal natečaj ''NAJBOLJ IZVIRNO DARILO ZA
MAMO''. Udeleţili so se ga učenci od 1. do 9. razreda. Učenci so izdelovali zelo
izvirna darila. Šolsko dvorano je preplavila prava pomlad pisanih barv.

TEDEN OTROKA je bil posvečen petdeseti obletnici bralne značke. Učenci
osmih razredov so v ta namen pripravili pravljično uro za učence prve triade.
Na SVETOVNI DAN HRANE so učenci tretjih razredov izdelali različne plakate
in prehrambeno piramido. Ta dan smo obeleţili tudi s postavitvijo dobrodelne
stojnice ''Drobtinica'' v Mercator centru. Ponujali smo domače pridelke v
zameno za prostovoljne prispevke, ki smo jih namenili otrokom iz socialno
šibkejših druţin.
Mednarodni DAN OTROKOVIH PRAVIC sta šesta razreda obeleţila z razstavo
izdelkov v dvorani šole, plesom, igro…
V oktobru smo imeli v dvorani šole delavnico z naslovom KLEPETALNICA. Tema
delavnice je bila komunikacija med nami, ki je letos tudi ena izmed prednostnih
nalog šole. Učenci od 7. do 9. razreda smo se pogovarjali o teţavah na področju
komunikacije med učenci in učitelji. Posredovali smo izkušnje o tem ter ugotovili,
da velikokrat prihaja v komunikaciji do tako imenovanih šumov v komunikaciji,
zaradi česar je sporočilo narobe razumljeno, posledica pa je lahko konflikt.
V oktobru so šli učenci naše šole in podruţnice Planina na OBISK V VZGOJNI
ZAVOD PLANINA ob dnevu odprtih vrat. Učenci in učitelji Vzgojnega zavoda so
nam pripravili enajst različnih delavnic. Ugotovili smo, da so se učenci naučili
veliko novega, spoznali delo in ţivljenje v vzgojnem zavodu ter se spoprijateljili z
nekaterimi učenci. Vsi smo se zabavali, na koncu pa smo se posladkali s pecivom,
ki so ga pripravili učenci na slaščičarski delavnici.
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V okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk smo sodelovali na likovnem
natečaju za najbolj izvirno poslikano PANJSKO KONČNICO. Učenci 6. razredov
so bili pri svojem delu ustvarjalni in domiselni, zato je bilo izmed nastalih
panjskih končnic teţko izbrati deset najboljših.

V septembru je bil na naši šoli sklican prvi sestanek OTROŠKEGA PARLAMENTA
v šolskem letu 2011/2012, kjer so potrjeni člani izvolili novo mentorico, gospo
Petro Košnik, ter predsednico Niko Rebec in tajnico Lano Pečnik.
Proti koncu januarja smo imeli na šoli drugo zasedanje otroškega parlamenta, v
mesecu marcu pa medobčinsko zasedanje otroškega parlamenta in regijski
otroški parlament, na temo Junaki našega časa. Ugotovili smo, da je junak lahko
vsak, ki je s svojimi plemenitimi lastnostmi, kot so nesebičnost, poţrtvovalnost,
sočutje, toplina, pogum, lahko vzornik.
Zadnji dan v maju se je na naši šoli odvijalo ţe tretje SREČANJE NADARJENIH
UČENCEV sosednjih šol. Srečanja se je udeleţilo preko 60 učencev iz OŠ
Miroslava Vilharja, OŠ Prestranek, OŠ Košana in naše šole. Po uvodnih
predstavitvah, ko so se učenci predstavili s svojimi talenti, so se razdelili v šest
delavnic, naravoslovno, ustvarjalno delavnico z ogljem, delavnico improlige,
kaligrafsko delavnico, malo po italijansko in kiparjenje. Po dveh urah so se učenci
zopet zbrali skupaj in izmenjali svoje nove izkušnje. Srečanje se je zaključilo s
pogostitvijo in druţenjem udeleţenih.
Otroški in mladinski PEVSKI ZBOR naše šole se je v aprilu udeleţil pevske revije
Naša pomlad na OŠ Pivka, kjer je prejel priznanje za sodelovanje na reviji.
Naši učenci so sodelovali na razpisu Karitasa na temo ''ŢIVI PREPROSTO IN
SOLIDARNO – V SMERI PODNEBNE PRAVIČNOSTI''. Ob ogledu
dokumentarnega filma Prihodnost je v naših rokah so se seznanili s podnebnimi in
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ţivljenjskimi razmerami otrok v Afriki. Strinjali so se s tem, da je ţivljenje tam
teţko in kruto. Predlagali so, kaj lahko mi naredimo za to, da bo naš planet
prijaznejši: zapiramo vodo, ugašamo luč, ne trošimo energije po nepotrebnem, ne
pretiravamo z ogrevanjem in hlajenjem (poleti), hodimo peš, ločujemo odpadke,
zbiramo star papir, pokrovčke, podarimo premajhne obleke, igrače. Učenci so
skozi delavnice spoznali, kako teţko si je natočiti kozarec vode, ko jo
primanjkuje. Razmišljali so o potrati in smotrni porabi vode.

Ob SVETOVNEM DNEVU DRUŢINE so učenci 2. a in 2. b razreda predstavili
razstavo druţinskih dreves.
V aprilu so nekateri naši učenci preţiveli prijetni dve uri na USTVARJALNI
DELAVNICI V DOMU UPOKOJENCEV v Postojni. Učenci in upokojenci so v
delavnici delali različne okrasne izdelke za na okenske police.
Dne 20. 4. 2012 je na šoli potekala KALIGRAFSKA DELAVNICA z imenom
˝GOTICA V KNJIGI˝. Učenci so se veliko naučili o lepopisju in spoznali
značilnosti kaligrafskega peresa.

Najbolj odmeven dogodek v tem šolskem letu je bil nedvomno GLOBOČNIKOV
DAN, ko smo obeleţili stoto obletnico smrti Antona Globočnika Plemenitega
Sorodolskega, ki ga je časnik Dom in svet ob njegovi smrti leta 1912 označil kot
osebo, ''okoli katere se vije precejšen kos slovenske kulturne in politične
zgodovine''. Slovenski pravnik pa ga je opisal kot ''odličnega moţa ne le po
stopnji, temveč tudi po svojem značaju in mnogih zaslugah.'' Najbolj plodovito
in poznano je bilo njegovo delovanje v Postojni, kjer je bil od leta 1863 – 1885
okrajni glavar. Njegove zasluge so vidne predvsem na področju šolstva in
intenzivnega urejanja Postojnske jame in njene okolice. Kot okrajnemu glavarju
mu je pripadlo mesto predsednika Jamske komisije, v okviru katere je začel z
intenzivnim urejanjem jame in spodbujanjem jamskega turizma. Leta 1864 je dal
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jamo prvič razsvetliti s petrolejkami in lučmi s solarnimi oljenkami. Na njegovo
pobudo so v jami urejali pešpoti in vhod zaprli z mogočnimi kovanimi ţeleznimi
vrati. Začeli so z ţivahno propagando jamskega turizma. Zaradi naporne in dolge
poti skozi jamo, je Globočnik prišel na idejo, da bi skozi jamo speljali jamsko
ţeleznico. Tako se je leta 1872 dogodilo odprtje ene prvih jamskih ţeleznic na
svetu. Dal pa je urediti tudi park pred jamo z drevoredom, da bi bil dostop laţji.
Ko se je v svetu začela širiti električna napeljava, je takoj začel snovati načrte
za električno razsvetljavo jame. Leta 1884 je bila instalacija končana, s čimer je
bila postavljena prva električna napeljava na Kranjskem in prva na svetu v
podzemlju.
VIR: www.anthropos.si/anthropos/2007/3_4/21_pavsic.pdf
Na šoli smo torej 17. maj v celoti posvetili Globočniku. Pod mentorstvom učiteljic
so se učenci skušali vţiveti v čas, ko je ţivel Anton Globočnik.
Učenci prvih, drugih in tretjih razredov so obiskali Globočnikov grob. Prvošolci so
sprehod nadaljevali proti Postojnski jami. V razredu so nato prvošolci in
tretješolci risali stare predmete, drugošolci pa izdelovali klobuke, kakršne so
nosili v Globočnikovem času. Učenci četrtih razredov so izdelovali glineno
posodo, petošolci so izdelovali razglednice po zgledu starih razglednic.
Učenci šestih razredov so v Mercator centru v Postojni spraševali mimoidoče,
koliko vedo o Antonu Globočniku in njegovem delu. Sedmošolci so v različnih
delavnicah izdelovali plakate o Globočnikovem času. Učenci osmih razredov so si
najprej ogledali dokumentarec Film v 19. stoletju, nato pa izdelali model
zoetrope, prve naprave, ki je omogočala gibljivost slike. Devetošolci so obiskali
Notranjsko-kraški muzej v Postojni, nato pa po vzoru starih knjig izdelali knjiţno
kazalo.
Dan se je zaključil s prireditvijo v telovadnici naše šole, ki je bila namenjena
temu, da Postojnčani in tudi ostali povabljeni gostje spoznajo razseţnosti
Globočnikovega delovanja na postojnskem. Po uvodnem nagovoru gospe
ravnateljice in ţupana občine Postojna, gospoda Jerneja Verbiča, je sledila
svečana razgrnitev spominske plošče Antona Globočnika, ki bo odslej na ogled v
vetrniku šole. Gospod Igor Blaţina, predstavnik podjetja Postojnska jama, je
goste seznanil z neštetimi zaslugami, ki jih ima Globočnik pri razvoju turizma v
Postojni. Nato so nas učenci dramske skupine čarobno popeljali v Globočnikov
čas. Osrednja prireditev se je zaključila s pogostitvijo.
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OBISK ŢELEZNIKOV, ROJSTNEGA KRAJA ANTONA
GLOBOČNIKA SORODOLSKEGA
V četrtek, 29. aprila, smo učenci OŠ Antona Globočnika obiskali Ţeleznike.
Sprejeli so nas trije učenci OŠ Ţelezniki: Tjaša, Ajda in Aţbe ter pomočnica
ravnatelja, gospa Marjeta Demšar. Popeljali so nas na obhod Ţeleznikov in nam
pokazali ter predstavili njihove zanimivosti.
Najprej smo se ustavili na kamnitem mostu na Grivi. Graditi so ga dali fuţinarji
rodbine Globočnik in je zgrajen iz skale. Naredili so ga zaradi vigenjcev (kovačij),
ki jih je bilo v najboljših časih šestdeset. Prva hiša, ki smo si jo ogledali, je bila
Jegličeva hiša in jo je v Slavi vojvodine Kranjske opisal ţe Valvasor. Upodobljena
je bila kot grad. Ta je bila tudi v lasti fuţinarske druţine Globočnik. Hišo so
prenovili in jo povečali v enonadstropno, z lepim kamnitim baročnim portalom.
Hiša ima na svojem pročelju tri letnice, glede na to, kdaj so jo zgradili in obnovili.
Nato smo prišli do mesta, kjer je še nekaj let nazaj stala pekarna, prej pa je tam
deloval plavţ. Nekatere hiše, npr. Levičnikova hiša in Kasarna, v kateri je delovala
čipkarska šola, so danes tudi obnovljene. V Ţeleznikih velja, da tisti, ki nima na
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zavesah čipk in ne zna klekljati, ne velja nič, zato imajo še danes hiše na oknih
zavese s klekljano čipko.
Ustavili smo se tudi pri hiši Antona Globočnika, za katero menijo, da je njegova
rojstna hiša. Globočniki so imeli v Ţeleznikih veliko hiš in ne ve se točno, v kateri
je bil rojen. Globočnik je deloval leta 1863 kot okrajni glavar in upravljalec v
Postojnski jami in je bil prvi, ki je vanjo napeljal elektriko. Ob upokojitvi leta
1890 je dobil naziv Sorodolski. Ime je dobil po dolini, kjer je preţivljal mladost,
to je po dolini reke Sore.
Blizu Globočnikove hiše stoji še Egrova hiša, lastnik je bil najstarejši od bratov
Johan Globočnik. Hiša je enonadstropna, zgrajena je na prehodu iz 16. v 17.
stoletje. Spredaj je sedaj cesta, vendar so še lepo vidni ostanki čudovitega
Egovega vrta, ki je segal vse do reke Sore. Egrov vrt je bil najprej obdan s
preprosto leseno ograjo, kasneje je dobil bolj gosposko podobo. V njem so
zgradili vilo, vodomete, kotičke s planinskim cvetjem, gredice, sadovnjake,
eksotična drevesa, rastlinjak in zverinjak. Videli smo tudi rojstno hišo Blaţa
Crobatha. To je tipična fuţinarska hiša z arkadnim hodnikom, podobnim kot pri
Egrovi hiši. Ustavili smo se tudi pri rudarskem rovu, ki je danes zaprt. Vanj so v
13. in 14. stoletju prišli kopat rudo kovači iz Furlanije. To se ve, ker je takratni
škof Albert podelil pravico do rudarjenja in pridobivanja ţeleza, izkoriščanja
lesa, vodne sile ter svobodnih poti. V 19. stoletju je tu delovalo 35 rovov. Kamniti
most na Grivi pa ni edini most v kraju. Šli smo čez most na Klovţah, kjer so po
poţaru leta 1822 dali zgraditi kamniti most. Odšli smo tudi mimo kapelice, ki so jo
dali zgraditi bratje Johan, Anton in Leopold Globočnik, v spomin na starše in
sestro Frančiško, ki naj bi se utopila v Sori.
Ustavili smo se pred cerkvijo sv. Antona Puščavnika, ki je zgorela v poţaru leta
1822 z vsemi hišami v kraju, razen Palnade. Šele po 50-ih letih so postavili novo,
po mnenju nekaterih, najlepšo na Kranjskem.
Hišo, imenovano Palnada, so sezidali Furlani in jo poimenovali Palmada (po
Palmanovi), ime Palnada je dobila, ker so jo Ţeleznikarji tako klicali.
Šli smo še mimo cerkve sv. Frančiška, zgrajena je bila leta 1706. Notranjost je
bogata. Znani sta dve oltarni sliki slikarja Valentina Metzingerja ter freske o
ţivljenju sv. Frančiška, ki jih je naslikal Štefan Šubic.
Na koncu smo prišli do Plavčeve hiše, v kateri je danes muzej. Več kot 400 let je
bila to najmočnejša fuţinarska druţina. Hiša je imela obliko črke ,,L'', dal jo je
graditi Jurij Plavec, ki je zasluţen za jahanje po reki Sori. Prve fuţine in plavţ so
v Ţeleznikih nastale leta 1348. Plavţ je večja talilna peč, v kateri se iz rude s
pomočjo visoke temperature pridobiva surovo ţelezo, ki ga v fuţinah predelajo v
dolge ţelezne palice (cajne), v kovačnicah pa so jih običajno predelali v ţeblje.
Plavţ je danes simbol Ţeleznikov in je upodobljen tudi na občinskem grbu. Ugasnil
je leta 1902. V muzeju smo si ogledali zgodovino ţelezarstva v Ţeleznikih.
Najbolj zanimiva je bila maketa z delujočim norcem, to je kladivo, s katerim so
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surovo ţelezo kovali v ţelezne palice. Videli smo tudi maketo fuţine in vigenjc ter
ostale pripomočke, s katerimi so si pomagali za izdelovanje ţeleznih izdelkov. V
prvem nadstropju je lesarski oddelek, ki prikazuje dejavnosti povezane z lesom.
Videli smo maketo ţage in maketo za pridobivanje oglja. Seveda smo v muzeju
videli tudi klekljane čipke od leta 1881 pa do danes in spominsko sobo akademika
prof. Franceta Koblarja.
Na obisku v Ţeleznikih smo zvedeli veliko zanimivega o Globočniku in o
ţelezarstvu ter vigenjcih. Všeč nam je bilo, ker so kraj predstavili učenci, naši
vrstniki, za kar smo jim zelo hvaleţni.
Matej Fajdiga, 8. b

ŠOLA PLAVANJA V ČATEŢU
Tako kot vsi petošolci do sedaj, smo tudi mi letos odšli v Čateţ v letno šolo
plavanja.
Tistega dne, 21. maja, ko sem vstala, sem bila zelo vznemirjena in polna
pričakovanj. To je bil dan našega odhoda. Zelo zgodaj sem bila na zbirnem mestu.
Vstopili smo na avtobus in pred nami je bila voţnja, ki sem jo kar prespala.
Ko smo prišli v hotel, se mi je zdelo vse odlično. Učiteljice so nam razdelile
kartice za sobe in odpravili smo se razpakirati stvari.
Popoldne smo šli ţe na bazene. Bilo je zelo zabavno. Razvrstili smo se v skupine,
dobili plavalne kapice in se začeli učiti plavanja. Kmalu je prišel tamkajšnji
animator. Vklopil je glasbo in pridruţili smo se mu pri vodni aerobiki. Bilo je
odlično.
Kasneje smo šli na tobogane. Kar dvakrat smo se spustili po toboganu, ki je imel
veliko ovinkov. Ko si bil na toboganu, se ti je zdelo, da si prišel v mavrični svet. V
zaprti cevi so bile vse mavrične barve.
Vsak dan smo po kosilu imeli počitek. Popoldne pa zopet na bazene. Vedno smo se
kaj novega naučili. Vmes je bilo tudi nekaj pouka, ki je hitro minil. Tudi
tamkajšnje trgovinice smo obiskali. Bilo je noro, saj je bilo toliko trgovin, jaz pa
nisem vedela, kaj naj kupim.
Predzadnji dan smo imeli zaključni večer in »Pokaţi, kaj znaš«.
Zadnji dan smo šli plavat na olimpijski bazen, kjer sem osvojila zlatega konjička.
Čakalo nas je samo še kosilo. Avtobus je prišel in odpeljali smo se proti domu,
srečni in zadovoljni.
Bilo je res noro in zabavno!
Tea Ţeleznik 5. b
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NENAVADEN OBISK
Največkrat me obiščejo moji sorodniki ali pa jaz njih. Ker so danes vsi ljudje zelo
zaposleni, se to zgodi bolj poredko. Kadar ima človek moţnost v ţivo videti, slišati
in se pogovarjati z znano pisateljico, je to nekaj posebnega.
Učence naše šole je to doletelo 25. novembra 2011. Tega dne nas je obiskala Desa
Muck. Najprej je sama povedala nekaj iz svojega ţivljenja. Po njenem
pripovedovanju sem spoznala, da so pomembni ljudje zelo preprosti, pristni, da
imajo radi otroke in ţivali. Pisateljica je rade volje odgovarjala na številna
vprašanja učencev. Sama je nisem nič vprašala, prosila pa sem jo, da se mi podpiše
v knjigo z naslovom Anica in zajček. Ta knjiga je zame dragocena, ker mi jo je
kupila nona za rojstni dan. Odslej bom imela v knjigi podpisa dveh oseb, ki ju
imam rada.
Tinkara Miklavčič, podaljšano bivanje

SLOVENSKI ZAJTRK
Današnji dan, 18. november, je bil za našo šolo nekaj posebnega. Takoj ko smo
prišli v šolo, smo dobili zajtrk. Jedli smo kruh, namazan z medom in maslom. Pili
smo mleko. Vsa ta hrana je bila narejena v Sloveniji. Vse to so proizvedli na
slovenskih kmetijah. Ker so vsi učenci v šolah in otroci v vrtcih ta dan zajtrkovali,
sem pomislil, koliko truda so vloţili kmetje, da smo mi bili enkrat v dnevu siti.
Ivo Gustinčič, podaljšano bivanje

MIKLAVŢEV SEJEM
Na naši šoli je Miklavţ ponujal lepa darila ţe 1. decembra. Tako so se dogovorili z
njim učenci. Pomagali so mu pripraviti številne lepe okraske, dobro pecivo in lepe
voščilnice. Vsi, ki jih rado zebe, so se lahko ogreli s toplim čajem.
Jaz sem kupila boţično kroglo, ki je bila narejena iz kokic. To je prodajala Gaja iz
7. a razreda. Zelo rada bi kupila tudi kroţnik, na katerem je bila narisana ţabica.
Ker pa je še daleč do boţiča, se nisem odločila za nakup.
Ţelim, da mi Miklavţ prinese zeliščne bombone za moj prehlad. Upam, da Miklavţ
ne bo pozabil na čokolado in čips. Vedno sem vesela, kadar pričakujem darila.
Lina Merhar, podaljšano bivanje
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NARAVOSLOVNI TABOR V DOMU ČEBELICA
Od 9. do 11. januarja smo imeli pouk malo drugače kot v šoli. Tri dni smo preţiveli
v CŠOD Čebelica.
Vstajali smo ob 7. uri, se umili, telovadili in pozajtrkovali. Ţe prvi dan smo se po
kosilu igrali igrice. Drugi dan smo plezali po plezalni steni, zvečer pa smo odšli na
nočni pohod. Svetili smo si s petrolejkami, s kresničkami in s svetlečimi
brezrokavniki.
Zadnji dan smo šli z učiteljico Ţivo k potoku, kjer smo merili temperaturo vode.
Nazadnje smo streljali z lokom in jaz sem zadela sredino tarče. Ker je samo meni
to uspelo, sem bila zelo vesela.
Na taboru mi je bilo vse zelo všeč: hrana, učitelji, dejavnosti, in bi lahko ostala
tam vsaj še tri dni. Domov sem se vrnila vesela. Druţini sem pripovedovala o
doţivljajih našega tabora. Ţelim si še veliko takih doţivetij.
Adrijana Bajc, podaljšano bivanje

OGLED GLEDALIŠKE PREDSTAVE ''ČUDEŢNI PRALNI
STROJ LEONARD''
V torek, 17. januarja, smo si v postojnskem kulturnem domu ogledali gledališko
predstavo. Nastopali sta dve prijateljici, ki sta se skregali zaradi napačnega
nasveta. Anja je Poloni svetovala, naj opere plastične igrače v pralnem stroju.
Polona je res to storila, a so se vse igrače poškodovale. Na Anjo se je tako
razjezila, da nekaj časa nista niti spregovorili. Ko pa so se ji nabrali kar trije kupi
umazanega perila, je pomislila, kako bi ji lahko pomagala prijateljica. Ker je ni
bilo, se je sama lotila dela. Najprej je pripravila belo perilo in pritisnila bel gumb.
Po končanem pranju je iz stroja stopila bela sneţinka Minka. Ni vedela, kje bi bilo
zapisano kaj o prijateljstvu. Polona je nato v stroj vloţila barvno perilo. Tokrat je
po končanem pranju izstopil iz stroja dvorni norček. Tudi ta ni mogel Poloni
pomagati, da bi znova pridobila prijateljico. Nazadnje je dala prati črno perilo.
Zelo se je prestrašila, ko je iz stroja nenadoma skočila prava čarovnica. Prinesla
ji je knjigo, v kateri je pisalo vse o prijateljstvu in tudi o ljubezni, ki je potrebna,
da se prijateljstvo nikoli ne konča.
Damjan Gojić, podaljšano bivanje
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SLADOLEDNI ČAROVNIK
V četrtek, 10. maja, smo si ogledali nastop čarovnika Grega. Všeč mi je bilo, kako
je raztrgal časopis in ga kmalu sestavil, da je bil popolnoma cel. Uspelo mu je
pretočiti mleko v papirnato vrečko. Teţko si razlagam, kako je lahko iz mleka v
trenutku potegnil kar pet sladoledov. Med čaranjem je igrala glasba in Grega je
prepeval, vmes pa se je tudi šalil. Zdi se mi, da tako delo ni enostavno, čeprav
morda tako zgleda. Sam za enkrat tega ne bi delal. Raje jem dober sladoled in
malo ponagajam.
Timon Gerţelj, podaljšano bivanje

PROJEKT ''EVROPSKA VAS'' – MADŢARSKA
Naša šola si je izbrala za predstavitev Madţarsko. Tudi sam sem v letošnjem
šolskem letu veliko delal in se pri tem veliko naučil. Izdelal sem napis Madţarska
v obliki kvadratkov, ki jih najdemo na Rubikovi kocki. Skupaj z drugimi učenci smo
izdelovali zastave Madţarske, sončnice in maketo panonske hiše. Pa tudi paprike
in feferone smo posejali. Vsak dan sem prišel pogledat v kabinet naše
defektologinje, če so ţe vzklili. Naučil sem se, da Madţari ne morejo brez
paprike in, seveda, rdeče barve. Imel sem priloţnost, da sem mlajšim učencem
prebral madţarsko pravljico Zajčkov zvonček. Bilo me je malo strah, ko pa so mi
na koncu ploskali, sem bil zelo vesel. Pri izdelovanju različnih izdelkov smo se
zabavali in nam je bilo lepo. V šoli sem pomagal pri pripravi razstave naših
izdelkov. Vse sem natančno predstavil sošolcem in sošolkam ter svoji
razredničarki. Bil sem zelo vesel, da sem sodeloval pri projektu in bil tudi sam
nekje uspešen.
Benjamin Škulj, 6. b
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MOJE NAJBOLJŠE POČITNICE
Zazvonilo je. Bil je zadnji dan pouka. Hitro sem vstal in ves navdušen stekel
proti domu. Spotoma sem šel iskat še svojega mlajšega brata. Doma sva oba z
veseljem odloţila šolski torbi v omaro. Brat Tosja je šel z mamo na sprehod, jaz
pa sem razmišljal, kaj naj bi počel čez počitnice. Sledil je odločilni telefonski
klic. Mama in oče sta morala na sluţbeno potovanje, in to ravno med počitnicami.
S solzami v očeh mi je mama povedala, da nas bo čuvala gospa Ogrizek, saj je
sestrica Ula še majhna.
Prišel je dan, ko sta starša odšla in na vratih se je prikazala gospa Ogrizek.
Imela je očala z debelimi stekli, velik nos in velika ušesa. V trenutku se mi je
sestrica zasmilila, zase sem pač vedel, da bom domov hodil samo spat.
Za gospo Ogrizek sem povedal trem najboljšim prijateljem, Gašperju,
Petru in Luku. Odločili smo se, da bomo ustanovili klub desetletnikov z enim
sedemletnikom, mojim bratom. Klub smo imeli v zapuščeni koči v gozdu.
Koča je bila na pol porušena, zato smo se odločili, da jo obnovimo. Takoj
smo stopili v akcijo. Peter je šel po ţago, Gašper po lopate, Luka pa sekiro, midva
z bratom pa v klet po ostale pripomočke. Peter je izdelal klopi, Gašper in moj
brat sta kopala luknjo, midva z Luko pa sva prebarvala kočo. Ob koči je tekla
voda. Ko sta Gašper in moj brat skopala luknjo, smo reko preusmerili proti koči, in
imeli smo bazen. Tosja je predlagal, naj naredimo skakalnico. Za ta predlog je bil
pohvaljen. Ko smo izdelali skakalnico, smo čez vodo napeljali ''zajlo'', po kateri
smo se spuščali. Ni nam bilo teţko, saj nam je Tosja nosil kosilo, malico in
večerjo. Domov smo hodili samo spat, zjutraj pa na kolesa in v našo bazo. Zelo
smo se zabavali, saj nam ni nihče teţil. Kar naenkrat smo zagledali Tosjo z
medvedjim mladičem v naročju. Mene je kar izstrelilo iz vode. Zavladala je
totalna panika. Kričali smo drug čez drugega. Vedeli smo, kjer je mladič, je tudi
mama medvedka. Zavedali smo se, da smo v hudi nevarnosti. Tosja nam je
povedal, da so medvedko ustrelili lovci. Odločili smo se, da bomo mi skrbeli za
mladička. Delal je enake lumparije kot mi. Nasmejali smo se mu, ko se je spuščal
po ''zajli'', se kopal z nami in nas lovil. Prinašali smo mu mleko. Kar naenkrat je
prišla gospa Ogrizek. Vsa začudena nas je gledala. Vedeli smo, da to pomeni
konec. Gospa Ogrizek pa je bruhnila v smeh. Vse smo ji razloţili. Odločili smo se,
da skupaj pripravimo presenečenje za starše. Peter je igral na harmoniko, gospa
Ogrizek je pekla čevapčiče, Tosja je skrbel za pijačo, midva z Gašperjem sva
stregla, Ula pa je lovila medvedka. Sprva smo mislili, da je gospa Ogrizek
hudobna, izkazalo pa se je, da je zelo prijazna.
Te počitnice so bile najboljše do sedaj. Upam, da se še kdaj ponovijo.
Nal Filipič Hvala, 4. a
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SANJSKE POČITNICE
V petek zvečer sem se pogrnil z odejo in, kot po navadi, zaspal. Ko sem se
naslednje jutro zbudil, sem leţal blizu plaţe na leţalniku, okoli mene pa so letali
galebi. Vstal sem in šel pogledati, kje sploh sem. Nedaleč od plaţe je bil kamp. V
njem sem opazil tak šotor, kot je bil moj. Okoli njega so igrali karte moji
prijatelji. Vprašali so me, ali bi se šel peljati s kanuji. Takoj sem privolil, saj je
bilo morje mirno in toplo. S kanuji smo se peljali daleč do svetilnika. Tam smo se
ustavili in čakali na kakšno ribo. Uspelo nam je ujeti tri velike ribe. Ko smo se
vračali, mi je veter prijetno pihal v lase. Ko sem opazil, da sonce zahaja, smo se
šli še zadnjič kopat. Ravno, ko sem se s prsti dotaknil vode, je sonce zašlo. Zbudil
sem se v svoji postelji. Tisti hip je moj brat Jure pridrvel v sobo in mi veselo
povedal, naj se odpravim na morje in da gredo z nami tudi prijatelji. Razveselil
sem se tega, saj sem se spomnil, da sem sanjal o tem.
Tjaš Ajdovec, 4. b

SANJSKE POČITNICE
Bil je večer in odpravljala sem se spat. Vedela sem, da gremo jutri na morje in
ţelela sem si, da bi bile te počitnice sanjske. Ulegla sem se v posteljo in se dolgo
časa premetavala, a končno sem zaspala. Moje sanje so se pričele. Sanjala sem,
da smo se odpravljali na morje. Najprej smo se peljali pet ur z avtom, nato pa še
eno uro s trajektom. Na poti s trajektom sem videla delfine. Delfini so bili zame
najlepše morske ţivali in sem jih ţe od nekdaj ţelela videti. Potem smo prispeli na
otok. A ta otok ni bil samoten. Ta otok je bil poln ljudi, ki so ţiveli na njem, ali pa
so prišli sem na počitnice. Na otoku smo najeli majhno hišico, ki je gledala na
morje. Razgled je bil veličasten. Lahko si videl na kilometre daleč na morje. Tako
smo preţiveli ves teden. Tretji dan sva se šla s očkom potapljat. Spet sem videla
delfine, a so hitro zbeţali. Zadnji večer na morju pa je bil zame prav poseben.
Jaz zelo rada plešem in ta večer je bilo v mestu plesno tekmovanje. Plesala sem
in plesala pozno v noč. Ravno ko so hoteli razglasiti zmagovalca, je zazvonila moja
budilka. Zbudila sem se in zavedla, da sem v resničnosti. Ţal mi je bilo, da so bile
smo sanje.
Vita Martinec, 4. b
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POČITNICE

SANJSKE POČITNICE

Prišle bodo počitnice,
tega se vsi strašno vesele.

Kmalu konec šole bo,
morje greje se močno.
Name čaka, šteje dni,
pridi, pridi k meni ti.

Mi na morje bomo šli,
kjer plavali bomo vsi.

Kopalke ţe pripravljene imam,
ob zadnjem zvonjenju se k tebi podam.
Ti mene ohladil, jaz tebe segrel,
vsak dan bova skupaj, zelo sem vesel.

Zdaj odštevamo ţe vsi
do konca šolskih dni.
Prišle so končno te počitnice,
vsi se strašno vesele.

Nick Martulaš, 5. a

Rebeka Mislej, 5. a

Rok Mesec, 7. b
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POČITNICE
Sanjam o počitnicah,
a jih še dolgo ne bo.
Ne smem se še preveč veseliti,
je treba še v šolo hoditi.
Samo še tedne tri,
ko teh muk konec bo.
Eh, to bo lepo.
Pa pa, šola pametna ti,
otrok ta si slanega morja ţeli.
Če pogrešal prijatelje bom,
igrišče bo moj drugi dom.
Tekali bomo za ţogo,
nogomet nam pomeni mnogo.
Košarka tudi ni slaba,
celo tenis in golf sta dobra vaba.
Eh, to bo lepo, ko te počitnice se ţe
enkrat začno.

SANJSKE POČITNICE

Vid Stamenkovič, 5. a

Rad bi šel na počitnice,
gledat lepe jahtice.
Tam je lepa plaţa
pa tudi masaţa.
Lepo morje je šumljalo,
sonce se mi je smejalo,
jaz pa sem na jahti sedel
in dobrote jedel.
Ko sem pa v vodo šel,
sem se zelo dobro imel,
saj bilo je kot v raju
v mesecu maju.
Tadej Podboj, 5. a
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MORJE

NA MORJE

Morje pljuska in šumi,
meni plavat se mudi.
V vodo k ribam bom skočila,
rake za klešče bom lovila.
Peščeni grad iz mivke naredila
in sončku v senco
se bom skrila.

S sošolci konec pouka si ţelimo,
ker se morja veselimo.
Na morju je sonce, plaţa, sladoled,
veselje,
tam izpolnijo se vse naše ţelje.
Ko v vodo skočimo,
si še glavo zmočimo.

Pia Ziherl, 3. r, podruţnica Planina

Učiteljice poškropimo in si zaţelimo,
da še dolgo časa tu preţivimo.
Urban Kobal, 3. r podruţnica Planina

Zala Martinec, 2. a
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MORJE
Če bi lahko govorilo morje,
bi izvedeli njegove ''štorje'',
povedalo bi nam različne,
in vse bi bile lične.
V njem je obilo ţivljenja,
rajanje nikoli ne pojenja,
ribice se ves dan podijo,
in delfini se jim smejijo.
Jeţki in zvezde
morsko dno raziskujejo,
s koralami med pečinami
počasen ples oblikujejo.
Na obali med borovci
zbor škrţatov zazveni,
sonce se je potopilo,
morje zdaj ţari.

PESEM O MORJU

Lucija Matijašić,
4. r, podruţnica Planina

Morje je pomembno zato,
ker v njem morske ţivali ţivijo.
Ribice v sijaju plešejo, delfini skačejo,
in kit na morski prestol sede.
Morje je pomembno zato,
ker po njem ladje plujejo,
v vetriču zaplujejo,
in vse milje preplujejo.
Morje je pomembno zato,
ker drugače zabave na plaţi
ne bi bilo.
Otroci se v morju kopajo in igrajo.
Luka Sajovic, 5. a
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MODA NA NAŠI ŠOLI

Na naši šoli je pri puncah najbolj popularno oblačiti kavbojke, majice z različnimi
angleškimi napisi kot so: love, peace, snoopy in podobno. Okrog vratu si rade
zaveţejo različne rute. Okrasijo se z različnimi uhani.

Zraven

dodajo

zapestnice in veriţice. Lase imajo spuščene ali spete v čop in si včasih pripnejo
roţo ali nadenejo obroč. Nekatera dekleta si oči poudarijo z ličili.

Najbolj priljubljeno oblačilo pri fantih so kavbojke, razne majice z motivi
koncertov, risanih junakov ter raznimi angleškimi napisi. Na hlačah imajo nekateri
pripete verige. Posamezniki nosijo tudi uhane.

52

V OSMEROSMERKI POIŠČI BESEDE. PREOSTALE ČRKE
SMISELNO POVEŽI V POVED IN NAPIŠI REŠITEV.
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1.Lauren Bacall 2. nekdanji pakistanski politik in častnik 3. Lorin Maazel 4. glavno mesto Nizozemske 5. število
iger, ki se štejejo 6. ameriški antropolog nemškega rodu (Franz) 7. Livio Rebreanu 8. DA 9. dvodomna plezalka,
trajnica iz družine konopljevk 10. roža, tudi Oplov avtomobil 11. Maria Taglioni 12. žival, ki dela krtine 13.
Nicola Abbagnano 14. nemški politik (Friedrich) 15. Sergej Aksakov 16. Mesto v Maroku 17. mit. zakonodajalec
Šparte 18. fr. avantgardistični dramatik šp. rodu (Fernando) 19. ar. predmolilec v mošeji 20. servis 21. žgan
zidak 22. gorska pokrajina med malo Azijo, Iranom in Kavkazom (evran) 23. diklor-difenil-tri-kloretan 24. rod
žitne trave 25. neto registrska tonaža 26. miss Slovenije 2006 (Mulej) 27. rodoviten kraj v puščavi 28. poteza
brez P 29. velike molekule 30. nizek moški glas 31. kozino oglašanje 32. začetnik slovenske književnosti 33.
slovenska astrologinja (Kurent) 34. orodje iz zakaljenega jekla 35. stopnja 36. cestna železnica 37. zgornji trias v
germanskem faciesu 38. Georges Sadool 39. vrv 40. analiza brez drugega a 41. mati Marije 42. Organization of
American states 43. doba 44. Aleksander Radiščev 45. David Baltimore 46. magma 47. Anton Nanut 48.
slovenski arhitekt (Plečnik) 49. žitni rod iz družine presnovk 50. 2-1 51. zračno 52. jadranski otok 53. tropsko
sadje
Avtor: Anej Ogrizek
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