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UVODNIK 

ZA PRETEKLOSTJO IN SEDANJOSTJO JE PRIHODNOST 

Ko izgubljamo svojo preteklost,  

zgubljamo del  samih sebe, 

da ne bi pozabili, kdo smo in del česa smo,  

se moramo nenehno spominjati in  

te spomine ohranjati pri življenju …  

(neznan avtor) 

 

Naj bo ta citat uvod v nagovor, ki ga  namenjam 

vam,  dragi učenci, ob zaključku šolskega leta 

2020/21 in ob 30. obletnici samostojne Slovenije 

- naše domovine. Ob takšnih priložnostih imam 

kot profesorica zgodovine in geografije, kot 

ravnateljica in kot vzgojiteljica mladih vedno 

občutek, da je veliko stvari, ki  bi vam jih morala 

in rada povedala. Rada bi vam spregovorila tudi o 

poštenosti, pokončnosti, o moralnosti in dobroti, nekaj o lepoti in prijateljstvu, 

predvsem pa o pogumu in domovini. Vedite, da pogum potrebujemo vsi; pomeni 

biti sposoben, soočiti se s svojimi strahovi in jih premagati. Miguel de Cervantes je 

dejal: »Kdor izgubi bogastvo, izgubi veliko. Kdor izgubi prijatelja, izgubi še več. 

Kdor izgubi pogum, izgubi vse.« Nikar torej ne izgubite poguma.  

Letošnje šolsko leto je resnično bilo neobičajno, saj si njegovega poteka in konca ni 

mogel predstavljati nihče. 

Septembra smo pogumno zakorakali v novo šolsko leto, leto 2020/2021. 

Coronavirus nas kar  ni hotel  spustiti iz svojih krempljev.  Marsikdo je v tem času 

postal obupan, depresiven, nesrečen …Toda vsaka zgodba ima dve plati, tako tudi 

ta, ki je povezana s Coronavirusom.  Na eni strani nam povzroča velike skrbi in nas 

sili v nove načine poučevanja in učenja, na drugi strani pa nas  hkrati uči, da lahko 

živimo in delujemo tudi drugače. Nas povezuje in se vse bolj zavedamo, da 

potrebujemo drug drugega; oseben stik, topel stisk roke, prijazen pogled in  iskreno 

besedo. 

V preteklih dneh in mesecih se je marsikaj spremenilo. Učilnice smo zamenjali za 

domače delovne kotičke, vaši starši so velikokrat prevzeli vlogo učiteljev, učitelji smo 

z vami bili povezani le preko računalnikov in pisane besede. Zagotovo je bilo težko 
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in je še vedno. Toda nekako smo se prilagodili. Učitelji smo do učencev našli nove 

poti. Videokonference so postale del  našega vsakdana. 

V veliko veselje nam je bila vrnitev učencev v šolske prostore in ponovno  

poučevanje po običajnih tirnicah. S to izkušnjo v nas se pozitivno zazrimo v 

prihodnost z upanjem, da se letošnje leto ne ponovi več. 

Ko boste starejši, se boste radi spominjali dogodkov iz šolskih dni, ki so tako nas in 

tudi vas bogatili z novimi spoznanji, znanji, veseljem, razočaranjem …, ki usmerjajo 

življenje vsakega izmed nas in ga kalijo v zrelejšega in modrejšega človeka. 

Na številnih poteh srečujemo različne ljudi, vsak izmed njih nas uči, kako živeti,  nas 

bogati z novim znanjem in življenjskimi izkušnjami, vendar je prav  gotovo naša prva 

šolska pot – pot osnovne šole -  tista, ki nam pusti najdražje spomine, spomine na 

otroštvo in mladost. Ti spomini so bogati otroške razigranosti, veselja, večkrat tudi 

neodgovornosti, ki se v odraslem svetu spremeni v odgovornost. 

In ne pozabite, vaši najboljši prijatelji so vaši starši. Čeprav se vam v teh letih ne zdi 

tako, ker vam postavljajo meje, so prav starši tisti, ki vam bodo ob težavah stali ob 

strani in vam pomagali premagati morebitne ovire. 

Na naši šoli se srečujem z učenci, ki so prišli k nam iz različnih koncev sveta in so v 

našem mestu našli svoj dom. Raznolikost kultur prinaša pestrost v naše delo, nas 

plemeniti in bogati. Zato sem še posebej vesela, ko vidim, da se otroci vživijo v novo 

okolje, da ga sprejemajo za svojega in si ustvarjajo svoj prostor v novi socialni 

skupini. Medkulturno sobivanje je prihodnost družbe, prihodnost vsakega 

posameznika. Medkulturna družba je odprta za spremembe, ki so pozitivne za  

posameznika in za skupnost, za to odprtost pa je potrebno znanje. Šola mora biti 

osnova za medsebojno sožitje. 

Pesem pesnice Milene Batič pravi: 

Vsaka domovina 

ima svoje nebo 

in svojo reko in goro, 

vsaka domovina 

ima svojo besedo 

ima svoje odprto srce. 

  

Naj bo srce naše domovine odprto za vse, ki so jih poti pripeljale v naše kraje, med 

naše gore in reke, med nas v Slovenijo. 
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Dragi učenci, starši in vsi, želim vam, da bi bili srečni in zadovoljni s tem, kar boste 

dosegli s svojim trudom in skladno s svojimi sposobnostmi.  

Želim vam, da bi vas v življenju spremljale prave odločitve, da ne zgubite poguma 

in se iz težkih življenjskih preizkušen rodite pametnejši in boljši.  

Svoje misli bom zaključila z verzi našega pesnika Toneta Pavčka: Dober dan 

življenje. 

Življenje, veliko, visoko, večno, 

Kličem ti: Dober dan! 

In ti ponujam roko za srečno 

skupno vandranje kdove kam – 

 

skozi solzenja, cvetenja, zorenja, 

na severni in južni tečaj, 

v dolino solz in na goro vstajenja 

in zmeraj znova k sebi nazaj. 

 

                                                                      Ravnateljica: MARTA OTIČ, prof. 
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INTERVJU 

MARTA OTIČ, prof., ravnateljica, Človek z veliko začetnico. 

Ga. Marta Otič, ravnateljica naše šole, bo v tem šolskem letu končala 

svojo delovno dobo. 
43 let je delala v vzgoji in izobraževanju. Intervju sem opravila v njeni 
pisarni, kjer me je pričakala dobre volje in pripravljena. V svojih 
odgovorih me je popeljala v vsa obdobja svojega življenje, ki so bila 
povezana s šolo; od njenih osnovnošolskih časov pa do danes. 

 

Ga. ravnateljica, v šolo ste hodili kar večino svojega življenja. V tem času 

ste dosegli veliko in naredili veliko. Kako bi na kratko opisali svojo šolsko 
kariero? 

Torej šolsko kariero. Osnovno šolo, če začnem s svojim prvim stikom s šolo, je bila 
osnovna šola Franja Goloba Prevalje, kjer je ravnateljeval Leopold Suhodolčan. To je 
bil pisatelj in oče Primoža Suhodolčana. Bil je izreden ravnatelj in nam mladim 
učencem dal tudi veliko popotnico. Nato sem nadaljevala šolanje na gimnaziji in po 

gimnaziji na Pedagoški fakulteti, kjer sem končala najprej prvo stopnjo, potem drugo 
stopnjo ob delu. Tukaj na tej šoli pa sem se zaposlila najprej na osnovni šoli Tabor 1, 
kjer sem bila zaposlena za določen čas, ampak ker šola še ni bila dokončana - dograjena 
- smo gostovali v tej stavbi, kjer se danes tudi midve nahajava. Naslednje leto pa sem 
se zaposlila na osnovni šoli, takrat imenovani OŠ Slavka Šlandra, kasneje Franceta 

Prešerna. Torej od leta 1979 pa vse do danes. Moja poklicna pot se letos avgusta 
zaključuje s 43. letom delovne dobe. Ravnateljevati pa sem začela leta 2001 in bom 31. 
avgusta napolnila 20 let ravnateljevanja. Pred tem pa sem bila 4 leta pomočnica 

ravnatelja.  

 

V tem šolskem letu, kot ste že povedali, se boste poslovili od OŠ, OŠ 
Franceta Prešerna, pa me zanima, kakšen vpliv na vašo izbiro poklica je 
imela OŠ, ki ste jo obiskovali vi? 

V 7. razredu osnovne šole smo dobili za učitelja zgodovine in geografije mladega 
učitelja iz Maribora. Ta učitelj je znal z vsem srcem in čustvi razlagati zgodovino, 
geografijo in takrat, v 7. razredu, se je nekako v meni prikazala želja po tem, da bom 

nekoč tudi jaz učiteljica zgodovine in geografije. Ta dva predmeta sta mi bila skozi bila 
pri srcu, tudi v gimnaziji. V gimnaziji vem, da smo imeli učitelja geografije, starejšega 
gospoda, ki je bil že kar utrujen od svojega dela in pogosto mi je rekel: »Marta, danes 
boš pa ti učila razred.« Tako sem se pripravila in odpredavala kakšno uro. Ampak tako 
interno. Brez vednosti vodstva, seveda.  

 

Na vaši šoli se je pred 60. leti pričela bralna značka. Kako se vi tega 
spominjate? 

Moram se spomniti, da je to bilo res eno tako posebno doživetje za nas vse, ki smo 
obiskovali to Prevalško šolo. Pred nami sta bili obe osebi, ki sta dejansko postavili 
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temelje bralni znački. To je bil g. Stanko Kotnik, ki je učil slovenščino, kasneje je bil na 

Pedagoški fakulteti kot predavatelj in seveda Leopold Suhodolčan, ki je bil ravnatelj. 
Oba sta nam nekako privzgojila ljubezen do knjig in z veseljem smo hodili v knjižnico, 
si izposojali knjige, tudi v času počitnic. Moram reči, da takrat, ko sem jaz hodila v šolo, 
ni bilo drugih medijev, niti računalnikov, telefonov itn. Tako je bila knjiga naša edina 
popotnica v prostem času. In smo jo z veseljem brali. Moram reči, da sem skozi to šolo 

vzljubila tudi dramsko umetnost in sem veliko tudi nastopala; in pevski zbor. Torej smo 
prepevali in smo bili eni najboljših pevskih zborov takrat v Mežiški dolini.  

 

Ste profesorica zgodovine in geografije in skozi leta ste z učenci napravili 
kar nekaj raziskovalnih nalog, sodelovali na tekmovanjih, poučevali 
takšne in drugačne učence. Kaj vas je pripeljalo do položaja ravnatelja in 
zakaj ste si želeli to vlogo? 

Učitelj mora biti zelo širok. Ni dovolj zgolj tisto, kar mu je dala univerza, fakulteta 
znanja. To znanje pa je temelj in na tem temelju mora učitelj graditi svojo hišo. Hišo 
svojega znanja, svoje širine. Izredno pomembno je, da je učitelj tisti, ki zna povezovati 

svoj predmet tudi z drugimi predmeti in z življenjem, z naravo, z načinom življenja. 
Meni je naenkrat bil ta prostor preozek, da bi ostala samo učiteljica in sem rekla, da 
moram otrokom, učencem dati nekaj več. Sem bila tudi ena prvih, ali pa prva na šoli, 
ki sem začela z raziskovanjem. Prva raziskovalna naloga je imela naslov »Življenje v 
Železničarski koloniji« in ta naloga je dobila prvo mesto. Potem smo nadaljevali. Drage 

so mi bile zgodovinske teme, potem smo recimo govorili o Jugoslovansko-češki ligi. 
Zanimala me je ta zgodovina, preko vseh teh obrtnikov, tekstilcev, lekarnarjev in teh, 
ki so bili Čehi, kakšen je bil položaj Čehov v bivši Jugoslaviji, torej v času med obema 
vojnama. Potem s Čehi v Mariboru, kako je bilo z njihovo zgodovino, z njihovo 
preteklostjo in sedanjostjo, koliko jih je sedaj. Na našo pobudo - torej na mojo in 

pobudo novinarja Staneta Kocutarja – smo ustanovili Češko društvo v Mariboru. To 
Češko društvo obstaja še zdaj in ga  trenutno vodi moja prijateljica, ki je po rodu 
Čehinja. Pražanka. Naslednja naloga je bila, kar me je zelo zanimalo, gradbena 
umetnost v Mariboru, ali pa gradbeništvo. Velikokrat sem se sprehajala skozi mesto in 
včasih šla mimo hiše, pa niti nisem opazila določenih detajlov. Ko sem začela bolje 

opazovati, sem videla, da so si hiše zelo različne. Posebej me je pritegnila hiša na vogalu 
Prežihove in Smetanove. To je eden najlepših primerov secesijske gradnje v Mariboru. 
Pomislila sem, da bi bilo dobro napraviti raziskovalno nalogo na to temo. Drži, da je v 
našem mestu zelo malo secesijske umetnosti, zato je bil tudi naslov raziskovalne naloge 
»Secesija se dotakne Maribora.« No, potem smo imeli kar veliko nalog; smo raziskovali 

tudi posameznike v Mariboru, recimo Emana Pertla, to je bil znan zdravnik. Njegov sin 
je bil pri nas psiholog. Potem smo imeli »Bolnice na Pohorju v času Partizanstva«. Ko 
je bilo 60 let šole, smo napisali kroniko naše šole. Z nalogo o Čehih, pa smo bili 
povabljeni na državno tekmovanje v Novo Gorico. Takrat sem bila zelo ponosna na 
naše učence, ker je gospod v komisiji rekel: »Veste, če bi bilo kaj več od zlata, ki bi ga 

lahko podarili, bi to dobila vaša naloga.« Poleg teh nalog smo postavljali tudi različne 
razstave po Mariboru. V arhivu, v Mestni občini Maribor, na fakultetah, kjer smo 
pripravili tudi slikovno gradivo in ga potem tudi predstavljali.  
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Po hodnikih vas učenci vedno vidimo v stilu, z duhom avtoritete. Kot 

ravnateljica imate veliko dela, ampak pridete vaše učence na vsake toliko 
še vedno pogledat v učilnice. Kako se vam zdi, da se generacije otrok 
spreminjajo skozi leta? 

Rekla bi, da tudi čas, družba in sistem vplivajo na to spremembo. Vi ste zdaj generacija, 
ki je odraščala v drugem času, kot je generacija pred dvajsetimi leti. Tudi vaš pogled na 
življenje je zdaj povsem drugačen, kot je bil takrat. Seveda se generacije spreminjajo. 
Vi imate tudi več določenega znanja, ki ga generacije pred dvajsetimi leti niso imele; to 

je predvsem tehnologija in tudi način. Zato je potrebno, da se šola temu prilagaja in 
tudi učitelji. Ker zdaj ni toliko pomembno, da se poučuje faktografsko znanje, saj lahko 
to vidite na vsakem koraku. Pomembno je, da je učitelj dober režiser. Da vas zna voditi, 
vas usmerjati in vas naučiti, kako se učiti. Danes je to izrednega pomena. V tem je 
razlika med tistim časom in zdajšnjim. 

 

Se vam zdi, da učitelji na naši šoli dobro opravljajo to delo? 

 

Upam in jim tudi vedno rečem, da naj bo na prvem mestu predvsem učenec, njegovo 
znanje, njegov pristop in naj prilagajajo svoje podajanje snovi razredu, ki ga vidijo pred 
sabo. Ker tako, kot smo mi odrasli različni, ste tudi vi. Ena skupina je lahko bolj 
dojemljiva za en predmet, druga za drugega, zato se je treba letno in dnevno prilagajati 

otrokom. Žalostna sem, ker sem zelo obremenjena. Pa ne samo jaz, tudi ostali ravnatelji 
so, s povsem drugim delom; to je z raznim pisanjem, s tem administrativnim-
birokratskim delom, da mi zmanjkuje časa, da bi prišla med vas. Kajti jaz sem izredno 
rada bila v razredu in izredno rada med vami in tudi ko pridem, se mi zdi, da se mi svet 
spremeni. Torej upam, da so naši učitelji takšni, kot si želimo. Smo pa seveda različni. 

In tako kot ste vi različni, so tudi oni različni.  

 

Šolo ste – skupaj z učenci, kot ste rekli v enem izmed vaših intervjujev – v 

letu 2017 popeljali tudi do naslova »najbolj kulturna šola leta«. Ali bi lahko 
rekli, da je to največji dosežek ustanove in kaj pomeni vam? 

Ne bom rekla, da je največji dosežek, je pa eden izredno pomembnih. Kultura je vedno 
pri meni imela en poseben prostor. Izredno ponosna sem bila na naše pevske zbore, ko 
jih je še vodila gospa Kuraj, pa tudi zdaj gospa Holler. Izredno ponosna na razne 
gledališke predstave. Ravno včeraj sem gospe Arko rekla, da se mi je v spomin prikradel 
dogodek, ko je preko gledališkega kluba na odru Prve gimnazije predstavljala 

gledališko predstavo Romeo in Julija. To je ena velikih pridobitev za šolo. Moram pa 
reči, da smo jih imeli res veliko. Z gospo Bunford in z ekipo smo takrat bili izbrani tudi 
kot prva šola na Mariborskem področju na projektu preko Evropskih socialnih skladov. 
Smo izdali tudi knjigo. Ponosna sem tudi na  Erazmus+, ki ga vi vodite in na mlade 
debaterje. Tako da bi težko rekla, kaj je tisto, kar bi mi pomenilo največ. Vse, kar 

dosežemo in kar dosežete vi, je zame ena velika zmaga.  
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Pod vašim okriljem je naša šola doživela tudi 80-letnico nastanka. Kako 

ste vi doživeli ta visoki jubilej in kaj nam lahko o njem poveste? 

To je bilo eno posebno doživetje, ker smo imeli tudi (zdaj ne vem, koliko se še spomniš) 

eno posebno predstavo, ki jo je spisal gospod Bilodjerić, naš starš. Ta proslava, v 
dvorani Tabor, je bila izredno odmevna. Moram reči, da sem bila ponosna, tako na 
starše, na vas, na učitelje, da smo nekaj takega speljali, res na nivoju. Poleg tega moram 
omeniti, da je naši šoli uspelo pripraviti tudi veliko dobrodelnih koncertov, na katerih 
smo veliko prispevali v šolski sklad in tako opremili šolo z marsičim. 

  

 Nazadnje pa še. Kakšni so 
občutki, da boste zapustili to 

šolo, na kateri ste delali in bili 
toliko časa? Ali ste lahko brez 
skrbi za nadaljnje vodenje? In 
seveda, ali vas bomo učenci in 
nekdanji učenci še kdaj videli? 

Občutki so  pravzaprav različni, kako 
bi rekla … So trenutki, ko si rečem 

»No, zdaj pa je prišel  čas, ko grem in 
hvala Bogu, da grem, da se bom 
odpočila.« So pa trenutki, ko se mi v 
srce prikrade neka žalost. Da je tukaj 
ostal del mene, da so tukaj ostanki 

mojih rok na kljukah, ostanki mojih 
stopal. Da se bodo pač takrat za mano 
zaprla šolska vrata. Seveda pa bom, če 
bom povabljena, z veseljem še 
prihajala k vam in upam, da bo novo 

vodstvo nadaljevalo, nadgradilo to, 
kar smo gradili v minulih letih, saj je 
to za vsako šolo in za učence izrednega 
pomena. Predvsem si želim, da bo 
novi ravnatelj človek z veliko 

začetnico.   

                                                                                                     

Gaja Germavc Pušnar, 9. a 

 

 

Eva Grbič in Mitja Korošec, učenca 
šole v šolskem letu  2020/21 in 
ravnateljica, gospa Marta Otič. 
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LITERARNI IN LIKOVNI PRISPEVKI NAŠIH UČENCEV 

 

RAHEL DEŽ 

Stik s človekom, 

krˈ pomembna reč. 

Danes nemogoča, 

obsojajoča. 

 

Kakor rahel dež, 

počasi narašča, 

se sama v sebi obrača, 

nemogoča, 

kakor rahel dež. 

 

Kakor rahel dež, 

ravno dovolj mrzla 

za še eno odejo, 

za še eno idejo. 

 

Kako potrpeti 

do konca, 

do poleti, 

ko polni bomo svetlega sonca. 

 

Kako obdržati 

tisto, kar razpada? 

 

 

 

 

 

 

Kako ugoditi 

tistemu, ki sanja? 

 

Kakor rahel, topel dež, 

ki počasi pada 

tako, počasi shaja. 

Počasi nastaja 

kakor meč. 

 

Kakor rahel topel dež 

ima vonj. 

Lahko ima občutek veselja, 

sreče, smeha 

ali pa samote, 

brez toplote, (dobrote) 

samo majhne kapljice. 

 

Te kapljice so  

kakor ta naša samota. 

Na začetku malo, majhno, 

neškodljivo. 

Potlej se jih nabere 

in streha je kar naenkrat 

za dva odtenka sive, temnejša. 

 

                                                                                                      

Gaja  Germavc Pušnar, 9. a

 

 



 
10 MLADA RAST 

 

    Evita Zemljič, 6. d 

 

MATE IN DOMOVINA 

isatelj Mate Dolenc se v svojih delih bori za svojo domovino Slovenijo. Skozi številna 

dela in intervjuje »izpljune« svoja mnenja, skozi katera bralec prepozna, da ni 

zadovoljen s tem, kar vidi okrog sebe. Vse to je boj za domovino in problemi 

sodobne družbe. 

O njegovih trditvah menim, da so pravilne. Pisatelj je človek, tako kot mi vsi. Vsak ima 

pravico do svojega mnenja, še posebej, če s tem nobenega ne ogroža. Najbolj ga jezi to, 

da s tem nič ne spremeni, čeprav je to cilj njegovih besed, njegovega pisanja. Ne drži 

jezika za zobmi in vse pove iskreno in direktno. Takšen je. In če ne bo on na tak lep način, 

skozi zgodbe povedal tako mladim kot odraslim, kdo bo. Želi si enotno državo. Želi 

povedati, da Slovenci ne živimo tako kot prej, da enostavno ne obstaja takšen narod kot 

je bil nekoč. Skozi kaj vse je Slovenija šla, kaj vse se je Slovencem skozi zgodovino dogajalo 

… To, da so v času Primoža Trubarja prvič bili nagovorjeni s »Slovenci«, je bil velik ponos 

in moral bi ostati še danes. Mate meni, da težave nastajajo tam, kjer jih ne bi smeli imeti. 

Takšne težave želi odpraviti. Ne odpraviti. Bralcem želi približati vse probleme, s katerimi 

se morajo soočati sami. Zgodba Stoprvi medved je lahko primer. Država je potrebna 

napredka  in če bo ena izmed rešitev, da npr. ustrelijo več medvedov, bodo to morali 

storiti. Tu sta ključni ekonomija in globalizacija. Še ena izmed številnih zgodb je Čebele 

padajo z neba. Dokaz je, da danes vedno več in več stvari poteka preko interneta. Reči, 

P 
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ki so se prej lahko opravljale samo v živo, so zdaj možne preko računalnikov, mobitelov 

… Tako, kot vse to škoduje nam, škoduje tudi živalim. Pisatelj je to prikazal na prav 

zanimiv način. V vseh teh zgodbah se pisatelj odlično znajde, zato je prejemnik številnih 

nagrad. To je velik problem za vse in k temu sodijo številne posledice. V nekaterih 

zgodbah je omenjena tudi onesnaženost. Vse to se dogaja zaradi ljudi samih. Na koncu 

ne samo da vpliva  na njih, vpliva na celotno državo. Najbolj se me je dotaknila prav ta 

zgodba, iz katere izvira naslov - Kako dolg je čas. Zelo se me je dotaknila in prav razumem 

njen pomen. Poleg vsega, kar nas v življenju teži, ima zame veliko vlogo čas. Vprašanje 

velikokrat postavim tudi sama sebi. Včasih ne morem verjeti, kako je za nekoga vse hitro 

minilo, meni pa ne in obratno. To je napaka, saj je čas relativna stvar. Čas lahko omeji 

naše najljubše dejavnosti, lahko pa se »vleče v večnost«. Tako je v življenju. Kar radi 

počnemo, mine zelo hitro. Za vsakega je tista meja, ko kratko preide v dolgo, različna. 

Zaradi tega ne bomo govorili o tem. Včasih se samo vprašajte »Kako dolg je čas?« in 

poskusite najti odgovor. Ah, tukaj naletimo na še en problem… 

 

       Vanja Ljubomirović, 8. a 

 

 

Julija Bevc, 7. a 
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RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 

 

V šolskem letu 2020/2021 smo sodelovali v projektu »Mladi za napredek Maribora 2021« 

(38. srečanje) s petimi raziskovalnimi nalogami. Naloge je pripravilo 8 avtorjev pod 

mentorstvom petih  mentorjev. Raziskovalne naloge smo prijavili na petih raziskovalnih 

področjih (psihologija in pedagogika, proizvodno-tehnično področje, naravna in kulturna 

dediščina, geografija in geologija, sociologija). 

V skladu z navodili projekta smo pripravili šolsko predstavitev raziskovalnih nalog, ki je 

potekala 14. aprila 2021. Na šolski predstavitvi so vse raziskovalne naloge izpolnile pogoje 

za sodelovanje v projektu »Mladi za napredek Maribora«. V letošnjem letu so prvič vsi 

zagovori raziskovalnih nalog potekali pred komisijami na daljavo. Mladi raziskovalci so se 

tako srečali z novim izzivom in vsi so odlično predstavili svoje naloge. 

Naši mladi raziskovalci so bili pri svojem delu letos zelo uspešni. Tri raziskovalne naloge 

so prejele zlata priznanja, dve pa srebrni priznanji.  Sedmošolke Julija Bevc, Ajda Cizl in 

Tina Zavec Stojanović so pripravile prvo raziskovalno nalogo in že posegle po zlatem 

priznanju (naslov naloge, ki so jo pripravile z mentorico Mirjano Colnarič, je Bliža se železna 

cesta).  Devetošolci Jakob Benkovič,  Mitja Korošec in Maša Hauptman so tudi osvojili 

zlata priznanja – Mitja in Jakob sta pripravila nalogo o zlati mrzlici na Dravskem polju 

(mentor Urban Nedeljko), Maša pa je raziskovala srečo in zadovoljstvo med osnovnošolci 

(mentorica Branka Ribič Hederih). Srebrni priznanji sta osvojila devetošolca Vito Beton in 

Eva Grbič. Vito je tudi letos svojo raziskovalno nalogo posvetil kitari. V nalogi z naslovom 

Kitara - inštrument neskončnih možnosti je poleg teoretičnega dela sam izdelal kitaro, 

raziskoval je na proizvodno-tehničnem področju (mentorica Mojca Holler), Eva pa je 

raziskovala drugačnost v najširšem pomenu besede na raziskovalnem področju sociologija 

(mentorica Damijana Počkaj Horvat). Mitja in Vito sta dobila posebni priznanji za triletno 

sodelovanje v projektu »Mladi za napredek Maribora«, komisijo pa sta s svojo razsikovalno 

nalogo posebej navdušila  Mitja in Jakob, njuna naloga je kandidirala za izbor najboljše 

raziskovalne naloge za nagrado ZPM. 

Na državno srečanje, ki je letos potekalo 28. in 29. junija, so se uvrstile kar štiri raziskovalne 

naloge, kar je imeniten uspeh naših mladih raziskovalcev. Dve nalogi sta zlato priznanje 

potrdili tudi na državnem srečanju – naše sedmošolke Julija, Ajda in Tina so v prvem letu 

raziskovanja osvojile zlato tudi na državnem srečanju, Mitja in Jakob, ki sta v lanskem letu 

na državnem srečanju  prejela bronasto priznanje, pa sta letos osvojila zlato. Maša in Vito 

sta s svojimi nalogama na državnem srečanju osvojila srebrni priznanji  in potrdila velik 

uspeh naših raziskovalcev.  

 

Na naše mlade raziskovalce smo zelo ponosni. Čeprav je bilo raziskovalno delo v letošnjem 

šolskem  letu zaradi pouka na daljavo polno izzivov, s katerimi smo se srečevali prvič, smo 

uspešno premagovali vse ovire.  Mladi raziskovalci so dokazali, da se znajo hitro prilagoditi, 

sledili so svojemu cilju in ga tudi dosegli. Zmagovalci so ob zaključku projekta vsi učenci, 

ki so uspešno oddali raziskovalno nalogo in zaključili s svojim delom. Vsem raziskovalcem 

čestitamo in želimo, da se prihodnje leto spet srečamo na novih poteh raziskovanja, našim 

devetošolcem pa želimo, da z raziskovanjem nadaljujejo tudi v srednjih šolah. 

 

mag. Damijana Počkaj Horvat, koordinatorica za raziskovalno dejavnost na šoli 
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BLIŽA SE ŽELEZNA CESTA 

V raziskovalni nalogi smo se ukvarjale s kulturno dediščino Južne železnice na območju 

Maribora in okolice. Predstavljena je kratka zgodovina izgradnje Južne železnice med Dunajem 

in Trstom, še posebej četrta etapa, ki so jo gradili leta 1846 med Gradcem in Celjem in je 

potekala skozi Maribor. Po prihodu železnice je Maribor postal pomembno prometno in 

trgovsko središče. Z raziskovalnim delom na terenu smo ugotovile, da se je od nepremične 

dediščine ohranil pesniški viadukt, košaški tunel, železniški most čez Dravo, železniški 

kolodvor Maribor, železniška postaja Studenci, železničarske delavnice ter železničarsko 

delavsko naselje (kolonija). Njeni prebivalci so imeli svojo šolo, vrtec, trgovino in različna 

društva, ulice pa so bile poimenovane po ljudeh, povezanih z železnico. Večina nepremične 

dediščine je še vedno v uporabi, vendar so hiše prenovljene neenotno, kljub temu da so 

zaščitene. Največ premične dediščine, povezane z Južno železnico, hranijo v Muzeju Južne 

železnice v Šentjurju in Železniškem muzeju v Ljubljani, pa tudi v muzejih v Avstriji in Italiji. 

Z beleženjem ustnega izročila smo zbrale dragoceno nesnovno dediščino o življenju v 

železničarski koloniji ter o poklicih železničarja in strojevodje. V nalogi so predstavljene tudi 

ideje, kako bi osnovnošolci lahko pripomogli k ohranjanju kulturne dediščine, povezane z Južno 

železnico, in rezultati ankete o vožnji z vlakom danes.  

Julija Bevc, Julija Cizl, Tina Zavec Stojanović, 7. a 

 

 

 

   

   

   
  Državno srečanje mladih raziskovalcev,  
  Murska Sobota, 29. 6. 2021.           
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MEDNARODNI ERASMUS PROJEKT CRIMSON 

Na naši šoli se je v šolskem letu 2020/2021 začel projekt CRIMSON. Kot nadobuden debater 

sem se ga razveselil takoj, ko sem izvedel zanj. Ta Erasmusov projekt, ki ga organizira naša 

šola, stremi k učenju otrok, da znajo komunicirati, kritično argumentirati in sami presoditi, 

čemu verjeti in čemu ne. Projekt nas je skozi debato povezal z učenci drugih držav, nas 

spodbudil k učenju in komuniciranju v angleščini, prav tako pa nas je naučil kritično razmišljati. 

Učenci od 12 do 15 leta so se naučili debatirati in se postaviti na obe strani problema. 

Ukvarjali smo se z aktualnimi problemi, dotaknili smo se tudi takšnih, ki so izredno zanimivi 

in neznani. Pritegnili smo veliko novih učencev. Ti so postali uspešni debaterji ter kritični 

državljani, ki lahko samostojno poiščejo ter preverijo informacije, ki jih lahko delijo z drugimi. 

Tako širijo znanje ter pripomorejo k boljšemu svetu. 

Zame je to nepozabna izkušnja. Učenci, ki so pridobili znanje in prijateljstva, ki jih projekt 

ponuja, pa se z menoj zagotovo strinjajo. Zato me je užalostila misel na to, da bom dvoletni 

projekt, ki me je veliko novega naučil, in mi bil v veselje, moral zaključiti, ker zapuščam 9. 

razred. Verjamem, da se bodo mlajši debaterji naučili še veliko novih stvari in to jim privoščim. 

Mitja Korošec, 9. a 

 

 

  

Tinkara Rojs, 9. d 
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NESREČA NA BAZENU 

Pred sedmimi leti sva se z mamo odpravila na počitnice v Turčijo. V spominu 

mi je ostala dogodivščina, ki ni bila prijetna.  

Ob prihodu v hotel sem se razveselil, saj so imeli mnogo toboganov. Plavati še 

nisem znal, zato je bila mama ves čas ob meni. Z menoj je šla po stopnicah na 

vrh tobogana, kjer sem jo počakal, ona pa je šla nazaj v bazen in me tam ujela. 

Na njen znak sem se lahko spustil po toboganu. Rekla mi je: »Prosim, bodi 

previden, tla so zelo mokra.«  

To sva počela kar nekaj časa, užival sem in postal preveč pogumen. Mami sem 

rekel: »Lahko počakaš v bazenu, jaz pa grem sam na tobogan, saj pot že 

poznam.« Pred stopnicami je bilo vse mokro, česar nisem videl zaradi sonca. 

Spodrsnilo mi je, udaril sem se v glavo in padel v nezavest. 

Zbudil sem se na recepciji hotela z obkladki na glavi. Ob meni sta bili 

zdravnica in mama. Povedala mi je, da na srečo nimam pretresa možganov in 

da je bil samo močan udarec. 

Če bi takrat poslušal mamo, naj ne tekam, ampak hodim previdno, se mi ta 

nesreča zagotovo ne bi zgodila. Niti pomisliti ne upam, da bi moral ostati v 

bolnišnici v tujini, saj me je bilo tega vedno strah.     

                                                         

                                                         Alex Alexander Macanović Dovnik,  7. b 

 

 

      Bor Hajdinjak, 8. c 
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    Crimson Online srečanje s Francozi 
Drugo Virtualno srečanje s Francozi je potekalo 7. 12. 2020 preko aplikacije ZOOM. Tam smo 

predstavili svoje božične okraske, ki smo jih izdelali iz odpadnega blaga. Na ZOOM srečanju 

smo se vključili učenci OŠ Franceta Prešerna Maribor in učenci iz College-a LES FRERES LE NAIN 

iz Laon-a. Sodelovalo je 8 učencev iz naše šole in 10 učencev iz Laon-a. Učenci iz College-a LES 

FRERES LE NAIN so bili pod vodstvom mentoric Marylise Vivier in Emilie Marin, učenci iz OŠ 

Franceta Prešerna Maribor pa pod vodstvom mentorice Marjetke Bunford Selinšek. Tam smo se izurili 

v veščinah angleščine. Bilo je zelo fajn in upam, da bomo dobili priložnost, da se vidimo tudi v živo, v 

Mariboru ali v Laon-u. 

Irina Nežić, 6. a 

 

 

 

Nejc Mužerlin, 9. a 
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POMEMBEN DAN 

Smučanje je del mojega življenja. Smučam namreč že, odkar pomnim. 

Nisem še imela pet let, ko sem prvič stala na smučeh. Vsi lepi in tudi težki 

trenutki so povezani s smučanjem. 

Vsako leto sem nestrpno pričakovala zimo. Zame je to najlepši del leta. Ta 

zima pa mi je ostala v še lepšem spominu. Starša sta mi po dveh letih 

končno dovolila, da se lahko priključim tekmovalnemu športu. Do sedaj sem 

ju vsako leto prosila, a ni bilo uspeha. Povedala sta mi, da je šola na prvem 

mestu, da ne bo lahko, ker bom veliko odsotna. »Vse bom zmogla,« sem 

jima govorila. Bila sem srečna. Sedaj me je čakal le še preizkus mojega 

smučarskega znanja pri trenerju. 

Bilo je mrzlo decembrsko jutro. Zunaj je bila še tema, ko me je mama 

zjutraj zbudila. Pripravila mi je zajtrk. Vedela je, da je ta dan zame zelo 

pomemben. Čeprav me je zvijalo v trebuhu, tega nisem pokazala. Tako 

dolgo sem čakala na ta dan. »Vse bo v redu,« mi je mama rekla na odhodu 

in me objela. Ata me je peljal na Pohorje. Nikoli prej se mi ta pot ni zdela 

tako dolga kot tisto jutro. Na vrhu sta me že čakala trenerja. Poznala sem 

pomočnico Tino, s katero sem doslej že smučala, glavnega trenerja pa sem 

takrat videla prvič. »Zdravo, Maruša,« me je pozdravila Tina. Odzdravila 

sem. »Zdravo, jaz sem Rok,« me je pozdravil še trener. Srce mi je močno 

utripalo. »Pridi za menoj,« je rekla Tina in spustili sva se z vrha. Med 

smučanjem je Rok samo opazoval. Kasneje naju je ustavil in dejal: 

»Pripravljena si, pridi jutri na trening.« Takrat se mi je odvalil kamen od 

srca. Tina me je objela in se mi nasmehnila. Bila sem presrečna.  

Od takrat je smučanje postalo del mojega vsakdana. Čeprav so treningi 

naporni in ne mine dan brez njih, se trudim biti dobra v šoli, saj si življenja 

brez smučanja ne predstavljam. 

 

       Maruša Bosiljevac, 7. a 

 

 



 
18 MLADA RAST 

 
      Maruša Bosiljevac, 7. a

 

 

 

Rada imam med, 

on je pravi ded.  

Med nam da čebela, 

ko ga popije, 

pa je debela. 

Tale roža  

je njena koža, 

roža raste na vrtu, 

ki se približuje krtu. 

 

Iva Pisanec, 5. a 

 

 

 

 

Letela, letela 

je ta mala čebela. 

Rožo opazi in 

jo Božo zgazi. 

Na vrtu pa krt, 

ki čaka na led, 

a čebela mu prinese med. 

Čebelica mala, 

za med je garala, 

a krt jo je vrgel čez plot. 

 

Eva Mrevlje Predan, 5. a 

 

 

 

Bil je en vseved, 

ki je oboževal med. 

Med je izdelala čebela, 

ki jo je klical strela. 

Čebela mu je sedla na 

kožo, 

saj je imel v rokavu za 

Metko rožo. 

Ko pa je odšel na vrt, 

ga je ugriznil en krt. 

 

Maksim Kesić, 5. a 
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ČAROBNI PSIČEK 
              Za rojstni dan sem si zažela psa. Komaj sem čakala, da pridem domov, kjer me je 
čakala zabava, za katero nisem vedela. 
     Prispela sem domov. V hiši se bilo vse tiho. Vstopila sem v dnevno sobo, ki je bila vsa 
okrašena in polna balonov. Naenkrat so se prižgale luči in moje prijateljice so zakričale. Od Ane 
sem dobila pasjo ovratnico, od Nike povodec in od Inje kost. Nisem vedela, kaj se dogaja. Mami 
mi je podarila veliko, težko škatlo. Odprla sem jo in v njej je bil psiček. Zelo sem se ga 
razveselila. Poimenovala sem ga Piki po njegovi piki na repu. 
    Čez nekaj dni, ko sem s Pikijem šla na sprehod, mi je pobegnil. Klicala sem ga in klicala. 
Naenkrat sem zaslišala visok glas. Piki se je vrnil k meni in mi začel razlagati, kako zelo sovraži 
mačke, srne in ostala živa bitja. Zelo sem bila začudena, da Piki govori tako lepo in gladko. Celo 
pot domov sva se pogovarjala. Govoril mi je, da ne more pojesti toliko hrane, kot si želi. 
   Doma sem povedala staršem, ki sta me čudno gledala. Zato sem jima želela pokazati, a Piki 
ni spregovoril. Ko sva spet bila sama, sem ga vprašala, zakaj ni pred starši govoril. Povedal mi 
je, da mora to biti najina skrivnost. 
   S Pikijem sva bila dobra prijatelja. Nihče nikoli ni izvedel, da moj čarobni psiček govori. 
 

                                                                 Ajda Hojnik 5. d, Podružnična šola Razvanje 
 

 

 

          Ida Ula Florjančič 3. d 
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MARTIN KRPAN  

       

Martin Krpan, povsod poznan, 

gre s kobilo noč in dan. 

Čez hribe in doline njuna pot se vije, 

zlo dal´č od domovine. 

 

Ko mu cesarica vse je dala, 

posledic se je bala. 

Da hčer bi izgubila, 

mu pamet je solila. 

 

Martin Krpan, povsod poznan, 

gre s kobilo noč in dan. 

Čez hribe in doline njuna pot se vije, 

zlo dal´č od domovine. 

 

Da dreves ne bo nič več, 

ta strah je bil boleč. 

Le kaj bi storila, 

da se bi ga znebila. 

 

Le kaj bi storila, 

da se bi ga znebila. 

 

 

 

 

 

Mu podarila je pijačo, 

in vso jedačo. 

Bil je res pazljiv, 

da ne bi kaj razlil. 

 

Martin Krpan, povsod poznan, 

gre s kobil´co noč in dan. 

Čez hribe in doline njuna pot se vije, 

zlo dal´č od domovine. 

 

Dunaj je resnično lep, 

tja vrnil se bo spet. 

Cesarica pa je besna, 

ker bo njegova hiša iz macesna. 

 

Martin Krpan, povsod poznan, 

gre s kobil´co noč in dan. 

Gre s kobil´co noč in dan. 

 

Čez lok in plan, 

nikoli sam. 

S soncem obsijan.                                                  
                                                                  

 Julija Bevc, 7. a  

 

  
      Pia Colnarič, 6. d 
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       MARTIN KRPAN  

 

   Jasmina Havziji, 7. c 
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KRALJ MATJAŽ NA OBISKU 

Bil je še en navaden, dolgočasen sončen dan. Kaj dolgočasen, bil je vznemirljiv, saj sva z Jašo praznovala 

12. rojstni dan. Hotela sem, da bi bilo nekaj zelo posebnega, zato sem povabila svoje prijatelje Brino in Anžeta 

iz Ljubljane, Juto in Jakoba iz Tržiča, Lovra ter Ajdo in Marušo iz Maribora. Ko so prišli, smo se najprej do 

sitega najedli, potem pa smo se pogovarjali. No, ne vsi, Jakob in Anže, ki sta bila mlajša od nas, sta šla 

sestavljat kocke, ki sem jih imela v omari. Nisem vedela, kaj gradita, a videti je bilo, da se zabavata. Mi pa 

smo le sedeli in se smejali drug drugemu.  

 

Kar naenkrat sta iz sobe s svetlobno hitrostjo pridrvela Jakob in Anže in se nam vrgla v naročje. Vsa zasopla 

in prestrašena sta lahko povedala le: »Julija … v tvoji sobi … je … en gospod …« Drugi pa je rekel: » 

Vprašal …  naju je … kje, kje je …«. »Kkkar pppojavil se je …« je spet rekel prvi. Postrani sem ju 

pogledala, saj sta se rada šalila. A to ni delovalo kot šala.  

 

»Gospod?« Ker staršev ni bilo doma, sem bila za hišo odgovorna jaz. Vstala sem, da bi odšla pogledat. Tudi 

Lovro je vstal in šel z menoj. In res, v sobi je bil zelo star gospod. Ravno se je lotil mojega radia in ga čudno 

gledal, kot da še nikoli ni videl česa takega. »Oprostite, kdo se?« se je na koncu opogumil Lovro. Gospod 

se je obrnil. »Jaz, mladenič, sem kralj Matjaž.« Z Lovrom sva se spogledala. Tako njemu kot meni ni bilo nič 

jasno. Kralj Matjaž? Ni on živel že pred davnimi časi?  Recimo, da sva mu verjela. Ko sva se vrnila v dnevno 

sobo, sta se Jakob in Anže skrila za sestrina hrbta. Kralja sem posedla na kavč in odšla v kuhinjo, da bi mu 

skuhala čaj. Za menoj je v kuhinjo pridrsala Ajda. »Ga poznaš?« je vprašala. »Ne. Ampak trdi, da je kralj 

Matjaž. Saj veš, tisti, ki že tisočletja spi pod goro Peco,« sem ji odvrnila. »Aaaa! Tisti Matjaž. Čakaj malo. 

KAJ?« je bila spet zmedena Ajda. »Glej, najbolje, da se pogovorimo z njim,« sem ji tudi sama nekoliko živčna 

odgovorila.  

 

In res, ko sem mu prinesla čaj, nam je povedal celotno zgodbo. Začel je: »Dolga leta sem vladal svojemu 

kraljestvu. Pošteno in odgovorno. Vsi so me imeli radi, ko je naenkrat skozi grajska vrata prišel moj nevoščljivi 

brat. Rekel je, da me bo za zmeraj poslal v drugi svet in da bom lahko prišel nazaj le, če bom našel svojo 

krono, ki jo je skril nekje v tem svetu. Pričaral je vrtinec in me potisnil vanj. Pristal sem tu.« Kralj je vstal in 

se odpravil proti televiziji. Potrkal je po njej in vprašal: »Kaj pa je to?« »To je televizija,« se je oglasila Juta. 

»Kaj?!« je bil sedaj še bolj zmeden kralj. »To je nekakšna vrsta tehnologije,« mu je poskušal razložiti Lovro. 

»Teknono-kaj?« je poskušal ponoviti Matjaž. Ste mislili tehnologija?« se je nasmehnila Ajda. »Ja ja! To to!« 

Obraz se mu je nagubal. »A veste, kaj to pomeni?« se je obrnil proti nam. »Seveda,« se je oglasila še 

Maruša. »To so naši telefoni, televizija, radio …« Matjaž jo je čudno pogledal. »Kaj?« Na pomoč ji je 

priskočila še Brina. Iz svoje torbe je vzela telefon. »To je telefon,« mu ga je pomolila pod nos. »In to je 

televizija,« je pokazala na televizijo v sobi. Kralj si je previdno ogledoval telefon. »Kaj počneš z njim?« je 

rekel še bolj zmeden. Ko smo mu povedali vsak nekaj o televiziji in telefonu, se je Matjaž stresel od groze. 

»KAJ? Kako lahko živite s temi stvarmi. Nikoli ne opazujete narave, rož, gora, neba in sonca brez telefona?« 

Vsakega posebej je premeril od glave do pet. »Ja, kako pa ste oblečeni? Nimate punce oblek, fantje pa 

pumparic?« Spogledali smo se. In se zasmejali. »Gospod, v modernih časih ste!« je še vedno v smehu rekel 

Jaša. »Pridite z nami, gremo na zrak. Razkazali vam bomo mesto in se podali na lov za vašo krono ter posneli 

filmček,« je dobil idejo Jakob. Razmršila sem mu lase in dejala: »Kako dobra zamisel. A nekaj moramo prej 

urediti.« Pogledala sem kralja, nato pa še punce. Pokimale so. »Je kaj narobe?« je vprašal Matjaž. »Takšni 

ne morete hoditi po mestu,« je rekla Brina. »Se vam bodo smejali!« je dodala Maruša. »Ajda, Brina, ko bosta 

pripravljeni,« sem dejala. Saj sta se najbolj spoznali na modo. »Rabim … Hmmm …« je razmišljala Ajda. 

»Kavbojke!« je izstrelila Brina. »In športno majico!« je dodala Ajda. »Že prihaja,« sem potrdila in odhitela 

po očetova oblačila. S seboj sem prinesla še nogavice in superge.  
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Ko se je kralj preoblačil, smo se mi dogovarjali za pot in razmišljali o najbolj možnih krajih, kjer bi lahko bila 

skrita krona. Ideje so kar prihajali iz nas. »Park!« je rekel Anže. »Gledališče!« sem predlagala. »Prodajalna s 

kostumi!« je dejala Brina … Končno je prišlo nekaj, za kar sem bila kar presenečena, da se nisem sama 

spomnila. »Julija, ali še imaš dostop do depojev in razstav v muzeju tvoje mame?« je na koncu dejal Lovro. 

»Seveda imam. Čakaj malo! Lahko bi bila tam nekje!« Ideje so še kar padale kot dež z neba. Ko smo imeli 

že dolg spisek, kam bi lahko šli, me je Jaša potegnil na stran. »Julija! Kaj pa najin rojstni dan?« Obraz se mi 

je zresnil. »Ne skrbi, gotovo se bomo imeli izjemno. Šli bomo na pustolovščino. Verjemi, da bo to najboljši 

rojstni dan do sedaj.« Nasmehnil se je in odgovori: »Prav, ti že veš!«  

 

Ko je bil kralj pripravljen, smo se odpravili na pot. Začeli smo pri moji babici, ki v kleti hrani veliko starih 

svari. NIČ. Nadaljevali smo pri Marušini babici, ki tudi hrani veliko starih svari. NIČ. Pogledali smo v trgovino 

s staro šaro. NIČ. Odpravili smo se v mesto, na drugo stran mostu. Začeli smo kar v parku. NIČ. Ko smo 

prišli že proti koncu našega seznama, je Matjaž zavzdihnil: »Nikoli je ne bomo našli. Ta moj brat. Ko ga 

dobim v svoje roke …,« se je jezil. »No, no, nikar se ne jezite. Seveda jo bomo našli,« sem bolj sebi kot 

njemu rekla jaz. Vsi so utihnili, saj je večina dvomila v to. »Imamo še dve lokaciji, ki ju lahko obiščemo,« 

sem prekinila nerodno tišino. »Prav imaš. Ne smemo odnehati!« me je podprl Jaša. Tako smo odšli naprej 

iskat srečo v muzeju. Mamine sodelavke so nas že na vhodu prijazno pozdravile. »Oo, Julija! Si pripeljala 

prijatelje na ogled muzeja?« je vprašala ena. »Ne, prišli smo pogledat, če imate slučajno …« Ajda me je 

sunila v trebuh. Utihnila sem. »Hotela je reči, da smo si prišli ogledat samo razstavo MEŠČANSTVO,« je 

poskušala rešiti zanko Ajda. »Ja, natančno to. Kar za mano,« sem potrdila. In res, da ne bi bilo sumljivo, smo 

se najprej odpravili na ogled razstave. Razdelili smo se v pare, da bi lahko našli krono, saj je muzej zelo velik. 

Da ne bi vzbujali pozornosti, je Jakob šel z Brino, Anže pa z Juto. Maruša je šla z Matjažem, Ajda z Lovrom, 

jaz pa z Jašo. Po dobri uri iskanja smo se spet zbrali na istem mestu. Preiskali smo celoten grad, a nismo 

našli ničesar. Zahvalili smo se in se odpravili v gledališče.  

 

Tam nas je že čakal Ajdin stric, ki dela v gledališču. Tudi gledališče je bilo ogromno. Bilo je tako veliko, da 

bi se lahko še kdo izgubil v njem. Da bi to stvar rešili, smo se povezali preko telefonov. Matjaž je samo gledal. 

Niti približno mu ni bilo jasno, kaj se dogaja. »Tako se bomo sedaj slišali, ne da bi kričali?« je zmedeno 

vprašal. »Ja!« smo mu vsi v en glas odgovorili. Skomignil je z rameni. Spet smo se razdelili in se napotili 

vsak v svojo smer. V gledališču sem bila že neštetokrat. Tako med publiko kot med nastopajočimi, zato sem 

približno nekaj že vedela o tej hiši. Tudi Ajda je bila že velikokrat v zaodrju. Zaradi strica, seveda. V bližini 

velike dvorane smo morali biti čisto tiho. Pravkar je bil na sporedu balet Smrt v Benetkah. V tej predstavi sta 

nastopala moja najljubša baletnika. Eden celo v glavni vlogi. (Igral je smrt.) Ustavila sem se in ga občudovala. 

Med premorom sem dobila celo njegov avtogram in nekaj »selfijev«. Kar naenkrat se je za menoj nekdo 

odkašljal. Sunkovito sem se obrnila, saj sem se zavedala, da ne bi smela biti tu. Na srečo je bil le Jaša. Z 

dvignjeno obrvjo me je pogledal. »Ti še veš, zakaj smo tu?« ja vprašal. »Seveda!« sem odgovorila. »Se ti 

zdi, da je sedaj dober čas za avtogram?« Skomignila sem. Tedaj se je iz telefona pojavil zvok. »Karamelna 

svinčnika (takšno je bilo najino skrivno ime), sta tam? Mislim, da sva z Jakobom nekaj našla, a potrebujeva 

vajino pomoč,« je rekla Brina. »Sva že na poti, Čokoladna mafina (tako sta se imenovala onadva),« sem 

rekla. »Samo eno vprašanje. Kje sta?« »Pred kostumsko sobo v 2. nadstropju.« Takoj sem vedela, kje je to. 

Jaša mi je komaj sledil, a v nekaj minutah sva bila tam. »Kaj je narobe?« je vprašal Jaša. »Vrata so zaklenjena. 

Ne moremo noter,« je odgovoril Jakob. »Pokličimo Ajdo. Mogoče ima njen stric ključe,« sem predlagala. 

Po kakšnih desetih minutah čakanja sta se izza ovinka prikazala Lovro in Ajda. Za njima je korakal Ajdin stric. 

V rokah je držal ključ. Odklenil je. Soba je je bila polna kostumov. Juta je iz svojega nahrbtnika potegnila 

detektor kovin. »To je dedkov detektor kovin. Ker je krona kovinska, jo bo gotovo zaznal. In res, detektor 

kovin je resnično zaznal krono. Čeprav po dolgem času, a jo je in samo to šteje. Kralj Matjaž je bil presrečen. 
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»Stric! Jo lahko vzamemo? Sicer je zgodba dolga in je ne boš razumel,« je svojega strica vprašala Ajda. »No, 

če vam je res tako pomembna, jo pa imejte. Te predstave ne bomo več ponovili,« je nekoliko zmedeno 

odgovoril stric. »Katera predstava je bila?« je iz radovednost vprašal Anže. »O kralju Matjažu. Saj poznate 

njegovo zgodbo, kajne?« nas je vprašal stric. Spogledali smo se in planili v smeh. »Oh, pa še kako jo 

poznamo,« je smeje odgovorila Maruša. 

  

Poslovili smo se od zmedenega strica in se odpravili nazaj domov. Kralj se nam je vso pot zahvaljeval. 

»Resnično hvala. Brez vas je ne bi nikoli našel.« A ko smo prišli domov, se je namuznil in dejal: »No, tudi s 

tehnologijo se da marsikaj rešiti.« Ko si je kralj Matjaž posadil krono na svojo glavo, se je pred njim pričaral 

čarobni vrtinec. Preden ga je potegnilo vanj, nam je še dejal: »Kmalu pridem po vas in vas popeljem v svoj 

čarobni svet pod goro Peco; med ptičje petje, gozdove, žuboreče potoke, plitka jezera, plašne gozdne živali, 

dišeče gorske rože in seveda v svoj čarobni grad. V svet brez telefonov in tehnologije. Zame je prečudovit.« 

Vsi smo začudeno pogledali Matjaža in se mu nasmehnili. Rekla sem: »Z veseljem pridemo in telefone bomo 

pustili doma!« Zapihal je veter in vrtinec je Matjaža odnesel proti Peci. Zaklical nam je še: »Na svidenje, 

ljudje moji, na svidenje in hvala za pomoč!« Pomahali smo mu v slovo in tako se je končal najboljši rojstni 

dan, kar sva jih z Jašo praznovala. 

 

Julija Bevc, 7. a 
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NAVIDEZNE OVIRE 

 

Klik, klik ves dan, 

štiri mesece garam. 

Od osmih do dveh  

gledam kvadrate, 

pogrešam obraze. 

 

Nato učitelj naznani: 

»Konec za danes, pojdite ven, otroci 
dragi!« 

Mislim, da ne razume, 

moj dan se s šolo ob dveh ne konča, 

me čakata kasneje 

še ZOOM ali dva. 

 

Ko v šolo se vrnemo, 

poviša se stres, 

spet manj spim, 

zdaj skrbi me zares. 

Pričakovanja visoka, 

tekmovanja vsak dan, 

z velikim »nasmehom« 

pričakam še maj. 

 

 

 

 

 

 

Vsaj prijatelje spet vidim, 

Njega ... pa še koga 

in zaradi tega, 

kljub stresu nisem več tako uboga. 

 

Hvala bogu, tudi odbojka je spet tu! 

Prinaša veselje  

in zaradi nje se lažje podam 

v vsak naslednji dan. 

 

Ko tako ozrem se nazaj in pomislim, 

morda tako hudo ni in so krive le moje 
misli. 

Toliko navideznih ovir, ki mladost jih 
prinaša, 

pred mano stoji in me okrog prevrača. 

A, kaj ko se vse rešiti da, 

saj tukaj res ni ovire, so samo prave 
izbire! 

 

Tedaj se spomnim še tega: 

Hvaležna sem, da mi je usojeno živeti, 

se smejati in rada imeti. 

                                                                                                 

Maša Hauptman, 9. d 
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Izdelki učencev iz podružnične šole v Razvanju. 
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DEČEK V PUŠČAVI 

Bila sem stara osem let, ko smo z družino odpotovali v Egipt. 

Do hotela so nas odpeljali z luksuznim avtobusom in prispeli smo v čudovit, urejen 

hotel. Dan po prihodu smo se odločili, da pojdemo v puščavo, vse tja v daljavo. Bilo je 

neizmerno vroče, ko smo prispeli. Z velikim avtom so nas skozi pečine odpeljali 

tamkajšnji delavci. Občutila sem obilo adrenalina. Bila sem zelo vesela. Ko smo 

prispeli, sem videla puščavske beduine ter kamele. Ob vsem navdušenju sem se 

odločila, da bom jahala kamelo, ki so v resnici večje, kot sem pričakovala. Bilo je 

čudovito.  

Vročina tega dne me je utrudila, zato sem kmalu hotela nazaj in se ohladiti v hladnem 

bazenu. Nato pa sem zagledala dečka moje starosti, ki je z umazanimi, utrujenimi 

rokami delal in skrbel za živali v puščavi. Kljub vsemu je bil nasmejan, a zagotovo mu 

ni bilo lahko. »Pridi, fotografija, ni problema, « je rekel v polomljeni angleščini. Stopila 

sem do njega in bilo mi je zelo neugodno. Fotograf je rekel: »Nasmehnita se in 

pomahajta.« Potrlo me je, da sem bila tako sitna zaradi vročine, da nisem pomislila, da 

mora najbrž on to prestajati ves dan.  

Kmalu smo se odpravili domov. Tiho sem sedela v avtomobilu, z mislijo na tistega 

revnega dečka, ki bo jutri spet stal na vročem soncu in se smehljal obiskovalcem. 

                        Sofia Boroja, 7. b 

 

 

 

            Sofia Boroja, 7. b 
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ČUDNO POTOVANJE 
 
      Plula sem z ladjo. Kar naenkrat se je ustavila na čudnem otoku. Stopila 

sem z ladje. Sprehodila sem se po otoku in zagledala gozd. 
    V gozdu sem zagledala človeške stopinje. Sledila sem jim in zagledala 
človeka. Ustrašila sva se en drugega. Umirila sva se in se predstavila. 

Zašepetal je, da je on Brin. Jaz pa sem mu rekla, da sem Sara. Zanimalo ga 
je, kako sem pripela na otok. Povedala sem mu celo dogodivščino. Nato sva si 

pripovedovala, kako živimo v naših državah. Sprehodila sva se do njihovega 
naselja, kjer mi je predstavil svojo družino. Bilo je koliščarsko naselje. Malce 
me je bilo strah. Naslednji dan sem šla z njim na ribolov. Ujela sva veliko rib. 

Spekla sva jih in se najedla. Bil je čas, da se vrnem domov. Pred odhodom mi 
je Brin podaril leseno piščalko. 

 
          Stopila sem na ladjo in odplula domov. Ko sem se zbudila, nisem vedela, 
če sem to sanjala ali se mi je to resnično pripetilo. 

                                               
                                                  

 Sara Puhek 4. d, Podružnična šola Razvanje 

 
 

 
Sara Letnik, 3. d 
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MARTIN KRPAN  
 

Ti, ki si tihotapil sol, 

več kot tono je in pol, 
si na Dunaju pristal 

in Brdavsa sam pregnal. 
 

Za orožje rabil si sekiro, 
a tu si si postavil oviro. 

Posekal lipo si debelo 

in opravil svoje delo. 
 

Cesarica ni bila vesela, 
od jeze bi lahko kar poletela. 

Cesar pa ti ponudil je cesarično, 
lepo fino gospodično. 

 
  Ti nisi vojak in ne bedak. 

  Ti si slovenskega rodu junak. 
 

         
 

Katarina Korpič, 7. a 
 

 
 

NATEČAJ 

Zgodba, o kateri bom pisal, se je zgodila v vrtcu. Bila je najstarejša skupina, se mi zdi. Imeli smo 

zanimiv natečaj na temo naravne katastrofe. 

Narisal sem potres in s to risbo zmagal na natečaju. Presenečen sem bil, saj sem mislil, da so 

moje risarske sposobnosti slabe in nisem pričakoval zmage. Bil sem povabljen v gasilski dom, 

kar je bila nagrada. Tako sva se z vzgojiteljico odpravila do gasilskega doma in tam sta me 

čakala starša. Vsi so bili lepo oblečeni na ta poseben dan. Dobili smo darilno vrečko, ki je 

vsebovala spomin in sladkarije. Po prireditvi so me starši in vzgojiteljica vprašali: »Kako si se 

počutil danes?« Odvrnil sem: »Odlično!« 

 

Zelo sem bil vesel, da sem osvojil nagrado in bilo mi je tako všeč, da se še danes spominjam 

tega dogodka. 

                                                                                                            Bine Mati Regvat, 7. c 
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      Dimitrije Žunić, 6. b                                                                                            

 

PREBUDIL SE JE KRALJ MATJAŽ 

Letošnjo pomlad se je zgodilo to, kar smo Slovenci čakali že nekaj stoletij. V podzemlju Pece 

se je spečemu kralju Matjažu brada devetkrat ovila okoli kamnite mize. Gora se ja stresla in 

prebudil se je. 

Zapustil je jamo in skozi rov odšel na plano. Spomnil se je, da se je nazadnje bojeval s Turki. 

Zunaj je bil lep, sončen dan. V pomladnem jutru je zaslišal ptičje petje in zagledal polje cvetočih 

zvončkov. Bilo je nenavadno mirno. Oziral se je, da bi ugledal turško vojsko, vendar je ni bilo 

nikjer. Odpravil se je na pot in odšel v dolino. Med potjo je opazil, da je vstopil v popolnoma 

nov svet. Okolica je bila drugačna. Ljudje so se vozili v nekakšnih barvnih škatlah in stanovali 

v prelepih belih hišah. Srečal je veliko ljudi, ki so bili drugače oblečeni in so ga začudeno 

gledali. 

Navdušen je bil, saj danes med ljudmi vlada mir, hkrati pa ga je žalostilo, da še vedno obstajajo 

razlike med ljudmi. Nekateri so bogati, drugi pa revni. 

Zaradi tega spoznanja je sklenil, da bo spet zavladal Slovencem in odpravil neenakosti med 

njimi. 

               Tina Zavec Stojanović, 7. a 
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       Tina Zavec Stojanović, 7. a 

 

AJDA IN SLOVENCI 

 

V vzhodnih deželah očetje so stanovali, 

kjer niti oblačka na nebu ni bilo. 

So zlata in bogastva imeli brez mere, 

medtem pa ljudje kar množili so se. 

 

So oče se napotili do drugih selišč, 

ko jim sama boginja da zrno in reče: 

''Kjer zrno vsadite in ga lahko gojite, 

le tam ostanite!'' 

 

Zrno pa zraste le na Slovenskem. 

Se je belo razcvetelo, sad prineslo. 

Slovenci še danes sejejo ajdo, 

ko je le suša ne pritisne ali slana popari. 

 

Ajda Cizl, 7. a 

 

 

 

 

 

AJDA IN SLOVENCI 
 

 

V vzhodnih deželah naši očetje so živeli 

in obilo vsega so imeli. 

 

Čez čas so se pomnožili 

in drugih selišč se iskat napotili. 

 

Boginja jih je obdarovala, 

zrno jim je dala in dejala: 

 

»Koder koli boste potovali, to zrno vsadite, 

kjer ozeleni in zraste, tam ostanite, 

kjer pa ne, dalje se napotite.« 

 

Zrno ni nikjer ozelenelo, 

le v zemlji slovenski se je belo razcvetelo. 

 

Slovencem se je sreča nasmehnila, 

ker ajda je bogato obrodila. 

 

     

 Tina Zavec Stojanović, 7. a 
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PISMO PETRU KLEPCU 
 

 

Dragi Peter Klepec! 

 

Zanima me, če bi hoteli  s svojo izjemno močjo pomagati ljudem, ki jo potrebujejo. Starejšim 

ljudem bi pomagali nositi svari iz trgovine, da se ne bi preveč utruditi. Če bi v vaši bližini 

iztiril vlak, bi ga vi lahko s svojo močjo postavili nazaj na tračnice. V stiskalnicah olja bi 

lahko z vašo pomočjo stisnili več olja kot kadar koli v zgodovini. Otrokom bi na morju lahko 

služili kot »metalec« v vodo. Otroci bi bili gotovo presrečni. Tudi pri urejanju stanovanj bi 

lahko pomagali, tako da bi nosili težke eksponate. Seveda bi vaša pomoč prišla prav tudi 

pri naravnih nesrečah, kot so poplave, potresi in izbruhi vulkanov. Pri poplavah bi zagradili 

ulice, da voda ne bi mogla doseči hiš. Pri potresih bi lahko odstranjevali ruševine in gradili 

nove hiše. V krater vulkana bi lahko zmetali velike skale.  

Imam še eno vprašanje. Ali imate še kakšno drugo skrito moč? Mogoče, da lahko zelo hitro 

tečete? S tem bi zlahka ujeli tatove.  

 

Vesela bom vašega odgovora. 

 

Prijazen pozdrav 

                                                                                       

                                                                                            Julija Bevc, 7. a 

 

 

         Nejc Vider 6. a 
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SREČA IN ZADOVOLJSTVO MED OSNOVNOŠOLCI 

Letos sem za program Mladi za napredek Maribora na področju psihologije in pedagogike, 

pripravila raziskovalno nalogo z naslovom Sreča in zadovoljstvo med osnovnošolci. Zanjo sem 

se odločila, ker sem v zadnjem času zaznala, da se o dobrem počutju mladostnikov, dosti 

govori, spremembe pa se ne dogajajo. Problem je tudi v tem, da šolski sistemi v večini držav 

temeljijo na učnih načrtih, redkokje pa se ukvarjajo z dejanskim počutjem učencev. Sicer 

se učitelji vedno bolj zavedajo, da je potrebno razvijati celovitega otroka, vendar jih sistem  

omenjeno  usmerja predvsem na akademske dosežke, časa za dobro počutje in srečo pa je 

malo. 

Po pregledu strokovne literature sem si postavila cilje, glede na njih pa hipoteze: 

H1 - Večina vprašanih razlikuje srečo od zadovoljstva. 

H2 - Več starejšim kot mlajšim učencem je pomembno, da so srečni. 

H3 - Več fantov kot deklet poroča o tem, da so srečni in zadovoljni. 

H4 - Večina vprašanih za doživljanje sreče pripisuje največji pomen socialnim odnosom z 

družino in z vrstniki, potem šolskemu uspehu in nato materialnim dobrinam. 

H5 - Večina vprašanih meni, da je več takšnih, ki imajo dober uspeh in so zato srečni, kot 

takšnih, ki so srečni in imajo zato dober uspeh. 

H6 - Večina vprašanih je srečnejših v času šolanja v šoli kot na daljavo. 

Nato sem pripravila anketni vprašalnik v spletni (1ka) obliki, ki je vključeval 11 vprašanj 

različnih tipov: vprašanja odprtega ter zaprtega tipa in 5-stopenjska ocenjevalno lestvico in je 

avtorsko delo. Reševanje je potekalo med 2. in 10. februarjem in je trajalo približno 10 minut. 

Učitelji, ki so učencem povezavo posredovali, niso poročali o težavah, je pa bilo veliko (55) 

anketnih vprašalnikov tako pomanjkljivo rešenih, da jih nisem vključila v obdelavo. Ustrezno 

rešenih je bilo 102 vprašalnikov, ki so pri obdelavi predstavljali 100 %. Reševanje je potekalo 

med učenci zadnjega triletja naše šole. Sedmošolci so predstavljali 27,45 %, osmošolci 23,52 

% in pa devetošolci 49,01 %. Dekleta so predstavljala 59,80 % vseh vprašanih, fantje pa 40,19 

%.  

Pridobljene podatke sem predstavila s pomočjo grafikonov ter zapisala interpretacijo. Glede 

na pridobljene podatke sem potrdila H1, H3, H4, H5 in H6, ovrgla pa sem H2. Pri posploševanju 

rezultatov je potrebno imeti zadržke, saj sem raziskavo izvedla le na naši šoli. 

Predlagam tudi nekatere izboljšave in sicer glede na vzorec ter vsebino. Več pozornosti bi 
morala nameniti tudi zadovoljstvu osnovnošolcev zadnjega triletja in ne samo sreči, v vzorec 
pa bi lahko vključila tudi učence 1. in 2. vzgojno izobraževalnega obdobja in njihove rezultate 
primerjala z rezultati učencev 3. vzgojno izobraževalnega obdobja. Takšen je bil na začetku 
tudi moj načrt, vendar sem ga zaradi epidemije spremenila. Prav tako bi bilo zanimivo videti 
rezultate, ki bi jih dobili na drugih šolah. 
 
Moja naloga prispeva k družbeno odgovornemu ravnanju, saj si vsi želimo srečnih in 

zadovoljnih mladostnikov, ki predstavljajo prihodnost vsake skupnosti, kar pa lahko dosežemo 
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samo tako, da sreči in zadovoljstvu posvečamo pozornost kot v tej nalogi.  Želela bi si, da 

naloga spodbudi šolo kot organizacijo k premisleku o posvečanju večje pozornosti sreči med 

osnovnošolci, saj konec koncev prav ti velik del dneva preživijo v šoli. Kot osnovnošolka 

sistema ne morem spreminjati, lahko pa predlagam in pomagam ustvariti poučne teme o sreči 

in zadovoljstvu, ki bi se predstavile ostalim učencem. Morda bi se lahko v prihodnosti 

ustanovila tudi interesna dejavnost, ki se bi s tem ukvarjala.  

Upam, da bomo z večjim ozaveščanjem in s spremembami v življenjih otrok in mladostnikov 

pripomogli k njihovemu boljšemu delovanju v prihodnosti ter da bo tako svet (vsaj malce) 

boljši. Nenazadnje naj bi bili srečni ljudje redkeje hudobni, kruti ali nasilni in naj bi imeli boljše 

odnose kot tisti, ki niso srečni.  

Še enkrat bi se rada zahvalila svoji mentorici ge. Branki Ribič Hederih za hitre odzive, strokovne 

nasvete in spodbudo. Pa tudi učiteljici ge. Branki Arko za lektorski pregled naloge in g. Boštjanu 

Strnadu za tehnične napotke pri izvedbi 1ka ankete. Seveda pa se zahvaljujem tudi vsem 

sodelujočim učencem, ki so bili s svojimi odgovori bistveni za moje raziskovanje in 

razrednikom, ki so mi pri svojih urah omogočili dostop do učencev. 

                                                                                                                           Maša Hauptman, 9. d 
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PISMO DEDKU V ČASU CORONE 

                                                                                                                                                    

Maribor, 20. 12. 2020 

Hej dedi! 

Rad bi ti samo sporočil, da te ful pogrešam in komaj čakam, da te spet vidim. 

Doma smo že postavili novoletno jelko. Boljše, da ne veš, kak je bilo težko 

smreko iz kuferama spravit. LOL 

Komaj čakam, da te bom spet objel in preživljal čas s tabo. 

Fajn se mej in rad te mam!                                                                                                                                                                              

Nejc 

Nejc Polak Sagadin, 8. b 

    

 

ŽIVLJENJE 

Življenje je večno, 

ampak večkrat na nitki visi. 

Ni za vsakega srečno, 

kot se lahko zdi. 

 

Začne se z rojstvom, 

vsakega od nas. 

Konča se v grobu 

za še preostali večni čas. 

 

Življenju se godijo krivice, 

a za vsakega se lahko najde 

še košček pravice. 

 

Anika Žnidaršič, 8. b 
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BAJE 

Baje. 

Mogoče 

ali pa tudi ne. 

Morda želi ali noče. 

 

Se smeji, joče? 

Tega se ne ve, 

če se uporabi le »baje«. 

 

 

 

 

Gaja  Germavc Pušnar, 9. a 

 

 

 

VPRAŠANJE 

Kako? 

Je vprašanje. 

Nekako tako, 

da bo, 

za zadostovanje. 

 

Zakaj? 

Tega se ne sprašuje, 

se le občuduje. 

 
Kje? 

Morda kje gor, 
morda kje dol, 

smer sonca ali ne. 
Ključ še vedno potreben je. 

 

Kaj? 
Dobro vprašanje. 
Dvomim, da vem, 

ve le znanje. 
 

                                                                                                      

PESNICA Gaja Germavc Pušnar je s temi pesmimi sodelovala na literarnem natečaju 

Župančičeva frulica. 
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Praznični utrinek                                                               Sara Pšajd, 8. b 

 

Maribor, 25. 3. 2020 

Привет дедушка! 

Kak tvoji dela? 

Kakaja pogoda u vas? Ali sneži? 

Danes, ko ti  pišem to pismo, gledam skozi okno belo snežno odejo na 

našem malem igrišču. Ob pogledu na snežno pravljico sem se takoj 

spomnil nate tam v daljni Rusiji. 

Doma sem, oziroma smo doma vsi. Ni sobota, ne nedelja, čeprav je 

materinski dan in se vlada ni odločila razglasiti državnega praznika. 

Jutro me je zbudilo v svet, ki je naenkrat obrnjen na glavo, v svet, ki se 

imenuje Karantena.  

Deduška, ti imaš res srečo, da živiš, kot da Corone ni, oziroma pri vas v 

Rusiji ukrepi  niso  tako strogi kot pri nas, ko se ne smem več družiti s 

prijatelji. Aha! Mogoče pa je naša vlada naročila sneg, da lahko vidijo, 

če je bilo več kot pet parov stopinj skupaj v snegu. Oh, ta Corona virus 

in novi ukrepi! Samo o tem poslušamo. Še radio me več ne more zabavati 

z glasbo, dolgočasi me z oddajami o umivanju rok … Skratka, totalni 
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dolgčas. Če bi mi dober teden nazaj kdo rekel, da bom želel iti v šolo, bi 

se mu smejal.  

Deduška, pri nas doma je naenkrat vse hudo narobe. Mama v dnevni 

sobi neumorno debatira z Juretom, ki dela domačo nalogo, natančneje 

nalogo na daljavo. Veš, sedaj imamo šolo na daljavo in mama ne razume 

ali pa noče razumeti Jureta, ki ne želi narediti domače naloge v spletno 

učilnico, saj je sobota šole prost dan. Po mojem e-asistent, to je šolski 

računalniški sistem, ne ve, da v soboto ni pouka, ampak se ne želim 

mešati v njun pogovor, zanimivo in smešno ju je pa poslušati. To, da sta 

mami in ati doma, niti ni tako veselo, kot bi si človek mislil! 

Mami je namreč v precepu, saj je še teden nazaj prišla s starševskega 

večera, kjer so predavali o odvisnosti od elektronike. Naenkrat pa se je 

vse začelo vrteti okoli elektronskih naprav. E- asistent, spletne učilnice, 

delo od doma, druženje s prijatelji … Mamin svet se je še dodatno porušil, 

ko nas je pri poročilih, ki jih ata redno spremlja, naš predsednik vlade 

pozval, naj se ne družimo osebno, ampak preko družbenih omrežij. Saj 

poznaš mamo, ki poskuša strokovno umestiti nevarno elektroniko v 

naše življenje in zdaj ima spet nov izziv. »Največji problem naše družine 

trenutno je,« pravi ata, »kako dva računalnika razdeliti med štiri 

osebe.«   

Deduška, poznaš pa tudi naju z Juretom, a ne? Hi, Hi!!! Nama ni treba 

dvakrat reči, ko gre za pametne naprave. Skočiva po svoje pametne 

telefone in se podava na pustolovščine po svetovnem spletnem omrežju. 

Mislim, da bom začel spremljati politiko, mogoče bodo rekli še kaj o 

količini sladoleda, ki ga moramo pojesti. 

Dragi deduška, veš, da mi nikoli ni dolgčas, saj neprestano nekaj 

ustvarjam. Škoda, da sneži, če ne bi, bi lahko šel spuščat raketo. Raketo 

na vodo in zrak smo z atijem in Juretom spuščali ves teden. In zdaj že 

imamo pravo floto iz treh raket, ki jih je Jure naredil za projekt v šoli. 

Ugotovili smo, da postajamo boljši in boljši. Če ne bi bil tako daleč, bi pri 

tebi lahko zgradili celo vzletišče, ker imaš veliko prostora.  

Naša prva raketa je letela deset metrov, drugo smo spravili nad blok in 

tretja je že dvakrat pristala na strehi. Mislim, da bi v prihodnosti lahko 

postal raketar ali pa vsaj snemal vzlete, saj sem že skoraj diplomiral iz 
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tega. Eni raketi smo celo vgradili kamero. Sicer pa nam je gravitacija 

pokazala svojo moč, ko je raketa zaradi teže v premcu strmoglavila 

naravnost na tla. Lepilni trak in plastenka pa nista zdržala, kamera se 

je malo poškodovala, ampak nastal je vrhunski posnetek, poslal ga bom 

stricu na pametni telefon, da ga boš lahko videl. Neuspešni poleti so nas 

naučili tudi, kako zaklenjeno lestev, ki vodi na streho, usposobiti za delo. 

Naj te ne skrbi za našo varnost, saj je ata naš angel varuh. 

Kratkočasimo se tudi  z družabnimi igrami. Igramo Monopoly,  

Monopoly, Monopoly in malo šaha. 

Veš, deduška, Corona virus je zelo spremenil potek našega urejenega 

življenja. Ne zeleni nezemljani ne ponoreli roboti in ne velika črna 

luknja niso zavladali našemu svetu. To je z lahkoto storil virus, velik le 

50 nanometrov.  

Spominjam se tvojih besed, da je vsaka stvar za nekaj dobra. Zato vem, 

da se bomo iz te krize še kaj naučili; kako umivati roke, narediti smejoč 

obrazek v spletnih učilnicah, delati od doma, zgraditi bolnišnico v manj 

kot desetih dneh, pozitivno razmišljati ter čakati, čakati na konec te 

karantene in naše naslednje srečanje s tabo! 

Deduška, zamenjaj že enkrat svoj telefon na tipke, da bomo lažje in 

hitreje komunicirali. Sicer je pismo po pošti še vedno bolj pristno, osebno 

in vem, da boš zelo vesel, ko ga boš bral. 

Zelo te pogrešam! 

Prosim, ostani zdrav! 

Lep snežen pozdrav 

Tvoj vnuk Mitja  

 

Mitja Korošec, 9. a                                                                       

 

Pismo je bilo izbrano kot najboljše pismo v Sloveniji in poslano na  Mednarodni 

natečaj za najlepše pismo 

Organizator: POŠTA SLOVENIJE IN SVETOVNA POŠTNA ZVEZA 
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         Ajda Cizl, 7. a 
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LAŽ 

Bilo je lanske jeseni.  Hodila sem proti avtobusni postaji. Čakala sem sošolko, da bi šli skupaj 

peš v šolo. Čakala sem jo in čakala. Ni je bilo. Zaslišim pisk na telefonu. Napisala mi je, da je ne 

bo in da naj je ne čakam. Takrat sem bila malo jezna, čeprav mi je ona poslala sporočilo, da je 

ne bo. Čakala sem jo namreč že deset minut. Odpravila sem se proti šoli. 

Pouka nisem zamudila. Ko se je pouk končal, sem odšla na kosilo, nato pa domov. Najprej sem 

naredila nalogo. V nekem trenutku je zazvonil telefon. Pogledala sem in videla, da me kliče 

sošolka. Javila sem se in jo pozdravila. Ona pa me je vprašala: »Bi mi lahko, prosim, poslala, 

kar ste danes delali v šoli?« 

Odgovorila sem ji: »Oprosti, trenutno ne morem, čez deset minut imam jahanje.« Čeprav 

jahanja tisti dan nisem imela. Zlagala sem se. Spomnila sem se, da sva se že zjutraj dogovorili, 

da ji bom snov poslala. 

Počutila sem se slabo, saj se do tega trenutka še nisem zlagala. Žalostna sem bila. Prevzel me 

je občutek krivde, če sošolka ne bi imela snovi. 

Še enkrat sem jo poklicala. Ko je dvignila telefon, sem rekla: »Oprosti … Veš, v bistvu nimam 

jahanja … Zlagala sem se ti … Jezna sem bila, ker sem te zjutraj čakala … Res mi je žal.« 

Pogovorili sva se. Po končanem pogovoru sem šla po zvezke in hitro vse preslikala in ji poslala. 

                                                                                                                               Sara Pšajd, 8. b 

Tomas Vuk, 9. d 
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KAKŠNA BO TA GLUHA NOČ 

Šel sem na beli grad, 
kjer bil je velik mrak, 

kar skozi črni les, 
vse skozi in vse čez. 

 
Kakšna bo ta gluha noč! 

 
Pa pridem skozi krošnjo 

in vzamem svojo mošnjo. 
Vse bilo je preveč mirno. 

Raje grem v gostilno! 
 

Kakšna bo ta gluha noč! 
 

Pa tam klobuk odložim, 
okoli šanka malo krožim. 

Sedem, se napijem, 
s cvičkom se opijem. 

 

 
 

Kakšna bo ta gluha noč! 
 

Zdaj pa srce na roko, 
želim si poroko! 

Pa je ena lepa Mojca, 
ampak bojim se fotra Kojca. 

 
Kakšna bo ta gluha noč! 

 
Po pitju vidim zlato sonce, 

pa fotra še od Mojce. 
Grem z njim na nogomet, 

prav širok je ta svet. 
 

Kakšna bo ta gluha noč! 
 

                                                                                                    

Luka Škrinjar, 9. c

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ana Marija Rejp, 9. d 
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KOT NESTALNA LUNA 
 

Ko v gluho noč skupaj se podava, 

ko široki svet je samo najin, 

naj sliši vsa dobrava, 

kako rada se imava. 

 

Bilo bi pravljično, 

mogoče malo kičasto, 

v belem gradu pod zlatim soncem, 

s tabo prav lepo. 

 

A, kaj ko ti v ljubezni si nestalen, 

tako kot luna blažena. 

Ti druge zameglijo pamet, 

ti vse zanje bi zapustil, 

tudi one te imajo rade, 

dokler tvoja mošnja prazna ne ostane. 

 

In veš, jaz rada te imam, 

z mošnjo ali brez, 

tudi če ves dan žagaš  

črni les. 

 

Moje srce nikoli 

enako ne bo, 

nikoli več tako mlado 

in lahkomiselno. 

 

Ti pa pojdi s svojimi dekleti, 

s svojimi cveti 

in jih poskušaj razumeti. 

Ne pozabi le tega, 

da klobuk in ti, 

skupaj več ne spadata.  

 

 

 

Maša Hauptman, 9. d 
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KDOR ČAKA, DOČAKA 

Kot majhna deklica sem se rada igrala v parku blizu svojega doma. Park je imel tobogane, 

vrtiljak in na žalost samo dve gugalnici za zelo veliko število otrok. 

Bil je sončen pomladni dan. Drevesa v parku so začela zeleneti in zrak je bil prijetno topel. Po 

dolgi zimi je v tem majhnem parku mrgolelo otrok. Moji majhni prijatelji so se vsi spuščali po 

toboganih, se vrteli na vrtiljakih in pred gugalnico je bila velika gneča. Sama sem čakala v vrsti. 

Mislim, da sem bila peta ali šesta. Pred mano je stala deklica, ki je nisem poznala. Bila je drobna 

in svetlolasa, z veliki modrimi očali na nosu. Ker punčke nisem poznala, sem hotela na 

gugalnico pred njo. Mislila sem, da imam pravico, saj je to vendar moj park. 

Počasi, a vztrajno, sem se pričela približevati deklici z namenom, da jo prehitim. A punčka se 

ni dala, tako da sem ji zabrusila: »To je moj park, pred tabo sem na vrsti!« Deklica se je obrnila 

in odgovorila: »To je park od otrok, zato ne prehitevaj vrste!«  

Meni ta odgovor sploh ni bil všeč, zato sem se na vsak način hotela preriniti pred njo. In potem 

se je zgodilo. V borbi za svojo pravico sem drobni svetlolaski po nesreči zbila očala z nosu. Joj, 

bilo je kot v počasnem posnetku. Ta modra očala so odfrčala v zrak in nato tresk na tla. 

Prebledela sem, saj to ni bil moj namen. Nisem hotela nikomur storiti nič žalega, še najmanj 

pa povzročiti škodo. 

Počasi sem se ozrla in zagledala očala. S strahom sem jih pobrala in upala, da se niso zlomila. 

Sreča v nesreči je bila, da so ostala cela. Previdno sem jih obrisala in jih vrnila deklici.  

Nikoli ne bom pozabila njenega obraza, ki je bil poln bolečine. Takrat so tudi moje oči zalile 

solze in sem dejala: »Prosim, oprosti mi, nisem hotela, nikoli več se ne bom prerivala!« Punčka 

se je potolažila in mi rekla: »Saj vem, da nisi nalašč! Oprostim ti.« 

Ves popoldan sva se nato z Majo, tako ji je bilo ime, igrali skupaj, a na gugalnice nisva šli. 

Danes, ko čakam v vrsti, mi niti na misel ne pride, da bi se prerivala in kot pravi star slovenski 

pregovor: »Kdor čaka, dočaka.« 

 

Jerneja Pogorevc, 8. b 
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RECYCLING AND REDUCING WASTE IN OUR SCHOOL – International 

Erasmus Project Consommer mieux, consommer différemment 

 

Our planet has a very big pollution problem. We are slowly destroying nature. 

The air is no longer clean. The climate is a disaster. We are sure, you are all 

aware of these problems. One and probably the best way to address these 

issues is recycling. 

The Primary School France Prešern in Maribor has a good recycling system. 

We are partners with some companies, that come every month and take our 

recycling paper. In each classroom, we have a little bin only for paper. Outside 

our school there is a big green container where we take our little bins and 

empty them every week. The company called Snaga takes care of wasted 

paper that is found in that huge green container. 

Our school also collects old batteries which we put in a little holder. People 

participate, but most of them are the first and second graders.  

Before Covid-19 we had the container for electronics. It was placed right next 

to the battery holder. At some point, we also collected house appliances and 

old apparatuses. When the container was full, Snaga arrived and emptied it. 

We got paid in return. 

Since we started to attend this school, kids have been collecting stoppers. We 

have taken the stoppers to social services and they did their magic with them. 

Our school reuses old paper and plastic bottles for art purposes, so we recycle 

our waste. Personally, we think this is a great idea because it is joyful and useful. 

About once or even twice a year, we have days dedicated to recycling. We 

discuss how important reprocessing is and how we can be even better at it. We 

also have an Eco Club where two students from each class are selected as 

eco-representatives. In the third or fourth grade, it was my friend and me. We 

talk mostly about reusing of waste materials. We meet once a month and share 

the ideas with our schoolmates. 

We think all these programmes are great. They are implemented in our 

curriculum. Children consume the knowledge of reducing waste and 

recognise its importance. 

 

Stasja Vasiljević & Sofija Živković 6. a 
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GOSPOD BREZ KLOBUKA 
 
 

Nad beli grad 
zlato sonce je sijalo, 

a srce kraljični  
daleč stran je odtavalo. 

 
Skoz črni les 

v gluho noč je potovalo, 
da gospodu 

b vrnilo pokrivalo. 
 

Mlada pamet 

je klobuk pozabila 
in se v široki svet 

brez mošnje odpravila. 
 

 
 

 

 
 

 
Oh, gospod brez pokrivala 

zdaj brez tebe sem ostala. 
Ni ne mošnje, ne srca, 

zdaj zame si le pravljica. 

 
Nad beli grad 

zlato sonce je sijalo, 
a dekle potrto 

samo je še jokalo. 
 

Jokalo in jokalo, 
dokler ni vstalo 

ter v nesreči 
življenje svoje je končalo. 

 

 

Lara Disič, 9. d 
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ZAKAJ OPRAVIČILO? 

 S sestrično sva se, ko sva bili majhni, veliko prepirali. Včasih sva se celo stepli in obmetavali s 

plastičnimi žogicami. No, to sem delala največkrat jaz. Večino časa pa sva se dobro razumeli, 

vendar ena napačna beseda iz njenih ust je naletela na drugo iz mojih in nastal je prepir. Skoraj 

nikoli se druga drugi nisva opravičili. Nisva imeli slabe vesti. 

Najina babica naju je vedno hotela pobotati. Od časa do časa je potarnala, da jo boli glava. S 

sestrično sva to enostavno preslišali. Babico je tako ali tako vedno nekaj bolelo, čeprav sama 

pravi, da je zdrava kakor riba. 

Prepir je običajno pričela sestrična z zmerjanjem mojega mariborskega »državljanstva«, nakar 

je bil ranjen moj ponos in sem ji v obraz navrgla, da je ljutomerska kmetica. Ne, nisem najbolj 

ponosna na to, ker sem štiri leta starejša od Lane, ampak tega ne smem omenjati.  

Po prepiru sva se s sestrično običajno začeli igrati, kot da se ni nič zgodilo. Pozabili sva na vse. 

Nekega dne v avgustu sem zopet prispela v Ljutomer k starim staršem. Tam smo praznovali 

rojstni dan Lanine mlajše sestrice Lucije. Bil je lep dan in lepo smo se zabavali. Nenadoma se 

je med nama z Lano vnel prepir, po katerem sva bili  dolgo skregani. Res sem bila jezna nanjo 

in verjetno tudi ona name. Dolgo sem jo ignorirala in se zunaj igrala z Lucijo. Čez čas pa sem 

odnehala in šla nazaj v hišo. Takrat sem zaslišala Lano, ki me je tiho poklicala. Klečala je na tleh 

v kabinetu, povsod pa so bile raztresene nekakšne sluzaste kroglice za igranje, ki jim babica 

pravi strup. Babica bi naju zelo kregala, vedno sva bili namreč krivi obe. Če bi to videla,  bi 

mislila, da se bo sluz zažrla v les, ki bo zato  zgnil. Iz njega bi prihajali nekakšni hlapi ali kaj 

podobnega. 

Nenadoma sem se začela hihitati in Lana se mi je pridružila. Hitro sem ji pomagala pobrati 

kroglice, kar ni bilo lahko, saj so bile zelo izmuzljive. Lana je nato rekla: »Vidiš, samo kroglice 

so se morale razsipati, pa nisva več skregani.« Zasmejala sem se in pobrala zadnjo kroglico. 

Včasih se mi zdi, da sploh ni potrebno, da se nekomu opravičiš. Včasih je dovolj le dejanje ali 

smeh, pa je vse pozabljeno. Običajno se nepomembni prepiri spremenijo v pomembne in 

velike, čez čas pa nihče več ne ve, zakaj se je prepir začel. Z Lano sva se sporazumeli tudi brez 

opravičila in spet postali prijateljici. Torej, zakaj je opravičilo sploh potrebno? 

Anika Žnidaršič, 8. b 
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ŽIVLJENJE 

Življenje je lepo, 

ko zjutraj  

sonce vzhaja 

in me njegova 

toplina prijetno osvaja. 

 

Življenje je lepo, 

ko so tvoji 

bližnji srečni 

in takrat si zaželiš, 

 da bi bili večni. 

 

Življenje je lepo, 

ko prijatelja srečaš 

in mu nasmeh 

 na ustih povečaš. 

 

 

Življenje je lepo, 

 

 

 

ko se bliža velika noč 

in babi peče potico. 

Tako je slastna, 

da bi jo lahko jedla 

kar z žlico. 

 

Življenje je lepo, 

ko greš zvečer  

na sprehod 

in vidiš najlepši 

sončni zahod. 

 

Življenje je lepo, 

zato ga živimo 

polno vse dni, 

kajti življenje 

je premiera, 

ponovitve ni. 

 

Jerneja Pogorevc, 8. b 

 

 

 

 

Kaya Stanić, 6. d 
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BABICA 

Počasi iz mame v babico greš, 

 mamam pri vnukih pomagati smeš. 

 

Vnukom pomagaš, 

se z njimi igraš, 

veliko ljubezni jim daš. 

 

Babica, babica, 

najboljša si, 

ljubezen do vnučka 

ti v srcu žari! 

 

Ana Strmečki in Eva Marinič, 5. c 
 

 

RIBIČ PRIPOVEDUJE 

Bil je navaden večer. Nič posebnega. Sedel sem na svojem skromnem čolničku, ki je že 

razpadal. Zasanjano sem opazoval oblake, kako so se počasi premikali. »Kako lepo! Nikamor 

se jim ne mudi. Ko bi vsaj v današnjem svetu bilo tako,« sem si  rekel. 

Nato sem jo zagledal. Urško. Dekle, ki je bilo najlepše daleč naokoli. O tej zali deklici sem slišal 

že veliko. V Ljubljani je slovela kot prevzetna in zelo zaželena mladenka. Tega dne sem jo prvič 

videl tudi sam. Ob njeni lepoti sem ostal odprtih ust. A tokrat ni bila sama. Z njo je bil mladenič 

z visokim cilindrom in brki. Urška je bila odeta v rožnato obleko, ki je bila oprijeta v pasu. Njeni 

lasje so se svetlikali kot morje v sončnem zahodu in njene oči so bile tako globoke kot dno 

oceana. Plesala sta tako burno in hitro, da sem lahko za trenutek zagledal mladeničeve oči. 

Bile so zlobne in črne kot oglje in niti njegov nasmešek ni mogel zakriti njegovih zlih namenov. 

Kljub šumenju reke sem lahko slišal njun pogovor. Mladenič Urški pihal na dušo: »Zala Urška, 

si najlepša mladenka, ki so jo moje oči kadarkoli videle.« Urška mu je zasanjano odvrnila: »Tudi 

vi ste čudovit plesalec. Ali mi lahko izdate svoje ime?« Mladenič se zlobno nasmeji, v svojo 

roko vzame cilinder in ji odvrne: »Malo se še zavrtiva in ti na poti do bele Turčije izdam svoje 

ime.« 

A kar naenkrat so pridrveli črni oblaki in grom. »O, Uršika, zdaj tebi gorje,« se je zlobno 

nasmejal. Urško je bilo zelo strah. Sploh ni vedela, kaj se ji bo zgodilo. Mladenič jo je močno 

prijel za roko in sta se še zadnjič zavrtela in za vedno izginila v valove Ljubljanice. 

Še danes ne morem pozabiti Urške in njene lepote. A če ne bi bila tako prevzetna, bi se 

zagotovo končalo drugače.  

 

Jerneja Pogorevc, 8. b 
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ZMEDA 

Ko sem se zbudila, 

na vse sem pozabila, 

učbenik in nalogo  

sem si nekam skrila. 

 

Ko v šolo sem prišla, 

vsa zmedena sem bila. 

 

Ko pri angleščini sem reševala nalogo, 

nisem našla radirke, 

saj v glavi so se mi pletle dirke. 

 

Zadnjo uro, 

 

 

ko likovno smo imeli, 

sem škatlo s potrebščinami 

10 X vzela ven 

in jo dala v omaro nazaj, 

da bil je velik direndaj. 

 

V OPB-ju sem ugotovila, 

da telefon doma sem pozabila, 

zato sem se počutila 

kot ugašen mikrofon. 

 

Ko domov sem prišla, 

zmedena nisem več bila. 

 

Eva Marinič in Ana Strmečki, 5. c 
 

 

 

 

 

       Hana Mati Regvat, 9. d 



 
51 MLADA RAST 

IME MI JE ROKO 

IME MI JE ROKO IN VSEM POVEM, 

NAJRAJE KUJEM RIME IN V ŠOLO GREM. 

V ŠOLI JE FAJN, TAM DOST IZVEM, 

KO PA ZVONC ZAZVONI, NA »FUZBAL« GREM. 

PODAJAM IN »DRIBLAM«, SE TIMSKO OBNAŠAM, 

GOLE ZABIJAM, EKIPI ZMAGE PRINAŠAM. 

MED KONTINENTI POTUJEM IN SE IZOBRAŽUJEM, 

KAKO KJE ŽIVIJO IN KAKŠNE OBIČAJE GOJIJO. 

AMERIKA JE BIDNA VOLILA, EVROPA SE V KOVID ZAVILA. 

AFRIKA IMA DOSTI DRŽAV. OBIŠČI KAKŠNO, NE BO TI ŽAL! 

Roko Zuanna Boakai, 2. a 
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PLES NA STAREM TRGU 

Ples se je pričenjal. Na trgu se je zbralo veliko ljudi, mi pa še nismo začeli igrati, saj je Gregor 

pozabil svoj inštrument, harmoniko. Organizator plesa je prišel do mene in vprašal: »Kaj je 

narobe? Zakaj ne igrate?« »Gregorja čakamo, brez njega ne moremo igrati,« sem pojasnil. Na 

našo srečo je ravno prišel. 

Zaigrali smo nekaj poskočnih skladb, nato pa počasne. Medtem sem videl kar nekaj 

mladeničev, ki so prosili Urško za ples, a jih je ta zavrnila. Nekateri pravijo, da je najlepša 

Ljubljančanka. Sam o tem nisem čisto prepričan. Urška zelo dolgo ni zaplesala. Le norčevala se 

je iz mladeničev, ki so jo prosili za ples. 

Potem pa se je pojavil nek postaven mladenič. Nisem slišal, o čem sta govorila. Videl sem, kako 

sta se odpravila na plesišče in nebo je postalo črno, ko sta začela plesati. 

Vsi muzikanti smo kar obstali. Potem je mladenič zavpil: »Začnite igrati!« 

Jaz, prestrašen, kakor sem bil, sem začel igrati. Tudi ostali so se mi pridružili. Nebo je postajalo 

vse bolj in bolj črno. Urška in njen mladenič pa sta vse hitreje plesala kljub Urškinim prošnjam 

za počitek. 

Nenadoma se je iz Ljubljanice dvignil visok val, tako velik, da se ga je videlo vse do Maribora. 

Močno je zagrmelo in naenkrat se je nad nas spustila megla. Ko se je dvignila, Urške in 

mladeniča ni bilo nikjer več. Vsi smo bili prestrašeni. 

Nekateri mladeniči so se odločili, da gredo iskat Urško, a noben se ni vrnil.  

To pa je že naslednja zgodba. 

                                                                                                                      Jure Jerenec, 8. b 
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SKRIVNOST 

Skrivnost je le 

skrita beseda, 

če pade v napačno uho, 

je beda. 

 

Če pa v pravo uho pade, 

lahko skrita ostane 

in četudi je zelo hudo, 

si vesel, da povedal si jo. 

 

Nejc Polak Sagadin, 8. b 

 

LJUBEZEN 

Ljubezen je zaklad, 

ki si ga želi vsak. 

Po njem srce hrepeni, 

lepo je imeti rad. 

 

Prave ljubezni srcu 

lahko najti ni, 

a je vse mogoče, 

če srce si to želi. 

 

Eva Čečelič, 8. b

 

 

 

LEPOTA 

Lepa kot cvet, 

lepa kot sonce, 

lepa beseda me po srcu boža. 

 

Lepo se nasmeji, 

svoja lička pordeči, 

mi lepo prihodnost zaželi. 

 

Lepoto ima vsak, 

tudi tisti, ki je za njo premlad. 

V ogledalo se poglej, 

sam sebi lepe misli povej. 

 

Lepota te ne zapusti, 

vsako malenkost ti oprosti. 

Ostani takšen, kot si, 

drugim samo odpri oči! 

 

Elma Iljazi, 8. b 

 

MISEL 

Misel je nekaj, kar misliš, 

Včasih  pa nekaj, kar vidiš. 

 

Misel je lahko pomembna, 

včasih pa je nesmisel. 

 

Misel je lahko prav strašna, 

če je že preveč prašna. 

 

Misel včasih zraste prevelika, 

včasih pa ostane le sadika. 

 

V drugih mislih bog ve, kaj se dogaja, 

kaj po glavi se jim raja. 

 

Včasih misel ni nič lepa 

in tako ostane slepa. 

 

Jure Jerenec, 8. b 
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RAZMIŠLJANJE OB KNJIGI VINKA MÖDERNDORFERJA KIT NA PLAŽI                

Danes je življenje najstnikov še posebej težko. Vsi si želimo samo to, da bi bili sprejeti v družbo 

sovrstnikov, bodisi v šoli ali pri športu. Družbena omrežja nam narekujejo, kako se moramo 

obnašati in oblačiti. Zdi se mi, da ni več prostora za drugačne. Če si drugačen, si izločen in 

zlahka postaneš predmet posmeha. V današnji družbi je tovarištvo zamenjala tekmovalnost. 

Knjiga Vinka Möderndorferja Kit na plaži nam sporoča, da svet najstnikov ni nikoli popoln. 

Vsakdo nosi v sebi skrivnost, ki je ne želi deliti s svetom. Vsi smo nekako tako drugačni in tako 

enaki.  Če sprejmemo, da smo različni in da ne obsojamo drug drugega, postanemo ne le boljši 

ljudje, ampak tudi močnejši in srečnejši. 

Oseba, ki je v knjigi drugačna, je deček, ki ima Downov sindrom, in ga celo glavna junakinja, 

sestra Nika, zmerja z bebcem. Brat Igor pač ni del njenega popolnega življenja.  Nad njo vedno 

visi vprašanje, kaj bodo rekli sošolci. 

Moje izkušnje v odraščajočih letih so drugačne od glavne junakinje v tej knjigi. Dobro se 

razumem s sošolkami in s sotekmovalkami na treningih odbojke. Mama me je že od malega 

učila, da moramo sočloveka vedno spoštovati, četudi ima drugačno mnenje in se vedno ne 

strinjam z njim. Ko mi je bila zaupana vloga kapetana ekipe v odbojki, mi je svetovala: »Če imaš 

to vlogo, delaj dobro in pomagaj tistim, ki ne znajo.« 

 Ne obsojam ljudi, ki so drugačni, kajti drugačno je dobro. 

Knjiga Vinka Möderndorferja Kit na plaži mi je bila zelo všeč, zato je nisem mogla odložiti, ko 

sem jo začela brati. Pisatelj me je pritegnil s svojo zgodbo o drugačnosti. Mislim, da ta zgodba 

pomaga veliko najstnikom, ki imajo takšno ali drugačno skrivnost.  

Kako se knjiga konča, pa boste zvedeli, če jo boste prebrali. 

                                                                                                             Jerneja Pogorevc, 8. b 
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MOJA PRIJATELJICA IN JAZ 

Odločila sem se, da bom napisala spis, kako sem se opravičila svoji najboljši prijateljici, saj 

sem jo prizadela in v sebi sem vedela, da se ji moram opravičiti. Moje opravičilo je lepo sprejela 

in zaradi tega sva še zmeraj prijateljici, imam pa občutek, da se ne bi tako izšlo, če tega ne bi 

naredila. 

Z mojo najboljšo prijateljico Heidi sva se en dan odločili, da greva ven. Ampak priznam, da 

tega dne nisem bila dobre volje, saj sem se pred tem skregala s starši. Tudi Heidi ni bila preveč 

dobro, ampak vseeno sva se hoteli videti, saj je Heidi takrat ravno prišla z morja. 

Imela sem idejo, da bi šli kaj pojest, ampak Heidi ni bilo do hrane in že takrat sem nabrusila 

svoj jezik in rekla par ostrih besed, kar ji ni bilo najbolj všeč. Zato sva preživljali najin skupni 

čas na gugalnicah v parku. Večino časa je med nama vladala tišina. Zato je Heidi  rekla: »Zakaj 

si tečna?«  Odgovorila sem ji : »Saj nisem tečna, samo vsi mi greste na živce!« 

Heidi me je grdo pogledala, vzela svoje stvari in odšla. Sprva nisem vedela, kaj sem rekla 

narobe, ampak potem sem ugotovila. Tisti večer ni bil nič kaj prijeten, saj je bila Heidi jezna 

name, jaz pa sem se razjezila in ji napisala par stvari, ki jih ne bi smela in jih še sedaj obžalujem. 

Minila sta dva dneva, odkar sva se sprli. Začela sem se zavedati, da sem jo užalila in da moje 

ravnanje ni bilo pravilno. Odločila sem se, da se ji bom opravičila. Klicala sem jo trikrat, a se 

ni javila. Bilo me je strah, da sem morda izgubila najboljšo prijateljico, ampak čez nekaj časa 

je zazvonil telefon in bila je Heidi. Takrat sem se ji opravičila in priznam, da sem ob tem spustila 

tudi kakšno solzo, saj sem jo prizadela. Heidi mi je seveda oprostila, ampak še vedno se ob 

misli na ta dogodek zelo slabo počutim. 

Z mojo najboljšo prijateljico se večkrat skregava, ampak ta prepir, o katerem pišem, je bil 

najhujši do sedaj. Ko sem mislila, da mi Heidi ne bo oprostila, sem bila zelo žalostna in jezna 

nase, saj sem jo prizadela in vem, da tudi njej ni bilo prijetno in je bila užaljena. S tem, ko sem 

jo prizadela, sem prizadela tudi sebe in to ni bilo prav. Še sedaj me je malo sram in si še vedno  

ne morem oprostiti, čeprav mi je ona že zdavnaj oprostila. 

 

                                                                                                                         Elma Iljazi, 8. b 

 

 

MOJA DRUŽINA 

V moji družini smo mami, ati, sestra in jaz. Oče Ivan je zdravnik. Rad kolesari in bere. Mati 

Danijela je zdravnica. Pomaga pri nalogah, rada telovadi in nakupuje. Starejša sestra Jovana je 

šolarka petega razreda. Rada pleza, igra flavto in bere. Jaz sem Damjan. Hodim v drugi razred. 

Rad rišem in ustvarjam. Vsi zelo radi hodimo v hribe. 

         Damjan Perić, 2. a 
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MOJA SESTRA IN JAZ  

S sestro se pogosto kregava, ampak zapomnila sem si prepir, za katerega  vem, da moje ravnanje 

ni bilo pravilno. 

Bil je petek. Ko sem se zjutraj zbudila in se nisem počutila dobro, saj me je bolela glava in bilo 

mi je rahlo slabo. Oče mi je tisti dan dovolil, da ostanem doma. Gaja, moja sestra, je bila rahlo 

ljubosumna, saj je ona morala iti v šolo in zato sva že zjutraj imeli majhen prepir.  

Po končanem pouku je Gaja prišla domov in ni bila dobre volje, saj je v šoli dobila slabo oceno, 

ampak na začetku tega nisem vedela in sem ji rekla: »Veš, kako je bilo v redu biti doma in 

ležati.«  Na moje besede je zavila z očmi in jezna odšla v svojo sobo. Ker se mi je takrat zdelo 

smešno, sem jo šla še malo dražit, ampak me je ignorirala. Ker me je to razjezilo, sem še kar 

drezala vanjo. Naenkrat sva se  stepli in potem ves dan nisva spregovorila druga z drugo.  

Zvečer je Gaja prišla v mojo sobo in se mi opravičila za to, kar se je zgodilo. Odvrnila sem ji 

le: »Sej ni nič.«  

Še vedno mi ni čisto jasno, zakaj se je ona opravičila meni, ker vem, da bi se jaz morala njej, 

ampak se ji nisem. Morala bi se ji opravičiti, saj sem jaz rinila vanjo, čeprav sem vedela, da ni 

dobre volje. 

 

 

Heidi Gartner, 8. b 
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ZIMSKO VESELJE 

2. a razred je odšel na Pohorje. Otroci so se hoteli zabavati. Matej in Vid sta se sankala po 

strmini. Skoraj sta se zaletela v smreko. Jan, Jonatan in Max so smučali v dolino. Tim in Filip 

sta že prišla do cilja. Filip se je zataknil, pred ciljem je padel. Jana, Lija, Andrej in Tine so se 

veselo kepali. Tina, Luka in Lili so naredili ogromnega snežaka. Žiga je tekal na smučeh s 

psičko Loro. Vsi se zabavajo in uživajo na snegu. Lepo se imajo. Imajo se radi. 

Anika Polajnar Lenarčič, 2. a 

 

 

 

Julija Cizl, 4. a 
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Tai Lars Požgan Metličar, 7. a 

 

BOŽIČ 

Zdaj je prišel ta čas, 
zaradi katerega vsi otroci vriskamo naglas. 

Poberemo sani, smuči, kape ter šale, 
da naše glasilke ponovno ne bodo brez okvare. 

 
Končno družina spet je na kupu zbrana, 

zavedajoč, da nam je zdravje in sreča dana, 
ravno vsak otročji spor, 

se zdi vsem brezvezen – skoraj na pol nor. 
 

Otroci srečni, ko odpirajo pisana darila, 
spet veselje posije, 

saj negativna čustva so že zdavnaj minila. 
 

Za božič vsi miru si želimo, 
da božiček zavil bo v našo prekrasno domovino. 

Božičku še pripravimo mleko ter piškote, 
da bo dobil občutek naše dobrote. 

 
Vsi lepo si zaželimo, 

da v sreči in zdravju skupaj v miru  živimo. 
 

Lana Zagoršek, 7. c 
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POVODNI MOŽ IN URŠKA 

Danes, 4. 2. 2019, se bo na Starem trgu sredi Ljubljane odvijal ples. Seveda, ker sem jaz najbolj 

»kul« in lep, se moram udeležiti tega plesa. Upam, da bo tam tudi moja čudovita Uršika. Urška 

je duhovito in najlepše dekle, kar sem jih kdaj spoznal. Danes jo bom seveda vprašal, če bi bila 

moje dekle, zato se moram sedaj urediti. 

Sedel sem v avto in se odpeljal na ples. Ko sem prispel, sem tam videl veliko lepih mladih 

deklet, a Urške ni bilo nikjer. Kar naenkrat so trobente, gosli, bobni in kitara utihnili, vse luči 

so se usmerile v lepo dekle s svilnato zlatimi lasmi in lepo dolgo temno rdečo obleko z 

bleščicami.  

Uh, kako je lepa, srce mi poskoči. Veliko drugih fantov jo je gledalo, a jaz sem bil edini, ki je 

pristopil do nje in jo prosil za ples. »Zdravo Uršika, jaz sem Franko. Bi zaplesala z mano?«  

Odgovorila mi je: »Ja, seveda, čeprav ne plešem rada.« 

Ko sva plesala, so bile vse oči uprte v naju in takrat sem ga opazil, velike postave, črnih las in 

blede kože. Na sebi je imel eleganten črni plašč in velik črn klobuk. Ko ga je Urška zagledala, 

sta v eno vzpostavljala očesni stik. Začel je hoditi proti nama in vprašal je: »Ali bi hotela plesati 

z mano, jer Donava bistri pridruži se Savi, od tvoje lepote zaslišal sem davi?« Urška mu je 

nemudoma podala roko in začela sta plesati.  

»Kdo je ta staromodni dedec, ki si mi drzne s takšnimi »starimi forami« ukrasti dekle?« sem se 

spraševal. Sedel sem za mizo, medtem ko so vsi  strmeli vanju, kot bi padla z nebes. Ko je 

glasba utihnila, sta si šla naročit pijačo. Sedla sta za  mizo tik pred mano. Urška me ni niti 

pogledala, ves čas je zrla v fantove temne oči. Nato  je vstala in šla pozdravit prijateljico. Kar 

naenkrat sem videl tega tipa, da je nekaj vlil v Urškino pijač. Hotel sem mu povedati, da sem 

videl, ampak v tistem je prišla Urška in nisem hotel, da bi me imela za bedaka, ali da bi si 

mislila, da sem obseden z njo, čeprav sem bil res zelo »zatreskan« vanjo.  

Čez nekaj časa sta se odpravila nekam in seveda, ker sem radoveden, sem jima sledil. Ko sta se 

ustavila, sem se hitro skril za drevo. Sedla sta na majhen pomol ob reki Ljubljanici. Minilo je 

kar nekaj minut in zdelo se mi je, da je Urška postajala vedno bolj zaspana. Ker sem že obupal, 

da bi Urška bila kdaj moja, sem hotel iti nazaj na zabavo, ampak ko sem se obrnil, sem zaslišal 

glasen krik in čofot v vodo. Obrnil sem se in na pomolu ni bilo nikogar več. Stekel sem do 

mesta, kjer sta prej sedela, in videl le klobuk in čevelj, ki sta plava na vodi. Hitro sem poklical 

na pomoč. Ko je le ta prispela, sem jim povedal, kaj sem videl. Reševalci so pregledali del 

Ljubljanice, a niso našli nobenih sledi o Urški in o »tipu«, za njima sta ostala le čevelj in klobuk. 

 Že vidim, kako me bodo vsi spraševali, ali je bilo vse to res ali le v moji glavi.  

 

Heidi Gartner, 8. b 
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Ana Munda, 7. b 
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PESEM O VITEZU 

Pred hrast se postavim, 

zlatolaso deklico opazim. 

V krošnji na veji sedi, 

da mine sedem let prekletstva si želi. 

 

Želi, da popeljem jo v ta raj,  

ko izpolni se še zadnji dan iz sanj. 

Ne uresničim ji te želje, 

zato odpeljejo jo grofje in gospodje. 

 

Te napake si ne morem odpustiti, 

zato kazen si moram soditi. 

Ostal sem sam, 

zato življenje si končam. 

 

Brina Šprah, 8. c 

 

 

Ana Munda 7. b 
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 Maša Koban, 8. c 

VSEGA JE BIL KRIV NOGOMET 

Vse se je začelo na vroč sončen dan med poletnimi počitnicami. Doma sem se dolgočasil, zato 

sem se odločil, da bom poklical prijatelje na igro nogometa. 

Zbralo se nas je 8, zato smo igrali 4 proti 4. Med igro smo se zelo zabavali, ampak je čez čas  

postajalo  vse bolj napeto. Rezultat je bil namreč 5 proti 4 za nasprotnika. Pred nami so bile še 

samo 3 minute igre. Postajal sem vse bolj živčen. V zadnji minuti pa je moj soigralec zadel gol 

in bilo je izenačenje. Rezultat je bil 5 proti 5 in igra se je nadaljevala s podaljški, oziroma na 

zlati gol. To pomeni, da prva ekipa, ki zadene, zmaga. Igra je bila med podaljški še toliko bolj 

napeta, saj smo si vsi močno želeli zmagati. 

Nasprotnik je bil naenkrat na naši strani igrišča, zato sem kot vezni igralec moral nekaj ukreniti. 

Na sredini igrišča sem zagledal svojega dobrega prijatelja Kevina, ki je imel oblečena bela 

oblačila. Z vso hitrostjo sem pritekel do njega in ga spotaknil, da je zgubil žogo in padel v lužo, 

polno blata. 

Takoj, ko sem ga spotaknil, sem vedel, da sem naredil napako. Njegova bela oblačila so bila 

vsa blatna. Zelo se je razjezil in zavpil: »Glej, kaj si naredil!« Počutil sem se zelo krivega, zato 

sem mu rekel: »Res, oprosti, jaz ti lahko doma operem ta oblačila.« Strinjal se je in mi oprostil. 

Pospremil sem ga domov, kjer sem njegovim staršem razložil, kaj se je zgodilo, in se še njim 

opravičil. 

Njegova umazana oblačila sem odnesel domov, kjer sem jih opral. Naslednji dan sva se dobila 

na igrišču, kamor sem mu prinesel njegova oprana oblačila. 

                                                                                                                          Nejc Polak Sagadin, 8. b 
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KORONA 

Ta tema že od prvega je marca, 

da,  korona je  vse slabša, 

naše zdravje sploh ni poceni, 

zato smo pač v karanteni. 

 

Čeprav iz občine ne smem,  

vsaj na sprehod lahko grem. 

V svoji občini čepim in čakam na boljše 

dni. 

 

 

 

Starši so doma ostali, 

in tudi oni učitelji postali. 

Na otroke se jezijo, 

saj se zdaj nič ne učijo. 

 

Ker šole ni, smo pred računalniki, 

nalog imamo že kar dosti. 

Za vse to kriva je le ona, 

tista, ki ji pravimo korona. 

                            Pika Kramar, 7. c 

 

 

Tamara Fras, Almira Muslimović, 8. c 
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GOVORJENJE 

Pogovarjati se je lahko, 
če pripravljen poslušati je kdo! 

 
Besedne bitke ne smeš izgubiti, 

ampak besede hitro govoriti. 
 

Besedni zaklad naj pohiti, 
da sogovornik te ne prehiti. 

 
Končati pogovora ne bo šlo, 

dokler vsak svoje povedal ne bo! 
 Maša Koban, 8. c 

 

KDO SE S KOM POGOVARJA? 

Jaz s prijateljico, 
jaz z učiteljico, 

jaz z mamo in očetom, 
jaz s cvetom, 
in Marjetom. 

 
Pogovarjamo se mi  

v hiši 1, 2, 3  
smo mi. 

 

                                                       Lia Vodušek, 8. c 

 

VSAK SE Z NEKOM POGOVARJA 

Vsak se z nekom pogovarja: 
teta s stricem, 
brat s sestro, 
natakar z gosti, 
kuhar s hrano. 
Vsak se z nekom pogovarja. 
 
Plezalec s steno, 
plesalka s plesalcem, 
golfist z žogico, 
alpinist z goro, 
deskar z valovi. 
 

 
 
 
 
Vsak se z nekom pogovarja. 
 
Le z mano se nihče ne pogovarja, 
le zame je vsem vseeno, 
le meni se to dogaja. 
 
Zame so vsi gluhi in nemi. 
       

 

Aiša Pekovšek, 8. a
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RIBIČEVA SLUTNJA 

Ko sem se tisto nedeljo odpravil ob Ljubljanico lovit ribe, sem vedel, da ulov ne bo velik. 

Namreč na trgu se bo plesalo, godci bodo igrali na ves glas in hrup bo preplašil ribe. Lovit sem 

šel s svojim mlajšim prijateljem. Ko sva prispela na trg, je glasba iz trobent in gosli že odzvanjala 

po  bregu Ljubljanice. Bilo je veliko plesalcev,  Zala Urška je padla v oči vsem. Plesati pa ni želela 

z nobenim mladeničem. 

Med ribarjenjem sem opazoval plesalke in plesalce. Urška je odklanjala vse po vrsti. Zaslišal 

sem  prijatelja, ki se je zarežal s svojimi tremi zobmi: »Ta Urška pa res mladen’če  unema! 

Nikoli se ne bo mogla poročiti, če bo tako prevzetna.« 

Le nasmehnil sem se njegovi nevednosti. Vedel sem, da mu je Urška všeč in da nikoli ne bi o 

njej tako govoril, če bi želela plesati z njim. Meni se Urška ni zdela prevzetna, sploh ne. Kljub 

govoricam, ki jih slišim od sosedov: »Ona bi zavrnila še cesarja.« Ali pa: »Slišal sem, da je 

zavrnila že več kot ducat mladeničev, pa še bogastvo so ji ponudili.«  

Teh trač nisem niti poslušal, kaj šele da bi jim verjel. Moja žena prodaja ribe na trgu in tudi tam 

so ji mladenke, ljubosumne na Urško, povedale že marsikaj dvomljivega o njej. Midva sva 

mislila le, da pač ni želela iti z vsakim, ki bi to želel. 

Na trgu ob Ljubljanici se je že nočilo. Danes, kot pričakovano, moj ulov ni bil velik. Žalostno 

sem pogledal v staro kovinsko vedro in zavzdihnil. Že sem si oprtal vrečo na rame, ko se je prek 

trga začutilo vznemirjanje. Pogledal sem plesalce in presenečen zagledal postavnega in 

urejenega mladeniča, ki je ogovoril Uršiko: »A hot’la bi z mano plesati?« Urška prikima in že 

se z mladeničem vrtita po trgu. Naenkrat se zasliši grom, ki napove nevihto. Glasbeniki in godci 

so nehali igrati, vsi na plesu so se ustavili in v zraku je bilo čutiti napetost. Zdaj se zdi, da je 

negotova še Urška, skozi veter jo slišim, kako prosi skrivnostnega neznanca: »Ah, majhno 

postojva, preljubi plesalec, da jaz si počijem noge.« 

Kljub prošnjam se še vedno vrtita, zdaj je strah prevzel že ves trg. Par je že nevarno blizu 

najinega mesta za ribarjenje, vedno hitreje se vrti. Ko pa se mladenič in Urška dotakneta vode 

reke Ljubljanice, zadoni strela. Tako se ustrašim, da mi moje vedro pade na tla in se skotali v 

reko Ljubljanico. Tik preden mladenič in Urška zgineta pod vodo, me le-ta pogleda in v njenih 

očeh vidim čisti strah. Ko potoneta, strela udari na gladino reke. 

                                                                                                                                   Anika Žnidaršič, 8. b 
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POGOVOR Z MAMO 

Včasih se pogovarjam sam s seboj, 

včasih gre moja mami z menoj. 

 

Govoriva o pomladi,  

govoriva o poletju, 

govoriva, da je lepo, 

če se imamo radi. 

 

Prisluhneva drug drugemu, 

včasih prisluhneva tišini, 

včasih na dan privrejo spomini. 

 

Takrat sva glasna in se smejiva, 

lepo je, da se lahko o vsem pogovoriva. 

                                

Žiga Viegele, 8. a      

            

     Tara Grandovec, 7. d 

 

PISMO PETRU KLEPCU 

Dragi Peter Klepec, 

pri nas v Mariboru je hud potres. Moja družina je na srečo ostala cela, vendar je veliko naših 

znancev in drugih ljudi ujetih pod ruševinami stavb. Nekatere smo s skupnimi močmi rešili, 

nekaterim pa ne moremo pomagati, saj so ruševine pretežke. Nekateri so celo pogrešani – 

jih ne najdemo. Prosim te, da nam priskočiš na pomoč s svojo neizmerno močjo. Lahko se boš 

prebil med ruševinami in našel ubogo ljudstvo ter odmaknil skale. S tem boš pomagal mnogim 

družinam. Vsi ti bomo hvaležni. In ne pozabi: »Kdor ima moč, je ne sme imeti le zase, temveč 

mora pomagati tudi drugim. Lepo bi bilo, če bi bilo mnogo Petrov Klepcev na svetu!« 

Hvala ti v naprej! 

Katarina 

   Katarina Kotnik, 7. c 
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PROBLEMI PAROV 

Povej mi, kako naj to naredim, 

da tebe nazaj dobim. 

Vsak dan čakam na tvoje sporočilo, 

ti pa mi na koncu pošlješ samo ločilo. 

 

Sam si kriv, 

sam si napako naredil. 

Ne pošiljaj mi več sporočil, 

ker grem po nakupih ličil. 

 

Aida Ajdini, 8. a 

 

Isabella Belina Valentine, 4. c 

 

MOJE NENAVADNE SANJE 

Neke noči sem sanjala, da imam čisto drugačno življenje. Zjutraj sem vstala in pogledala skozi 

okno. Namesto lepega razgleda na sosednje hribe sem videla kostanjevo rjavo sovo, ki je v 

kljunu držala pismo. Takoj sem ga odprla. Seveda sem bila takrat še začudena, ko pa sem 

prebrala pismo, sem mislila, da se mi meša. Nisem se zavedala, da so to le čudovite sanje. Ko 

sem pismo prebrala še enkrat, sem dojela, da sem sprejeta na Bradavičarkino akademijo za 

čarovnice in čarovnike. Pred mano se je kot strela z jasnega pojavila mama, ki je skoraj ne bi 

prepoznala. Oblečena je bila namreč v dolg plašč. Skupaj sva odšli na Prečno ulico po šolske 

potrebščine in v Gringot. 

Moje sanje se še niso končale, ampak me je zbudilo zvonjenje moje budilke.  

Ko sem zvečer zaspala, so se moje sanje nadaljevale. Spet sem se prebudila v svoji sobi in pred 

oknom me je čakala sova. Tokrat mi je prinesla časopis, ki sem ga morala plačati. Bilo je zelo 

zgodaj, ampak me je mama kljub temu čakala v dnevni sobi in takrat se mi je posvetilo, zakaj. 

Danes vendar odidem na Bradavičarko. Bila sem žalostna, ker sem se morala posloviti od 

družine in skrbelo me je za Zalo in Evo. Takrat pa je glas za mano rekel: »Če bomo čakale, ne 

bomo dobile prostega kupeja.« Ko sem se obrnila, sem za sabo zagledala Zalo in Evo.  

Tako sem preprosto vedela, da se je pravkar začelo najboljše šolsko leto. 

                                                                                                                Pia Colnarič, 6. b 
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NOSTALGIJA 

Vem, da me še ne bi smela dajati nostalgija, ampak kaj naj, tukaj je. Ta nostalgičen 

spomin na začetne razrede osnovne šole ... kje so ti brezskrbni časi, ko je bilo 

pomembno le, kdaj se bomo spet igrali in da nisi bil prvi ulovljen pri lovljenju ali da 

te niso prvega našli pri igranju skrivalnic, saj si moral potem ti šteti in zaklicati: 

»Kdor se ni skril, si je sam kriv!« Takrat so bile take malenkosti in nepomembne 

stvari, kot bi rekli danes, za nas najpomembnejše na svetu. Nismo poznali 

neenakopravnosti, norčevanja in rasizma, na dvorišču smo k igri povabili vse, 

skupaj smo se igrali otroci več generacij in spolov, nikoli se nismo delili na fante in 

dekleta. Tako smo se na primer igrali za družino, za »šolo v šoli«, ristanc, igre z 

žogo in še veliko drugih igric, ki smo si jih spontano izmišljevali. Vedno, čisto vedno, 

ko smo pojedli kosilo, čakali v vrsti ali na hodniku, smo se igrali kamen škarje, papir 

ali pa ena žaba je umrla. To je bila stalnica, ki se je nismo naveličali vsaj štiri leta. V 

začetku učenja množenja in deljena je bil to pravi bav bav;  kako daleč smo že 

danes! Takrat je bilo najpomembnejše, koga iz winxic predstavljaš - Stello, Floro ali 

Bloom? Največja žalost je bila, kadar nisi dobil tega, kar si hotel. 

A kako hitro smo odrasli - zdi se, kakor bi bilo včeraj, odkar smo si nadeli rumene 

rutice in prvič vstopili skozi šolska vrata. Zdaj pa že izstopamo, devet let je naokoli 

- tokrat brez rutic, ampak, žal, zaradi situacije, z maskami. Imamo tudi mnogo večje 

skrbi kot takrat. Vseeno pa ne smemo pozabiti na otroško veselje in igrivost v nas 

in ju kdaj pa kdaj prebuditi, da svet ne bo le črno-bel. Saj v srcu smo in vedno bomo 

otroci. 

Iskreno se zahvaljujemo Mojci Povoden, Mileni Zaner, Sabini Hartman, Alenki 

Fajfar, Urbanu Nedeljku in Andreju Judru za vse, kar ste nam dali, nas naučili, nas 

seznanili in vzgojili v času razredništva. Zahvaljujemo se tudi vsem učiteljicam in 

učiteljem, ki ste nas »čuvali« v OPB-ju. Tam smo stkali veliko dobrih, pravih 

prijateljstev in naredili veliko lepih spominov. 

Hvala za vse! 

                                                                                                                    Zala Salaj, 9. a 
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NEBO 

 

Nebo je lahko jasno, 

na njem sije sonce prijazno. 

Nebo je lahko oblačno 

in s tem tudi mračno. 

 

Nebo je lahko sončno, 

kar je večini priročno. 

Nebo je lahko deževno, 

opremljeno s kapljami zmerno. 

 

Nebo je lahko različno 

ali enolično. 

Pa tudi dvolično 

in odlično. 

 

Brina Šprah, 8. c 

ČAS 

 

Čas hitro teče, 

neomejeno beži. 

Nikoli nič ne reče, 

le trdo delo obremeni. 

 

Čas včasih se ustavi, 

le če zmoreš pozabiti nanj, 

Posebne trenutke ustvari 

če le dovolj upa vložiš vanj. 

 

Čas mineva hitro in počasi, 

vsak po svoje si ga beleži. 

Ne poskušaj ga dorasti, 

le po svoji volji zveži! 

 

Maša Koban, 8. c 
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MARKO IZGUBI ROBOTA 
 

Začele so se poletne počitnice. Marko in njegova družina so se odpravili na morje. 

Marko je edinec, ampak s seboj je imel najljubšo igračo. To je bil robot Fredi. Že prvi 

dan ga je na plaži izgubil. 

 

Marko tega najprej ni opazil. Zvečer je na sprehodu v mestu na stojnicah opazil 

enakega robota. Takoj se je spomnil, da je Fredija pozabil na plaži. Ni se spomnil, kje. 

 

Naslednje jutro je Marko pri zajtrku naredil načrt.  Fredija je hotel nazaj. Takoj se je 

vrnil na plažo. S seboj je vzel potapljaško opremo. Iskalna akcija se je lahko začela! S 

plavutmi in masko se je začel potapljati, ampak iskanje je bilo neuspešno. Iskanje je 

nadaljeval na plaži. Minili sta dve uri, a Fredija ni bilo nikjer. Ko je že skoraj obupal, ga 

je našel v velikem grmu. 

 

Marko se je zelo razveselil, da je Fredi nepoškodovan. Obljubil si je, da bo na robota 

bolje pazil. Ves dopust ga ni izpustil iz pred oči. To so bile imenitne počitnice. 

 

                                                                                      Oskar Šparovec, 4. d (PŠ Razvanje) 

LEPOTA 

Lepota je na svoj način posebna, 

prav takšna, prav čedna.  

V vsakem človeku prebiva, 

v globini srca se skriva. 

Lepota te toplo objema,                                                   

vsakega od nas prijema. G                                                 

Takšna, kot je, g                                                  

v čudovit svet popelje te. 

Zjutraj pride na plan, v 

včasih več, včasih manj. 

Zvečer pa na kratko mine, g  

a nikoli zavedno ne izgine. 

Ah, ta lepota …G  

To nobena ni pomota!                                                   

Človek jo takoj opaziti zna 

 saj to breme vsak pozna. 

 

Vanja Ljubomirović, 8. a 
                                        

                           Žiga Čas, 8. b 
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NEPOZABNO KRIŽARJENJE 

ozimi smo se z družino odpravili na križarjenje po Združenih arabskih emiratih. 

Ko smo se pripeljali na letališče v Ljubljano, smo se vkrcali na letalo za Carigrad, od tam pa smo 

poleteli v Dubaj. Pred vkrcanjem na križarko, MSC Preciozo, je sledil ogled Dubaja. 

Najprej smo si z dubajske plaže od daleč ogledali edini hotel s sedmimi zvezdicami na svetu, iz 

avtobusa največjo stavbo na svetu in še druge ogromne zgradbe. Bili smo že pošteno lačni, zato smo sklenili, 

da gremo v drugi največji nakupovalni center na svetu, v katerem je celo smučišče. Videli smo tudi dubajsko 

tržnico z raznimi zelišči, v tamkajšnji zlati četrti pa največji zlati prstan na svetu. 

Naslednji dan se je naša ladja zasidrala v Abu Dabiju. Tam smo videli eno najlepših mošej na svetu. Nato 

smo odšli na tržnico dateljnov. Nekaj smo si jih kupili tudi za domov. Zvečer smo v »zlatem« hotelu jedli 

sladoled s pravim zlatom. 

Tretji dan našega križarjenja je bil zelo lep. Sprehajali smo se po otoku Sir Bani Yas, kjer je bilo toliko školjk, 

da bi jih lahko lopatali. 

Na križarjenju je zanimivo tudi dogajanje na ladji. Tam ni prav nikoli dolgčas. Z bratcem sva čez dan zahajala 

v mini klub, ob večerih smo si z družino v gledališču ogledali akrobatske in gledališke predstave, sprehajali 

pa smo se tudi po čisto pravi promenadi, kegljali, obiskali 4D-kino. 

Med plovbo ob jugovzhodni obali Arabskega polotoka smo obiskali še sultanat Oman. Navdušila nas je 

gostoljubnost ljudi, z veseljem pa bi se še kdaj vrnili na eno od omanskih plaž. 

Zadnji dan počitnic smo se ponovno vrnili na kopno v Dubaj. Tam smo se povzpeli na Burj Khalifo – najvišjo 

zgradbo na svetu, visoko 829 metrov. V 124. nadstropje nas je dvigalo odpeljalo v manj kot eni minuti. Sledil 

je ogled enega največjih akvarijev, večer pa smo sklenili z ogledom plesa največjih vodnih fontan na svetu. 

Zdaj nas je čakal le še povratek domov po isti poti. 

Na počitnicah v Združenih arabskih emiratih je bilo res lepo, ampak spoznala sem, da je najlepše doma, pa 

če tudi nimamo vsega najvišjega, najlepšega in največjega. 

Zala Kostanjevec, 5. c 

 

 

 

P 
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SREČANJE Z URŠKO 

Že dolgo časa razmišljam o njej. O prelepi Urški, najlepši mladenki kar jih Ljubljana pozna. Zelo 

je zvita, izbirčna, prikupna, samovšečna pa tudi prevzetna, vendar želim osvojiti njeno srce. 

Tedaj mi na misel pade odlična zamisel. Napisal ji bom pesem. Pesem, ki bo izražala moja 

čustva, ki jih gojim do nje. Pesem, s katero jo bom očaral in ji izkazal svoje pesniške 

sposobnosti. Res, da sem iz kmečke družine iz vasi Vrba, vendar mislim, da najina ljubezen ne 

bo poznala meja. 

Tako pričnem s pisanjem in pustim domišljiji prosto pot. Pišem dolgo, vse dokler ura ne odbije 

polnoč in me zvon utopi v spanec. Naslednji dan se odpravim v ljubljanski park, kjer jo bom 

pričakal. Urška ga namreč redno obiskuje. Ves sem napet, saj je to moje prvo srečanje z njo. 

Sedaj jo zagledam. Lahkotno in zapeljivo se sprehaja po poti. Lepa je kot roža. Želim jo očarati, 

vendar mi ne nameni dovolj pozornosti. Zato kar pričnem brati pesem. Berem in berem, dokler 

ne zaključim. Urška se ošabno odzove. Zame se sploh ne zmeni in me zavrne. Žalostno se 

odpravim domov. Naenkrat pričnem pisati vse več in več pesmi, s katerimi izražam svoje 

trpljenje in žalost ter grdo Urškino zavrnitev. Posvetim se še drugim temam in kmalu ugotovim, 

da so moje pesmi všeč vse več ljudem. Tedaj pesmi pričnem pisati še z večjim navdihom in 

izdam vse več del: Zdravljica, Zgubljena vera, Nezakonska mati … Kmalu postanem največji 

pesnik v Ljubljani in še dlje. 

Po enem letu se ponovno srečam z Urško. Želi se mi prikupiti ter reče: »Oh, preljubi pesnik 

Prešeren, tvoja pesem, ki si mi jo posvetil, je bila prečudovita.« Odvrem ji: »Uršika zala, svojo 

pozornost sem ti že namenil, ampak si me zavrnila.« 

                                                                                                               Brina Šprah, 8. c 

 

Izak Podlesek, 6. a 
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DRUGAČNOST – TUKAJ IN ZDAJ 

 

V raziskovalni nalogi me je najbolj zanimalo, kako otroci sprejemajo in razumejo 

drugačnost in kaj ima na njihov odnos največji vpliv. Ugotovila sem, da so mladi 

pripravljeni sprejeti vse vrste drugačnosti in to že počnejo. Diskriminacija in 

nesprejemanje je zelo redko. Učenci sprejemajo drugačnost. Spoznala sem, da je 

strahu pred drugačnostjo vedno manj. Rezultati moje raziskave so pokazali, da se 

pomen primarne in sekundarne socializacije s starostjo vedno bolj zmanjšuje, kar se 

ne ujema s teoretičnim delom naloge. Ugotovila sem, da je vpliv družine, prijateljev in 

učiteljev manj pomemben, kot sem pričakovala, čeprav je res, da na posameznikovo 

mnenje vplivata predvsem njegova preteklost in osebnost, ki pa sta še kako povezani 

predvsem z družinskem okoljem. Zelo pomembno je, da mladostnike ozaveščamo o 

raznolikosti med ljudmi in tako pozitivno vplivamo na njihov odnos. Zanimiv je tudi 

manjši pomen medijev, saj sem v intervjuju s svetovalno delavko izvedela, da se je 

sovražni govor izrazito povečal ravno zaradi socialnih omrežij. Na rezultate v moji 

raziskavi pa je najverjetneje vplival izbran vzorec anketirancev in bi bili rezultati ob 

večjem vzorcu drugačni.  

Pri pripravi raziskovalne naloge sem zelo uživala. Pri delu nisem imela večjih težav, 

saj so učenci z veseljem izpolnili ankete, prav tako nisem imela težav z intervjujema. 

V prihodnje bi zelo rada nadgradila svojo nalogo tako, da bi anketirala dijake 4. letnika 

srednjih šol in tako ugotovila, kako se odnos do drugačnosti spremeni v mladostništvu. 

Prav tako bi rada organizirala delavnico za vse učence, na kateri bi se otroci srečevali 

z najrazličnejšimi oblikami drugačnosti in na koncu spoznali, da nas drugačnost bogati 

in da se lahko učimo drug od drugega ne glede na to, kakšen je naš izgled, kako 

drugačni smo, saj so ravno razlike med nami tisto, kar nas dela edinstvene.  

Menim, da sem dosegla namen raziskovalne naloge, saj sem z njo dodala še en delček 

v mozaik drugačnosti in raziskala, kako mladi razumejo in sprejemajo drugačnost. 

Želim si in upam, da se bo v današnjem svetu še več govorilo o medsebojni enakosti 

in enakopravnosti in da bodo ljudje spoznali, da so razlike med nami nekaj, kar nas 

dela unikatne in ne nekaj, česar bi se morali sramovati. 
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                                                                                                               Eva Grbič, 9. c 

 

 

     Bor Košir, 9. c 
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SLOVO OD OSNOVNE ŠOLE 

Osnovna šola nam je vsem, ki jo zapuščamo, dala veliko. Ponudila nam 
je možnost, da s trdim delom, trudom in vztrajnostjo dokažemo, da 
zmoremo in sledimo svojim sanjam. Tukaj smo se naučili 
najpomembnejših življenjskih modrosti; potrpežljivosti, olike, 
spoštovanja, ljubezni in pomoči sočloveku. Naučili smo se, kaj pomenita 
iskrena »hvala« in »oprosti« in da lepa beseda vedno lepo mesto najde 
ter pomagati sošolcem, brez da bi pričakovali kaj v zameno. V devetih 
letih skupne poti smo doživeli vzpone in padce, prijetne in manj prijetne 
trenutke. Skupaj smo se veselili, smejali, sočustvovali, se jezili in jokali. 
Skupno pot si utiramo tako rekoč že več kot polovico našega življenja. 
Vsak lahko potrdi rek življenje ni potica, a še tako težke stvari smo vedno 
prebrodili ob pomoči sošolcev, pravih prijateljev in učiteljev. 

Vstop v osnovno šolo je bil velik mejnik v življenju vsakega izmed nas, 
a zaključili smo deveto poglavje in ta knjiga je za nas končana. Pred 
nami pa je novi, mnogo večji, zastrašujoč in nam povsem neznan mejnik. 
A ne sme nas biti strah, saj še nikogar od srednje šole ni pobralo, 
predvsem pa smo že dovolj odrasli in pripravljeni, da razpremo svoja 
krila in odletimo v svet. 

Pripravili pa ste nas velik del vi, učitelji, zato se vam iskreno 
zahvaljujemo za vse znanje, ki ste nam ga predali. Ponosno ga bomo 
nosili s seboj, kamor nas bo pot vodila, in ga nadgrajevali. Postavili smo 
mejnike in dalje bomo gradili do oblakov, do koder sežejo naše sanje in 
volja. Hvala za ves trud in potrpežljivost, tudi kadar nismo bili poslušni, 
za vso ljubezen in dobro voljo, ki smo ju bili deležni. Za vse kreativne 
ideje, razlage, pomoč in podporo. Predvsem pa, da ste verjeli v nas in da 
še verjamete. 

                                                                                                             
Zala Salaj, 9. a 
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DEVETOŠOLCI SE PREDSTAVIJO 

 

Dragi 9. A! 
 

 

Sreča se zmeraj z nesrečo brati. 

Tako stare knjige uče. 

A človek ne neha verovati 

in za srečo kakor za zvezdo gre. 

 

A sreča ni v glavi in ne v daljavi, 

ne v žepu ali pod palcem zaklad. 

Sreča je, če se delo dobro opravi 

in če imaš koga rad. 

 

Potem v tebi dve sreči gorita. 

Dve sonci v srcu. Dvoje svetil. 

Od njiju je luč okrog tebe razlita, 

ko romaš za zvezdo, k sebi, na cilj. 

                        
                                       (Tone Pavček) 

 

 

 

Želim vam le eno: vaša pot odraščanja naj bo čim bolj pisana. 

Bodite odprtih glav in src. 

Pustite svetu, da vas preseneti in naj vas čar življenja z mnogo poguma in vztrajnosti 

popelje do zvezd. 

 
 

Razrednik 

Andrej Juder, prof. 
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                Jakob Benkovič               Aleks Bratič 

Če pogledaš v njegovo redovalnico boš zadet,                                     Najvišji v razredu je, 

                saj stalnica je vedno pet.           o avtih ve čisto vse. 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Čeh       Gaja Germavc Pušnar 

          Pridružil se nam je kasneje,       Zgodovino vso obvlada, 

          a vedno z nami se nasmeje.         Karate, bobni, pesmi njena so navada. 

 

 

 

 

 

 

 

      Ela Geržina             Amela Hameli 

Prepotovala je ves svet,          Amela je vedno vljudna, 

         takšne izkušnje ni slabo met.              njena prijaznost je spodbudna. 
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      Elsina Hukić           Aljaž Janžekovič 

 Elsina vedno je vesela,              Zelo glasno govori, 

      njena najboljša prijateljica je Ela.          vedno rad se nasmeji. 

 

 

 

 

 

 

 

     Mitja Korošec               Naja Kotnik 

  Radoveden odličnjak,           Naja vedno rada raja, 

             ki vsakemu pomaga rad.         Žigec ji nikoli ne nagaja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jasmina Krasniqi          Sergy Malchenko 

Jasmina je naša lepotica,          Iz Ukrajine je prišel, 

     moških src tatica.           v tenisu je vse pomel. 
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    Nejc Mužerlin             Hanida Ramadani    

     Nejc rad se uči,                              V kotu učilnice tiho sedi, 

vedno z Jakobom sedi.      a nepozorna ni.             

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

        Zala Salaj                    Aleksej Sedić 

               Slika, piše, debatira,                Največji športnik v razredu je, 

   pa še atletiko trenira.                 punce občudujejo ga vse. 

 

 

 

 

 

 

 

    Sagip Šašivari               Aleksander Zalar 

Sagip nogomet trenira,         Aleksander vzgojitelj rad bi bil, 

 a noben ga ne prezira.        da si samske mamice bi ulovil. 
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     Ela Zečević                    Miha Zemljič 

            »Boljša sem od vseh,«      »Manj je več,« 

       pove nam njen prelep nasmeh.          Miha vedno zna nam reč. 

 

Še vedno se spominjam prvega šolskega dne, ko smo vstopili v veliko, skrivnostno stavbo prestrašeni, 

neučakani in polni pričakovanj.  

Skrivnostna stavba je bila od znotraj svetla in še večja, kmalu nam je postala drugi dom.  

Postali smo del šole in šola je postala del nas. Na naši osnovnošolski poti smo vsak dan znova in znova 

doživljali nepozabne trenutke in ustvarjali spomine otroštva. To smo počeli skupaj s prijatelji, sošolci, 

učitelji, šola je postala nepozaben del našega življenja.  

Zato smo zelo hvaležni vsem, ki so bili del te čudovite zgodbe, hvaležni smo, da so nas naučili vsega, 

kar znamo in nas pripravili na širni svet.  

Na poti k znanju so nas vodili učitelji ter razredniki, ki so nas sprejeli in z nami delili znanje. Od gospe 

Mojce Povoden, ki nas je učila, ko smo bili še malčki v prvi triadi, do gospe Sabine Hartman, ki nas je 

učila v 4. razredu, do učiteljice Alenke Fajfar, ki je za nas poskrbela, ko smo se že začeli prevešati v 

drugo polovico osnovnošolskih dni, in učitelja Urbana Nedeljka, ki nas je spremljal tri leta, ko smo bili 

najbolj razigrani in je čas minil tako hitro, da smo se lahko komaj obrnili in nas bo v zadnjem letu do 

srednje šole predal gospod profesor Andrej Juder, ki je poskrbel, da smo skupaj uživali še zadnje in zelo 

drugačno leto.  

Nikoli ne bomo pozabili osnovne šole, izkušenj, ki nam jih je nudila in čudovitih oseb, ki so nas 

obkrožale:  

- sošolci, ki so postali prijatelji 

- zabavni kuharji, ki so skrbeli, da ne bi ostali lačni 

- prijazne čistilke 

- modri učitelji in seveda gospa ravnateljica, ki prav tako skupaj z nami zapušča našo šolo.  

Vsem bi se radi zahvalili za devet nepozabnih let, ki jih bomo pustili za sabo, ko bomo vstopili v nov 

svet, kjer si drug drugemu želimo veliko sreče in nove čudovite izkušnje.  

Nasvidenje!                                                                                           Mitja Korošec, 9. a 
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Dragi 9. B, zakon ste! 

Prvič smo se srečali pred petimi leti, ko ste še bili izjemno živahni 

četrtošolčki in je poskočnost preglasila entuziazem. Veliko sem poslušala o 

permanentnem učenju v času, preživetem v šolstvu. Saj veste, čas je čudna 

reč. Toliko vrst različnega časa nas obdaja. Obstaja čas za življenje, čas za 

učenje in čas za 9. b. Prav v tem času, ki smo ga skupaj preživljali, mi je 

postalo kristalno jasno, da je vseživljenjsko iskanje in izpopolnjevanje v 

kreativnosti neizogibno.  

Ogromno sem se naučila med vami, z vami in od vas. Zabavno je bilo in 

uživala sem. Vem, da ste ustvarjalni, nadebudni in polni skritih želja, ki jih 

boste v novem okolju zagotovo veliko lažje uresničili. Navdušenje, 

vztrajnost in vera v ljudi bodo vaši zvesti spremljevalci. Na vaši poti naj vas 

spremlja sreča in vse dobro. 

Vaša razredničarka Marjetka Bunford Selinšek 
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Teo Boras                                                            

 

 
 

Melisa Džemaili 

 

 
 

Ana Kocbek 

 

 

 
 

Minka Božanovič 
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Albert Ramadani                                                       

 

 
 

Tian Lečnik 

 

 

 
 

Lina Kralj                                                                    

 

 

 
 

Majra Husika 
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Arif Qovanaj   

                                              

 

 
 

Mai Klasinc Filekovič 

 

 
 

Maryam Bajilam Tareq                                              

 

 

 
 

Zoja Premk 
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Tim Arnuš                                                                    

 

 
 

Melisa Ilijazi 

 

 
 

Žiga Šverc   

                                                               

 

 
 

Sebahata Dibrani 
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            Agim Haliti 
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9. c ob koncu šolskega leta 

 

Naša skupna pot se je začela pred štirimi leti. Polni pričakovanj smo skupaj 

premagovali prve ovire, spoznavali drug drugega in začeli pisati skupno zgodbo.  

Od šestega do devetega razreda je dolga pot. Ko vas pogledam na skupni fotografiji 

6. c razreda, se na mojem obrazu nariše velik nasmeh. In ko vas pogledam danes, 

vidim pred seboj odraščajoče mlade ljudi, polne energije, poguma in veselja do 

življenja. Vedno ste znali korakati skupaj, niste prezrli tistih, ki so za hip omagali, našli 

ste prijazne besede in že zelo kmalu zmogli graditi skupnost, ki se zaveda, da je njena 

moč v povezanosti, sočutnosti in prijateljstvu. Preživeli smo nenavadne šolske dneve 

pouka na daljavo in v tem času smo se skupaj učili in naučili, da smo tudi na daleč 

lahko povezani. Lepo je bilo brati vsa vaša sporočila, ko ste z menoj delili nove 

izkušnje, ko smo skupaj iskali rešitve in šteli dneve do vrnitve nazaj v šolo. Zagotovo 

nas je ta izkušnja še bolj povezala in je ne bomo pozabili. 

Zadnji dnevi pouka v devetem razredu so vedno polni spominov. Šele proti koncu 

meseca maja se začnemo zavedati, da se bliža slovo. Vsako slovo pa pomeni tudi 

začetek novega. Z znanjem, ki ste ga pridobili, boste zmogli nove izzive. Ne pozabite 

pa na vse tisto, kar ni zapisano v vaših zvezkih, ampak je zapisano v vaših srcih. Vaša 

dejanja bodo tista, ki bodo ostajala v spominu vseh, ki jih boste srečevali na novih 

poteh. Ne spreglejte drobnih radosti v iskanju oddaljenih ciljev, ampak stopajte korak 

za korakom. Naj vas spremljajo pogum, zaupanje in ljubezen. Verjemite vase in sledite 

svojemu srcu! 

Vse dobro na vaših novih poteh, 

vaša razredničarka Damijana Počkaj 
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Dragi 9. D! 

Pomlad se počasi preveša v poletje in, tako kot že tisočletja, kolo časa maha preteklosti 

in pozdravlja prihodnost. A letos je za vas, dragi devetošolci, nekoliko drugače. Za 

vami je osnovna šola. Nekateri že nestrpno čakate, da spoznate nove sošolce, 

prijatelje in profesorje in se podate novim izzivom naproti, nekateri pa  morda z nekoliko 

tesnobe razmišljate o novem, manj znanem okolju.  

Poslavljanje od osnovne šole je čas za spomine, predvsem tiste radostne in zabavne, 

morda kdaj tudi manj prijetne, a vendar edinstvene, zapisane v zgodovino. Ste 

generacija, ki je bila  skoraj leto dni prikrajšana za pouk v šolskih prostorih, druženja 

med odmori, skrivno dopisovanje med poukom in druge šolske vragolije. Seveda ne 

povsem, le nekoliko drugače je bilo. Virtualno. Če ti življenje ponudi deževen dan, še 

vedno lahko skačeš po lužah. Tako ste se naučili veščin, ki se jih generacije pred vami 

niso – pouk preko zooma, domače naloge v spletni učilnici, dopisovanja z učitelji preko 

spletnih aplikacij.  

Vesela sem, da sem vas lahko spremljala od  živahnih šestošolcev do vse resnejših in 

odgovornih mladostnikov. 

Prihaja čas, ko bo življenje pred vas postavljalo številne preizkušnje, ko boste 

sprejemali številne odločitve, težke in hitre, delali napake in se na njih učili, pa vendar 

vam želim, da ostanete trdni, vztrajni in uspešni tudi v srednjih šolah. Želim vam, da 

razmišljate o miru, prijateljstvu, strpnosti in ljubezni, da se na srednješolski poti srečate 

s svojo genialnostjo in da na široko odprete svoja srca. Bodite srečni in zadovoljni, saj 

je življenje potovanje in ne tekmovanje.  

Naj vas na vaši življenjski poti spremljajo besede velikega pesnika Bližnjega vzhoda 

Rumija: 

»Prepustite se tihemu in nenavadnemu toku tega, kar imate resnično radi. Ne bo vas 

odnesel s poti«. 

SREČNO! 

Vaša razredničarka, Mirjana Colnarič 
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9. D SE PREDSTAVI: 

                                   

                   Erëblin Agushi                                                                 Lara Disić 

         *V šoli ga ni bilo že tako dolgo,                                              »Moški so za v golaž« 
 da je tudi njegova miza šla na dopust* 

               

                       Rene Godec                                                               Aldin Hamelji 

                             »Bomba«                                                             #aldinzapredsednika2024 
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                    Maša Hauptman                                                Nicolette Krunič 

                 »Kaj lahko prosim ne«                                                »Kaj sem jaz zdaj mislila rečt?« 

 

                 

         Alina Lipuš                                                                      Vuk Marković 

                        »Lačna sem«                                                      »JoJo's Bizarre Adventure, sezona 3, 
                                                                                                                       epizoda 2, 2:19 
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                 Hana Mati Regvat                                                              Miloš Radić 

                  »Samo še tri ure«                                                                »Ma tiho bodi ti!« 

 

               

    Lara Rakić                                                                Ana Marija Rejp 

             »Daj mi pošlješ še to?«                                                                 »Koga šora« 
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                    Tinkara Rojs                                                             Jasmin Salihović 

                  »Kaj mamo zaj?«                                                             *veliki fizik* 

 

                       
 

 Marilda Gabriela Santos Silva                                      Sofia Sedovnik Coljnar 

             »Attack On Titan, sezona 3,                                                         »Spat hočem« 
                     epizoda 16, 17:59«  
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                       Timi Svenšek                                                                 Tomas Vuk 

             »Timisvenšek5 na 1919«                                                        »Miki, pravi pubec« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
98 MLADA RAST 

 

PRISPEVKE ZA GLASILO SO ZBRALI UČENCI IN UČITELJI  

OŠ FRANCETA PREŠERNA MARIBOR 

Mentorica/lektorica/urednica: Jasmina Blažič 

Mentorica novinarskega krožka: Lidija Štrucl 

Oblikovanje: Radeja Lokar Rutar 

 

JUNIJ 2021 

 

 

 

 

 

 



 
99 MLADA RAST 

 


