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Prvi razred

Ptiček
Na moje okno ptička prileti
in mi s krilci mahati hiti.
Oj, prijatelj mali moj,
zapoj to pesmico z menoj.
Žiga Blokar, 1. a

Zajček
Zajček skače sem in tja
in s korenčkom se igra.
Pred večerjo v luknjo gre
in korenček ves poje.
Luka Blokar, 1. a
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USTVARILI IN ILUSTRIRALI OTROCI
V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA
pri učiteljici Lauri Novak

4

V DALJNI DEŽELI VULKANOZAVRIJI
JE NEKOČ ŽIVEL DINOZAVER FONZI.
ČEPRAV JE IMEL MNOGO PRIJATELJEV IN JE BIL ZELO PRILJUBLJEN,
SE JE POČUTIL OSAMLJENEGA.

5

NEKEGA DNE SE JE Z VLAKOM
ODPELJAL V ZABAVIŠČNI PARK.

TAM JE SEDEL NA VRTILJAK.

6

ŽE PO PRVI VOŽNJI JE DOBIL HUDO VRTOGLAVICO. TO JE OPAZILA PRELEPA
DINOZAVRICA ZIRA, KI GA JE ZNALA HITRO POTOLAŽITI.

NATO STA SE SKUPAJ
VOZILA S TRAKTORJEM.
7

PLULA STA S ČOLNIČKOM
PO JEZERU ZALJUBLJENCEV.

PREMAGALA STA STRAH PRED VIŠINO
IN HITROSTJO NA VLAKU SMRTI.
8

KER JIMA JE BILO V DVOJE ZELO LEPO, STA OSTALA SKUPAJ ZA VEDNO
IN SI USTVARILA DRUŽINO. FONZI NI BIL NIKOLI VEČ OSAMLJEN.
9

Drugi razred

Moja slaščičarna

Tina gre v šolo

Moja slaščičarna uživa v mestu
sloves najbolj priljubljene slaščičarne.
Osebje, zaposleno v lokalu, je zelo
prijazno. Z vsako stranko se pogovarjajo, da se počuti bolj prijetno.
Slaščičarna ima deset majhnih okroglih mizic za dve osebi, pogrnjenih z
belimi prti. Na sredini vsake mizice
se bohoti razkošen spomladanski
šopek cvetlic. V slaščičarni nudimo
orehove, lešnikove, sadne, jagodne,
malinove, skutne, borovničeve in sacher torte, ki so naša največja specialiteta. Vljudno vabljeni v slaščičarno
Sladkosneda muca!

Tina danes gre v šolo,
vendar se ji nič ne da.
Komaj čaka mesec julij,
da na morje bo odšla.
Mama reče: »A si brala?«
Tina reče: »Ne, ne, ne.«
Mama vpraša: »Zakaj pa ne?«
Tina reče: »Ne vem.«
Gaja Gombač, 2. b

Maša Kovačič, 2. b
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Nevihta

Prebujanje

Po nebu črn oblak že hiti,
nad našo hišo močno zagrmi.

Ko zjutraj vstanem,
umijem si zobe,
posteljo pospravim,
skrtačim si lase.

Dežek že po mojem oknu doni
in naše rožice zalivat hiti.
Matic Barbiš, 2. b

Mavrica
Mavrica na nebo prihiti
in ga razveseli.
Ko pa dežja ni,
mavrice več ni.
Lana Batista, 2. b

Oblak in sonce
Na nebo je priplaval oblak,
ko je zunaj bil še mrak.
A zjutraj je sonce posijalo
in oblak pregnalo.
Jan Baša, 2. b
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V šolo se odpravim
veselo razigrano,
ker se tam učimo
pogumno in zagnano.
Hana Omerčič, 2. a

Sonce je vstalo
in me požgečkalo.
Ptički žvrgolijo
in sanje se poslovijo.
Počasi si oči pomanem
in še ves zaspan vstanem.
Lovro Balajić, 2. a

Vandovo jutro

Odprem oči,
zagledam svetlobo,
se pretegnem,
pomanem oči.

Ko prebudi se beli dan,
zbudi se naš kuža Van.
Oči si pomane, še preden vstane,
glasno zalaja, da me zbudi,
ker se mu na sprehod mudi.

Kje pa sem?
Je že jutro?
Grem danes v šolo?
O ne, pa ne grem!
Juhu, počitnice so danes!

Za zajtrk pasje brikete dobi,
skledo oblizne, da se blešči,
vodo popije, mucka umije,
potem pa utrujen in zaspan
počiva še cel dopoldan.

Leno vstanem in vem,
da se mi nikamor ne mudi.
Čaka me prekrasen dan.
Peter Velenik, 2. a

Klemen Mežnar, 2. a

Pesmi o otrocih
Tam na klancu za vasjo
otroci rajajo, pojejo, vriskajo
in zimo kličejo.
Bele snežinke, bele snežinke,
padajte, padajte tiho na breg,
da jutri bo zopet vrisk in smeh.
Žana Logar, 2. b
Otroci spuščajo balončke
in ližejo bonbončke.
Skače Tina sem ter tja,
vesela zima je prišla.
Se na snegu vsi igrajo
in mrzla lička vsi imajo,
ker pa sonce je zaspalo,
tema otroke je domov pregnala.
Kristian Valenčič, 2. b

Ko majhni so, se veselijo,
v zibelki pa radi spijo.
Malo večji spimo sami,
včasih tudi še pri mami.
V šoli se veselo učijo
in domačo nalogo dobijo.
Simon Bradač, 2. b
Mi, otroci, smo navihančki,
včasih tudi nagajivčki.
Glave naše so polne misli,
vsi smo prav res bistri.
Radi se igramo in lepo se imamo.
Šolo radi imamo,
čeprav med poukom klepetamo.
Res smo bistre glave,
ki imajo rade šolo in zabave.
Lovro Balajić, 2. a

Jaka Mraz
Moj prijatelj Jaka Mraz
neroden je kot jaz.
Vse polomi, vse razbije,
potlej se pred mano skrije,
očka pa se razjezi
in reče: »Jaka, ti, ti, ti!«
Klemen Mežnar, 2. a
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Tretji razred

Sončnica najde čarobni ključ
Nekega dne je mož v cvetličarni kupil sončnico in jo odpeljal domov. Ko
je bila sončnica visoka meter in pol, se je mož odločil, da gre v London.
Ko je pakiral kovčke, je sončnica odskakljala v avto. Medtem ko je mož
vozil proti letališču, se je sončnica skrila v napol prazen kovček. Prišla sta v
London in tam se je v hotelu postavila na okensko polico, da bi mož mislil, da
so jo postavile tja sobarice. Ko je mož odšel, je sončnica opazila, da se je ključ v
ključavnici kar sam obrnil in zaklenil vrata.
Tako je sončnica spoznala čudežni ključ. Postala sta zelo dobra prijatelja.
Vid Škrlj, 3. a

Kralj, princ in vrtinec
Nekoč pred davnimi davnimi časi je živel cenjen kralj. Imel je hčer. Nekega
dne je šla princesa na plažo. Naenkrat se je prikazal vrtinec, jo zajel in jo odpeljal
v zmajevo palačo.
Kralj je žalostno zbiral prince in iskal tistega, ki bi pripeljal njegovo ljubljeno hčer spet domov.
Nekega dne je prišel pogumen princ in dejal: »Pripeljal bom vašo hčer
živo in zdravo!« Kralj se je razveselil in mu obljubil, da mu bo dal princesino
roko in pol kraljestva. Princ je sedel na konja in odšel.
Srečal je staro ženico in jo vprašal: »Ali ste videli, kam je odšla princesa?«
Starka mu je dejala: »Da, videla sem jo, kako je odšla proti plaži, nato pa jo
je odnesel vrtinec petglavega zmaja. Zmaj živi v gradu na gori.«
Princ se je zahvalil in odjezdil proti goram. Naenkrat je zagledal grad,
vstopil je in zagledal princeso.
»Kje je zmaj?« jo je vprašal princ.
Povedala mu je, da je zmaj odšel v bližnji gozd. Princ se je skril in ga pričakal. Ko je zmaj prišel, ga je princ napadel in mu odrezal vseh pet glav.
Princeso je posedel na konja in jo odpeljal domov. Ko ju je kralj videl, se je
zelo razveselil, objel hčer, se zahvalil princu in izpolnil svojo obljubo.
Princ in princesa sta dobila otroke in vsi še zdaj živijo srečno, če že niso umrli.
Karin Kastelic, 3. a
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Čudežna vila najde čarobno školjko
Nekoč je živela čudežna vila. Nekega dne se je odločila, da bo šla naslednji dan
na plažo. Pripravila si je stvari, ki jih je potrebovala. Vzela je nekaj denarja za spominke.
Bil je večer, čudežna vila je že spala v svoji postelji. »Jutro je!« je zakričala sova.
Čudežna vila si je pretegnila telo in šla v kopalnico. Umila si je zobe in obraz.
Zaslišala je trkanje na vrata: »Tok, tok.« Prišla je do vrat, jih odprla in zagledala
poštarja. »Dober dan. Prinesel sem razglednico,« je rekel poštar. Vzela je razglednico
in se poslovila. Pogledala je na razglednico in ta se je lesketala. Obrnila jo je in na njej
zagledala zemljevid morja.
Bil je že čas, da gre. Spravila je razglednico v torbo in odšla. Med potjo
je srečala srnjačka Bambija. Skupaj sta odšla naprej. Prišla sta do morja. »Nekaj
se je v morju zalesketalo,« reče Bambi. Odšla sta pogledat. Vila je bila presenečena,
ko je videla školjko. Bambi je vzel školjko in jo prinesel vili. Školjka je spregovorila:
»Zaželita si vsak svojo željo.« Bambi si je zaželel, da bi imel krila, in dobil jih je. Vila si
je zaželela, da bi imela zvezek z modrimi bleščicami, in dobila ga je. Skupaj so odšli v
grad. Vila in Bambi sta se odločila, da školjko pustita kralju.
Vrnila sta se domov. Vila je odšla spat. Bilo je jutro. Vila je poiskala Bambija in
sta se šla sprehodit. In tako se vila in srnjaček vsak dan sprehajata do noči.
Tina Vujković, 3. a

Mogočna Linda
Nekoč je za devetimi gorami živela samoroginja Mogočna Linda. Nekega dne je
rekla: »Oh, kako sem osamljena.« Srečala je zajčka, ki je rekel: »Dober dan! Kako ti je ime?«
»Samorog sem. Dober dan!« je s tresočim glaskom odvrnila samoroginja.
»Ime mi je Mogočna Linda.« »Lepo ime. Se greva igrat?« je rekel zajček. »Ja, seveda,«
je rekla Mogočna Linda. In res, šla sta se igrat.
»Poglej, tam je jama!« je vzkliknil zajec. »Greva vanjo,« je predlagala Mogočna
Linda. »Ja,« je rekel zajec. In res sta šla v jamo, ampak nista opazila znaka. Na njem
je pisalo: KAMENJE SE RUŠI! KDOR VSTOPI, BO ZAPRT. Ko sta vstopila, se je
zrušila skala, ampak Mogočna Linda jo je s svojim rogom dvignila in jo odnesla proč
od jame. Rešila je sebe in zajčka.
Od takrat vesta, da morata gledati okoli sebe.
Sara Negro, 3. a
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Čarobni svinčnik
in lepilo
Nekoč sta za petimi vodami
živela svinčnik in lepilo. Bila sta
najboljša prijatelja. Svinčnik se je
imenoval Svinčeljub. Vedno sta
se igrala skupaj.
Nekoč pa je moral
Svinčeljub iti stran. Nekaj časa je bilo
lepilo zelo žalostno, potem pa se je spomnilo na starega prijatelja šilčka, s katerim
sta se zadnjič igrala pred enim letom. Poklicalo ga je in šilček je takoj prišel.
»Kako si kaj, stari prijatelj?« ga je
vprašalo lepilo.
»Dobro,« je rekel.
»Pa ti?«
»Jaz pa nisem dobro,« je stokalo
lepilo.
»Zakaj?« je vprašal šilček.
»Zato, ker je moj najboljši prijatelj
moral iti stran.«
Lepilo je odšlo domov in je bilo še
vedno zelo žalostno.
Nekega dne se mu ni ljubilo več
čakati. Odšlo je v Ljubljano. Našlo je
svinčnik in ga vprašalo: »Kaj delaš tukaj
in zakaj si zbežal?«
Svinčnik Svinčeljub je vse pojasnil
in skupaj sta se vrnila domov, kjer ju je
šilček že čakal. Spoprijateljili so se in šilček
je odšel domov. Odšli so spat. Začelo je
snežiti.
Ko sta se zjutraj svinčnik Svinčeljub
in lepilo zbudila, sta opazila, da je zapadel
sneg. Hitro sta se oblekla in odšla ven na
sneg. Naredila sta snežaka in se igrala v
snegu do konca svojih dni.

Čarobni šilček in njegova prijatelja
Nekoč je za petimi gorami živel šilček z imenom Šiljeljub. Nekega dne je
šel v gozd. Na poti je srečal radirko z imenom Radirjeljuba. Takoj sta se seznanila.
Dala sta si roki in postala najboljša prijatelja.
Šiljeljub se je spomnil na prijatelja, pero Perjota.
Prijateljici je rekel: »Lahko obiščeva prijatelja Perjota.«
Nekaj časa sta hodila, prehodila sta pet gora in pet voda. Zelo sta bila vesela, ker sta kmalu prispela do prijatelja. Sklenili so, da bodo pripravili piknik.
Šiljeljub je rekel Perjotu: »A si vse dal v košaro za piknik?«
»Najbrž ja,« je odgovoril Perjo.
Pogledali so v košaro. Čez pet minut jih že ni bilo več. Ko so prispeli
na kraj piknika, je začelo deževati. Začeli so teči. Čez pol ure so prišli domov.
Morali so se posušiti. Nekaj časa so se sušili, potem se je Perjo spomnil, da bi
počakali, da neha deževati. Šiljeljub in Radirjeljuba sta morala domov. Poslovili
so se in odšli. Po poti sta prišla do prepada. Šiljeljub se je spotaknil in padel.
Radirjeljuba se je prestrašila in ostala brez besed. Prestrašila se je, ker je prijatelj
padel v prepad.
Radirjeljuba je stekla po Perjota in mu povedala, da je Šiljeljub padel v
prepad. Hitro so ga šli rešit. Ampak, kako naj ga rešijo? Perjo se je spomnil, da
zna čarati in je poskusil: ČIRULE ČARULE SIRBULI, NAJ SE ZGODI!
In res, Šiljeljub je kmalu prišel na plan. Vsi so bili veseli.
Vsak se je odpravil na svojo stran. Radirjeljuba in Šiljeljub sta prišla
domov in se poslovila. Šiljeljub je bil po dolgem delu utrujen in je odšel spat.
Lepo se je odpočil in srečno živel do konca svojih dni.
Maja Palcich, 3. a

Jan Zorc, 3. a
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Morska deklica in hobotnica
Nekoč pred davnimi časi je živela morska deklica, ki je bila kraljica Oceana.
Nekega dne je zaspala. Prišla je hobotnica. Morska deklica se je prebudila
in se prestrašila.
»Kdo si ti?« je vprašala morska deklica.
Slišala je odgovor. »Jaz sem hobotnica. Kdo si pa ti?«
Morska deklica ji je razložila, da je morska deklica, kraljica Oceana. Hobotnica jo je vprašala, če je videla kakšno veliko hobotnico.
»Ne, nisem,« ji je rekla morska deklica.
»Izgubila sem se!« je jokala hobotnica.
»Ali bi mi morda pomagala priti do gradu?«
Odpravili sta se proti gradu. Ko sta prišli, so stražarji pred gradom poklicali kraljico in kralja.
Kraljica jih je vprašala, kdo stoji pred vrati. Povedali so, da sta pred grajskimi vrati morska deklica in hobotnica. Dovolili so jima vstopiti.
Kraljica Katja in kralj Matic sta takoj prepoznala pogrešano hčerko.
»Kje si bila, hobotnica?« je jezno vprašala mama Katja.
»Očka Matic ji je rekel: »Nikamor več ne smeš iti sama!«
Hobotnica se je opravičila, da tega ne bo nikoli več
naredila.
Morska deklica ji je rekla:
»Morda boš tudi ti nekega dne
postala kraljica.«
Kraljica Katja se je morski deklici
zahvalila, ker jima je pripeljala njunega
otroka.
»Je že v redu,« je rekla morska deklica.
Hobotnica jo je povabila, da lahko ostane pri
njih, če hoče. Morska deklica je zelo rada ostala. Vprašala
je, če lahko za zmeraj ostane pri njih.
In tako so v gradu vsi živeli srečno do konca svojih dni.
Elma Ahmetašević, 3. a
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Greben morskih deklic
Nekoč pred davnimi časi sta živela
morska deklica Mia in njen morski mož
Sky. Imela sta malo morsko deklico Klaro.
Nekega dne so odšli na sprehod.
Med potjo so zagledali zlobno kraljico, ki
se je delala, da je sirota. Vsi so ji nasedli in
ji dali mošnjo cekinov.
Čez nekaj dni so Mia, Sky in Klara
plavali po morju. Zagledali so tisto gospo,
ki je bila zadnjič sirota. Vsi so se začudili
in se spraševali, kako da je naenkrat videti
bogata. Bila je v čudoviti zlati obleki.
Oče Sky je šel do kralja. Hčerki in
ženi je naročil, naj ostaneta doma. Kralju
je povedal zgodbo, ki se jim je zgodila. S
kraljem se je pogovoril, kako bodo zlobno čarovnico pregnali iz morja. Kralj je
naročil služabnikom, naj nastavijo past.
Služabniki so ga ubogali.
Služabniki so se preoblekli v služabnike zlobne kraljice. S seboj so vzeli mrežo
in šli na lov. Kraljica je bila ulovljena.
Za kazen je morala služiti kralju.
Eneja Štemberger, 3. a

Teta Grinta
Nekoč pred davnimi časi je živela deklica, ki je zelo pridno delala. Njeno
ime je bilo Sabrina. Kadar si je želela odpočiti, ji njena mama tega ni dovolila.
Mama je imela še drugo hčerko, ki je bila čisto drugačna od Sabrine. Bila je lena,
Sabrina pa je morala delati.
Nekega dne je šla Sabrina na dvorišče in šivala. Bilo je hudo mrzlo. Šivala
je in šivala, potem se je zbodla v prst. Šla se je umit k vodnjaku. Nenadoma ji je
igla padla v vodnjak. To je odšla povedat mami. Mama se je jezila in naročila Sabrini, naj skoči v vodnjak in prinese iglo.
Sabrina je res skočila v vodnjak in se potopila. Ko se je potopila, je prišla v
drugi svet. Videla je prelepi novi svet. Tam je srečala zajca. Ta ji je povedal, kam
naj gre. Sabrina je zajca poslušala in prišla do hiše. Ko je potrkala na vrata, jih
je odprla gospa. Sabrina se je najprej ustrašila, potem pa je izvedela, da je gospa
dobra. Povedala ji je, da ji je ime teta Grinta. Teta Grinta je Sabrini povedala, da
bo pri njej delala. Ne bo ji treba veliko delati. In res, razdelili sta si delo, vsak dan
je delala ena.
Nekega dne je prišel čeden fant po imenu Roj. Teta Grinta je
odprla vrata in rekla: »O, sin, dobrodošel doma!« In je vstopil.
Ko je Sabrina slišala besedo sin, je ugotovila, da je Roj
Grintin sin. Sabrina se je zaljubila vanj. Roj je bil tudi zaljubljen v
Sabrino. A tega si nista priznala.
Prišel je dan, ko je Roj povedal Sabrini, da jo ljubi. Tudi Sabrina je
Roju povedala, da ga ljubi. Nakar sta se poročila in srečno živela do konca
svojih dni.
Sabrinina mama in lena sestra pa sta bili na Sabrino jezni.
Ramika Kamberovska. 3. a
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Nema in Filipa

Basen o klopu

Nekoč je živela zajčica po imenu Filipa. Nekega dne je odšla v gozd in na
tleh našla čarobno paličico. Enkrat je zamahnila z njo in pred njo se je pojavilo
veliko ogledalo. Vstopila je vanj in prišla čisto v drugi svet. To je videla zajčica
Nema. Paličica je bila nekoč njena, naredila ji jo je vila. Nema je paličico skrila v
jamo in nihče ni mogel do nje. Morda so paličico rešile vile?
»Oh, saj res, pustila sem majhna vrata,« se je spomnila Nema. »Joj, skozi
ta vrata so paličico rešile vile!«
»To palico hočem nazaj! Škratje, pripeljite mi Filipo!« je kričala Nema.
»Že gremo,« so ubogali škratje.
Ko so prišli v gozd, so hitro skočili v ogledalo. Kmalu so ujeli Filipo in jo
odpeljali v jamo k Nemi, vendar se je v jami zgodil čudež. Nad Nemo je poletel
prekrasen metulj in jo spremenil v Filipino sestro.
Paličica je bila sedaj last obeh in skupaj sta vladali v svojem kraljestvu.

Nekoč je živel fantek po imenu
Max. Bil je prijazen in ubogljiv.
Lepega dne se je nanj prilepil
klop. Max je zagledal klopa in rekel:
»Klop, pojdi stran!«
Klop reče: »Ne grem stran!«
»Pojdi stran, drugače te polijem
z oljem!« pravi Max.
»Če me poliješ z oljem, ti
spustim vsa strup, ki ga imam v sebi!«
Max se prestraši in takoj steče
k mami.
Mama vidi klopa in reče: »Max,
kje si staknil tega klopa?«
Gre po pinceto in mu izpuli
klopa iz roke.
Klop reče: »Zakaj si me izpulila? Ravno sem se napil?«
Klopa sta vrgla skozi okno in
živela srečno do konca svojih dni.

Sofija Martini, 3. a

Miha Vičič Šnajdar, 3. a
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Volk in mavrica
Nekoč je živel volk, ki je videl mavrico. Zdela se mu je čudna. Šel
je naprej in razmišljal o tem, kako nastane.
Mimo njega je šel zajec Bine in ga vprašal: »O čem
razmišljaš volk?« Volk mu je odgovoril, da o ničemer. Zajec
Bine pa se ni vdal in je ponovno vprašal:»Zakaj se počutiš tako
zmedenega?« »Nič se ne počutim zmedenega,« je dejal volk. »Samo
prvič sem videl mavrico in ne vem, kako nastane.« »Ti jaz povem, kako
nastane mavrica?« je rekel zajec Bine. Volk je rekel: »Ja, povej!« »No,
volk, mavrica nastane, če dežuje in sije sonce. Ja, tako nastane mavrica,« je
razložil zajec.
Volk se je zajcu zahvalil in ga povabil k sebi. Med potjo sta se pogovarjala o mavrici. Ko sta se pogovorila, je šel zajec Bine domov. Volk je bil
ponosen na Bineta, ker mu je povedal, kako nastane mavrica.
Potem ko je šel Bine domov, je volk našel knjigo o mavrici. V njej je prebral, da je, kjer se mavrica konča, zaklad.
Naslednji dan se je na nebu zopet pojavila mavrica. Volk je šel na konec
mavrice in našel zaklad. Vzel ga je in odšel k Binetu ter mu rekel: »Glej, zaklad
sem našel. V neki knjigi sem prebral, da je, kjer se mavrica konča, zaklad.«
Volk je prihitel domov. Zaklad je položil na mizo. Odprl je zaboj in v njem
ni bilo ničesar. Naslednji dan je volk rekel sam sebi: »Nisem več jezen zaradi
zaklada, a vem, kako nastane mavrica. In tako sta bila zajec Bine in volk srečna
do konca svojih dni.
Marina Smrdelj, 3. b
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Opica išče banane

Nogomet

Živela je opica, ki je imela zelo rada banane. Nekega dne ji je zmanjkalo
banan. Odšla je v džunglo. Na poti je
srečala tigre, leoparde, dimaste leve ter
sorodnice. Končno je našla bananovce.
Nabrala je toliko banan, da jih ni mogla
nesti. Ko je nosila banane, jo je tiger
ugriznil za rep in ostala je brez njega. Od
takrat je živela srečno do konca svojih
dni, in to brez repa.

Po končanem pouku sta se
Andrej in Nejc odpravila na igrišče.
S seboj sta vzela nogometno žogo
in začela igrati nogomet. Andrej je
bil vratar, Nejc pa je streljal na gol.
Po desetem strelu je Nejc zgrešil gol
in žoga je šla čez mrežo naravnost v
potok. Ker je bila voda deroča, je žogo
odnesla. Žalostna sta odšla domov.
Oče jima je obljubil, da jima bo naslednji dan kupil novo žogo.

Klemen Rolih, 3. b

Tina Božič, 3. b

Medved Medo
Medved Medo je živel čisto navadno medvedje življenje, v nečem pa
je bil boljši od ostalih medvedov. Bil je
medved z veliko domišljije, čeprav je
bil še mladič. Hodil je v peti razred.
Ko so medvedje pisali test, je medved
Medo namesto testa pisal pesmi. Pisal je krasne pesmi. Bile so vesele, žalostne… Pri dvajsetih letih je spoznal
lepo medvedko. Z njo si je ustvaril prelepo družino in zaživel lepo življenje.
Uroš Primc, 3. b
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Mana piše pismo
Mana hodi v 1. b razred osnovne šole Antona Žnideršiča. Nekega
dne reče mami, da pogreša babico.
Mama ji reče, naj babici napiše pismo,
saj zna že pisati. In res, Mana napiše
pimo. V pismu piše:
Draga babica! Zelo te pogrešam.
Te lahko obiščem v nedeljo? Tvoja vnukinja Mana.
Pismo da v kuverto, napiše naslov in odhiti na pošto. Pismo odda in
steče nazaj domov.
V nedeljo obiščejo babico. Ko
vstopijo, se jim pocedijo sline, saj v hiši
diši po dobrem nedeljskem kosilu, ki
je že čakalo na prelepi stari mizi. Po
kosilu si privoščijo dolg sprehod po
bližnjem gozdu. Po krasnem dnevu se
odpravijo domov.
Uroš Primc, 3. b

Letni časi

Pesmi o pomladi
Ptički pojo in rože cveto,
zdaj pomlad je tu.
Trata zelena
in v njej trobentica rumena
oznani pomladni nam čas.
Zvončki prelepo pesmico cingljajo,
metuljčki pisani zraven s krili plahutajo.
Živali speče se zbude,
dobro jutro vsem žele.
Še kukavičji glas
prikuka vsakemu od nas:
»Kuku kuku, pomlad je tu!«
Anja Iskra, 3. b

Pomlad že prihaja,
zunaj vse cveti,
Matej pa nagaja,
mami se jezi.
Vse brsti,
ptički žvrgolijo,
sonce močno sveti
in vsi se veselijo.
Matej Fabijan, 3. b

Pozimi ljudje ogenj kurijo
in jaslice postavljajo,
božič slavijo
in Božiček jih obišče.
Rožice spomladi že cvetijo,
ptički pa lepo žvrgolijo
in vsi že vzklikamo:
JUHUHU, POMLAD JE TU!
Poleti na morje gremo,
pod vaško lipo nam je lepo,
v plavanju uživamo,
grad veselo delamo.
Jeseni v šolo gremo,
da se kaj naučimo,
jesen na zimo se pripravlja,
ker zima bo mrzla.
Anja, Stela in Marina, 3. b

Spomladi rožice cveto
in ptički pojo,
drevesa zelene
in potočki žubore;
ko se mlinčki vrte,
ob potočku se deček igra.
Luka Ljubič, Gaber Gombač,
Primož Škrlj in Matej Fabijan, 3. b
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Naša šola
Naša šola je vesela,
ker obletnico bo imela.
Tudi mi smo z njo veseli,
ker zabavo bomo imeli.
Šola naša petdeset let ima,
še mama in oče sta njena učenca bila.
Za šolo se trudimo lepo skrbeti,
da dočaka še drugih petdeset let.
Luka Ljubič, 3. b

Dvojčka

Moj dan

Eden joče,
drugi stoče,
mama ju tolaži,
a nič ne pomaga.

Zjutraj mama me zbudi,
zajtrk mi pripravi
in me s poljubom v šolo pospremi.
V šoli berem, pišem in računam,
pojem, rišem, s prijatelji se igram.
Popoldne košarko treniram
in na klavir igram.
Ko pa zvečeri se,
družina skupaj zbere se,
malo pokramlja
in k počitku se odpravi.

Očka pride
in vse v red spravi,
da je spet
vse nared.
Klemen Rolih, 3. b

Primož Škrlj, 3. b
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Četrti razred

Ko bom velik
Ko bom velik, bom živel na vasi, daleč stran od mestnega vrveža.
Imel bom veliko kmetijo z velikim hlevom. V hlevu bodo rezgetali različni
konji − islandski, angleški in naši lepi beli lipicanci. Pred kmetijio bo veselo
lajal škotski ovčar Miko.
Vstajal bom, ko se bo v hribih budilo sonce. Najprej bom poskrbel za
konje in psa. Potem se bom odpravil v gozd, kjer bom sekal les za prodajo.
Popoldne pa se bom odpeljal na polje, kjer bom sadil, sejal, okopaval.
Poljske pridelke bom prodajal v mestu na tržnici.
Zvečer si bom oddahnil od napornega dela. Sedel bom na stol pred
hišo, dihal sveži zrak, poslušal petje ptičev in občudoval lepo pokrajino.
Pozimi se bom grel ob kaminu in bral pustolovske knjige.
Pripravljal si bom zdravo domačo hrano. Jeseni si bom stiskal sok iz
jabolk.
Ko si bom zaželel družbe, se bom odpravil v mesto. Obiskal bom
sorodnike in prijatelje ter z njimi poklepetal. Ker sem strasten ljubitelj
nogometa, si bom z njimi ogledal nogometno tekmo.
Rad sanjam o svoji prihodnosti, saj se sanje uresničijo le tistim, ki
vanje trdno verjamejo.
Timotej Krebelj, 4. a
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Ko bom velika
Ko bom velika, bom veterinarka za male živali. Živela bom v Kopru
in tam opravljala svoje delo.
Zjutraj bom vstajala ob sedmi uri. Po prihodu na veterinarsko kliniko bom najprej nahranila živali, za katere bom skrbela sama, potem
pa še bolne živali, ki bodo morale ostajati v bolnici po operacijah. Do
štirinajste ure bom sprejemala bolne in poškodovane živali, ob 15.30 pa
bom odhajala na teren k malim pacientom. Na kliniki bodo v času, ko me
ne bo, za živali skrbeli moji sodelavci. Na terenu bom vztrajala do večernih
ur, mojega delovnika pa bo konec ob 20.30, ko bom na kliniki opravljala še
zadnje preglede.
Po službi se bom družila s prijateljicami in prijatelji, skupaj se bomo
zabavali. Domov ne bom smela odhajati prepozno, saj se bom morala
dobro naspati.
Med vikendi me bodo lahko skrbniki živali v nujnih primerih klicali
po telefonu. Tako se bom lahko odpočila in obiskovala svoje sorodnike, ki
jih imam zelo rada, in se ukvarjala s svojima domačima pasjima prijateljema.
To so seveda moje sanje. Upam, da se mi bodo uresničile, saj imam
male živali zelo zelo rada. Pravijo, da se bodo sanje uresničile, če verjameš,
če pa ne verjameš, se ne bodo.
Zoja Keuc, 4. a
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Peti razred

Hrbtne pesmi
ali pesmi, ki so nastale iz naslovov knjig
Imej se rad,
Kekec nad samotnim breznom!
Dober dan,
ej, punca!
Krastača v nabiralniku,
pritihotapil se je mrak
o dečku, ki je pisal pesmi,
strašne pesmi.
Ana Velenik, 5. b

Lepi janičar,
vdihni globoko
dišeče cvetnice,
žafran,
on je poseben!
Maja Boštjančič, 5. a

Goska Lučka,
tista, ki prihaja po snegu.
Lepa
kot v filmu
Ognjeno srce.
Kaja Maljevac, 5. a
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Dobro jutro,
prva ljubezen,
princesa srca!
Črni lepotec
na polju in na vrtu.
Lea Morano, 5. b

Solzice,
luža.
Kaj se dogaja z mano?
Kot v filmu
Črna zanka.
Solze so za luzerje.
Alja Ronzullo, 5. a
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Živali in ljudje
Hlevsko opravljanje
V starem hlevu v neki vasi se je dogajalo nekaj čudnega in razburljivega.
KONJ (žalostno): Danes še nisem dobil hrane.
KOZA (jezno): Meni so hrane dali premalo!
ZAJČEK (užaljeno): Jaz pa še svojega korenčka nisem dobil. Ti ljudje v čudnih
oblačilih in ogromnih čevljih nimajo pameti!
KRAVA: Ni res. Ljudje so zelo prijazni. Zjutraj so me nahranili, skrtačili in
pomolzli.
KOZA: No, zdaj si se še ti postavila na stran ljudi.
ZAJČEK (opravljivo): Veste, ljudje nimajo takšne dlake kot jaz, pa tudi srčkani
niso, kot sem jaz.
KONJ (vzneseno): Čez ovire ne znajo skakati kot jaz. Pa večji in lepši sem od
vseh njih. No, naj se me kar bojijo.
Naenkrat pritečeta v hlev pes in mačka.
MAČKA: Mijaaav, kaj se tu dogaja?
PES (Poskakuje.): Vof vof … Kaj je bilo? Aaaa? Povejte no!
KRAVA (žalostno): Joj, moj ljubi pesek! Veš, da opravljajo ljudi?
V hlev pridejo kmetje, živalim dajo hrano, jih božajo in jih prijazno nagovarjajo.
KOZA (odločno): Končno so se spomnili na nas!
ZAJČEK (veselo): Zakaj smo se sploh prepirali?
MAČKA: Ni prav, da ste grdo govorili o ljudeh.
VSI: Grda govorica je bila krivica!
Monika Šircelj in Katja Frank, 5. a
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Dober in slab gospodar
Na kmečkem dvorišču bratov Močnik se pogovarjata hrček Cofi in konj Vrisko.
COFI (Se pritožuje.): Moja kletka je tako umazana.
VRISKO (veselo): Moj boks je pa čist.
COFI: Moj gospodar se vede, kot da ne obstajam.
VRISKO (ponosno): Moj pa mene obišče tisočkrat na dan.
COFI (žalostno): Moja posodica s hrano je vedno prazna, zato me nič ni.
VRISKO: Jaz pa vsak dan dobim tri porcije sena, pa tudi korenja.
COFI: Vode nimam prav dosti.
VRISKO: Pa pobegni od gospodarja!
COFI (zagnano): Prav imaš. Pobegnil bom! Mi boš pomagal?
VRISKO (Se namrdne.): Zakaj pa bi ti?
COFI: Ker si moj prijatelj.
VRISKO: Jaz imam najboljšega gospodarja na svetu, zato ne bom pobegnil.
COFI: Saj ti ni treba pobegniti. Samo meni pri tem pomagaj.
VRISKO (neodločno): Ne vem no. Mogoče …
COFI: Prooosim!
VRISKO: Prav … samo… to bova naredila ponoči.
COFI: Zmenjeno.
Špela Pangerc, Amadej Nemec, 5. a
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Zbežati ali ne zbežati?
TAČKA: Živijo, Pegaz! Kako si?
PEGAZ: O, pozdravljena, Tačka! Spet so me jezdili.
TAČKA: Mene pa tepli. Kako je Miha nesramen!
PEGAZ:Joj, ti ljudje. Vedno je kaj, kar jim ni prav.
TAČKA: Ja, res.
PEGAZ: Včeraj so me spet tepli z bičem, ker sem bil utrujen in sem hodil,
namesto da bi tekel.
TAČKA: Včeraj, ko so imeli praznovanje rojstnega dne, so me imeli vsi otroci
po rokah. Potem ko sem enega malo ugriznila, pa sem bila jaz vsega kriva!
PEGAZ: Veš, jaz bi najraje pobegnil, saj me verjetno ne bi nihče pogrešal.
TAČKA (jokaje): Verjetno imaš prav. Vem, da naju ne bi pogrešali. Samo … ko
bi se vrnila, pa bi bila tepena.
PEGAZ: Pa saj jaz ne bi nikoli več želel priti nazaj.
TAČKA: Veš kaj? Kar odidiva. Vem, da v sosednji vasi živi ženica, ki si želi konja
in psičko. Lahko bi šla k njej. Kaj praviš?
PEGAZ: Poskusiva. Nič več ne čakajva.
TAČKA: No, greva kar takoj.
Alja Ronzullo in Kaja Maljevac, 5. a
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Pogovor med čevlji
Učenci petega razreda so prebrali odlomek dela Mihe Mateta Babica v supergah, nato
pa tvorili poustvarjalno besedilo z zgornjim naslovom.
SALONARKA (Se ogleduje v ogledalu.): Oh, kako sem lepa in kako vitka je moja
postava! Vse čevlje lahko premagam v lepoti.
BALETKA: Kaj? Ti da lahko premagaš vse čevlje v lepoti! Ti, ki počivaš v omari
že celo leto, ti, ki si že čisto oguljena in izrabljena, ti, ki …
SALONARKA: Ja, jaz!
BALETKA: Ampak saj niti plesati ne znaš!
SALONARKA: Da ne znam! Gotovo plešem bolje kot ti. Jaz plešem v divjem
ritmu, ne kot ti pri tisti dolgočasni glasbi.
BALETKA: Misliš, da jaz plešem ob dolgočasni glasbi? Labodje jezero je umetnost.
SALONARKA: Ja ja, umetnost.
BALETKA: Ja, umetnost. Jaz nisem kot ti, ki plešeš ob bobnih in kitarah v disku,
kjer je na stotine luči. Moje delo je težje kot tvoje. Misliš, da se tudi mi, baletni
čevlji, po svoje zvijamo v ritmu? Mi se moramo previdno, z občutkom in tehniko
dvigniti na konice.
SALONARKA: Saj vem, saj vem, baletniki ste umetniki.
BALETKA: Ti, ti …
GOJZAR: Hej, nehajta se prepirati!
SALONARKA IN BALETKA (Obe hkrati.): Kaj? Kdo?
GOJZAR: Jaz sem, gojzar! Prebudili sta me, zato sem zelo jezen. Saj vesta, da
sem bil včeraj na pettisočaku. In vesta tudi, da si moram zato odpočiti. Vendar se
mi je zazdelo, da imata med seboj nekakšen prepir. Povejta, za kaj gre.
SALONARKA IN BALETKA (Obe hkrati.): Ona je začela. Misli, da je najlepša,
da najlepše pleše …
GOJZAR: Lepo po vrsti. Baletka, ti prva povej, zakaj si se zamerila salonarki.
SALONARKA: Zakaj ne začnem jaz? Zakaj mora začeti tale, tale … krota?
GOJZAR: Lepo prosim, ne ugovarjaj. Baletka, začni.
BALETKA: No, takole je bilo: jaz lepo vadim za nastop in takrat se vmeša tale
neumnica in se začne važiti, da je najlepša.
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GOJZAR: Je to vse?
BALETKA: Ja, to je vse.
GOJZAR: Salonarka, imaš ti kaj pripomniti?
SALONARKA: Ja! To ni bilo prav nič po
resnici! Jaz sem se ogledovala v ogledalu
in takrat se je vmešala tale važička!
GOJZAR: Haha, haha, ho ho ho! In zato
sta se vidve prerekali? Ha ha ha! (Odide.)
SALONARKA IN BALETKA (Ostaneta
brez besed.)
Lea Morano, 5. b

Moje srečanje z morsko deklico
Učenci petega razreda so prebrali odlomek Andersenove pravljice Mala morska deklica,
nato pa tvorili poustvarjalno besedilo z naslovom Moje srečanje z morsko deklico.
Bil je skoraj že mrak in sama sem bila na čudoviti plaži. Nedaleč stran sem
na veliki skali zagledala sedeti prečudovito morsko deklico.
Stopila sem v morje, da bi si jo bolje ogledala. Opazila sem, da je preštevala
ribe, ki so skakale okrog skale. Opogumila sem se in jo vprašala, ali je hudobna.
Odgovorila mi je, da ni, a da če se je bom dotaknila, lahko hudobna postane.
Dotaknila sem se njene skale, nato pa … Aaaaaa!
Požrl me je vrtinec in znašla sem se v sobi, kjer je morska deklica hranila
svoje zlato, bisere, dragulje in diamante. Dala mi je pol svojega bogastva in me
počastila s slavnostno večerjo. Po njej sem hotela oditi domov. A kako? Naposled
je morska deklica poskrbela, da je pome prišel lep delfin, ki me je odnesel do
plaže. Ravno takrat je posijalo jutranje sonce.
Bila sem prvi človek, ki je videl morsko deklico.
Maja Boštjančič, 5. a
Poleti sem bila z mamo in babico na morju. Bile smo na plaži. Mama in
babica sta čez čas šli kuhat večerjo in mi dovolili, da še malo ostanem ob morju.
Nekaj časa sem metala kamenje v vodo. Kar naenkrat so začeli valovi močneje pljuskati ob skale. Ko sem opazila, da se iz vode nekaj dviga, sem šla bliže.
Zagledala sem morsko deklico. Bila je zelo lepa. Rekla mi je, naj pridem k
njej. Nekaj časa sva skupaj plavali, ko je predlagala, da bi se lahko lovili. Seveda
sem pristala. Med lovljenjem sva priplavali do čeri. Ko se je na plaži začela zabava,
me je morska deklica potegnila v vodo. Dala mi je mehurček, ki omogoči, da
lahko dihaš pod vodo. Prišli sva na odprto morje. Delfini so plavali med nama in
skupaj smo se igrali. Ko nisem mogla več dihati, sem odplavala na površje. Vedela
sem, da me mama in babica verjetno že pogrešata, zato sem se poslovila.
Pred slovesom sva si obljubili, da se bova še srečali.
Kaja Maljevac, 5. a
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Na lepo poletno jutro sva s prijateljem odplula na Atlantski ocean. Ne da bi
opazila, sva zaplula na območje Bermudskega trikotnika. Ko sva obračala barko, sem
videl, da v vodi plava človeku podobna riba. Ko sem se sklonil čez ograjo, me je bič
iz alg potegnil v ocean. Prestrašen sem zagledal morsko deklico, ki me je vlekla v globino. Poskušal sem se biča otresti, a je bil ovit okrog mene. Končno se mi ga je uspelo
osvoboditi in namesto sebe sem vanj ovil velik kamen, ki sem ga pobral z dna, in odplaval proti gladini. V pljučih me je že pošteno peklo, ko sem opazil, da proti meni
plava sirena na morskem psu. Zelo sem se ustrašil in v paniki začel opletati okoli sebe.
Dosegel sem gladino in opazil, da prijateljeva barka pluje proč. Sirena in morski pes
sta se mi približevala. Oprezal sem, kje bi dobil pomoč, ko sem zagledal jato delfinov,
ki so plavali proti meni. Zelo sem jih bil vesel, a za eno sireno je plavala cela vojska
siren na morskih psih. Nenadoma me je nekaj oplazilo po nogi. Bila je meduza. Prijel
sem jo in jo zalučal sireni v obraz. Prispeli so delfini in začel se je boj.
Spravil sem se nad vodjo morskih psov. Udaril je z bičem proti meni, a sem se
izmaknil. Priplaval sem do njega in ga udaril s pestjo. Vodja se je kmalu ovedel in mi
bič ovil okoli vratu. Otresel sem se ga, a me je udaril s plavutjo. Začutil sem, da mi
teče kri. Zaplaval sem globlje, pograbil meduzo in mu jo vrgel v glavo. Otresel si jo je.
Priplaval sem na dno in zgrabil rdeč kamen. Vodja je plaval proti meni. Dvignil sem
kamen, da bi ga udaril, ko je začel žareti. Vse sirene so zbežale. Boja je bilo konec.
Nato so me delfini peljali do prijateljeve ladje.
Splezal sem nanjo, se poslovil od delfinov in se zavil v brisačo. Prijatelj me je
odpeljal do obale, nato pa v bolnišnico, ker sem bil podhlajen.
Amadej Nemec, 5. a
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S starši in sestrico sem bila na morju.
Sama sem šla v morje in videla morsko deklico. Začeli sva se pogovarjati. Bila je zelo prijazna, zato sem z njo odšla do
gradu, kjer je živela s svojo mamo in očetom. Morska deklica me jima je predstavila. Povabljena sem bila na kosilo. Preden
sem odšla, sva se dogovorili, da si bova pisali. Poslovila sem se in šla k svojim staršem.
Ko sem se vrnila iz morja, sem svojim povedala, da sem dobila novo prijateljico – morsko deklico.
Nika Mršnik, 5. a

Z družino smo bili na morju.
Plavala sem, ko je pred mano kar naenkrat iz vode pokukal velik svetlo moder
rep. Mislila sem, da je riba, potem pa sem zagledala morsko deklico. Hotela me je
odpeljati v morsko kraljestvo. Povedala sem ji, da pod vodo ne morem dihati. Domislila se je drugega načina, kako bova nekaj časa preživeli skupaj.
Plavali sva po morju, ko jo je naenkrat velik morski pes zgrabil za rep in jo
skušal pogoltniti. Potegnila sem jo iz zob morskega psa in hitro sva odplavali proč.
Morski pes nama ni sledil.
Morska deklica me je prosila, naj jo počakam. Hotela sem jo vprašati, kam
gre, ampak nje že ni bilo več. Čakala sem nekaj časa, ko se je vrnila. V roki je nosila
čudovito svetlo modro školjko. Dala mi jo je in rekla, naj je ne odpiram, dokler ne pridem domov. Poslovili sva se in si obljubili, da se naslednje leto dobiva na istem mestu.
Doma sem školjko odprla in v njej je bil čudovit mavrični biser, ki me je spominjal na morsko deklico.
Rebeka Oblak, 5. a
Poleti sem z družino šla na morje na Pag.
Vsak dan sva se z bratom Aleksom potapljala in lovila ribe. Nekega dne pa
sem se odpravila nabirat školjke. V roki sem držala mrežo, v katero sem odlagala
nabrane školjke.
Kar naenkrat sem za seboj nekaj zaslišala. Obrnila sem se, a opazila nisem
ničesar, zdelo se mi je, da je zvok ustvarila moja domišljija. Potem pa sem še drugič
nekaj zaslišala, se ozrla in zagledala … pravo morsko deklico.
Prestrašila sem se in sprva se mi je zdelo, da sanjam, a ko me je vprašala, kako
mi je ime, sem se zavedla, da ne sanjam. Odgovorila sem ji, da sem Alja, nato pa
vprašala, kako se imenuje ona. Povedala mi je, da je Mala morska deklica. Prosila
sem jo, če mi pomaga nabrati školjke. Takoj je bila za to.
Ko sva nabrali celo mrežo školjk, sva se poslovili in odšli vsaka na svojo stran.
Alja Ronzullo, 5. a
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Bil je krasen sončen dan. Z družino smo bili na otoku Pagu.
S sestro sva se takoj, ko smo si namestili ležalnike in senčnike odpravili proti
bližnjim skalam. Plavali sva, da sva prišli do njih. Na eni od njih je sedela morska
deklica. Bila je lepa in delovala je prijazno. Odplavali sva do nje. Ni se naju ustrašila,
verjetno se je pri sebi začudila in se vprašala: »Kaj so ta bitja?«
Pojasnili sva ji, kdo sva, ona pa je nama povedala nekaj o sebi. Spoprijateljile
smo se. Povedala nama je, da je osamljena in da nima prijateljev. Dodala je še, da se
ne bo predala in da bo iskala prijateljico, ki bi bila kot ona morska deklica.
Nato smo se igrale različne igre. S sestrico sva nato slišali starše, ki so naju
klicali. Hitro sva se od morske deklice poslovili in odšli.
Staršem sva razložili, kaj sva doživeli.
Monika Šircelj, 5. a
Bile so poletne počitnice in s svojo družino sem odšla na morje na Korziko.
Ravno sem iskala školjke, ko sem za čermi zaslišala lep nežen glasek, ki je klical na pomoč. Stekla sem k čeri, izza katere je prihajal glasek. Pogledala sem za skalo
in zagledala morsko deklico, ki se je ujela v ribiško mrežo. Od začudenja sem školjke
izpustila iz rok. Vedno sem mislila, da morske deklice obstajajo samo v pravljicah. Ta
pa je bila resnična. Že sem hotela steči do svoje družine in jim jo pokazati, ko me je
deklica ustavila in prosila, da ji pomagam. Prestrašila sem se. Še vedno nisem mogla
verjeti, da je pred mano ujeta resnična sirena. Zasmilila se mi je, zato sem jo rešila
iz ribiške mreže. Ker sem ji pomagala, mi je rekla, naj si nekaj zaželim in da mi bo
poskušala željo uresničiti. Želela sem si le to, da bi mi razkazala svoj dom.
Privolila je in mi par nog spremenila v ribji rep. Zdaj se bila tudi jaz morska deklica. Skupaj sva odplavali v morske globine. V daljavi sem zagledala prečudovito podvodno mesto z visokimi belimi stolpi. Vodila me je med prekrasnimi stavbami v obliki
školjk. Razkazala mi je vsak kotiček mesta. Na koncu me je odpeljala še k svojemu
očetu na dvorec. Razložila mu je, kako sem jo rešila in mu povedala, da mi je v zahvalo
izpolnila željo. Njen oče me je nagradil z biseri, saj sem rešila njegovo edino hčer.
Rekel je, da sem pri njih vedno dobrodošla. Takrat me je morska deklica odpeljala na
površje. Tam sva se poslovili. Spet sem dobila svoje noge, ona pa je izginila v valovih.
Pobrala sem svoje školjke in odšla k družini. Opisala sem jim dogodek.
Verjeli so mi šele, ko sem jim pokazala podarjene bisere.
Lea Morano, 5. b
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Bilo je toplo poletje. Z družino smo odšli na morje.
Odšla sem plavat. Bila sem kar daleč od kopnega, ko se je pred mano
nekaj premaknilo. Pogledala sem pod noge, a opazila nisem ničesar. Zaplavala
sem proti kopnemu, ko me je nekaj poškropilo. Obrnila sem se in nisem mogla
verjeti. Pred menoj je bila morska deklica. Njene oči so se bleščale, rep se ji je
lesketal. Pozdravila me je in takoj sva se ujeli.
Odločili sva se za skupno plavanje. Popeljala me je v najlepše
morje. Nekaj časa sva skupno plavali, nato sva se poslovili.
Še danes upam, da jo bom še kdaj srečala.
Katja Frank, 5. a
Nekega poletja sem se odpravila na morje. Kar sama.
Sprehajala sem se ob morju in kar naenkrat me je nekaj poškropilo. Bila je morska deklica. Zgrabila me je s svojimi dolgimi prsti in me povlekla k sebi. Potopila
me je v morje. Komaj sem zadrževala dih. Hvala bogu, uspelo se mi je izmuzniti iz
njenega objema, vendar ne za dolgo. Plavala je kot riba z raketnim pogonom. Spet
sem bila v njenih krempljih. Tisti trenutek sem si želela, da bi bila tudi jaz riba. In res.
Postala sem riba.
Plavala sem vse globlje, dokler me ni ustavila riba – policist. Morala sem plačati kazen, in to kar tristo ribjih lusk. Ker sem imela samo devetindevetdeset lusk,
sem morala v kita. To je bil zapor. Mimo je priplaval delfin, ki je zašel. Požgečkal je
kita, ki se je zasmejal in odprl usta, jaz pa sem zbežala.
Z morsko deklico se nisva videli nikoli več.
Ana Velenik, 5. b
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Šesti razred

Naše rimarije
Skrbi

Veselje in dolgčas

Ogenj

Kako naj napišem popravo,
da bo učiteljica rekla: »Bravo!«?
Kako naj se predstavim,
da se ne pokvarim?

Ko se zbudim,
v šolo pohitim,
da ne zamudim.

Zagorela je šola,
gasila jo je Mola.
Zagorela je streha,
gasilec pa kreha.

V življenju se mi še veliko lahko zgodi,
zato obupavati treba ni.
Kdove kaj še čaka me,
a v šoli treba biti je.
Kristjan Rolih, 6. a

Tam čas počasi teče,
a se le izteče.
V kotu sedim in komaj čakam,
da zbežim na svobodo.
Ko končno prispem domov,
že mama tečnari,
naj napišem nalogo.

Želje

Ko končam z nalogo,
se hitro grem ven s prijatelji igrat.

Kaj naj storim,
da me življenje ne bo prehitelo,
da bom imela časa dovolj,
da uresničila vse svoje želje bom?

Zvečer v postelji si mislim,
kako lep dan je za mano
in kaj bom počela jutri.

Toliko misli in želja se mi plete po glavi,
a kako naj uresničim vse?
Ko se ena želja uresniči,
se nova pojavi,
za njo še ena in še ena …

Zagorel je gozd,
ker podrl se je most.
Vnela se je bala,
zgorela je štala.
Jan Kastelic, 6. a

Nuša Batista, 6. a

Eva Mršnik, 6. a
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Luna
Že končal se je dan
in spremenil se v noč je iz sanj.
Gledam, gledam tiho nebo
in čakam,
da kaj svetlečega bo prišlo.
Že zagledam svetleče se zvezde,
ki nad mano sijejo.
Veselo razgledujem se,
koliko jih je.
Zagledam veliko okroglo svetlečo se kroglo,
Ki med zvezdami sije čez temno nebo.
Zvezde krog nje svetlikajo se
kot sužnje Luni, kraljici teme.
Tamara Tomšič, 6. a
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Moje sanje

Odhajam

Lepa je trava,
še lepše je cvetje.
Lačna krava
sliši čudno petje.

Slišim krik,
žalost in vik.
Črnina zeva,
odreveneva.

To so moje sanje.
Velika temna noč,
jaz rabim pomoč,
jaz rabim spanje.

Gledam jih,
hočem do njih,
nikamor ne morem,
a vendar želim.

Vse je čudno,
nič ni vljudno.
Vsi poskakujejo
in se mi posmehujejo.

Vidim ljudi,
jočejo vsi.
Krsta gre v zemljo,
odhajam v nebo.

Volk priteče
in mi reče:
»Za tabo je dim.«
Takrat se zbudim.

Zrem v svet,
poln krutih pasti
in žalostnih ljudi.

Roman Šajn, 6. a

Polona Zadnik, 6. a

Čarovničin zmaj, klobuk in prah
V deželi, polni skrivnosti, je živela čarovnica Angela. Bila je hudomušna in pametna.
Bilo je dne, ko je brala pravljico Železni prstan. Čarobni predmet jo je popolnoma prevzel. Odločila se je, da bo sestavila urok in napoj, s katerim bo ustvarila
čarobni klobuk. Pregledala je vse knjige, a pravega uroka ni našla. Odšla je do svojega prijatelja učenjaka Paolinija. Ta ji je podaril knjigo z naslovom Zmajeslovje. V
njej je pisalo večinoma o zmajih. A glej! Omenjen je bil tudi čudežni zmajev prah.
Pa tudi urok, s katerim bi ga dobila, če bi zmaja prebudila. Spakirala je stvari in se
pripravila, da bo naslednji dan odšla.
Napočilo je jutro. Angela je vzela svojo majhno začarano malho, v kateri so
bili vsi njeni pripomočki, in odšla. Hodila je mesece in mesece in končno je uzrla
velikansko gorovje. V teh gorah naj bi bivali zmaji. Kmalu je zagledala votlino.
Zmlela je feniksovo pero in ga zmešala s samorogovo slino, zmes potresla pri vhodu votline in izgovarjala čarobne besede: »Dekstrae sinistrae odmae.« V votlini je
zahrumelo in glej, prikazal se je zmaj. Bel kot sneg. Povedal je, da mu je ime Hvitr
(kar pomeni bel) in da ji bo služil devet mesecev. Angela ni oklevala in je izrazila
željo po čarobnem prahu. Hvitr ji je naročil, naj pogleda v njegovo votlino ter naj
si ga s stene postrže, kolikor želi. Vstopila je. Zaradi obilo lesketajoče se snovi je iz
svoje malhe vzela majhen kotel in začela peti uroke. Svoj klobuk je najprej preoblikovala v večjega, nato ga je pomanjšala, mu spremenila barvo in podobno. Ko je
mislila, da mu je dodala vse lastnosti, ki jih želi, je s čarovnijo prenehala. Klobuku
so se začeli prikazovati oči in usta. Kar naenkrat je njeno stvarjenje začelo govoriti.
Govorilo je modro. Hvitr jo je vprašal po uroku in Angela mu je odvrnila, da se je
verjetno zmotila. Zmaj jo je vprašal, če ga sme obdržati. Čarovnica je privolila.

V povračilo ji je Gospod krilati, kot mu
je pravila, podaril čarobno palico. Ni bila
velika niti majhna, ampak ravno pravšnja za
v velik žep. Preden se je poslovila od Hvitra,
ga je odvezala služenja in klobuku dala ime
Izbruh. Odšla je domov. Čeprav je bila tam
komaj dva dneva, ji je bila težko oditi.
Spet je hodila mesece in mesece.
Ko je končno prispela domov, je bila že
noč in na nebu so migetale zvezde. Bila je
zelo utrujena, zato je hitro razpakirala in se
zleknila v posteljo. Sanje so bile prijetne, saj
je sanjala o preteklih dogodkih.
Zbudila se je precej zgodaj, ko je
zaslišala cviljenje. Vstala je in zagledala
majhnega zlatega zmajčka. Dala mu je ime
Istalri (kar pomeni ogenj). Nasmehnila se
je, ko je ugotovila, da je bil za to kriv nihče
drug kot Hvitr.
Polona Zadnik, 6. a

Grozne sanje
Ko je nastopila noč in sem zaspala, so
me našle grozne sanje.
Sanjala sem o čarovnici, ki je bila
videti kot kakšen strahec. Otrokom je kradla
pravljice ter jih ugrabljala. Med njimi sem
bila tudi jaz. Ker je hotela, da na Zemlji ne bi
bilo niti kančka svetlobe, je s svojo dolgo in
debelo palico klatila zvezde z neba.
Šele proti jutru sem se z glasnim vzklikom zbudila. Bila sem tako glasna, da so vsi v
hiši skočili iz svojih postelj. Spraševali so me,
kaj se je zgodilo. Ugotovila sem, da me je tlačila mora samo zato, ker sem tistega dne na
zelo pomembnem dogodku recitirala pesem
o čarovnicah.
Klavdija Škrlj, 6. a
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Domača naloga
Roman ne ve, kako bi napisal domačo nalogo, zato se gre posvetovat z mamo.
ROMAN: Mama, mi lahko pomagaš pri domači nalogi?
MAMA: Ja, seveda. Kaj pa imaš?
ROMAN: Napisati moram dramsko besedilo.
MAMA: Napiši kak pogovor o šoli ali se pogovori z bratom, pa to zapiši.
ROMAN: Ampak jaz se nerad pogovarjam o šoli in če bi se pogovarjal z bratom, bi
bil zapis prekratek.
MAMA: Pa o čem bi pisal?
ROMAN: Ne vem! Nočem pa, da bi bilo prekratko in z neknjižnimi besedami.
MAMA: Že vem, o čem boš lahko pisal.
ROMAN: Res? Povej!
MAMA: Napiši vse, kar sva zdaj govorila
ROMAN: Saj res. Samo upam, da ne bo učiteljica rekla, da je prekratko. Hvala, mama!
Roman Šajn, 6. a

Janezek pri zdravniku
Janezek potrka.
ZDRAVNIK: Kar naprej!
JANEZEK: Dober dan, gospod zdravnik!
ZDRAVNIK: Dober dan, Janezek! Prejšnij teden si bil pri meni zaradi udarca
v kole-no. Kaj je narobe tokrat?
JANEZEK (Se usede na stol.): S kolenom je v redu. Ampak danes mi je tekla kri
iz nosa, pa nisem vedel, kaj naj naredim.
ZDRAVNIK: Saj menda veš, da zaradi takih malenkosti ni treba hoditi k zdravniku.
Zakaj nisi vprašal mame ali očeta, kaj je treba storiti?
JANEZEK: Nimam telefona, da bi ju poklical in vprašal.
ZDRAVNIK: Lahko bi prišel po pouku, ne pa ravno pred začetkom pouka.
JANEZEK: Ja, saj vem. Ampak prvo uro ravno sprašuje zgodovino, jaz pa nič ne znam.
ZDRAVNIK: Ko ti bo drugič tekla kri iz nosa, prekrij nos z robčkom in čakaj, da neha teči.
JANEZEK: Hvala za nasvet in adijo.
ZDRAVNIK: Adijo! Zdaj pa le v šolo.
JANEZEK (Pri sebi.): Vsaj še dvajset minut ne.
Miki Muševič, 6. a
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Spraševanje
UČITELJ: Dobro jutro!
VSI UČENCI: Dobro jutro!
UČITELJ: Danes bom spraševal naravoslovje.
VSI UČENCI (začudeno): Pa saj niste napovedali.
UČITELJ: Kako da ne? Seveda sem napovedal.
VSI UČENCI: Niste!
UČITELJ: Danes vseeno sprašujem. Se kdo javi?
PETER: Jaz, jaz!
UČITELJ: Potem pa kar pridi pred tablo.
PETER (Veselo se napoti proti tabli.): Mi postavite prvo vprašanje?
UČITELJ: Kam pa se ti tako mudi?
PETER: Na stranišče.
UČITELJ: Zakaj si se pa javil, če moraš na stranišče?
PETER: Da me ne bi vprašali.
UČITELJ: A tako! Zdaj pa hitro pojdi, počakali te bomo.
PETER: Pa… Pa …
UČITELJ (jezno): Kaj pa pa?
PETER: Takoj pridem.
UČITELJ: No, pohiti že.

Čez nekaj minut
PETER: Sem že nazaj.
UČITELJ: Si pa hiter, ni kaj.
PETER: A nisem bil res hiter?
UČITELJ: Med tem časom sem vprašal Roka.
PETER: In koliko je dobil?
UČITELJ: Pet!
PETER: Rok, kaj res?
ROK: Seveda, saj imam naravoslovje rad.
PETER: Učitelj, lahko še mene vprašate za
pet? Prosim!
UČITELJ: Seveda lahko.
PETER: Super!
UČITELJ: Kateri so sestavni deli celice?
PETER: A … a a a …
UČITELJ: No?
PETER: Eee …
UČITELJ (jezno): Sedi. Dobil si ena.
PETER: Zakaj pa?
UČITELJ: Ker nisi znal.
Jan Kastelic, 6. a
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Strašilo
KMET FRANE: Oj, živijo!
KMET BORUT: Tudi tebi.
KMET FRANE: Koliko koruze si pridelal letos?
KMET BORUT: Nič. Vso so pojedle vrane.
KMET FRANE: Kako to?
KMET BORUT: Niso se ustrašile mojega strašila.
KMET FRANE: Kako da ne, saj imaš najstrašnejše strašilo v vasi?
KMET BORUT: Ni res, da ga imam. Tistega, na katerega ti misliš, ni
več, ker se je podrlo.
KMET FRANE: Kako pa to?
KMET BORUT: Od starosti.
KMET FRANE: Ni mogoče.
KMET BORUT: Pa je, kar poglej na mojo njivo!
KMET FRANE: Pa res. Kje si kupil novo strašilo?
KMET BORUT: V trgovini.
KMET FRANE: Kje pa ono prejšnje?
KMET BORUT: Nikjer, sam sem ga naredil.
KMET FRANE: Zakaj ga nisi še enkrat izdelal?
KMET BORUT: Ker se mi ni dalo.
Jan Kastelic, 6. a
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Nekoliko gluhi
Na vasi
SOSEDA JOŽA: O, soseda, veš, kaj s’m čula? De se je ta
zgurnja soseda Kovačeva na skritu poročila.
SOSEDA MICKA: Oooo! Pa kaj se je na sekretu odločila?
SOSEDA JOŽA: Ma ne … na skritu se je poročila z nekim bogatašem.
SOSEDA MICKA: Aaa … na sekretu z nekim rokometašem.
SOSEDA JOŽA: Ma ne! Poslušej, poročila se je na skritu z nekim
bogatašem!
SOSEDA MICKA: Pa sej razumem. Odločila se je ne sekretu z nekim
rokometašem.
SOSEDA JOŽA: Ajoooj. (Pri sebi.) Ma n’č. No, mi imaš kej mleka za
posodit?
SOSEDA MICKA: Ja, seveda, dreka imaš na naši gomili. Kor vzami si ga.
Tamara Tomšič in Tinkara Ivančič, 6. a
FRANCKA: Naše podstrešje je polno krame.
MARIJA: Kaj praviš? Da so bile vrane? Kje?
FRANCKA: Na podstrešju. Ah, muha! (Z roko maha, da bi jo odgnala.)
MARIJA: Kaj praviš?
FRANCKA: Pravim, da je tu nadležna muha.
MARIJA: No, zdaj te pa razumem. Veš, slušni aparat mi nagaja.
FRANCKA: Ja ja, se zgodi. Joj, veš, mene pa tako boli kolk.
MARIJA: Kaj? Volk? Beživa!
Klavdija Škrlja in Marko Šabec, 6. a
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V ordinaciji
SESTRA: Gospod doktor, tu je naslednji pacient.
ZDRAVNIK: Kaj? Cement? Kdo pa tu rabi cement?
PACIENT: Dober dan!
ZDRAVNIK: Kak dober dah, saj vas niti pregledal nisem še!
PACIENT: Ja, pa res diši ta vaš zadah.
ZDRAVNIK: Kakšen mah?
PACIENT: Veste, boli me ledvica.
ZDRAVNIK: Konjenica? Za tak organ pa nisem še slišal.
PACIENT: Ne konjenica! Le-dvi-ca!
ZDRAVNIK: Aha. Povejte mi, kdaj in kje vas boli.
PACIENT: Boli me ledvica cel dan in celo noč, zato vas prosim za pomoč!
Luka Prosen in Miha Boštjančič, 6. a

V trgovini
STRANKA: Dober dan!
PRODAJALKA: Dober dan! Želite?
STRANKA: Ali imate pice?
PRODAJALKA: Žice? Tu ne prodajamo žice.
STRANKA: Ne žice, ampak pice.
PRODAJALKA: Pica je pošla.
STRANKA: Rada bi kake dobre bonbone.
PRODAJALKA: Balone? A za rojstni dan?
STRANKA: Ajoooj! Vi ste res gluhi. Kakšne balone! Rada bi bonbone za otročaje.
PRODAJALKA: Oprostite. Bodo ti bonboni v redu?
STRANKA: Naj bo. Sedaj pa še nekaj sadja.
PRODAJALKA: Kaj pa želite?
STRANKA: Kivi.
PRODAJALKA: Samo dve slivi?
STRANKA: Ki-vi, ki-vi!
PRODAJALKA: A kivi!
STRANKA: Ja, končno, kivi! (Sama pri sebi) Tu me ne bodo več videli.
Linda Berisha in Špela Kresevič Frank, 6. a
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Pri frizerju
FRIZER: Dober dan, gospa. Kaj želite?
STRANKA: Želim pranje in sušenje las.
FRIZER: V redu, usedite se na ta stol, prosim.
STRANKA: Že sedim.
FRIZER (Ji umiva lase.): Kako kaj družina?
STRANKA: Ne ne, mi nimamo kamina.
FRIZER: Ne omenjam kamina, sprašujem, kako je vaša družina.
Je sestra še v bolnici?
STRANKA: Kdo da je v samokolnici?
FRIZER: Sprašujem, če je vaša sestra še v bolnici. S pranjem pa sva končala.
Se boste lahko presedli?
STRANKA: Seveda. Sestra je doma in vse je v redu.
Med sušenjem las
STRANKA: Boste kmalu končali? Mudi se mi v trgovino.
FRIZER: Glino? Kaj pa boste z glino?
STRANKA: Ne ne, v trgovino grem po kruh.
FRIZER: Jaz pa že nisem gluh!
STRANKA: Kruh. Potrebujem kruh, zato grem v trgovino.
FRIZER: Zdaj sva končala. Kam pa greste po vino?
STRANKA: V trgovino. Koliko sem dolžna?
Eva Mršnik in Nuša Batista, 6. a
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Sedmi razred

Ljubezen
Ljubezen je res ena čudna gospa,
saj različne oblike in barve ima.
Ljubezen je včasih v zeleni obleki,
ko ljubimo žitna polja in uživamo v reki.
Knjigoljubcem ljubezen v knjigah leži,
s pomočjo domišljije skrivnostno oživi.

Ko te ujame,
se vse zgane,
gledaš, pa ne vidiš,
poslušaš, pa ne slišiš.
V trebuhu te ščemi,
zdi se, da vse te boli.
Katere vrste je ta bolezen?
Mislim, da ji je ime ljubezen.
Lea Šalamon, 7. a

Ljubezen je lahko sramežljiva in rdeča,
zlasti takrat, ko Marko Mileno na hodniku sreča.
Iz velikih ljubezni se rodijo poroke,
ki za nagrado prejmejo otroke.
Katera ljubezen pa v mojem srcu tiči?
Ljubezen do žoge, ki proti golu beži.
Jurij Krebelj, 7. a
Nekoč je živela ena dobra vila,
ki je ljubezen in veselje
vsem ljudem sveta nosila.
In ljubezen izpolni želje vsem ljudem
in ogreje srca vsem svetovnim voditeljem.
In za konec še!
Ljudje v ljubezni dobro so živeli,
žalost je s sveta odšla,
saj jo je ljubezen premagala.
Lara Krebelj, 7. a

Kaj je to ljubezen?
Da imaš nekoga rad
in da nanj pomisliš,
ko se zvečer odpraviš spat.
Zjutraj me pred vrati čaka,
me pogleda, z repkom maha
in mi pravi: »Hov hov hov!
Rad te imam. Greš z menoj na lov?«
Miha Dovgan, 7. a
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Lepo je imeti nekoga rad.
Jutra so lepša,
usta so vedno nasmejana,
bitje mojega srca nenehno ropota.
Ej, kako je za ljubezen živeti mi?
Zdaj potrebujem močan stisk rok in topel objem.
Enako želim tudi vam vsem in
ne recite mi, da ljubezni ne želite si.
Pravijo, da je ljubezen bolezen.
A za bolezen so zdravila, za ljubezen pa zdravila ni.
Ljubezen pa ozdravi žalost,
potolčeno koleno, zlomljen nos.
Če ljubezni ni, se še življenje prav ne vrti.
Dan je vedno siv, brez barv, ni nasmeha, ni veselja.
Če pa ljubezen je, o, potem pa je ves svet tvoj.
Skačeš kot riba, da si vsi mislijo, da si malo nor.
Nina Pavlovič, 7. a
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Nesrečna ljubezen
Igrajo: mama, oče, Mihec, Katjuša
(Mihec sedi na tleh v sobi. Njegova sestra Katjuša pride iz
šole kot velik kup nesreče. Mihec jo opazi.)
Mihec: Ja, kaj pa ti je? Saj se držiš kot kisla repa.
Katjuša: Oh, predragi bratec, ko bi ti vedel!
Mihec: Ja, povej, kaj ti leži na duši. Si spet kaj
ušpičila? Saj veš, kako je bila zadnjič mamica jezna?
Katjuša: Ne, nič nisem naredila. Joj, kako sem jaz
nesrečna!
Mihec: Nehaj se že pritoževati in povej, kaj je narobe!
Katjuša: Zaljubljena sem. Nesrečno! Obupana sem!
Mihec: Kaj? V koga?
Katjuša: Kako je lahko zatreskan v tisto važičko, Jano!
Saj ni nič posebnega!
Mihec: Katjuša, umiri se! O kom govoriš?
Katjuša: O Janu! Kako je lep, kako je prijazen …
Ni pravično, da ne vidi, kako močno ga ljubim …
(Mama pride iz službe.)
Mihec: Mama! Katjuša je zaljubljena! Hahahaha …
Katjuša: Mihec, tišina! Ubila te bom!
Mihec: Ne! Oprosti! Nočem umreti! Mama!
Mama: Oh, moja mala deklica je zaljubljena! Vendar nikoli več
ne reci svojemu bratu kaj takega!
Katjuša: Saj vem, oprosti Mihec! Vendar sem zelo potrta.
Oče: (Že pet minut stoji pri vratih in opazuje dogajanje.) Kaj slišim? Moja mala
deklica je zaljubljena? Hohoho, nisi več tako majhna! No, pridita, pogovorili se
bomo pri kosilu.
Mia Valenčič, 7. a
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Basni
Volk in zajec
Volk je počival v senci pod drevesom in čakal. Mislil si je: »Le kdo
bo prišel mimo? Tako sem lačen!«
Kar naenkrat je mimo pritekel zajec, prijazno je pozdravil volka in
prisedel. Nekaj časa sta se pogovarjala, nato pa si je volk začel oblizovati
tace. Zajec si je kar predstavljal, kaj ga čaka. Urno jo je popihal v luknjo.
Volk je tekal okoli nje in nestrpno čakal, kdaj bo zajec prišel iz nje. Toda
zajček se ni dal. Volku je rekel, naj gre na njivo in mu prinese malo korenja.
Volk ga je ubogal, med potjo se je celo spotaknil. Mislil si je: »Če zajec
poje še to korenje, bo še težji in moja večerja bo obilnejša.« Medtem pa jo
je zajec popihal in ko se je volk vrnil, ga ni bilo več.
Volk zaradi svoje požrešnosti ni veliko razmišljal, zajec pa si je s svojo
iznajdljivostjo rešil kožo.
Lea Šalamon, 7. a

Lisica in srna
Nekega dne je lisica v trebuhu začutila močne bolečine. Mislila si
je, da se je loteva gripa. Hotela je vprašati doktorico srno za pomoč. A je
sklenila, da raje poje nekaj jabolk s srnine jablane. Mislila je, da ji bo takoj
bolje. Tiho se je pritihotapila do drevesa z jabolki. Sunila je sedem jabolk
in jih takoj pojedla. Tedaj je v trebuhu začutila še močnejšo bolečino kot
prej. Začela je stokati. Zdravnica je to slišala in takoj prihitela tja. Pod svojo
jablano je zagledala lisico. Vprašala jo je, kaj počne pod drevesom in kam
so izginila jabolka. Zvitorepka ji je priznala vse, kar je storila. Srna se je je
usmilila in jo odpeljala v svojo bolnišnico ter jo tam pozdravila.
Če ti kdo kaj žalega stori, mu vedno poplačaj z dobrim.
Nina Kovačič, 7. a
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Volk in lisica
Volk in sova
K potoku se je žejna sovica odpravila pit vodo. Kar naenkrat je z
drugega brega skočil volk in sovo zgrabil za perutnico. Na samo jo je
odvlekel, da bi jo pojedel. Sova ga je prosila: »Pusti me, veliki volk. Tudi če
me poješ, boš še vedno lačen.« Pa ji je volk hitro odgovoril: »Lačen sem za
sedem volkov, pa te bom izpustil! Požrl te bom, mala!«
Sovica se je upirala in upirala, pa ni nič pomagalo. Pa se ji je posvetilo.
Ukanila ga bo! Volku je rekla: »Če me poješ, bodo za to izvedele vse ptice
in bodo odletele daleč proč.« Volk se je zamislil in rekel: »Pa bom jedel
živali, ki na tleh živijo.« Pa sova hitro: »Tudi one bodo izvedele zate in
bodo tekle za sedme gore. Umrl boš od lakote!«
Volk se je prestrašil in spustil sovo, ki je hitro odletela in se ni nikoli
več vrnila k temu potoku.
Nauk te zgodbe je, da je pamet največje bogastvo.

Nekega dne se je volk z ulovljeno
srno odpravil domov. Pot ga je vodila
mimo lisičjega brloga. Ko ga je zagledala lisica, ga je povabila na večerjo.
Spekla in pojedla sta srno in volk je
rekel: »Oh, kakšen užitek je bil pojesti
to pečeno meso. Veš kaj? Zdaj bi se mi
prileglo še nekaj svežega.« S temi besedami je planil na lisico in jo raztrgal.
Če se družiš s plenilci, lahko tudi
ti postaneš plen.
Tomaž Maljavac, 7. a

Miha Dovgan, 7. a

Volk in lisica
Volk je bil lačen, zato si je želel, da bi ulovil zajca. Čakal je in čakal.
Zagledal je lisico, ki je že ulovila zajca. Tudi ona ga je opazila in ga z nasmeškom vprašala: »Kaj pa je s tabo, volk? Zakaj si žalosten? Ali si lačen?«
Volk pa ji je odgovoril: »Kar smej se. Jaz sem že jedel in to kar tri zajce.«
Lisica mu ni verjela, zato je odšla.
Volka je lisica užalila, zato se je odločil, da ji bo nastavil past. Skopal je
jamo in jo pokril z listjem. Ko je prišla lisica, je hotela zaviti na drugo stran
poti, a jo je volk ustavil in ji rekel: »Lisica, če hočeš ujeti več zajcev, moraš
na to stran. Kar za mano, pokazal ti bom.«
In lisica je šla za njim. Ker pa je volk šel pred lisico, je padel v jamo.
Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
Elma Kamberovska, 7. a
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Medved in srnici
Nekoč sta se mladi srnici podali v gozd. Tam sta opazili jamo. Mlajšo
je premamila radovednost in odpravila se je noter. Starejša jo je svarila, a je
sestrica ni poslušala.
V jami je bilo zelo temno. Mlajšo je bilo strah, zato je zaklicala:
»Sestra, kje si?« V tisti jami pa je živel medved, ki bi se mu mlada srnica
prav prilegla za kosilo, zato je zaklical z nežnim glasom: »Tukaj sem,
sestrica!« A starejša je prepoznala medveda in mlajšo posvarila:
»Sestra, ne verjemi. Tukaj živi medved, za kosilo bi te rad
imel!« Mlajša sestra ji je verjela, zato se je odpravila proti
njenemu glasu. A medved je bil prebrisan. Delal je sence in
srnica ni dobro videla, zato je mislila, da vidi senco svoje sestre.
Starejša pa je zaklicala: »Sestra, najdi me tako, da poslušaš svoje srce, ki te
bo vodilo!«
A ona je ni poslušala in je sledila senci v medvedova usta.
Zaupaj srcu, ne očem.
Lara Krebelj, 7. a

Zajčja dirka
Nekoč sta živela črni in beli zajec. Nekega dne je beli zajec vprašal
črnega: »Ali bi se pomeril z mano v teku?« Črni zajec mu je odgovoril:
»Seveda. Kje pa bi tekmovala?« »Okoli travnika, skozi gozdiček, potem
pa ob robu reke do mostu. Tisti, ki prvi prečka most, je zmagovalec,« mu
je odgovoril beli zajec. Beli zajec je vedel, da je črni zajec nekoliko hitrejši
od njega. Odločil se je, da mu bo v gozdičku postavil zanko.
Na dan dirke sta bila oba zelo nestrpna. Beli zajec je vprašal: »Črni
zajec, povej, ali si pripravljen na dirko?« Črni zajec je samo prikimal.
Beli zajec je dal znak in tekmovalca sta se pognala. Črni zajec je prevzel
vodstvo, a potem kmalu omagal. Beli zajec ga je prehitel. Oziral se je in se
mu smejal. Ker ni gledal kod teče, se je ujel v lastno zanko. Črni zajec ga je
prehitel in zmagal.
Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade.
Jurij Krebelj, 7. a
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Krava in osel
Pred davnimi časi se je okoli
kmetije sprehajala krava Liska. Pa je
na tleh zagledala osla Donija, celega
pohabljenega. Začudeno ga je vprašala: »Ojoj! Kaj se je zgodilo Doni?
So te preveč preganjali? Ali te je kdo
pretolkel?«
OSEL: »Ne! Sosedov konj
Franko mi je rekel, da vse živali letimo.
Pa sem ves navdušen hotel preizkusiti.
Ugotovil sem, da se je pošteno zlagal!«
KRAVA: »Pa si smešen. Take živali, kot sva midva, vendar ne letijo, saj
nimajo kril. To bi pa ja moral vedeti.«
OSEL: »Ja, zdaj vidim, da sem ga
pošteno polomil.«
NAUK ZGODBE: Osel gre
samo enkrat na led. Pomeni, da pametni ne ponovijo napake in se iz svojih
napak učijo.
Eva Česnik, 7. b

Pes in mačka

Volk in medved

Nekoč je živela zelo srečna mačka. Ker je bila uspešna v
lovljenju miši, ji ni nikoli manjkalo
hrane. A sčasoma se je postarala in
lov je zanjo postajal vse bolj naporen, zato je bila večkrat bolj lačna
kot sita. Shirano je našel pes in jo
vprašal, kaj je narobe. Ko je slišal
njeno zgodbo, se mu je zasmilila.
Obljubil ji je, da ji bo pomagal in
zanjo lovil miši. Psi pa seveda miši
ne znajo loviti. Čez nekaj dni je
mačka umrla, psa pa je vse življenje
žrlo, da je obljubil nekaj, česar ni
mogel storiti.
Ne obljubljaj, če obljube ne
boš mogel izpolniti.

Nekega dne se je volk
žalostno sprehajal po gozdu. Bil je
sestradan, ko je naletel na medveda.
Ta mu je ponudil del svojega obroka, a volk je to zavrnil, češ da mu bo
premalo. Medved mu je pojasnil,
da je tudi on lačen. Volk je šel stran
rekoč, da si bo kje drugje izprosil
več. A nobena druga žival mu ni
mogla ničesar dati. Volk se je vrnil k
medvedu po hrano, ki mu jo je prej
nudil. Medved pa ga je zavrnil in
vso hrano pred njim pojedel.
Kdor z malim ni zadovoljen,
velikega vreden ni.
Matej Pugelj, 7. b

Žana Radivo, 7. b
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Veverica in podlasica
Veverica iz gnezda se odpravi, prednjo podlasica se postavi. Zapre ji pot
in jo nagovori: »Kam pa kam?« Veverica v strahu odgovori: »Hrano grem nabirat.« Podlasica zvito pravi: »Kar pojdi, kar pojdi.« Tako se veverica vsa lačna
odpravi. Zagleda lepo košato drevo, polno orehov. Nabere jih polna usta in se
odpravi domov.
Ko skače proti domu, se ji spet prikaže podlasica in zahteva: »Daj mi vse
svoje orehe.« Veverica se je boji in jih da. Podlasica jih požrešno poje in gre proti veverici, da bo še njo. A ji ni uspelo. Veverica pravočasno odskoči, saj ve, da se
bo veja zlomila. Podlasica v istem hipu že pade in se ubije.
Veverica pa vsa sestradana reče: »Kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo
pade!«
Rok Čekada, 7. b

Mravlji
Nekoč sta živeli mravlji. Bili sta sestri. Imeli sta se zelo radi, vendar sta
imeli različni osebnosti. Mlajša sestra je bila marljiva, delavna, prijazna ter
skromna. Starejša pa ni nikoli pomagala pri delu, vedno si je želela biti najboljša.
Imela je veliko premoženje, najhujše pa je bilo, da je dobila vse, kar si je želela,
brez truda.
Mravlji sta postajali vedno večji ter odraščali zelo hitro. Mlajša, ki si je
pridobila veliko znanja s tem, da je kot otrok pomagala staršem ter bila skromna in dobrosrčna, je v svetu svoje izkušnje delila z drugimi in vsi so jo imeli radi.
Vedno je bila pripravljena pomagati. Čez čas je s svojim marljivim delom postala najbogatejša.
Starejši sestri, ki je bila kot otrok nedelavna, ukazovalna in ni imela nobenega znanja, se ni godilo prav dobro. Ker ni znala varčevati z dobrotami, ki jih je
imela, je postala revna. Hotela je nekaj zaslužiti in se zaposliti, vendar je nikjer
niso sprejeli, saj je bila neizkušena. Živela je težko življenje in na koncu ji je bilo
žal, da je druge pustila na cedilu.
Nauk zgodbe je: Dobro se z dobrim poplača.
Klavdija Ujčič, 7. b
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Ali ste vedeli?

Kako je nastala mavrica

Zakaj Parje?
V bližini Pivke leži vas Parje. To je majhna vasica s čudnim imenom. Vas
zanima, zakaj se tako imenuje?
V tej vasici sta živela fant in dekle. Vaščani so sumili, da sta zaljubljena.
Svojo ljubezen pa sta dobro skrivala. Vsakemu, ki ju je vprašal, ali sta zaljubljena, sta odgovorila, da nista.
Nekega vročega popoldneva so kmetje delali na polju. Po poti blizu polja sta prišla fant in dekle z roko v roki. Zaradi silne zaljubljenosti nista opazila,
da ju kmetje gledajo. Nato pa je neki kmet zavpil: »Par je, par je!« S tem je
mislil povedati, da so ju končno ulovili v njuni ljubezni in da sta par.
No, tako se je te vasice oprijelo ime Parje.
Jurij Krebelj, 7. a

Mavrica je nastala, ko so nam,
ljudem, angelčki želeli pokazati, da res
obstajajo in da nas imajo radi. Vozili so
se po nebu vsak s svojim barvnim samorogom s krili. Podili so se po nebu
in za sabo puščali vsak svojo barvo.
Nina Pavlovič, 7. a

Kako je nastalo čokoladno mleko
Nekoč je neki deček molzel kravo. Ker je bil velik sladkosned, je
zraven jedel čokolado. Ko je tako molzel, mu je čokolada padla v vedro,
napolnjeno z mlekom. Zelo se je bal, kaj bodo rekli starši, saj se je mleko,
na njegovo nesrečo, obarvalo rjavo.
Ko je prišel domov, se je mama razjezila nanj, vendar je
takoj poskusila mleko in poklicala ostale člane družine. Vsi so
poskušali tekočino in se strinjali, da je mleko odlično. Deček
je potem povedal, kaj se je zgodilo.
Tako je nastalo čokoladno mleko.
Tomaž Maljavac, 7. a
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Kako je nastala modra barva
Nekoč je živel slikar z ženo in sinom Nikom. Nik je bil zelo nagajiv deček.
Vedno je kaj prevrnil ali razbil.
Nekega dne je šel oče na travnik, da bi narisal nebo. Težava pa je bila, da
nikakor ni našel barve, ki bi ustrezala barvi neba. Odšel je v hišo, da bi jo poiskal.
Medtem ko je oče iskal, se je Nik pritihotapil do platna. Bil je zelo razigran, zato je vzel čopič, ga pomočil v barve in popackal sliko. Ko se je njegov
oče vrnil, se je zelo razjezil, ker je bila njegova umetnina uničena. Nato pa je
opazil packo ravno take barve, kot je nebo. Navdušeno je objel sina.
Postal je slaven, saj je s pomočjo sina prvi odkril barvo, ki jo je poimenoval modra.
Sara Batista, 7. b

Od kdaj je na mizi prt
Pred davnimi časi so ljudje v najmanjši vasi pod Triglavom imeli samo
eno mizo, pri kateri so vsi skupaj obedovali vsako jutro, opoldne in zvečer.
Nekega dne se je razbesnela nevihta: nebo je bilo temno, veter je majal
veje dreves in lilo je kot iz škafa. Vaščani, ki jih je neurje ujelo ravno pri večerji,
so se razbežali v svoje domove. Čez nekaj ur se je nevihta polegla, le nebo je ostalo temno. Kar naenkrat je z njega priletel zloben čarovnik, ki je ljudem zavidal
njihovo radost, ljubezen in slogo. Ker jim je želel le slabo, je mizo začaral tako, da
je vsaka hrana, ki se je je dotaknila, takoj zoglenela. Zlobno se je zarežal in izginil.
Ljudje so naslednje jutro, ko so hoteli zajtrkovati, ugotovili, kako jim jo je
zagodel. Želeli so popraviti škodo, a nihče se ni domislil ničesar pametnega.
Še isti dan je v vas prišla mlada ženska, ki je prodajala lepe kose blaga.
Takrat se jim je posvetilo. Kupili so največji in najbolj pisan kos blaga in z njim
prekrili mizo. Na blago so položili hrano in ta ni zoglenela. Živeli so srečno do
konca svojih dni.
Od takrat ljudje pred jedjo mizo prekrijemo s prtom.
Žana Radivo, 7. b
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Junak Lambergar
Ta večer je babica Lambergarjevim sinovom
pripovedovala še eno zgodbico o njihovem očetu.
»Na svetu je pet varuhov ljudi in narave. To
so ljudje, ki so pripravljeni žrtvovati svoje življenje
za koga drugega. Nekoč pa se je zgodilo, da je v deželo
prišel hudoben čarovnik Kihec. Vem, da ima res čudno ime, a ko
je bil majhen, je padel v jamo in se tam prehladil, zato je imel
tudi moč bolezni. Vsi varuhi so se zbrali na Dunaju in se trudili
ustaviti Kihca, a nikomur od njih ni uspelo. Nato je šel v akcijo
vaš oče. Z zvijačo je zvabil Kihca v tamkajšnjo jamo, saj je čarovnik lahko
moč izgubil le tam, kjer jo je dobil, in mu pripravil pravo malo električno zabavo.
Kihca je presenetil z elektrošoki, ki so ga tresli, dokler ni prišel vaš oče. Vzel je meč
in ga pahnil v jezero, ki je bilo v jami. In Kihec je začel žareti v algasto zeleni barvi
in izgubil je svojo moč. In tako je bil Kihec premagan.
Varuhi pa so se odločili, da vašega očeta razglasijo za šestega varuha ljudi in
narave, saj je ljudstvo rešil pred Kihcem.
Lara Krebelj, 7. a
Nekega večera je v grajski sobi ob kaminu sedela Lambergerjeva mati s
svojimi vnuki. Povedala jim je, kako je njihov oče dobil njihovo mater za ženo.
»Bilo je nekega jutra na Dunaju. Vašega očeta so povabili na viteški turnir.
Oče je bil vabila zelo vesel. Osedlal je konja in se odpravil na Dunaj. Tam je bilo
zbranih veliko vitezov z vseh vetrov. Vsi so bili uspešni in pogumni vojščaki. Za
nagrado naj bi zmagovalec dobil hčer tamkajšnjega vladarja. Lambergar se je
takoj zaljubil vanjo, saj ga je očarala z lepoto in milino. V prvem krogu je vaš oče
dobil zelo močnega nasprotnika. Ni se ga ustrašil in ga je v hipu premagal. Uvrstil se je v drugi krog pred finalom. Tudi iz tega dvoboja je odšel kot zmagovalec.
V finalu se je pomeril z vitezom, ki je slovel kot najboljši bojevnik daleč naokrog.
Ljubezen do princese je mojega sina gnala naprej. Spopadla sta se in vaš oče je
viteza zadel naravnost v srce. Lambergarja so razglasili za zmagovalca in dobil je
princeso. Kmalu po tem sta se poročila. Sad njune ljubezni ste vi, otroci.«
Ogenj v kaminu je počasi ugašal. Otroci so zaspali. Tisto noč so sanjali o
pogumnem vitezu in lepi princesi, o svojem očetu in materi.
Jurij Krebelj, 7. a

Pozdravljeni, vnuki moji! Joj,
kako ste veliki. Pa tudi močni ste,
ravno taki, kot je vaš oče. Kakšen
junak je ta moj sin!
Prav dobro se spominjam, ko se je boril s samim
satanom. Kot da bi bilo včeraj.
Satan je prišel z neko svetlečo
stvarjo. Z njim je bila majhna
hudičeva svetleča stvar, ki je
piskala. Imela je dve čudni nogi,
ki sta imeli koleščka. Hudič je
bil oblečen v črn plašč in na glavi
je imel kapuco tako, da se na srečo ni
videlo, kaj je pod njo. Na eni roki je imel
rokavico, druga pa je izgledala človeška,
ampak hudič zna spreminjati obliko. Imel
je modro obarvan meč, ki se je svetil.
Prestrašil je celo vas in vaš oče je odšel
branit ljudi. Napadel je hudirja, ampak ta
mu je z enim samim zamahom presekal
meč na dva kosa. Nato mu je vrag vrgel
nek svetleč meč, verjetno zato, da bi
užival v mučenju, kajti bil je prepričan, da
bo zmagal. Nato sta se borila dolgih deset
minut. Hudič je bil bolj prefinjen in je bil
za malenkost boljši. Vašemu očetu je zbil
meč iz roke in pripravljal se je na končni
udarec. Vendar se vaš oče ni ustrašil.
Hitro je pobral meč, zamahnil in hudiča
porezal po tistem, kar je imel pod kapuco.
Hudič je zavpil od besa, z nadnaravnimi
močmi vzdignil Krištofa in ga vrgel v steno
neke hiše, vstopil v letečo stvarco ter pobegnil. Tako je vaš oče rešil vse nas.
No, zdaj pa le pojdite, vaša mama
vas kliče.
Tomaž Maljavac, 7. a
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Kaj pa se je zgodilo z Martinom Krpanom?
Krpana so pospremili do mestnih vrat in pot je nadaljeval sam. Ko je kar
nekaj časa jezdil svojo kobilico, mu je v želodcu zakrulilo in počutil se je kot
lačen volk. Vedno bolj je bil lačen in v želodcu mu je vedno bolj krulilo. Oziral
se je, kje bi lahko dobil kaj za pod zob, ko je opazil potoček. Približal se mu je in
tam je bilo dekle po imenu Hruška. Ta je veljala zanajlepšo in najpremožnejšo
deklico v deželi. Ko jo je Krpan zagledal, ga je minila lakota. Kar okamenel je in
opazoval lepotico. Pozdravila ga je in svojim očem ni mogla verjeti, da pred njo
stoji tisti silni Krpan, ki je premagal Brdavsa. Krpan se je zbral in jo pozdravil in
drug drugemu sta se nasmehnila. Po dolgem molku ga je Hruška vprašala: »Ali
pojdeš z mano v grad?« Krpana je zopet prijela lakota, zato je rekel: »Grem,
grem, če imate na gradu kaj hrane.« Silak je vzel Hruško na svojo kobilico in
oddirjala sta proti gradu. Pot ni bila dolga. Pred njima je kmalu stal grad, ki je
bil okrašen in pripravljen za Hruškino poroko. Dekle si je namreč iskalo ženina
in mislila je, da je Krpan primeren zanjo. Krpan pa ni bil istega mnenja, zato je
odložil Hruško in pognal kobilico proti svojemu domu.
Špela Ujčič, 7. a
Martin Krpan se je po hudem boju z Brdavsom vrnil v domačo vas. Takrat
se je že večerilo. Kobilico je zaprl v hlev in ji rekel: »V prihodnjih dneh si malo odpočij, nato pa greva spet po angleško sol.« Zaprl je vrata in tudi on legel k počitku.
Silak je potem dan za dnem tovoril angleško sol in leto se je hitro obrnilo
okrog. Zaslužil je veliko denarja, a zaradi tega ni postal vzvišen. Kupil je drugega
konja, kobilica pa je uživala na pašniku. Ker je bil Krpan dobrega srca, je veliko
denarja dal revnim vaščanom in ti so ga imeli radi ter bili vedno veseli, ko se je
vrnil s svojih potovanj.
Ko je bil nekoč dalj časa zdoma, so mu zgradili novo hišo na Sveti trojici.
Ko jo je Krpan ob vrnitvi zagledal, ja začel ganjeno jecljati: »Hvala! S čim sem
si to zaslužil?« H Krpanu je stopila starka in odgovorila: »Do vseh si dober,
sirotam pomagaš, zaradi tvoje dobrote naša vas ni več tako revna.« Krpan se je
vaščanom zahvalil in priredil veliko zabavo, na katero je povabil celo vas.
Leta so minevala in Krpan se je postaral. Nekega zimskega dne je odbila
njegova zadnja ura. Na pogreb so prišli vsi vaščani, z Dunaja pa so se pripeljali
sam cesar in cesarica ter celo minister Gregor. Ljudje so še dolgo žalovali za
Krpanom in mu v spomin postavili spomenik.
Tjaša Ličof, 7. a
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Ko se je Martin Krpan vračal proti Vrhu, ga je prestregla kočija. V njej je
bil sel, ki mu je povedal, da ga čaka njegov gospodar. Martin je šel z njim na grad,
ki je stal na visoki vzpetini nad cesto.
Sel je odprl grajska vrata in Martin je vstopil prvi. Samo da je naredil korak, že mu je nekdo vrgel vrečo čez glavo. Ko se je Martin izkopal iz vreče, je stal
v veliki sobani, napolnjeni z razno kramo. Kar naenkrat je zaslišal smeh. Najprej
se je prestrašil, saj ni mogel ugotoviti, od kod prihaja glas. Nato je v steni opazil
domofon, skozi katerega je prihajal naduti glas. »Ha ha ha … Si se ustrašil,
kajne? Pa takšen junak! Saj sem vedel, da nisi vreden več od mojega nesposobnega sla,« je govoril glas. Martin je jezno vprašal: »Kdo si?« Glas mu je odgovoril: »Ni vprašanje, kdo sem … Boljše je, kdo nisem … Če pa si že tako brez besednega zaklada in povrh še brez pameti, naj ti bo … Sem cesarjev sin, lastnik
tega gradu.« »Pa saj je cesarjev sin mrtev, velikan ga je ubil!« je presenečeno
rekel Martin. Cesarjev sin je rekel: »Ti bom povedal, kakšna je ta zgodba. Cesar
je imel dva sinova. Jaz sem mlajši in moj brat bi moral dobiti prestol. Jaz sem bil
tako ljubosumen nanj, da sem ga dal ubiti. A kaj, ko so pred njegovo sobo stali
stražarji in ujeli mojega rablja! Ko je oče izvedel za to, me je izgnal in poslal na
ta grad. Čeprav je minilo že toliko let, sem se vseeno hotel maščevati bratu in
očetu, ker me je izgnal, zato sem najel Brdavsa, da pobije celo očetovo kraljestvo
in tudi mojega brata. In res ga je ubil! Ne moreš verjeti, kako sem bil takrat vesel,
da je umrl! A hotel sem, zahteval sem, da pobije še cel Dunaj … In tudi bi ga, če
ne bi prišel ti in ubil mojega služabnika. Takrat sem se odločil, da te dam ugrabiti
in te izstradati … Zdaj pa, če te ne moti, grem jest, saj jaz ne bom lačen!«
A Martin se ni dal kar tako. V njegovi trmasti glavi je že nastajal načrt, kako
bi pobegnil. Tako je nameraval splezati do okna in uiti skozenj. A kaj, ko mu je
pri plezanju spodrsnilo in že je padel na kup krame. Ko se je reševal, je naletel
na čudno kvadratno stvar. Z nje je odstranil prah in pokazal se je nekakšen stroj.
Zraven pa so bila celo navodila za uporabo in Krpan je začuden prebral, kaj je
pisalo na njih. Naprava je bila časovni stroj. Martin je potegnil ročico in že se je
svet okoli njega začel vrteti. Ko se je ustavil, je Krpan odprl oči in presenečen
zakričal. Pred njim je namreč stala majhna zelena stvar in buljila vanj. »Kdo
si?« je vprašal Martin. Majhna stvar je odgovorila s prikupnim in piskajočim
glasom: »Sesalec sem, kaj pa drugega. In moram se pohvaliti, da sem avtomatski
sesalnik, vam na uslugo. Ime pa mi je Hektor.«

Ko je Hektor Martinu razložil sodobno tehniko, se je že zvečerilo. Martin je
vprašal sesalec: »Kdo pa je tvoj gospodar?« »Moj gospodar je Adolf Hitler,
najhudobnejši izmeček sodobnega časa,«
mu je odgovoril Hektor.
Zjutraj, ko sta se Krpan in Hektor
zbudila, je Martin dejal: »Presneto, Hektor.
Ne bom tukaj čepel celo življenje. Pojdiva
od tu.« Hektor mu je žalostno povedal,
da je to skoraj nemogoče, ker ima Hitler
avtomatsko zaklepanje vrat in bi morala
poznati kodo. Odpravila sta se po prostrani vili, ki je bila v Martinovem času grad.
Ko sta se približala vhodnim vratom, je
Martin vprašal: »Kje je tvoj gospodar?«
»Pripravlja se na vojno proti Jugoslaviji.«
Kar naenkrat jima je pot prestregel
Hitler. »Poglej, poglej, koga imamo tukaj!
»Vrzite ju v ječo!« In spet sta bila na začetku.
Martin se je nato nečesa spomnil:
»Hektor, prišel sem s časovnim strojem.
Pojdiva nazaj v moj čas!« »Kaj pa vem,
gospod? Če bova kar šla, bo umrlo veliko
ljudi. Jaz pa tega nočem.« V tistem trenutku se je pojavila bela meglica in iz nje je
stopil duh pokojnega cesarjevega sina.
»Pojdita! Jaz bom poskrbel za Hitlerja,
da se ta vojna ne bo zgodila.« Še preden
je Hektor utegnil ugovarjati, je Martin
potegnil ročico na časovnem stroju in že
sta bila spet v Martinovem času.
Martin je šel na cesarjev dvor in
cesarju povedal za hudodelstva njegovega
sina. Cesar je svojega mlajšega sina vrgel
v ječo, za novega vladarja pa je postavil
svojega brata. Martina pa je nagradil tako,
da mu je dal grad, ki je včasih pripadal
njegovemu sinu, in s Hektorjem sta se
vselila vanj. Duh cesarjevega sina pa je res
poskrbel, da je bil Hitler premagan.
Lara Krebelj, 7. a
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Krpan se je odpravil proti domu skozi neznane ulice. Želel si je čim prej
priti do doma, vendar se mu je na poti zgodilo veliko nepričakovanih dogodkov.
Ko se je s kočijo tako vračal domov, se je pred njim znašla koza in za njo
je pritekel prestrašen pastirček. Kočija se je ustavila. Koza pa se ni in ni hotela
premakniti z mesta, pastirček pa je bil prešibak, da bi jo premaknil. Ko je Krpan
to videl, je stopil s kočije in premaknil trmasto žival, dečku pa je dal mošnjo
cekinov, ki jih je dobil od cesarja. Nadaljevali so pot.
Nekaj kilometrov pred Vrhom se je v sprednji
del kočije zaletela drobna ptičica in umrla. Krpan je
ukazal, naj ustavijo kočijo. Ptico je pobral, jo zavil
v bel robček in jo položil v zemljo. Iz dveh vejic je
naredil križ in ga položil čez grob.
Ko je prišel domov, je bil že mrak. Odšel je v
sobo in zaspal. Naslednje jutro, ko se je zbudil, je prišel v
kuhinjo in opazil, da ni več taka, kot je bila. Na polici je
sedelo drobno dekletce. Deklica je imela modre oči,
dolge zlate lase in oblečena je bila v vijolično obleko.
Krpan je samo začudeno gledal, saj v življenju še ni videl
česa tako lepega. Približal se ji je in z nežnim glasom vprašal: »Kdo
si in kaj počneš tukaj?« Odgovorila mu je: »Sem me je poslala grška
boginja Artemida, sem njena pomočnica. Boginja se ti zahvaljuje,
ker si tako lepo ravnal z ubogo ptičico. To, kar vidiš v svoji hiši
novega, je naredila ona v zahvalo, ker si ptičico pokopal.«
Krpan je začudeno gledal. Ni vedel, ali samo sanja ali se mu
to res dogaja. Drobno dekletce pa se je poslovilo in izginilo. Martin
je bil zelo vesel, da jo je spoznal in ganjeno je zašepetal: »Hvala za vse to!«
Nato je šel pogledat v hlev, kako se drži njegova kobilica. Poleg živahne kobilice
je presenečen opazil še močnega in lepega konja.
Krpan je bil zadovoljen, ker so se mu njegova dobra dela izplačala, zato je
sklenil, da jih bo v bodoče naredil še več.
Nina Pavlovič, 7. a
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Naša doživetja
Oh, ta strah!
Nekega dne smo imeli nogometni trening na stadionu v Trnovem.
Po končanem treningu sva z Aljažem
Dujcem odšla proti domu. Nenadoma se je Aljaž spomnil, da bi šla pogledat staro in zapuščeno hišo. Malo sem
se obotavljal, a sem vseeno pristal.
Počasi in tiho sva se prikradla
do vseh oken in pokukala skoznja.
Preverila sva, ali je kdo v hiši. Ni bilo
videti znakov življenja. Spustila sva se
do vhodnih vrat. Hodnik je bil videti
zapuščen in težko prehoden. Aljaž
je hotel v hišo, a sem ga od te zamisli
odvrnil. Hodnik je bil poln črepinj in
drugih ostrih reči. Vrnila sva se na pot.
Naenkrat je Aljaž predlagal, da bi s kamni obmetavala desko, ki je bila zabita
čez okno. Ciljava, mečeva kamne, naenkrat pa od nekod zadoni globok

glas: »Halo!« Aljaž se je prestrašil in
v sekundi ga ni bilo več. Sam sem se
tudi prestrašil, a sem vseeno pogledal
okrog sebe. In glej čudo! Nikjer ni bilo
žive duše. »Čudno,« si rečem, grem
po torbo in odidem k Aljažu, ki me je
čakal na cesti.
Sklenila sva, da se hiši še lep čas
ne bova približala. In se tudi nisva.
Tomaž Maljavac, 7. a
Jeseni smo z mojo družino odšli
na Madžarsko, natančneje v mesto Budimpešta, ki je veliko mesto in na vsakih dvesto metrov stoji McDonald's.
Ogledali smo si veliko lepih trgov,
ulic ter se celo peljali s podzemno železnico. Hotel, v katerem smo se nastanili, je bil majhen in poceni, vendar so
bili ljudje v njem prijazni, zato mi je
ostal v lepem spominu.

Predzadnji dan bivanja v Budimpešti smo se odpravili v cirkus. Kupili
smo vstopnice in poiskali svoje sedeže.
Na desno, pred nami, je stala luč. V
predstavi so nastopali akrobati, sloni in
celo motoristi.
Na polovici predstave sem moral
na stranišče. Ko sem se odpravil nazaj
proti našim sedežem, sem ugotovil,
da ne vem, kje so. Prijela me je panika,
vendar sem se umiril. Ozrl sem se po
ogromni dvorani in poskušal najti svoje
mesto, vendar ga nisem. Zbral sem se
in se poskušal spomniti podrobnosti.
Spomnil sem se tiste luči, ki je visela
pred našimi stoli. Ozrl sem se in jo
našel. Rešen sem bil. Ko sem prišel k
staršem, sem se usedel in si oddahnil.
Svojo dogodivščino sem obdržal
zase, da ne bi pokvaril predstave.
Miha Dovgan, 7. a
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Nekega dne, ko sem prišla iz šole, sem po svojih dnevnih opravilih igrala
računalniške igrice. Bila sem prijavljena tudi na elektronsko pošto, kjer sem si
dopisovala s prijateljicami.
Kar naenkrat se je na dvorišču pojavil črn kombi. Iz njega pa je, kakor v
filmu, izstopil moški, oblečen v črno, z mikrofonom, napeljanim okrog glave, in z
detektivskimi očali. Medtem ko se je moški razgledoval po okolici, sem o dogodku povedala prijateljicam, ki so mi svetovale, naj se zaklenem in pokličem policijo.
Zaklenjena sem že bila, odločila pa sem se, da najprej pokličem starše.
Mama je imela vklopljen odzivnik, zato sem poklicala očeta, ki pa se mi ni oglasil.
V strahu sem se odločila, da pokličem policijo. Ko sem že vtipkala številko, me je
poklical oče. A bilo je prepozno, moški je že zakorakal proti hiši. Vseeno sem se
oglasila na telefon in takrat je potrkalo po vratih. Mislila sem, da me bodo ugrabili,
zlorabili ali celo ubili.
Takrat mi je oče povedal, da bo čez kakšnih pet minut prišel moški s črnim
kombijem, ki naj bi nam montiral kabelsko televizijo. Vse mi je takoj postalo jasno.
Čez petnajst minut je prišel moj oče in končno sem si upala stopiti iz hiše.
Ko sem se gugala na gugalnici, sem opazila drugo stran kombija, na kateri je bila
prilepljena nalepka podjetja, ki je prej nisem opazila.
Daša Đukić Maljevac, 7. a
Lani sem bil z družino na počitnicah na otoku Murterju. Tja smo odšli za
deset dni. Ko smo prispeli do naše hišice, smo utrujeni legli in razmišljali o tem, kaj
bomo doživeli naslednji dan. Komaj sem čakal, da mine noč, ker naj bi se naslednji
dan odpeljali z gliserjem na Kornate.
Zgodaj zjutraj so me zbudili sončni žarki, bil je lep in sončen dan. Utrujen
sem stopil iz hiše in nenadoma zagledal velik bel gliser, s katerim naj bi se vozili.
Videl sem, da je sprednji sedež prost, zato sem hitro rekel: »Tam jaz sedim!«
Zbudil sem še ostale in odpravili smo se na pomol. Tam nas je čakal
vodič, usedli smo se na svoja mesta in se odpeljali. Pred nami je vozila velika
ladja, zato so bili tudi valovi za njo veliki. Ko je prišel največji val, sem padel z
gliserja in prestrašen začel kričati: »Mama! Mama! Mama!« Na srečo so me
hitro potegnili iz vode.
Na tem izletu sem spoznal, da sem se drl po nepotrebnem.
Jaka Blokar, 7. a
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Bilo je pred nekaj tedni, ko sem bila
sama doma. Mama in oče sta šla na neko
prireditev, sestra pa na zabavo.
Ker mi je bilo zvečer dolgčas, sem
prižgala televizor. Na sporedu je bila ravno grozljivka. Zanimiva, zato sem jo začela spremljati. Sploh me ni bilo strah,
dokler ni neki moški začel loviti nekega
dekleta. Divjala sta po gozdu in dekle je
kričalo. Takoj sem izklopila televizor in se
odločila, da grem raje spat.
Ponoči sem sanjala. Nek moški me
lovi po gozdu, ob tem pa zaslišim mamino vpitje, naj se rešim. Naenkrat z menoj
beži tudi sestra. Tedaj zaslišim pok pištole.
Sestra vsa krvava obleži na gozdnih tleh.
Vsa prestrašena sem se prebudila in
stekla v sestrino sobo preverit, če je sestra
še živa. Seveda je bilo z njo vse v redu.
Zbudila se je in ko sem ji obnovila svoje
sanje, sva se lahko le smejali.
Mislim, da ne bom nikoli več gledala grozljivk, ko bom doma sama. Raje se
bom smejala ob komedijah.
Klavdija Ujčič, 7. b

Pred dvema letoma smo bili v Izoli na morju. Nekega sončnega popoldneva
smo lenarili na pomolu in takrat se je zgodilo.
Moj bratec Žiga je bil takrat še majhen in je plaval še s plavalnimi obroči. Na
pomolu smo si z mojim prijateljem Žanom ogledovali morje. Bilo je zelo razburkano
in veliki valovi so se valili na obalo. Žiga je kar naenkrat rekel: »Poglejta, kako lepa
riba!« Ko se je sklonil, da bi bolje videl, je kar naenkrat padel v morje. Med padcem
sta plavalna obroča kar zletela z njegovih rok in Žiga je brez njiju padel v vodo.
Čutila sem, kako je Žan ob meni popolnoma otrpnil od strahu, medtem ko
sem jaz brez razmišljanja vzela svojo potapljaško masko in se na glavo vrgla v vodo.
Čeprav so bili visoki valovi, sem dobro plavala in se potapljala. Znala pa sem tudi deskati, zato sem Žanu zaklicala: »Žan, ne bulji vame, vrzi mi mojo desko!« In Žan mi
jo je res vrgel. Hitro sem skočila nanjo in iskala Žiga. A ga nisem nikjer videla. Postalo
me je strah, da je Žiga utonil. Kar naenkrat sem na vodni gladini zagledala Žigovo
glavo. Hitro sem ga potegnila iz vode na desko. Čeprav se prepirava vsak dan, sem ga
objela in ga sploh nisem hotela spustiti. Potem pa sem videla, da se mu oči svetijo od
navdušenja. In rekel mi je: »Lara, naučil sem se plavati!« Jaz pa sem se samo zasmejala, vesela, da mu ni nič.
Žan je očitno poklical Saša, reševalca iz vode, saj je plaval proti nama. Žiga je
vzel s sabo, jaz pa sem se seveda znašla sama. Priplavala sem do pomola, kjer me je
Žan povlekel na pomol in me stisnil v objem. Ko sem ga vprašala, kaj mu je, je rekel,
da ne more verjeti svojim očem. Žan je namreč zelo dober plavalec, pa je stal kot kip.
Jaz pa sem ga pomirila z besedami: »Saj se lahko vsakemu zgodi!«
Iz te izkušnje sem se naučila, da moram na Žiga bolj paziti in da v strahu lahko narediš veliko nepremišljenega. Tako kot sem jaz. A meni se je vsaj posrečilo.

bliže in bliže. Ko je bila oddaljena samo
še korak od mene, sem se pognal v dir.
Tekel sem v hišo, se zaklenil in opazoval
dogajanje na dvorišču skozi okno. Videl
sem starko, ki se je vrnila v garažo.
Naslednji dan sem bil utrujen, ker
me je še ponoči tlačila mora. A bil sem
odločen. Šel sem v garažo. Na stolu je
ležala maska zgubane starke. Prišel je
bratranec. Iskal je masko. Spoznal sem, da
je bil on tista starka.
Bratranec mi je povedal, da se je
samo šalil. Takrat sem ugotovil, da se ne
smem bati mask, saj mi nič nočejo. In tako
je bil moj strah pred maskami premagan.
Sedaj se ne bojim več nobene maske, saj
vem, da so pod njimi samo ljudje.
Jurij Krebelj, 7. a

Lara Krebelj, 7. a
Strah je neprijetna reč, a če ga premagaš, ti je bolje. Strah je okrog
votel, notri ga pa nič ni, vendar je bilo tudi mene že večkrat strah.
Star sem bil šest let. Zunaj je bil lep sončen dan. Z mlajšim bratom
sva šla ven brcat žogo. Lepo sva si jo podajala, a kar naenkrat je bratcu
žoga ušla proti garaži. Odpravil sem se ponjo, a me je malo zaskrbelo, ker
je bila tam senca. V senci pa je bilo temneje in zame srhljivejše. Počasi sem
prikorakal k garaži. Pobral sem žogo. Takrat pa so se garažna vrata odprla.
Iz teme je prišla oseba, ki je imela na obrazu masko zgubane starke. Ko sem
jo zagledal, sem spustil žogo od strahu in presenečenja. Starka je prihajala vse
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Mislil sem, da je konec z mano
Pred nekaj leti sem bil z družino v Tuniziji. Najprej smo izvedeli, kaj se
nam bo dogajalo med bivanjem.
Bil sem zelo srečen in vznemirjen, ker sem na razporedu zagledal napis
Jezdenje kamel. Komaj sem čakal.
Končno je nastopil dan, ko smo šli v mesto k vodniku s kamelami. Izbral
sem si kamelo, ki je bila videti najbolj živahna, seveda staršem nisem povedal, zakaj sem si izbral ravno to. Najprej smo vadili v ogradi,
jaz sem bil seveda z vodnikom, ker sem bil najmlajši.
Takrat sem se počutil varnega in mislil sam pri sebi,
da že zelo dobro znam in sem hotel iti po tamkajšnji
peščeni poti, ki sem ji sam rekel kar puščavska pot.
Ko sem tako sitnaril, je mama rekla, naj bo. Vodnik me je vprašal, če hočem kamelo jezditi sam, ali
naj mi pomaga. Seveda sem rekel, da bom zmogel sam
in sam pri sebi sem se počutil pogumnega. Tako smo
brat, oče, mama in jaz šli vsak s svojo kamelo, vodnik
pa je držal bratovo kamelo. Bil sem prvi v vrsti, zato
sem se počutil ponosnega in kamelo malo potrepljal
po glavi. Takrat pa je žival nekaj zmotilo, tako da je kar
poskočila in jaz, ki sem bil nagnjen naprej, sem padel.
Malo je manjkalo, da me ne bi druge kamele pohodile. Ena me je tako močno brcnila, da sem začel jokati,
seveda me je bilo tudi zelo strah. Najprej me je zelo bolelo od padca s kamele,
nato pa me je ena kar pošteno brcnila. Peljali so me v tamkajšnjo bolnico.
To so mi povedali starši, ker sem med dogajanjem izgubil zavest. Ponoči
so me spremljali strašni občutki, kaj vse bi se lahko še zgodilo. Premišljeval sem,
da sem imel veliko srečo, ker name ni nobena stopila, razmišljal sem tudi, kaj bi
bilo, če bi se to res zgodilo. Ugotovil sem, kaj sem naredil narobe.
Spoznal sem, da se ne bi smel delati “frajerja”. To me je izučilo, da ne bom,
če me bo strah, silil v nevarnost, samo da bi se lahko postavljal pred kom, ki mi
reče, da si česa ne upam.
Od takrat naprej vedno prej premislim, kot naredim.
Nejc Frank, 7. b
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Nepozabna tekma
Lani smo se z ekipo KK Plama-pur Ilirska Bistrica odpravili na finalno
tekmo v mesto Kastav.
Tja smo prišli ob deveti uri in se ob devetih in pol začeli ogrevati. Naši
nasprotniki so bili dečki iz Pazina, s katerimi smo že igrali. Po ogrevanju nas je
trener poklical in nam povedal, naj bomo pazljivi, saj sta se tisti čas igrali še dve
tekmi, in sicer za tretje in peto mesto. Vsi smo nestrpno čakali konec obeh tekem
in na vrsti je bil finale.
Tekma se je začela lepo in počasi. Imel sem malo treme, saj nas je gledalo
zelo veliko ljudi. Obračun je bil zelo izenačen in ob polčasu je bil izid poravnan na triintrideset. Medtem ko je bila petnajstminutna pavza, so prišli tudi
moji starši in moj najmlajši brat Matic. To mi je veliko pomenilo.
Začel se je drugi polčas in nasprotniki so začeli igrati grobo igro. Enega od
mojih soigralcev so celo poškodovali. Sodniki pa niso sodili prav v redu. Naši
nasprotniki so tik pred zaključkom vodili za pet točk. Trener je vzel minuto
odmora in mene ter mojega brata Nejca vključil v akcijo. Napad smo imeli
mi. Dobil sem žogo v roke. Nejčevega obrambnega igralca sem privlekel
nase in ker je Nejc zelo dober strelec z razdalje, je čakal na trojki, jaz sem
mu podal in on je zadel. Takrat smo bili vsi veseli. Do konca je bilo še
osemnajst sekund in Pazin je imel žogo. V obrambi sem držal njihovega
najboljšega igralca. Dobil je žogo in vrgel. Tisti trenutek skočim, ujamem
žogo, se zapodim na nasprotno stran, kakor hitro morem, in v zadnjih petih
sekundah dam koš za izenačenje. Takrat sem se tako zelo razveselil, da tistega
trenutka ne bom več pozabil.
V podaljšku pa smo bili korak boljši od tekmecev in močno povedli. Na
koncu je bila zmaga naša. Dobili smo zlate medalje in pokal.
Tistega dne sem se tako razveselil, da tega res ne bom nikoli pozabil.
Blaž Frank, 7. b

69

Moj osmi rojstni dan
Pred nekaj leti, ko sem se pripravljala na praznovanje svojega osmega rojstnega dne, sem bila z družino doma. Komaj sem čakala, da mi starši pokažejo
darilo, saj sem bila zelo nestrpna.
Zjutraj so mi vsi voščili. Mama in moja sestra Barbara sta že začeli peči piškote in torto, ki sem si jo zaželela. Tako sem bila nestrpna, da nisem mogla več
čakati in sem vprašala mamo: »Mama, kdaj mi boste pokazali darilo?« Mama
me je pogledala z nasmeškom in mi rekla: »Še malo počakaj. Vse vedno pride
ob pravem času.« Kmalu zatem me oče pokliče, naj pridem nekaj pogledat. Mislila sem, da bom dobila darilo. Pokazal mi je ptička, ki je bil v garaži in ni mogel
ven. Res lepo. Ampak mislila sem, da bom dobila darilo.
Ko sem se vrnila v hišo, mi Barbara reče: »Neža, nekaj imam zate.« Šla
sem za njo brez upanja na darilo. Dala mi je zemljevid in rekla: »Tukaj imaš
zemljevid. Zdaj z njim najdi svoje rojstnodnevno darilo.« Bila sem zelo vesela,
saj je prišel trenutek, ki sem ga čakala že cel dan. S pomočjo zemljevida sem šla
vse okoli hiše in prišla na mesto, kjer naj bi bilo darilo. Zelo me je razočaralo,
da darila tam ni bilo. Že sem hotela oditi, ko me mama ustavi in reče: »Poglej v
tla.« Pogledala sem in videla neko puščico. Mama mi je naročila, naj po puščicah
pridem do darila. Nisem vedela, da je mama ves čas hodila za mano. Ko sem prišla do svojega brata Boštjana, mi je še on dal namig: »Če pogledaš v peskovnik,
boš videla pismo. Preberi ga.« Tedaj sem vedela, za kaj gre. Vsak družinski član
me bo čakal na eni postaji. V peskovniku je bilo pismo, na katerem je pisalo, naj
grem na konec vrta. Ko sem prišla na mesto, kamor sem morala iti, me je tam
čakal moj mlajši bratec Primož, ki mi je dal nasvet: »Pojdi po vrtu do rastlinjaka
in tam dobiš nekaj.« Odšla sem. Pred rastlinjakom me je čakala Barbara, ki mi
je dala torto in rekla: »Tortne svečke ti kažejo, kam moraš iti. Le pozorno jim
sledi.« Grem in sledim svečkam. Pridem ravno pred svojega očeta, ki mi zaveže
oči in mi pove: »Sedaj imaš le eno nalogo. Trdno primi torto in se premikaj, kot
te bom vodil.« Malo me je bilo strah, da bi padla. Oče me je trdno držal. Jaz pa
sem trdno držala torto. Kar naenkrat vsi zakričijo: »Vse najboljše!!!« Odvezali
so mi oči in tam so vsi stali. Očitno so se dogovorili, da me na cilju vsi čakajo.
Pokažejo mi darilo. Tedaj od presenečenja zakričim: »Trampolin!« Tako sem
bila vesela, da sem torto skoraj vrgla po tleh. Moja družina je bila vesela, ker sem
bila tudi jaz vesela in ker so me zelo presenetili. Nato smo odšli v hišo, poklicali
še stare starše, in vsi skupaj smo pojedli torto.
To je bil moj najboljši rojstni dan. Bil je tudi poučen, saj sem se naučila, da
se nam lahko zgodijo lepi dogodki, če smo potrpežljivi.
Neža Škrlj, 7. b
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Skrivnostni rojstni dan
Pred nekaj leti sem si za rojstni dan želel kolo. Starše sem vprašal, če mi ga
bodo kupili. Ko so rekli, da bodo še razmislili, sem dobil upanje.
Na moj rojstni dan smo šli v Koper. Ko smo zavili v trgovino s kolesi, sem
dobil dober občutek. Stopili smo h kolesu, ki sem si ga želel. Videli smo ceno,
toda bilo je predrago. Po poti domov sem bil ves žalosten. Ko smo vstopili v stanovanje, sem bil zelo presenečen. Doma je bila zabava za rojstni dan. Čudilo me
je, ker nisem dobil nobenega darila. Nekaj čudnega se je dogajalo. Toda vseeno
je bila to odlična zabava. Postajalo je že temno. Vsi prijatelji so že odšli domov.
Šel sem v posteljo in zaspal.
Ponoči so me zbudili nekakšni čudni zvoki. Pogledal sem na uro. Bila je
polnoč. Čez nekaj časa so se čudni zvoki končali. Slišal sem samo še zapiranje
vrat dnevne sobe. Pomislil sem na roparje. Prestrašen sem poklical mamo. Ni
me slišala. Sam pa nisem hotel v dnevno, ker me je bilo preveč strah. Zato sem
spet zaspal.
Naslednji dan, ko sem bil še v postelji, sem slišal, kako sta se starša pogovarjala. Mama je očetu govorila, da je bil preveč hrupen in da je nekaj postavil
narobe. Nisem slišal kaj, ker je sestra ravno zazehala. Mislil sem, da vem, kaj je za
bregom. Preletel me je zelo dober občutek.
Hitro vstanem, stečem proti dnevni sobi, toda starša zapreta vrata. Vprašata me, če sem pripravljen. Rečem jima, da sem. Odpreta vrata. Zagledam kolo, ki
je stalo v dnevni sobi. Zelo sem se razveselil.

Starša sta mi vse razložila. Ko
sem jima v Kopru povedal, katero kolo
hočem, sta nalašč rekla, da je predrago. Vsi
prijatelji so namreč dali denar za kolo. To
torej pojasni zabavo brez daril. Povedala
sta mi tudi, da sta zvečer, ko so se trgovine
zapirale, ravno utegnila kupiti kolo. Ponoči sta ga tudi prinesla v dnevno sobo. To
so bili torej tisti čudni zvoki. Mama mi je
rekla, da se je, ko sem jo poklical, samo
pretvarjala, da me ni slišala.
Bil je zelo dober in skrivnosten
rojstni dan. Kolo je odlično. S prijatelji
sem se skoraj ves dan vozil z njim.
Matej Pugelj, 7. b
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Osmi razred

Akrostiha
Sanje
Sanje so odšle,
a ti si še vedno tu.
Resno te gledam,
a moje srce ne najde miru.
Morje zvezd na nebu žari,
ena se utrne, a ne od žalosti.
Že spet so tu sanje, moja uteha.
Naredijo vse,
a brez vidnega uspeha.
Res ne vem, kaj mi bo taka uteha!
Sara Mežnar, 8. b

Nastop
Res je težko
enkrat zablesteti.
Beda je to
enkrat zapeti.
Kako to narediš?
Ali se nič ne bojiš?
Danes končno na odru stojim,
enkrat zapojem in že blestim.
Krasno je to,
lepo mi je šlo.
Enkrat in še enkrat zaploskajo mi,
velik aplavz namenijo mi,
a še zmeraj lepo se mi zdi, ko sreča v očeh se iskri.
Rebeka Dekleva, 8. b
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Kako je z Rozamundo
Ko sem prišla v samostan, sem bila obupana. Moja edina ljubezen me ni
ljubila več. Svoje zgodbe najprej nisem želela povedati nikomur, čeprav so me
druge nune že stotič prosile, naj se izpovem, naj jim zaupam svoje najgloblje občutke, nisem povedala ničesar. Dolge noči sem prejokala in se smilila sama sebi.
In takrat sem spoznala, da sama ne zmorem več. Morala sem nekomu povedati,
se mu zaupati. Toda komu?
Ko sem nekega sobotnega jutra, kot po navadi, vstala iz postelje, se preoblekla in odšla k maši, sem tam začudeno obstala. Molila je le ena nuna. »To pa je res
čudno,« sem si mislila. Čisto počasi sem se odpravila k njej. Ko sem zagledala
njen, od joka zabuhel, obraz sem v njem zagledala sebe. Verjetno je, tako kot jaz,
vse noči prejokala, podnevi pa komaj kaj pojedla. Stopila sem k njej in jo vprašala: »Kaj je narobe?« Ni mi odgovorila. »Prosim, lahko mi zaupaš vse, kar te teži.
Tvoja zgodba gotovo ni slabša od moje,« sem znova poskušala. »A da ne? Potem
mi jo pa povej, nato pa bom jaz svojo povedala tebi. Res potrebujem nekoga za
pogovor. Ti ne? Jaz sem Maria!« Ko sem pogledala njene kot noč črne oči, sem
vedela, da ji lahko zaupam. Ko sem jo pogledala natančneje, sem sama pri sebi
pomislila, kako je lahko tako lepo dekle pristalo v samostanu in ali ni mogoče
lepša od mene. Te misli sem hitro odgnala, saj sem prisegla, da ne bom nikoli
več mislila na svojo lepoto. Po kratkem premisleku sem se oglasila: »Prav, povedala ti bom svojo zgodbo, če le obljubiš, da je ti ne boš povedala nikomur.« »Obljubim, da bom molčala!« mi je rekla in se vprašujoče zazrla vame.
Začela sem pripovedovati. Povedala sem ji, da sem živela v prečudovitem
gradu. Zamolčala ji nisem niti tega, kako sem zapeljevala fante. In ko sem prišla,
do zame najbolj občutljive teme, sem se ustavila. A ko sem opazila, kako
razumevajoče me gleda, sem hitro nadaljevala. Povedala sem ji za Ostrovrharja, kako zelo sem ga ljubila, kako je razdrl zaroko, ker je spoznal dekle,
ki naj bi bilo lepše od mene. Začutila sem, kako mi vroče solze polzijo po
licih in mi padajo v naročje. Takrat sta se najina pogleda srečala. V njenem
pogledu sem začutila isto bolečino, kot sem jo nosila sama. Objeli sva se
in se kar nekaj časa nisva spustili. Zdelo se mi je, kot da jo poznam že zelo
dolgo časa. In takrat sem jo spustila, se zazrla v njene temne oči in jo ogovorila:
»No, sedaj veš že skoraj vse o meni. Mislim, da je sedaj čas, da še ti poveš meni
vse, kar te teži.«
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Tako mi je povedala svojo zgodbo
in spoznala sem, da je jokala zaradi težave
enake moji.
Tistega sobotnega jutra sva postali
najboljši prijateljici. Razumela sem jo in
ona je razumela mene. Bili sva srečni in
kmalu sva pozabili na svojo bolečino.
Sara Mežnar, 8. b

Bilo je neke mrzle zimske noči. Rozamunda se je ravno odpravljala spat,
ko je nekaj močno zaropotalo po oknu. Prestrašeno se je obrnila proti ropotu.
Zagledala je obris visoke postave. Premagala je strah in stopila do nočne omarice, odprla predal in iz njega vzela lovski nož. Tako je s tresočimi rokami stopila
k oknu in ga odprla. Zagledala je temno postavo, ki se je obrnila proti njej in jo
pogledala naravnost v oči. Potem je iztegnila roko, v kateri je držala pismo. Ko
se je Rozamunda dotaknila papirja, je pošast izginila. Dekle je odprlo pismo in
ga prebralo. Pisala ji je Urška in jo povabila na obisk, saj je hotela postati njena
prijateljica. Rozamundi je začelo srce hitreje biti, saj ji je pisala tista slavna Urška,
s katero si je vedno želela postati prijateljica.
Rozamunda je takoj skočila na konja in odvihrala. Ob lipi na Starem trgu ni
bilo nikogar. Trikrat je potrkala po deblu, stopila ob lipo in odprl se je prehod pod
vodo. Skočila je vanj. Prišla je v veliko sobo, v kateri je sedela Urška. Objeli sta se.
Rozamunda je Urški podarila ogrlico, Urška pa Rozamundi zapestnico.
In zapletli sta se v dolg pogovor, ki je trajal več ur in se končal z obljubo, da naslednji teden pride Urška na obisk k Rozamundi. To je bil začetek dolgega in
iskrenega prijateljstva.
Vladimir Urh, 8. a
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Urška na plesu
Od nekdaj so lepi možje pod vodo sloveli,
al' lepšega od povodnega moža bilo ni nobenega.
Plavuti imel je močne kot brancin,
plavati je znal kot delfin.
Ko imeli so ples v podvodnem kraljestvu,
povodnega moža nobena za plesalca ni hotela,
s kopnega pod vodo je k njemu Urška prihitela.
Skupaj sta plesati začela
in se ves čas v krogu vrtela.
Odplešeta daleč od poda
in se v ribiško mrežo ujameta.
Ribič ju ven povleče in misleč,
da sta ribi, v pločevinko ju da,
naslednji dan ju v Tušu proda.
Nik Savo Štemberger Valenčič, 8. b
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V mestu začel se je rokerski ples.
Vrteli so se v ritmu roka in popa,
disko luči so žarele s stropa.
Tu bilo je veliko mladine
pa tudi nekaj šepave starine.
Vrteli so se,
dokler jih niso noge zapekle
in jim tudi otekle,
zato so šli malo posedet
in nekaj zapet.
Tam pri mizi sedela je Uršika zala,
polt svetla, a temni lasje.
Vsak moški si take želi,
a ona vsa potrta sedi
in čaka tipa, se zdi.
Kar naenkrat na prizorišče pripelje bel porche,
iz njega stopi tip, vreden Uršike.
Črn suknjič in metuljček okrog vratu,
polizani lasje, cigara v ustih
pa gre hojla dru.

Pa tip reče:
»Alo, bend, a bo že kej!
Dej, eno zaigrej!«
Je boben zabobnel,
saksofon je zapel,
kitara zaigrala,
vse skup je bla ena štala.

Sedela je Urška pod lipo na Placu.
Hotela je plesati polko al' valček
ter spiti šnopčka en malček.

Med plesom sta proti avtu zavila,
naglo vanj skočila in se odpeljala.

Tip pelje jo k jezeru na čevape in krompir,
zraven pa eksata pir.
Potem pijana gresta plavat in
na plažo se zabavat.

Zjutraj so krožile govorice o tem,
da našli so avto v jezeru globokem.
V njem bila potnika sta dva,
ki sta na žalost bila podobna mrtvecama.
Doris Pirih, 8. a

Potem zagleda audi,
v njem pa tipa in reče:
»To je mašina, ne pa kripa!«

Z vso močjo pridrvijo rešilci,
za njimi pa izkušeni gasilci.
Po turško so hoteli rešiti Urško,
a ta se je utopila
in se nikdar več vrnila.
Kje tip je, se ne ve.
Morda katera sreča ga še.
Eva Smrdelj, 8. a

Urška vzklikne:
»Oh, končno tip, vreden mene!«
On pa se ji približa in reče:
»Ej, bejba, se greš mal 'zavrtet',
da te podplati ne bojo začel' srbet'?«
Tako urno sta po podu zletela,
kot da bi nebesna krila imela.
Celo bend je obstal
in ju z odprtimi usti občudoval.
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Vsa dekleta in vse žene
so ves čas se pritoževale,
marsikatero besedo so Urški rekle,
a Urša jih poslušala ni,
po svoje hitela je tja v tri dni.
Bila je prelepa, a tudi prelena,
pri mnogih ljudeh ni bila zaželena.
Moške je rada zavajala
in v sumljive družbe zahajala.
Zato je nesramna postala,
ves čas se je samo bahala.
V nedeljo popoldan na Starem trgu
ji mladenič prelepi nekaj svetlečega poda.
Urška je svetlo ogrlico ujela.
Začela je proti mladeniču teči,
ta pa je hotel ravno nekaj reči.
Eden proti drugemu sta pohitela
in se močno močno objela.
Plesati sta začela,
urno sta se vrtela,
zraven pa pesmico pela.
Drugi vsi so na trgu obstali,
niti godci glasu niso več dali.
Mladenič se začel je prepirat',
saj glasba začela je umirat'.

Kričal je in se tako na glas drl,
tudi z Urško se je skoraj sprl.
Vsem ljudem v kosti prišel je strah.
Možak je opomnil plesalce in godce,
naj se ne spravijo nanj,
ker bo svet poln hudobnih sanj.
Nato je Urško prijel za pas
in zakričal na ves glas,
da so tla se močno zatresla
in ljudi stran odnesla.
Urško je najprej bilo strah,
zato njena ogrlica spremeni se v prah.
Mladeniču rep in peruti so zrasli.
nato se predstavi in pravi,
da jo pozna že od lani.
Reče ji mnogo besed,
ki hladne so kot led.
Pove, da je povodni mož,
nato jo pusti na obali širni
blizu valov, ki bili so nemirni.
Rekel ji je lahko noč
in odšel daleč proč.
Nihče je ni pogrešal.
Vse se je vrnilo na staro,
ljudje strah so pospravili v omaro.
Urše niso videli nikoli več
in to je bilo vsem všeč.
Sandra Vujković, 8. b
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Naši pogovori

Bivši nogometaš
Za pogovor sva zaprosili Matevža Sakelška, uspešnega nogometaša in priljubljenega učitelja na naši šoli. Izbrali sva ga, ker sva tudi midve navdušeni nad nogometom in sva ga hoteli malo povprašati o nogometu in njegovem življenju.
Kako ste preživeli otroštvo? Ste radi hodili v šolo? Ste se družili
z vrstniki?
Ko sem bil majhen, sem se rad družil z vrstniki, v šolo pa nisem kaj preveč
rad hodil.
Kdaj ste se odločili, da boste igrali nogomet? Kdo vas je zanj
navdušil?
Zdel se mi je lep in sem se kar sam vpisal v klub v petem razredu osnovne šole.
Kje ste nadaljevali šolanje po osnovni šoli? Kako ste usklajevali šolanje in
študij s treningi?
Po osnovni šoli sem šolanje nadaljeval na gimnaziji v Sežani, na treninge sem
hodil takoj, ko sem končal pouk, in sploh nisem imel časa za kosilo, tako da
sem ga zaužil komaj okoli 18. ali celo 19. ure.
Kdaj ste bili kot nogometaš najbolj srečni?
Najbolj sem bil srečen, ko je šlo ekipi dobro, ko smo osvojili turnir in ko
smo šli v drugo ligo.
Ali se sedaj, ko ste športni pedagog, še vedno ukvarjate z nogometom, vas igranje še veseli?
Sedaj igram bolj malo, in sicer zaradi poškodbe, ampak še vedno me igranje veseli.
Ali imate kakšne neuresničene želje?
Moja neuresničena želja je, da bi zaigral na velikem stadionu.
Kaj bi svetovali dekletom in fantom, ki bi radi uspeli v nogometnem svetu?
Svetoval bi jim, naj redno hodijo na treninge, veliko trenirajo in se predvsem
trudijo uspeti.
Aurora Kuliqi, 8. b, in Eva Smrdelj, 8. a
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Pogovor z mojo mamo
S svojo mamo se večkrat pogovarjam, saj je zanimiva sogovorka. Tokrat
sem jo povprašala o njenem otroštvu, izbiri poklica in njenih skritih željah.
Kje si se rodila in kako si ta kraj doživljala skozi otroške oči?
Rodila sem se v Ljubljani in del življenja preživela v Šiški. Ljubljano sem doživljala kot kraj, v katerem živim, nisem si belila glave, da sem občanka glavnega
mesta Slovenije. Tudi v tistem času, v času, ko smo bili še v Jugoslaviji, pa tudi v
prejšnjem stoletju, je bilo življenje mnogo lažje in, vsaj meni se tako zdi, veliko
lepše kot sedaj. Živela sem v bloku. V Kosezah je bilo veliko otrok, ki smo se
dobivali zunaj in se tam igrali razne igrice. Današnji otroci pa so prikrajšani za
to, saj so okupirani z računalniki, tablicami, televizijo. Igrali smo se gumitvist, zemljo krast, lovili smo se, se skrivali, skakali smo polžka in ristanc … Hodili smo
na igrala, se gugali, se igrali s frnikolami ... Res bili so enkratni časi! Današnji
otroci pa tega ne poznajo, saj jih je sodobna tehnologija prežela nase, tako da
niti ne hodijo več ven in se ne igrajo z vrstniki, pač pa obsedijo pred televizorjem, računalnikom in so nekako v svojem svetu osamljeni, izolirani.
V družini mi je bilo najbolj všeč, ko smo ob nedeljah obvezno šli na sprehod
okoli Koseškega bajerja, pa po PST-ju (včasih se mu je reklo Pot spomina in
prijateljstva), kjer se je sprehajalo in se drugače rekreiralo veliko ljudi. Videl si
nasmejane ljudi, ki so kramljali s prijatelji, znanci, sorodniki ... Danes pa vidiš na
obrazih le mrkost, osamljenost, žalost. Imela sem še eno prednost.
Ob vikendih in med počitnicami smo hodili na Gorenjsko, kjer sem spoznavala tudi drugačno življenje – življenje na podeželju. Ob vikendu smo imeli
sadovnjak, vrt, kjer sem pomagala stari mami pri opravilih pa tudi za rože sem
skrbela. Sosedovi so imeli kmetijo, tako da smo jim občasno, ko so imeli večja
kmečka opravila, kot so košnja trave ipd., pomagali.
Spominjam se norčij, ki smo jih s sosedovimi otroki uganjali/naredili: rabutali
smo češnje, pa sosedovega telička smo peljali na sprehod, saj je bil revež res
ubog, ko je bil toliko časa v hlevu. Prav tako smo pobirali kokoši, saj nismo
želeli, da bi bile mokre in bi jih zeblo .... Pa še in še bi lahko naštevala ... Hja, res
veliko je bilo dogodivščin, ki sem jih preživela na podeželju ... Res nepozabno je
bilo obdobje ob vikendih in počitnicah, takrat je bilo zame pravo življenje!
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Kje si obiskovala srednjo šolo?
Prav tako kot osnovno šola sem tudi srednjo obiskovala v Ljubljani, vendar
slednjo v drugem delu mesta. Ta predel se je razlikoval od Kosez po tem, da so
bile Koseze miren in zelen predel, medtem ko je bila Poljanska cesta veliko bolj
hrupna, polna betona, prometa ...
Zakaj si se odločila za ta poklic?
Po osnovni šoli se mora vsak otrok odločiti, kam se bo vpisal v srednjo šolo, jaz
sem se odločila za srednjo upravno in administrativno šolo, saj me gimnazija ni
veselila – tam dobiš le neko bolj splošno znanje, ki pa ti ni v pomoč, saj se nisi
izučil za noben poklic, ki bi ga lahko potem, v kolikor ne bi želel iti na fakulteto,
opravljal. Jaz sem se odločila za 4-letno izobraževanje in po končanem šolanju
sem pridobila poklic upravni tehnik. Ta poklic, po mojem mnenju, omogoča
veliko, saj pridobiš znanja iz upravljanja, v veliko pomoč je v današnjem času
tudi desetprstno slepo tipkanje, znanje tujih jezikov ... Ta poklic lahko opravljaš
tako na upravni enoti, občini, v administraciji v podjetjih ... Jaz sem pripravništvo opravljala v kadrovski službi in si pridobila še veliko praktičnih znanj, ki
jih v šoli ne pridobiš. V moji l8-letni karieri sem spoznala, da sem se pravilno
odločila za poklic, saj me delo z ljudmi osrečuje, sploh pa mi veliko pomeni, da
lahko veliko dobrega naredim tako za samo podjetje kot tudi za posameznika.
Imaš kakšne neuresničene želje?
Vsak ima neke želje, po katerih hrepeni in ga vlečejo naprej ... Tako kot za novo
leto, ko se zaobljubimo, da bomo nekatere stvari popravili, tako si jaz vsako leto
nekaj novega zaželim in zasledujem zastavljeni cilj, dokler ga ne dosežem. Moja
največja želja je, da bi moji otroci zrasli v zdrave osebnosti, se odločili za pravi
poklic, ki ga bodo z veseljem opravljali, za službo, v kateri se bodo dobro razumeli in delo tudi z veseljem opravljali ... Želim si, da bi bili moji otroci srečni,
zadovoljni, veseli in predvsem, da se bodo lahko obrnili name takrat, ko jim bo
tako lepo kot težko!
Katja Bajec, 8. b
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Šolanje skozi čas
Pogovarjala sem se s svojo babico Marto Slavec, ki mi je pripovedovala o
svojem šolanju in poučevanju, saj je bila po poklicu učiteljica.
Kakor si mi že večkrat povedala, prihajaš z Bača iz družine s štirimi
otroki. Kako ste živeli takrat?
Med vojno so Nemci ubili mojega očeta, ki je bil aktivist. Takrat je bil najstarejši
otrok star šest let, najmlajši pa dve leti. Mama nas je težko preživljala, vendar smo
bili zelo ubogljivi. Doma smo morali pomagati pri hišnih opravilih in na polju.
Kljub vsem težavam pa vas je mati vse štiri poslala v šolo, kjer ste se
marljivo učili. Prosim, povej mi, kako je potekalo šolanje v osnovni šoli
v letih 1945–1955?
Seveda, kljub težavam smo bili učenci takrat bolj marljivi, kakor so učenci sedaj.
V razredu nas je bilo 30–40. Nosili smo preprosto šolsko uniformo oz. halje. Če
nismo imeli naloge ali nismo bili pridni, smo morali ostati po pouku. Najstrožji
učitelji pa so nas kaznovali z udarcem po prstih s palico.
Če bi nas učitelj tako kaznoval, bi bil gotovo odpuščen. Po končani
osnovni šoli si šolanje nadaljevala. Povej kaj o tem.
Le peščica vseh, ki so končali osnovno šolo, je šolanje nadaljevala. S sestro
Kristo sva bili prvi, ki sva obiskovali učiteljišče, brat Tone pa je bil prvi, ki se je
usposabljal za inženirja kmetijstva.
Osredotočiva se na tvoje šolanje na učiteljišču v Tolminu. Povej mi,
kako so tam učitelji ravnali z vami?
Vsem lahko povem: »Tolmin je bil moj drugi dom.« Učitelji so nas spoštovali, niso
nas fizično kaznovali, vse smo reševali s pogovorom ... V vseh petih letih so nam
dali veliko znanja, ki sem ga nato prenesla na svoje učence kot učiteljica. Ko sva
zaključili srednjo šolo na tolminskem učiteljišču, sva bili s sestro zelo spoštovani.
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Ali ste po končanem študiju dolgo iskali zaposlitev, kakor jo sedaj iščejo
študentje?
Zaradi pomanjkanja visoko izobraženega kadra sem delo dobila takoj po končanem študiju. Moja prva služba je bila celo istočasno v dveh šolah: Knežak in
Koritnice. Ker je bilo učiteljev zelo malo, sem morala delati dopoldne v Koritnicah in popoldne v Knežaku.
Katero šolo pa si potem obiskovala ob delu?
Obiskovala sem Pedagoško fakulteto v Ljubljani, kjer sem uspešno diplomirala
in postala učiteljica razrednega pouka.
Če se ne motim, si nato začela delati v Postojni. Kako si ravnala z učenci in v kakšnem odnosu si bila z njimi?
Z učenci sem imela zelo lepe odnose. Otrokom, ki so imeli probleme z učenjem, sem nudila dodatno pomoč, posvečala sem se jim tudi izven delovnega
časa in jim svetovala, kako se lažje učiti. Večkrat sem tudi predavala ostalim učiteljem, kako pravilno delati z otroki. Imela sem kar 45 vzgojno-učnih nastopov.
Veliko ljudi, ki jih srečamo, ko se kam odpravimo, te vedno pohvali kot
dobro učiteljico. Kaj si misliš o šolanju v sedanjosti?
Ja, Klara, to je pa res. Še vedno srečujem svoje bivše učence, s katerimi sem
preživela vesela ter poučna osnovnošolska leta. Vedno se pozdravimo in
poklepetamo. Opažam, da danes odnosi med učitelji in učenci niso več
tako tesni. Učenci ne spoštujejo učiteljev, ne cenijo znanja, ki jim ga
želijo učitelji prenesti in jih pripraviti na življenje. Prav tako pa mislim,
da bi se tudi učitelji morali bolj potruditi in se približati učencem.
Najlepša hvala, da si z mano delila svoje spomine na otroštvo in
mišljenje o šolanju skozi vsa ta leta tvojega življenja.
Hvala tudi tebi, da si me izbrala za pogovor. Upam, da boš prenesla moje besede naprej.
Klara Krebelj, 8. b
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Osnovna šola nekoč
Ker me je zanimalo, kakšne so bile osnovne šole nekoč, sem naredila intervju s svojo babico Vojko Pirih.
V katerih letih si obiskovala osnovno šolo? Koliko let je takrat potekalo
osnovnošolsko izobraževanje?
V šolo sem odšla, ko sem bila stara šest let. Hodila sem v samostansko šolo, bila
sem polgojenka − cel dan sem bila v šoli, le spat sem šla domov. Osnovna šola je
takrat trajala pet let, nato so sledila tri leta gimnazije. Vse skupaj je bilo podobno
osemletki.
Koliko učencev je bilo v razredu? Ste bili vsi enake starosti?
V nižjih razredih je en razred štel približno 40 učencev, v višjih pa malo manj,
ampak vseeno so bili razredi številčni. Stari nismo bili enako, saj sta bili skupaj
dve generaciji otrok.
Kakšne pripomočke ste imeli takrat: mislim na knjige, zvezke, pisala …?
Imeli smo navadne zvezke in učbenike, podobno kot jih imajo učenci danes. Pisali smo s peresniki, ki smo jih namakali v črnilu. V mizi je bila narejena jamica,
da smo vanjo lahko dali posodico s črnilom, ker pa se nam je včasih polilo, smo
imeli prav posebne papirje − pivnike, ki so pili črnilo.
Ste takrat nosili šolske uniforme? Ali je bilo predpisano, kako morate
biti oblečeni?
Da, morali smo biti posebno oblečeni, in sicer: deklice so nosile bele haljice,
okrog vratu so imele barvan ovratnik, dečki pa so imeli kot nekakšne črne predpasničke. V šoli smo bili vsi obuti v copate.
So bili učitelji strogi, zahtevni? Kako ste se morali učenci vesti v šoli?
Ja, bili so strogi in zahtevni, učili so nas olike in bontona, nismo se smeli pregovarjati, vsi smo morali biti pridni, tako fantje kot dekleta, med seboj se nismo
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prepirali in se norčevali. Če pa nismo ubogali, smo bili kaznovani, morali smo iti
v kot ali smo bili tepeni po prstih, dobili smo celo opomin. Takrat je bila najhujša kazen ukor, če si zbral tri opomine, si ga dobil.
Ste imeli veliko domačih nalog, ste se morali veliko učiti?
Domačih nalog je bilo še kar veliko, včasih so bile težke in jih nismo znali rešiti.
Glede učenja pa je bilo tako kot danes, posebnost je bila ta, da nismo
pisali te-stov, več je bilo spraševanj. Učitelji so ocenjevali našo pisavo,
imeli smo lepopisje.
Danes se na šoli učimo dva tuja jezika: angleščino
in italijanščino. Ste se tudi vi učili kak tuji jezik? Ste
imeli športno vzgojo?
Učili smo se italijanščine in srbohrvaščine, v višjih razredih
pa tudi ruščino. Športno vzgojo smo imeli. Danes imate učenci
višjih razredov biologijo, včasih smo temu rekli prirodopis.
Šolarji lahko v šoli naročimo malico, celo kosilo. Kako je
bilo s tem včasih?
Malico smo morali nositi od doma, bila je skromna, npr. jabolko in košček kruha, včasih smo si med kruh dali celo sladkor. Kosilo smo notranji gojenci dobili
v šoli, drugi pa so šli jest domov.
Ste pripravljali kakšne šolske prireditve, npr. ob praznikih ali ob koncih
šolskega leta?
Da, prirejali smo jih predvsem ob koncih šolskega leta, imeli smo razne igre,
nastope z instrumenti …
Doris Pirih, 8. a
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Življenje nekoč in danes
Moja prababica Ana Tomšič se je rodila v petčlanski družini leta 1926
v Poljanah pri Podgradu. Sedaj živi v Ilirski Bistrici. Odločila sem se, da
opravim intervju z njo, ker me je zelo zanimalo njeno otroštvo in življenje
v preteklosti nasploh, pa tudi njeno mnenje o otroštvu in mladini danes.
Čeprav sva si v sorodu in je precej starejša od mene, mi je vseeno dovolila,
da jo med pogovorim tikam.
Kakšna je razlika med današnjim časom in časom nekoč?
Velika razlika. Nisem imela denarja, dokler nisem začela delati. Morala sem si
zaslužiti za obutev in obleko, danes pa imajo otroci te stvari za samoumevne,
čeprav imajo mladi več svobode kot nekoč. Ko sem prišla iz šole, sem morala
pasti krave, delati na njivi, hoditi v gozd z očetom po drva ... Nekoč je bilo več
revščine kot danes. Mi nismo imeli kuha, saj je bilo zelo malo pšenice. V Trstu
smo prodajali drva in krompir, da smo lahko kupili moko.
Kakšno je bilo tvoje otroštvo?
Igrali smo se čez dan, ker zvečer ni bilo luči. Naše igrače so bile palice, kamenčki. Ob nedeljah pa smo s sestrami šivale. Jaz sem imela zelo malo svobode. Do
štirinajstega leta nisem smela hoditi po vasi. Očeta smo morale spoštovati, saj
je bil zelo strog. Razlog za njegovo strogost pa je bil ta, da je bil nekoč vojak.
Veliko sem morala tudi delati. Med delom se s sestrami nisem smela zabavati in
smejati.
Kakšna je bilo tvoje šolanje v primerjavi s šolanjem danes? Ali so bili v
tistem času učitelji strogi?
V šolo smo hodili od šestega do trinajstega leta. Šolanje je bilo obvezno. Razred
si lahko tudi večkrat ponavljal, saj je osnovna šola imela samo pet razredov.
Pouk je potekal v italijanskem jeziku. Moj učitelj je bil Italijan in je bil zelo strog.
Če nisi odgovarjal na vprašanja v italijanščini, si jih dobil s palico.
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Kakšna se ti zdi mladina zdaj in nekoč?
Mladina je nekoč veliko delala in veliko prepevala. Obdelovali smo zemljo,
skrbeli za dom, pomagali staršem. Delali smo, čeprav za to nismo dobili plačila.
Danes mladina ne naredi nič zastonj. Zdi se mi, da premalo pomaga staršem in
skupnosti. Včasih smo otroci odrasle bolj spoštovali kot danes.
Ali se ti zdi, da dandanes ljudje delajo več ali manj kot včasih?
Če smo želeli preživeti, smo si morali hrano pridelati. V našem času sploh ni bilo
služb. Od leta 1948 naprej so se začeli ljudje zaposlovati v tovarnah, tudi kmetje
so morali v tovarno. Tako je pri nas zastalo vse kmetijstvo. Danes ljudje ne obdelujejo več zemlje, služb pa je čedalje manj. Ljudje so se navadili, da se lahko vsako
stvar kupi v trgovini. Zato tudi današnja mladina ne more razumeti, da si je treba
vse pridelati z rokami. S tem mislim, da se je treba za vsako stvar potruditi.
Kateri poklic pa si opravljala ti?
Opravila sem tečaj knjigovodstva. Nekaj časa sem delala v pisarni. Kasneje sem
bila blagajničarka v mesnici. Na koncu sem pristala v kuhinji kot kuharica.
Zakaj si se odločila, da boš ostala kuharica?
Ker sem rada kuhala, ker sem uživala v tem delu in ker so bili moji gostje zelo
zadovoljni. Še danes se starejši ljudje spomnijo mojih njokov z golažem.

Ali se ti zdi, da smo danes Slovenci
bolj ali manj srečni kot nekoč?
Zdi se, da so tisti, ki so hitro prišli do
denarja, bolj srečni. A samo na videz, saj
vse prihaja na dan. Ljudje, ki so ostali brez
služb, so žalostni, ker nimajo denarja za
preživetje, čeprav ne po svoji krivdi.
Kakšen bi bil tvoj nasvet mladim
danes?
Učite se, da boste lahko pomagali
staršem. Če boste kaj znali, boste kam
prišli, drugače ne. Učite se tudi delati
in zaslužiti za stvari, ki bi jih radi imeli.
Spoštujte drug drugega. Mladi morate
biti danes zelo pazljivi, da ne boste zašli
na stranpoti.
Hvala za prijeten pogovor.
Pia Jenko, 8. b

Če bi imela na izbiro ostati v tem času ali pa se vrniti v čas svoje mladosti, kako bi se odločila ?
Odločila bi se za današnji čas, saj imajo ljudje danes boljše pogoje za šolanje in
tudi za življenje kot nekoč. In to kljub temu, da smo v času ekonomske krize. Le
več bi morali delati. Naučiti bi se morali delati na vrtu in si sami pridelati hrano.
Ali pogrešaš tiste stare čase, ko si bila mlada?
Pogrešam jih. Pogrešam svojega očeta in kmetijo. Ljudje smo bili bolj preprosti,
bolj smo si pomagali med seboj. Na vasi smo bili zelo povezani. V tistih časih so
bili ljudje bolj prijazni in bolj pošteni.
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Na pogovor sem povabila košarkarja
KK Plama-Pur Ilirska Bistrica, šestindvajsetletnega 198 cm visokega Korošca
Adina Kavgića, ki nosi majico s številko 6. V sezoni 2013/14 je novinec v
košarkarski zasedbi domačega kluba
in že takoj se je izkazal kot zelo pomembna okrepitev, hkrati pa s(m)o ga
tudi navijači vzeli za »svojega« zaradi
njegove borbenosti, delavnosti, predanosti
in skromnosti. Do sedaj je igral v Slovenj
Gradcu, Dravogradu, Grosupljem in
Portorožu, znan pa je tudi po igranju
ulične košarke, saj je državni prvak, bil
pa je tudi član slovenske reprezentance
na turnirju v Moskvi leta 2009. Na
tekmi 9. kroga 2. SKL v Kopru je s statističnim indeksom 50 izenačil absolutni
rekord lige. Na vprašanje, zakaj sem
si izbrala ravno njega, lahko brez
pomislekov odgovorim − zato, ker je
šele letos prišel v naš klub in je
že pomemben člen njegovih
uspehov. Pogovor sva
opravila 21. decembra
2013 v ilirskobistriški
športni dvorani po tekmi
10. kroga 2. SKL med
domačo ekipo Plama-Pur
in gostujočo ekipo Radenska Creativ iz Murske Sobote, ki so jo dobili »naši«
košarkarji z izidom 89 : 64.
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Ko sem bil majhen, sem si želel postati
astronavt
Zakaj si se odločil ravno za ta šport in kdo te je navdušil?
Košarka je bila zadnja v vrsti športov, prej sem se preizkusil v nogometu, rokometu, odbojki, karateju, tenisu ... Na koncu sem si rekel, gremo 'poskusit' še
košarko, čeprav ta pri nas ni bila kdovekako razvita, čeprav sem jo že od nekdaj
igral doma, na ulici pred blokom. Navdušil me je moj bratranec, ki je nekaj
malega starejši, košarko pa smo cele dneve igrali zunaj.
V katerem klubu si začel igrati in kdaj?
Igrati sem začel v slovenjegraškem klubu, mislim pa, da sem bil star 14 ali 15 let.
Katero osnovno šolo si obiskoval in kje si šolanje nadaljeval?
Obiskoval sem Prvo osnovno šolo v Slovenj Gradcu, do katere sem pešačil vsak
dan dve minuti. Potem sem opravil gimnazijo, nakar sem se vpisal na
fakulteto. Zdaj jo zaključujem, napisati moram še diplomo, študiram pa
geografijo.
Kdo je bil tvoj vzornik, ko si bil v mojih letih?
Že od nekdaj sta bila moja vzornika oče in mama, kar pa zadeva košarko, sem vedno občudoval čarovnije, ki jih je ustvarjal
Michael Jordan.
Si imel kdaj hujšo poškodbo, zaradi katere nisi mogel
igrati?
Mislim, da vsak, ki se malo bolj resno ukvarja s katerimkoli športom, ne uide poškodbam. Imel sem zlomljeno stopalo, strgane
vezi, nekaj operacij gležnja, kolena. Klasično.
Zasedaš igralno mesto krilnega centra. Zakaj ravno to?
Na začetku, ko sem bil mlajši, sem bil vedno eden višjih, take trenerji
potisnejo pod koš.

Koliko treningov imate na teden, koliko časa trajajo in ali so naporni?
Treniramo štirikrat na teden, prosti so samo četrtki. Treningi trajajo od ene ure
in pol do dveh, odvisno od tega, kateri dan je. Na začetku tedna se dela malo
bolj naporno, in sicer več tečemo. Proti koncu tedna pa je na sporedu malo več
»šuta« (meta), sledi priprava na nasprotnika. Ni nekaj hudega.
Na ligaški tekmi v Kopru (14. 12. 2013) si dosegel 28 točk, pod obema
košema pa si bil nepremagljiv (24 skokov). Kaj je botrovalo temu uspehu?
Celotna ekipa. Jaz še nisem videl, da bi en igralec premagal pet nasprotnih, tako
da če ti igralci dobro podajajo, če te najdejo na pravem mestu, potem tudi ni težko
zadeti. Kar se pa skokov tiče, pride dan, ko ti pade žoga v roke, kamorkoli stopiš.
Kako te je sprejela ilirskobistriška ekipa kot novinca v letošnji sezoni?
Tu se počutim kot doma oziroma še boljše.
Se s trenerjem Martinom Novakom in soigralci dobro razumeš?
Ja, tu so res vsi odprti, prijazni, prav neverjetno je. Doslej nisem našel česa, kar
bi me v tem pogledu motilo.
Ti ob tako napornem tempu tekem in treningov sploh ostane še kaj časa?
Se najde. Vse se še da. Ob šoli in košarki me zanima tudi še kaj drugega. Organizirati se moraš. Pravim, da se marsikaj da, če se le hoče. Za vse obstaja zdrava meja.

Kje se vidiš po končani košarkarski
karieri?
Vedno me je veselilo delo z ljudmi, kaj pa
bo to pomenilo, bomo videli. Rad bi delal tudi z mladimi tako, kot delam sedem,
osem let poleti, vsako leto v košarkarski
šoli ... Če bo mogoče, bi rad počel kaj podobnega, če mi bo le čas dopuščal.
Ali imaš še kakšno neuresničeno željo?
Samo eno? Ogromno jih imam. Želje so.
Ko si mlad, jih moraš imeti, so nenakšna
gonilna sila v življenju. Veliko jih je.
Ali si uresničil tiste iz mladosti?
Vseh ne. Ko sem bil majhen, sem si želel
postati astronavt. Mislim, da to nikoli ne
bom, ampak sem do zdaj zelo zadovoljen s
tem, kar sem si izbral in kar se je uresničilo.
Adin, hvala za pogovor!
Manca Vodopivec, 8. a

Koliko tekem si že odigral in katera ti bo vedno ostala v spominu?
Uuuh, tekem…? Ugibam, OGROMNO. Nikoli jih nisem štel. Da bi izpostavil
eno tekmo? Rad se spominjam ulične košarke zato, ker greš marsikam, marsikaj
vidiš. Nekaj novega, nekaj posebnega. Težko bi izpostavil eno tekmo, veliko jih je.
V katerem klubu bi rad igral, če bi lahko izbiral?
Igral bi za Chicago Bulls v devetdesetih letih, skupaj z Michaelom Jordanom, tudi
če bi samo žoge podajal (smeh). Sicer pa mi je zaenkrat v Sloveniji čisto super.
V domači dvorani je vedno veliko navijačev. Ali ti je všeč podpora s tribun?
Če izvzamem Olimpijo in Krko, je tu največ gledalcev ne tekmah. Za tukajšnje
navijače imam same pohvalne besede. Spodbujajo nas ves čas. Vem, da mogoče
tekme, ki jih dobimo za 30 točk niso najbolj zanimive za gledalce, ampak ko se
zmaguje, je vse v redu. Ni važna razlika v koših, šteje le zmaga.
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Deveti razred

Šolske
Tam stoji ogromna siva gmota,
polna mučenja, trpljenja in ropota.
Za njo cerkev,
pred njo lekarna,
v kateri se samo tarna.
Od osmih do poldne
z odmori vmes.
Konča se šele opoldne
ali še čez.
Mučenje vsakodnevno,
celih devet let.
Z leti postaja samoumevna
kot brezupna zaporniška klet.
Slovenščina, matematika
pa še zgodovina,
Vodnikova pratika
in aritmetična sredina.
Pa kam z biologijo?
Kaj mi bo Kette,
če v moji glavi kemijo
nosijo pete!
Pa vendar! Hočeš, nočeš,
hoditi v šolo je obvezno.
Lahko ti vsak dan jokaš
in vsako leto bolj stokaš.
Hoditi v šolo je obvezno!
Eva Štefančič, 9. b

Od osmih do ene,
od osmih do ene
so majhne klopi lesene
že vse zasedene.

Od osmih do dveh,
od osmih do dveh
nas učitelji silijo v klopi sedet.
Od osmih do dveh,
od osmih do dveh
kljub vročini pisalo mora pet.

Učimo se, fantje in dekleta,
šola nam zelo veliko obeta.
Roke bolijo nas že od pisanja,
čeprav nam se o šoli veliko ne sanja.

Pol dveh,
pol dveh
nas iz zapora spuste.

Po enih gremo domov,
saj je že čas, da se rešimo okov.
Ko se učimo in zunaj je lepo vreme,
volje nimamo več nobene.

Pol treh
vsi že na avtobus hite.
Od osmih do treh,
od osmih do treh
švigajo nam modre črke v očeh.

Klavdija Šmigl, 9. a

Tjaša Turco, 9. a

Od sedmih do dveh,
od sedmih do dveh.
Pouk se začne,
pouk se konča.
Od sedmih do dveh
vsi izmučeni smo že.
Od štirih do šestih
domov se učit.
Od štirih do šestih
nalogo napisat.
Od štirih do šestih
šola, šola v očeh.
Nina Pecman, 9. a
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Oh, kako je ...
Čokoladi

Krofom

Mavrici

Kako pregrešno dobra!
Slajša kot marmelada!
Drznejša kot kobra!
Ko se v ustih mi topiš,
vedno boljša se mi zdiš.

Zlati planetki
z belim obročkom na sebi
se na krožniku bahajo.
Odišavljeni s posebnim parfumom,
posuti s sladkorjem
se sladko smehljajo.

O, prekrasna mavrica!
Kot nežna pravljica
čez nebo se razprostiraš,
skozi oblake temne ti prodiraš.

Meta Božič, 9. b

Nezavedno moja roka
seže po njih.
Odprem usta
in začutim njihov nežni dotik.
Grižljaj za grižljajem
se v ustih stopi in
kar naenkrat krofov več ni.
Petra Valenčič, 9. b

Barve te prelepe
stopijo še ledene kepe.
Ena ob drugi
vsaka po svoji strugi.
Vijolična se z modro igra,
zelena spi v naročju neba.
Rdeča vedno se jezi,
rumena pa se ji smeji.
Dež pada mi na lica,
ko te gledam, kraljica.
Sredi travnika ležim,
v mavričnih sanjah se utopim.
Eva Štefančič, 9. b
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Lisica > zajec >ptič = 0 Kons
Desno od lisice stoji zajec.
Levo od zajca stoji lisica.
Lisica = lačna.
Zajec je večji kot ptica.
Lisica pohrusta zajca.
Zajec = 0.
Lisica< njena lakota.
Na vrsti je ptič.

Matematika in fizika
super sta nadlogi.
Pitagora in Aristotel
najboljši sta duet.
Pitagora izumi Pitagorov izrek.
Potem je tu še Einstein.
Učiteljica se jezi.
Ah, meni matematika
ne diši.
Urša Kosič, 9. b

1+1= 2,
3 - 2 = 1.
Lisica = sita = lena.
Eva Štefančič, 9. b

93

Potovalci
Dnevnik potovalca
Dan 1
Danes sem odšla od doma.
Priznam, malo me je strah vsega, zdaj
ko sem odšla. Ko sem se odločila za
odhod, sem imela v glavi samo svetlo
prihodnost. Nisem niti za trenutek
pomislila, da bi šlo na potovanju kaj
narobe ali da bi bilo, ko bom prišla na
drugo stran oceana, še slabše kot tukaj.

Dan 4
Kot sem že včeraj napisala, smo
se vozili po Avstriji. Danes je tukaj
tako lepo vreme, sončno. Ko gledam
pokrajino, se počutim svobodno, kar
želim si ostati tukaj. Tam pa tam zapiha
vetrček. Vse bi dala, da bi bil vsak dan
tak. To je bil skoraj edini dober občutek v teh dneh, a je kmalu minil.

Dan 2
Zdaj ko potujem v daljno Nemčijo, se počutim krivo, saj sem mamo,
očeta in sestro zapustila v skoraj razpadli hiši. Ampak, sem pomislila, če
sem odšla od tam, jim bo bolje. Saj jim
bom vsak mesec poslala denar. Pa spet
so se v mojo glavo prikradli grozni
občutki.

Dan 5
Danes smo že v Nemčiji. Še
dober dan pa bomo prispeli na cilj. Že
odkar sem se zbudila, čutim slabost.
Čutila sem ogromno lakoto, jedla
nisem namreč že tri dni. Tiho, malo
prestrašeno žensko, ki je bila z menoj
v vozu, sem vprašala za košček kruha.
Nasmehnila se je in mi ga podarila. Ta
dan je minil zelo hitro.

Dan 3
To noč sem zelo slabo spala.Do
končnega cilja sem imela še cele tri
dni. Kar naenkrat smo se ustavili. Bili
smo v Avstriji. V voz so vstopili trije
ljudje. Moški, otrok in otrokova mama.
Vsi trije so bili oblečeni v raztrgana
oblačila, bili so bolj umazani kot jaz in
še smrdeli so bolj. Občutila sem njihovo žalost in hrepenenje po novem
življenju. Vso pot nismo spregovorili
niti besede.
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Dan 6
Bili smo že vse bliže cilju. Nemčija
mi ni bila preveč všeč. Vsa je bila v hrupu
in dimu. Počutila sem se zelo utesnjeno.
Od vse onesnaženosti se mi je kar vrtelo.
Po glavnih ulicah mest se je sprehajalo
na tisoče različnih ljudi. Vsi so izgledali
zamorjeno.

Dan 7
Navsezgodaj zjutraj smo prišli v
deževno pristaniško mesto Hamburg.
Mesto je bilo zavito v meglo. Opazila
sem temno jezero, zraven pa bahate
palače. Hiše v mestu so bile komaj
razvidne. Ko nas je voz nekje v osrčju
mesta odložil, sem začutila grozo in
hkrati domotožje. V mislih sem hotela
poiskati dobre lastnosti te poti. Trudila
sem se na vso moč, ampak na misel mi
ni prišlo skoraj nič. Ko sem se razgledala naokoli, sem videla samo kup ljudi.
Začutila sem ogromen strah. Začela
sem iskati stavbo, v kateri naj bi prenočevala do odhoda ladje. Med iskanjem
sem začutila tudi nemir drugih. V vsej
množici ljudi sem komaj hodila. Kljub
množici in gosti megli sem opazila nesnago mesta. Spet sem začutila grozno
slabost. Kmalu sem našla prenočišče.
V sprejemni dvorani je bilo ogromno
ljudi različnih narodnosti. Imela sem
občutek, kot da smo si vsi enaki in tukaj vsi z enakim razlogom. Čeprav sem
bila na nek način vesela, da sem našla
ta kra,j sem bila še bolj žalostna kot
kdajkoli prej. Kot vse druge žene, sem
tudi jaz začela jokati. Prišel je čas, da se
razporedimo v sobe.

Dan 8
Včeraj sem zelo hitro zaspala. Ko
sem se danes zbudila in se razgledala
po čisto majčkeni umazani sobi, sem
spet začutila utesnjenost. Kmalu je
prišel čas zdravniškega pregleda. Zdravnik mi je rekel, da sem v redu, česar
sem se razveselila. Izvedela sem: naslednji dan pride ladja za Ameriko. Med
dolgimi urami in kratkimi pogovori z
ljudmi sem ugotovila, da sem skoraj
edina, ki sem ni prišla z vlakom. Razmišljala sem tudi o svoji prihodnosti.
Kakšna bo: svetla ali temna? Skoraj
cel dan sem preživela v majčkeni sobi
in tam pa tam zajokala ter končno
zaspala.

Dan 9
Prišel je prelomni dan. Zjutraj, ko
sem vstala, sem brez pomislekov vzela
svoje stvari, se preoblekla in odšla. Bliže ko
sem bila ladji, večji strah in groza sta me
prevzemala. Vse je šlo zelo počasi. Preden
sem stopila na krov ladje, sem še zadnjič
zajokala in naredila usoden korak.
Deja Dekleva, 9. b
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Sončno jutro je bilo. Spomnim se še zadnjih pregledovanj seznama, ali imam
vse s seboj. S težkim srcem, ampak nekako vesela, sem se poslovila od svojih bližnjih ter težko bolne matere in vstopila v voz.
Bili smo revni, zato sem se še kar veselila svojega prvega potovanja. Vožnja
se je vlekla v nedogled. Končno sem prišla v mesto. Za tiste čase je bil za vaščane
prihod v mesto nekaj skoraj neverjetnega. Bila sem ponosna nase. Prva v družini
sem potovala v deželo sanj in priložnosti, v Ameriko. Vendar, vse sanje in domišljija, kako bo videti mesto, so se nekako izgubile.
Vsepovsod so bili ljudje, ki so hiteli, kot da še sami niso vedeli, kam gredo.
Črni dim tovarn je uničil čar mesta. Razočarana sem stopala proti ladji, ki bo odpeljala ljudi, da uresničijo svoje sanje. To je bil vsaj moj cilj. Bila sem pri prvih potnikih. Čez nekaj časa se je nabralo veliko ljudi. Vsi so bili različni. Eni so govorili
tak jezik, drugi drugega, nekateri so imeli premožnejša oblačila, nekateri pa komaj
kak kos blaga, da jim je pokril kožo. Čez nekaj časa smo zaslišali pisk piščalke. Nekateri so rekli, da je tako vedno, ko je čas za odhod. Oddahnila sem si, vendar le
ta trenutek. Ljudje, ki so delali na ladji, so ločevali moške od žensk in pošiljali v
kopel. V predsobi so nas slekli do golega. Bilo mi je neprijetno. Okrog sebe vidiš
vse mogoče. Od starih pohabljenih teles do lepih mladostnih. V kopeli so na nas
spustili vročo vodo. Takrat še nisem razumela zakaj, verjetno so nas okopali zaradi
strahu pred nalezljivimi boleznimi. V drugem poslopju so bile postelje, kjer smo
se lahko odpočili, preden smo odšli k zdravniku. Po zdravniškem pregledu so nas
grobo odvedli do manjšega parnika. Vse okrog so bili natrpani ljudje. Z nami so
ravnali, kot da smo živali. Saj tako smo se tudi počutili.
Stisnjeni kot sardele smo v manjšem parniku odpluli do večjega. Pravili so
mu Oceanski biser. Nenavadno ime za parnik. Kar skakati sem hotela od veselja,
da bom končno odšla v Ameriko, vendar sem veselje raje potlačila. Zakaj? Ljudje
me niso poznali in nisem želela narediti napačnega vtisa. Imela sem oblečeno
svojo najlepšo obleko in temu primerno sem se vedla tudi bolj damsko. Zaradi
tega so mi mimoidoči s pogledom pokazali spoštovanje, kar mi je bilo všeč. Kar
precej. Vendar zgodbe drugih ljudi niso bile tako popolne kot moja. Eni so iskali
svojo družino, drugi niso več prenesli pritiska in groze, ki jim jih je zadajalo rodno
mesto, tretji pa so bili zmedeni. Takrat me je stisnilo pri srcu. Kaj če bom jaz
postala takšna kot oni? Da bom iskala lastno družino ali pa da ne bom nikamor
pripadala in bom bežala pred usodo samo? Zmrazilo me je.
Nikoli več ne bom videla svoje družine … Takrat sem se končno zavedla,
kaj sem naredila. Vendar je bilo prepozno. Parnik je že odplul. Ob misli na bolno
mater, ki je preživljala svoje zadnje dneve, mi je pritekla solza. Zavedajoč se svoje
napake, sem vstala, pobrisala solze in v največji bolečini zakričala: »Zbogom!«
Karmen Dekleva, 9. a
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Dragi dnevnik!
Želim si, da nikoli ne bi odšel od doma. Čeprav sem upal na boljše življenje,
ga tukaj ne vidim. Ulice so umazane, potoki umazane rjave vode se zlivajo v
morje, ljudje kričijo, ženske jočejo, možje nazdravljajo in otroci se igrajo. Verjetno
so otroci edini tukaj, ki v vsej stvari vidijo veselje in srečo.
Želim si, da bi bil spet otrok. Doma sem vedno sanjaril o potovanju v »prekrasno« Ameriko. Gledal sem skozi zaprašeno okno, glavo naslanjal na polico in si
v glavi zamišljal slavna, lepa in bogata mesta, o katerih sem bral, ter slabotne revne
možice, zavite v preperele odeje in poslovneže, ki so v novem svetu našli zaklad.
Zakajene bare in slavne restavracije ter ogromne kinodvorane. Hodil bi po ulicah,
gledal v višave, da bi morda le videl vrhove stolpnic. Kupoval bi ameriške jedi
in veselo užival v novih okusih. Povzpel bi se na vrh najvišje stavbe in opazoval
zvezde. A sedaj sem pristal tu, v tem smrdljivem kraju sivine in teme. Z majhnim
kovčkom na nogah in s svinčnikom v rokah razmišljam, kaj me še čaka. Bolj ko
gledam prizor pred sabo, vedno večje domotožje me daje. Domotožje po toplem
maminem objemu, očetovi ponosni roki na rami in spomini na bratove nasmehe.
Ko sem še vohal komaj pečen kruh, žagovino in slišal zvoke prijetnega šumljanja
potoka ter razigrano vršenje dreves. Vse je izginilo. Zaslepljen z željo po novem
sem pristal tu. Temni kotički med stolpnicami so neverjetno srhljivi, čudni možje
in žene zaničevalno gledajo, kako se sprehajaš po ulici, paziti moraš na svoje premoženje, sicer ti ga kakšen otrok spretno izmakne. Včasih sem neverjetno živčen
in razdražljiv, ko me po ulicah potiskajo tokovi ljudi ali pa mi trobijo nestrpni
vozniki. Takrat se odpravim na odmaknjen pomol na zahodu mesta, sedem in
noge namakam v toplo in čisto morje. Globoko vdihujem morski zrak in gledam
v sončni vzhod. Z upanjem v očeh iščem ladjo, ki prihaja pome. 			
					
Gregor Šajn, 9. b
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Zjutraj sem se zbudila še pred zoro.
Pravzaprav skoraj celo noč nisem zatisnila
očesa. Bilo me je strah. Strah novega sveta,
ljudi, življenja. Ozrla sem se po sobi in se
trudila odgnati negativne misli. Spali smo
v majhni sobi. Stene so bile rumene od
vlage in preproga polna mišjih iztrebkov.
Pogledala sem svojo majhno sestrico Lili.
Na okrogel obrazek so se ji vsipali zlati kodri. Bila je kot angelček. Oče je rahlo smrčal, mama pa je mirno dihala. Vse je bilo
tako tiho. Čez nekaj minut se je prebudila
Lili. Skočila je pokonci in prebudila starše.
Oče je nejevoljno vstal, se oblekel in nato
še obril. Mama je oblekla Lili, meni pa
dala krilo in bluzo. Vsi smo molčali, le Lili
si je brundala priljubljeno melodijo. Oče
je vzel potovalni torbi in odhiteli smo na
ulico. Bili smo precej pozni. Držali smo se
skupaj. Na umazani ulici je bil trušč, odrasli so vpili, otroci jokali, psi lajali. Bilo je
kot na kakšni paradi. Prerivali smo se med
neznanimi ljudmi. V srcu me je zapeklo,
ko je jokajoči deček klical starše. Upala
sem le, da bo življenje drugje boljše.
Mariana Rolih, 9. b
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Bila sem med potovalci
Vse je tako črno in umazano. Dim se vije v črnih temnih oblakih iz tovarn
v nebo. Vse je v sajah in umazaniji. Že navsezgodaj se sliši hrup pristaniških ladij
in od daleč lahko opaziš gmote ljudi, ki postopajo v mrazu. Čakajoč na ladjo, ki
nas bo odpeljala v boljše življenje, si zamišljam, ali bo res boljše, kaj če nas čaka
še večja beda in žalost kot tu. Vsa premražena švigam s pogledom po gneči.
Pogled se mi ustavi na mladi ženski z otrokom, ki stoji na pomolu. Deček joče,
mati ga poskuša potolažiti, a brez uspeha. Pristopim in vprašam, kaj je narobe.
Ženska pove, da so ji pred kratkim nacisti ubili moža. Dejstvo me ni presenetilo,
saj so nas, Žide, preganjali že lep čas. Ob pogledu nanju me zaboli srce, zato ju poskušam razvedriti z nekaj šalami in čarovniškimi triki. Po nekaj minutah mi uspe
pričarati nasmeh na otrokov obraz. Med čakanjem v daljavi opazim potniško
ladjo. Strmeč vanjo sploh ne opazim, koliko ljudi je že šlo mimo. Pogledam na desno, toda matere in njenega sina ni več. Ladja je prispela v pristanišče. Tik preden
stopim nanjo, me ustavi ladijski uslužbenec in mi naroči, naj pustim vse stvari
tam, ali pa vstop na ladjo ne bo mogoč. Tako odložim svojo prtljago in še zadnjič
pogledal svoje mesto, čeprav umazano, črno in brez življenja. Stisne me v prsih.
Vkrcam se na ladjo in po nekaj trenutkih se že peljemo v novi svet v upanju na
boljše življenje.
Meta Božič, 9. b

Že sedemindvajset dni je minilo,
odkar sem kupila vozovnico. Ladijsko karto. Sprašujem se, ali je bilo
vredno porabiti denar zanjo. Za ladjo,
ki me pelje v daljno in tujo deželo. V
deželo, ki ji niti imena ne vem, ne da
pogledam na zemljevid, kjer z velikimi
tiskanimi črkami piše dolga nemška
beseda, ki je še prebrati ne znam. Pa
vendar to počnem za otroke. Svoje tri
otroke, ki so edino kar, poleg enoprostorne umazane luknje, še imam. Sama
z njimi potujem k njihovemu očetu.
Zaslužijo si, da bi še enkrat, pa čeprav
zadnjič, videli svojega očeta.
Pripravljam stvari za odhod. Pa
saj nimamo veliko. Tri sive razcapane
obleke in eno modro, pražnjo, ter svečane čevlje, poslane od tete iz Amerike. Imela sem veliko več oblek, pa sem
jih predelala v oblačila za otroke, da ne
bi bili goli. Spomnim se, koliko oblek
sem zašila za gospodo, take zlate in
bleščeče obleke in kravate. Pa je bilo
vredno? Je bilo vredno toliko sončnih
dni preživeti za mizo, se je bilo vredno
tolikokrat zbosti s šivanko? Za tiste kovance! Za tisti drobiž, ki jim je bil le v
napoto. A vse to sem storila za otroke,
da mi ne bi bili lačni.
Odprem vrata. Otroci me vidijo,
poberejo svoje cule, v katerih je le nekaj cunjic, kakšno jabolko in knjiga, ki
jo je prav tako poslala teta iz Amerike.
V naročje primem najmlajšega, Lea, in
zaklenem hišo. Mogoče je to zadnjič,

ko jo zaklepam. Ljudje me gledajo.
Pa saj so me vedno, že od poročnega
dne. Ta dan bom za vedno obžalovala.
Za zmeraj se bom kesala, da sem se
poročila z Judom. Bila sem mlada in
neumna in mislila sem, da ljubezen
premaga vse meje, vsa nasprotja, vse
vojne. Ah, trapa! Vsakič, ko sem stopila
na ulico, so me ljudje gledali, govorili
o meni, pa ne potihoma, kar na glas!
Kazali so name s prsti, češ, glej jo. Ta
med milijoni moških izbere Juda.
Še lastna mati ni prenesla sramote.
Zbežala je na skrajni jug Italije in se
ni vrnila. Oče se je ubil. Za to je imel
nešteto vzrokov, a glavni je seveda bil
njegova nespametna edinka. Sta si vsaj
prihranila nadaljnjo sramoto, saj sem
Judu rodila tudi tri otroke.
Kmalu po Leovem rojstvu so
moža poslali v taborišče. Pred slabim
mesecem pa sem dobila pismo, v katerem piše, da mu je čudežno uspelo
pobegniti in se skriva pri svoji teti.
Rad bi me še enkrat videl in poljubil
otroke. Še danes zahvaljujem Bogu,
ker jim je dal modre oči in zlate lase, da
so podobni meni, kajti ne bi prenesla,
da mi vzamejo še njih.
Smo že v pristanišču. Vkrcamo
se in odložimo svoje stvari. Ladja se
začne premikati. Leo se me tesno oprime, druga dva sinova pa sedita vsak
na eni strani in opazujeta morje. Tudi
jaz ga opazujem. Kljub toliko ribičem
in ladjam, ki jih je požrlo, kljub toliko

nedolžnim žrtvam se mi zdi še vedno
prečudovito. To je pravzaprav edina stvar,
ki mi je všeč v rojstni deželi.
Ozrem se. Vidim svojo deželo, ki
se počasi oddaljuje. Zdaj mi ni več žal, da
smo se odpravili. Ta dežela mi je prinesla
le trpljenje, krivico, lakoto … Zakaj bi potem ostala? Čeprav grem v deželo, ki je ne
poznam? Ne vem, kakšni so tam ljudje, od
česa žive. Ne vem niti tega, kje bomo živeli. Pismo je bilo napisano že dolgo tega. V
tem času so mogoče moža že zaprli, ubili.
Pa vendar me nekaj žene iz te dežele. Strah
me je novega življenja. Najstarejši sin me
vpraša, koliko časa se bomo še vozili. Molčim, ne odgovorim mu. Vprašanje ponovi,
a sem še vedno tiho. Ker ne vem, kaj naj
mu odgovorim.
Eva Štefančič, 9. b
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Zjutraj me je mati nevozno zbudila. Hitro me je preoblekla in mi pripravila reven zajtrk. Takoj za tem me
je obula v moje najboljše čevlje in mi
dala kapo na glavo. Še zadnjikrat sem
se ozrla na naše revno stanovanje. Nato smo urno zdrveli čez umazano in
temačno ulico, ki je smrdela po starih
ribah. Tako zelo me je bilo strah, da
sem k sebi stisnila punčko iz cunj in
miže stekla za družino. Pridrveli smo
v svetlejšo, glavno ulico, kjer so ljudje
opravljali različna dela in nas niso niti
pogledali. Skozi priprta okna se je širil
slasten vonj po hrani. Takoj sem začutila lakoto v trebuščku, saj že dolgo nisem pošteno jedla.
Mama me je trdo prijela za suho
zapestje in morala sem ji slediti. Skupaj z bratci in sestricami smo tekli po
umazani tlakovani cesti in se prerivali
med mimoidočimi. Med prerivanjem
mi je padla punčka iz rok. Hotela sem
seči ponjo, pa me je močna roka zaustavila in vedela sem, da ne bo nič iz
tega. V oči so mi stopile solze in zameglil se mi je vid. Zahlipala sem in takoj
onemela, saj sem pred sabo zagledala
ogromno sivo ladjo, ki je tako tulila,
da sem si morala zamašiti ušesa. Gospodovalno se je gugala in bila je tako
velika, da sem se je prestrašila. Z bratci
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in sestricami smo se stisnili skupaj, ko
sta starša nekam odšla. Ko sta se vrnila, sta v rokah držala majhne koščke
papirja. Na njih je pisalo Amerika. Slutila sem, da še zadnjič vidimo sivo in
umazano mesto, ki pa mi je bilo kljub
temu všeč, saj so me nanj vezali lepi
spomini. Težko mi je bilo kar naenkrat
vzeti slovo.
Mož v uniformi je nekaj zaklical
in velika množica ljudi se je nervozno
in urno prerinila na krov ladje. Sprva
sem se obotavljala stopiti na brv, saj
sem mislila, da gremo na piratsko ladjo in beseda Amerika se mi je zdela
ravno pravšnja za ime piratskega skrivnega otoka.

A niso mi pustili dolgo premišljevati, potisnili so me naprej in bila sem ujeta
na ladji. Z žalostnim pogledom sem še
zadnjič pogledala proti mestu. Spomnila
sem se na vse svoje prijateljice, ki bodo
kmalu izvedele, da so me včeraj videle
zadnjič.
Ko smo bili na krovu, sem se morala
na začetku držati ograje, saj se je ladja tako
majala, kot bi me poskušala vreči na tla.
Kmalu nato je prišla mama k nam in nam
pripovedovala o Ameriki in o lepših časih,
ki nas čakajo. Jaz pa sem ji samo z očmi, ki
so imele tisoč vprašanj, nejeverno prikimavala in še nisem bila pripravljena na nove
pustolovščine.
Petra Valenčič, 9. b

Sodobna Romeo in Julija
Romeo je bil 17-letni fant. Nekega večera si je zaželel pustolovščine in se
odpravil ven. Ko je že mislil, da se ne bo zgodilo nič zanimivega, je zaslišal glasbo.
Šel je naprej in ugotovil, da imajo v bližini zabavo; priredila jo je punca, s katero se
ni razumel, povabila pa je vse svoje prijateljice in prijatelje. Ko se je zabava najbolj
razživela, se je Romeo odločil, da se bo poskušal vtihotapiti noter, saj ga verjetno
ob takšni množici pijanih ljudi ne bo nihče opazil. In res, brez težav mu je uspelo.
Ko se je razgledal, se mu je pogled ustavil pri eni mizi – tam je sedela tako
lepa punca, kot je ni še nikoli videl. Bila je tako čudovita, da bi najraje kar takoj
vstal, šel do nje, odgnal vse njene prijateljice in jo imel samo zase. Ko so se njene
prijateljice napotile drugam, je pohitel in pristopil do punce. A na njegovo veliko
presenečenje ga je ona ogovorila prva. Predstavila se mu je kot Julija, najboljša
prijateljica organizatorke zabave. Med pogovorom sta ugotovila, da sta
pravi sorodni duši. Oba sta se zaljubila na prvi pogled.
Romeo je moral zabavo kmalu zapustiti, da ga ne bi razkrinkali, z
Julijo pa sta ostala v stiku. Prek SMS-ov in Facebooka sta si dopisovala
cele dneve, a nikoli se nista srečala v živo. Julijini starši so bili namreč zelo
strogi, niso ji pustili, da hodi ven, poleg tega pa bi ji tudi najboljša prijateljica zamerila, da ji dela sramoto, če bi se družila z Romeom.
Ljubezen med Romeom in Julijo se je stopnjevala, dokler ni konec meseca prišla položnica za telefon. Starši so se zelo razjezili nanjo in ji
ga vzeli. Kljub temu je Julija ostala v stiku z Romeom. Ko so starši opazili,
da Julija cele noči prebedi ob računalniku, poleg tega pa so jim učitelji
poročali o njeni zasanjanosti v šoli, so ji zasegli še računalnik.
Oba sta bila obupana. Za nekaj mesecev sta izgubila stik. A Romeo
brez Julije ni zdržal, prav tako ona ne brez njega. Odločil se je, da ji napiše
pismo. Res ga je napisal in ga na skrivnosten način Juliji poslal. Ko ga je
prejela, je ostala brez besed. V hipu se je odločila, da sprejme pobudo, da bo
tvegala in se prvič po zabavi v živo srečala z Romeom.
V noči s petka na soboto je Julija pobegnila iz hiše in na dogovorjenem mestu počakala Romea, ki je prišel nekaj minut pozneje. Oba sta
ugotovila, kako zelo sta se pogrešala in kako resnično se imata rada.
Skupaj sta bila nekaj ur in uživala kot še nikoli. Potem pa je Julija odhitela in se neopazno izmuznila nazaj v domačo hišo.
Ob prvem sestanku je bila Julija zelo previdna. Sčasoma pa so ta srečanja
obema prišla v navado in Julija je postajala vedno bolj površna. Starši so začeli
nekaj sumiti; okrepili so nadzor, ona pa je bila vedno bolj obupana in je s srečanji
vedno več tvegala, dokler ni prišel večer, usoden za njuno zvezo.
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Dobila sta se ob običajni uri na običajnem kraju, a tokrat sta odšla na
zabavo Romeovega prijatelja. Pozabila sta na čas in malo pregloboko pogledala v
kozarec. Julijini starši so opazili, da hčere ni v postelji; močno opita
je prišla šele proti jutru. To je bil za njene starše hud udarec
in odločili so se za skrajni korak – Julijo so za nekaj
mesecev poslali v mariborski prevzgojni dom.
Julija je postala zares obupana in ni se ji niti
sanjalo, ali se sploh še da kaj storiti. Ker ni imela
možnosti, da bi Romeu kaj sporočila, je odšla v
prevzgojni dom. A po enem tednu je ugotovila, da
Romea preveč pogreša in da ne more živeti brez
njega. Oklenila se je še zadnje rešilne bilke – sklenila je, da bo pobegnila. Sredi noči se je neopazno
izmuznila iz doma. Najprej je šla do telefonske
govorilnice, od koder je telefonirala Romeu. Povedala mu je, da prihaja. Napotila se je proti Kopru
– del poti je premagala peš, del s taksijem, del je štopala,
večinoma pa je potovala z vlakom. Zelo je hitela,
da bi čimprej prišla na cilj, še preden bodo v
domu začeli z iskalno akcijo.
Že je v daljavi zagledala morje in začutila morski
zrak, v srcu pa začutila neizmerno ljubezen. V mislih je imela le
Romea. Ko je prispela do njegove hiše, jo je popolnoma pretreslo –
zagledala je reševalno vozilo, veliko reševalcev, opazila je, da so nekoga
pokrili z belo rjuho. Prešinilo jo je. Tam je bil Romeo, v to je bila prepričana.
Stekla je proti hiši. Ker naenkrat so jo zaslepile luči. V naslednjem trenutku jo je
zbil avtomobil in jo hudo poškodoval, tako da so jo pri priči odpeljali v bolnišnico, kjer so se zdravniki borili za njeno življenje.
Medtem je Romeo, obupan zaradi smrti prababice in obenem vesel zaradi
napovedanega Julijinega prihoda, ravno legel k počitku. Zaslišal je sireno in pogledal skozi okno – na cesti je ležala Julija. Bila je tako čudovita, na njenem obrazu je
opazil rahel nasmeh. Vse je kazalo na to, da je Julija umrla. Romeu se je sesul svet.
Moja ljubezen, si je mislil, je umrla tik pred ciljem, ko ji je po dolgi in naporni poti
le uspelo priti. Bil je neizmerno žalosten. Čez nekaj dni so ga našli v sobi s poslovilnim pismom in prazno škatlico uspavalnih tablet.
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Julijino stanje se je čudežno izboljšalo. Uspešno je okrevala. Ko je prišla domov, so ji povedali, kaj se je zgodilo z Romeom in ji pokazali njegovo poslovilno
pismo; bil je prepričan, da ga ne bo nikoli
prebrala, saj je mislil, da je mrtva. Julija
ni mogla verjeti, da se je to res zgodilo.
Ker je bila tako razburjena, žalostna in
jezna sama nase, se je pokazala njena
prirojena srčna napaka. Zgrudila se
je in umrla z Romeovim pismom
v roki ter s solzo, ki ji je spolzela
po licu.
Rebeka Ujčič, 9. a

Družini Capluet in Montego sta imeli največji podjetji v Italiji. Capuletovi
so imeli v lasti tovarno mercedesov, Montegovi pa audijev. Sovražili sta se bolj,
kot se sovražijo navijači Olimpije in Maribora. Capuletovi so imeli prelepo hišo,
vendar le eno hčerko, božansko lepo Julijo. Montegovi so premogli le enega sina,
Romea. Kot bi vsi pričakovali, naj bi se tudi Julija in Romeo smrtno sovražila,
vendar se na to nista ozirala, saj se nista niti poznala.
Nekega sobotnega večera se je Julija s prijateljicami odpravila v najbolj
popularen klub v mestu. Za ta večer je oblekla kratko črno krilo, mrežaste nogavice, majico z ogromnim izrezom, lase si je lepo nakodrala, na noge pa si je
nataknila čevlje z desetcenitmetrsko petko. Naličila se je, nato pa je sedla v svoj
mercedes in se odpeljala.
Na drugi strani mesta se je za sobotno noč pripravljal Montegov Romeo.
Izbral je najboljšo srajco, najbolj zlizane kavbojke in si uredil »odštekano«
frizuro. Potem se je odpeljal k prijatelju. Tam so se nekaj časa zabavali in pojedli
nekaj tabletk, ki jih je prinesel Mercutio, Romeov prijatelj. Po dveh urah so se
odpeljali v klub.
Ravno tisti čas je Julija spila že svoj sedmi koktajl in se neizmerno
zabavala. S kotičkom svojega očesa je ujela nekaj fantov, nato pa je odšla
na plesišče. Kmalu je mimo nje prineslo enega od fantov, ki ga prej ni opazila.
Zdel se ji je zelo simpatičen, zato ga je ujela za roko in potegnila k sebi. Nekaj časa
sta plesala, nato pa sta sedla in se začela spoznavati. Predstavila sta se in oba sta
bila začudena, ko sta ugotovila, da prihajata iz družin, ki se sovražita. Vso noč sta
preplesala in ko so ju zagledali ostali, so bili začudeni, hkrati pa veseli. Težko sta se
ločila.
Doma je Romeo razmišljal, kako lepa je Julija. Vedel je, da bo sedaj ona njegova droga. Tudi Julija je razmišljala o Romeu. Spoznala je, da sedaj ne bo več potrebovala alkohola, da bi se bolje počutila. Oba sta zaspala z mislimi na ljubo osebo.
Srečevala sta se ves naslednji mesec. Včasih na večerji, včasih v klubu,
včasih pa kar pod milim nebom. Vedno bolj očitno jima je postajalo, da sta si
usojena, zato sta se sklenila poročiti. Le poldrugi mesec je trajalo, da sta se vzela
na matičnem uradu. Svojo ljubezen sta ves čas skrivala pred drugimi, sploh pred
družinama. Po tistem se Julija ni dotaknila pijače, Romeo pa že od njunega prvega srečanja ni niti pomislil na droge.
Vendar bi bilo bolje, če bi, predvsem zato, da bi se jih znebil. Nekega dne je
v njegovo stanovanje vdrla policija z nalogom za preiskavo. Vse so mu premetali
in našli nemalo prepovedane snovi. Romea so obsodili in ga zaprli za pet let.

103

Julija je nekaj časa preživela v umobolnici, skoraj ves čas pa je jokala. Umirila se je šele po štirih letih. Živahna ni bila več, vendar je še vedno dobro izgledala.
Njen oče je uvidel, da se Julija stara, zato se je odločil, da jo bo omožil. Za ženina
ji je izbral zelo premožnega sina svojega prijatelja. Ime mu je bilo Paris, Julijo je
naravnost oboževal. Ko je Julija izvedela za očetovo namero, se jo je spet lotil
obup. Za pomoč je prosila Romeovega prijatelja Lorenza. Svetoval ji je, naj privoli
v poroko, on pa bo našel nekaj, kar ji bo pomagalo. Kot je rekel, je tudi bilo. Julija
je privolila v poroko, ki naj bi se zgodila čez nekaj mesecev. Lorenzo je ves ta čas
brskal za nečim, kar bi Julijo rešilo. Našel je prašek, ki naredi človeka mrtvega za
oseminštirideset ur. Poroka se je bližala, Julija pa je bila vedno bolj živčna. Strah
jo je bilo vzeti prašek, vendar bi za Romea storila vse. Na večer pred poroko je
prašek pogumno zaužila in takoj zaspala v navidezno smrt.
Ko je jo naslednje jutro našla služkinja, je v hiši zavladala panika. Poročno
veselje se je spremenilo v pogrebno žalost. Nad Capuletov dvorec se je spustila
temna smrt. Namesto da bi tisti dan praznovali, so objokovali mrtvo hčer. Medtem ko so pri Capuletovih žalovali, so pri Montegovih slavili prihod sina iz zapora. Pripravili so mu najboljše jedi, izbrano pijačo in zabavo.
Capuletovi so Julijo položili v odprto krsto in jo odpeljali v mrtvašnico. Polovica mesta je tako še zadnjič opazovala njeno lepoto. Novica o Juliji ni mogla
obiti niti njenih največjih sovražnikov, družine Montego. Ko so izvedeli za Julijino smrt, so onemeli, samo Romeo je stekel ven, sedel v avto in se odpeljal h Capuletovim. Tam je izvedel, kje leži Julija.
Tisti čas pa v mrtvašnici ni bilo nikogar, saj so vsi odšli na kosilo. Romeo
je odprl vrata in s hitrimi koraki odšel do krste. Ko je zagledal mrvo Julijo, so mu
po licih stekle solze. Poslovil se je od svoje velike ljubezni, ji dal še zadnji poljub
in stekel do avta. Tam je izbrskal vrečko mamil, ki jo je še vedno imel, in oddrvel
nazaj v mrtvašnico, kjer je vrečko raztrgal in si vso njeno vsebino stresel v usta.
Ker je bilo mamila ogromno, je umrl v slabih petih minutah, pri čemer je ves čas
stiskal Julijino roko.

Julija se je prebudila le nekaj trenutkov po Romeovi smrti. Nekaj časa sploh
ni vedela, kje je in kaj se dogaja, potem pa je
prišla k sebi. Zagledala je mrtvega Romea
in skoraj bi ji počilo srce. Ravno tisti hip
je v mrtvašnico vstopil Paris, ki se je prišel
poslovit od svoje nesojene žene. Ko ga je
Julija zagledala, je bila prepričana, da je on
ubil njenega ljubljenega Romea. Preplavilo jo je sovraštvo. Skočila je iz krste in
pograbila stojalo za sveče. Z njim je Parisa
udarila po glavi, tako da je spolzel ob steni navzdol in umrl.
Julija je iz Parisovega hlačnega žepa
vzela pištolo, od katere se ni nikoli ločil.
Romeu je še zadnjič povedala, kako ga
ljubi, nakar ga je poljubila na usta in se
ustrelila v čelo. Pok iz pištole je prestrašil
ljudi. Stekli so v mrtvašnico, tam pa jih je
pričakal grozljiv prizor − na tleh so ležali
mrtvi Romeo z modrimi ustnicami in rumeno kožo, ob njem Julija z rano v čelu in
v mlaki krvi, ob steni pa še Paris s počeno
glavo. Prizor jih je osupnil, Lorenzo pa se
je ob njem zlomil. Povedal je vso zgodbo,
kolikor jo je poznal, ostalo pa je čez nekaj
dni predstavila policija na podlagi obdukcij in dokazov.
Čez nekaj dni je sledil pogreb. Nesrečnike so sprva nameravali pokopati ločeno,
a sovraštvo Montegovih in Capuletov je
ob tej tragediji zbledelo. Malo pred obredom so se oboji odločili, da bodo nesojena ljubimca pokopali skupaj. V tragediji so
pozabili na stare zamere, Julija in Romeo
pa sta ostala skupaj s privolitvijo obeh
družin.
Jure Gustinčič, 9. a
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Oko spomina seže daleč
Ko sem bila majhna, sem se vedno zelo rada igrala skrivalnice. Še posebej
takrat, ko drugi sploh niso vedeli, da so v igri.
Neko poletje, ko sem bila stara približno pet let, smo z družino kampirali
v Mošćeniški Dragi na Hrvaškem. Vsak dan je bil enak. Zjutraj smo vstali, pozajtrkovali, se odpravili na plažo, vrnili smo se s plaže, pokosili, se odpravili nazaj na
plažo in se nato ob sončnem zahodu vrnili k svoji prikolici. To me je začelo dolgočasiti, zato sem se odločila, da se malo poigram.
Nekega dne sta starša po kosilu pospravljala posodo, zato sta naju z bratom pustila pri miru. Jure se je odšel družit s prijatelji, jaz pa sem
ostala sama. Odločila sem se za krajši sprehod po kampu. Ne da bi
kar koli povedala staršem, sem se odpravila na super potovanje.
Hodila sem počasi, ker pa sem bila še majhna, se nisem
zavedala, koliko časa je minilo. Kar naenkrat sem zagledala
prestrašena mamo in očeta, ki sta me iskala. Zdelo se mi je zabavno, zato sem se jima začela skrivati. Opazovala sem starše,
ki so spraševali druge ljudi, če so me videli. Na koncu so me
iskali vsi ljudje v kampu.
Tako strašno zabavno se mi je zdelo, da sem se skrivala kar pred vsemi. Ko sem se po dolgem času naveličala
skrivanja, sem se pokazala, moji starši pa so stekli k meni,
me nadrli in mi dali eno po zadnji plati. Povedali so mi, da
nisem ravnala prav in da bi me lahko kdo ukradel. Govorili so z resnim glasom
in ni bilo videti, da bi se zabavali, tako kot sem se jaz. A meni se je to zdelo takrat
blazno smešno in še danes se mi zdi.
Seveda sem zadevo, na grozo staršev, še nekajkrat ponovila. Na koncu
kampiranja so me poznali že vsi ljudje v kampu.
Petra Valenčič, 9. b
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