
 



 
 
Živjo! 
 
 
Leto je naokrog in spet je izšel naš zanimiv šolski časopis Zmajeve stopinje. Verjetno že 

vsi komaj čakamo počitnice, saj smo že utrujeni od testov, spraševanja in izdelovanja 

seminarskih nalog. Medtem ko poleti ležite na plaži, preberite Zmajeve stopinje, ki so jih 

ustvarili učenci OŠ Antona Globočnika Postojna. Lahko boste brali o modi, glasbi, 

pripravili smo zanimive intervjuje, videli boste kakšno domišljijo imajo naši učenci. 

Zahvaljujem se tistim, ki so nam pomagali ustvariti časopis: Niki, Hani, Evi, Maši, Teji,… 

Obenem se zahvaljujem tudi gospe ravnateljici, naši mentorici Martini Kuzman in 

učiteljici Mileni Kumer, ki je s slovničnim očesom kritično pregledala vse napisane 

vrstice.  

Posebna zahvala tudi vsem učiteljicam, ki spodbujale učence pri ustvarjanju prispevkov. 

Lepe počitnice vsem. 

 

Maja Poljšak, 8. b 

         Urednica časopisa 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Naslovnica: Sara Gavranič, 9. a 
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FORENZIK 

 
Ko bom velika, si želim postati forenzik. Delo forenzika je preiskava sledi na kraju kaznivega 
dejanja ali nesreče. Forenzik  jih v laboratoriju strokovno preuči in poda mnenje. 

Forenzik lahko dela na terenu ali v laboratoriju. Mene zanima delo v laboratoriju, zato so 
pomembne posebne specializacije za raziskave v različnih laboratorijih. 

Laboratoriji so lahko fizikalni, kemični, biološki, rokopisni, daktiloskopski. 

Ta poklic si želim opravljati zato, ker je zanimiv in na nek način pomaga ljudem. 

Ivana  Balukčič,  4. a 

 

ČE BI BIL PRAVLJIČNO BITJE, BI BIL … MARIO 

 

Šel sem na tekmo dirkalnih avtomobilov. Tekmoval sem s formulo. Tekmovalci, ki so dirkali, so 
se imenovali: Luigi, Kingboo, Princes Koopa Troopa, Mini Princes, Mini Mario. Jaz pa sem bil 
Mario. Tekmovali smo v džungli. 

Tekma se je začela in mi smo speljali. Najprej sem bil zadnji, potem sem bil peti. V zadnjem krogu 
sem bil že prvi in potem sem zmagal. 

Po tekmi sem šel domov. 

Nal Stegel, 2. a 

 

ČE BI BIL PRAVLJIČNO BITJE, BI BIL … ĐIKSOV 

 

Nekoč je živel čudežen junak, ki mu je bilo ime Điksov. Bil je zelo močan in imel je zelo močno 
sposobnost. Ta sposobnost je bila taka, da se je lahko pojavil, kjer koli je hotel. Bil je drugi na 
lestvici najstrašnejših pošasti. 

Nekega dne je Điksov ponorel, predrl ograjo in prišel v mesto. Policisti so ga komaj ujeli. Dali so 
ga v največjo kletko. 

Ivo Gustinčič, 2. a 

 

ČE BI BIL PRAVLJIČNO BITJE, BI BIL … 

 

Ko bi bil pravljično bitje, bi bil 
BEN 10 ULTIMET ALIEN. 
Reševal bi svet. 
Bil bi super heroj. 
Premagal bi hudobne. 
Če bi ljudje klicali na pomoč, bi jih rešil. 
Pomagal bi policiji spraviti roparje v zapor.  

Slađan Subotić, 2. b 
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Ko bi bila pravljično bitje, bi bila MUCA. 

Imela bi kmetico in kmeta.  

Hodili bi na sprehode, in sicer daljše. 

Takrat bi bila zelo srečna. 

Hana Samsa, 2. b 

 

 

 

 

Jon Katern, 3. a 
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UKRADENA DENARNICA 

Povedala vam bom o kraji denarnice mojega bratranca Blaža. V začetku junija nas je avtobus 
odpeljal na plavanje v Žusterno pri Kopru.  

Med potjo smo pobrali otroke iz Prestranka in Pivke. Na avtobusu je bilo veselo. Vsi smo 
nestrpno čakali, kdaj bomo prispeli do morja in zaplavali v bazenu. S seboj smo imeli nahrbtnike, 
v katerih so bile kopalne brisače, kopalke, malica in denarnica. Nahrbtnike smo odložili v senco 
dreves in stekli v vodo. Plavali smo približno eno uro. Potem je bil čas za malico. Zavili smo se v 
brisačo in se usedli v senco. Pojedli smo sendvič in popili sok. Dovolili so nam, da si kupimo 
sladoled. Takoj zatem je pritekel Blaž in mi povedal, da so mu ukradli denarnico. V njej je imel 15 
€ in osebno izkaznico. O kraji je obvestil glavno voditeljico, ki je bila z nami. Skupaj z vodičko 
smo pregledali vse nahrbtnike in denarnice, ki smo jih imeli s seboj. Našli nismo ničesar. Z 
Blažem sva sklenila, da tatu nastaviva past. Svojo denarnico sem nalašč pustila zraven 
nahrbtnika, da se jo je videlo. Oba sva se skrila v grmovje in čakala. Čez pol ure se je prikazal nek 
fant, ki ga nisva poznala, najbrž je bil domačin. Hodil je previdno in si ogledoval nahrbtnike. Ko je 
prišel do mojega nahrbtnika se je ustavil, pogledal okoli, če ga kdo vidi in se sklonil. Skočila sva 
nanj in kričala: »Tukaj je tat.« Vsi so pritekli in voditeljica mu je vzela denarnico in mu rekla, da 
ga bo prijavila policiji. Začel je jokati in prositi, ker se boji staršev, da ga bodo tepli in obljubil je, 
da ne bo nikoli več kradel.  

Bolje je, da vprašaš starše za denar in ne kradeš stvari in denarja. Vsako stvar lahko rešiš s 
pogovorom.  

Kristina Benčan, 5. a 

             

 

UKRADENA NAJ OBLEKA 

  

Opisala vam bom zgodbo o moji naj oblekici. Naj oblekico, ki so jo na mojo srečo in mamino 
veliko nesrečo ukradli. Ko sem bila še majhna štiriletna deklica, smo se z družino odpravili za 
poletne počitnice v Bolgarijo. Te naj bi bile prav posebne. Prvič naj bi odpotovala tako daleč, 
kamor bi se peljala z letalom. 

V Bolgariji nam je bilo zelo všeč. Spali smo v velikem hotelu, imeli smo lepe bazene, najbolj 
zanimivo pa je bilo morje. Črno morje, ki pa ni bilo tako zelo slano kot naše morje, in zelo 
drugačna plaža, ki je bila lepa, velika in peščena. Polna je bila ljudi in zelo živahna, zato smo se 
tudi hodili kopat tja. 

En dan pa je bil zelo vetroven in oblačen. Po kosilu smo se šli kopat. Mama me je oblekla v 
oblekico, ki je bila njej posebno všeč in vedno znova je poudarjala, kako draga je bila. A vse 
zastonj, jaz je nisem marala. Po dolgem kreganju sem se vdala in jo oblekla. Ko smo prišli na 
plažo, smo našli prostor. Morje je bilo zelo razburkano in valovi so tam zelo visoki, zato se je šel 
kopat samo ata, medtem pa sva šli z mamo na sok. Ko sva se vrnili in ata še ni bilo, sva šli 
pogledat k vodi, kje je. Na brisače sva odložili torbe, vzeli fotoaparat in odšli. Morje je bilo 
čudovito in valovi zelo visoki, zato sva se ustavili in mama je hotela vse to fotografirati. Ko je 
končala sva se vrnili na naše mesto, kjer so ostale še brisače in nič drugega. Mama je začela 
panično tekati gor in dol po plaži, vendar nič. Za mamo je prišel še ata, zdaj sta tekala skupaj z 
mamo, pa spet nič. Slabe volje smo pospravili še to, kar nam je ostalo, in se odpravili v hotel. Ata 
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je bil zelo jezen, mama je bila žalostna, jaz pa malo vesela, saj sem se vrnila brez mamine naj 
oblekice, ki me je praskala po hrbtu, pa mi ni nihče verjel. V hotelu je ata prijavil krajo, ker smo 
imeli urejeno zavarovanje. To je bila tudi moja prva izkušnja s krajo, zaradi katere me je bilo 
potem kar malce strah. 

Zelo hitro lahko namreč ostaneš brez vsega. In starši imajo prav, ko me stalno opozarjajo, da je 
treba čuvati svoje stvari. Saj zdaj jih ubogam, ampak svoje lepe naj oblekice sem se pa na najlepši 
in najlažji način rešila. 

 Lana Božič, 5 .a 

 

TATVINA NA TRENINGU 

     

Pripovedoval vam bom o dogodku, ko so mi nekega dne tatovi ukradli nekaj, kar je bilo zame 
zelo dragoceno. To se mi je zgodilo na nogometnem treningu na stadionu. 

Kot ponavadi sem se nekega popoldneva odpravil na trening. Ata mi je dal denar za članarino in 
sladoled. V torbo sem dal še mobilni telefon in ključe. Preden sem odšel, mi je mama rekla, naj 
pazim na svoje stvari. Niti pomislil nisem, da bo bilo lahko kaj narobe. 

Ko sem prišel na igrišče, sem prijatelja povabil, da gremo po treningu skupaj na sladoled. Vsi 
smo bili veseli in komaj čakali, da bo konec treninga. Po uri in pol napornega treninga sem odšel 
v garderobo: tam sem videl, da je moja torba razmetana. Ko sem pogledal v torbo, sem ugotovil, 
da v njej ni več denarja ne za članarino ne za sladoled. Še bolj me je stisnilo pri srcu, ko sem 
ugotovil, da ni telefona in ključev. Zamislil sem si, kdo bi to lahko naredil. Stekel sem k trenerju 
in mu povedal, kaj se je zgodilo. Poklicali smo mamo in prišla me je iskat. Bila je zaskrbljena, saj 
je imel nekdo ključe našega stanovanja. Še enkrat smo pregledali garderobo in okolico, vendar 
nismo našli nič. Žalosten sem bral napis na vratih: za izgubljene predmete ne odgovarjamo. 
Mama nas je vseeno peljala na sladoled in odšli smo domov. Zvečer nisem mogel takoj zaspati. 
Mislil sem, da teh predmetov ne bom nikoli več videl. Toda naslednji dan so nas poklicali iz 
policije, saj so tatova s pomočjo mobitela našli. Na policijsko postajo smo odšli takoj po kosilu. 
Tam sem dobil svoje stvari in denar. Bil sem zelo hvaležen, tatovi pa so bili kaznovani. 

Trdno sem se odločil, da bom svoje stvari bolj pazil. Saj šele ko nekaj izgubiš, spoznaš, koliko ti je 
pomenilo. Od tistega pa naše garderobe vedno zaklenemo, ko smo na igrišču. Tako da od takrat 
ni več tatvin. 

Uroš Đurić, 5. a 

 PRINCESA NA ZRNU GRAHA 
 
Vsak je že videl zrno graha in ve, da mu ne more škodovati. Vendar pa se je to zgodilo 
nastopajoči princesi.  
V kulturnem domu smo si ogledali predstavo, v kateri je mlada ženska začutila zrno graha, 
čeprav je bilo pokrito z dvajsetimi pernicami. 
Mati kraljica se je strinjala, da je ta ženska prava za ženo njenega sina. Spoznala je, da sta oba 
zelo občutljiva in da sta primerna drug za drugega. Igra mi je bila všeč, ker so se izražali v 
različnih jezikih in so bili lepo oblečeni. Všeč mi je bilo tudi, da so mladenke zapeljevale princa. 
Tudi v prihodnje si želim ogledati podobne predstave.  

Arbina Ajdini, 4. a 
Podaljšano bivanje 
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MOJA PRVA KUHARSKA PREIZKUŠNJA 

 

Nekega večera, ko je bila mama v službi, se je ata odločil, da naredi palačinke, jaz pa sem mu 
hotel pomagati. 

Najprej sva iz hladilnika vzela jajce in ata je rekel, naj ga vlijem v skledo. Stopil sem na stol in se 
dvignil nad štedilnik. Ker je ata že velikokrat na kovinskem robu štedilnika ubijal jajca, sem to 
storil tudi jaz, žal pa sem premočno udaril in jajce se je razlilo po štedilniku. Ata ga je očistil in 
vzel drugo jajce iz hladilnika ter ga počil po sredini lupine, da je steklo v skledo. Zdaj sva uzela 
mleko in zlil sem ga v merilno posodo. Preveč sem ga nalil, kajti razlilo se je po celem pultu. 
Takrat sva ugotovila, da je bilo skisano. Vzela sva manjši tetrapak in jaz sem ga previdno zlil v 
skledo. Ata je dodal še sol in sladkor ter šel po ročni mešalnik. Rekel je, da se z njim bolje meša. 
Začel je mešati, jaz pa sem po žlicah dodajal moko. Od sreče, ker so nama palačinke počasi 
uspevale, sem zaprl oči. Napaka. Žlico moke sem po nesreči stresel na tla. Ko sem stopil po 
lopatko za obračanje palačink, mi spodrsnilo na moki in sem se zaletel naravnost v predal s 
priborom, da je padel s tečajev. Omara z njim se je zatresla in dva kozarca sta padla na tla ter se 
razbila. Ata ji ni pometel in šel po ponev, jaz pa sem pobrisal moko. Ata je dal na ponev olje in 
začel peči palačinke. Kot mojster jih je metal v zrak in jih lovil. Ena je padla na rob ponve in se 
razpolovila ter padla na tla. Ko sva končala, je ata poklical nekoga, da bi popravil predale in ga 
povabil na večerjo. Palačinke so bile izvrstne, kuhinja pa je bila v 'razsulu', je rekel ata čez čas, ko 
je razlagal mami. Serviser je za predali odkril kuhinjske molje in jaz sem bil že skoraj vesel, da 
sem vrgel predale s tečajev. 

Tisti dan sem dobil dve lekciji. Prva je bila, kako se dela palačinke, druga pa mamina, in sicer o 
čiščenju kuhinje. 

  

Jure Mihelčič Žnidaršič , 5. a 

 

ROP NA PLAŽI 

 

Nekega dne, ko je bilo lepo vreme, smo se s starši odločili, da gremo na morje. S seboj sem vzel 
kamero. Ko smo prišli na plažo, sem srečal prijatelja Martina. Potem je izginila moja kamera. 

Z Martinom sva šla plavat, ko pa sva se vrnila k ležalniku, kamere ni bilo več. Pogledal sem 
naokrog, če ni padla na tla, takrat pa sta iz trafike prišla starša. Nisem jima povedal, da je kamera 
izginila. Zato sva se z Martinom lotila iskanja. Hodila sva po plaži. Mimo naju je šel fant v rumeni 
majici. Kupila sva sladoled in navidez brezbrižno zasledovala fanta. Zavil je na pomol in se ulegel 
na brisačo. Razgledal sem se po pomolu in nisem videl kamere. Martin je predlagal, da preiščeva 
peščeno plažo z ležalniki. Opazila sva malčka, kako ustvarja peščeni grad, kolesarja, ki se vozi 
pred prijatelji, a nobenega tatu kamere. Potem sem si zastrl oči pred snopom svetlobe, ki se je 
usmeril vame. Pogledal sem, od kod sveti in videl, da je v peščenem gradu leča moje kamere. 
Malček jo je vgradil v grad. Vzel sem jo nazaj, tedaj pa se je malček začel tako dreti, da se je 
(ne)skrbna mama takoj pognala proti njemu in ga vrgla v voziček, mu dala dudico in se pognala 
za nama. Kamero sem vrgel proti Martinu. ˝Vroča žoga,˝ sem zaklical. Martin je razumel in 
povečal svojo prednost. Vrgel jo je nazaj. Jaz sem jo prestregel in odvil pokrov uteži senčnika (ki 
je na srečo stal tam) in izlil vodo. Kamero sem podal Martinu in ta jo je skril pod prazno utež. 
Ženska naju je dohitela in se začela dreti, da bo poklicala najina starša in naj ji takoj poveva 
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telefonski številki. Seveda tega nisva storila, zato je jezna odkorakala nazaj do svojega malčka. 
Kamero sva vzela izpod senčnika in se poslovila, saj se je že večerilo in je moral Martin domov. 

Naslednji dan sva se zopet srečala, a tokrat sem kamero pustil na varnem v nahrbtniku. 

 

Jure Mihelčič Žnidaršič, 5. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benjamin Škulj, 6. a 
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MIŠKA  
 
Jaz sem drobcena žival,  
ki boji glasu se »MIJAV«. 
Palčica k meni je prišla, 
vse dni mi je pomagala. 
Z grofom črnim ostala bi 
prav do konca svojih dni. 
Meni zdi se kavalir, 
palčici navaden čir. 
Meni zdi se pravi krt,  
palčici navaden škrt. 
Kar pustila ga je tu 
in skrivno odšla po svetu. 

Danaja Stegel, 3. a 
 
 
REKLAMA ZA SONCE 
 
Zakaj ima Sonce tako lepe rumene lase? 
Zato ker je žareče. 
Z oblaki si jih ravna,  
z nevihto pa umiva, 
strela jih zvije,  
veter pa popravi. 

Taja Štembergar, 3. a 
 
 
VSE JE MODRO 
 
Vse je modro, vse je modro. 
Modro je morje in nad njim modro nebo. 
Moder je avto in pred njim moder znak. 
Vse je modro, vse je modro. 

Jon Katern in Nejla Ikanović, 3. a 

VSE JE RDEČE 

 

Vse je rdeče, vse je rdeče. 
Na vrtu raste jagoda, nad jagodo je deček. 
Deček, ki  bo jagodo utrgal, ima rdeča lica. 
Vse je rdeče, vse je rdeče. 

Urška Kranjc in Danaja Stegel, 3. a 
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POMLADNI PEDENJPED 
 
Ped za pedjo in mrzlo vreme bo odšlo. 
Nič več ne bomo za pečjo, 
saj nas sonce grelo bo. 
 
Oh, kako bo lepo! 
Vse bo pomladno dišalo 
in sveže zeleno valovalo, 
da bo vsem sapo jemalo. 
 
Niti za ped ne pomišlja Pedenjped, 
ampak bi skočil kar čez ves svet 
in od radosti bi ubogal spet, 
čeprav bi bil to narobe svet. 
 

Melisa Ponjević, 4. b 
                                        Podaljšano bivanje 
 
 
O DEDKU 
 
Moj dedek me ima rad, 
nikoli me zgodaj ne pošlje spat. 
Z mano se tudi igra, 
ne reče ne, vse mi da. 
 
Moj dedek se z mano sprehaja, 
preko zelenega gaja. 
Nikoli me ne krega, 
moj dedek je mega. 

Rebeka Mislej, 4. a 
 
MOJ OČE 
 
Moj oče je lep 
in vesel kakor 
sončen dan. 
 
Ko me pogleda, 
v njegovih očeh  
vidim srečo,  
ker me ima. 
 
Ko se z očetom igram in zabavam, 
sem najbolj srečen otrok na tem svetu, 
na tem planetu. 

Ivona Balukčič, 4. a 
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ZAKLAD 
 
Je stara beseda. 
Je črna in vsa zarjavela, 
a ljubko prisrčna in 
nežna beseda. 
Stara beseda 
vedno nekaj pomeni. 
 
Staro besedo smo skrili, jo pozabili.  
In vendar je skrivnostna,  
še vedno čudovita. 
 
Ljudje bi morali zaviti  
in znati ohraniti  
prave domače besede. 
 
Saj prava domača beseda  
ni kletvica  
in nikoli ne užali nikogar. 

 
Alja Petkovšek, 6. c 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NARODNI PARK 
 
 
O stolp tam gori si Aljažev, 
kot dvorec tam stojiš. 
Si meni hiša, drugim spomenik. 
 
O Soča, ki se viješ tam po Trenti, 
si kot kopel tam doli mi, 
a drugim le turizem. 
 
Glej, dolina Vrat velika, 
od tam se vidi vse polno skal. 
Si meni zibelka, drugim pa tujina. 
 
Moj dom si, narodni park, 
velik in prostran, 
po svoje pa še divji. 
 
Jernej Žnidaršič, 6.b 
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ZGODBA O LETEČI PREPROGI 
 
Živela je deklica, ki se je imenovala Elizabeta. Imela je hišico, ki je stala čisto sama na robu gozda. 
Nekega dne je šla nabirat jagode. Ko se je vrnila, je zagledala letečo preprogo. Bila je zelo vesela. 
Takoj se je usedla nanjo in preproga je poletela. Lahko jo je odnesla, kamor je hotela, celo na konec 
sveta. Deklica ji je rekla, naj jo odpelje k njeni babici, ker je ni že dolgo videla. Preproga jo je ubogala 
in jo odpeljala. Babica je bila zelo vesela. Svojo Elizabeto si je že dolgo želela videti. 
Tako je preproga deklici in babici izpolnila željo. 

Adrijana Bajc, 2. a 

ČOKOLADNA PRAVLJICA 
 
Nekoč, pred davnimi časi, je obstajalo veliko mesto, ki je bilo celo oblito s čokolado. V tovarnah so 
izdelovali velike in majhne čokolade, čokoladne blazine, odeje in tako naprej. Nekoč se je zgodilo, da 
so prišli turisti in pojedli vso čokolado v mestu. Nihče v mestu se ni več zabaval. Meščani so bili zelo 
jezni in so odšli k turistom. Ti so jim vrnili čokolado nazaj. 

Ivo Gustinčič, 2. a 

ZGODBA O LETEČI PREPROGI 

Nekega dne so trije otroci od prijatelja dobili čudežno preprogo. Mislili so, da je navadna preproga 
in so jo položili na tla. Naslednji dan so se igrali na tej preprogi. Potem so kar naenkrat zleteli v zrak. 
Mamico je skrbelo zanje. Odšli so v Ameriko. Tam so jedli hamburgerje in pili kokakolo. Potem so se 

vrnili domov debeli.  

Alex Petrović, Aleks Gogić, Patrik Majcen, 2. b 
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ZGODBE IZ DEŽELE KLOBUČARIJE 

 
Zagledala sem manekenski klobuk. Rasel je na peclju. Bil je roza 
barve z belimi pikami in imel je dve umetni peresi. Odtrgala 
sem klobuk in si ga dala na glavo. Postala sem manekenka za 
Top model. Šla sem v veliko držav, vsi ljudje so me poznali in 
me pozdravljali. 

Nejla Ikanović, 3. a 

Zagledal sem čarovniški klobuk. Bil je črne barve z rdečim 
pasom in na vrhu je imel rožo. Odtrgal sem ga in si ga dal na glavo. Takoj sem 
postal čarovnik. Odnesel sem ga domov in ga pokazal sorodnikom. Priredil sem 
čarovniško predstavo za otroke. Čez nekaj časa klobuk ni več deloval. 

Peter Radosavljević, 3. a 

V Klobučariji sem zagledal policijski klobuk. Bil je črn in imel je policijsko 
značko. Okrog klobuka je bil srebrn trak, na katerem je pisalo: ODTRGAJ 
KLOBUK IN SI GA DAJ NA GLAVO. Nadel sem si ga na glavo. Takoj sem postal 
policist in  začel loviti lopove. Imel sem policijski motor, džip, štirikolesnik in 
kamion. Ko sem bil nekaj časa policist, ni bilo skoraj nobenega lopova več. Dobil 
sem dva policijska pokala in vsi policisti so me imeli radi. 

Gašper Premrl, 3. a 

Izbrala sem vilinski klobuk. Bil je svetlo roza barve z megličnimi okraski in ostro 
konico na vrhu. Odtrgala sem ga in si ga dala na glavo. Ponesel me je v deželo vil. 
Takoj sem se spremenila v lepo in prikupno vilo megle. Druge vile so me takoj sprejele, se z mano 
pogovarjale in se zabavale. Rekle so mi, da lahko še kdaj pridem k njim. Ko sem si dala klobuk z 
glave, sem se vrnila v deželo Klobučarijo. Z neba je za mano priletela čarobna palica.  

Rea Mandić, 3. a 

V Klobučariji sem zagledala glasbeni klobuk. Ovit je bil z mehko 
dlako, na vrhu je imel violinski ključ in tri kronice. Spredaj je 
imel velika očala, podobna smučarskim. Odtrgala sem klobuk in 
si ga dala na glavo. Postala sem glasbenica. Z njim sem šla na vse 
glasbene nastope. Nikoli se nisem zmotila. V njem sem bila zelo 
lepa. Priporočam, da si tudi ti najdeš svoj klobuk. 

Danaja Stegel, 3. a 
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PRAVLJICE  O  MIŠKI 

so sestavljali učenci 3. a. 

 

Miška je lezla skozi plot in si zopet pretrgala trebušček. 

 

Šla je h konju. Konj ji je rekel, naj mu da vode. Miška je šla na kmetijo in prosila za malo vode. Kmet 
pa ji je rekel, naj nahrani njegove živali in potem bo dobila vodo. Bolel jo je trebušček, toda naredila 
je vse, kar ji je naročil kmet. Dobila je vodo. Vodo je dala konju. Konj ji je dal mast. Potem je šla k 
babici. Babica ji je zašila trebušček in rano namazala z mastjo. 

Luka Deurič, 3. a 

Šla je k babici Meti in jo prosila, da ji zašije trebušček. A babica ji je rekla, naj ji prinese nit. Miška je 
odšla k mami kokoški in jo vprašala, če ji lahko da malo niti. Mama kokoš ji je rekla, naj ji prinese 
storž koruze. Miška je stekla po koruzo in jo prinesla mami kokoški. Ta je miški dala nit. Z njo je 
miška stekla k babici Meti. Babica ji je zašila trebušček in ji rekla, naj ne hodi več skozi plot. 

Maša Lutman, 3. a 

 
Šla je k oljki. Pa jo je vprašala: »Mi daš malo olja?« 
Oljka  je odgovorila: »Daj mi češnje.«  
Miška je šla k češnji in jo prosila: »Daj mi nekaj češenj, dobro drevo.« 
Češnja ji je odgovorila: »Daj mi moj portret.« 
Pa je miška šla k slikarju in ga prosila, naj ji da paleto, barve in papir. Ko je slikar zaslišal miško 
govoriti, je padel na tla. Miška si je sposodila, kar je potrebovala. Naslikala je češnjo.  
Sliko je odnesla češnji, češnja ji je dala nekaj sadežev. S češnjami je odšla je k oljki. Oljka ji je dala 
olje. Miška se je z njim namazala in čez nekaj časa je bil trebušček zaceljen.   
Miška si po tej nesreči ni niti enkrat več pretrgala trebuščka. 

Danaja Stegel, 3. a 

Šla je h kokoški in jo prosila, če ji lahko zašije trebušček. Kokoš ji je rekla, naj ji prinese čarobni 
prah. Miška je šla k čarovnici in jo vprašala, če ji lahko da čarobni prah. Čarovnica ji je rekla, naj ji 
prinese lonec. Miška je šla v trgovino in trgovca vprašala, če lahko dobi lonec. Odgovoril ji je, naj mu 
prinese vode. Miška je tekla k potoku in nabrala vodo. Z vodo je šla k trgovcu, ki ji je dal lonec. Z 
loncem je odšla k čarovnici in čarovnica je dala miški čarobni prah. S čarobnim prahom je šla h 

kokoški. Kokoška ji je posula rano s čarobnim prahom in rana se je v trenutku zacelila. 

Peter Radosavljević, 3. a 
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Miška je šla k Barba-papam, najprej k Barba-tatu. 
»Kaj rabiš?« jo je vprašal Barba-tata.  
»Mi lahko zašiješ trebušček?« 
»Seveda. Barba  TRIK.« in Barba-tata je postal igla in sta šla naprej. 
Prišla sta k Barba-mami. 
»A A A A,« je zakričala Barba-mama. 
»Ne boj se,« je rekla miška. 
»K K Kaj potrebuješ?« 
»Bi mi zašila trebušček?« 
In glej. Barba TRIK. Barba-mama se je spremenila v sukanec in so šli k Barba-bravu. 
Barba-bravo je rekel: »Telovadim.« 
Rekli so mu, da potrebujejo njegovo pomoč. 
»No, prav. Kaj potrebujete?« 
Prosili so ga, da nese miško v Barba-zoojevo sobo. 
Pozdravili so: »Živjo, Barba-zoo. Imaš kaj časa? Pripeljali smo ti miško. Poglej njen trebušček.« 
»Treba jo bo nesti k Barba-brali, saj ima ona veliko knjig. Tam verjetno piše, kako bomo lahko 
pomagali miški.« 
Barba-brala se je ustrašila: »Miš!« 
»Ne boj se. Samo nekaj si želimo sposoditi.« 
Barba-brala ni imela te knjige. Posodila jo je Barba-lepi.  
Skupaj so odšli po knjigo in po navodilih miški zašili trebušček. 
Miška je rekla: »Hvala. Obljubim, da ne bom več lezla skozi plot.« 
Odšli so domov. 
 

Nal Filipič Hvala, 3. a 
 

 

Šla je k vili in jo prosila, da ji zašije trebušček. Vila ji bo pomagala v zameno za čarobno paličico. 
Miška je šla k trgovki. Trgovka bi ji dala čarobno paličico, če ji miška prinese uro. Miška je šla k 
urarju po uro, vendar je urar zahteval, da mu miška prinese staro uro. Miška je stekla k smetnjaku in 
našla staro uro. Odnesla jo je k urarju, urar ji je dal uro, uro je dala trgovki, trgovka pa ji je dala 
čarobno palico. S to palico je šla k vili in vila ji je zašila trebušček. 
Toda miška je šla zopet skozi plot in si spet pretrgala trebušček. Auuuu! 

Mia Švara, 3. a 
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DOMIŠLJIJSKI KUHARSKI RECEPTI 

 

SONČNI PIŠKOTI (kuharica Rea) 

Sestavine:  

En žarek sonca, malo čarobnega prahu, zrelo sadje. Vse skupaj zmešaj in dodaj sok grenivke, 
pomaranče in limone. Odreži košček oblaka in razreži na majhne kvadratke. Vse skupaj dobro 

zmešaj in oblikuj v piškote.  

Navodilo za uporabo: 

- če poješ pol piškota, postaneš zelo rumen, 

- če poješ cel piškot, kar zasiješ in žariš do polnoči. 

 

 

 

INDIANA JONES ROGLJIČKI (kuhar Nal) 

Sestavine:  

1. del: Dobro zmešaj 1089 gramov moke, 1 kilogram kvasa in en kozarec kisa; dodaj zmajevo 
jajce in tri vrste opičjih možganov; vse  dobro posuši. 

2. del: Dodaj 5 litrov kačjega strupa, 3 mušnice in kapljico krvi; vse skupaj zmešaš z živim 
blatom in oblikuješ rogljičke, ki jih malo zalivaš z vodo; pečeš jih v pečici na 1050 stopinjah. 

Navodilo za uporabo: 

- če poješ vse rogljičke, postaneš Indiana Jones za vse življenje. DOBER TEK. 
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ZAPRAVLJANJE V HONG KONGU 

 

Oh, kako lep je jutranji razgled na igrišče, na katerem se igrajo razigrani otroci, nad njim pa se 
raztezajo gorovja Logarske doline, obsijana z jutranjo zarjo. Vse to je še lepše ob misli na let z 

letalom in nakupovanje v Hong Kongu. 

Komaj se oblečem, je že tu Family Frost. Že na balkonu zaslišim njegovo prepevanje skozi zvočnike. 
Takoj zdrvim po stopnicah, obdanih s svetlozelenim tapisonom in začnem izbirati, kateri sladoled bi 
kupila. Kmalu pridrvijo vsi otroci z igrišča. Mojega brata pa s postelje ne odvleče nič drugega kot 
Family Frost. Ko se obleče, greva s sladoledom v roki do reke, ki je tik za večstanovanjskim 
apartmajem. Ta reka drvi res hitro in je zato nevarna, ampak za naju dva že ne. Bolj kot to, je za 
moje papirnate ladjice, ki jih spuščam noter in v reki kar izginejo. Z bratom skačeva po skalah in 
reka naju ni še nikoli vzela s seboj. Mimogrede grem odigrat na igrišče še malo košarke, nato grem 
še za hišo na gugalnice in se drsam po toboganu in hodim po njem. Nenadoma zaslišim znani zvok 
letala, ki je vse glasnejši in zagledam trak, ki ga vleče za seboj na njem pa piše: ”Welcome, Tina!˝ 
Seveda pa tudi na samem letalu piše: ˝Tina Airplane  ´99 XD˝.  Celo nebo se zatemni v obilju mojega 
letala, vsi otroci zrejo vanj in se čudijo, celo vse gorske živali se čudijo in poskrijejo, medtem ko se 
spomnim, da je v družbi lepše in povabim še brata in svojega hrčka Jerryja na nepozabno potovanje 
proti Hong Kongu. Po vožnji z letalom pristanemo na letališču. Tam okoli in povsod vidim svoje 
občudovalce in svojo 100-metrsko črno limuzino. Moj hrček Jerry se kar skriva, ker je vsega toliko - 
veliko ljudi, velikih avtov, letal, varnostnikov, služkinj in limuzina je tako velika, da ji ni in ni konca. 
Z mojo limuzino se odpeljemo po mestu in v njej je voznik, ki nam ponuja Fructalove sokove, ker so 
najboljši, in so jih zame uvozili tudi tja. Voznik nas ustavi pri trgovini z modnimi oblačili, obutvijo, 
modnimi dodatki in tam je tudi moja kreatorka oblačil in obutve, ki mi je naredila in skreirala  zelo 
lepa oblačila, skoraj na vsakem pa je tudi moje ime. Tam so zelo visoke cene teh oblačil, a jaz sem 
dobila velik popust, verjetno zato, da bi še veliko kupila. Skreirali so tudi oblačila za mojega hrčka 
Jerryja. Zmenila sem se tudi za brata. Bili smo res lepi, saj ne da se hvalim. 

Neka mimoidoča revija Jang-Ching  je iskala prostovoljce za modno fotografijo in prijavili smo se in 
res smo bili na naslovnici. Za to revijo smo za eno sliko porabili kar tri dni, še zdaj nimam 
razčiščenih pojmov, zakaj. Ampak nam je še vedno ostalo ogromno časa za prevoz s trinadstropnim 
avtobusom in za ogled mesta, polnega ljudi. Naš voznik limuzine pa si je vzel malo prostega časa, a 
ne za dolgo, saj nas je po par dobrih mestnih nakupih, ogledih in še čem odpeljal na letališče. Odšli 
smo na letalo, s seboj pa vzeli tudi en izvod revije Jang-Ching, na kateri smo slikani za spomin. Pri 
tem smo imeli manjšo težavico, da nismo znali ničesar prebrati. No, prej kot so nas naučili njihovih 
črk, smo bili že doma. 

Tina Funa, 6. a 
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MOJA DOMIŠLJIJA NE POZNA MEJA 

 

Danes je 18. maj. Ker letos še nisem izkoristil petih prostih dni v letu, sem se odločil, da si bom ta 
teden vzel teden počitnic. Le kam bi se odpravil? 

Tega pa res ne vem. “Bom malo prelistal kataloge,” sem si rekel. “Mogoče bo tam kaka zanimiva 
ideja.” Sprehodil sem se do kioska, pogledal, če imajo kako revijo o potovanjih in zagledal zadaj na 
lesenem zaboju šop revij neke tuje agencije. Kupim en izvod revije, jo na hitro prelistam, nato pa 
grem proti domu. Na terasi preberem vse zanimive ponudbe in šele proti koncu naletim na Miami. 
Dobro preberem to stran, prelistam revijo do konca in pomislim, kam bi šel. Takoj so mi misli 
skočile v Ameriko, v Miami. Brez družbe pa ni „muzike”, a to ni problem. Bratranec in sestrična sta si 
tudi vzela dopust. Telefonirim jima in ju vprašam, ali bi šla z mano. Takoj sta se strinjala in 
prepričala še svoja starša, naj gresta z nami. Ker smo (oboji) bogati, bomo brez težav plačali 
potovanje – tudi meni so starši dali veliko denarja. Stric in ostali se pripeljejo do naše hiše. Jaz sem 
že zložil v kovček vse potrebno in zato sem se lahko takoj usedel v njihov porsche. Z njim smo 
potovali proti Ljubljani. Po poti sem poklical prevajalca, saj ne znam dovolj dobro angleško. Ko smo 
prišli v Ljubljano, smo najprej pobrali našega prevajalca, nato pa smo nadaljevali pot proti 
ljubljanskemu letališču. Pilot stričevega letala je bil že pripravljen in nas je z veseljem pričakoval. Po 
kosilu in polurnem počitku smo okoli 16.30 vzleteli. Kakšen čuden občutek. Kot ... kot ... da bi ti 
želodec obstal v grlu. Potem se je let umiril. Zelo sem se veselil prihoda v Miami. Čas je zelo hitro 
mineval, mogoče tudi zaradi enkratnega razgleda. Toda vožnja me je tudi utrudila. Poskusil sem 
zaspati, a nisem mogel. Čez nekaj časa mi je vendarle uspelo zadremati za tri urice. Ko pa sem se 
prebudil, sem se začudil, ker se nisem takoj spomnil, da smo v zraku. Kopilot je prižgal televizijo, ki 
smo jo gledali nadaljnji dve uri. Po filmu sem še malo zadremal, a ne ravno za dolgo, saj me je 
prebudilo hrumenje letala, s katerim smo se srečali. Kopilot nam je povedal zgodbico o nekem 
letalu, ki naj bi v bližini strmoglavilo. V daljavi smo zagledali kopno. Vsi smo si zamislili: „To je 
Amerika.” Ampak še ni bila. To je bil samo otok v bližini Amerike. No, ja. Kopilot je vprašal, ali letimo 
naravnost v Miami ali se še kje drugje ustavimo, saj nam tudi primankuje goriva. „Bi se lahko 
ustavili v New Yorku?” sem predlagal. Vsi smo se strinjali in čez dobro uro smo pristali. Tukaj smo 
napolnili rezervoarje z gorivom in povečerjali v restavraciji s petimi zvezdicami. Dobro smo se 
najedli, si ogledali kip svobode in še neko starejšo stavbo, ki naj bi bila v preteklosti obrtna 
delavnica. Odšli smo nazaj na letalo, vzleteli in čez dve uri prileteli v Miami. Ura je bila okoli 21.15, 
zato nismo imeli časa najeti kakšne hiše in smo prespali kar v hotelu s petimi zvezdicami. Spali smo 
na zelo udobnih posteljah, zato je bila noč še posebej prijetna. Zjutraj smo se oblekli in šli v hotelsko 
restavracijo, kjer smo se dobro najedli. Žal je zunaj deževalo, zato smo si najeli “hišo” s 37 nadstropji 
in sposodili avto. Ko smo prispeli nazaj v hotel, je bilo še nekaj časa do kosila, zato sva se z 
bratrancem zabavala z računalnikom. Po kosilu v hotelski restavraciji smo še malo počivali v 
hotelski sobi, ki smo jo tudi pospravili. Pripravljeni smo bili za odhod. Čez Miami ni bilo lahko priti, 
pa čeprav smo šli po obvoznici, a smo v eni uri vseeno dospeli do obale. Nastanili smo se v naši 
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„hiši”. Sobe so bile pri vrhu, okoli tridesetega nadstropja, zato ne vem, kaj bi naredil, če ne bi bilo 
dvigala.  Odločili smo se, da bomo to popoldne izkoristili za sprehod po obali. Bilo je veliko mivke in 
peska in na obali so govorili ljudje večinoma špansko in manj angleško. Tudi malo več črncev je bilo 
ob obali, saj so bili v središču mesta pretežno belci. Urejene plaže so bile nabito polne, a na lepih 
sončnih mestih ob morju ni bilo skoraj nič ljudi. Naš sprehod smo končali pri pristanišču. Le na hitro 
smo si ga ogledali, a se odločili, da pridemo še enkrat. Ura je bila že sedem zvečer. Ker letos še nismo 
bili na morju, sem še na hitro zaplaval. Voda je bila kar mrzla, a toplejša, kot sem pričakoval. Ko sem 
se osušil, smo šli v obmorsko restavracijo, kjer smo večerjali lignje – v Ameriki je večerja 
najpomembnejši obrok dneva. Ko smo pojedli, smo šli nazaj v našo hišo. Ujeli smo ravno začetek 
košarkaške tekme Bulls - Detroit. Na koncu je slavil Detroit. Ura je bila že deset, zato sem šel v 
posteljo in se pošteno naspal. Ob osmih sem se zbudil in kar v sobi pojedel zajtrk. Čez dobre pol ure 
pa smo šli proti akvariju morskih živali. Zelo zanimivo je bilo, saj smo videli delfine in celo enega 
mroža. Kar v akvariju smo pojedli kosilo in nato odšli do okrog 10 km oddaljenega gradu. Vodič nam 
je povedal, da sega zgodovina tega gradu že v 16. stoletje. Sicer je bil obnovljen, a je vseeno 
propadal. Vodič nam je povedal, da je bil ta del mesta na obrobju Miamija najbogatejši del Miamija, 
da so tu živeli le bogataši, a v zadnjih dveh, treh desetletjih se je vse preselilo k obali. Šli smo v grad 
do skoraj najvišjega nadstropja. Ogledali smo si vse sobane do zadnje, nato pa še okolico. Tu smo 
našli tudi restavracijo s petimi zvezdicami, kjer smo tudi večerjali. Ker mi ni ravno teknilo, sem 
pojedel še žemljico, ki smo jo vzeli s sabo. Ker se je že znočilo, smo šli proti naši hiši in spotoma 
kupili še pet vstopnic za košarkaško tekmo Miami Heat proti Orlando Magics. Prišli smo precej 
pozno, zato je bil čas le še za partijo kart, preden smo šli v posteljo. Ko smo končali – sicer nisem 
zmagal – smo šli spat. V postelji sem dolgo premišljeval o stvareh, ki sem jih videl in zanimivostih, ki 
sem jih slišal. Sredi premišljevanja sem zaspal. Naspal sem se, a tudi nasanjal. Takoj, ko sem se 
zbudil, smo šli na plažo. V eni od restavracij smo pozajtrkovali. Eno uro smo bili v vodi, nato pa smo 
odšli k teniškemu centru na obalo Miamija. Tekme ravno ni bilo, a je bilo na pripravljalnih treningih 
kar nekaj tekmovalk in tekmovalcev iz različnih držav. Ogledali smo si ta objekt in trening ameriške 
ženske teniške ekipe. Postali smo lačni. Na srečo smo imeli s seboj nekaj sendvičev, ki smo jih 
pojedli za kosilo – tudi to je ameriška navada. Treninga je bilo konec, zato smo se tudi mi malo 
rekreirali. Ker je bilo v bližini centra še bejzbolsko in košarkaško igrišče, smo se odločili, da bomo 
tudi sami malo poskusili igrati bejzbol in košarko. Ogledali smo si še južni – bolj industrijski del 
Miamija, med drugim tudi ladjedelnico, saj Miami spada med pet največjih pristanišč v Ameriki. Bilo 
je že pozno, zato smo prav v restavraciji z ameriško hrano povečerjali. Na začetku mi ni dišala, a 
okus je bil prav dober. Ko smo prišli v naše začasno prebivališče, sem prižgal televizor. Bila je že 
sredina druge četrtine na tekmi Atlanta – Washington. Atlanta je na koncu zmagala, kar pomeni, da 
se v primeru zmage Orlanda proti Miamiju, slednjim ne bi dobro pisalo. Tokrat sem hitro zaspal. Ko 
sta me zjutraj stric in teta poklicala na zajtrk, se mi je zdelo, kot da bi prespal dve noči in en dan. 
Pojedel sem zajtrk in nato šel na plažo. Sedaj bomo smučali na vodi. Vzeli smo triurno karto in 
smučali. Na začetku mi ni šlo ravno najbolje, a čez čas sem se navadil in se zelo zabaval. Škoda, da so 
te tri ure tako hitro minile. Na bližnji stojnici s hrano smo kupili nekaj vrečk pomfrija in plastenko 
kokakole in to pojedli kot kosilo. Okoli ene ure popoldne smo vzeli karto za motorni čoln. Ker je ob 
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miamijski obali toliko majhnih otokov, smo se s čolnom vozili od enega do drugega. Na njih so bile 
lepe peščene obale. Samo pesek, skoraj nič rastlinja, mogoče le kaka skala. Čudovit kraj. Prišli smo 
nazaj. Ura je bila že deset do štirih, zato se nam je mudilo do pristanišča. Tam smo ravno ujeli 
turističnega delavca, ki se je pripravljal za začetek ogleda. Toda to pristanišče ni samo pristanišče. 
Tudi nekaj starih ladij in parnikov imajo – kot v muzeju. V pristanišču sta bili privezani tudi dve 
čezoceanki. Bilo je zelo zanimivo. Okrog šeste ure je bilo vodenja konec. Nam se je zelo mudilo na 
tekmo, za katero smo predvčerajšnjim kupili vstopnice. Da bi prišli hitreje, smo se zapeljali s 
taksijem. Dvorana pa ni bila tako blizu, zato smo prišli šele ob sedmih. Le dobre pol ure smo imeli za 
nakup navijaških pripomočkov. Kupili smo dva šala, en klobuk, pet zapestnic, zastavo in pet dresov 
Lebrona Jamesa. Vsak je vzel tudi svoje kokice in ledeni čaj. Tekma se je začela. V dvorani je vladalo 
neverjetno vzdušje. Večina je bila domačih navijačev, a navijačev Orlanda tudi ni manjkalo. Miami je 
slabo začel. V prvi četrtini so izgubljali za šest točk. Po drugi četrtini za osem. Takrat so se navijači 
Orlanda zelo razživeli. V tretji četrtini je Miami bolj pritisnil, tako da so izgubljali za sedem. V zadnji 
četrtini so igrali res neverjetno. Miami je štirinajst sekund pred koncem zadel trojko in izenačil. 
Dwight Howard je dobil žogo in zabil. Le še sekunda in dve desetinki do konca tekme. Minuta 
odmora. Dvorana trepeta. Wade se pripravlja na izvedbo. Orlando tesno pokriva igralce Miamija, ki 
izgubljajo za dve točki. Wade naposled le poda, House lepo uteče in takoj vrže. Žoga se odbije od 
table v koš. Trica Edija Housa v zadnji sekundi. Miami je zmagal 99 : 98. Igralec tekme pa Eddie 
House, ki je dosegel 32 točk. Dvorana je ponorela. Nepredstavljivo, neizmerno veselje. Tudi jaz sem 
bil vesel. Ampak koš Housa je bil neverjeten. Šli smo nazaj do naše hiše. Ker smo se najedli kokic, 
nismo niti povečerjali, ampak takoj legli v posteljo in zaspali. Sanjalo se mi je, da sem Eddie House in 
da sem zadel trojko s svojega prostora za dva. Zato sem se tudi dokaj dobro naspal. Zjutraj smo 
pozajtrkovali hrenovke in čevapčiče, nato pa šli v živalski vrt. Tukaj smo videli veliko močvirskih 
živali in živali iz tropskih gozdov. V restavraciji sredi živalskega vrta smo pojedli kosilo. Šli smo v 
našo hišo, pripravili kovčke in zložili vanje vse potrebno. Šli smo v center za Slovence v Ameriki, 
plačali najemnino za hišo in se odjavili. Srečali smo tudi stričevega nekdanjega sošolca in na hitro 
rekli nekaj besed. Ura je bila že dve, zato smo pohiteli proti letališču. Tu smo si ogledali letala 
America Airlines in opazovali vzlete nekaterih letal. Naš pilot je ravno prispel do nas in mi smo mu 
sledili na letalo. Vzleteli smo in čez eno uro in pol pristali v Homesteadu. Tu smo povečerjali in 
najeli RENT A CAR – terensko vozilo.  Z njim smo se odpeljali proti Evergladesu (jugozahodno od 
Miamija). Zaradi neravnega terena smo teh 50 km vozili skoraj 2 uri. Ustavili smo se v vasici ob 
narodnem parku in plačali prenočitev v apartmaju. Ni bil ravno luksuzen, a boljšega ne bi našli. Tu 
smo prespali noč. Zbudili smo se zelo zgodaj, ob pol sedmih, pozajtrkovali in okoli sedme ure že 
potovali po Evergladesu. Videli smo neko mlakužo in živo blato. Visoka drevesa in nekateri predeli 
so bili tako težko prehodni, da smo se morali plaziti. Bilo je tudi veliko trnja in mušic ter komarjev. 
Na razdalji 200 metrov smo celo videli krokodile, in se jim počasi umaknili. Zelo smo bili utrujeni, 
zato smo se odločili, da postanemo in pomalicamo. Ustavili smo se za eno uro, nato pa nadaljevali 
pot proti skalnatemu predelu Evergladesa.  Prispeli smo okoli šestih zvečer. Obhodili smo skale, 
med katerimi so bile tudi takšne z obliko krokodila (vsaj meni se je zdelo tako). Začelo se je temniti, 
zato smo postavili šotor in zakurili ogenj – ta naj bi nas varoval pred plenilci. Povečerjali smo, se 
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zleknili v šotor in čez čas zaspali. Na začetku nisem mogel zatisniti očesa, proti jutru sem pa le 
zaspal. Zbudili smo se ob pol devetih, pozajtrkovali, pospravili šotor, ugasnili ogenj in se podali na 
pot. Teren je postajal vedno lažji in lažji. Na poti smo videli tako steno, ki je izgledala kot plezalna 
stena. Z bratrancem sva se poskusila povzpeti, a nama ni uspelo. Okrog dveh popoldne smo prišli v 
vas na severu Evergladesa. Tu smo v restavraciji pojedli kosilo, nato pa smo se usedli v čoln in pluli 
po močvirju. Bilo je kar zabavno. Ko smo prišli nazaj v vas, smo si ogledali farmo aligatorjev. Bili so 
zelo različni. Eni so bili veliki, drugi majhni, tretji skoraj črni, četrti rumeni ... 

Vsak je imel svoje znanstveno ime. Potem smo le še počakali našega voznika, da je prišel po nas in 
nas zapeljal v apartma, kjer smo še enkrat prenočili. Lepo sem se naspal, med zajtrkom pa izvedel 
osupljivo novico. Kupili bomo dvonadstropno hišo na obrobju Miamija. Zelo sem bil vesel, da bom še 
kdaj videl Miami, zato sem tudi zajtrk z užitkom pojedel. Okrog desetih smo se usedli na letalo in se 
peljali do Miamija. Tukaj smo se ustavili in kupili hišo. Nato smo se vrnili na letalo in vzleteli proti 
Ljubljani. 

Po poti sem premišljal, kako lepo je bilo v Miamiju, in da se moramo še kdaj vrniti tja. To so bile 
najlepše počitnice doslej. Tako zamišljen sem se spustil v sanje. Sanjal sem, dokler nismo prišli v 
Ljubljano.  

Anej Ogrizek, 6. a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Mia Švara, 3. a 
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MODRI HAIKUJI 

(HAIKUJI O VODI) 
 
 
Voda je šumeč 
prekrasen vir lepote, 
ki časti Zemljo.                       
  
Urban Mislej, 9. c 
 
 
Dežna kapljica, 
okrogla in vesela, 
padla je na tla.                         
 
Nina Škvarča, 9. b 
 
 
Mokra trava je na tleh. 
Zaradi dežja bo 
ta naš svet prelep.                    
 
Sanja Živković, 9. a 
 
 
Bel sneg leži. 
Kot para se izgubi. 
Pomlad hrepeni.                      
 
Miha Horvat, 9. c 
 
 
In utapljam se 
v vseh teh lepih besedah 
kakor v morju.                         
 
Sanja Živković, 9. a 
 
 
Kristalna voda  
po strmih strugah teče. 
Nosi kaplje sreče.                     
 
Karin Rebec , 9. c 
                
 
 
 

 
 
 
 
 
Samo kapljica, 
a vsaka dragocena. 
Večno pomembna.                   
 
Urban Mislej, 9. c 
 
Je temno morje. 
Globoko, črno, divje. 
Sivo obzorje.                             
 
Miha Horvat, 9. c 
 
 
V puščavi je  
malo vode in brez  
oaze si mrtev.                            
 
Aljaž Gustinčič, 9. a 
 
 
Z barko po vodi,  
z vlakom smrti ali z rolko -  
vedno si žejen.                          
 
Luka Krašna, 9. a 
 
 
Teče mimo rok 
voda, polna klora. 
Tlači me mora.                         
 
Miha Horvat, 9. c 
 
 
Res nimamo sreče   
in nam voda v usta  
teče in teče.                             
 
Aljaž Gustinčič, 9. a 
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Bazen z otroki 
kot skleda s kosmiči, 
a vode nikjer.                          
 
Zana Hoxha, 9. a 
 
 
Voda je v strugi  
veselje, poplava pa  
hudo grenjenje.                        
 
Luka Krašna, 9. a 
 
 
Jezera. Morja. 
Reke. Potoki. Voda - 
to je življenje!                          
 
Urban Mislej, 9. c 
 
 
Roža oveni. 
Voda priteče k njej 
in jo prebudi.                           
 
Karin Rebec, 9. c 
 
 
Sovraštvo, jeza … 
Ko bi le lahko voda  
vse to izprala.                          
 
Urban Mislej, 9. c 
 
 
Dež zapadel je. 
Daj, podaj mi mokro dlan, 
naj sonce zablesti.                    
 
Sanja Živković, 9. a 
 
 
V širjave morja 
se s krilom ptice staplja 
globina neba.                          
 
Maja Dakič, 9. b 

 
 
Plazi tok vode. 
Čez vrbovo grčnico 
leze pijavka.                             
  
Maja Dakič, 9. b 
 
 
Pod težo kapljic 
se utrjeno sklanja on, 
črni tulipan.                             
 
Maja Dakič, 9. b 
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ZABAVNE POČITNICE PO MOJIH NAČRTIH 

 
Oh, kako je lepo! 
Danes je sreda in sem v Ljubljani. Nakupujem! 
Verjetno se sprašujete, kako sem lahko med tednom v Ljubljani, zato vam bom povedala, kako je 
do tega prišlo. 
V ponedeljek sem prišla v šolo in vsi so mi čestitali. Radovedno sem jih spraševala, zakaj mi vsi 
dajejo roko in me objemajo, oni pa so mi odgovorili, da sem dobila teden dni prostega časa in 
veliko denarja. Bila sem zelo presenečena, saj me je že isti trenutek pred šolo čakal velik avto. Do 
mene je prišla ravnateljica in mi rekla, naj vstopim (v avto seveda) in jaz sem vstopila. V avtu je 
bilo zelo lepo, ker je bilo na zadnjih sedežih veliko ljubkih kužkov. Voznik po imenu Janez mi je 
razložil, da bo ta teden moj osebni voznik in me bo peljal kamor bom hotela. Za začetek sem si 
zaželela, da bi šla v ljubljansko zavetišče za živali, kamor sem peljala uboge kužke v kletkah na 
sprehod ter božala ljubke mucke. Kasneje sem si zaželela kosila v McDonald'su, ker je njihova 
hrana zelo okusna. Ko se je znočilo, me je Janez peljal domov. Sama sem bila tako utrujena in 
vznemirjena, da sem šla takoj spat, Janez pa je še nahranil vse kužke v avtu. Naslednji dan me je 
Janez takoj zjutraj čakal v avtu pred blokom in takoj sem mu rekla, da si želim v kino. Ko sva 
prispela v Ljubljano, je Janez avto parkiral pred Kolosejem in me vprašal, kateri film želim 
gledati. Jaz sem mu rekla, da si želim pogledati zadnji del Piratov s Karibov. Janez je v avtu 
pritisnil na zaslon in iz reže je prišla karta. V Kolosej sem dobesedno tekla. Po koncu filma me je 
Janez že čakal v avtu z vprašanjem: »Kam si pa sedaj želiš?« Odgovorila sem mu: »Želim si k 
mojemu stricu in na obisk k sestrični, nato pa domov, prosim.« Janez me je ubogal. Pri sestrični 
sem se imela zelo lepo. Doma sem pogledala še film Dvojčici Olsen nato pa odšla spat. Danes 
zjutraj me je Janez peljal v »šoping«. In tukaj sem! Janeza sem kar zasula z vrečkami, da se mi kar 
smili. Moram ga peljati na kavo, da si oddahne in tudi on malo uživa. Ko bom kupila vse, kar si 
želim, me bo Janez peljal domov. Za četrtek in petek že imam načrte. V četrtek bom šla v Terme 
Čatež. Komaj čakam! V petek pa bom šla malo po mestu in še enkrat po nakupih. Upam, da mi bo 
ostalo še kaj denarja, da ga bom lahko spravila na banko in ga uporabila, ko ga bom potrebovala. 
Ta teden si bom zapomnila za vedno!!! 
 

Tjaša Miklavčič, 6. a 
 

NEPOZABNE POČITNICE 
 
 
Postojna, 22. 5. 2011 - Lepo nedeljsko dopoldne. S prijateljicami se sprehajamo po parku in 
klepetamo. Pot nas zanese v Mercator center, kjer žrebajo loterijo. Glavni dobitek je dva milijona 
evrov. Tudi me smo poskusile srečo. Eva in Tjaša nista imeli sreče, saj sta osvojili majhne zneske. 
Čez čas je prišla na vrsto glavna nagrada. Trepetala sem od nog do glave, tako zelo sem bila 
vznemirjena. In končno je bila sreča enkrat na moji strani. Kar nisem mogla dojeti. Ampak sem 
čisto upravičeno na ves glas zakričala, saj vendar ne dobiš vsak dan take gore denarja. To je bil 
morda res moj srečen dan, ampak vse se je šele dobro začelo. 
Naslednje jutro sem morala že navsezgodaj k ravnateljici. Mislila sem, da sem kaj narobe 
naredila in da me čaka kazen. A sem se motila. Ravnateljica mi je čestitala in dejala, da lahko, če 
želim, cel teden ne hodim v šolo. Ponudbo sem seveda sprejela, a sem prosila ravnateljico, če 
lahko tudi Eva in Tjaša izostaneta od pouka. Nekaj časa je premišljevala, potem pa je dovolila 
tudi njima. To sem jima takoj sporočila in tako smo se skupaj odpravile proti mojemu domu.  
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Doma sem poklicala mamo v službo in jo prosila, če lahko Eva in Tjaša prespita pri meni. Seveda 
je dovolila le pod pogojem, da tudi njuni starši dovolijo, zato sta tudi Eva in Tjaša poklicali 
domov. Starši so jima dovolili in takoj sta se odpravili domov po prtljago. V manj kot pol ure sta 
se obe vrnili. Popoldne je minilo tako kot vsako drugo, zjutraj pa so se zares začele počitnice. 
Spale smo skoraj do desetih, potem pa čisto počasi vstale. Pojedle smo zajtrk in se odpravile 
gledati televizijo. Ob poldne smo imeli kosilo, potem pa smo se pogovarjale o tem, kako naj 
zapravimo ta dva milijona evrov. Soglašale smo v odločitvi, da gremo nakupovat. Mami sem 
povedala, kam gremo, vzela denar, nato pa smo se odpravile do železniške postaje. Vlak je 
pripeljal čez dobrih pet minut. Med vožnjo smo se igrale vislice. Kmalu smo prispele v Ljubljano. 
Za nakupovanje smo imele šest ur časa, zato smo se kar podvizale. Kljub stiski s časom smo 
zavile prav v vsako modno trgovino. Ko smo prišle do Tromostovja, smo se tam fotografirale, 
potem pa hitro odšle naprej. Približno ob šestih smo se ustavile v McDonald'su in si privoščile 
zgodnjo večerjo. Ker smo veliko nakupile in smo imele polne roke vreč z oblačili in obutvijo, smo 
potrebovale prevoz. Eva se je domislila, da bi si lahko najele limuzino in šoferja za cel teden. 
Preverila sem, koliko denarja še imamo, in ugotovila, da imamo še milijon devetsto tisoč 
osemindevetdeset evrov. Denarja je torej še preveč. Ampak kaj pa čas? Bilo je pol osmih - še pol 
ure torej. Eva je v svoji denarnici našla vizitko s telefonsko številko in že čez nekaj minut smo se 
zabavale v limuzini, nabasani z vrečami. 
Doma smo preštele ostali denar. Milijon sedemsto tisoč devetsto en evro, ki ga moramo porabiti 
v enem tednu, natančneje v petih dneh. Takoj sem pomislila na štiridnevno zasebno križarjenje 
po Jadranskem morju, kar bi nas stalo okrog tristo tisoč evrov, če bi imela križarka še bazen, bi 
nas stalo približno petsto tisoč evrov. Svoj predlog sem povedala Evi in Tjaši. Obe sta se strinjali. 
Starši so nam dovolili, in v sredo zjutaj smo šli vsi skupaj v Koper, od koder je križarka odrinila. 
Na križarjenju smo se zelo zabavale. V sredo popoldne se je križarka ustavila na Korčuli, v 
četrtek v Tirani in Malti, v petek v Tripolisu, potem pa smo se vrnili v Koper, kjer nas je že čakal 
naš šofer v limuzini. Prtljago smo dali v prtljažnik in se odpeljali. Bilo je nepozabno. 

Ostal nam je le še en dan in približno osemsto tisoč evrov. Odločile smo se, da gremo za cel dan v 
kino, petsto tisoč evrov smo namenile v dobrodelne  namene, vsaka pa je dobila še slabih sto 
tisoč evrov. Tako, pa je bilo konec nepozabnih počitnic. Jutri bo treba pa spet v šolo, ampak 
tokrat v novih oblačilih. 

Lena  Fidel, 6. a 
 
 
 

MOJE ZIMSKE POČITNICE 
 

Letošnje zimske počitnice sem preživela doma. Ali mislite, da mi je bilo dolgčas? Niti slučajno ne. 
Zjutraj sem vstala okrog osmih. Najprej sem zajtrkovala, nato sem gledala televizijo. Od pol 
enajstih do pol enih sem bila na športnih igrah, kjer smo igrali nogomet in košarko. Ko sem se 
vrnila domov, sem pomagala očetu pripraviti kosilo. Vedno sva počakala mamo, da se je vrnila iz 
službe in smo skupaj jedli. Po kosilu sem se igrala z igračami, nato sem igrala igrice na računalnik 
in gledala televizijo. Brala sem tudi knjige iz mestne knjižnice. Nato sem v miru počakala do 
večerje. Takrat sem pojedla belo kavo ali kakav s kruhom. Približno ob osmih sem odšla spat. 
Tako so minili moji počitniški dnevi. 
 

Ana Studnička, 4. a 
 Podaljšano bivanje 
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DAJ 

 
Dandanes je vsem v interesu le uspeh. To, da smo boljši od drugih, da smo nekaj več in da imamo 
nekaj več, je nadvse pomembno. Le malo je med nami takšnih, ki sočloveku v stiski ponudijo 
roko. Ko pomislim na prostovoljce, se včasih vprašam, kaj jim daje moč za nesebičnost. 

Resnično spoštujem tiste, ki skrbijo za naš boljši jutri. Vsi pravijo, da ko nekomu pomagaš ali si 
za nekoga vzameš čas, ki je v današnjem hitrem tempu življenja zelo dragocen, dobiš vse 
dvakratno povrnjeno. Res me je zanimal občutek. Občutek, da si za nekoga naredil nekaj 
nesebičnega in dobrega. Ko sem slišala za šolski projekt prostovoljstva, sem se mu brez 
pomisleka pridružila. Eno uro več, preživeto v šoli, najbrž res ne more biti tako hudo, sem 
razmišljala. Očitno pa prosti čas veliki večini mojih sošolcev pomeni zelo veliko, saj skoraj nihče 
ni pokazal zanimanja za projekt. Verjetno smo prav zaradi takšnega odnosa do pomoči na točki, 
kjer smo zdaj. Ampak vseeno verjamem, da lahko tudi neko majhno in navidez nepomembno 
delo obsije dan. 

Čez nekaj časa sem spoznala punčko, ki naj bi ji pomagala pri učenju in pisanju domačih nalog ali 
pa, kot je rekla naša pedagoginja, si samo vzela čas zanjo in se z njo pogovarjala ali igrala. Ta 
deklica je obiskovala četrti razred in v šoli ni bila preveč uspešna, kar je bilo glede na okoliščine 
razumljivo. V Slovenijo se je preselila iz Albanije. Ko sem jo prvič srečala, sem bila prijetno 
presenečena, saj je govorila res dobro slovensko. Na začetku je bila zelo tiha, čez nekaj časa pa je 
postajala vse bolj zgovorna. 

Nikoli si nisem predstavljala, kako je sploh mogoče, da imaš same negativne ocene in kako je 
imeti težave v šoli, sploh v četrtem razredu, saj sem bila vsa leta brez truda odlična in uspešna. 
Zaradi skupnih druženj sem spoznala tudi drugo plat. Začela sem bolje razumeti tudi nekatere 
sošolce. 

Med uro, ki sva jo tedensko preživeli skupaj, sva napisali nalogo, jo skupaj pregledali in popravili. 
Novo in težje razumljivo snov sem večkrat razložila. Zelo sem se potrudila pri razlagi. Včasih ni 
bilo prav lahko razlagati samoumevno in preprosto snov četrtega razreda. Vseeno nisem oseba, 
ki bi kar obupala. Včasih sva ostali po pouku še dve uri v šoli, vse dokler ni razumela in znala 
snovi. 

Ugotovila sem, da mi kmalu ni bilo vseeno zanjo. Ko je dobila dobro oceno, sem bila vesela zanjo. 
Včasih se je zgodilo, da se ocene kljub mojemu trudu in vloženemu delu in času niso izboljšale. 
Najprej sem mislila, da delam kaj narobe, vendar sem kmalu spoznala, da je za ocene v prvi vrsti 
odgovorna sama. 

Prav kmalu mi ni bilo več težko vzeti si eno uro tedensko in jo nameniti drugemu. Včasih se nama 
je pri delu pridružila tudi kakšna prijateljica in z nama pisala nalogo. Spoznala sem, da je res, kar 
pravijo: Več ko daš, več imaš. Vesela sem bila, da najina srečanja zame kmalu niso bila več 
obveznost.  

Projekt prostovoljstva se mi sam po sebi ne zdi nekaj velikega. Ne mislim, da sem sedaj boljša 
oseba od drugih. Je pa res, da vem, da lahko naredim nekaj dobrega in nekoga osrečim oziroma 
mu pomagam. In res je, počutim se bolje. 

Daj je na videz kratka in tako preprosta beseda, v resnici pa nam sporoča veliko več. Upam, da bo 
v prihodnje več ljudi pripravljenih dajati in dati del sebe, nameniti svoj čas nekomu, ki ga 
potrebuje. Daj in imel boš, bi moral biti naš moto, ne pa vzemi in boljši boš.   
 

Janja Kovačič, 9. a  
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HVALEŽNE OČI 

 
»Pozdravljena, Tajda. Želela sem te le nekaj prositi oziroma vprašati. Veš, na našo šolo je prišla 
nova učenka iz Makedonije. Bolj slabo razume slovensko in naš šolski sistem ji povzroča velike 
težave. Ker ga ni vajena in še ne pozna nikogar pri nas, sem te želela prositi, ali bi bila 
pripravljena priskočiti na pomoč. Mogoče bi ji lahko kakšno urico po pouku malce razložila 
nerazumljivo snov ali kaj takega, glede na to, da si zelo vzorna učenka.« »Am…,« je bilo vse, kar 
sem v tistem trenutku lahko izjavila. Na kaj takega sploh nisem bila pripravljena. »Ja, kaj pa vem. 
Verjetno bi šlo. Razmisliti moram, kdaj imam čas,« sem nadaljevala. Po pogovoru s šolsko 
psihologinjo sem se obrnila in odkorakala. Verjetno sem tisti trenutek malce čudaško 
odreagirala. Hočem reči, saj ne, da ne bi rada pomagala, ampak kaj bom imela pa jaz od tega. O 
moj bog, kako sebično razmišljam! Zaradi tega sem bila jezna sama nase.  

Naslednji dan sem se po pouku oglasila pri psihologinji in ji rekla, da bom z veseljem pomagala 
novi deklici. Z nasmehom na obrazu se mi je zahvalila, nato pa je odšla iskat dekle v razred. Baje 
je pomembno, da se čim prej spoznava in začneva z delom, ker ji voda teče že globoko v grlo, kar 
se tiče šolske snovi. Po minuti čakanja sta vstopili v pisarno. Drobna deklica z dolgimi črnimi 
lasmi se mi je sramežljivo nasmehnila in me malce nerodno in čudno pozdravila. Vedela sem, da 
jezika še ne pozna dobro. Predstavila sem se ji in ji povedala, kdaj imam čas zanjo. Le pokimala 
mi je in v njenih očeh sem opazila veliko hvaležnost.  

Čez teden dni sva se prvič dobili v učilnici zgodovine, saj je ta učilnica njena najljubša. Resnično 
nisem vedela, o čem naj bi se pogovarjala z njo. Začeli sva z matematiko. Trudila sem se, da bi ji 
čim bolj razumljivo razložila snov. Občutek sem imela, kot bi govorila kitajsko. Ne vem, zakaj, 
ampak deklica, oziroma Merita, kot se mi je predstavila, je le začudeno in malce prestrašeno 
zijala vame. Občutek sem imela, kot bi se me bala. Morda ni razumela tega, da sem jaz tu zato, da 
ji pomagam in ji ne nameravam ničesar narediti. Pogledala sem jo in ji rekla, da sem njena 
prijateljica in ji želim le pomagati. Očitno je to razumela, ker me od takrat dalje ni več gledala s 
svojimi velikimi prestrašenimi očmi. Prvih nekaj tednov je bilo zelo neprijetnih. Ker se še nisva 
dobro poznali in nisva imeli o čem govoriti, so najine skupne urice potekale zelo uradno. 
Spregovorili sva le, ko je bilo nujno. No, seveda sem jaz malce več govorila kot ona, glede na to, 
da sem ji razlagala šolsko snov in jo pripravljala na teste in podobno. S časom pa se je vse 
spremenilo. Po nekaj mesecih skupnega dela sva postali prijateljici. Nisva se več pogovarjali 
samo o šoli. Govorili sva o vseh stvareh, ki zanimajo dve najstnici. Zaupali sva si skrivnosti, si 
pravili vice in se zelo zabavali. Seveda pa tudi na delo nisva pozabili. Meritine ocene so bile sedaj 
veliko boljše. Jezika se je hitro naučila. Občasno sem zasledila drobne napakice v njenem govoru, 
vendar je naredila velik korak naprej. Kar malce ponosna sem bila nase in seveda tudi nanjo. 
Najina druženja so postala že vsakodnevno opravilo. Hodili sva celo skupaj na sprehode in se na 
njih pogovarjali o vsem, kar nama je prišlo na misel. Res je postala moja dobra prijateljica. 
Uživala sem v najinih učnih urah in popoldanskih druženjih.  

Nekega dne pa sem jo zaman čakala. Ni je bilo na učno uro. Povprašala sem njene sošolke, če jo je 
morda katera kje videla. Vse so odkimale. V šoli je bila, vendar po pouku ni prišla na dogovorjeno 
mesto. Razočarana sem gledala na uro in štela minute. »Že deset minut je ni,« sem glasno 
razmišljala. Ah, mogoče mi je pa pozabila povedati, da danes ne bo mogla priti na uro, ker ima 
pomembne opravke. Gotovo bo imela za to dober razlog. S to mislijo sem se odpravila domov. 
Ampak naslednji dan je tudi ni bilo. Niti naslednji, niti naslednji … Tako je ni bilo cel teden. Njeni 
sošolci so mi povedali, da je v šolo hodila ves teden. Zakaj pa potem ni prišla na učne ure? Vse se 
mi je zdelo zaman. Ves trud in vse, kar sem vložila v to, da bi izboljšala njene ocene in znanje. 
Razočarana sem bila nad njo in najinim prijateljstvom. V tem času sva postali prijateljici, vendar 
se je to prijateljstvo porušilo v trenutku, ko je izdala moje zaupanje in izkoristila mojo dobro 
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voljo za pomoč. Lahko bi mi vsaj povedala, da je ne bo. Saj bi razumela. Res je bilo to zelo 
nesramno od nje. Odločila sem se, da ji tega ne bom odpustila. Na mojo pomoč pa naj ne računa 
več. Žalostno sem odšla domov in po poti celo razmišljala, da bi jo poklicala. Ah, ne zasluži si tega. 
Če me ni mogla niti obvestiti, da je ne bo, ji tudi jaz ne bom telefonirala. Vse te dni sem jo zaman 
čakala, nje pa od nikoder. Zaloputnila sem vhodna vrata naše hiše in besno odkorakala mimo 
mame. »Hej, Tajda, kaj pa ti je? Poglej, na mizi je pošta zate,« je rekla mama v trenutku, ko sem že 
skoraj stekla po stopnicah v sobo. Obrnila sem se in z mize vzela ovojnico, na kateri je bilo z 
otroško pisavo zapisano moje ime. Zaprla sem se v sobo. Mučila me je radovednost. Le kdo neki 
mi je poslal pismo? Morda je pa razglednica. Hitro sem raztrgala ovojnico. Bilo je pismo. Začela 
sem brati. 
__________________________________________________________________________      
 
Draga Tajda!  
 
Verjetno si jezna name in prav imaš. Upam, da nisi še raztrgala mojega pisma. Morala bi ti 
povedati, da me ne bo. Veš, moj brat je hudo bolan. Ko se je igral na igrišču v šoli, je padel in se 
poškodoval. Ker moja starša v službi nista mogla dobiti prostih dni, sem morala zanj poskrbeti 
jaz. Vem, da se to zelo čudno sliši, ampak jaz sem bila edina rešitev. Starša sta prihajala domov 
šele zvečer in jaz sem morala po šoli takoj domov in poskrbeti za brata. Želela sem ti sporočiti, pa 
sva se kot kaže vedno zgrešili. Upam, da mi boš lahko oprostila in da bova nadaljevali, ko bo 
bratu bolje. Rada bi, da veš, da si moja najboljša prijateljica. Zaradi tebe sem ponosna nase in na 
svoje delo. Res te imam rada. Hvala za vse, kar si storila zame.  
 
Objem,  
Merita  
__________________________________________________________________________________     
 
Ko sem prebrala pismo, mi je po licu stekla ogromna solza. Kako sem bila lahko tako krivična. Na 
kaj takega sploh nisem pomislila. Merita se je zelo potrudila, da je napisala to pismo. Vse je bilo 
napisano v pravilni slovenščini in to mi je dalo vedeti, da si je vzela veliko časa. Jaz pa sem jo tako 
obsojala. Oh, kako mi je bilo žal. Stekla sem v trgovino in kupila veliko škatlo čokoladnih 
bombonov ter ogromnega plišastega medvedka. Stekla sem proti Meritinem domu in pozvonila 
na zvonec. Odprla mi je Merita. V njenih očeh sem videla, da je bila presenečena, ko me je 
zagledala na njenih vhodnih vratih, obenem pa je bila tudi zelo vesela. Oči so ji kar žarele. 
Podarila sem ji škatlo bombonov in povabila me je noter. V postelji je ležal njen bratec. Ubožčku 
sem podarila plišastega medvedka, ki se ga je zelo razveselil. Merita me je objela in se zahvalila. 
Vprašala sem jo, zakaj neki se zahvaljuje in odvrnila je, da za vse. Jaz pa sem se ji opravičila za vse 
in za to, ker sem jo po krivem obsojala. Porodila sem mi je odlična ideja. Meriti sem predlagala, 
da bi ji vsak dan po pouku pomagala skrbeti za bratca. Obenem bi lahko še ponavljali šolsko snov 
in tako bi »ubili dve muhi na en mah«. Merita je bila navdušena nad idejo in tako je tudi bilo. Po 
pouku sem bila pri Meriti in njenemu bratcu. Kmalu si je bratec opomogel in Merita je spet 
normalno hodila na učne urice. Mislim, da naju je ta dogodek le še bolj povezal. Sedaj sva bili 
zares najboljši prijateljici. Vesela sem bila, da takrat nisem sebično odklonila psihologinjine 
prošnje za pomoč, ker sedaj ne bi imela tako dobre prijateljice, kot je Merita.  
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Moram reči, da je prostovoljstvo ena zares lepa stvar. Več kot daš, več dobiš nazaj. Človek se 
dobro počuti, če lahko sočloveku nekaj nudi in mu nekaj da. Meriti nisem samo pomagala 
izboljšati ocen, ampak sem ji pomagala tudi v bolj pomembnih, življenjskih situacijah in 
prepričana sem, da bo tudi ona pomagala meni, ko jo bom potrebovala. Sicer je pa dovolj že to, da 
vidim nasmeh na njenem obrazu, ko me zagleda, in hvaležne oči, ki mi ves čas govorijo »hvala«.  
 

Sara Gavranić, 9. a 
 
 

PRAVLJIČNA DEŽELA 
 
Za sedmimi gozdovi in devetimi studenci še danes stoji vasica z imenom Pravljična dežela. V njej 
živijo palčki in palčice. 

Nekega dne se je v Pravljični deželi sonce skrilo. Palčki so se prestrašili, z neba je padlo pismo, v 
katerem je pisalo, naj si poiščejo prostovoljno delo. Vsi so se prestrašili in se razbežali. Skozi 
špranjice na oknu so gledali na ulice vasi. Vedeli so, da se je vse to zgodilo, ker so sebični, a nihče 
se ni želel popraviti. Med otroci je bilo nekaj pogumnih palčkov in palčic. Odločili so se, da bodo 
storili nekaj dobrega v imenu vseh vaščanov.       

Zato so se poslovili in odšli. Pot se jim je zdela dolga, saj se je kar vlekla in vlekla in se ni hotela 
končati. Ko so že skoraj obupali, so srečali deda Prostovoljčka, ki jih je spodbudil. Povedal jim je, 
da je za sedmimi gozdovi in devetimi studenci mesto, v katerem je veliko domov z upokojenci in 
ti ljudje potrebujejo pomoč. Otroci so se mu zahvalili, a ko so se že poslovili, je ded Prostovoljček 
izginil. Odšli so in prišli do doma upokojencev. Sprva se jim je zdelo zabavno in veseli so bili, da 
so že prispeli.  

Prvi dan so prosili tiste, ki so v domu že delali, naj jim privoščijo dan počitka, da si spočijejo od 
dolge poti, ki so jo prehodili. Zjutraj, ko so vstali, so bili veseli, da lahko pričnejo s prostovoljnim 
delom. Ko so začeli pomagati, se jim je delo zdelo vse težje in težje. A vedeli so, da morajo to 
početi iz ljubezni in veselja, da bo učinkovalo. Zato so starejšim pomagali hoditi po hodnikih, 
vstajati s postelje, se umivati, jesti, se oblačiti. Ker so videli, da so stanovalci doma žalostni, so 
začeli pripravljati presenečenje. Zbirali so otroke iz mesta, ki bi želeli pomagati. 

Zbralo se je okoli trideset otrok in že so začeli načrtovati presenečenje. Začeli so se učiti pesmi, 
pripovedovati napete zgodbe in tudi nekaj daril so pripravili, da jih bodo lahko podarili 
starejšim. Ko je bilo že vse pripravljeno, se je lahko začela predstava. Upokojenci so bili veseli 
daril in presenečenja. Zahvaljevali so se in niso mogli pozabiti tega trenutka.  

Otroci pa so bili že več let daleč od doma in v sebi so nosili domotožje. Dovolili so jim nazaj 
domov. Vsi so bili veseli, ker so jim ti palčki na obraz prinesli veliko smeha in že preden so odšli, 
so jih pogrešali. 

Ko so naredili prvi korak v vas, je sonce spet posijalo. Vaščani so opazili spremembo, zato so 
radovedno spraševali, kaj to je prostovoljstvo. Otroci so jim hitro povedali, da se prostovoljstvo 
zgodi takrat, ko nekaj dobrega narediš za nekoga in v zameno ne želiš ničesar. In v trenutku so se 
vsi navdušili nad prostovoljstvom in hiteli v mesto na pomoč starejšim in pomoči potrebnim.    

Sonce od takrat prijazno pozdravi in obsije vsakogar, ki se slučajno znajde v Pravljični deželi.    
 

Danijela Vukajlović,  6. c 
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PIPI IN MELKIJAD 

 
Nekoč je za devetimi gorami in sedmimi vodami ter tremi jezeri stala koča. V tej koči je živela 
družina pujsov. To so bili očka pujs, mama pujsa ter brata pujsa Pipi in Melkijad.  

Brata sta bila zelo slavni filmski zvezdi, nastopala sta v risankah, v katerih je Pipi vedno 
spraševal Melkijada o stvareh, ki jih še ni poznal. Melkijad pa mu je moral te stvari natančno 
razložiti. Nekega dne, ko je bil Melkijad že precej zaspan, ga je Pipi vprašal, če ve, kaj je to 
prostovoljstvo. Melkijad tega ni vedel in pujsa sta vprašala vse sosede in prijatelje, a nihče jima ni 
znal razložiti tega. Še celo najmodrejši pujs ni znal razvozlati, kaj bi to bilo. Zato sta Pipi in 
Melkijad prosila režiserja njunih risank za dopust, da bi v prostem času izvedela, kaj je 
prostovoljstvo. Seveda jima je odobril teden dopusta, celo prav rad, saj je vse naokrog zanimalo, 
kaj je to prostovoljstvo. 

Pipi in Melkijad sta poveznilla culico na rame, se poslovila od domačih in prijateljev ter odšla. Ko 
sta že prepešačila tri hribe in doline, sta srečala muco in jo vprašala, ali morda ona ve, kaj je 
prostovoljstvo. A muca jima ni znala pomagati. To je bilo zanjo preveliko vprašanje, saj te besede 
še nikoli ni slišala, zato je prosila svoja nova prijatelja, če bi morda lahko potovala z njima. Rade 
volje sta jo sprejela v družbo, in že so veseli korakali naprej.  

Ko so preplavali vsa tri jezera, so srečali kužka. A tudi ta jim ni povedal nič več kot muca, pa  so 
tudi njega vzeli s seboj. Ko so preplezali devet gora, so se znašli v mestu Karantanija. Tam so 
videli ljudi, ki so hiteli po pločnikih in izgledalo je, da se jim strašno mudi. Veliko ljudi so želeli 
vprašati glede prostovoljstva, a nihče se ni zmenil zanje. Le neka mala deklica jim je priskočila na 
pomoč. Povedala jim je, da bi morali sestaviti vprašalnik. Hitro so sestavili vprašanja in že so 
drveli po ulicah in spraševali. 

In  ko so po treh dneh preverjali rezultate, so dobili tri vrste odgovorov. Prvi odgovor je bil, da je 
prostovoljstvo, ko nekaj dobrega narediš za sočloveka, vendar za to ne pričakuješ ali nočeš 
plačila. Spet drugi so rekli, da je to delo, ki ga ne opravljaš pod prisilo in zadnji, tretji odgovor, je 
bil, da je to delo, ki ga opraviš, ne da bi te kdo prosil zanj.  

Pujska sta bila z odgovori zadovoljna, zato sta se deklici zahvalila ter s kužkom in muco odšla 
domov. Vsem se je zdelo čudovito, da bodo sedaj vedeli, kaj prostovoljstvo sploh pomeni. Ker sta 
bila Pipi in Melkijad pravična, sta v risanko prostovoljno vpletla tudi muco in kužka.  

Od takrat naprej živali vedo skoraj vse, saj jim Pipi in Melkijad vedno priskočita na pomoč in 
prostovoljno razložita 
 

Tadeja Čeh, 6. c 
 
 
 
 

PLAVUTKOMATI IN SPOROČILO PROSTOVOLJSTVA 
         
Za devetimi gorami, za sedmimi gozdovi in tremi mavricami je bilo široko, odprto morje. V tem 
morju so živela čudna bitja, ki so jim rekli Plavutkomati. Tako so jih poimenovali zato, ker so 
imeli plavuti (bili so podobni ljudem s plavutmi) in so na konec vsakega stavka dodali besedo 
mat. Ti Plavutkomati pa so imeli tudi svojo deželo, ki se je imenovala Plavutkolandija. 
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Nekega dne je v Plavutkolandijo padlo sporočilo v mehurčku. Ko je mehurček pristal na tla, se je 
razpočil, a zvitek papirja v njem se ni zmočil. Vsi so se prestrašili in se spogledovali. Eden izmed 
Plavutkomatev je stopil k zvitku, ga odvil in ga naglas prebral: ,,Poboljšajte se in postanite 

prostovoljci, mat.” Na začetku Plavutkomati niso vedeli, kaj pomeni prostovoljstvo, zato pa so vsi 
hitro splavali v vodno knjižnico. Zagledali so enciklopedijo z naslovom Kaj je prostovoljstvo? 

Odprli so jo in prebrali, da prostovoljstvo pomeni to, da nekomu pomagaš, ne da bi kaj želel v 
zameno. Hitro so se vrnili k sporočilu. Ko so ga zagledali, se je zavitek zavrtel nekaj krogov, 
postal zelene in rdeče barve in se razpočil. Z neba so začele padati mavrične bleščice. Vsak, ki ga 
je bleščica zadela, se je nasmehnil in je v srcu začutil mavrično toploto. Še istega dne so se vsi 
Plavutkomati odpravili v dom upojenih Plavutkomatov. Tam so se razdelili v nekaj skupin in 
pomagali ostarelim. Prva skupina se je z njimi igrala, druga jim pomagala vstajati s postelj in 
stolov, tretja se je z njimi sprehajala … In tako so Plavutkomati preživeli lep dan. 

Od tistega dne se je v Plavutkolandiji vse spremenilo, vsi so postali prostovoljci in tako živeli 
veselo in ljubeznivo do konca svojega življenja. 

 
Nika Fajdiga, 6. c 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ivona Balukčić, 4. a 
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VARČUJMO Z VODO IN ELEKTRIČNO ENERGIJO 

 
Učenci 2. a in 2. b razreda smo oblikovali slogane za varčevanje z vodo in električno energijo.  

 

ZAPIRAJ ME, ČE HOČEŠ ŠE PITI ME.          
 

VARČUJ Z MENOJ, DA BOM IMELA VODE  ZA VSE 
DOVOLJ. 
 

ČE BOŠ SKRBEN Z MANO BIL, BOŠ VEDNO VODO 
PIL. 
 

ČE PIPA KAPLJA, BO VODA POŠLA. 
VODA JE NARAVNI DAR, TEGA NE SMEMO 
POZABITI NIKDAR.  
 
ZAPIRAJ ME, DA NE  ZMANJKA ME. 
 
NE POTREBUJEŠ VODE SAMO TI, PUSTI JO TUDI ZA DRUGE LJUDI. 
 

ČE HOČEŠ ME PITI, ME MORAŠ UGASNITI. 
 

 
 

 

UGASNI ME, DA BOM ŽIVELA DLJE. 
 

UGAŠAJ LUČI, DA NE BOMO V TEMI. 
 

VARČUJ Z MENOJ, DA TI BOM LAHKO 
SVETILA DOVOLJ. 
 
KO NE POTREBUJEŠ ME, PROSIM, 
UGASNI ME. 

 
ČE NIKOGAR V PROSTORU NI, LE KOMU NAJ SVETILA BI? 
 
UGASNI ME, DA BOM DELALA DLJE. 
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EKO DAN 

 
V soboto, 16. 4. 2011, so se na naši šoli odvijale različne eko dejavnosti, pri katerih so aktivno 
sodelovali učenci od 1. do 8. razreda. Dejavnosti so se izvajale v šolskih prostorih in bližnji 
okolici. 
 
Potek aktivnosti smo spremljali štirje šestošolci. Kot pravi novinarji smo obiskali vsa prizorišča 
dogajanja. Šolske aktivnosti smo fotografirali, spraševali učence in učitelje o njihovem delu ter 
beležili odgovore. In kaj vse so počeli učenci naše šole? 
 
Učenci prvega razreda so se z učiteljicami pogovarjali o vremenu. Prebrali so pesem o vetru, nato 
pa je vsak izmed učencev s pomočjo učiteljic izdelal svojo pisano vetrnico iz papirja in jo nato 
tudi preizkusil na prostem.  
 
Drugošolci so izdelovali možičke iz jajčnih lupin. Jajčno lupino so napolnili z vato, vanjo natrosili 
semena kreše, jih zalili in počakali nekaj dni, da možički ne bodo več gologlavi. Pogovarjali so se 
o planetu Zemlja. Skupaj so prebrali eko pravljico z naslovom Plastenka praznuje veliko noč in s 
pomočjo zgodbe spoznali, kako se plastenka reciklira v embalažo za jajca. Zanimalo jih je tudi, 
kako je z razkrojem različnih materialov, zato so v ta namen izvedli poskus. 
 
Učenci tretjega razreda so v soboto poskrbeli za svoje zdravje in odšli na pohod do Rakitnika. 
Tam so se igrali in poskrbeli za čisto okolje. Že pred odhodom so se dogovorili, da bodo za seboj 
počistili vse smeti in poskrbeli za čisto okolje. 
 
Četrtošolci so prvo uro uredili učilnico, nato pa so se pogovarjali o onesnaževanju. Odšli so na 
ogled čistilne naprave in obiskali bruhalnik v Stari vasi. Ko so se vrnili, so izdelali plakate o 
onesnaževanju. 
 
Učenci petega razreda so prisluhnili predavanju ribiča, ki je učencem ob fotografijah predstavil 
reki Pivko in Nanoščico. Pripovedoval jim je o življenju v reki Pivki in ob njej, pa tudi o 
onesnaženju reke. Po predavanju  so odšli k reki, kjer sta dva ribiča prikazala ribolov. 
 
Šestošolci so se odpravili čistit proti Pivki jami. Ujeli smo jih tik pred odhodom. Bili so dobro 
opremljeni. Oblečeni v majice Očistimo Postojno 2011 so se vsak s svojim parom rokavic in 
vrečko za smeti odpravili na lov za smetmi. 
 
Manjša skupina učencev iz šestega razreda je ustvarjala umetniške izdelke. Izdelali so pisane, v 
papir oblečene jajčne lupine in jih razstavili v učilnici. Dogovorili so se, da bodo do konca 
šolskega leta izvedli tudi zbiralno akcijo odpadne embalaže pri šolski malici in iz tega materiala 
izdelali nove privlačne izdelke. 
 
Skupine učencev šestega in osmega razreda so v računalniški učilnici reševale spletni anketi, in 
sicer anketo o šolski malici ter anketo o onesnaževanju okolja. S pomočjo spletnega kalkulatorja 
so izračunali ekološki in ogljikov odtis. Učenci so se pri delu izmenjevali, tako da je celotna 
izvedba anket potekala tri šolske ure. Učenci bodo rezultate po izvedbi ankete zapisali na plakate 
in plakate razstavili v šolski avli. 
 
Sedmošolci so izdelovali plakate o varčevanju z električno energijo. Po končanem delu so odšli 
na čistilno akcijo po Kremenci in počistili okolico šole. 
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Izbrani učenci osmih razredov so na podlagi rezultatov ankete o varčevanju v skupinah izdelali 
plakate. Delo je bilo organizirano po skupinah. Vsaka skupina je s tortnim prikazom predstavila 
eno izmed anketnih vprašanj. 
 
Preostanek osmošolcev je na podlagi podatkov o porabi vode, elektrike in kuriva na naši šoli 
izdelal plakate s stolpičnimi prikazi o mesečnih in letnih stroških šolske porabe vode, elektrike in 
kuriva za ogrevanje. 
   
Predstavniki oddelkov od 6. do 8. razreda so se pogovarjali o potrošništvu in odnosu do hrane. 
Predavali sta jim medicinska sestra in učiteljica biologije. Učenci so aktivno sodelovali v 
pogovoru. Sledilo je praktično delo. Učenci so izdelali skutni namaz s čemažem in smetanov 
namaz z jabolki in cimetom. Poskusili smo oba pripravljena namaza pa tudi čemažev kruh, ki ga 
je spekla učiteljica gospodinjstva. Učiteljica je vodila razgovor o kakovosti živil in zavajajočem 
oglaševanju. Ugotovili smo, da je to tema, ki bi ji morali posvetiti več pozornosti, saj nas 
oglaševalci vsakodnevno zasipajo z reklamami in smo kot potrošniki pogosto premalo kritični. 
 
Povzamemo lahko, da je bilo dogajanje na šoli v soboto res pestro in smo se ta dan naučili 
marsikaj koristnega. 
 

Tadeja Čeh, 6. c 
Davor Čeperkovič, 6. a 

Tilen Gustinčič, 6. c 
Danijela Vukajlović, 6. c 

 
 

 
Aljana Rojc, 2. b 
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UČITELJICA BURJA 
 
Učiteljica burja uči razne stvari, 
kdaj poučuje, kdaj se pred otroci jezno drži, 
a med prostim časom listje lovi. 
 
Učiteljica burja je tudi prijazna. 
Računa, piše in rada riše. 
Ker je sladkosneda, 
zdaj je konec našega lepega obreda. 
 
                                  Luka Vovk Vižintin, 5. a 
 
BURJA 
 
Nekaj se zunaj dogaja, 
nekdo nam strašno nagaja, 
tuli, žvižga in sika, 
v obleke na vrvici piha. 
 
Lonce premika, kante prevrača, 
da ni kakšna velika kača? 
Ne, to je kraška burja, 
ki piha kot furja. 
 

Tara Čuk, 5. a 
 

BURJA 
 
Burja, burja piha tam, 
tja od pleše doli k nam. 
Burja, burja močno piha piha, 
vse oblake k nam priniha. 
 
                             Lea Buonassisi, 5. a 
 
BURJA 
 
Vesela na naše drevo se je usedla, 
in veselo zapela. 
 
Burja piha in pometa, 
da drevesom listje odleta. 
 
Puha, piha in kriči, 
da so v strahu ji prav vsi. 
                           Marko Bajc, 5. a 
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BURJA 
 
Burja piha in sopiha. 
Kam popiha jo naš Miha? 
Za peč se skrije, 
a burja za njim zavije. 
 
V hladen kot se burja skrije 
in na pomoč vpije. 
Takrat pa Miha reče: »Stop,« 
in vpraša: »Burja, a sva si bot?« 
 
                         Lana Božič, 5. a 
 
BURJA 
 
Burja piha, drevesa vije, 
na vrtu jabolka klati. 
Zato se mama v hišo skrije, 
in hitro cunje gre prat. 
 
Kajti veter jih z dežjem oblije. 
»Umazane so!« kriči stara mati. 
In hitro družina k sosedi zavije, 
ker tam zavetje je in suhi copati. 
 
»Čakajte, no!« soseda zavpije. 
»Tepih ni za to, da se ga blati!« 
»A burja piha, vse nam razbije!« 
poskuša preglasiti jo ati.  
 
                             Jure Mihelčič Žnidaršič, 5. a 
 
BURJA 
 
Burja je močan mrzel veter, 
ki piha v sunkih na kilometer. 
Pozimi raznaša mrzel sneg, 
saj burja ni noben greh. 
 
Burje nihče ne mara,  
rada jo ima le deklica Lara. 
Poleti burja se umiri, 
nič več burja ne kriči. 
 
   Sabina Klemenc, 5. a 
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BURJA 
 

Burja piha in pometa, 
mimo šviga kot raketa. 
Burja je res huda stvar, 
pesek v oči ti da za dar. 
 
Burja je res huda kaša, 
rada vse stvari odnaša, 
pozimi kante prevrača 
in te drgne kot krtača. 
 
Gal Ahčan, 5. a 
 
 
 
 
 
 
 
 

BURJA 
  
Burja pozimi piha in brije, 
da skoraj naše streho 
odkrije. 
Mrzel in oster ta strašni je 
veter, 
saj kar pod mizo se skril je 
naš Peter. 
 
Ti burja, ti burja, kar pihaj 
tako! 
V naši je hiši prijetno toplo. 
 
Andraž Stefanovski, 5. a  
 
 
 
 
 

BURJA 
 
Burja piha vsepovsod, 
listje premetava. 
Moja teta se jezi, 
ker burja ji nagaja. 
 
Burja piha gor in dol, 
vse lepo počisti. 
Zaboji, lonci in smeti, 
vse leti po hiši. 
 
Burja piha kar močno, 
še dedka ni v hiši. 
Ko pa burja preveč pihlja, 
samo miši plešejo  
po razpadli hiši. 
 
Kristina Bajc, 5. a 
  

Lara Kelenc, 2. b 
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POGOVOR Z ŽUPANOM OBČINE POSTOJNA G. JERNEJEM VERBIČEM 

Od kdaj ste že župan občine Postojna? 
Profesionalno opravljam funkcijo župana občine Postojna od januarja 
2003. Sedaj vodim občino že tretji mandat. 
  
Kaj Vam je najbolj všeč pri službi župana? 
Služba župana ni služba uradnika. V bistvu je to služba, za katero moraš 
živeti. Delovni čas ni 8 ur. So dnevi, ko opravljam svojo funkcijo kar 
nekaj ur na dan več. Na vprašanje, kaj mi je najbolj všeč, pa tole: skupaj 
s svojimi sodelavci v občinski upravi in z občinskim svetom sem izredno 
zadovoljen, če se občina razvija in se na mnogih področjih pokaže 
napredek. 

  
Ali se poleg službe župana ukvarjate še s čim? 
Čas za hobije sem v času opravljanja funkcije zmanjšal. Kljub delu pa mi ostane kar nekaj časa za 
delovanje na različnih področjih, npr. glasbenem …. 
  
Ste si že v otroštvu želeli biti župan ali kaj podobnega? 
Nikoli! Slučajno so me po letu 1995 nagovorili, naj vstopim v lokalno politiko in postal sem 
predsednik Krajevne skupnosti Postojna. Od tu se je moja politična pot nadaljevala še na 
občinski ravni, ko sem bil najprej izvoljen za podžupana občine Postojna, nato pa za župana. Leta 
2010 so me občani občine Postojna na volitvah ponovno izvolili in mi zaupali tretji mandat 
vodenja občine. Vmes sem postal tudi svetnik v Državnem svetu RS. 
  
Katero šolo ste obiskovali? 
Najprej osnovno šolo in nato gimnazijo v Postojni. Študij sem nadaljeval na  Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, smer zgodovina ‒ sociologija. 
  
Česa oz. katerega šolskega dogodka se najbolj spominjate in ga ne boste pozabili? 
V življenju vsakega od nas je polno veselih in žalostnih dogodkov. Vseh se rad spominjam, tako 
tistih v osnovni šoli kot ostalih v času mojega šolanja. Ker mi je glasba že takrat veliko pomenila 
in sem rad prepeval, bi iz svojih osnovnošolskih dni izbral prepevanje Kekčevih pesmi. 
  
Kateri je bil Vaš najljubši predmet? Zakaj? 
Če si imela v mislih šolske predmete, sta bila to  zgodovina in glasbena vzgoja. 
  
Ali Vam ob tej službi ostane kaj časa za branje knjig? 
Knjige berem, če imam čas. Tega pa zmeraj primanjkuje. Berem pa veliko časopisov in revij. 
  
Katera je bila Vaša najljubša knjiga v mladosti? 
Ker sem že v osnovni šoli govoril, da bom šel študirat ali glasbo ali zgodovino, sem prebiral 
knjige z zgodovinsko tematiko. 
  
Kaj bi povedali oz.  svetovali našim malim in velikim bralcem? 
Tole bo pa zelo težko. Mogoče le to, da spoštujte svoje starše, vaše učitelje v osnovni šoli in 
starejše ljudi. V življenju pa pridobite pozitivne vrednote, ki jih ne bom našteval. Živite po njih in 
vam bo v življenju lepo. 

Z županom se je pogovarjala Nika Rebec. 
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POGOVOR Z MENTORICO ŠOLSKE SKUPNOSTI LEO TREBEC TOM AŽI Č 
 
Pozdravljeni. Zanima nas, koliko let ste že na naši šoli. Ali ste bili prej zaposleni že kje drugje? 
Na OŠ Antona Globočnika sem že dolgo. Pred tem sem bila na OŠ Miroslava Vilharja, na osnovni šoli 
v Kopru, še prej pa veliko let v gospodarstvu. 
 
Kaj bi počeli, če ne bi bili pedagoginja? 
Razum mi pravi, da bi bil zame boljši kakšen bolj praktičen, donosen in širše zaposljiv poklic; morda 
bi mi  uspelo  končati ustrezen študij, toda  vem, da bi me spet  pripeljalo sem, kjer  sem že pristala. 
 
Koliko časa ste že mentorica šolske skupnosti in kaj vam to pomeni? 
Mentorica šolskega parlamenta sem že »morje« let, tudi na prejšnjih šolah. V mentorstvo sem nekako  
slučajno »padla« in tu ostala. To delo  zajema različna področja, veliko je povezovanja in sodelovanja.  
Pri delu v šolski skupnosti učenci pridobivajo prve izkušnje pri sodelovanju in odločanju o skupnih 
zadevah. Pomembno je, da jih k delovanju motiviramo, za kar sem si tudi prizadevala. 
 
Znani ste po tem, da organizirate veliko akcij za pomoč drugim. Zakaj se vam zdi to pomembno? 
V okviru šolskega parlamenta imamo res več dobrodelnih akcij. Upam, da nismo dobrodelni le zaradi  
lajšanja občutka krivde v krivično urejenem svetu. 
Mislim, da dobrodelnost povečuje naše zavedanje o tem, kako dobro živimo in o tem, da imamo malo 
razlogov za nerganje in sitnobo. Istočasno nam vsem daje občutek moči, ko prispevamo za »dober  
namen« in zmoremo odstopiti, kar imamo. 
 
Kaj vam je najbolj všeč pri vašem delu? 
Delo na šoli mi je zelo všeč. Najbolj zoprno mi je »uradovanje«, ki  je samo sebi namen in nima 
nobenega učinka na  kvaliteto šolskega dela. 
 
Kaj počnete v prostem času? 
V prostem času  »lovim svobodo«, veliko sem zunaj, spoznavam sebe in druge in sem vedno znova  
navdušena … 
 
Vam je kakšen dogodek ostal še posebej v spominu? 
V spominu mi je ostal  smešen pripetljaj, ko sem na Radio Slovenija sporočala, da želijo učenci na šoli 
za neko nagrado koncert Jon Bon Jovija, kar so mi napisali na listek. Glasbeni urednik  na radiu se je 
mojemu sporočilu zelo čudil, jaz pa sem izbiro učencev večkrat ponovila in črkovala in ga 
prepričevala, saj nisem vedela, da je ta glasbenik zelo znan v ZDA. Urednik mi je celo rekel, da bomo 
v Postojni imeli veliko gnečo, če pride Bon Jovi. Še danes mi uide smeh, ko srečam profesorico  Darjo 
Premrl – takratno učenko, ki mi je na listek napisala željo … Učenci so mislili, da bodo za nagrado 
dobili CD, zato je bila to njihova izbira … No, na koncu smo na imeli šoli koncert skupine Pop 
Design, Bon Jovi pa je ostal kar v ZDA. 
 
Hvala za razgovor in še veliko uspeha pri vašem delu vam želimo. 
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POGOVOR S PREDSEDNICO ŠOLSKE SKUPNOSTI ASTRID MAGAJNA 
 

Pozdravljena, Astrid. Hvala, da si se odzvala 
našemu vabilu na intervju. Že drugo leto si 
predsednica šolske skupnosti. Kaj to pomeni 
zate? 
Biti predsednica šolske skupnosti pomeni biti 
odgovoren za dogajanje znotraj te skupnosti, 
hkrati pa je to dodatna obveznost poleg rednega 
pouka. 
Že ko so me prvo leto izvolili za predsednico, 
sem bila vesela in komaj čakala novih  izkušenj. 
Ko so me to šolsko leto zopet izvolili, je bila to 
zame še dodatna potrditev, da so bili učenci na 
šoli zadovoljni z mojim delom. 

Kako svoje šolske obveznosti uskladiš z obveznostmi, ki jih imaš kot predsednica? 
Usklajevanje vseh obveznosti, ki jih imam, je včasih prav težko. Še posebej proti koncu šolskega leta, 
ko se zaključujejo ocene in tudi šolski parlament. Večina šolarjev v moji vlogi vidi le to, da me ni pri 
pouku, nikoli pa ne pomislijo, da moram vse, kar so se oni naučili pri pouku, nadoknaditi sama doma. 
Vendar se da usklajevati, saj se za razprave in sestanke dogovorimo takrat, ko imam na urniku manj 
pomembne ure. 

Zaključuješ 9. razred. Kje boš nadaljevala šolanje in zakaj si se tako odločila? 
Nekateri se hecajo in pravijo, da bom političarka, ampak ne bom. Šolanje bom nadaljevala v Ljubljani, 
na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo; umetniška gimnazija – likovna smer. Za to šolo sem se 
odločila, ker že od nekdaj rada rišem in ustvarjam. Menim, da mi bo ta šola omogočila, da svoje 
interese v tej smeri še nadgrajujem. 

Kakšni so tvoji cilji za prihodnost? 
Hm, moji cilji. Zaenkrat velikih ciljev še nimam. Imam pa veliko manjših. Zdaj bom zaključila osnovno 
šolo, potem upam, da bom uspešno zaključila tudi srednjo šolo in se nato vpisala na fakulteto. Morda 
bom študirala arhitekturo, všeč mi je tudi modno oblikovanje.  

S čim se ukvarjaš v prostem času? 
Kot sem že omenila, zelo rada rišem, zato tudi precej svojega prostega časa namenim temu. Rada pa 
tudi nakupujem, igram klavir in pazim mlajše otroke. Nikoli pa mi seveda ne zmanjka časa za 
prijatelje. 

Katero glasbo poslušaš?  
Poslušam rock glasbo. ☺ 

Kdo je tvoj vzornik in zakaj? 
Karl Lagerfeld ni prav moj vzornik, je pa eden izmed ljudi, ki jih občudujem. Je priznan modni 
oblikovalec in direktor svoje modne hiše Chanel. Vse, česar se loti, naredi do konca in ni ga strah 
poskušati z različnimi idejami, kar mi je na njem še najbolj všeč.  

Kaj bi svetovala mlajšim glede šole? 
Šola je šola, ne glede na to, kaj bodo učenci storili, bo enaka. Res da je naporna in jo večina ne mara, 
ampak nekaj od naučenega nam bo gotovo kdaj prav prišlo. Pomembno je,  da poskrbimo za boljše 
razumevanje in klimo na šoli, saj se bomo tako imeli bolj ''fajn''. 
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POGOVOR S SKUPINO REQIUEM 

 
Koliko časa že obstaja skupina Requiem in 
kakšni so bili njeni začetki? 
Skupina obstaja 17 let, in sicer od 15. 
novembra 1993. Začetki so bili uspešni, saj je 
že leto po nastanku skupine pesem 
Amsterdam zasedala radijske lestvice, kar je 
skupino motiviralo za nadaljnje delo.  
 
Kdo ste člani skupine sedaj in kdo kaj 
igra? 
Trenutna zasedba je:  
- Marko Slokar - kitara 
- Sergej Škofljanec - vokal 
- Matjaž Marin - kitara 
- Martin Rozman - bas kitara 
- Miha Nedoh - bobni 
 
Kakšno glasbo igrate? 
Glasbo, ki jo igramo, bi lahko opredelili kot 
hard rock oz. heavy metal. 
 
Kje nastopate? 

Največ nastopov v zadnjih dveh letih je bilo 
na Primorskem, najbolj pa se nam je vtisnil v 
spomin nastop v ljubljanskih Križankah, kjer 
smo igrali kot predskupina pred slavnimi 
Deep Purple. 
 
Ste že izdali kakšen CD? 
Izdali smo že štiri album,e in sicer :  
- 1995 – MCMXCV, X 
- 1996 – Ogenj 
- 1999 – III 
- 2003 – Zadnja molitev 
V nastanku pa je že peta plošča po imenu 
Fallen Angel, ki izide letos jeseni. 
 
Kdo skrbi za vas (imidž, nastopi, CD)? Kdo 
piše glasbo, besedila? Ali imate 
menedžerja? 
Pesmi piše Marko Slokar, besedila in glasbo. 
Na mestu producenta pa je Sergej Škofljanec, 
ki poskrbi, da je vse smiselno postavljeno, 
preden se izdelek zaključi. Za imidž in 
nastop pa skrbimo sami. Imamo pa tudi 
menedžerja. 
 

 
 
 
Kaj pa počnete drugače v življenju? 
V privatnem življenju nismo nič drugačni od 
ostalih, hodimo na faks, v službe, na morje ... 
Druži pa nas veselje do glasbe.  
 
Kakšni so vaši načrti za prihodnost? Ali 
želite uspeti tudi v tujini? 
V prihodnosti bi radi napredovali čim višje, 
izdali čim boljšo ploščo in še naprej uživali v 
tem, kar delamo. O tujini zaenkrat še ne 
razmišljamo. 
 
Še kakšna misel za konec. 
Glasba je nekaj, kar nas navdihuje, 
dopolnjuje, tolaži, jezi in veseli … zato vam 
polagamo na srce, da si čas zanjo vzamete 
tudi vi. Ne bo vam žal. 
 
S članom skupine Requiem, Matjažem 
Marinom, se je pogovarjala Hana Čuk. 
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KAJ SE JE DOGAJALO V LETOŠNJEM ŠOLSKEM LETU? 
Na naši šoli je bilo v tem šolskem letu veliko dogodkov in naši učenci so bili zelo uspešni. 
Izbrali smo nekaj  vtisov, ki vam jih predstavljamo. 

ŠPORT 

ŽOGARIJA: 
V ponedeljek, 18. 4. 2011,  so se učenci 2., 3., 4. in 
5. razreda udeležili ŽOGARIJE, ki je potekala v 
Postojni. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh 
disciplin: nogomet 3 na 3 za učence in učenke 
drugih in tretjih razredov ter spretnostne igre za 
učence in učenke četrtih in petih razredov. Naša 
šola se je odlično  odrezala, saj je osvojila prvo in 
drugo mesto. Zmagovalni ekipi so sestavljali 
učenci iz 5. a razreda. Ekipa, ki so jo sestavljali 
učenci 5. a razreda, Marko Magajna, Grega 
Vidmar, Saško Živkovič in Gal Ahčan se je uvrstila 
na finalno tekmovanje.  
 
NOGOMET: ekipa je dosegla 1. mesto na občinskem tekmovanju in drugo mesto v polfinalu in 
finalu. 
 
MALI NOGOMET: ekipa je na občinskem tekmovanju dosegla 1. mesto, na področnem pa 2. 
mesto. 
 
ODBOJKA: Dekleta so bila na občinskem tekmovanju prva, na področnem pa tretja, mlajši dečki 
so na področnem tekmovanju dosegli drugo mesto. 
 
KOŠARKA: ekipa je na občinskem tekmovanju dosegla drugo mesto. 
 
BOWLING: ekipa se je s prvim mestom na področnem tekmovanju uvrstila na državno 
tekmovanje, kjer je bila odlična tretja. 
 
ATELTIKA: na področnem tekmovanju smo dobili zlati medalji (tek na 60 m in suvanje krogle) 
ter dve bronasti medalji (skok v daljino in tek 300 m). Na državnem prvenstvu smo v teku 60 m 
prejeli zlato medaljo. 
 
ŠAH: dva učenca sta posamično dosegla drugo mesto regijskem tekmovanju, ekipno pa so bili 
prvi. 
 
STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO: dosegli smo drugo mesto na področnem tekmovanju. 
 
LOKOSTRELSTVO: na regijskem tekmovanju drugo in tretje mesto ter štiri uvrstitve na državno 
tekmovanje. 
 
 



ZMAJEVE DOGODIVŠČINE  ZMAJEVE STOPINJE 2010/2011 

 

43 

 

 
OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA - 7. 4. 2011 smo z učenci 4. razredov OŠ Antona 
Globočnika Postojna odšli v Koper na OŠ Antona Ukmarja, kjer je potekalo tekmovanje »Otroška 
varnostna olimpijada«. 

Na tekmovanju so morali učenci pokazati veliko znanj o prometni varnosti, varnosti v primeru 
požara, potresa, varnosti v gospodinjstvu ter pokazati marsikatero spretnost, npr. vožnjo s 
kolesom, natančnost v špricanju vode v cilj, 

prenašanje vode, tako da so jo čim manj polili.  

Predvsem pa so morali pokazati sposobnost 
sodelovanja; saj je pri vseh štirih tekmovalnih poljih 

sodelovalo čisto vseh deset tekmovalcev skupine.  

Bilo je zanimivo, predvsem pa so učenci izkusili nekaj 
olimpijskega duha; »pomembno je sodelovati, ne pa 

zmagati«.  

ZBIRALNE AKCIJE 

STAR PAPIR 

• SPOMLADANSKA ZBIRALNA AKCIJA: zbrali smo kar 9243 kg papirja. 

• JESENSKA ZBIRALNA AKCIJA: še več pa smo zbrali jeseni, kar 15,651 kg papirja.  
POKROVČKI 

• SPOMLADANSKA ZBIRALNA AKCIJA: zbrali smo 378,2 kg pokrovčkov v pomoč bolni 
deklici. 

• JESENSKA ZBIRALNA AKCIJA: v novembru pa smo zbrali 553,6 kg.   
KONZERVE 

• Jeseni smo zbrali 551 konzerv, kav in čokolad za brezdomce. 
 

TEKMOVANJA 

ANGLEŠČINA 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA ANGLEŠKEGA JEZIKA: učenci zadnjih dveh razredov so dosegli 
kar 17 bronastih (šolsko tekmovanje) in 1 srebrno priznanje (državno tekmovanje) 

• ANGLEŠKA BRALNA ZNAČKA: 52 srebrnih priznanj in 25 zlatih pa so dosegli učenci od 
četrtega razreda dalje. 

MATEMATIKA 

• LOGIKA: osmi in deveti razredi so dosegli 7 in 5 bronastih priznanj. Dve učenki sta dosegli 
uvrstitvi na državno tekmovanje. 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA MATEMATIKE: od šestega do devetega razreda so učenci prejeli 
kar 30 bronastih priznanj. 
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SLOVENŠČINA 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA SLOVENSKEGA JEZIKA: od 18 tekmovalcev, ki so prejeli 
bronasta priznanja, sta se dva uvrstila na regijsko tekmovanje, od tam pa še ena 
tekmovalka na državno, kjer je prejela zlato priznanje.  

FIZIKA 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA FIZIKE: prav tako je bilo uspešno, saj so učenci dosegli štiri 
bronasta priznanja in tri srebrna Stefanova priznanja. 

KEMIJA 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA KEMIJE: tu so bila dosežena štiri bronasta Preglova priznanja in 
dve uvrstitvi na državno tekmovanje. 

ZGODOVINA 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA ZGODOVINE: šest bronastih in eno srebrno priznanje je 
pripadlo naši šoli. 

GEOGRAFIJA 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA GEOGRAFIJE: učenci so se preizkusili v teoretičnem in 
praktičnem znanju. Prejeli so trinajst bronastih in dve srebrni priznanji. 

VESELA ŠOLA 

• TEKMOVANJE V ZNANJU IZ VESELE ŠOLE: učenci so prejeli tri priznanja. 
BIOLOGIJA 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA BIOLOGIJE: letos je bilo doseženo eno bronasto priznanje. 
SLADKORNA BOLEZEN 

• TEKMOVANJE IZ ZNANJA O SLADKORNI BOLEZNI : prejetih je bilo 34 bronastih in tri 
srebrna priznanja. 

 

EKO DEJAVNOSTI 

 

VODA KOT ŽIVLJENSKA VREDNOTA 

• 11. 4. 2011 smo z učenci od 1. do 5. razreda 
podružnične šole Planina odšli do 
Ravbarjevega stolpa, pod njim teče reka Unica, 
kjer smo raziskovali mrtvico omenjene reke. Bili 

smo pravi vodni detektivi. 
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• Učenci podružnične šole Bukovje 1., 2., 3., in 5. razred  smo 11. 4. 2011 raziskovali 
življenje v in ob ribniku Loka. 

 
Voda v ribniku je bila kalna, zato krapov, ki so v 
njem, nismo videli. Opazili smo mrest in veliko 
paglavcev. V vodi, ki smo jo zajeli in opazovali , 
drugih živali nismo opazili. Živali ob ribniku so 
zaživele šele takrat, ko je sonce nekoliko segrelo 
tla. 
Ob ribniku smo našli kalužnico, ta rastlina je 
značilna za srednje onesnaženo vodo. 
 

• Na podružnični šoli Studeno smo obiskali 
mlako, ki leži približno 500 m od šole, sredi 
travnikov ob obrobju gozda. Veliko ljudi sploh 
ne ve za to mlako, domačini ji pravijo kar mlaka 
in nima kakšnega posebnega imena. Ta mlaka 
tudi ni tipična mlaka, s tipičnim rastlinjem – 
trsom ali rogozom, ampak je bolj podobna 
kakšni luži, ki jo napaja manjši studenec. V 
sušnem obdobju studenec presahne in nato tudi 
voda v luži. Naše delo je potekalo tako, da smo 
najprej opazovali rastlinstvo ob mlaki, nato pa še 
živali ob in v mlaki.  
Rastlinstvo ob mlaki: travnik (trave), stara jablana, leska, detelja, meta, robida, navadna 
kalužnica in mladi poganki rogoza. 
Živali ob in v mlaki: mušice, pajki, metulj, kobilica, črni potapnik, pijavka, vodni drsalci, 
vodna bolha, mali mlakar, ličinka komarja, majhne rdeče pikice  in majhen rdeč črv. Po 
končanem opazovanju smo odšli v šolo in izdelali plakat o živalih in rastlinah, ki smo jih 
videli.  
 

• Državni natečaj VODNI DETEKTIV 2011 
Kako varujemo pitno vodo?  
Na natečaju so sodelovali tudi učenci 4. b 
razreda z literarno‒likovnim  delom,  ki 
prikazuje zgodbo  o pitni vodi v preteklosti, 
sedanjosti in morebitni prihodnosti. 
Osvojili so 1. nagrado v kategoriji 2. triada. 
Nagrade so bile podeljene  31. maja 2011 v 
Kongresnem centru Brdo pri Kranju, 
Nagrade je podelil šolski minister dr. Igor 
Lukšič. 
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DRUGO 

• UČENCI PROSTOVOLJCI: na naši šoli smo nadaljevali s projektom učencev prostovoljcev, 
ki radi svoj prosti čas namenijo za pomoč drugim. V okviru dela smo se udeležili festivala 
prostovoljstva v Ljubljani in prejeli zastavo prostovoljstva SADEŽI DRUŽBE. Na karavani 

prostovoljstva v Postojni smo sodelovali s stojnico, na kateri smo predstavili naše dejavnosti, ki 
jih na šoli izvajamo v okviru prostovoljstva. 

• 5. ADVENTNI IN BOŽIČI FESTIVAL V BRATISLAVI: Mladinski pevski zbor se je udeležil 

festivala v Bratislavi in bil najmlajši med udeleženci. Nastop so označili kot obetaven. 

• E-KNJIGA: učenke 8. razreda, ki obiskujejo literarni krožek, so ob pripravile ob  šolskem 
letu knjige, 70. obletnici upora proti okupatorju in 20. obletnici neodvisnosti države 
Slovenije elektronsko knjigo NAJ ORKESTER ZAIGRA. 

 
• MEDNARODNA STOJNICA DOBROTE V VIDMU: Učenci naše šole so se  tudi letos v nedeljo, 

13. 3. 2011, udeležili mednarodne stojnice dobrote, ki jo vsako pomlad  v Vidmu (Udinah) 
pripravlja Unicef Italija. Na stojnici sodelujejo otroci italijanskih, slovenskih, avstrijskih in 
hrvaških vrtcev in šol z obmejnega območja. Učenci naše šole, ki obiskujejo krožek Unicef 
in krožek italijanščine,  so letos prodajali igrače, knjige, zvončke in prehrambene  izdelke:  
pecivo, jogurte, sadje, sladkarije, ki so jih prispevali sponzorji: Gea produkt, Pekarna Epic, 

Trgovina Jura, Mlekarna Krepko.  

• TURISTIČNA TRŽNICA: potekala je 12.4.2011. Naša šola je dosegela odlično srebrno 
priznanje. 

• SPONZORJI DEČKA JAMPHELA RINZINA: že četrto leto zapored smo postali sponzorji 
šolanja dečka Jamphela Rinzina. Namenili smo mu sredstva z boljšjega sejma.  

• OBISK ABANKE 
V mesecu oktobru – mesecu varčevanja ‒ so drugošolci v okviru dodatnega pouka obiskali 
Abanko v Postojni. Na obisk so se že v šoli dobro pripravili. Na temo varčevanja in bančne 
maskote »ježka« ‒ hranilnika Abanke, so učenci sestavili zanimivo pesmico o bančnem 
ježku: 

 
JEŽEK GRE PO BANČNI POTI, 
FANTEK PRIDE MU NAPROTI. 

JEŽEK, JEŽEK, KAM PA KAM 
GREŠ Z EVRČKI OBDAN? 

DENAR NA BANKO ODNESEM 
IN GA V BLAGAJNO STRESEM. 

 
Učenci 2. a in 2. b, ki obiskujejo dodatni pouk 
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ASTRONOMSKI VEČER 

V četrtek, 7. 4 . 2011, smo se učenci 5. razreda z delavnicami za nadarjene priključili dejavnostim 
učencev izbirnega predmeta Sonce, Luna, Zemlja. Skupaj smo odšli v observatorij na Zaplani. 

Po uvodnem seznanjanju smo se razdelili v skupine. Učenci 5. razreda smo si najprej ogledali 
ozvezdja in zvezde. Na nebu smo prepoznavali ozvezdja horoskopskih znamenj, npr.  leva, bika, 
dvojčka, pa tudi druga, npr. mali in veliki pes, mali in veliki medved, mali in veliki voz … 
Poiskali smo pa tudi nekaj zvezd, med njimi seveda tudi severnico. 

Nato smo se pomaknili k teleskopom in si najprej ogledali Luno. Prvič z manjšo povečavo, nato pa še 
z večjo. 

Naše oko sploh se sploh ni hotelo odtrgati od teleskopa, tako zelo zanimivo je bilo opazovati 
povečane pojave na nebu. Ogledali smo si še Venero, Saturn in na koncu tudi Mars. Z njim je imel naš 
astronom kar nekaj dela, da ga je lepo ujel v objektiv in ustrezno povečal. 

Zelo zanimivo je bilo opazovati tudi Saturn z navpičnimi obroči. 
Bili smo že kar utrujeni, ko smo zagledali mizo z dobrotami. Vsi smo pohiteli tja in si postregli s 
toplim čajem ter sladkarijami. 

A čas je bil za odhod. Napotili smo se proti avtobusu in na poti nazaj smo nekateri celo zaspali. 
Ta ekskurzija mi je bila zelo všeč in mi bo še dolgo ostala v spominu. 

                                              Urša Skuk, 5. b 

MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA VELENJE 
 

V sredo, 4. maja, smo se z nadarjenimi učenci odpravili v Velenje, v Muzej premogovništva Slovenije. 
Po približno dvourni vožnji z avtobusom smo prispeli v muzej. Prijazno so nas pozdravili: »Srečno!«,  
kar se nam je zdelo dokaj nenavadno. Pozneje so nam razložili, da je to tipičen rudarski pozdrav, 
hkrati pa si z njim zaželijo srečo v rudniku. 

Razdelili so nas v dve skupini. Vsak je dobil čelado in delavski površnik. Ko smo bili vsi pripravljeni 
za vstop v rudnik, smo se s 120 let starim rudniškim dvigalom spustili približno 150 metrov pod 
površje, nato pa smo še 30 metrov višinske razlike premagali peš. Vodič nam je med tem razlagal 
zanimive stvari o njihovem rudniku. Povedal nam je, da rudnik še deluje in je v njem okrog 1000 
zaposlenih. Zelo zanimivo je bilo poslušati o pomenu barvastih čelad, ker ima vsaka barva svoj 
pomen (bele čelade nosijo rudarji, ki kopljejo premog, rumene čelade pa nosijo reševalci). 

Muzej je razdeljen na dva dela. Prvi del je zgodovinski, drugi pa bolj moderen. V zgodovinskem delu 
so multivizijske predstave in scene rudniškega življenja. Ob njih Anton Aškerc iz prve roke 
pripoveduje, kakšno je bilo takratno življenje v rudnikih.  V modernem delu muzeja pa so na ogled 
stroji in priprave za delo v rudniku danes. Tukaj smo se peljali s transportnim trakom za premog. Tak 
trak iz velenjskega rudnika direktno transportira premog do termoelektrarne Šoštanj. Preden smo se 
iz rudnika odpeljali z jamskim vlakom, nam je vodič še povedal, da bo v rudniški dvorani v četrtek, 
12. 5., tam potekal koncert rudniške godbe, ki se bo zapisal v Guinessovo knjigo rekordov kot najnižje 
ležeči izvajani koncert. Ko smo prišli iz rudnika, nas je čakala že zaslužena rudarska malica, in sicer 
kranjska klobasa. 

Potem smo imeli še krajše predavanje o ekologiji v Velenju, nazadnje pa smo se še sprehodili do dveh 
jezer, ki sta nastali zaradi izkopanih rovov rudnika v Velenju.  

Astrid Magajna, 9. b 
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Kaj so POSTOJNSKA VRATA? 
    Odgovorjali so učenci 3. a razreda. 

� To so zlata vrata, imajo zeleno kljuko in so za otroke. 

� So vrata v Postojnsko jamo, so za obiskovalce; tam notri sem že bil. 

� So vrata v Postojni rumene/rjave/viola/bele/svetleče barve; so vrata z veliko kljuko, so 

rdeče barve z rumenimi pikicami. 

� To je praznik. 

� Postojnska vrata so meja. 

� Postojnska vrata so čas preteklosti, sedanjosti in čas prihodnosti Postojne. 

� To so stražarska vrata. 

� Postojnska vrata so vlak. 

� So meja Slovenije, da je Postojna znana; policija lahko Postojno zavaruje, da ne pride zelo 

veliko lopovov. 

 

….. in kaj so POSTOJNSKA VRATA? 

        
(Vir: http://www.sport-hotel.si/Narava-in-kultura/Postojna-klimatska-oaza/) 

 

Postojna leži na severni strani pivške kotline in ima zelo ugodno lego, zato so tukaj že od nekdaj 

potekale pomembne prometne poti, saj so POSTOJNSKA VRATA najpomembnejši prehod iz 
notranjosti proti morju. Tako je že v preteklosti Postojna postala pomembna postojanka in 

kraj, kjer so se ustavljali popotniki, predvsem pa so se tukaj zbirali furmani.  

(Vir: http://www.postojna.si/podrocje.aspx?id=1709) 

 

SSKJ:  Naravni prehodi med gorovji, skozi katere so potovala ljudstva, zlasti iz Azije v Evropo 

          /Postojnska vrata/. 

 

Pogled na vas Planina in  POSTOJNSKA VRATA v ozadju. 

Vir: (http://davidrados.najboljsa.com/planina.html) 
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… da zna pripraviti pijače 

in zna pisati. (Meta) 

 

 
 

KAJ MORA ZNATI MAMA? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razmišljali so učenci 1. a in 1. b razreda. 

… da rože ne živijo 

dolgo v vazi. (Denis T.) 

… da mora znati 

voziti avto. (Luka) 

 

… da mora 

dojenčka vse 

naučiti.(Neja) 

… da nas zna 

razvajat. 

(Urška) 

… da se zna dobro 

gibati. (Neja) 

 

… da mora znati iti 

čez prehod za pešce.  

(Denis T.) 
… da zna pozdraviti 

rane. (Neja) 

 

… da mora biti tudi 

stroga. (Meta) 

… da zna 

potolažiti otroke. 

(Neja) 

… da zna speči 

kruh. (Meta) 

… da zna 

urejati frizure. 

(Meta) 

… da zna pisati na 

računalnik. (Denis T.) 
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MODA NA NAŠI ŠOLI 
 
 

Večina fantov na naši šoli je oblečena zelo preprosto: oblečejo si kavbojke ter kratko majico, 

pozimi pa še dolgo čez. Pri nekaterih je obvezna veriga. 

Prav tako pri dekletih večinoma prevladuje sproščen videz. Oblečejo si kavbojke, kratko majico 

ali top, čez pa še dolgo majico, večinoma s kapuco. Obvezno pa je vsaj nekaj barve na oblačilih, da 

človeka poživi. Pričesko preprosto spnejo v čop ali pa imajo lase spuščene. 

Nekatera dekleta pa so raje bolj urejena. Oblečena so v top ali pa kakšno majico brez rokavov, čez 

pa imajo jopico ali navadno majico. Tudi pri takem videzu prevladujejo kavbojke, ne sme pa 

manjkati verižica ali kakšen modni dodatek. Lase si spnejo v čop, figo ali pa jih pustijo naravne. 

Nekatere si lase "zlikajo" ali pa skodrajo, nekatere pa imajo celo podaljške. 

Dekleta pogosto na lica nanesejo malo rdečila, ampak moramo paziti, da ga ne nanesemo preveč, 
saj to ne iz gleda več lepo. Uporabijo tudi glos in malo maskare. 
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Pišemo in govorimo angleško:  

THE BEATLES 

I will introduce to you an English rock band, formed in Liverpool in 1960, The Beatles. 

They were the group consisted of John Lennon who was playing guitar, Paul McCartney, who 

was playing bass guitar, George Harrison with lead guitar and Ringo Starr who was playing 

drums. The group worked in many genres ranging from folk rock to psychedelic rock, often 

incorporating classical and other elements in innovative ways. 

In 1957 Paul McCartney and John Lennon, who were already involved in the music scene 

individually, met at a church party and formed The Beatles. George Harrison joined the band 

shortly after, followed by Pete Best - their original drummer. The group were known as The 

Quarrymen and began to give concerts around the City. The band had several different names 

before they called themselves The Beatles. 

The Beatles first single was ”Love me do” and it was a hit around the world. They got the 

decoration ”Members of the Britisch Empire”. The Beatles sold more than 200 millions LPs.  

At the end of the Beatles the made a lot of experiment with their music and George wrote a lot of 

Indian songs. The Beatles built their reputation in Liverpool and Hamburg clubs over a three-

year period from 1960. Sutcliffe left the group in 1961, and Best was replaced by Starr the 

following year. Moulded into a professional outfit by music store owner Brian Epstein after he 

offered to act as the group's manager, and with their musical potential enhanced by the 

creativity of producer George Martin, The Beatles achieved mainstream success in the United 

Kingdom in late 1962 with their first single, "Love Me Do". Gaining international popularity over 

the course of the next year, they toured extensively until 1966, and then retreated to the 

recording studio until their break-up in 1970. Each then found success in an independent 

musical career. Lennon was murdered outside his home in New York City in 1980, and Harrison 

died of cancer in 2001. McCartney and Starr remain active. 

During their studio years, The Beatles produced what critics consider some of their finest 

material including the album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), widely regarded as 

a masterpiece. Four decades after their break-up, The Beatles' music continues to be popular. 

The Beatles have had more number one albums on the UK charts, and held down the top spot 

longer, than any other musical act. 

According to the RIAA, they have sold more 

albums in the United States than any other 

artist] In 2008, Billboard magazine released 

a list of the all-time top-selling Hot 100 

artists to celebrate the US singles chart's 

fiftieth anniversary, with The Beatles at 

number one. They have been honoured with 

7 Grammy Awards, and they have received 

15 Ivor Novello Awards from the British 

Academy of Songwriters, Composers and 

Authors. The Beatles were collectively 

included in Time magazine's compilation of 

the 20th century's 100 most influential 

people.  

In 1970 the group disolved. The four had problems with their music and drugs. They all tried to 

have success with their solo career. 

Peter Tiselj, 9. a in Urban Mislej, 9. c 
Slika: http://bundle4life.blogspot.com/2011/02/beatles-abbey-road-shirt.html 
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KRIŽANKA 

V osmerosmerki poišči živali in rastline. Iz preostalih črk boš dobil ime angleškega naravoslovca: 

PAJEK, POLH, VOLK, SRNA, VEVERICA, JURČEK, HRAST, KOSTANJ, GABER, JAVOR, ŠMARNICA, TELOH,  

JELKA IN JESEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REBUS 

 

 

 

 

_ _ _ _ _      _ _ _ _ _ _ _ _        _ _ _ _  

Vpiši neprečrtane črke in dobil boš ime živali.  _ _ _ _ _ _ _ _ 
 

 

 

C A H A R T L E J S 
D C P A J E S E N R 
W I A O E L I N A Š 
J R J K L O P M T K 
F E E Ž K H R A S T 
G V K B A Č O L O E 
D E Š U O N V P K S 
Z V O L K G A B E R 
I K E Č R U J E M N 
N Š M A R N I C A A 
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1 8 6 4 9 

        3 7   

2         5               

                            

            

          11       

            

          

    

  10       

    

    

13               
 

1. ↓ NEŽIVA NARAVA 
2. → SMETENJE ali … 
3. ↓ ZAJEDALSTVO 
4. ↓ GORSKA ZAŠČITENA CVETLICA 
5. → NAJBOLJ SUH PREDEL SVETA 
6. ↓ ŽELVA, KI JE SPODRINILA NAŠO SKLEDNICO 
7. ↓ DREVO, KI IMA SPOMLADI LEPE BELE CVETOVE, POLETI PA SE SLADKAMO Z NJEGIVIMI 

RDEČIMI PLODOVI 
8. ↓ PTICA UJEDA 
9. ↓ ŽIVAL, KI SE RADA ŠOPIRI 
10. → SLOVENSKA ZVER 
11. → REKA, KI TEČE SKOZI SAHARO 
12. → LEŽI NA SKRAJNEM SEVERU 
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ZMAJEV POGLED V PRIHODNOST SKOZI PASJE OČI 
 
Dalmatinec  (21. 3.-19. 4.) 

Je živahen in pameten. Po naravi je prijazen. Dobro se razume z otroki. Svojo 
ljubezen in naklonjenost namenja gospodarju in družini. Do tujcev je zadržan in 
neprijazen. 
Prihodnost: Ostali boste varni na področjih splošnega življenja, saj boste v drugi 
polovici leta premagali večino svojih težav. Šibki boste le na ljubezenskem 
področju, vendar naj vas to ne skrbi preveč. Življenje in razmerje z vašo družino, 
prijatelji in na bližnjimi sploh bo odlično. 
 

Francoski buldog (20. 4.-20. 5.) 
Je zelo bister in učljiv. Je radoveden in navezan na gospodarja. Rad je v bližini ljudi, 
saj je zelo družaben. Je pa tudi trmast. 
Prihodnost: Vaše celotno leto bo na vseh področjih zelo uspešno. Finančne težave 
rešujte ob koncu leta, saj vam prej ne bodo koristile. Veliko se ukvarjajte s 
športom, saj na vas prežijo številne bolezni. Z domačimi se boste nekajkrat 
skregali. 

 
Čau čau (21. 5.-20. 6.) 

Je značajen in umirjen ter dostojanstven. Spopade se samo, če je izzvan. Po naravi 
je zadržan in svojeglav. Navezan je na gospodarja in družino. 
Prihodnost: Vse bo šlo po starem. Finančno boste varni, vendar ne pretiravajte z 
nakupi. Dobro poskrbite za svoje zdravje in se ukvarjate s športom. Z družino in 
prijatelji boste ostali v dobrih odnosih. 
 
 

Nemška doga (21. 6.- 22. 7.) 
Je umirjena, inteligentna, ljubezniva in prijazna. Je zvesta in nikoli ni nevrotična. Že 
od malega potrebuje odločno vzgojo z veliko občutka, drugače lahko postane 
trmasta in uporna. Obožuje ljubkovanje in nežnosti. 
Prihodnost: Vaša prijaznost bo zadnje čase zelo slabo poplačana, vaša inteligenca pa 
se bo zelo poslabšala. Na dan bosta prilezli trma in lenoba. Vendar vam bodo vaši 
prijatelji kljub vsemu slabemu stali ob strani. V družini bodo vaši odnosi nekoliko 
slabši, vendar jih boste z lahkoto obvladovali. 
 

Pitbull (23. 7.-22. 8.) 
Je prizadeven in vztrajen lovec. Je uspešen pastirski pes in napadalen do drugih 
živali. Do gospodarja in družine pa je nežen in prijazen. Ljudi in otroke ima na 
splošno rad. 
Prihodnost: Leto 2011 je in bo za vas pravljično. Vse vam bo šlo kot po maslu. Z 
družino in prijatelji boste v odličnih odnosih, zanje pa se vam ne bo treba preveč 
truditi. Sredina leta bo pravljično romantična. Tudi vaše zdravje bo v dobrem 
stanju. 

 
Koder (23. 8.-22. 9.) 

Je živahen, vesel in prijetne narave. Je zelo bister, ljubezniv in zvest. Rad se uči in 
ima dober spomin. Vedno znova želi dokazovati svojo prijaznost in znanje. 
Prihodnost: Z družino in prijatelji boste v dokaj dobrih odnosih. Zdravstvene 
težave se lahko pojavijo ob koncu leta, zato poskušajte čim bolje poskrbeti za 
svoje zdravje in obiščite svojega zdravnika. V financah vam bo šlo na bolje, 
vendar ne pričakujte prehitrega preobrata. 



ZMAJEVE ZABAVNOSTI  ZMAJEVE STOPINJE 2010/2011 

 

 
55 

 

Samojed (23. 9.-22. 10.) 
Je živahen, bister in samostojen. Je prijazen do vseh in miroljuben. Zelo se 
naveže na ljudi in je idealen prijatelj in čuvaj. 
Prihodnost: Obeta se vam zanimivo leto, ki ga boste preživeli v krogu najbližjih, s 
katerimi se odnosi ne bodo preveč spremenili. V sredini leta se vam obetajo 
manjše finančne težave, vendar vas te ne bodo odvrnile od izletov in potovanj. Z 
zdravjem bo vse po starem. 
 

 
Angleški buldog (23. 10.-21. 11.) 

Je prijazen in zanesljiv. Je ljubezniv do otrok ter navezan na družino. Po naravi 
je pogumen in ima vse lastnosti dobrega čuvaja in spremljevalca. 
Prihodnost: Leto bo za vas povprečno. Zdravstvene težave boste zlahka 
obvladovali. V družini se lahko pojavijo nekateri problemi, ki vam ne bodo po 
godu. Poskusite biti iskreni, saj vam bo iskrenost do prijateljev pomagala. 
Finančno boste varni. 
 

Čivava (22. 11.-21. 12) 
Je inteligenten, učljiv, živahen in odločen. Vdan je gospodarju in je nezaupljiv do 
neznancev. Je pogumen in ljubezniv s člani družine. 
Prihodnost: To bo za vas dobro leto. Ne vtikajte se v probleme, ki se vas ne 
tičejo, saj vam bo to zelo škodilo. V tem letu se lahko pojavijo nekatere finančne 
težave, vendar jih boste rešili s pomočjo svojih bližjih. Obeta se vam napredek v 
karieri. Želeli si boste izletov in potovanj. 
 

Beagle (22. 12.-19. 1.)  
Je živahen, vesel in dobrovoljen. Ima prijazen značaj, je nenapadalen in 
družaben. Včasih je svojeglav in se rad potepa. 
Prihodnost: Leto bo povprečno brez velikih sprememb v karieri. Možne so 
družinske težave, s katerimi se morate soočiti. Bodite potrpežljivi, sicer vam 
bo šlo na slabše. Zdravi boste skozi celo leto. Finance se bodo izboljšale. 
 
 

Bernski planšar (20.01-18.2) 
Kljub svoji velikosti je izredno ljubezniv in prijazen. Je odličen čuvaj in hišni 
pes. Lahko pa je tudi pes reševalec. Odlično se razume z otroki in se dobro 
prilagodi življenju v družini. 
Prihodnost: Vaše življenje bo fantastično skozi vse leto. Nekateri boste 
napredovali, zato se za to potrudite.  Bodite previdni glede svojega zdravja in 
se ukvarjate s športom. Z družino in prijatelji se boste odlično razumeli. 
 

 
Pekinez (19. 2.-20. 3.) 

Je dostojanstven in ponosen. Včasih je celo zaničljiv. Ima lastnosti psa visokega 
rodu. Je miren, samostojen in dokaj pogumen ter bojevit. Kosmata žoga, ki ne 
pozna strahu. 
Prihodnost: Ne spuščajte se v dolge razprave s prijatelji, včasih morate 
popustiti in dati prav tudi drugim. Bodite bolj potrpežljivi tudi v krogu svoje 
družine. Zdravje in denar bosta na vaši strani. 


