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Hvala vsem,  
ki prispevate  
k nastajanju  

Ferda.

»Nasmehni se  
v ogledalo vsako jutro 
 in začel boš opažati  

velike razlike v svojem 
življenju.«   
(Yoko Ono)

Ferdovke in ferdovci!

S skupnimi močmi zaključujemo  
še eno koronsko šolsko leto.

Pred vami je letošnja izdajo Ferda. Vabijo vas  
že znane vsebine. Da boste tudi poleti »in«,  

je nujno branje modne strani, v rubriki  
Naj recepti pa vas čakajo osvežilne 

poletne jedi. Prste razmigajte z 
nasveti v Izdelaj si sam, možgane pa na Straneh 

za poliglote. Ferdoskop razkriva, kaj vas čaka v 
bodoče, teme in literaturo za kvalitetno branje  
pa smo predlagali v Ni me, berem. Ne pozabite 

rešiti tudi križank. 

Želim vam prijetne, navihane in pustolovske  
»ta dolge« počitnice.

Tina Orač Gornik,  
urednica
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JAZ SEM MOŽIČEK MED 
DIMNIKI
Sem možiček in živim med dimniki v stari vasici. 
Ime mi je Jakec. Sem zelo majhen, vsak ki me 
pokliče »Možiček«, mu prihitim na pomoč. V va-
sici so stavbe tako visoke, da segajo skoraj do 
zvezd. Ljudje so malo večji od mene. Imam pa 
veliko prijateljev, ki mi radi priskočijo na pomoč.

Lojze ima vedno umazan dimnik. Zato me pok-
liče, da mu počistim dimnik. Jaz tudi letim, 
zato mu dimnik počistim kar od zgoraj. Tonč-
kova mama je naročila Tončku naj počisti žleb. 
Vzel je lestev in šel do žleba. Ko je končal, mu 
je lestev padla na tla. Poklical me je »Moži-
ček!« in odnesel sem ga na tla. Špelci je rekla 
mama, da ji manjka kolešček v glavi in začela 
je jokati. Ko sem jo slišal, sem hitro odletel k 
njej. Vprašala me je, koliko koleščkov potrebuje 
v glavi. Odgovoril sem ji, da pet a ona ima le 
štiri. Spet je začela jokati, a sem jo potolažil, 
da bo peti kolešček že še zrasel čez čas. Počasi 
se je umirila in šla novico povedat mami.

Pomagal sem še nekaj ljudem. In tako se je moj 
dan med dimniki končal.

Jaka Boh, 3. a

7 NAGAJIVIH
Pravljica govori o sedmih zelo nagajivih dečkih.

O dečku, ki je najraje plezal na drevesa.

Poznal sem dečka, ki je že za zajtrk splezal na 
drevo. Teta je kar naprej tekala iz hiše ali pa ga 
je kregala kar skozi okno.

O dečku, ki je (tudi) veliko vedel.
Ne vem, ali ste že slišali za dečka, ki je trdil, da 
veliko ve. Imel pa je teto, ki se je temu glasno 
smejala. Navadno mu je rekla: »Eh, kaj pa ti veš!«

O dečku, ki je sanjal o belem kitu.
Nikoli ne bom pozabil dečka, ki se mu je vsako 
noč sanjalo o belem kitu. Drugim dečkom se 
sanja o leteči omari ali o prehlajeni trobenti ali 
vsaj o porednih zmajih, njemu pa se je kratko 
malo – o belem kitu.

O dečku, ki je bil iz »cukra«.
Srečal sem dečka, ki je že ob rahlem grmenju in ob 
prvih deževnih kapljah zbežal v hišo. Komaj sem 
ga zaustavil v veži in ga vprašal: »Kam bežiš?«

O dečku, ki je jezdil ograje.
Vem za dečka, ki je dan in noč jezdil ograje, 
podnevi naše in sosedove, ponoči sanjske. Tako 
smo mislili mi, sam pa je mislil drugače.

O dečku, ki je hodil po rokah. 
Zmerom se nam je zdel manjši in plašen. Še 
pred miško bi zbežal, smo si rekli, še goba je 
večja od njega.

O dečku, ki je našel največje jajce.
Srečen sem, ker sem poznal tudi tega dečka. 
Kadar sem ga srečal in sem ga vprašal, kam gre, 
mi je vsakič glasno odgovoril: »Nekaj iščem!«

Lara Bizjak in Daša Fajdiga, 5. a

MOŽIČEK MED DIMNIKI
Sem možiček, ki živi med dimniki. Ime mi je 
Umko. V mojem mestu živi veliko otrok. Zelo 
radi poslušajo pravljice. Ko si umijejo zobe, 
odprejo okna in me čakajo. 

Usedem se med dimnike in jim začnem pripo-
vedovati zgodbo. Mlajši otroci imajo radi zgod-
be o živalih, starejši pa raje poslušajo akcijske 
zgodbe. Jaz jim najraje pripovedujem o svojih 
dogodivščinah. Mlajši otroci med zgodbo zaspi-
jo, starejši pa z odprtimi usti čakajo na razplet 
zgodbe. Vedno me prosijo, naj jim povem še 
eno pravljico. Ko vse luči v mestu ugasnejo, 
grem tudi jaz spat. Vem, da me naslednji dan 
čakajo nove dogodivščine. Dopoldne po hišah 
čistim dimnike. Pomagam tudi starejšim pri op-
ravilih. Ko otroci pridejo iz šole, jim pomagam 
pri nalogah. Včasih čuvam tudi otroke na igri-
šču. S strehe zelo dobro vidim, kje so otroci. 

Dan počasi prehaja v večer. Otroci že počasi 
odpirajo okna. Povem jim še pravljico, nato pa 
utrujen zaspim.

Žan Nograšek, 3. a

PES IN MAČKA 
Pes iz hiše ven prileze 
in za mačko brž leti, 
mačka pa mu spretno uide, 
pes ves jezen naokoli leti. 
Ko pa mačka nazaj priteče, 
pes v hišo jest hiti. 

Lana Zoja Strnad, 7. a

Zoja Nograšek, 5. a

Kaja Tomažič, 1. TTinkara Langus, 7. a

Žak Grabljevec, 9. a

Zala Ciglar, 8. a

Gaja Anžlovar, 4. b

MAČEK IN MIŠ
Nekoč sta živela miš in maček. Maček se je 
pred mišjo vedno hvalil, koliko miši na dan ulo-
vi. Miš pa mu je zmeraj odvrnila: »To se bo 
enkrat končalo. Boš videl.« A maček je kar nap-
rej lovil miši in jih ujel vedno več. Nekega dne 
ga je pri lovljenju miši zalotil njegov gospodar 
in mu rekel: »Pusti miši pri miru. Vsaka žival 
ima na svetu neko vlogo. Raje hodi jest k meni 
domov, saj te že cel teden ni.«

Nauk te zgodbe je, da nihče nikoli ne sme biti 
požrešen.

Jakob Kastelic, 7. a

TAJA MED DIMNIKI
Jaz sem možiček in živim med dimniki. Ime mi je 
Taja. Najbolj mi je všeč nočno življenje. Umivam 
se z vodo iz žleba. Najraje čistim dimnike. Dimni-
ke čistim podnevi, zraven pa opazujem mesto.

Nekega dne sem videla deklico, ki je jokala. Bila 
je zelo žalostna. Vprašala sem jo, kaj je narobe. 
V joku mi je povedala, da je izginila njena muca. 
Pregledala je celo mesto, ampak je ni našla. Skle-
nila sem, da ji bom pomagala najti mucko. Skakala 
sem iz dimnika na dimnik in opazovala, če jo bom 
kje videla. Cel dan sem jo iskala, ampak je nisem 
našla. Začelo se je večeriti. Deklica je bila zelo 
žalostna. Povabila sem jo na streho. 

Bila je polna luna in polno svetlih zvezd. Mesto 
je bilo razsvetljeno. Deklici sem pripovedovala 
zgodbo. Med pripovedovanjem sem za sosedo-
vim dimnikom opazila mucko. Mucka je bila ra-
dovedna, zato je prišla poslušati zgodbo. Deklica 
je bila zelo vesela.

Tako se dogaja pri meni vsak dan. Zelo rada po-
magam meščanom. Ponoči, ko opazujem zvezde 
in štejem zvezdne utrinke, si za vsak utrinek zaže-
lim željo za meščane.

Taja Starič, 3. a

POMOČNIK S STREHE 
V STAREM MESTU
Jaz sem možiček Janez. Cele dne-
ve in noči skačem z dimnika na 
dimnik. Živim v Stari ulici 5. Zelo 
rad pomagam drugim.

Enkrat pomagam otrokom, dru-
gič pa odraslim. Običajno imam 
s sabo čarobno metlo. Sedaj, ko 
je mrzlo, sem oblečen v zelene 
škrateljske čevlje, pajkice, zašiljen 
klobuk, majico z dolgimi rokavi in 
toplo bundo. Dosti ljudi iz mesta 
me želi imeti, ker jim je dolgčas. 
Ampak me nihče nikoli ne ujame. 
Vsem v starem mestu sem že po-
magal. Tudi mački iz najvišje in 
najstarejše stolpnice sem dal na 
ovratnico zvonček. Prav zares vsa-
kemu prinesem srečo. Dopoldan 
dobim nekje kosilo. Običajno je 
kosilo zares dobro. Poleti se zelo 
rad sončim na enem od dimnikov. 
Pozimi pa se sankam in smučam 
na strehi. 

Zvečer grem skozi dimnik v blok 
ali stolpnico na večerjo. Potem 
odidem nazaj na streho. Nato se 
pri enem od dimnikov pogrejem. 
Ko postanem zaspan, grem spat v 
mestno uro.

Mirjam Dremelj, 3. a

TROBENTICA ALI 
NAVADNI JEGLIČ 
Trobentica je najbolj znana po 
tem, da lahko nanjo trobimo in 
tako je dobila tudi ime. Je trajnica 
in je visoka do 10 cm. Ima rumene 
cvetove, ki rastejo na dlakavih cve-
tnih pecljih, njihov vonj in okus pa 
spominjata na med. Njeno steblo 
je kratko. Listi  so zeleni, nagubani 
in spodaj nekoliko dlakavi. Koreni-
ne so kratke in razvejene. 

Cveti od januarja do maja in ji zato 
pravimo tudi znanilka pomladi. 
Raste na travnikih, v svetlih goz-
dovih, sadovnjakih in na domači 
zelenici. 

Trobentica je zelo zdrava, saj vse-
buje veliko vitamina C. Cvetove ne 
smemo sprati, ker bi s tem splah-
nili vse dobro stran. Lahko jo po-
jemo kar tako v naravi, ali pa jo 
naredimo v solati. Iz posušenih 
cvetov, pa si lahko naredimo čaj, ki 
nam bo pomagal pri izkašljevanju 
in glavobolu, čistil bo kri, ledvice in 
sečila. Listi imajo še posebej veliko 
vitamina C in A in jih lahko prav 
tako pojemo med solato. Iz kore-
nin pa lahko naredimo tinkturo, ki 
ima pomirjevalen učinek. 

Trobentica spada med družino JEG-
LIČEV.

Jaka Lavš, 5. b

MATERINA DUŠICA  
Materina dušica ima koreniko, lis-
te in cvet.  

Je pritlikav grmiček, ki zraste do 
50 cm visoko. 

Njena korenika je olesenela, listi 
imajo krhke peclje in so ob robu 
zavihani ter majhni in ozki. Ima 
majhne rožnate in pecljate cveto-
ve, nakopičene v zalistju. 

Materina dušica cveti od junija do 
septembra. 

Raste na polsuhih in suhih tratah 
in travnikih, med skalovjem in v 
gozdnih obronkih vse od nižin pa 
do visoko gorskega pasu. 

Uporabljajo jo kot začimbo pri 
mesnih in zelenjavnih jedeh, iz nje 
delamo čaj, da lažje izkašljujemo, 
za grgranje in izpiranje ust in za 
uničevanje zajedavcev, je sestavni 
del krem, iz nje  delajo tudi esence 
in kopeli in eterična olja (izvleček 
rastline).  

Zanimivo je, da so jo uporabljali 
že stari Egipčani, Etruščani, Grki in 
Rimljani, in sicer za balzamiranje 
trupel. 

Materina dušica varuje čebeljo 
družino v panju pred boleznimi in 
vdorom bakterij in plesni v panj. 

Spada v družino usnatic.

Nany Urbas , 5. b

MALI ZVONČEK 
Mali zvonček je trajna čebulica, 
ki zraste od 10 do 25 cm visoko. 
V zemlji ima čebulico, iz katere 
spomladi poženeta dva ali več 
enostavnih črtastih listov, ki so 
sivkasto zelene barve. V središču 
med listi se razvije steblo, ki nosi 
en bel zvonast cvet. Cvet je pove-
šen navzdol. Zunanji cvetni listi so 
beli, notranji pa so krajši in imajo 
na koncu zeleno liso v obliki na 
glavo obrnjene črke v. 

Cveti od februarja do aprila. Nad-
zemni del propade nekaj tednov 
po cvetenju. V cvetu so semena, 
ki jih raznašajo mravlje.  

Mali zvonček za rast potrebuje 
vlažno in s humusom bogato zem-
ljo. Suše ne prenaša, vzpenja se 
na sončnih in polsenčnih mestih, 
prenese zelo nizke temperature 
(tudi pozimi). Raste v gozdovih, 
gozdnih robovih, sadovnjakih, 
travnikih …   

Zvonček je rastlina, ki je v celoti 
strupena. Priljubljen je zaradi svo-
jega videza in zgodnjega cvetenja. 
Sadimo jih v cvetne grede, v skal-
njake, gozdne vrtove … Pri nas 
je zvonček zavarovana vrsta, ki 
jo je dovoljeno nabirati za šopek, 
podzemnih delov pa ni dovoljeno 
izkopavati. Ljudje, ki se posvečajo 
zvončkom in jih zelo dobro poz-
najo se imenujejo GALANTOFILI.  

Spada v družino narcisovk.   

Denis Berdajs, 5. b

Tia Skok, 5. b

Lenart Sinjur, 2. T

ZMAJ 
Bil je lep sončen dan in Matic se 
je odločil, da gre spuščat svojega 
papirnatega zmaja. Ko je stopil 
iz hiše, je srečal prijatelja Maksa. 
Pozdravila sta se in se odločila, da 
gresta skupaj spuščat zmaja.

Ko sta prišla na travnik, sta ga 
spustila in zmaj je poletel. Letel 
je zelo visoko. A kar naenkrat ga 
je začelo vrtinčiti, saj je močno 
zapihal veter. Maticu je zmaj ušel 
iz rok in se zapletel v vejo bliž-
njega drevesa. Matic in Maks sta 
bila zelo žalostna. Nato je Maks 
poklical očeta na pomoč. Oče je 
pritekel in odvezal zmaja, ki pa je 
bil žal strgan.

Matic je pomislil, da bi lahko na-
redil novega zmaja. Pripravil si 
je material in ga izdelal. Nato je 
šel vesel spuščat svojega novega 
zmaja.

Taja Žurga, 3. a

VARNOST JE NA 
PRVEM MESTU
Spet smo se na vrtu zbrali, 
končno bomo praznovali, 
ogenj bomo zakurili, 
hrenovke si privoščili.

Vmes sproščeno klepetamo, 
se skrivalnice igramo. 
Smo na ogenj pozabili, 
še krompir smo prismodili.

Joj! Ogenj širi se, 
kliči 112! 
Ko odpraviš se v naravo, 
vedno misli s svojo glavo.

Tudi kadar se zabavaš, 
prav je, da ne pretiravaš. 
Na prvem mestu varnost je, 
v spominu 112!

 Julija Šteh, 6. a
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Jakob Smole, 2. T

ČEŠNJA
Spet v jeseni se češnja preobleče 
in liste dol sleče. 
Češnji je mrzlo 
a še dolgo ji ne bo toplo.

Češnja zdaj spi, 
a šele spomladi se prebudi. 
Češnja je lepa, 
a pot do pomladi je še slepa.

Ko se medved prebudi, 
se češnja zbudi, 
šele naslednjo jesen 
pa nazaj zaspi.

Eva Pražnikar, 5. a

KOLESARJENJE Z 
DRUŽINO 
Nekega lepega, sončnega dne se 
je družina Novak zgodaj zbudila. 
Pojedli so zajtrk in se dogovorili, 
da je vreme kot nalašč za kolesar-
jenje. Tako so se oblekli v športna 
oblačila in pripravili kolesa ter šo-
tor. Šli so kolesarit za več dni. 

Zbrani so bili mama Tina, oče Mar-
jan, sestra Lina in brat Jaka. Za-
peljali so se do konca vasi in na-
daljevali pot v hrib. Na vrhu hriba 
je potem sledila še dolina. Ko je 
bilo konec doline, so zapeljali na 
gozdno pot. Na gozdni poti pa sta 
jih ulovili nevihta in noč. Postavili 
so šotor, se stisnili v njem in zas-
pali. Naslednje jutro so pospravili 
šotor in se odpeljali naprej k babi-
ci,  ki je bila blizu. Jaka in Lina sta 
bila vesela babice. Tam so bili zelo 
dolgo, saj je sledilo že kosilo. 

Nato so se počasi odpravili domov. 
Na poti domov so še prenočili v 
šotoru in dokončno prispeli do 
doma. Po vrnitvi domov so odšli 
na večerjo v restavracijo, potem pa 
spat, ker so bili utrujeni. 

Čeprav jih je doletela nevihta, so 
srečno prispeli domov.

Lana Pevec, 5. a

SLON
VELIK KOT HIŠA
MAJHEN KOT ŽOGA
ČEZ VRATA VELIKA NE MORE.

ŠIROK KOT AVTO,

VELIK KOT HIŠA – VELIK, VELIK JE 

SLON,

ZATO ČEZ VRATA VELIKA 

NE MORE.

PA POSKAKUJE IN SE ZALETAVA,

VRATA SE KONČNO ODPRO,

VELIK SLON JE VES VESEL,

KER VRATA JE ODPRL
IN JE DOMOV PRIŠEL.

Ota Habič, Nina Muhič in  
Vesna Blatnik Kravcar, 5. a

PSIČKA RUBY DOBI 
MLADIČKE
Nekega dne sta se Maja in psička 
Ruby odpravili na sprehod v park. 
Ko se je Maja pogovarjala po te-
lefonu, je Ruby bruhala in postala 
zelo mirna. Nič več ni tekala in 
skakala. Majo je zelo zaskrbelo, 
zato se je odpravila domov. Ko sta 
prišli, jo je dala v avto in odpeljala 
k veterinarju. 

Ko sta prišli, je veterinarka preg-
ledala Ruby in ugotovila da bo 
imela mladičke. Maja je bila zelo 
vesela in presenečena. Veterinar-
ka je dala še tablete, da se bo 
Ruby dobro počutila. Ko sta prišli 
domov, je mama vprašala Majo, 
kaj je narobe z Ruby. Povedala ji 
je, da bo imela mladičke. Mama je 
bila zelo vesela in takoj je objela 
Ruby. Nato se je Ruby ulegla in 
zaspala. Minila sta že dva meseca. 
Samo še en dan in Ruby bo ime-
la mladičke. Imela je že zelo velik 
in debel trebuh. Cel dan je bila 
zelo mirna in utrujena. Ponoči 
pa je bila Ruby zelo glasna. Maja 
je prišla pogledat, kaj se dogaja. 
Videla je, da ima mladičke. Zelo 
je bila vesela in odšla je zbudit 
mamo. Tudi ona je bila zelo vese-
la. Maja je bila celo noč ob mla-
dičkih in Ruby.

Zjutraj sta Maja in mama mladič-
ke peljali k veterinarju. Veterinar 
je povedal da so mladički popol-
noma zdravi in luštkani. Maja in 
mama sta jih poimenovali Tačka, 
Eli, Pika, Božo in Jack. Imata jih 
zelo radi.

Živa Miklič, Ana Ciglar  
in Eva Ciglar, 5. a

ŠKRAT ČUPKO
Jaz sem škrat, ime mi je Čupko, 
kličejo pa me tudi Pikec, saj sem 
zelo majhen.

Sem navihan, malce zloben in rad 
nagajam drugim. Imam tudi veli-
ko prijateljev škratov, s katerimi 
vedno ušpičimo kakšno zanimivo 
škratovščino. Podobno kot škrat 
Kuzma. Čeprav sem večinoma 
dobre volje, imam tudi slabe 
dneve. Takrat se me raje ognite.
Najraje se potepam po gozdu. V 
prostem času zelo rad rišem ter 
pomagam prijateljem in se seve-
da veselim škratovskih porednih 
dni.

Lara Potočnik, 3. a

TRIJE RAZBOJNIKI
To so trije razbojniki, 
strašni kot zaporniki. 
Prvi je muho z jezikom lovil, 
drugi brez pameti 
travo kosil, tretji 
pa pamet komaj 
lovil. 
So pravi tatovi, 
kot pravi duhovi. 
Po mestni poti tja v temo, 
iskat so šli pravo zlato. 
So tatovi in zlorabe  
in taki kot podgane. 
So lenuhi in potepuhi 
samo ropajo denar 
in niso kot mornar.

Eva Dolničar, Patrik Uhan  
in Eva Pražnikar, 5. a

ŽANOVA 
DOGODIVŠČINA
Nekoč pred davnimi časi je živel Žan. 
Vsako jutro je očija vprašal, ali gre 
lahko na Triglav. Oči je vedno od-
govoril, da ne, ker je še premajhen.

A nekega dne je napočil čas, ko mu 
je oči dovolil iti. Oči in Žan sta se 
peljala z avtom. Ko sta prišla, so jima 
pokazali, kaj narediti v primeru nes-
reče. Oči je rekel,  da je čas za pot 
pod noge. Na četrtini poti je Žan 
vprašal, ali lahko malicata in oči se je 
strinjal. Malicala sta sendvič s salamo 
in pila čaj. Nato sta nadaljevala pot. 
Žanu je spodrsnilo, a ga je oči hitro 
ujel. Žan se ni vdal in nadaljevala sta 
po poti naprej. Kmalu sta prišla na 
vrh. Na vrhu Triglava sta se slikala. 
Nato je Žan opazil gamsa. 

Ko sta prispela domov, je bil vesel 
dogodivščine.

Taj Perko, Žiga Gale  
in Tristan Strojanšek, 5. a

UGANKE

Kaj ima eno uho, a ne sliši? 
O: Šivanka

Kaj ima nogo, a nima nog? 
O: Polž

Oče Jožice ima 5 hčerk. Prvi je 
ime Nana, drugi Nene, treji Nini, 
četrti Nono. Kako pa je ime peti? 
O: Jožica

Obleka na obleki, a kje ima 
telo, če skušaš ga odkriti, oči te 
zapeko. 
O: Čebula

Ko vroče je, od znotraj se hladi, 
sladoled v njem se ne stopi. 
O: Zamrzovalnik

Petindvajset jih koraka, a drugač-
na je prav vsaka, kdor dodobra jih 
pozna, je med knjigami doma. 
O: Abeceda. 

Jerneja Hribar, 7. a
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1. Kako mu je ime?

2. Kako se piše?

3.  Za kateri poklic je 
v Trstu opravil izpit?

4. V kakšni družini se je rodil?

5. Znano je njegovo Cvetje v ...

6. Kaj je zgradil kot prvi?

7. Po poklicu je bil tudi ...

8.  Župan katere občine je bil 
10 let?

Filip Sinjur, 8. b

KDO JE MOŽ NA 
SLIKI? (križanka)

ZVONČEK
Zvonček na travi, 
na okoli nič ni, 
gleda in gleda pa tiho se zdi.

Trgaš in trgaš, saj lepi so vsi, 
bela je glava, na steblu visi.

Spomladi se prvi znanilci zbudijo 
in toplo pomlad vsem zaželijo.

Jerneja Hribar, 7. a

PREVIDNOST NI 
NIKOLI ODVEČ
Počitnice so se pričele, malo smo 
se sprostili,

Ognjenih nevarnosti še zdaleč 
nismo pozabili.

Že pripravljamo se na odhod,

A še prej zapreti moramo 
plinovod.

Ročni gasilnik v avto namestimo,

Naprave iz električnega omrežja 
izklopiti ne pozabimo.

Atu in mami naslov sporočimo.

Vsi mirno sedaj bomo 
počitnikovali.

Apartma načrt zasilnih izhodov 
na vratih ima,

Res dobro ogledamo si ga.

Na steni hidrant visi,

Opazimo ga hitro vsi.

Skupaj se pogovorimo, da v 
primeru požara

Takoj objekt zapustimo in gasilce 
na 112 obvestimo.

Isabela Strojanšek, 7. b

Jakob Verbič, 6. b

Julita Kemperle, 4. a

Kim Markovič, 4. b

Eva Kastelic, 3. a

NEZGODA Z LEGO 
KOCKAMI  
(doživljajski spis)
Bilo je nekega sobotnega popol-
dneva pred 8 leti. Igrala sem se 
v dnevni sobi, brat Vid pa je de-
lal domačo nalogo. Iz lego kock je 
moral sestaviti svetilnik. Vanj je dal 
tudi lučko, ki je na pritisk zasvetila. 
Jaz sem ga ves ta čas opazovala. 
Svetilnika mi ni hotel pokazati, ker 
se je bal, da mu ga bom razdrla. 

Ko je odšel iz sobe, sem mu ga 
skrivaj vzela in želela priti do lučke, 
ki je svetila v njem. Ker ni šlo, sem 
si pomagala z zobmi. Cel svetilnik 
sem zagrabila z zobmi  in skušala 
odtrgati kocko. Takrat se je zgodi-
la huda nesreča. Odlomil se mi je 
sprednji zob in skupaj s kocko sta 
se mi zataknila v sapniku. Nisem 
mogla več dihati, ne jokati in tudi 
zakričati ne. Iz dnevne sobe sem 
že čisto modra v obraz z zadnjimi 
močmi prišla do kabineta, kjer je 
bil oči. Sploh ni razumel, kaj sploh 
se mi je zgodilo, vedel je le, da 
mora nekaj hitro ukreniti. K sreči 
je bil tako pameten, da me je hitro 
obrnil na glavo in začel udarjati po 
hrbtu, da bi izpljunila tujek. Vedel 
je, da lahko pride do zadušitve. 
Ker udarjanje ni pomagalo in še 
vedno nisem zadihala, je s prsti 

Neža Zupančič, 6. a

Špela Mohar, 8. a Tim Starič, 7. b Sumejja Mujić, 8. b

posegel v usta do sapnika, od ko-
der je izvlekel kocko. Močno sem 
začela krvaveti. Takrat je pritekla 
še mami. Hitro sta me odnesla 
v avto in odpeljala k dežurnemu 
zdravniku v Ivančno Gorico. K sreči 
sem takrat že lahko dihala. Bila pa 
sem v šoku, tako da sem ves čas 
drgetala. Ostala sem nekaj časa 
na opazovanju, da se je krvavitev 
ustavila. Vsi smo bili zelo prestra-
šeni, mami je šlo ves čas na jok. 
Ko me je zdravnica ponovno preg-
ledala, je k sreči kmalu povedala, 
da je z mano vse v redu. Po dobrih 
treh urah smo odšli domov.  

Ta nesrečni dogodek z lego kocka-
mi bo meni in mojima staršema za 
vedno ostal v spominu. Prav dobro 
pa vem, da če takrat ne bi bilo 
v bližini očita, ki mi je tako hit-
ro pomagal, ne vem, če bi imel ta 
dogodek srečen konec. Vam otro-
kom pa v poduk – nikoli ne dajajte 
lego kock ali kakršnihkoli majhnih 
predmetov v usta, da se še vam ne 
pripeti kaj podobnega. 

Ota Habič, 5. a

Vid Selan, 1. a
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Mark Zaviršek Fortuna, 2. b

URŠKA IZ 
PODVODNEGA 
KRALJESTVA 
TELEFONIRA DOMOV 
Če se s Starega trga v Ljubljani trik-
rat zavrtiš in skočiš v vodo, padeš 
na dno Ljubljanice. Prav na temnem 
dnu reke živi Povodni mož v preču-
dovitem kraljestvu. Polno je biserov 
in školjk, morskih trav, spletenih v 
kite, ki visijo s stropa palače. Že na 
zunaj kraj izgleda prelestno, dih je-
majoče. Kakšna je šele notranjost! 
Na kupe biserov in lepega peska. 
Okoli plavajo majhne, čisto majhne 
ribice, take, za ped velike, in tudi 
take, ki so tako ogromne, da je gro-
za in strah. Pohištvo podvodnega 
domovanja pa je pozlačeno in ba-
ročno izrezljano. 

Povodni mož pa ni živel sam. Po 
divjem in usodnem nedeljskem 
plesu, ko sta se s prevzetno Ur-
ško vrtela in vrtela toliko časa, je v 
njegovem domovanju pristala tudi 
ona. V prvih trenutkih na drugem 
svetu je spoznala, da še vedno diha. 
Prepričevala se je, da je vse skupaj 
le mora. A žal je bilo resnično. 

Povodni mož je z Urško ravnal lepo. 
Dajal ji je jesti in piti, ona pa mu 
je v zameno gospodinjila. Sčasoma 
se je na to navadila. Vse sobane je 
obšla, vse kotičke prebrskala. V eno 
pa ni smela, tudi očistiti je ni mog-
la. To ji je mož prepovedal, sam pa 
je vanjo zahajal velikokrat. Ta soba-
na je na prvi pogled izgledala veli-
ko manjša od drugih. Že vrata so 
dajala vtis, da je revno opremljena, 
a zelo pomembna. Ker se je Urška 
bala, da bi se ji kaj zgodilo, je sprva 
ubogala. A vseeno jo je grizel dvom 
in ponoči ni spala, ker si je predsta-
vljala, kaj naj bi bilo notri …

»Dragi mož,« je Urška večkrat prili-
znjeno dejala. »Kaj se skriva za vrati, 
kjer tičiš vse ljube dni? Je morda pi-
sarna ali spalnica?« Mož pa ji ni nikoli 
odgovarjal. Samo odkorakal je …

»Uršika, dekla moja! Zdaj grem in 
ne vračam se prej kot ob uri, ko 
vse ribe zaspijo in vse trave poleže-
jo. Zbogom,« je dejal in se odpravil 
proti vratom. Skoraj je že odšel, a 
se je spomnil, da je pozabil klobuk, 
spotoma pa dejal Urški: » Saj veš, 
kaj lahko in česa ne, kajne?« Urška 
je neopazno zavila z očmi, nato pa 
prikimala. Ko je odšel, pa se je hitro 
zasukala na petah in stekla do pre-
povedane sobe. Želela je vstopiti, a 
ni smela ... Nekaj trenutkov je po-
mišljala … Kaj naj stori? Premamila 

URŠKA IZ 
POVODNEGA 
KRALJESTVA 
TELEFONIRA DOMOV
Urška se kar naenkrat znajde na 
dnu Ljubljanice. Zbudi se v začude-
nju in začne raziskovati, kam so šli 
vsi ljudje, njen plesni partner in vsa 
okolica. Najbolj pa se je začudila, 
kako lahko diha pod vodo. Potem 
pa je zagledala senco, ki je spomi-
njala na obris človeka. Urška je za-
čela paničariti, saj je mislila, da se ji 
približuje zelo lačna riba, zato se je 
hitro obrnila in začela plavati, kakor 
hitro je lahko. Nato je zaslišala zna-
ni glas, ki ji je govoril takole …

»Uršika zala, kam se ti tako mudi? 
Ne beži, to sem jaz tvoj plesalec, 
jaz, povodni mož, in to je moje šir-
no kraljestvo.« Dekle se je nenado-
ma ustavilo in mu dejalo: »Kaj se 
je zgodilo z mano? Kje sem? Kje 
je moj dom?« Odgovoril ji je: »Ali 
nisi zadovoljna?! To je tvoj, moj, 
najin dom, tukaj si bova prav mid-
va delila trenutke. Mar ni to lepo? 
Lahko bova plesala cel dan in celo 
noč, ko se bova utrudila, bo na 
vrsti slastna ribja večerja.« Urški ta 
načrt zdaleč ni bil všeč, zato mu je 
zabrusila takole: »Ne vem, kaj si si 
mislil, ampak tole pa zame ne bo 
držalo. S tabo pa sploh ne, ti neko 
podvodno bitje, nesramno in neo-
likano! Raje bi se še s Prešernom 
in z ostalimi kandidati poročila, kot 
da bi vsa ta lepa leta preživela tu 
pod ničemer. Grem.« Ko se je zala 
deklica obrnila in napotila proti 
površju, se je med oblaki zaslišalo 
nekaj neprijaznega. Pripravljala se 
je nevihta. Medtem pa je Urško 
nekaj potegnilo za nogo, začela 
kričati na pomoč, le da je nihče 
zaradi take globine sredi noči nih-
če ni slišal, kaj šele videl. Povodni 
mož je dejal: »Kam pa kam, mlado 
dekle?« Med stavkom ga je preki-
nila in rekla: »Kam misliš, domov?! 

URŠKA IZ 
PODVODNEGA 
KRALJESTVA 
TELEFONIRA DOMOV
Valovi so zajeli ves trg in celotno 
Ljubljano. Ljudje so prestrašeno 
strmeli v velike valove. Po glavnem 
trgu so odmevali jok otok in kri-
ki odraslih. Urško in Povodnega 
moža je potegnilo daleč med tem-
ne, deroče valove. Kar naenkrat 
je Urška zgledala svetlobo in va-
lovi so njo ter njenega soplesalca 
lahkotno položili na dno globoke 
Ljubljanice. Na površju je že padal 
mrak, zato je bilo tudi v globinah 
temno. Urška se je prestrašeno 
razgledala po prostoru. Zagledala 
je veliko morskih živali ter majhno 
kamnito mizo. Kmalu za tem pa je 
od strahu in izmučenosti zaspala.

Ko se je zjutraj zbudila, je vstala 
iz postelje in se razgledala naoko-
li. Povodni mož je imel v svojem 
podvodnem kraljestvu veliko stare 
krame. Zagledala je skrinjo pol-
no zlatnikov. Takrat je bila Urška 
prepričana, da zagotovo ne sanja. 
Nato so jo noge kar same zače-
le nositi proti vsej krami, ki jo je 
posedoval Povodni mož. Začela se 
je dotikati in gledati vso zlato po-
sodo in vse zlatnike. Pomislila je, 
kakšen lep svet bi si lahko ustvarila 
na kopnem z vsem tem premože-
njem. Niti za hip ni tuhtala. Vso 
zlato si je začela porivati pod krilo.

V tistem trenutku je izza peščenih 
vrat prišel Povodni mož.

»Kaj pa počneš?« jo vpraša s stro-
gim in globokim glasom.

Urška si hitro stlači kar se je dalo v 
krilo: »Nič, samo lačna sem bila in 
iskala sem kaj za pod zob.«

»Če te še kdaj vidim takole brskati 
po mojih stvareh, te bom vrgel di-
rektno v vrtinec.«

Lučka Koritnik, 2. a

Lana Samastur, Zala Štepec, Tia Skok, 
Brina Jurič Smrekar, 5. b

Taja Starič, 3. a

Klara Dolničar, 9. b Jaka Boh, 3. a Jon Rovanšek, 7. a

jo je ženska radovednost, roka se je 
kar sama dotaknila kljuke in vrata 
so se odprla ... 

V sobi je bila le majhna mizica, na 
njej pa telefon. Od sreče se je iz 
Urške izvil čuden zvok. Tak, da so 
ga še školjke slišale. Prijela je slušal-
ko in zavrtela. Oglasila se je njena 
mama. Urška od radosti najprej ni 
mogla niti pozdraviti. »Halo, je kdo 
tu,« se je oglasila gospa na drugi 
strani. »Jaz sem mama, jaz. Zala 
Uršika, vaša hči.« »O mama,« je 
jokaje izdavila, »gorje meni, ki sem 
se imela za najboljšo, meni, ki sem 
vse želela.« Tudi mama je zajoka-
la. Urška ji je povedala vse. Kaj se 
je zgodilo, kako preživlja dneve in 
da ji ni hudega, le da pogreša dom 
in starše. »Rada te imam, princesa 
moja,« in to je bilo vse. Odložila 
je slušalko. Ko se je vsa poklapana 
vrnila v spodnje dvorane, je opazila, 
da je Povodni mož že doma. Vrnil 
se je nepričakovano. Spoznala je, da 
je v hudih težavah. 

Povedala mu je vse po resnici. Bil je 
razumen, hkrati strog. Okaral jo je 
in za kazen je tri dni preždela v svo-
ji sobi in razmišljala. O pogovoru, o 
maminih besedah, o svoji neumnos-
ti in predvsem o bistvenem – svoji 
prevzetnosti. 

Šele po dolgem času je Urška ra-
zumela, zakaj je zdaj skrita vsem 
očem tega sveta, a si tega ni želela 
priznati. Nekega dne se je  Povo-
dni mož vrnil domov.  A ni bil sam. 
Na rokah je nesel dekle, dekle, ki je 
bilo nemočno, lepo. Urška je v tem 
dekletu prepoznala sebe. In končno 
si je priznala, da je bila prevzetna, 
domišljava. Z drugo deklico sta sku-
paj gospodinjili in prav dobro sta se 
razumeli. Nikoli več ni klicala domov, 
nihče ni poklical nje. Urška pa je vse 
do smrti ostala skrita očem kopnega. 

Meta Dremelj, 8. a

Ne prenesem, da sem še tukaj. 
Prosim, spusti me v svet, svet na 
kopnem. Če ne, bom zbežala.« 

Po dvajsetminutnem plavanju, skri-
vanju in predvsem bežanju je Urška 
naletela na vrv. Takoj jo je pogra-
bila in splezala na kopno. Nevihta 
se je že umirila, le malo je rosilo. 
Še vseeno pa je bila premražena. 
Ko je stopila ven, je videla povsem 
drugačno okolico. To je bil del blizu 
Starega trga, ki ga je videla prvič. 
Zelo je bila zaskrbljena, saj se je iz-
gubila. Kamorkoli je šla, se je znašla 
v slepi ulici. Šlo ji je na jok. Med 
tem pa je izza vogala zagledala 
nekega mladega fanta njenih let. 
Zakričala je na pomoč in v tistem jo 
je mladenič zagledal in stekel proti 
njej. Vprašal jo je: »Kaj pa tako lepo 
dekle dela tako pozno zunaj? Mar 
ne veš, da je ta kraj nevaren?« Ur-
ška mu je odgovorila: »Prosim, po-
magajte. Izgubila sem se, ne vem, 
kje sem. Vem, da bi samo rada šla 
domov, tam kamor spadam, ne pa k 
nekemu povodnemu možu, ki naj bi 
me kaznoval zaradi moje sebičnosti. 
Grem lahko k vam, gospod prele-
pi?« Seveda je privolil in jo pospre-
mil do njegovega doma.

Po nemirni noči je naslednjega jutra 
na mizi zagledala telefon. Vsa vzne-
mirjena ga je pograbila in poklicala 
mamo. Ta ji je prestrašeno rekla: 
»Kje si, že cel dan te iščemo, pri-
di domov!« Urška ji je odgovorila: 
»Povodni mož me je ugrabil! Na 
srečo sem mu hitro zbežala in pre-
spala pri nekem mladeniču, saj sem 
bila preutrujena. Prosim, pridi me 
iskat. Komaj sem imela malo drobi-
ža, da sem te lahko poklicala. Tukaj 
sem v Starem trgu.« Mama ji je po-
vedala, da bo pri njej čez uro in pol.

Tako je Urškina kočija prispela in 
jo odpeljala domov. Doma je mami 
povedala vso svojo zgodbo in jo 
ponavljala še veliko let. Vedno 
znova se je je spominjala, kot da 
bi se ji pripetilo včeraj. Naučila 
se je, da tako kot bo ona sebična 
in neprijazna do svojih najbližjih, 
bodo do nje grozni in sebični drugi 
ljudje in življenje samo.

Špela Lampret, 8. a

Urško je tisti trenutek treslo od 
strahu in želodec ji je krulil. To, kar 
je povedala, namreč deloma ni bila 
laž. Jedla ni že od včerajšnjega ko-
sila in bila je sestradana, vendar si 
ni upala ničesar reči.

»Pridi!« jo povabi povodni mož. Ur-
ška se takoj dvigne na noge in odi-
de z njim. Prideta do vrat kuhinje, 
kjer jo Povodni mož močno prime 
za roko in jo zaluča v kuhinjo.

»Au!« zavpije Urška in že v nasled-
nji sekundi ji je žal, da je to storila.

»Tiho bodi!« ji zabiča Povodni 
mož. »Zdaj pa pomij posodo.« 
Morala mi boš znati služiti, če boš 
hotela postati moja žena.

»P-p-p-postati tvoja k-k-kaj? Urška 
je mislila, da se ji bo ta trenutek 
ustavilo srce in globoko v sebi je 
upala, da bo tako.

»Kaj pa je narobe?« jo posmehljivo 
vpraša Povodni mož.

»Slišal sem, da si dolgo izbirala 
soplesalca in zagledala si se ravno 
vame. Zakaj se torej ne bi poročila 
z mano?« Urška ni imela časa za 
odgovor, saj je takoj za tem Povo-
dni mož zaloputnil vrata za seboj 
in odšel. Sesedla se je na tla in 
obupano pogledala v svoje žepe. 
Ukrasti ji je uspelo le nekaj zlatni-
kov in pozlačeno posodo. Ni bilo 
veliko, a vseeno jo je bodrila mi-
sel, da bi na površju za to zaslužila 
mastne denarce. A kaj, ko sploh 
ne ve, ali bo še kdaj prišla tja. V 
tistem trenutku se je za Urško kot 
strela z jasnega pokazalo novo 
upanje. Na polički za kupom uma-
zane posode je zagledala telefon. 
Hitro je stekla do njega, še enkrat 
preverila, da je nihče ne opazuje in 
zavrtela svojo domačo telefonsko 
številko. Javil se je njen oče. Urški 

je odleglo, saj je vedela, da ima 
njen oče veliko pameti v glavi ter 
da je zelo moder človek in jo bo že 
nekako spravil od tod.

»Uršika zala!« se je iz telefona 
zaslišal zaskrbljen očetov glas. 
»Kje si? Si v redu?«

»Živa in zdrava sem, oče. Povodni 
mož me ima zaprto v globinah Lju-
bljanice in hoče, da se poročim z 
njim. Oh, dragi oče, zdaj ko vidim, 
kako se mi življenje odvija, se zave-
dam, kako kruta in nevzgojena sem 
bila do vseh, ki jim imam rada. Žal mi 
je, da sem ovijala okoli prsta vse tiste 
poštene može in da sem bila tako 
polna sama sebe, da nisem opazila, 
kaj se dogaja pred mojimi očmi.«

Ni se mogla več zadrževati, po licih 
so se ji vlile solze in padla je v jok.

»Vse, kar si trenutno želim, je, 
da bi dobila še eno priložnost, da 
se vrnem v normalno življenje in 
začnem znova. Obljubim, da bom 
boljša hči in bolj zvesta partnerka. 
Tukaj me je strah in morala bom 
živeti z mislijo, da sem vsem tistim 
plemičem storila toliko hudega.«

V tistem trenutku se je telefonska 
zveza prekinila in Urška je padla 
v še globlji jok. Ni pa opazila, da 
se je v času, ko je ona očetu izli-
la svoja čustva, za kuhinjska vrata 
prikradel Povodni mož. Ob Urški-
nih besedah so se tudi njemu vlile 
solze. Stopil je v kuhinjo in se use-
del poleg Urške.

Urška je trznila, a Povodni mož se 
ni zmenil za to.

V upanju, da bo na kopnem izpolnila 
svojo obljubo, je dejal: »Pojdi. Pojdi 
in zaživi novo, pošteno življenje.«

Urška je dvignila pogled: »Res!« 
Skočila je na noge in od vse sreče 
objela Povodnega moža. Vendar v 
trenutku, ko ji je vrni objem, je pod 
njenim krilom začutil nekaj znane-
ga. Razjezil se je in ji izpod krila 
povlekel pozlačeno posodo, do vrha 
napolnjeno z njegovim bogastvom.

Urška je hotela zbežati, a bilo je 
prepozno.

»Povedal sem ti, kaj se bo zgodilo, 
če boš delala neumnosti!« je zab-
rusil Povodni mož.

»A-a-ampak …« To so bile Urškine 
zadnje besede.

Povodni mož se je razbesnel. Iz 
ušes mu je pihala para. Priklical je 
največji vrtinec, kar ga je sam ka-
darkoli videl in Urško je potegnilo 
vanj. Slišalo se je samo že kričanje, 
a po nekaj minutah ni bilo o Urški 
niti ene sledi. Od takrat naprej ni 
nihče več videl njene lepe postave 
in dolgih svilnatih las. Naredila je 
napako in zato za vedno izginila.

Sumejja Mujić, 8. b

Lana Samastur, 5. b

Anže Grabljevec, 1. a
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MOJA DRAGA 
DOMOVINA, 
ime mi je Vid. Živim v Velikih 
Pecah, lepi dolenjski vasici blizu 
Šentvida pri Stični. Ljubi so mi ti 
dolenjski griči. 

Slovenija, na tem majhnem koščku 
zemlje, ki ti pripada, imaš mnogo 
naravnih lepot. Vabiš nas v svoje, 
s soncem obsijane gore. Mnogo 
Slovencev je s ponosom stalo na 
tvojem najvišjem vrhu, Triglavu, 
kjer je Jakob Aljaž postavil stolp in 
s tem jasno pokazal, da je Triglav 
tvoj, draga domovina. S tvojih 
gora pa še danes veselo odzvanja 
pesem Oj, Triglav moj dom. 

Krasijo te številne reke, med nji-
mi tudi »bistra hči planin«, Soča. 
Toda vsakokrat, ko se spomnim 
na kraje ob tej reki, me prevzame 
žalost, saj vem, da so številni fan-
tje izgubili svoja življenja, ko so te 
srčno branili. Rad te je imel tudi 
general Rudolf Maister, ki se je 
rodil v Kamniku, lepem srednjeve-
škem mestu pod kamniškimi pla-
ninami. Tudi po njegovi zaslugi je 
Štajerska danes tvoja.  

Po vsem svetu je glas o tvoji le-
poti ponesel Ansambel bratov 
Avsenik s svojimi pesmimi. Ljudje 
od blizu in daleč te radi obiščejo. 
Ni jih malo, ki so se popeljali na 
tvoj čudovit otoček sredi jezera in 
pozvonili za srečo.  

Draga Slovenija, vem, da dolgo 
nisi bila svobodna in da je bila 
slovenska beseda zatirana in za-
ničevana. Hvaležen sem vsem Slo-
vencem in Slovenkam, ki so si pri-
zadevali za tvojo samostojnost in 
da bi slovenščina postala uradni 
jezik. Posebno pa Primožu Trubar-
ju, ki je tvoje prebivalce prvi na-

ZAJČICA IN LISJAK 
(basen)
Nekoč pred davnimi časi je žive-
la zajčica po imenu Bibi. Ko se je 
nekega dne odpravljala v trgovino, 
ji je načrte prekrižal lisjak Miki. 
Vprašal jo je, ali jo pelje do trgo-
vine, ampak zajčica tega ni želela. 
Ker jo je že zelo dolgo prepričeval, 
je privolila. Sedla je v njegovo vo-
zilo. Lisjak jo je pričel spraševati: 
»Kje živiš in kam si namenjena?« 
Zajčica na ta vprašanja ni hotela 
odgovoriti in je poskušala pogovor 
preusmeriti na drugo temo. Vsee-
no jo je spraševal dalje in začela je 
odgovarjati. Zajčica ni vedela, da 
ima lisjak slušalko v ušesih in je 
vsa njegova ekipa slišala njene od-
govore ter jih zapisovala. Lisjak je 
zajčico pripeljal do trgovine. Tam 
ni ustavil, ampak je vozil naprej. 
Zajčica se je začudila in rekla, da 
sta se odpeljala že mimo trgovine 
in bi ji moral tam ustaviti. Lisjak se 
je tega zavedel in zopet pretental 
zajčico, ki se je ponovno zaklepe-
tala in čisto pozabila na trgovino. 
Na koncu pa se je za njo izgubila 
vsaka sled. 

Nauk zgodbe je, da ne smeš nikoli 
zaupati neznancem, ker nikoli ne 
veš, kaj se bo zgodilo. 

Zala Ciglar, 7. b

LISICA IN MRAVLJA 
(basen)
Nekega jutra v poznem je-
senskem času se je ob gozdu 
sprehajala lisica. Bila je ena tis-
tih gozdnih živali, ki se proglaša-
jo za pomembnejše, pametnejše, 
večje in neustrašne. Lisica je vse 
živali, ki jih je srečala tistega jut-
ra, ogovorila z besedami: »Veš, 
si majhna in šibka, jaz pa sem 
večja, bolj zvita in predvsem 
močnejša.« Tako je ogovorila 
tudi majhno mravljo, ki je pre-
važala kocko sladkorja v svoj 
dom. Rekla ji je, da je ničvredna 
mravljica. Mravlja pa ji seveda ni 
zabrusila nazaj, ampak ji je samo 
prijazno povedala: »Ni mi mar za 
mojo velikost in šibkost, sem to, 
kar sem in sem še vedno ponos-
na nase.«

Matic Šteh, 7. b

ŽIVALSKE 
OLIMPIJSKE IGRE 
(basen)
Živalske olimpijske igre so se 
bližale s svetlobno hitrostjo in 
nekatere živali so trdo trenirale, 
druge pa sploh ne. Gepard je gle-
dal televizijo in si obenem mislil: 
»Nihče me ne more premagati, 
saj sem najhitrejši in najmočnej-
ši.« Ravno obratno pa je mislila 
želva, ki je vadila vse discipline – 
od preskakovanja majhnih in zelo 
nizkih ovir do meta zelo majhne-
ga in lahkega diska. »Danes je ta 
dan,« so poročali vsi novinarji, 
»ko bomo videli zelo zanimive 
boje za medalje.« Na prizorišču 
so bile že vse živali. Prva disci-
plina je bila preskakovanje ovir. 
Tekmovalcev je bilo toliko, da bi 
jih stežka stlačili na veliko ladjo, 
medtem ko sta bili tekmovalki 
samo dve, želva in gazela. Gaze-
la je že bila za startno črto, ko je 
želva počasi le prilezla do začet-
ka proge. Strel je oznanil zače-
tek teka, gazela je krepko vodila 
pred želvo, ko se je zgodilo nekaj 
nenavadnega. Slon je skoraj po-
mendral želvo, ko se je ta odbila 
od njegove noge in preskočila 
vse ovire in na koncu le zmaga-
la. Želva je ponosno stopila na 
najvišjo stopničko in slavila zma-
go, gazeli pa dejala, da vedno ne 
more zmagati isti.

Isabela Strojanšek, 7. b

PODEŽELSKA 
MAČKA IN MESTNI 
PES (basen)
Nekoč je živela podeželska mačka. 
Živela je v skromni, zapuščeni hiški 
ob cesti. Tudi njeno življenje je bilo 
skromno, saj je čez cesto stala hiša, 
kjer je živela stara gospa, ki jo je 
hranila. Nekaj kilometrov stran je 
bilo mesto, kjer pa je živel pes. Mač-
ka se je odločila, da ga gre obiskat. 
Ko je prišla do njegovega bloka, je 
začela mijavkati in pes je pritekel iz 
stanovanja. Malo sta se sprehajala 
in nad njima se je stemnilo. Oba 
sta pogledala navzgor in opazila 
plakat, na katerem je pisalo, da so 
vsi vabljeni na proslavo ob dnevu ži-
vali. Pes in mačka sta se dogovorila, 
da se proslave udeležita. Tam je bila 
velika gneča. Sprehajala sta se med 
ljudmi. Mačka tega ni bila vajena in 
se je ljudi bala, ker ni vedela, kaj bo. 
Kmalu bi jo nekdo pohodil. Kasneje, 
ko sta šla čez cesto, bi mačko skoraj 
zbil avto, psa pa tovornjak. Mačka 
je pričela premišljevati in se je odlo-
čila, da se vrne nazaj na podeželje, 
saj je v mestu prenevarno zanjo, 
ker ni navajena avtomobilov in ljudi. 
Mačka nikdar več ni obiskala mesta 
in je raje ostala v svojem skromnem 
podeželskem domu. 

Nika Ciglar, 7. b

SAMOGLASNIKI
Reci A ! 

Morje ribe da.

Reci E! 
V morju so ribe.

Reci I! 
Najboljše na morju je plavati.

Reci O! 
Ribe pametne so.

Reci U! 
Slana voda je v morju.

Na morju nam 
vedno je lepo.

Anže Štrumbelj, 4. b

SONCE
Reci A! 

Sonce sveti iz neba.

Reci E! 
Sonce sveti na nas vse.

Reci I! 
Sonce zjutraj se zbudi.

Reci O! 
Sonce za goro je šlo.

Reci U! 
Sonce spet je tu.

Sonce je svetlo 
in veselo.

Vid Koleša, 4. b

ŠOLA
Reci A! 

Šola mladim znanje da.

Reci E! 
Šoli sta lahko kar dve.

Reci I! 
V šoli smo lahko kar vsi.

Reci O! 
Šolska vrata se odpro.

Reci U! 
Poglej, smo že tu.

Naša šola, juhuhu. 
MI zabavamo se tu.

Gaja Anžlovar, 4. b

VETERINARSKI 
KLOBUK

Klobuk moj živalske sledi ima, 
z njim postala sem veterinarka.

Živalim tačke pregledujem, 
njihove lastnike zaslišujem.

Če je treba tudi operacijo opravim, 
da na hitro jih pozdravim.

Neja Glogovšek, 4. b

TINE IN TINA V 
RAČUNALNIŠKI 
IGRICI
Nekoč pred davnimi časi sta v igri-
ci živela Tine in Tina, ki sta gradila 
stolpnice. Pri njunem delu pa sta 
naletela na različne ovire.

Tina in Tine sta za sedmimi gorami 
našla kraj za gradnjo najvišje stol-
pnice. V gozdu sta poiskala naj-
lepši les in ga posekala. Začela sta 
graditi. Stavba je hitro rasla. Ko 
sta bila že pri devetem nadstropju, 
sta ugotovila, da je s stavbo nekaj 
narobe. Začela sta raziskovati in v 
lesu našla nenavadna bitja. Ugoto-
vila sta, da so to enooki škratje, ki 
uničujejo les. Začelo ju je skrbeti. 
Pregledovala sta les in ugotovila, 
da je močno poškodovan. Čisto sta 
že obupala nad gradnjo najvišje 
stavbe. Nato pa se je Tina nečesa 
domislila. Šla je k vodji škratov, da 
se pogovori z njim. Obljubila mu 
je, da bo vse škrate do konca živ-
ljenja oskrbovala z lesom. Vsakič, 
ko bosta s Tinetom gradila stavbe, 
jim bosta pripeljala ostanke lesa. 
Vodja se je strinjal s predlogom. 

Vsi škratje so zapustili les na stavbi 
in odšli na odpadni kup lesa. Vsi so 
srečno živeli do konca svojih dni.

Žan Nograšek, 3. a

Nik Meško, 3. b

Ronja Dežman Varga, 2. a Sara Koleša, 4. a

Sofija Omahen, 2. b

Naj Rus, 1. a

David Strah, 7. bFilip Vogrin, 1. b

govoril z besedo 'Slovenci'. Trubar 
ti je kljub preganjanju vedno ostal 
zvest. O tvojih ljudeh je vedno 
lepo govoril in jim želel pomagati. 
Z vso predanostjo se je trudil, da 
bi Slovenci lahko brali v maternem 
jeziku in nam napisal tvoji prvi 
knjigi Katekizem in Abecednik.   

O tebi in tvojih ljudeh je pisal 
tudi Janez Vajkard Valvasor v knji-
gi Slava vojvodine Kranjske, zato 
danes vemo več o tvoji zgodovini. 
Zate se je zavzel Ivan Cankar, ki je 
imel leta 1913 v Ljubljani preda-
vanje z naslovom Slovenci in Jugo-
slovani, v katerem se je zavzel za 
združitev vseh južnih Slovanov v 
skupno državo, a odločno naspro-
toval kakršnemukoli kulturnemu 
ali jezikovnemu zlivanju. 

Tvoj jezik je veliko pomenil tudi 
preprostemu kmečkemu človeku, 
kot je bil oče Prežihovega Voran-
ca. Lovro Kuhar - Prežihov Voranc 
je v svojih delih izrazil upanje, da 
boš nekega dne svobodna. 

Rad te imam, draga domovina.  
Hvaležen sem vsem, ki so kakor-
koli pripomogli k tvoji samostoj-
nosti in neodvisnosti ter se tru-
dijo, da taka ostajaš. Želim si, da 
se Slovenci ne bi prepirali zaradi 
stvari, ki jih ne moremo spremeni-
ti, in bi enotno in pogumno sto-
pali novemu dnevu naproti.  

Naj obveljajo besede dr. Franceta 
Prešerna in naj se slovenska himna 
še velikokrat sliši tudi ob uspehih 
naših športnikov, ki so tvoj sloves 
ponesli v svet. 

Ob prihajajočem 30. rojstnem 
dnevu pa ti želim: Bodi zdrava, 
domovina! 

Tvoj Vid Verbič, 9. b

Velike Pece, 14. 12. 2020 

KRAVA PLESALKA
Krava se je odpravila iskat svojo 
najljubšo stvar, ki jo je pred krat-
kim izgubila. Odšla je po poti do 
gradu. Vso pot do gradu je zavze-
to iskala svojo stvar. Ko je prišla do 
gradu, je razmišljala, kako naprej, 
saj je bilo vse zastraženo. Odločila 
se je, da bo preiskala okolico gra-
du. Vendar ni našla svoje najljubše 
stvari. Bila je zelo žalostna.

Nenadoma pa je našla skrivni vhod 
v grad. Skrivni vhod je bil prekrit z 
zelenimi plezalkami. Razmišljala je, 
ali bi sploh šla notri. Bilo jo je malo 
strah, saj ni vedela, kako je znotraj 
gradu. Opogumila se je in vstopila v 
grad, da najde svojo najljubšo stvar. 
Skoraj se je izgubila, ker je bil grad 
tako velik. Potem pa je zagledala 
kralja na prestolu v svoji posebni 
dvorani. Kar naenkrat se je ob veliki 
roži nekaj zasvetlikalo. To je bila nje-
na najljubša stvar, ki jo je iskala. 

Nadela si jo je na rog in od ve-
selja zaplesala. Kralj je začudeno 
gledal plešočo kravo. Krava pa je 
bila presrečna, da je našla svojo 
svetlečo zvezdo. 

Ajda Sinjur, 5. b

NEZGODA S 
PAPIRNATIM 
ZMAJEM 
Bil je lep, topel in sončen dan z 
rahlim vetrom. Maj si je tistega 
dne zaželel spuščati papirnatega 
zmaja. Vzel ga je s police. Ko je 
prišel iz hiše, mu je nasproti pri-
šel prijatelj Tim. Skupaj sta odšla 
v park.

V parku je bilo veliko bolj vroče. 
Počasi sta začela spuščati zmaja. 
Ko je bil zmaj že visoko v zraku, so 
prišli bliže še ostali otroci in Ma-
jev očka. Takrat pa je veter na vso 
silo zapihal in zmaj se je zapletel 
v krošnjo. Maj in Tim sta bila zelo 
žalostna. Razmišljala sta, kaj bi na-
redila. Takrat se je Maj spomnil, 
da je njegov očka velik in bi lahko 
zmaja spravil z drevesa. Poklicala 
sta ga. Očka je uspel rešiti zmaja.

Žal pa je bil zmaj čisto uničen. Maj 
se je domislil, da bi lahko izdelal 
novega. Tako je izdelal še lepšega 
in še večjega zmaja.

Mirjam Dremelj, 3. a

Neja Košak, 4. b
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SAJ VEM, DA JE TO 
KAR TEŽKO 

Ko zjutraj se zbudim, 
 že k  mizi odhitim. 

Tam me čaka prosena kaša, 
dober kruh in še pogača. 

 
V šolo odhitim, 

že pri šolski mizi sedim, 
tam me čakajo 

marmelada, domači kruh in 
med. 

 
Saj vem,  
da je to 
kar težko  

pridelati z žuljavo roko, 
pomolsti svojo kravico 

in jo nahraniti z mrvico. 

Jernej Koleša, 7. a

TOVARNA ZAPOJ 
Tam gori čebelnjak stoji,  

čebele se vrtijo  
in se veselijo.  
Prinašajo med,  

da sladkamo se lahko  
in tradicionalen zajtrk preživlja-

mo tako:  
 

Babica reče! 
Potrudi se zdaj, 

da bomo imeli kruhek za kaj. 
Dedek pa pravi! 
Pridi z menoj,  

da ti pokažem tovarno Zapoj.  
 

V tovarni Zapoj ljudje so 
prijazni,  

pridelujejo med z veseljem in 
znanjem.  

Žana Verbič, 7. a

PRAVLJICA SE 
PREDSTAVI 
Brati je zelo pomembno. Velikok-
rat pa tudi zabavno. Ste že brali 
pravljico Krojaček Hlaček? Delo je 
zares zabavno. Brali so mi jo že 
pred devetimi leti, ko sem bil star 
2 leti. 

Zgodba o Krojačku Hlačku je 
sestavljena iz več samostojnih 
zgodb, v vseh pa je glavni junak 
Krojaček Hlaček. Zgodbe govo-
rijo o prijaznem krojačku ki je 
pomagal ljudem. Pomagal jim je 
tako, da je brezdomcema zgradil 
hišo iz gumbov, vrvohodcu je na-
pel vrv med dvema hišama, po-
magal najti izgubljenčka, izgnal 
divjaka iz mesta, onemogočil 
kraje.  

Razbojnik Cincinu je kradel po 
mestu. Vsak dan je nekaj ukra-
del. Ker ga meščani niso mogli 
najti, se je Krojaček odločil, da 
ga on poišče z veliko šivanko. S 
šivanko je nekajkrat zabodel in 
zadel mačka, ki je zbežal, čez 
nekaj časa je zabodel telefonski 
drog, ko pa je tretjič zabodel, je 
zadel Cincina. Ker ga je zadel v 
njegov čudežni žep, je notri na-
šel tristo enajst klobukov, sto 
sedeminsedemdeset celih štruc 
kruha, devet pralnih strojev, 
sto škatlic vžigalic … Ko mu je 
izpraznil žep mu ga je zašil tako, 
da niti zobotrebca ni mogel spra-
viti noter.  

NAŠA PRVA 
JABLANA  
Nekega dne sem bil pri prijatelju 
in ponudil mi je jabolko. Z vese-
ljem sem ga sprejel in se nato 
začudil, kako okusno je bilo. 
Vprašal sem ga, kje je kupil taka 
jabolka, on pa se mi je zasmejal 
in mi povedal, da jih ni kupil. Šel 
jih je iskat na vrt in z jablane 
utrgal rdeč sočen sadež. Ko sem 
to izvedel, sem bil čisto začuden. 
Mislil sem si: »Zakaj mi nimamo 
doma jablan, če so domača ja-
bolka mnogokrat boljša kot tista 
iz trgovine.«  

Prišel sem domov in nemudoma 
stopil do očeta. »Oči, kaj če bi 
meli za hišo vrt in par sadnih 
dreves, kot so jablane in hru-
ške?« sem mu rekel, on pa me 
je pogledal, kot da sem zmešan. 
Ne preveč navdušen nad idejo je 
pripomnil: »Ma, saj jih ne rabi-
mo, kaj pa je narobe s sadjem 
in zelenjavo iz trgovine?« Skušal 
sem mu dopovedati, koliko bolj-
šega okusa in koliko bolj zdra-
va so doma pridelana živila, on 
pa me ni poslušal. Idejo sem 
predstavil še mami, a tudi ona 
ni bila navdušena. Razočaran 
sem se odpravil v svojo sobo in 
še cel preostanek dneva razmi-
šljal, kako naj starša prepričam, 
da naredimo vrt in posadimo par 
sadnih dreves.  

Naslednji dan sem še naprej tuh-
tal, kako naj ju prepričam, a se 
kljub temu nisem spomnil niče-
sar. Že čisto obupan sem šel do 
brata in ga povprašal za nasvet. 
Tudi njemu je bila ideja všeč in 
skupaj sva začela razmišljati, 
kako prepričati starša. Skoraj sva 
že oba obupala in se sprijaznila 
s tem, da nikoli ne bova imela 
vrta, nato pa sva se spomnila. 
Ugotovila sva, da je najboljši 
način ta, da jima preprosto po-
kaževa, kako super so doma pri-
delana zelenjava in sadje, zato 
sva jih odpeljala na turistično 
kmetijo.  

Mama in oče nista bila proti iz-
letu, saj se jima je zdel zabaven, 
nama z bratom pa se je celo 
pot v avtu smejalo. Vse bližje 
sva bila uspehu. Ko smo prispeli 
na kmetijo, so nas veselo spre-
jeli in brž smo se odpravili do 
velikega nasada jablan. Očetu 
sem ves čas ponujal jabolka, ki 
jih kar ni želel poskusiti. Ko sem 
mu šel že pošteno na živce je 
rekel: »Joj, bom že pojedel eno 

ŽIVLJENJE NA 
VASI 

Jem drugače, 
jem domače, 

zjutraj mlečno kašo, 
zvečer sadja polno čašo. 

 
Vse doma pridelam sam, 
krompir, fižol, včasih par 

salam. 
Pujse, kravice redim, 

od vsega nekaj pridobim. 
 

Življenje na vasi res je fino, 
s traktorjem orjemo njivo 

in krompir posadimo, 
pridelek velik pridobimo. 

 
Še h kokošim se odpravim, 

za večerjo dve jajci si pripravim, 
in za tem se spat odpravim. 

Laura Kastelic, 9. b

Osmošolci so si v času pouka na daljavo ogledali mladinsko gledališko predstavo Vihar v glavi v izvedbi Lutkovnega 
gledališča Ljubljana. V njej nastopajoči najstniki predstavijo, kako delujejo možgani mladih, prikažejo pa tudi čustveni 
svet najstnikov, predvsem v odnosu do staršev, pa tudi svet svoj želja, pričakovanj, strahov in upanj za prihodnost. Po 
predstavi so naši učenci svoja razmišljanja strnili v pisma. Tri lahko preberete spodaj.

DRAGA MAŠA, 
kako si? Jaz sem super. Pišem 
ti zato, ker ti hočem povedati, 
da sem si pred kratkim ogledala 
predstavo Vihar v glavi. Predsta-
vi nam ugotovitve najnovejših 
raziskav na podlagi najstniških 
možganov, igralci pa nam pripo-
vedujejo, kako se počutijo v od-
nosu s svojimi starši, kakšna ima-
jo upanja za prihodnost, česa jih 
je strah, kaj si želijo ... Predstava 
mi je bila res všeč, saj so v njej 
igrali najini vrstniki, v nekaj pri-
zorih sem se znašla tudi sama. 
Najbolj mi je bil všeč zadnji pri-
zor, ko vsem povejo, kaj si res 
mislimo, želimo ... 

S svojima staršema se prav dob-
ro razumem, saj se mi zdi, da me 
v večini primerov razumeta. Prav 
zato jima lahko zaupam katero-
koli stvar, ki mi leži na vesti. Za 
naš odnos sem zelo hvaležna, saj 
vem, da se nekateri najstniki s 
svojimi starši ne razumejo prav 
dobro. Čeprav mi starša včasih 
ne dovolita stvari, ki bi jih rada 
imela ali počela, vem, da jima je 
zame mar in da mi želita le naj-
bolje. V našem odnosu bi rada 
spremenila samo to, da sta z 
mano malo bolj sočutna in ra-
zumljiva v situacijah, ko to pot-
rebujem. Koncu koncev sta bila 
tudi onadva včasih najstnika in 
bi verjetno tudi onadva to hotela 
od svojih staršev. Kljub temu me 
vedno nasmejita in se ob njiju 
počutim veselo in srečno. 

Poleg zadnjega prizora mi je 
bil všeč tudi šesti, v katerem 
so odgovarjali na najrazličnejša 
vprašanja. Med drugim tudi, kaj 
bodo počeli v življenju, kar me 
je spomnilo na to, da bomo nas-
lednje leto že 9. razred, in na 
to, kako me je strah prihodnosti. 
Zelo me je strah srednje šole in 
na splošno sveta odraslih. 

Kaj pa ti, je tudi tebe strah naše 
prihodnosti? Kakšen odnos s 
starši imaš ti? 

Pogrešam te, 

Neža Koželj, 8. a

DRAGA STARŠA,  
to pismo je za vaju, da se spomnita, 
kaj sta vidva počela v svojih najstni-
ških letih, kaj vse sta takrat preiz-
kusila, doživela, koliko vzponov in 
padcev dočakala, kakšen vihar sta 
imela v glavi. 

Poglejta me, poglejta mene in moje 
prijatelje, vrstnike. Zraven koga bi se 
usedla na avtobusu, s kom bi bila 
prijatelja, ko sta bila stara toliko kot 
mi? Poglejta nas. Naši možgani so 
kot naša soba, razmetani. A v njih je 
vseeno vse, kar potrebujemo, samo 
več časa potrebujemo, da najdemo 
neko stvar. Hočem vama povedati, da 
se v tem času iščemo, ne vemo, kaj 
želimo početi v življenju, kaj postati, 
s kom želimo živeti in kje. To nas naj-
bolj teži. In strah nas je. A si dovo-
limo tvegati, vsak dan tvegamo, ker 
nikoli ne veš – mogoče pa celo kaj 
pomembnega odkrijemo, dosežemo. 
Ja, verjetno me trenutno bolj zanima-
jo fantje kot pa zgodovina Leonarda 
da Vincija in njegova Mona Lisa. Am-
pak to še ne pomeni, da se vedno, 
ko me vidita na telefonu, zabavam. 
Velikokrat na njem iščem pomembne 
informacije ali delam za šolo.  

Potrebujem prostor in čas zase, da 
lahko v miru razmišljam. Ni mi všeč, 
da se mi smejita, ko se jaz popol-
noma resno pogovarjam z vama. 
Nočem biti kot vidva. Ne sprašuj-
ta me, zakaj – verjetno že mora 
biti tako. Ne govorita mi, da moji 
možgani trenutno ne delujejo prav, 
da bo s časom bolje, da sem prvič 
v tem mestu, sama. Moji možga-
ni niso pokvarjeni. Ja, prvič sem v 
neznanem mestu, ampak tu so vse 
ulice razsvetljene, poglejta, koliko 
možnosti in poti je odprtih. 

Želim, da vesta, da nimam v celem 
dnevu samo ene naloge – da nekaj 
pospravim ali kaj takega. Poleg skrbi 
za šolo se po možnosti skregam s 
prijateljicami ali pa imam težave s 
fanti. Ampak … tudi vidva sta bila 
na tem mestu, bila sta v isti situaciji. 
In … na vse to sta kar pozabila? 

Poglejta me, rada vaju imam, 
samo … zdaj mi ni do pogovora. 
Utrujena sem. Danes sem se nauči-
la veliko stvari, veliko stvari odkrila. 
Nimam časa. 

Tina Medved, 8. a

DRAGA BABI,   
pišem ti, ker bi se rada pogovorila s 
tabo. Pa ne misli, da je kaj resnega. 
Samo sedela sem v sobi in razmišlja-
la o odnosu do svojih staršev. Ali se 
z njimi dobro razumem? Sem dobra 
hči? So lahko starši ponosni name? 
In tako ti sedaj pišem, ker bi se pač 
rada z nekom pogovorila. 

Te misli se mi podijo po glavi, saj 
smo v sklopu šolskih dejavnosti gle-
dali prestavo Vihar v glavi. Predstava 
se mi je zdela odlična, zelo dobro 
je predstavila našo zmedo v glavi in 
staršem pojasnila, da bo nekoč vse 
tako, kot mora biti. 

Ko se oziram okoli sebe in se pri-
merjam s svojimi vrstniki, se mi zdi, 
da sem kar dobra hči. Imam dobre 
ocene, se lepo obnašam (no, vsaj 
večino časa), sama skrbim za red 
v svoji sobi in opravljam podobne 
najstniške opravke. Ne glede na vso 
popolnost, ki sem jo omenila, pa se 
med mojimi ocenami še vedno kdaj 
pa kdaj znajde kakšna dvojka in kdaj 
se odločim za kakšen podvig, ki ga 
ne bi smela storiti brez dovoljenja. 
Seveda se s starši tudi kdaj prepi-
ram in oče postane zelo jezen, če 
v jezi izgovorim kakšno neprimerno 
besedo, mami pa me še nekaj časa 
grdo gleda, če moja soba zvečer še 
ni pospravljena. V teh trenutkih si 
želim, da bi moji starši kdaj pomislili, 
da bom že sčasoma ugotovila, kaj je 
prav in kaj je absolutno narobe. Moji 
možgani so namreč v času razvijanja. 
Trenutno je v njih na milijone nepo-
trebnih podatkov. Vse me zanima, 
naredila bi kar koli samo za zabavo. 
A z vsakim letom bo izginilo vse več 
in več podatkov in na koncu bodo 

Ota habič, 5. a

Pika Zorc. 1. b

Sanja Vogrin, 3. b

ostali le še tisti, ki jih v življenju zares 
potrebujem. In takrat mi bo kristal-
no jasno, kako se moram obnašati. 

No, verjetno ti je zdaj že jasno, da 
mi gredo moji starši včasih zelo na 
živce, vendar jih imam  neizmerno 
rada. Hvaležna sem jim za vso pod-
poro in vse spodbudne besede. Brez 
njih mi ne bi uspelo priti tako daleč. 
Če sem žalostna, me objameta, če 
pa sem vesela, se z veseljem nasme-
jeta z mano. Vesela sem, da si mami 
tudi velikokrat vzame čas in se uči z 
mano. V njihovi družbi se počutim 
varno in zdi se mi, da skupaj kot dru-
žina delujemo lepo. Želim si, da bi se 
imeli radi in se med seboj podpirali 
za vedno in da se naš odnos nikoli 
ne bi porušil. 

Hvala ti, draga babi, da si si vzela 
čas in me poslušala. Zdaj malo bolj 
poznaš moja čutenja in razmišljanja 
o odnosu z mojimi starši.

Tvoja vnukinja Sumejja 

jabolko, samo da boš tiho.« Že 
ob njegovem prvem ugrizu sem 
opazil, da je oče v sadežu užival 
veliko bolj, kot je hotel priznati 
in ga je sladek prijeten okus po-
polnoma prevzel. Tisti dan je na 
skrivaj pojedel še vsaj pet jabolk, 
saj se jim preprosto ni mogel up-
reti. Ko sem ga vprašal, ali si želi 
taka jabolka tudi doma, je veselo 
potrdil: »Seveda, boljših jabolk 
še nisem jedel.«  Takoj, ko smo 
se vrnili domov, je oče priznal, da 
se je motil in da mora narediti 
vrt ter posaditi par jablan. 

Tisto noč sem se ves srečen, z 
nasmehom do ušes, odpravil v 
posteljo, saj sem vedel, da sem 
naredil nekaj dobrega za okolje 
in za našo družino. To je moja 
zgodba o tem, kako sem mamo 
in očeta prepričal, da pridela-
mo nekaj sadja in zelenjave tudi 
sami. 

Tevž Rus, 9. a

SMREKA IN LIPA
Smreka, smreka smrečica
Vedno si zelena vsa.
Sebi ptičke vabiš
In jih s semeni hraniš. 
Spomladi vršičke nabiramo
Iz njih zdravilni sirup delamo.
Otroci uživajo ga radi
Da ostanejo zdravi.
Sredi vasi mogočna lipa stoji
Junija se v dišeče cvetje 
spremeni.
Na cvetove čebele priletijo
Da sladek med naredijo
Lipov sladki med
Polni kozarce spet.
Čebelarji skrbijo za čebele 
Da bi zimo preživele.

Zala Štepec, 5. b

Kaj pravite, se jo splača prebrati, 
kajne?! 

Pravljica je zabavna in drugačna 
od ostalih, ki se začnejo s stav-
kom »Nekoč v davnih časih ...«. 
Napisana je na zabaven, šaljiv 
način. Nauk pravljice o Krojačku 
Hlačku je, da te bodo imeli ljudje 
radi, če pomagaš.  

Jakob Lipnik, 6. a
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NI PRAVICE BREZ 
DOLŽNOSTI
Ko se me loti spanec,
velikokrat sanjam kovanec.
Če ne spim dovolj,
sem tečna kot molj.
Imam tudi pravico do hrane, 
rada jem zrele banane.
Ko pa pojem do konca, 
pospravim dva umazana lonca.
Rada se brezskrbno igram,
Ampak včasih pospravit ne 
znam.

Julita Kemperle, 4. a

TRIJE MUCKI  
Nekoč, pred davnimi časi, so ži-
veli trije mucki. Bili so zelo revni 
in brezupni. 

Nekega dne je en mucek izgi-
nil. Niso vedeli, kje bi ga iskali 
ali kako. Prehodili so tri gorovja, 
devet vodovij, sedem votlin in 
dvanajst puščav. A ga niso naš-
li. Iskali so ga še na tisoče dni. 
Vojaki, njegova bratca, cela vas 
... Odšli so do čarovnika Gugija 
in ga prosili, naj uporabi svetle-
čo kroglo in jo povpraša, kje naj 
iščejo tretjega mucka. Krogla je 
odgovorila, naj iščejo za sedmi-
mi votlinami. Minilo je devet 
let, prišli so do majhne lesene 
koče in vstopili. Tam so zagledali 
tretjega mucka, ki je sedel poleg 
prijaznega starca, ki mu je dajal 
mleko. Vsi skupaj so se objeli in 
se objokani od veselja vrnili do-
mov. Živeli so srečno do konca 
svojih dni.

Neža Zupančič, 6. a

Dario Volcheski, 3. a

Julija Koritnik, 4. a

Katarina Moškrič, 3. bLina Rus, 3. a

Nik Fajdiga, 3. a

Taira Teminović, 2. T

Živa Miklič, 5. a

Zala Slapnik, 4. a

J IN M MALO 
DRUGAČE 
Pred davnimi časi, za devetimi go-
rami je živel Tine, ki je imel sestro 
Tino. Tina je bila mlajša. Bila sta 
revna. Kdaj pa kdaj sta dobila kak-
šen košček kruhka. Tine je dobil 
idejo. Rekel je:« Pojdiva v čarov-
niški grad«. Prišla sta do gradu, 
kjer je živela čarovnica. Vstopila 
sta notri. Bilo je strašno. Zagledala 
sta čarovnico in se zelo prestraši-
la. Pogrešala sta mater in očeta. 
Čarovnica je dala Tineta v kletko. 
Tina je morala pomagati čarovnici 
kuhati kosilo in pomivati posodo. 
Čarovnica je imela čarovniško met-
lo, ki je znala sama pometati ali 
našeškati poredneže. Tine in Tina 
sta mislila, da se ne bosta več vrni-
la  domov. Tineta je čarovnica ho-
tela zrediti. Tino je bilo zelo strah. 
Čarovnica je bila zelo zlobna. Tako 
je bila zlobna, da Tineta ni hotela 
spustiti iz kletke. Čarovnica je rek-
la Tini naj pogleda v peč ampak 
ona ni hotela. Čarovnica je sama 
pogledala v peč. Tina se je priti-
hotapila za njo in jo brcnila v peč. 
Čarovnica je zgorela. Tina je osvo-
bodila Tineta iz kletke. Tina in Tine 
sta do konca svojih dni imela kruha 
v izobilju.

Anamarija Kastelic, 3. a

Julija Koritnik, 4. a

PRAVICA
Ime mi je Miha

in ne, nisem pavliha.
Hodim v šolo, tam pišemo, 
računamo, telovadimo in
včasih celo plešemo noro.

Se sprašuješ, kaj je moja pravica?
Povem ti, kaj je moja resnica.

Pravico imam do imena
in moje ime ni Helena.

Hodim v šolo,
a šola ni šala.

Gibanje je moja pravica, 
prav imaš, to je moja resnica.

Tudi ti veš, kaj je tvoja pravica?
Hitro povej, kaj je tvoja resnica!

                Miha Skubic, 4. a

Sara Čelik, 4. b

ŽELJA
Moja je prva pravica bila,
ko sem svoje ime dobila,

sedaj spoštujem imena vsa,
saj smo ljudje iz vsega sveta.

Mamica in očka sta skrbna oba,
za naju z bratcem lepo skrbita,

naju veliko stvari naučita
in vedno nama ob stani stojita.

Še v šoli zabavno mi je,
ker dobro mi vse skupaj gre,

s sošolci se zabavamo in igramo,
sklepamo prijateljstva in se 

smehljamo.

Sedaj pa to šolsko leto posebno je,
nič več ne družimo se
in prav vsak od nas ve,

da zdravje neprecenljivo je.

Upam, da kmalu vse se konča,
saj ni isto, če si samo doma,

rada bi v šolo šla,
saj tam se naučim več kot pa 

doma.

Rada bi spet svobodna bila, 
objela vsakega, ki me pozna, 

saj edino stik z ljudmi, 
naša srca oživi in nasmeh na 

obraz nariše ti!

Lina Bogolin Rakar, 4. b

MOJA DOMIŠLJIJA 
JE ODPOTOVALA 
NA VRH PRI SVETI 
TROJICI  
Po dnevih jahanja na svoji kobi-
lici se je Martin Krpan končno 
vrnil na Vrh pri Sveti Trojici. Bil 
je vesel, ker je dobil pisno dovo-
ljenje za tovorjenje angleške soli.  
Skrbno bo čuval mošnjiček, dok-
ler ne bo ugotovil, kako porabiti 
zalogo, shranjeno v njem. 

Ko je prišel do svoje koče, si je 
skuhal čaj in nahranil svojo ko-
bilico. Narezal si je kruh, sir in 
salamo, da se je pošteno naje-
del. Drugi vaščani so se začeli 
zbirati pred njegovo kočo, saj jih 
je zanimalo, kaj se je zgodilo na 
Dunaju. Krpan je stopil na štor 
in jim začel pripovedovati, kako 
je premagal Brdavsa. Ni izpustil 
niti ene majcene podrobnosti. 
Otroci so ga navdušeno gledali 
in poslušali, ženske so si pok-
rivale usta, moški pa so kadili 
pipe in se smehljali. Na koncu 
njegovega dolgega govora, so 
vsi začeli glasno ploskati. Ko so 
vsi nehali ploskati, so ga spra-
ševali o raznih stvareh. Otroke 
je zanimalo, kakšne sladice jedo 
na dvoru in kako so vsi obleče-
ni, ženske je zanimalo, kakšna je 
moda oblačenja in frizure, moš-
ke pa koliko je lokalov in kakšne 
brke imajo drugi moški. Pogo-
varjali so se pozno v noč in vsi 
navdušeno odšli spat.  

Naslednji dan so mu pripravili 
veliko pojedino. Vsaka ženska je 
spekla drugačen kruh, moški so 
spekli jagenjčke ali prinesli klo-
base, otroci so peli pesmi. Med-
tem, ko so jedli, so otroci Krpa-
na prosili, če lahko pove zgodbo 
še enkrat. Krpan je z veseljem 
še enkrat vse ponovil. Ko so se 
najedli, je eden od moških pred-
lagal, da bi se igrali vleko vrvi. 
Vsi moški so se postavili na eno 
stran vrvi, Martin pa na drugo. 
Kot pričakovano, je zmagal Mar-
tin. Čeprav so njegovi nasprotni-
ki izgubili, so se vsi smejali.  

V roku nekaj dni se je vse vrnilo 
v normalen ritem. Veliko mladih 
neporočenih deklet se je želelo z 
Martinom poročiti, a je vse prija-
zno zavrnil. Samski je zadovoljno 
živel v svoji koči, s svojo kobili-
co do konca svojih dni, za vedno 
znan kot heroj. 

Eva Retar, 7. a 

GREH JE SMEH
Daš kače v hlače
in sabljo v tablo.

Sčasoma se majica spremeni v 
srajco,

zvonec zazvoni
in ura je kura,

pa gore so nore.
Glava postane lava
in lonec je konec.

Sanja Vogrin, 3. b

POČASNA PESEM
Pišem počasno pesem,

tako, ki jo še polž ujame,
ki ne dirka in ne skače

in počasi pospravlja igrače.
Pesem ne čakaj in ne stoj
in brž pojdi pred menoj!

Marija Berčon, 3. a
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DAS BIN ICH 
Ich bin Julija, ich bin elf  Jahre alt. Ich komme aus Slowenien, ich 
wohne in Velike Pece. Ich habe drei Brüder und keine Schwester. 
Meine Lieblingstiere sind eine Katze und ein Pferd. Mein Liebling-
sessen sind Pasta und Pizza. Mein Lieblingsgemüse ist Karotte und 
mein Lieblingsobst sind Banane und Apfel. Meine Lieblingsfächer 
sind Kunst, Slowenisch und Sport. 

Mein Lieblingsgetränk ist Wasser, mein Lieblingsland ist Slowenien. 
Ich spreche Slowenisch, Deutsch und Englisch. Ich bin Slowenin. 
Mein Geburtstag ist im Mai. Ich mag die Überraschung, meine Lieb-
lingsjahreszeit ist Frühling, Lieblingsmonate sind Mai und Juli, und 
mein Lieblingstag ist Freitag. Meine Lieblingsschulsachen sind ein 
Füller, ein Radiergummi und ein Kuli. Ich lese gern Abenteuerbücher 
und Romane. Mein Lieblingswetter ist sonnig und regnerisch. Meine 
Lieblingshobbys sind Basketball spielen und Gymnastik machen. 
Meine Lieblingsfarbe ist Lila. Meine Lieblingsklamotten sind ein Pull-
over, ein Rock, eine Bluse und Socken.

Julija Šteh, 6. a

PENCIL SHINY
Hello there! My name is Shiny 
and I’m a pencil. Let me tell you 
my story…you see… In the begin-
ning I was in a shop with other 
pencils. I was sad because no one 
bought me. I was shiny and gold 
with glitter but still no one bought 
me. One day a boy came into the 
store. His name was Luca. When 
he saw me, he immediately want-
ed me. I was SO happy! When 
we arrived I as so excited to have 
a new friend. At the beginning 
everything went great but one 
day I was not sharp enough. Luca 
took his sharpener and sharpened 
me! Can you believe it? It hurt so 
much! One day I became so small 
that Luca threw me into the trash.

So you see, I am now sitting in 
this trash and telling you my sto-
ry. I must say it is really sad. But 
I met another pencil Luca threw 
away so we’re having a good time 
together.

Živa Mavrin, 6. b

THE ROSE
The Rose is a beautiful flower. It 
grows in the garden. There are 
other flowers around her. The 
Rose always talks about how 
bored she is.

Once a month a girl comes to 
the garden to look for a flower. 
The Rose wants to go with her 
and see how people live.

Then an old butterfly comes to 
the garden. It is blue and black. 
The Rose asks the butterfly about 
the people’s world. The butter-
fly tells her that it is not really 
beautiful because there are a lot 
of cars and it is also foggy and 
then he can’t see.

Next month the girl comes and 
plucks The Rose. She carries her 
to a vase on a table in the mid-
dle of the dining rook. The Rose 
is all alone and even more bored 
than before.

Tia Sinic, 6. b

Eva Ciglar, 5. a

Živa Miklič, 5. a
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MALINOV MUSJAGODNI TIRAMISUHOBOTNICA V SOLATI IN NA ŽARUŠPINAČNA KREMNA JUHA

SESTAVINE: 
350 g jagod
1 žlica limoninega soka
1 žlica sladkorja
200 ml vode
3 rumenjaki
165 g sladkorja
750 g maskarponeja
2 žlici likerja maraskine
2 beljaka
1 žlica sladkorja
250 g sladkorja
250 g jagod
300 g piškotov savoiardi
Temna čokolada

POSTOPEK:
Jagode, limonin sok, sladkor in vodo spasiramo 
v mešalniku.
Rumenjake in sladkor penasto umešamo. 
Dodamo maskarpone in maraskino ter 
premešamo. Iz beljakov stepemo srednje trd 
sneg. Med mešanjem dodamo sladkor. Stepamo, 
dokler se sladkor popolnoma ne raztopi. Sneg 
previdno umešamo v maskarponejevo maso. 
Jagode narežemo na koščke.
Piškote enega za drugim namočimo v jagodni 
sok: vsak piškot popolnoma potopimo v sok za 
30 sekund. Piškot dvignemo iz soka in ga par 
sekund držimo pod kotom, da iz njega odteče 
sok. Piškot položimo v pekač (30 x 25 cm).
Ko s piškoti obložimo dno pekača, nanje 
nadevamo polovico maskarponejeve mase. 
Po maskarponejevi masi posujemo nasekljane 
jagode. Jagode prekrijemo še z eno plastjo 
piškotov, namočenih v jagodni sok. Na vrh 
damo preostanek maskarponejeve mase. 
Površino poravnamo z lopatko in potresemo 
s čokoladnimi ostružki. Tiramisu postavimo v 
hladilnik za vsaj 2 uri.

Recept je iz knjige Tomaž in Ema.

SESTAVINE: 
· 2,5 žlice olivnega olja
· 1 majhna čebula
· 1 srednje velik krompir
· 2 stroka česna
· 600 ml zelenjavne jušne osnove
· 450 ml mleka
· 500 g sveže špinače
· 0,5 žličke soli
· 2 ščepca sveže mletega popra
· 1 ščepec mletega muškatnega oreščka
· 4 žlice kisle smetane

PRIPRAVA:
Špinačo očistimo, operemo in osušimo. Grobo jo sesekljamo. Krompir olu-
pimo, operemo in narežemo na majhne koščke. Čebulo in česen olupimo 
ter ločeno drobno sesekljamo.

V loncu segrejemo olivno olje, na katerem posteklenimo čebulo. Dodamo 
koščke krompirja in sesekljan česen ter sestavine v loncu med nenehnim 
mešanjem pražimo 1 minuto. Prilijemo jušno osnovo in na zmerni tempe-
raturi kuhamo od 6 do 8 minut. Nato prilijemo mleko, povišamo tempe-
raturo in zavremo. Dodamo polovico špinače, znižamo temperaturo, lonec 
pokrijemo in kuhamo še 10 minut, da vsa špinača upade, kosi krompirja 
pa se povsem zmehčajo.

Lonec odstavimo in vsebino previdno vlijemo v kuhinjski mešalnik. Doda-
mo preostalo špinačo in juho gladko zmiksamo. Če imamo majhen kuhinj-
ski mešalnik, juho zmiksamo  v dveh ali treh obrokih.

Zmiksano juho vlijemo nazaj v lonec in jo na zmerni temperaturi počasi 
segrejemo. Po okusu je začinimo s poprom, soljo in po želji tudi z mletim 
muškatnim oreščkom. Če je juha pregosta, jo razredčimo z malo tekočine 
(voda ali jušna osnova).

Pripravljeno juho nalijemo v jušne skodelice ali globoke krožnike, okrasimo 
s kislo smetano in postrežemo.

PRILOGA: ČESNOV KRUH
· 1 štruca kruha
· 150 g zmehčanega masla
· 3 stroki česna
· 0,5 šopka peteršilja
· 60 g naribanega parmezana
Kruh narežemo na 2 cm debele rezine do spodnje skorje. Zavijemo 
ga v alu foljo in pečemo na 175°C 15 minut. Kruh vzamemo iz pečice 
in pustimo, da se malo ohladi. Nato ga razrežemo in namažemo z 
mešanico masla, česna, parmezana in peteršilja.

Recept je iz Okusno.si.  

SESTAVINE:    
· 1 hobotnica 
· 1 čebula 
· 100 g gomoljne zelene 
· 100 g korenja 
· 1 dl suhega rdečega vina
· 3 stroki česna 
· 2 lovorova lista 
· Poper v zrnju. 

SESTAVINE ZA  
HOBOTNICO NA ŽARU:
· lovke hobotnice
· bel vinski kis 
· origano
· oljčno olje
· limonin sok
· solni cvet 

POSTOPEK:
Hobotnico operemo in postavimo v lonec, dodamo olupljeno in oprano 
zelenjavo in nekaj zrn popra, lovorov list, rdeče vino in 2–3 dl vode. 
Hobotnice ne solimo. Zavremo, pokrijemo in zmanjšamo ogenj, da 
se počasi kuha do mehkega. Pazimo, da je ne razkuhamo. Kuhani 
hobotnici dobro očistimo vijolično povrhnjico. Najlažje to naredimo kar 
z rokami pod tekočo mrzlo vodo. Hobotnico (glavo in trup) narežemo 
na kolobarje in kose ter jih postavimo za nekaj minut v hladilnik. Lovke 
narežemo na kolobarje in shranimo posebej.

Krompir operemo in celega skuhamo. Kuhanega malo ohladimo, 
olupimo ter narežemo na kocke.

V skledo za solato damo krompir, opran in narezan češnjev paradižnik, 
oprano in tenko narezano stebelno zeleno, olive, vložene čebulice, kapre 
in ohlajeno narezano hobotnico. Posebej zmešamo nasekljan peteršilj, 
solni cvet, mlet poper, limetin sok in oljčno olje ter prelijemo po solati. 
Rahlo premešamo, postavimo v hladilnik še vsaj za 30 minut, da se 
okusi prepojijo. Pred serviranjem potresemo s sesekljanim peteršiljem.

Kuhane in narezane lovke lahko spečemo na žaru ali v ponvi. Premažemo 
jih z malce oljčnega olja in na hitro popečemo z vseh strani (meso je že 
kuhano, zato moramo le poskrbeti, da se zunanjost mesa lepo zapeče). 
Tik preden damo lovke z žara ali ponve, jih poškropimo z malce belega 
vinskega kisa. Pečemo še nekaj sekund, toliko da kis izhlapi. Na krožniku 
pokapamo z oljčnim oljem in limoninim sokom ter potresemo z malce 
origana in solnega cveta.

Recept je iz knjige Tomaž in Ema.

SESTAVINE:
· 110 g malin (svežih ali zamrznjenih)
· 320 ml sladke smetane
· 170 g sladkorja
· gost grški jogurt
· 3 beljaki
· 5 listov želatine
· žlica škroba
· sveže maline za dekoracijo

POSTOPEK:
Maline stresemo v kozico jih narahlo pretlačimo, 
da spustijo malo soka. Nato jih zapremo in 
pokuhavamo, dokler ne dobimo približno 
pol litra tekoče mase. Maline premešamo s 
paličnim mešalnikom in precedimo. 

Pripravimo sladkorni sirup: 45 ml vode in 170 
g sladkorja segrejemo na 121 stopinj. V skledi 
stepamo beljake, in ko se začnejo peniti, vanje 
počasi zlivamo vroč sladkorni sirup. Stepamo, 
dokler se sneg ne ohladi.

Od 500 ml malinovega soka odvzamemo 100 
ml in damo na stran za omako, ki jo bomo 
prelili čez mus. V preostali sok vmešamo 
v hladno vodo namočene in ožete lističe 
želatine. Segrejemo in dobro premešamo, 
da se želatina povsem raztopi. Vmešamo v 
beljakovo zmes in ohladimo.

Ohlajeni zmesi dodamo srednje stepeno 
sladko smetano (ne tekočo in ne povsem 
trdo) in zmešamo v enoten mus. Nadevamo v 
kozarce in v hladilniku dobro ohladimo.

Za omako segrejemo preostali sok. Dodamo 
škrob, in če je treba, še malo sladkorja. Gladko 
zmešamo da se zgosti. 

Postrežemo v kozarcih, pri čemer izmenjujemo 
plasti musa, jogurta, svežih malin in omake.

Ostanek musa lahko zamrznemo in imamo 
sladoled.

Recept je iz knjige Tomaž in Ema.

SESTAVINE ZA SOLATO:
· 600 g mladega krompirja
· 200 g češnjevega paradižnika
· 1 steblo zelene
· razkoščičene olive
· vložene čebulice
· kapre
· 1 šopek peteršilja
· Solni cvet
· sveže mlet poper
· 2 limeti
· oljčno olje

· 

Osvežilne recepte je za vas zbrala 
 Zoja Nograšek iz 5. a-razreda.

DOMAČI LEDENI ČAJ

SESTAVINE:
· 4 l vode
·  6 čajnih vrečk planinskega/metinega/ 

koprivnega čaja (po želji)
· sveže bio limone in limete
· 50 ml domačega bezgovega sirupa
· 2 žlici sladkorja
· sok 2 limon
· 1 šop sveže mete

POSTOPEK:
V kozico naliješ vodo. Ko voda zavre, daš 
vanjo čajne vrečke. Po 10 minutah odstraniš 
vrečke iz vode in pustiš, da se čaj ohladi.

Bio limone in limete umiješ pod vodo in narežeš 
na tanke rezine.

Ohlajen čaj naliješ v stekleno bučko ali velik 
vrč ter mu dodaš bezgov sirup, sladkor, sok 
limone, sveže rezine limone in limete ter 
svežo meto.

Na koncu vse skupaj dobro premešaš.

Recept je iz knjige Tomaž in Ema.
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F E R D OF E R D O
MODNI NASVETI

Poletje je že skoraj tu. Zimska oblačila in jakne bomo pospravili v 
omare, iz njih pa bomo potegnili poletne oblekice, krila, kratke hla-
če, kratke majčke in seveda kopalke. Ker smo od preteklega leta 
vsi kar precej zrasli, se bomo zagotovo morali podati v lov na nova 
oblačila −  v trgovine in ali na splet. Kakšen moden kos oblačila ni 
nikoli odveč .

Kot vsako leto devetošolci že nestrpno pričakujete valeto. Za vas 
imam pripravljenih nekaj modnih namigov in drobnih trikcev za po-
poln zaključek osnovnošolskega izobraževanja.

V letu 2020 smo naša čudovita oblačila lahko občudovali le v omari 
in smo dneve po večini preživeli v udobnih trenirkah, pajkicah, piža-
mah. Trenutna situacija kaže na izboljšanje in verjetno vsi stiskamo 
pesti, da bomo letos le lahko brezskrbno paradirali naokrog v naših 
najljubših modnih kosih.

Če vas zanima, katere barve bomo nosili in kakšni kroji bodo prevla-
dovali, vas lepo vabim k nadaljevanju branja.

F E R D OF E R D O
MODNI NASVETI

MODA ZA POLETJE 2021 IN NAMIGI ZA VALETO

BARVE 

Toplo sezono bodo zaznamova-
le močne barve, ki nam dvignejo 
energijo in nam narišejo nasmešek 
na obraz.  Barve, kot so rumena, 
oranžna in rdeča bodo gotovo vo-
dilne v letu 2021. Nežnejše duše 
pa boste lahko izbirale med čudo-
vitimi pastelnimi barvami. Barva 
sivke, pastelna roza in modra bodo 
božale naše oči.

HLAČE S ŠIROKIMI HLAČNICAMI 

Hlače s širokimi hlačnicami ali »na 
zvonec« so nosile naše babice in 
sedaj se zopet vračajo. Mnogi 
modeli so tako dolgi, da se jih ob 
hoji vleče po tleh. Letos so prvič 
na modno pisto priznanih modnih 
oblikovalce prišle hlače iz jeansa. 
Do sedaj še nikoli niso predstavili 
kavbojk kot del visoke mode.

BALONASTI ROKAVI 

Od oblek, majic, puloverjev, suknji-
čev, plaščev in še in še.  

ULIČNI STIL 90-ih 

Opaziti je veliko oblačil, potiskanih 
z logoti in grafiti. Ne spreglejmo 
obleke na hlače, modni trend, ki so 
ga nosile naše mamice.

NIZEK PAS

Neverjetno, ampak resnično! Nizek 
pas se vrača! 

MODNE TUDI PRI IZBIRI KOPALK 

Kopalke, ki se bodo letos nosile na 
plaži:
· črne bikinke, 
· nagubane kopalke, 
· kopalke z naborki, 
· kopalke z živalskim potiskom, 
· in kopalke z visokim pasom. 

SLEDITI MODNIM TRENDOM 
ALI NE?

To je nekaj modnih smernic za 
leto 2021. Kar ne pomeni, da 
moramo sedaj popolnoma prede-
lati našo garderobo in zamenja-
ti vsa oblačila. Modni trendi so 
tukaj, da nam dajo navdih. Vsak 
modni trend ne paše vsem. Zato 
je pomembno najti svoj osebni 
stil. Pomembno je, da se sami v 
naših oblačilih počutimo udobno 
in samozavestno. In nič ne pome-
ni, da je kos po zadnji modi, če 
se mi v njem ne počutimo dobro.

VALETA 2021
Valeta je za vsakega šolarja po-
memben korak iz otroških let v 
zrelejše obdobje, v obdobje sre-
dnje šole. Toda kaj obleči? 

MODNI TRENDI OBLAČIL ZA 
FANTE

Fantje lahko preprosto oblečete 
dobre kavbojke, ki morajo imeti 
obvezno ozke hlačnice, ter ele-
gantno srajco. Srajca je lahko črna, 
bela, večbarvna, dovoljen pa je tudi 
droben vzorec. Srajco lepo  dopol-
ni suknjič. Kravata je pika na i za 
dogodek, kakršen je valeta. K špor-
tnemu izgledu bodo odlično pripo-
mogli tudi trendovski športni čevlji. 
Vsi fantje, ki se želite za veliki do-
godek nekoliko bolj urediti in izgle-
dati zelo elegantno, lahko oblečete 
klasične hlače in suknjič. Kaj obleči 
pod suknjič? Izberete lahko T-shirt 
ali srajco z odpetim ovratnikom. 
Nasvet: že nekaj časa niso več v 
modi čevlji s podaljšano konico. 

MODNI TRENDI OBLAČIL ZA 
DEKLETA

Izbira obleke je za dekleta bolj 
komplicirana  zadeva. Včasih pa 
se »zatakne« že pri izbiri barve 
obleke. Barvo obleke lahko dekle-
ta  izberete glede na barvo las. Za 
rdečelaske so tako najprimernejše 
obleke v zeleni, oranžni ali rumeni 
barvi. Svetlolaske posegajte pred-
vsem po rdečih ali roza oblekah ter 
po oblekah v barvi kože. Dekleta 
temnih las pa boste zažarele v vijo-
lični, ciklam ter modri barvi. Izberite 
naravne materiale. Počutje v njih je 
veliko boljše. Časi dolgih toalet so 
mimo – mladost je čas krajših oblek. 

Dobro je, da pomerite obleke raz-
ličnih krojev, saj boste tako videle, 
kateri vam bo najbolj pristajal. 
·  vitka dekleta, ki bi rada svojo 

vitkost poudarila, posegajte po 
oprijetih oblekah, ki bodo pou-
darile vašo postavo;

·  dekleta z oblinami boste videti 
odlično v obleki A-linije, ki pou-
dari pas ter oža boke;

·  manjša dekleta izberite obleke, 
v katerih boste videti višje. To-
rej – kratke obleke. Visoke petke 
vam bodo podaljšale noge.

Lahko izberete tudi čisto prepros-
to obleko v črni barvi. Že kar nekaj 
časa so v modi obleke s pentljami, 
naborki, bleščicami, kristali … 

Čevlji – s peto ali brez?

Če je obleka zelo bleščeča ali ima ve-
liko detajlov, naj bodo čevlji prepros-
ti. Kadar pa je obleka preprostejša, 
naj bodo čevlji tisti, ki bodo bolj iz-
stopali. Za valeto si mnoge izberejo 
čevlje z obupno visoko peto. Čeprav 
je videti lepo, mnoge punce v čevljih 
z zelo visoko peto ne znajo hoditi, 
kaj šele plesati. Morate imeti v mis-
lih, da boste v čevljih preživele ves 
večer. Izberite torej takšne čevlje, v 
kakršnih se boste dobro počutile. 
Čevelj naj nima oblike špice, ampak 
naj bo zaobljen, ravno odsekan ali 
pa odprt. Najbolje je, da so čevlji od-
tenek temnejši od obleke.  

Modni dodatki – nakit in torbice

Skoraj vsaka punca se odloči za kos 
nakita, pa naj bo to ogrlica, uhani, 
zapestnica … Tiste, ki boste nosile 
preprostejšo obleko, si lahko pri-
voščite bogatejšo verižico, viseči 
uhani pa se bodo odlično prilegali 
dekletom s speto pričesko. Torbice 
naj bodo majhne ter elegantne.

Odlična izbira so tudi obleke brez 
naramnic. Glede na to, da so to-
vrstne obleke primernejše za vroče 
poletne dni, si omislite tudi bolero 
ali elegantno jakno
Tiste, ki vam je všeč športni stil, 
lahko oblečete tudi kavbojke v 
kombinaciji z lepo bluzico ali srajč-
ko. Predvsem je pomembno, da 
ostanete zveste svojemu stilu, saj 
se boste v takšnih oblačilih počuti-
le najbolj samozavestno. Ne dajte 
nase nekaj, česar ne znate nositi.

Da ne zapravimo celega bogastva

Celoten »look« ali videz prilagodi-
te svojim žepom. Včasih se splača 
pobrskati po omari (tudi mamini) in 
privleči na plano kakšen star kos ob-
lačila. Pri torbicah je treba opozoriti, 
da imejte na valeti v njih le najnuj-
nejše in ne nepotrebnih stvari.
Verjetno se boste nekateri po ura-
dnem delu valete preoblekli. Najbo-
lje je, da si nadenete kaj udobnega 
(to velja tudi za čevlje), da se bos-
te v njih do jutra počutili udobno. 
Lahko oblečete kavbojke ter srajčko, 
dobra izbira za dekleta je tudi krilo 
in srajca.

Bodite unikatni! Lahko se zgodi, da 
ima sošolka/sošolec vseeno enako 
obleko, vendar svojo obleko lahko 
narediš nekoliko drugačno že z do-
datkom, kot je pas. Dekleta pa lahko 
v primeru enake torbice, svojo pope-
strite z bleščicami ter pentljami. 

Za konec pa še nasvet

Na valeti se rado zgodi, da se ob-
leka strga, zato je dobro od doma 
prinesti majhen šivalni pribor, ki bo 
prišel še kako prav v primeru strga-
ne obleke. Drobni spodrsljaji niso nič 
usodnega. Naj bosta ta večer in noč 
predvsem nepozabna.

Tako. Izbrskala sem kar nekaj mo-
dnih nasvetov. Bo v teh kakšen tudi 
zate? Enega zagotovo upoštevaj: 
Bodi to kar si – bodi ti!

Uspešen zaključek šolskega, potem 
pa dolgo, vroče in nepozabno ter 
dogodivščin polno poletje ti želim. 

Jeseni pa na svidenje 

Modne smernice je za vas pripravila Živa 
Miklič iz 5. a-razreda

BAHAVA SOLATA 
Se nekega dne je borba začela, katera zelenjava bo prej 
dozorela.  

V prvi je vrsti zelena solata, ki nestrpno že čaka da 
zagleda junaka. 

Bahava solata skoraj poči od smeha,  

češ da nasprotnik ji bo ta mala pokveka,  

paradižnik ji drzno sikne nazaj:  

»O, ti bahava solata, zdaj ste pogumni, a jutri od sramu 
se boste zaprli«. 

Solata se skoraj razpoči:  

»Jaz pa bahava, saj to je šala! Zmaga je moja zagoto-
vljena, to je brez heca prava zmeda«. 

Paradižnik se zjutraj zbudi in poln energije reče si: 

»Glej ga lepotca, večjega ni!« hitro jo ucvre k solatici.  

Solata pa se cmera, kot nekakšna mila jera, ko se je 
zbudila čisto vsa rumena. 

Tako paradižnikov je bil pokal,  

solata pa od sramu zaprta v svoji luknji tiči že vse 
žive dni. 

Manca Vencelj, 6. a 

MOJI MAČJI LJUBLJENČKI
 

Pri nas doma imamo tri mačje ljubljenčke. Imam jih 
zelo rada. Veliko se igram z njimi zunaj hiše. Če pa je 
zelo mrzlo, se lahko pridejo v hišo malo pogreti.

Najstarejša je Lisa. Stara je 10 let. Prihaja iz Prekmurja. 
Je rjave tigraste barve. Je zelo fina, a tudi zelo divja 
mačka. Če jo želiš samo pobožati, se začne takoj pri-
toževati. Lisa je edina mačka, ki spi in se greje pri psu 
Jimiju v pesjaku.

Drugi najstarejši je Cookie. Star je 5 let. Prišel je iz 
Zagreba. Je maine coon pasme. Je sivo bele barve. Ima 
zelo dolgo in mehko dlako. Je zelo velik, saj tehta več 
kot 7 kg. Ves čas je lačen. Cookie je zelo prijazen. Vča-
sih se z mano tudi pogovarja in se drugače oglaša kot 
ostali mački. Zelo rad se tudi crklja.

Najmlajši je maček Miki. Star je 3 leta. Prihaja iz Kra-
nja. Je majhen ter bele in črne barve. Nekaj časa je 
živel pri našem stricu a, ker zanj ni mogel skrbeti nam 
ga je podaril. Ker je najprej živel v stanovanju, je sedaj 
postal velik potepuh. Včasih ga več dni ni domov. Na 
videz zgleda prijazen, ampak včasih malo za zabavo 
tudi ugrizne.

Našo mačjo zabavo zunaj popestri tudi naš pes Jimy, 
ki se z mački dobro razume. Kadar pa je v igri hrana, 
vse napodi.

Lea Pražnikar, 3. a
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F E R D OF E R D O
HUMOR, ZA BRIHTNE GLAVE

VICI

ZADNJA VRSTA
Zaradi velikega števila študentov 
v dvorani si je profesor omislil 
miniaturni mikrofon in pred 

predavanjem vprašal:
“Ali me študentje v zadnji vrsti 

slišite?”
“Ja!” se je oglasil nekdo, “vendar 

nas ne moti preveč!”

UČENJE MATEMATIKE
V šoli govore o sanjah, Tonček 

pripoveduje:
“Sanjalo se mi je, da sem se učil 
matematiko in da sem potem 
dobil odlično. Kaj naj bi to 

pomenilo?”
“Da si med spanjem pametnejši.”

POČASNO DELANJE
“Delaj počasneje! Enako plačo 

boš dobil, če boš počasneje vozil 
te opeke.”

“Tiho bodi! Že ves čas jih vlečem 
za nos. Te opeke so iste že celo 

dopoldne!”

PILOT
Pilot vabi obiskovalce na skok s 

padalom!
“Koliko stane en skok?” vpraša 

Karel.
“Dvesto evrov!” 

“Kaj pa, če se mi padalo ne bo 
odprlo?” 

“Potem vam vrnemo denar!”

KRIŽANKA

KAJ DOBIMO, ČE KRIŽAMO 
KAČO IN JEŽA?

Bodečo žico.
 

ZAKAJ IMA BLONDINKA 
RADA ZRAVEN SEBE 

VODO, KO BERE?
Da bolj tekoče bere.

Po cesti gresta dve kači.  
Prva vpraša drugo:

»Sva slučajno strupeni?«
»Ne, zakaj?«

»Pa … ugriznila sem se za jezik …«

Janezek vesel priteče domov  
iz šole:

»Očka, očka! Danes sem skoraj 
dobil petico!«

Očka: »Kako to misliš, skoraj?«
Janezek:« Ja, dobil jo je tisti,  

ki je sedel zraven mene.«

»Gospod, v našem hotelu se 
boste počutili kot doma.«
»Jaz bi se pa rad počutil  

kot gost.«

  Jerneja Hribar, 7. a 
(vir: različne internetne strani)
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F E R D OF E R D O
IZDELAJ SI SAM

RIBEŽEN, KAJ JE ŽE TO?
Sva devetošolca, ki rada ustvarjava iz različnih materialov. Letos sva 
se posvetila izdelavi različnih izdelkov iz pločevine. Uresničila sva 
že kar nekaj zanimivih idej. Tokrat pa vam bova predstavila potek 
izdelave ribežna.

1. IDEJA

Kako izdelati gospodinjski pripomoček, ki ne bo podoben večini ribežnov, 
ki so v prodaji? Kot izziv sva si izbrala trikotno obliko ribežna. 

2. NAČRTOVANJE IZDELKA

Najprej skiciramo nekaj idej. Vsaka ideja je lahko dobra ideja. Pri načr-
tovanje se po navadi pojavi največ težav. Dobra ideja in dobra skica sta 
najpomembnejši. Ker delamo v paru, je malo lažje, ker se lahko dogovar-
jamo in ideje dopolnjujemo. Skica mora biti narisana tako, da lahko po 
njej vsakdo izdela načrtovani izdelek.
Načrt sva najprej prerisala na karton, izrezala in prepognila. Z načrtova-
no idejo sva bila zadovoljna. 

3. IZBIRA MATERIALA

Za načrtovanje izdelka je primerna pločevina, ki je dovolj trdna in žilava. 
Bakrena pločevina ni primerna zaradi stika s kislimi snovmi. Primerna pa 
je pocinkana pločevina. Na pocinkano pločevino z risalno iglo in ravni-
lom prerišemo načrt. Preverimo, če smo ga natančno narisali.

4. IZDELAVA SESTAVNIH DELOV

Z vzvodnimi škarjami izrežemo sestavna dela ribežna. Dela dobro obru-
simo s pilo in finim brusnim papirjem. Brusimo le robove in ne površine 
pločevine. Za lažje brušenje vpnemo pločevino v primež in brusimo pod 
določenim kotom, da ni brušenje moteče za uho. 

5. VRTANJE IN SEKANJE

Na dve stranici razporedimo luknje, na eno stran ribežna večje in na 
drugo manjše. Mesta, kjer bomo vrtali, zatočkamo. Nato izvrtamo lu-
knje. Na tretjo stran s sekačem naredimo zareze. Da bo ribežen služil 
svojemu namenu, moramo luknje in zareze primerno oblikovati oziroma 
izbočiti. Pomagamo si lahko z okroglimi kovinskimi predmeti ali orodji. 
Izvrtamo luknje za spajanje ribežna v končno obliko ter tudi luknje na 
ročaju.

6. KRIVLJENJE

V primežu prepognemo pločevino v željeno obliko. Preverimo, če se 
mesta, kjer bomo kovičili, ujemajo. Če ujemanje ni točno, lahko še malo 
povrtamo.
Oblikujemo ročaj in ga upognemo. Biti mora dovolj trden, da se pri 
ribanju ne upogiba. Narejen je iz dveh plasti pločevine. 

7. SPAJANJE

S kleščami za kovičenje spojimo ogrodje ribežna v trikotno obliko. Obli-
kujemo tudi ročaj in ga pritrdimo na ribežen. Največji problem predsta-
vlja oblikovanje ročaja, saj je ribežen trikotne oblike.

8. PRIČAKOVANI REZULTATI

Preverimo, če naš izdelek služi svojemu namenu. Z izdelkom sva zado-
voljna. Ne boste verjeli, deluje!

Izdelajte svoj ribežen. Z nekaj popravki bi bil ribežen primeren za serij-
sko proizvodnjo. 

Pri delu skrbimo za varnost in uporabljamo zaščitna sredstva. 
Uspešno in varno delo vsem, ki se boste lotili izdelave ribežna.
 

Tilen Kutnar in Jan Koleša, 9. b 

Križanko je naredil Jakob Kastelic, 7. a
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F E R D OF E R D O
NI ME, BEREM

F E R D OF E R D O
NI ME, BEREM

Jupi, kmalu bodo poletne počitnice! Izkoristite jih za plavanje, sončenje in raznovrstne športne aktivnosti, včasih pa 
lahko v roke vzamete tudi … knjigo. 

ZA UČENCE 
PRVEGA TRILETJA

Rachel Bright  
LEV VSRCU 

Biti majčken ni vedno lahko … Mali 
mišek se poda na potovanje, da bi 
našel svojo moč. Pri tem odkrije, 
da za to ni treba biti vedno velik 
in junaški, temveč imajo tudi naj-
manjša bitja lahko levje srce.

ZA UČENCE 
DRUGEGA TRILETJA

Sebastjan Pregelj   
DO KONCA JEZERA

Prva knjiga v zbirki Zgodbe s konca 
kamene dobe, z naslovom Deček 
Brin na domačem kolišču, je bila 
v letošnjem šolskem letu razpisana 
za Cankarjevo tekmovanje v 4. in 5. 
razredu. Sledi ji še pet nadaljevanj. 
Druga knjiga nosi naslov Do konca 
jezera, v kateri Brin spozna deklico 

ZA UČENCE 
TRETJEGA TRILETJA 

Joeri je enajstletnik, ki se mu čez 
noč spremeni življenje. Starši ga 
najprej odpeljejo na počitnice k 
babici, potem pa v novo hišo, nov 
kraj, novo šolo. Poleg tega je izgi-
nil njegov starejši brat Stefan – o 
njem nihče ne govori, še najmanj 

Emiel de Wild 
BRATOVSKA SKRIVNOST

Nina Mav Hrovat 
OZIMNICA

Veverica nabira lešnike, da bi si 
pripravila zalogo za zimo. Delo je 
naporno, zato poprosi prijatelje za 
pomoč. S skupnimi močmi je vse 

Andrej E. Skubic 
NE BI SMELI ODPRETI TISTIH 
VRAT

Liam in Tomaž sta najboljša prija-
telja, ki si nekega dne pripravita 
cel kup blatnih bomb in z njimi 
napadeta dekliško druščino. Potem 
pa Tomaž za vrati šolskega strani-
šča odkrije jokajočo Lijo. Kmalu se 
spoprijateljita, si skupaj izmišljuje-
ta zgodbe in rišeta. Vse to pa ni 
všeč Liamu, ki se boji, da bo izgu-
bil prijatelja. Proti koncu zgodbe 
skupaj ustanovijo trio Golaznikus. 
V istoimenski zbirki je zaenkrat se-
dem knjig.

Oče devetletnega Bruna je dobil  
novo službo, zaradi česar so se 
morali preseliti iz velike in udobne 
hiše v mestu, kjer je imel prijate-
lje, na podeželje. Mama mu sicer 
poskuša razložiti, da očetova nova 

John Boyne 
DEČEK V ČRTASTI PIŽAMI

pa starši. Kot bi nikoli ne obsta-
jal. Joeri ne razume, zakaj vsi tako 
trdovratno molčijo o njem; brata 
neizmerno pogreša in mu piše 
odkritosrčna pisma. Spozna sošol-
ko Lonneke, ki je tudi sama polna 
skrivnosti, in skupaj se odločita 
ugotoviti, kaj se je s Stefanom 
zgodilo.

Drugi predlogi za poletno 
branje: 

Nicholas Oldland: ZALETAVI 
BOBER, 

Peter Svetina: KAKO 
JE GOSPOD FELIKS 
TEKMOVAL S KOLESOM, 

Wojciech Grajkovski: 
DREVESA …

Drugi predlogi za poletno 
branje: 

Ulf Stark: GOSPOD GROM,

Tina Bilban: KAJ SPLOH JE 
TO?, 

David Almond: DEČEK,  
KI JE PLAVAL S 
PIRANHAMI …

Drugi predlogi za poletno 
branje: 

Annet Huizing: KAKO SE 
PO NESREČI NAPISALA 
KNJIGO, 

Anna Woltz: NENAVADEN 
TEDEN S TESSO,

Janne Teller: VSE …

lažje, pa tudi zabavno. Vsak dan 
delajo, se smejijo in … malicajo 
nabrane lešnike. Bo veverici sploh 
uspelo pripraviti ozimnico? Nekaj 
bo treba ukreniti …

Črno s sosednjega kolišča. Skupaj 
se odpravita na nevarno pot, ki se 
srečno konča predvsem zaradi de-
kličine iznajdljivosti. Junaka dobita 
nove prijatelje na kopnem, prihod 
črede starodavnih živali pa napove 
novo dobo.

služba ni zgolj napredovanje, tem-
več tudi čast in njegova dolžnost, 
a Brunu za to ni prav veliko mar. 
Tudi starejša sestra Gretel živi v 
popolnoma svojem svetu. Novi 
družinski služabniki pa so živčni in 
nezgovorni …

Zgodba se odvija v času 2. svetovne 
vojne.

PRIDELAM IN JEM DOMAČE  
Uživanje sezonske zelenjave in sadja je zelo po-
membno za zdravje in dobro počutje. Hrana, 
pridelana doma ali v bližini, je bolj zdrava, ker 
je sveža in vsebuje več vitaminov in mineralov. 
Taka hrana vsebuje tudi manj konzervansov in 
pesticidov. Pridelava lokalne hrane tudi pozi-
tivno vpliva na okolje ker je uporabljeno manj 
embalaže, tudi transport je krajši. 

Doma imamo manjši zelenjavni in sadni vrt. To 
hrano sproti pojemo. Za to smo zelo hvaležni 
starim staršem, ko nas razveselijo z domačimi 
dobrotami, kot so: orehi, kis, vloženo in suho 
sadje, različne začimbe in čaji. Hrano kupujemo 
tudi na sosednji kmetiji, na tržnici ... Na kmetiji 
kupimo kislo zelje in repo, jajca in krompir, na 
tržnici kupimo kisle kumarice, jogurt in fižol. 
V zadrugi pa kupimo domačo moko. Jedi, ki 
jih pripravimo iz teh sestavin so sigurno bolj 
okusne in zdrave, kot če bi jih kupili v trgovini. 

Domače sadje in zelenjava v primerjavi z uvože-
nim vsebuje veliko več vitaminov in mineralov 
in je bolj okusna in sveža. Sadje in zelenjava, 
ki jo pripeljejo iz oddaljenih krajev oberejo še 
nezrelo in je kemično obdelano. Če je transport 
hrane dolg, to tudi slabo vpliva na okolje. Zara-
di daljšega prevoza hrane in prodaje v trgovini 
morajo uporabiti embalažo, ki je pri lokalni hra-
ni skoraj ni.    

Z nakupovanjem hrane pri kmetih skrbimo za 
to, da bodo kmetije v naši bližini obstajale tudi 
v prihodnosti. Tako bodo lahko imeli tudi pri-
hodnji rodovi zdravo in svežo hrano. 

In ko ugriznete v slastno jabolko mu recite s 
srcem: »Tvoja semena bodo živela v tvojem 
telesu in popki tvojega jutrišnjega dne bodo 
brsteli v mojem srcu, tvoj vonj bo moj dih in 
skupaj se bova veselila vseh letnih časov.« (Kah-
lin Gibran). Ta misel se mi je zdela zelo lepa. 
Spoštovati moramo domače in biti hvaležni za 
hrano, ki jo pridelamo in pojemo. 

Aleksander Gaj Tasevski, 6. a 

MOJA DRAGA, PRELEPA 
DOMOVINA,
danes ti prvič pišem pismo, saj želim, da iz-
veš, kaj čutim do tebe. Vsak te ima rad, a 
vsak na svoj način. Nekateri bolj, nekateri 
manj, ampak vedi, da si zame, kot za vse 
ljudi, zelo pomembna.

Vsi se spominjamo, kje smo odraščali, kje 
smo se rodili. Teh prelepih otroških let nam 
ni pokvaril nihče, a ti si jih še bolj polepšala. 
Za to sem ti zelo hvaležna, saj je bilo moje 
otroštvo polno igre. Ponosna sem nate, moja 
draga domovina, da obstajaš vse do sedaj in 
gotovo ti ni bilo lahko. Gotovo pa se spo-
minjaš, kako so nastale naše prve slovenske 
pravljice in so si jih Slovenci pripovedovali, 
da so se ohranile vse do danes. Gotovo si 
Primožu Trubarju hvaležna, da je napisal prvi 
slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Vse 
je storil za našo domovino in mi bi se morali 
po njem zgledovati. Zdaj nam je samoumev-
no, da živimo v Sloveniji, v svoji domovini, 
a takrat to ni bilo. Upam, da se spominjaš, 
kakšne pesmi je za nas, Slovence, napisal pe-
snik France Prešeren. Njegovo delo Zdravlji-
ca se navezuje nate, no, saj poznaš njegova 
dela, saj si po mojem mnenju nanj zelo po-
nosna oz. si ponosna na vse Slovence, samo 
na nekatere bolj, saj so veliko prispevali, da 
lahko sedaj živimo v svoji prelepi domovini. 
Zelo te imam rada  domovina, saj se lahko 
nate vedno zanesem, z mano si v težkih tre-
nutkih, saj si vedno z mano, če sem srečna 
ali pa ne. 

Zato sem nate tako zelo ponosna, saj mi 
vedno stojiš ob strani. Upam, da se tega 
zavedaš. Za konec pa ti zaželim vse najboljše 
za tvojih prelepih okroglih 30 let. Slovenci 
smo šele toliko časa samostojni, a imamo 
svojo domovino radi veliko dlje časa.

Sara Pahar, 9. b

Anja Anžlovar, 6. b Staša Belc, 7. b
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Oven (21. 3.–20. 4.)
To poletje bo zelo razburljivo, polno čustev in 
delovno. Boste zelo aktivni in ustvarjalni. Še bolj 
se boste povezali s svojimi prijatelji in spoznali 
nove. Počutili se boste samozavestno in odločno. 

Bik (21. 4.–21. 5.)
Verjeli boste v lastno produktivnost, predvsem 
pa boste napredovali v odnosu do samega sebe. 
Čim več sodelujte z drugimi. Počitnice bodo 
polne možnosti, izkoristite jih. Včasih se boste 
počutili ogrožene, a ne obupajte, stopite oviram 
na poti.

Dvojčka (22. 5.–21. 6.)
Tudi vam bodo zvezde naklonile veliko prilož-
nosti, zato bodite samozavestni in se odločite 
za pogumne korake. Imeli boste odlične ideje in 
z njimi boste dosegli uspeh. Počutili se boste 
sprejeti v družbo, a se boste čez poletje umaknili 
na samo.

Rak (22. 6.–22. 7.)
Tudi čez poletje se boste posvetili delu, a ne bos-
te pozabili na svoje želje in potrebe. Prepustite 
se usodi in ne izmikajte se novim priložnostim. 
Postavite se zase, tako v družbi kot osebno.

Lev (23. 7. –23. 8.)
Počitnice bodo kreativne in uspešne, doživeli 
boste velik uspeh. Kovali boste načrt za priho-
dnost in upoštevali nasvete bližnjih ter prijate-
ljev. Sprejmite njihovo pomoč. Želeli si boste 
miru, hitro se vam bo uspelo sprostiti.

Devica (24. 8.–22. 9.)
Delovno boste razpoloženi, ne boste imeli občut-
ka za ljubezen. Želeli boste dokazati, da zmorete 
vse. Veliko stvari in odnosov boste postavili na 
novo. Ne izpustite priložnosti za napredovanje, 
veliko časa preživite v naravi.

Tehtnica (23. 9.–23. 10.) 
Čez poletje boste z vztrajnostjo in inovativnostjo 
želi velike uspehe. Dneve boste preživljali 
izmenoma delovno in odeti v ljubezen. Jesen 
vas bo počakala pripravljena na nove podvige. 

Škorpijon (24. 10.–22. 11.)
Imeli boste preveč dela, da bi se posvetili 
ljubezni. Pojavljale se bodo odlične priložnosti 
in vanje boste vložili veliko truda. Želeli boste 
sodelovati z ljudmi okoli sebe, a ne boste mogli 
iz svoje kože ih sprejeti bremena drugih.

Strelec (23. 11.–21. 12.)
Želeli boste popraviti napake, tako zunanje kot 
v ljubezni. Na trenutke se boste preveč sprostili 
in počutili se boste kot da težave okoli vas ne 
obstajajo. Ne glede na to se bo počutje iz dneva 
v dan izboljševalo, a globoko v sebi se boste 
počutili osamljeno. Pokličite prijatelje – zagotovo 
bodo za stvar!

Kozorog (22. 12.–20. 1.)
To poletje izstopite iz svoje kože, razumite 
druge. Prestopite nekatere obsodbe in se 
povežite s srečnimi in svobodnimi idejami. 
Veliko časa boste preživeli v naravi, tam boste 
nabirali optimizem in moč za nove začetke.

Vodnar (21. 1.–18. 2.)
Dobro boste začeli počitnice in uspešni boste. 
Polni boste optimizma in odvisni boste od 
komunikacije. Zadovoljni boste z vsem, kar 
boste dosegli. Bodite psihično pripravljeni na 
spremembe, a se vseeno ne pozabite sprostiti.

Ribi (19. 2.–20. 3.)
Dnevi poletja vas bojo spodbujali k rezultatom. 
Nihali boste v počutju in potrebovali boste 
večjo zbranost, včasih se boste želeli odmakniti 
od vseh. Po drugi strani vam bo druženje 
prinašalo odlične ideje. Dobra motivacija bo v 
tem letu koristna.
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