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Drage bralke in bralci glasila Sončni grič!

Odvrtelo se je še eno šolsko leto, ki nas je ne samo popeljalo skozi letne čase, odete v svoje
značilne spreminjajoče se barve, temveč nas je opomnilo tudi na čas, ki se, v svojem
neusmiljenem ritmu, ne prilagaja našim željam in potrebam. Zato se moramo, četudi česa še
nismo dokončali, sprijazniti, da bo potrebno obrniti nov list in začeti pisati nove zgodbe.
Staro se umika novemu, lansko se je umaknilo letošnjemu, in tudi to že čaka, da ga zamenja
bodoče.
Temu naravnemu ciklu se tudi v šoli ne moremo izogniti. Učenci prihajajo, pred našimi očmi
odraščajo, se razvijajo, dokler se sredi junijske vročine in vročice, ki veje med šolskimi zidovi,
ne poslovijo od svojih osnovnošolskih let. Za njimi pa ostane pečat, ki so ga bolj ali manj
močno vtisnili v zgodovino šole. S ponosom se spominjamo dosežkov naših bivših in sedanjih
učencev. Zavedamo se, da je bilo vanje vloženega veliko truda, časa, vztrajnosti, predvsem
pa želje nekaj doseči.
Dragocen spomin na ustvarjalnost naših učencev in otrok, ki obiskujejo oba vrtca, je tudi
šolsko glasilo Sončni grič, ki je pred vami. Hvala vsem mladim ustvarjalcem literarnih in
likovnih del za njihov prispevek, pa tudi učiteljem, ki so jih pri umetniškem izražanju
spodbujali in usmerjali.
Vsem bralkam in bralcem želim obilo užitka ob prebiranju glasila.

mag. Drago Skurjeni, ravnatelj
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LIKOVNI IZDELKI OTROK VRTCA DESTRNIK

Aleks Dovečar, Travnik, kombinirana tehnika

Amadeja Kozel, Sončnica, tempera

Eva Lešnik, Iglu, kombinirana tehnika
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Luka Malinger, Gozdne živali - sova,
kombinirana tehnika
Eva Zorko, Jesensko drevo, tempera

Mark Jakomini, Gasilci, kombinirana tehnika
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Filip Belšak, Drevo, slikanje s prsti

Matic Gajšek, Pomladne rože, tempera

Patrik Simonič, Tiskarska vajenica,
kombinirana tehnika

Svit Kumer, Čebela, kombinirana tehnika
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LIKOVNI IZDELKI OTROK VRTCA TRNOVSKA VAS

Ana Druzovič, 4 leta, Pika Nogavička, kolaž

Pia Plenjšek, 5 Let, Moja mamica,
kombinirana tehnika

Sofia Nežmah, 4 leta, Prvi sneg, odtiskovanje
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Niko Golob, 4 leta, Pomlad, kombinirana
tehnika
Glorija Čeh-Bogme, 5 let, 6 mesecev, Pika
pri pingvinih, kolaž

Valentin Dugar Kramberger, 2 leti, Lepi pisan travnik je, kombinirana tehnika
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Rene Meznarič, 2 leti, Pazi keeepaaa,
kombinirana tehnika

Sončna igralnica, 4–6 let, Pomlad,
kombinirana tehnika

Andi Murko, 1 leto in pol, Jesensko listje, eksperimentiranje s tempera barvo
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Maša Furjan, 3. a, Cvetoča veja, tempera

LUCIJA SE VSELI V VILO ČIRA-ČARA
Bil je zelo lep dan. Lucija je še spala v svoji postelji. Pojedla je jabolko in si naredila sendvič.
Šla je v živalski vrt in si kupila dolgodlako mačko. Bila je črno-bele barve. Ime ji je bilo Lola.
Srečala je Žiga in Niso. Povabila ju je na prigrizek. Ko so se najedli, so skupaj odšli na kratek
sprehod po gozdu. Nato so se vrnili in se poslovili ter odšli vsak v svojo smer. Lucija je
povečerjala in odšla spat. Jutri ima 8. rojstni dan. Povabila bo svoje sošolce, sošolke in
sorodnike. Praznovali bodo v vili Čira-čara. Imeli bodo čokoladno torto z metuljem. Pihali
bodo balone in se zabavali. Ima tudi sestro Mašo. Tudi ona bo prišla na praznovanje. V vili
Čira-čara je zdaj vse okrašeno. Praznovali bodo do polnoči. Lucija se že zelo veseli
praznovanja svojega rojstnega dne, ker prvič praznuje tako, kot si želi.
Lucija Furjan, 2. a

Maja Sever, Maša Furjan, 3. a, Poštevanka, tempera
9

Samuel Čurin, 3. a, Velikonočni zajček,
kombinirana tehnika

Anej Resman, 3. a, Velikonočni zajček,
kombinirana tehnika

Mia Markež, 2. b, Pomlad, lavirana risba
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Žan Murko, 2. b, Avtoportret, slikanje

Tinkara Ličen, 2. b, Avtoportret, slikanje

LETIM V DEŽELO KLOBUČARIJO
Letela sem z dežnikom. Pod seboj sem videla mesto Maribor. Tam je bilo igrišče, kjer so dečki
igrali nogomet. V gostilni so gostje pili in jedli. Pristala sem v deželi Klobučariji. Ko sem si
ogledovala klobuke, je priteklo sedem otrok. Igrala sem se z njimi. Vsak si je utrgal svoj
klobuk. Jaz sem utrgala klobuk za mamo, ki je bila zdravnica, za očeta, ki je bil čarodej, za
bico, ki je bila dama, za teto, ki je bila policajka, za strica, ki je bil pilot, in za sestro, ki je bila
jahačica. Ko sem prišla domov, so se me vsi razveselili. Najbolj pa svojih klobukov.
Lucija Furjan, 2. a

Ela Rihtar, 3. a, Klobuk iz dežele Klobučarije, kombinirana tehnika
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LETIM V DEŽELO ROŽARIJO
Letela sem z dežnikom. Pod seboj sem zagledala mesto Ptuj. Tam je klop, kjer odrasli in otroci
ližejo sladoled. Nadaljevala sem pot. Pristala sem v deželi Rožariji. Tam so bile rože. Srečala
sem pet otrok. Vsak si je utrgal svojo rožo. Jaz pa sem za mamo utrgala rožo, ki je bil
nageljček, očetu sem podarila rumeno narciso, za babico sem utrgala vrtnico, dedku sem
dala teloh, teti sem dala mačeho in stricu ivanjščico. Najbolj pa se je razveselila moja sestra,
ki je dobila hijacinto.
Lucija Furjan, 2. a

Žana Molan, 2. b, Dopolnjevanka, slikanje

Daša Kovačec, 2. b, Pomlad, lavirana
risba

NISA SE VSELI V VILO ČIRA-ČARA
Bil je lep dan, ko sta Lara in Sara gledali v sosednjo hišo. Videli sta mene, ki grem v vilo. Potem
sem jima povedala, da imam zebro in pando. Sem najmočnejša deklica. Na glavi imam dva
čopa, ki sta vijolične barve. Na nogah pa imam rožnato in rdečo nogavico. Imam bleščeče
čevlje zlate barve. Imam obleko, ki je takšna kot mavrica. Ne hodim v šolo in nikoli nočem
odrasti, saj se mi odrasli zdijo dolgočasni.
Nisa Lenart, 2. a
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LETIM V DEŽELO SAMOROGARIJO
Skočila sem na hrbet svojega samoroga. Z njim bi odletela v deželo Samorogarijo. Na poti
sem videla ptujski grad. Ko sem prišla v Samorogarijo, sem za družino domov pripeljala
najlepše samoroge. Za mamico je bil s svetlečim rogom. Za očka je bil moder z belo grivo, za
sestrico pa roza samorog.
Ela Širec, 2. a

Anže Ciglar, 3. a, Klobuk iz
dežele Klobučarije,
kombinirana tehnika

Ela Rihtar, 3. a, Pošast,
kombinirana tehnika

Alexei Boda Loparnik, 3 .a,
Maska, kolaž

LETIM V DEŽELO KLOBUČARIJO
Imela sem bel dežnik. Nekega dne sem se igrala na travi z dežnikom. Igrala sem se, da letim
in kar naenkrat sem letela. Želela sem si, da bi letela nad ljubljanskim mostom. In želja se mi
je uresničila. Letela sem nad ljubljanskim mostom. Priletela sem na travnik, ki se je imenoval
Travnik smešnih klobučkov. Prišli so otroci in rekla sem, naj si vzamejo katerikoli smešni
klobuk, ki jim je všeč. Vseh pet otrok si je vzelo klobuk. Nekaj časa smo se igrali s klobuki.
Potem sem odletela domov. Na travi so me pričakali ati, mami, stric, botra in boter. S seboj
sem prinesla 6 klobučkov. Ti so bili za atija, mamico, strica, botro in botra. Mamica se je
preoblekla v zdravnico, botra se je preoblekla v frizerko, ati se je preoblekel v učitelja, stric
je postal astronavt in boter je postal vzgojitelj. Potem je prišla moja sestra Maja. Njej sem
dala še zadnji klobuček. In sestra je postala učenka.
Ela Hanželj, 2. a
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LUCIJA IN RADIRKA
Nekoč je živela Lucija. Zelo si je želela čarobno radirko. Takrat je na okno priletel metulj.
Rekel je: »Kar si želela, to boš dobila.« In Luciji se je želja uresničila. Ko se je zmotila v šoli ali
doma, je radirka sama zradirala.
Ana Čeh, 2. a

Maša Kirbiš, 4. a, Riba, tempera

ČE BI BIL VSEVID, BI …
(poustvarjanje na pravljico Moj dežnik je lahko balon)
Če bi jaz bila Vsevid, bi videla skozi čokoladno jajčko, darilo, vrečko, telefon in skozi šolske
torbe.
V slaščičarni bi pogledala skozi torte, da bi se lažje odločila, katero izbrati. V svojem kotičku
bi takoj našla Lili in Bine mapico.
Če bi bila Vsevid, bi videla v vse, kar bi si želela, vendar si tega ne želim. Potem bi se
naveličala.
Žana Molan, 2. b

Tina Vogrinec, 2. b, Simetrija, slikanje
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MALIM SO VŠEČ
(poustvarjanje na pesem Malim so všeč)
Malim so všeč nenavadne reči
kot recimo voda,
kot recimo mavrice,
kot recimo, kot recimo …

Malim so všeč sladke reči
kot recimo torta,
kot recimo sladoled,
kot recimo, kot recimo.
Malim so smešne besede všeč
kot recimo cigu migu,
kot recimo fič firič,
kot recimo, kot recimo …
Ela Dolenc, 2. b, Drsalka, slikanje
Zala Krepek, 2. b

POTUJEM Z JELKINIM DEŽNIKOM
(poustvarjanje na pravljico Moj dežnik je lahko balon)
Jaz sem Anita. Pišem se Vogrinec. Rada imam živali. Živim v Svetincih 34. Jaz sem odpotovala
v Ljubljano. Tam sem videla veliko stvari, to so lastovice, metulji, veliko zastav ter ljudi, ki
hodijo peš. Kako je bilo zabavno.
Na travnikih so prelepe cvetlice, to so tulipan, marjetica, forzicija, ivanjščica, trobentica,
žafran ter mačica. Kako je prelepo morje valovito, bleščeče, veliko, veliko napihljivih igral,
sladoled, sonce, ki sije z neba. Kako prečudoviti kraj.
Vse vidim z mojega dežnika. Tu mi je zelo všeč, ker so prečudovite stvari. Tam so še
muzikanti, en igra na kitaro, drugi na klavir, tretji pa na violino.
Počasi se bom vrnila v moj kraj, kjer živim. Potem bom o vsem tem povedala družini.
Tina Vogrinec, 2. b
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MALIM SO VŠEČ
(poustvarjanje na pesem Malim so všeč)
Malim so všeč nenavadne reči
kot recimo zlato,
kot recimo dragulji,
kot recimo, kot recimo …
Malim so všeč sladke reči
kot recimo sladoled,
kot recimo pita,
kot recimo, kot recimo …
Malim so smešne besede všeč
kot recimo cigu migu mačke strigu,
kot recimo gugugaga,
kot recimo, kot recimo.
Tinkara Ličen, 2. b
Zala Krepek, 2. b, Domača žival, trganka

Klara Polanec, 2. b, Domača žival, trganka
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UČENCI 3. A RAZREDA SO RAZMIŠLJALI O LJUBEZNI
KAJ JE LJUBEZEN?

Ljubezen je, ko si zaljubljen. Nekatere ljubezni se razidejo. Moja mami in očka sta se razšla,
vendar sem še vedno srečna in imam prečudovito družino. Z mamico smo se preselili na
svoje. Mami ima tri otroke: mene, Alexa in Lano. Mami je začutila pravo ljubezen. (Maja
Sever)
Ljubezen pomeni, da imaš nekaj ali nekoga rad. (Nuša Murko)
Ljubezen je sočutje, prijaznost, radodarnost. (Anej Resman)
Je toplota v srcu. Pomen ljubezni je velik. (Luka Cizerl)
Je nekaj, kar občutiš. Ko ti je nekdo všeč, a mu ne upaš priznati. Čakaš in čakaš, dokler ne
napoči čas, ko moraš priznati. (Anika Kranjec)
Ljubezen je polna čustev. Vsak človek je lahko ljubezniv. (Samuel Čurin)
Je čudovito čustvo, skrito v vsaki duši. Ljubezen je tudi, ko ti nekdo stoji ob strani. (Ela
Rihtar)
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Izrazimo jo lahko na različne načine, npr. s poljubi, z besedami, zmenki. Vsak jo nosi v sebi,
vendar je pri nekaterih nevidna. (Maša Furjan)
Ljubezen je, ko punca pride k fantu ali obratno. Lahko se poljubita ali pa se povsod vozita
skupaj. (Liona Lovrenčič)
Je dotik rahlih ustnic. Ustvari lahko novo življenje in veliko družino. Je objem za vse nas.
Ljubezen je splet vezi, ki jih občutiš. (Mojca Čeh)
Ko nekoga ljubiš in ti veliko pomeni. Starši ljubijo svoje otroke. Tudi partnerji, ki so se ločili,
so nekoč bili zaljubljeni. Za ljubezen narediš vse. (Tjaša Pauko)
Ljubezen je reč, ki premami pubertetnike. Je tudi prijateljstvo. Vsak na svetu jo premore.
(Tilen Gavez)
Je zanimivo čustvo, ki ga ne doživiš vsak dan. Ljubezen je lahko tudi kraljeva. (Sergej
Kramberger)
Je nekaj najlepšega. Z njo lahko preženeš sovraštvo na svetu. (Brina Mlačnik)
Ko ti je do nekoga mar. Je prijateljstvo, nudenje pomoči in sočutje. (Bine Arnuš)
Ljubezen ima veliko moč. Stremi k temu, da bi večno ostali skupaj. (Anej Fras)

Sara Tašner, 3. a, Mandala, kolaž iz jesenskega listja
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Mandala, učenci 3. a

Zvezda, učenci 3. a

Žongliranje, učenci 3. a

Moč, učenci 3. a
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DRUŽINA
Moja družina je velika. Moji mami je ime Samanta, atiju pa Mitja. Imam dva brata. Prvemu
je ime Maks, drugemu pa Maj. Ati dela na pošti. Mami sedaj ne hodi v službo, ker čuva Maja.
Marko Sušnik, 2. t
Moja mami nosi očala. Moj ati je zabaven. Moj brat je v tretjem razredu. Moja babi me vedno
objema. Oba dedija sta stara enainsedemdeset let.
Žiga Hartman, 2. t

Tina Kocmut, 2. t, Cvetoči travnik, kombinirana tehnika

Ime mi je Rebeka. Stara sem 7 let. Sem učenka drugega razreda. Rada berem in sem dobra
v plezanju. Imam mamico, očka in bratca. Naša družina živi v hiši na vasi. Mamici je ime
Simona. Po poklicu je diplomirana ekonomistka. V prostem času bere. Očku je ime Branko.
Po poklicu je diplomirani inženir prometne tehnologije. Prosti čas izkoristi za igranje kitare.
Bratcu je ime Jakob in hodi v vrtec.
Rebeka Roj, 2. t
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Eva Benko, 2. t, Cvetoči travnik, kombinirana tehnika

Ime mi je Klara. Stara sem 7 let. Sem učenka drugega razreda. Rada berem in sem dobra
risarka. Imam mamo, očka in dva brata. Naša družina živi na vasi. Mami je ime Katarina. V
prostem času rada gleda televizijo. Očku je ime Slavko. Po poklicu je gradbeni tehnik. V
prostem času se druži s prijatelji in družino. Najstarejšemu bratu je ime Gašper in je učenec
5. razreda. Trenira nogomet in je odličen nogometaš. Drugi brat je Urban in je dve leti starejši
od mene. Rad se igra z žogo.
Klara Moharič, 2. t

Samanta Kukovec, 2. t, Igrive črke (rožica), barvni svinčniki
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Ime mi je Urška. Stara sem sedem let. Sem učenka drugega razreda. Rada berem in se učim.
Naša družina je popolna. Moj bratec je star dve leti. Rad se igra z avtomobilčkom.
Urška Kos, 2. t
Mojemu atiju je ime Franci. Mojemu bratu je ime Klemen in hodi v 6. razred. Jaz hodim v 2.
razred. Moji mami je ime Klavdija in dela v tovarni. Moji prababici je ime Marija.
Lucija Benko, 2. t

Rebeka Roj, 2. t, Igrive črke (račka), barvni svinčniki

Nuša Murko, 3. a, Jesenski list,
kombinirana tehnika

Bine Arnuš, 3. a, Jesenski list, kombinirana
tehnika
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POKLICI
Kaj so o tem posebnem dnevu zapisali učenci 2. t
Spoznal sem, kako posaditi rožo. (Anej)
Včeraj sem spoznala poklic cvetličarke. Za mamico sem posadila rožico. (Rebeka)
Včeraj mi je bilo zelo lepo, ker smo sadili rožice. (Lucija)
Všeč mi je bilo saditi rožice. (Špela)
Spoznal sem poklic vrtnarja. (Gal)
Všeč mi je bilo, da smo sadili rože, saj jih imam zelo rad. (Marko)
Zavijali smo rože, ker smo spoznali poklic cvetličarja. (Eva)
Včeraj smo bili v vrtnariji in smo se naučili saditi rože. (Klara)
V vrtnariji smo si izbrali vsak svojo rožo. Zavila sem jo v roza okrasni papir. (Tina)
Všeč mi je bilo, ko smo dobili sladkarije. Zanimivo mi je bilo, ker smo bili v maskah. (Urška )

Tina, Klara, Žiga, Samanta, 2. t, Ptički v gnezdu, kombinirana tehnika
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TJA V INDIJO KOROMANDIJO
Vsaka stezica povede te v deželo sanj,
pa če še tako je izgubljena.
Tja v Indijo, tja v Koromandijo
pa roka ne kaže nobena.
Tam v Indiji, tam v Koromandiji,
tam vse je iz sladkorja,
tam izpod vsakega slapa,
sok se pretaka.
Mojca Čeh, 3. a, Pošast, kombinirana
tehnika

Morda pa raje piješ vročo čokolado?
Ali ješ torto s čokoladnim prelivom?
Tam te zvečer pokrije čarobna odeja,
Zjutraj pa te zbudi sladkorna pena.
Tja v Indijo, tja v Koromandijo,
pa naša babica lani odšla je.
Otroci, le pridno ubogajte,
ko vrne se, to bo veselje.
In čakali smo jo in čakali,
a zdaj je več nihče ne čaka.
Gotovo je tam veliko kuhinjskih
pripomočkov
ter veliko zanimivih poročil.
Brina Mlačnik, 3. a

Tjaša Pauko, 3. a, Pošast, kombinirana
tehnika
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S SODELOVANJEM SE DALEČ PRIDE
(Priprava na tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje)
Zaupala vam bom svoje razmišljanje, zakaj je prijateljstvo in sodelovanje pomembno, saj
lahko le tako lažje dosežemo zadane cilje. Razmišljanje bom navezala na zgodbo Bratovščina
Sinjega galeba Toneta Seliškarja.
Ivov oče je skušal z mislijo »če bi se delavci na svetu združili v eno samo vojsko, in bili bi
močni in lahko bi sneli sonce z neba« ribičem in v bistvu vsem ljudem sporočiti, da se s
sodelovanjem daleč pride. »Več glav več ve«, se glasi pregovor. Če bi sodelovali, bi lahko
dosegli skupne cilje, ki bi zaradi sodelovanja bili večji, boljši. Skupina ribičev bi ulovila več kot
en sam. Če smo v skupini in sodelujemo, moramo biti tudi prijatelji, saj predvidevam, da
sovražniki ne bi vestno opravljali dela.
Tako so Ivu prijatelji pomagali obnoviti Sinjega galeba. To je bilo sodelovanje in prijateljstvo.
Prijatelji so Ivu pomagali delati noč in dan. Čeprav so bili izmučeni, se niso predali, saj za
prijatelje storimo vse. Ljudje se še redkokdaj spomnimo, da so dobri prijatelji kot družina,
zato jih moramo spoštovati in jim prav tako prijateljsko vračati »ljubezen«. Ko so Ivo in
njegova druščina, spet s skupnimi močmi, s sodelovanjem in prijateljstvom vaščanom
Galebjega otoka izmaknili Sinjega Galeba, so prav tako dokazali, kako pomembno je
sodelovanje. Nekega dne, ko so sredi nevihte izgubili dva prijatelja, so ju iskali noč in dan, ne
da bi odnehali.
Danes na svetu ljudje ne bi naredili toliko za prijatelje. Prijatelji so kot »zlato jabolko na vrhu
drevesa«, ki ga ne moreš doseči zaradi prijateljev, ki niso pravi prijatelji in bi se norčevali, če
bi postal prijatelj sošolca, ki ni preveč priljubljen. Tako se večinoma dogaja po svetu danes,
ko si ljudje ne znajo poiskati prijateljev, ki bi lahko bili res pravi prijatelji. Danes šteje, kar
imaš, in ne, kaj zmoreš ter znaš.
Pravo prijateljstvo in sodelovanje se je tudi zelo dobro obrestovalo. Misel Ivovega očeta je
bila zelo zanimiva, saj je ugotovil, da en sam mož ne pride daleč. Včasih prijatelji pravijo: »S
skupnimi močmi nam bo uspelo.« Tisti ljudje, ki to pravijo in mislijo, imajo še kako prav! Tako
dokazuje ta zgodba in še mnoge druge. Ljudje smo ugotovili, da gre s skupnimi močmi lažje.
Bratovščina Sinjega galeba je povest, ki nas uči, da moramo sodelovati. To knjigo priporočam
vsem, še posebej odraslim, saj se nekateri redkokdaj zavedajo, kaj pomeni sodelovanje.
Katrina Rozman, 5. t
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ČE BI ...
Če bi se šola obrnila na glavo,
bi vsi učitelji spremenili postavo,
imeli drugačen pogled bi na svet,
učencem kupili bi sladoled.
Če bi se šola obrnila na glavo,
bi namesto pouka imeli zabavo,
vsak dan pili bi sok,
čokolado zamenjali za topli obrok.
Če bi se šola obrnila na glavo,
bi vse predmete jemali za šalo,
a že tako je šola hecna stvar,
meni za njo je resnično mar.
Hana Klaneček, 5. a

Alexei Boda Loparnik, 3. a, Pričeska,
kombinirana tehnika

Nejc Kraner, 3. a, Pričeska, kombinirana
tehnika

Tjaša Pauko, 3. a, Pričeska, kombinirana
tehnika
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KAJ MANJKA TRNOVSKI VASI?
Poustvarjanje na odlomek Kaj manjka Ljubljani? avtorice Kristine Brenk
Z Lucijo sem se sprehajala po trgu Trnovske vasi. Pogovarjali sva se o zgodbi, ki smo jo
spoznali v šoli, Kaj manjka Ljubljani. Zastavili sva si vprašanje - Kaj manjka Trnovski vasi? Obe
sva menili, da je Trnovska vas lepo urejen kraj. Imamo vse, kar potrebujemo: trgovino, šolo,
pošto, lokale, zdravnika, zobozdravnika, frizerje, pokopališče, vrtnarijo, igrišče, kmetijsko
zadrugo, župnišče … Toda jaz bi dodala še knjižnico in toplice. S prijateljico sva se obe strinjali
s predlogom. Knjižnico bi uporabljali namesto šolske knjižnice in potujoče knjižnice,
uporabljali pa bi jo lahko vsi občani. V vročih dneh bi se za osvežitev hladili v toplicah. Velika
prednost bi bila tudi, da ne bi bilo potrebno otrok voziti na plavalni tečaj drugam. Toplice bi
lahko obiskovali tudi pozimi. Srečni, da živiva v zelo urejenem kraju, ki mu ne manjka nič,
razen knjižnice in toplic, sva se sprehodili dalje.
Katrina Rozman, 5. t

Lucija Brumen, 5. t, Jesensko drevo,
kombinirana tehnika

Gašper Moharič, Katrina Rozman, Lucija
Brumen, 5. t, Gospa Citroenka, montažni
kip
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Kaj manjka Trnovski vasi?
Nekega sončnega dne smo se z Matejem, Taijem in Dominikom sprehodili po Trnovski vasi.
Dominik je predlagal, da gremo na sok. Vsi smo se strinjali, da si malo odpočijemo. Po počitku
smo se odločili, da gremo na igrišče igrat nogomet. Sprehodili smo se mimo gostišča, šole,
vrtnarije in bivalne enote. Nogomet smo igrali tri ure, potem smo šli na kosilo k Sivi čaplji.
Po kosilu smo se dogovorili, da se naslednji dan dobimo pri trgovini. Odpravili smo se k igrišču
za paintball. Po poti sem vprašal Dominika, kaj manjka Trnovski vasi. Začeli smo naštevati:
Müller za nakupovanje igrač, Big Bang za nakupovanje video igric, toplice za kopanje, skejt
park za rolkanje in knjižnica za ljubitelje knjig.
Gašper Moharič, 5. t

Katrina Rozman, 5. t, Ptica, kolažni tisk

učenci 5. t, Ptica, kolaž
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IZBRUHOVA PESEM
Poustvarjanje na knjigo Harry Potter
Jaz Izbruh sem,
poznate me že vsi,
na glave me nataknite,
ter svoje misli z mano delite!
Tako skupaj določili bomo,
v kateri dom boste šli,
kam hodili boste vse te šolske dni.
V Gryfondom
le neustrašni pojdite,
da se dosti naučite!
V Pihpuff zvesti
in pravični pojdite,
kjer boste spoznali dobre prijatelje!
V Drznvraan pojdite,
tisti, ki se radi učite!
V Spolzgradu prevzetni živijo,
dosti te naučijo!
Nataknite me, ne bojte se!
V varnih rokah ste,
če še ne veste, klobuk
Izbruh mi je ime!

Samuel Čurin, 3. a, Pošast, kombinirana
tehnika

Katrina Rozman, 5. t

Sara Tašner, 3. a, Pošast, kombinirana
tehnika
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MOJ DNEVNIK
(poustvarjanje na pesem Ciganka, avtorice Jelenke Kovačič)

13. 6. 2025, PONEDELJEK
Pozdravljen dnevnik, danes sem v Franciji. V recepciji me niso dobro razumeli in so me
namestili v napačno sobo. V sobi je bil gospod, ki me je obtožil, da želim ukrasti njegovo
prtljago. Izgnal me je na hodnik. Spet sem odšla na recepcijo in namestili so me v pravo sobo.
Ko sem začela zlagati oblačila iz kovčka, sem ugotovila, da ni moj in da ima tista oseba, ki ima
mojo prtljago, očitno enak kovček kot jaz.
Vrnila sem se na letališče. Tam so me napotili k osebi, ki je imela moj kovček. Najprej je
kričala, ker je mislila, da jo hočem prevarati. Ko sem ji razložila, da je vzela moj kovček in da
imava enakega, se je končno umirila. Zamenjali sva kovček in odšli vsaka na svojo stran.
Začelo je deževati in napotila sem se v hotel. Ker je začelo liti, sem ustavila taksi. Odpeljal
me je do cilja. Ko bi morala plačati, sem ugotovila, da nimam denarja. S šoferjem sva se
prerekala. Zmenila sva se, da mu bom namesto plačila dala svoj telefon.
Tako je potekal ta grozni ponedeljek v Franciji. Jutri že odpotujem v Argentino.
14. 6. 2025, TOREK
Pozdravljen dnevnik, zdaj sem v Argentini. Tukaj imajo zelo nagnusne hotele, čeprav imajo
na spletni strani ocenjene s štirimi zvezdicami. Ni po mojih pričakovanjih. Po hotelski sobi
tekajo miši in podgane, na stenah visijo pajčevine. V tem hotelu so bili ocenjevalci vsaj pred
40 leti. Vsaj tako zgleda, saj je hotel staromodno in površno opremljen. Pogovarjala sem se
z agencijo in rekli so, da so me narobe razumeli in me napotili v napačni hotel.
Ko je ponoči deževalo, so nam sobarice nosile vedra, saj je iz stropa tekla voda. Postelja je
bila razmajana, jogi plesniv. Hrana je bila glede na hotel odlična.
Sprehajala sem se po mestu in stopila na galebji iztrebek. Ko sem ga poskusila odstraniti s
podplata, sem si uničila čevlje in že so bili v smeteh.
Takole sem preživela ogaben dan v Argentini.
15. 6. 2025, SREDA
Dragi dnevnik, ponoči sem odšla na Irsko. Tu je kar dobro, razen mojega poleta na Irsko. Ko
je bil nek potnik zelo živčen, so ga stevardese mirile. Od strahu, da bomo strmoglavili, je šel
k pilotu in mu ves čas prigovarjal, da bomo strmoglavili in skoraj bi res! Ker je pilota tako
zmedel, je izgubil živce in spustil krmilo. Dobili smo vrtoglavico. A na srečo je kopilot znal
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ohraniti mirno kri in rešil nastalo situacijo. Tako je postal junak dneva, živčni potnik pa je
dobil prepoved letenja z njihovo letalsko družbo ter plačati je moral kazen.
Tako se je končalo moje potovanje po državah. Bilo je zelo slabo, saj je šlo vse narobe!
Katrina Rozman, 5. t

Liona Lovrenčič, 3. a, Roka, kombinirana
tehnika

Mojca Čeh, 3. a, Roka, kombinirana tehnika

Nuša Krajnc, 4. a, Obraz, kombinirana tehnika
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KAMION VOZI TULIPANE
(Poustvarjanje na pesem Tulipan vozi
kamion avtorja Milana Dekleve)
SONG O LJUBEZNI
Kamion vozi tulipane,
konj je od dirke zaspan.
Sonce se je z luno zamenjalo,
od vina v glavi si pijan.

Zasanjano hiti mimo,
slep, kot da ne vidi,
leti nad oblaki,
kot da bi letel v neznano.

Hlače so zrasle iz blaga,
hlače so skočile na noge,
srna je žival, ki nosi roge,
miš je problem, če jo imaš.

Ni slepota,
ljubezen je,
leteča nad oblaki,
v srcu žareča.

Otrok pretaka solze,
poštar prinaša paket,
gospod je oseba, ki sname klobuk,
dimnik je vlak, ki potuje v neskončnost.

Slepo leti, leti, leti,
da pristane,
na cvetoči trati,
v objemu ljubljene.
Ljubezen je lepa,
ljubezen je sladka,
leteča nad oblaki,
sijoča in bleščeča.

Katrina Rozman in Gašper Moharič, 5. t

Ljubezen slepota ni,
ljubezen leteča ni,
ljubezen žareča ni,
ljubezen cvetoča ni.
V srcu se ljubezen vžge,
v glavi zatrese se,
ob meni boš ti,
ljubljena, ljubljena.

Gašper Šnofl, 7. a
Tjaša Rojko, 4. a, Ptičja krmilnica,
kombinirana tehnika
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POČITNICE NA MORJU
Ko sem prišel domov,
sem stvari v kovček dal
in se s starši odpeljal.
Ko sem prišel na morje,
sem stvari razpakiral
in hitro brisačo na plaži parkiral.
Uživanja naenkrat konec je bilo,
a doma je tudi lepo bilo,
ker me je nekaj čakalo
in veselo mijavkalo.
Pia Petek, 4. a, Vaza, kombinirana tehnika

Lan Cugmajster, Lan Zorko,
Nik Čuček, Leon Murko, 4. a

SPREHOD PO GOZDU
Našel sem most
in šel sem v gozd,
zagledal brlog,
ki zgleda kot blok.
V brlogu so krti,
ki leni so kot mrtvi,
a brlog je lep
kot ne vem kakšen svet.
In zdaj se domov odpravim,
da mamico pozdravim.
A mamice ni doma,
ker na sprehod je šla.
Eva Šnut, 4. a, Vaza, kombinirana tehnika
Filip Rom, Anže Matjaž,
Vanesa Mahorič, 4. a
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Tjaša Rojko, Eva Šnut, Jan Vogrin, Teo Mezgec, Ana Čeh, 4. a, Vlak, montažni kip

Jakob Rom, Lan Zorko, Tadej Pauko, Nik Čuček, 4. a, Titanik, montažni kip

Aneja Zamuda , Lela Meško, Sergej Simonič, Vanesa Mahorič, Nuša Krajnc, 4. a,
Kombajn, montažni kip
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Vaza, kombinirana tehnika, učenci 4. a

Maša Kirbiš, Filip Rom, 4. a, Kuža, žica

Žana Vindiš, Ana Čeh, Lejla Meško, 4. a,
Kuža, žica

Učenci 4. a pri krožku Poskusi

Lan Cugmajster, Val Hliš, Jakob Dolenc,
4. a, žica
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PRIJATELJSTVO
Na poti v šolo
se srečata.
Miha z novim kolesom je,
zato Nika vesela je.
Še med odmorom se srečata
in se drug drugemu
nasmehneta in pomežikneta.

Eva Šnut, 4. a, Avtoportret, lavirana risba

Srečata se pri Marku,
in nato še v parku.
Tam se zaljubita
in se poljubita.
Eva Šnut, Teo Mezgec,
Jan Vogrin, 4. a

Eva Šnut, 4. a, Obraz, kombinirana tehnika

O KNJIŽNICI
V knjižnici je
veliko knjig,
za brat in kaj naučit.
Če ne bi bilo knjig,
se ne bi imeli kaj za učit.
Maša Kirbiš, Tadej Pauko,
Jakob Dolenc, Val Hliš, 4. a

Lejla Meško, 4. a, Avtoportret, lavirana risba
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LJUBEZEN
Ljubezen je ljubezen,
ljubezen boli,
včasih pa je lepa,
tako kot ti.
Kjer sem,
kjer si ti,
za ljubezen med nama
ovir sploh ni.
Skupaj sva kot eno,
bereva pesem z naslovom Rumeno.
Zraven pijeva čaj,
da lep dan začne se zdaj.
Val Hliš, 4. a, Dinozaver, kombinirana tehnika
Ti in jaz,
skupaj greva skozi čas,
a ko se ustavi,
izprazni nama glavi.
Prepirov med nama več ni,
ostala sva samo jaz in ti.
Življenje veliko lepše postane,
ko puščica srce zadane.
Končno dojameva, da usojena sva si,
In da čas vedno hitreje beži.
zato dava si roke,
da vse lažje nama gre.
Uživava v ljubezni,
pozabiva na vse bolezni,
saj kar naenkrat jih več ni,
in spet sva samo jaz in ti.
Dojameva, da ljubezen je le ena,
včasih rumena, včasih zelena.
Lahko je slepa,
a nikoli ne pozabi, da je lepa.

Tjaša Rojko, 4.a, Enakomerno razporejanje,
kolaž

Laura Čurin in Manca Vavpotič, 7. a
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ČUDEŽNI GOZD
Deklica v čudežni gozd je šla,
ker je tam nihče ne pozna.
Prišle živali so
in jo občudujejo.
Deklica prestraši se
zato hitro skrije se.
Nato zasliši smeh
prijaznih živali vseh.
Deklica vesela je
in domov hitela je.
Maša Kirbiš, Pia Petek, Klara Klobasa, Žana
Vindiš, 4. a, Robot, montažni kip

Lejla Meško, Ana Čeh,
Pia Petek, Žana Vindiš, 4. a

MARMELADA
Prvo sadje je najslajše,
ker nabiram ga v travi
in je veselo kot na zabavi.
Domov jih prinesemo
in v lonec stresemo.
Ko se skuhajo,
jih še zmečkamo
in v kozarec damo,
da se pri večerji sladkamo.

Tjaša Rojko, Klara Kolednik,
Sergej Simonič, Nuša Kranjc
učenci 4. a

Filip Rom, 4. a, Ptič, kombinirana tehnika
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BIL SEM V LETNI ŠOLI V NARAVI
V letno šolo v naravi smo odšli v ponedeljek, 24. septembra 2018. Pred šolo smo se zbrali
ob osmih in pet minut. Nato smo se odpravili na avtobus. Na Debeli rtič smo se vozili tri ure.
Ko smo prispeli, so nas učiteljice razvrstile po sobah. Sledilo je pospravljanje oblačil v omare.
Vsak dan smo imeli dopoldne in popoldne uro in pol plavalnega tečaja. Bil sem v drugi
najboljši skupini . Učili smo se plavati kravl, žabico ter hrbtno in prsno plavanje.
V torek smo imeli lov za zakladom. Po postajah smo morali opravljati različne naloge. Prvi
sem našel zaklad. Nagrade v zakladu ne izdam, ker bi bodoči petošolci izvedeli, kaj jih čaka.
V sredo smo si ogledali botanični vrt. Vrtnarka nam je predstavila strupene in nestrupene
rastline. Povedala nam je, da so visoke ciprese pri njih stare okoli sto let in da jih uporabljajo
za zaščito pred vetrom.
Najboljše je bilo v četrtek, ker smo z ladjico odpluli do Kopra. Ko smo pripluli do obale, smo
si lahko kupili spominke in hrano. S prijateljem sva si kupila pico in z njo tudi hranila goloba.
Poimenovala sva ga Piki.
V petek, 28. septembra 2018, smo že
pakirali za domov. Spotoma smo obiskali
Postojnsko jamo. Ogledali smo si notranjost
jame, med drugim tudi glavna kapnika. Peš
in z vlakom smo naredili trideset kilometrov.
V jami je poleti in pozimi okoli deset stopinj
Celzija. Nato smo se ustavili na Trojanah,
kjer sem si kupil krof.
Okrog pol petih popoldne smo se pripeljali
pred šolo. Tam sta me pričakala starša, ki sta
me bila zelo vesela, saj sta me pogrešala.
Tako sem preživel nepozaben teden na
Debelem rtiču. Še enkrat bi rad doživel to
izkušnjo, saj sem se v tem tednu počutil, kot
da sem brez obveznosti. Bodočim
petošolcem priporočam, da se letne šole v
naravi udeležijo, saj se bodo imeli zelo lepo
in bodo jedli res dobro hrano.

Aleks Selinšek, 9. a, Ivan Cankar, svinčnik

Matej Drobec, 5. t
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OBISKALI SMO NEMČIJO
V petek, 12. aprila, smo se osnovnošolci, ki obiskujemo izbirni predmet nemščina, sredi noči
pred šolo v Destrniku vkrcali na avtobus. Z nami so šli tudi učenci iz Osnovne šole Dornava.
Odpravili smo se proti Nemčiji. Najprej smo si ogledali Legoland. Tja smo prispeli okrog 10.
ure po dolgi in zelo naporni nočni vožnji. Tam so nam učiteljice dovolile, da smo samostojno
obiskovali znamenitosti. Zelo smo uživali in se zabavali. Za nekatere je bil to najzabavnejši
del tega 2-dnevnega potovanja.
Nato smo se odpeljali proti bližnjemu mestu Ulm, v katerem smo obiskali najvišji zvonik na
svetu. Sledilo je enourno raziskovanje mesta. Zatem smo se odpeljali v bližnji hotel Ana. Tam
smo pojedli večerjo in se po dolgem ter napornem dnevu odpravili spat. Zjutraj smo se
odpeljali v 20 km oddaljeni Dachau, zloglasno koncentracijsko taborišče. Z vodnico smo si
ogledali celotno taborišče. Na koncu smo odšli še v muzej na ogled kratkega filma o
taborišču.
Sledila je vožnja v 20 km oddaljen München, kjer smo si ogledali največje znamenitosti v
starem mestnemu jedru. Zelo smo se veselili ogleda nogometnega stadiona, kjer domuje
klub Bayern München. Razdelili smo se v 2 skupini. Vodiča sta nam predstavila, kako klub
deluje, kdo so pomembni gostje, ki prihajajo, in še veliko drugih zanimivosti. Po ogledu smo
odšli do avtobusa; sledila je vožnja proti domu. Vrnili smo se v poznih večernih urah.
Jakob Rozman, 7. a

Laura Čurin, 7. a, Najboljša prijateljica, barvni linorez
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KRATKO, VENDAR »SLADKO« POTOVANJE V NEMČIJO
V soboto, 13. aprila, smo se učenci sedmih in osmih razredov Osnovne šole DestrnikTrnovska vas, skupaj z učenci devetih razredov Osnovne šole Dornava, zgodaj zjutraj podali
na pot proti Legolandu. Pot je bila naporna, ampak splačalo se je potrpeti in se zjutraj zbuditi
ob pogledu na znameniti zabaviščni park. Vodička nam je priskrbela vstopnice in imeli smo
tri ure prostega časa za sprehajanje po deželi kock. Učenci smo raziskali vso deželo, od
prvega do zadnjega kotička, in izjemno uživali. Med našim obiskom smo se podali tudi v
trgovinice in si kupili manjše spominke.
Popoldne smo se z avtobusom odpeljali do mesta Ulm, kjer smo si ogledali najvišji zvonik na
svetu, ki je del glavne katedrale v mestu. Meri neverjetnih 161,53 metra. Najprej smo se
skupaj sprehodili po starem mestnem jedru, nato pa smo raziskovali mesto. Časa nismo
zapravljali, ampak smo ga kakovostno izkoristili za ogled številnih znamenitosti.
Kmalu se je približal večer in odpravili smo se do hotela, ki se je nahajal v manjšem kraju po
imenu Aystetten. Najprej smo se namestili v sobe in nato pojedli okusno večerjo, saj smo bili
vsi že zelo lačni. Po večerji smo se umili, še malo poklepetali s sošolci o zbranih vtisih in se
odpravili spat, polni pričakovanja naslednjega dne.
Zjutraj nas je ob pol sedmi uri že zbudila budilka. Po zajtrku smo vzeli svojo prtljago in se
odpravili na avtobus ter se odpeljali proti mestu Dachau.
Tam smo si ogledali zloglasno taborišče. Spoznali smo, kaj se je dogajalo v preteklosti in
upamo, da se takšne grozote ne bodo nikoli več ponovile. Po zaslugi vodičke smo Dachau
spoznali na zelo zanimiv način, tako kot smo ga mladi lahko dojeli. Po ogledu taborišča smo
se odpravili do mesta München.
Za začetek smo se skupaj sprehodili po središču do Marienplatza. V krajšem prostem času
smo lahko sami raziskovali mesto. Nekaj se nas je podalo na ogled stolnice Naše ljube gospe,
drugi so se podali na krajši sprehod po mestu in si ogledali nekaj muzejev, nekateri pa smo
raziskovali arhitekturne in druge znamenitosti. Sledil je vrhunec našega potovanja, ki smo ga
že vsi nestrpno pričakovali – obisk Allianz Arene. Najprej smo se odpravili v trgovinico in si
kupili spominke, nato pa smo se razdelili v dve skupini in s tamkajšnjima vodičema odšli na
ogled stadiona. Spoznali smo veliko zanimivih dejstev in vse, kar nas je zanimalo, ogledali pa
smo si tudi prostore, ki jih nimamo možnosti videti na spletu ali televiziji. Čas nam je hitro
minil in že smo bili na poti domov, kamor smo se vrnili v poznih večernih urah.
Doživetje, nad katerim smo bili vsi, še zlasti tisti učenci, ki smo bili na takšnem potovanju
prvič, zelo navdušeni, si bomo za zmeraj zapomnili. Veliko nam pomeni, da smo si lahko
ogledali številne znamenitosti. Čeprav je bilo kratko, je bilo zelo »sladko«, bi lahko rekli.
Avtorice besedila: učenke 8. a
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PRIHAJA POMLAD
Zunaj je mraz,
ko pri nas
čaka se pomlad.
Naj sije sončece,
naj bo toplo.
Glej, stalil se je sneg,
ko naš hrib krasi
zvončkov cvet.
Ker tako so mi všeč,
zberem jih
za šopkov pet.
Za njimi pa še vijolica,
majhna in vijolična.
Lepe so zares zares,
zdaj po njih
dišal bo svet.

Katja Kos, 6. b, Portret sošolca, linorez

Aneja Irgl, 6. b
ŠOLSKO LETO
Ko novo šolsko leto se začne,
s prijatelji veselimo se
in nova zgodba se prične.
Čez naše šolsko leto naša zgodba piše se
in v njej veliko dogodivščin je.
Minejo meseci vsi in
naše šolsko leto se zaključi.
Junija obljubimo si,
da jeseni spet
se bomo veselili.
Špela Anžel, 6. a

Kaja Lipovšek, 6. b, Oseba, linorez
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OTROŠKO VESELJE
Ko rožice cvetijo,
ko sončece posije,
veseli smo vsi.
Še bolj smo vsi veseli,
ko mavrica posije,
veselja poln je dan.
Ko mavrica posije,
lička zažarijo,
veseli smo vsi.
V hišah čepimo,
ko dežek teče z neba,
in to sovražimo.
Najraje se igramo,
nalog pa sploh nimamo,
to je pač velik žur.
Beseda moja mila,
me srčno bo vabila
k moji pesmici.
Tjaša Vogrin, 6. a

David Cigula, 7. b, Krajina, akril na platnu
(8. mala likovna kolonija Haloze)

Zala Mlačnik, 7. b, Krajina, akril na platnu (8. mala likovna kolonija Haloze)
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LJUBEZEN
Kaj je ljubezen? Ljubezen je lepa stvar,
ob njej se počutiš kot božji dar.
Ljubezen ne izgine, ampak se pojavi,
išče nove ljubimce in jih omami.
Naj te ne bo sram reči: »Rad te imam!«
Ker potem boš ostal čisto sam,
samo počakaj še nekaj dni,
da ljubezen ti nekoga podari.
Kaj bi se zgodilo, če ljubezni ne bi bilo?
Nikoli več se ne bi imeli tako lepo.
Za ljubezen se potrudi tudi sam,
da je boš deležen vsak dan.

Marcel Krevs, 8. a, Portret, kombinirana
tehnika

David Cigula in Leon Lozinšek, 7. b

Mama pujsa in njen leni sin
Mama pujsa reče sinu: „Zbudi se, o pujsek moj.”
Zunaj je presneto vroče, danes še bo tekel znoj.
Pujsek hitro vstane, a naloge delat ne,
raje pavzo si vzame, ker zelo zaspan je še.
V ozadju sliši mamo, kako nanj dere se,
zato pobegne iz sence jablane.
Slej ko prej, ko se bo ustavil, ga vest pekla bo.
In potem, ko ne bo pri svoji mami,
otožen bo zelo.
David Cigula, 7. b
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ROSA IN ZMAJ

Rosa se je odpravila spat. Ker ni mogla zaspati, je odšla v kuhinjo po kozarec vode, a prizor,
ki ga je videla, ko je vstopila v kuhinjo, jo bo spremljal vse življenje.
Čez okensko polico se je plazil majhen zmaj. Imel je veliko okroglo glavo in majhno telo,
velika krila in majhne noge. Bil je popolno nasprotje zmaja, ki si ga je Rosa zamišljala ali pa
ga je videla na platnici svoje najljubše knjige. Počasi se mu je približala in ga prijela tako
močno, da je skoraj umrl, ampak ker ga ni hotela poškodovati, še manj pa ubiti, ga je zaprla
v hladilnik. Ker se je hotela prepričati, ali je zmaj prijazen, je počasi odprla vrata hladilnika.
Slišalo se je njeno bitje srca, saj je bila prestrašena in v dvomih, ker zmaj ni zganjal hrupa ali
poskušal odpreti vrat. Pogledala je in videla par majhnih zelenih oči. Prestrašen se je stisnil
v kot, saj ga je bilo strah velikanskega čudnega bitja. Deklica se je dotaknila njegove kože, ki
je bila mrzla kakor sneg, vendar gladka kakor porcelan. Počasi se je obrnil in zazrl v njene
prečudovite otroške oči, polne veselja, radovednosti in strahu. Spoznal je, da nenavadnemu
bitju lahko zaupa, zato je spregovoril. Bil je le otrok (ampak ne človeški), ki si je hotel
privoščiti nekaj sladkega. Po prvih besedah je izginil.
Rosa je vsak večer, preden je odšla spat, na okensko polico nastavila bonbone, v upanju, da
ga bo lahko videla, ampak izginili so le bonboni, zmaja ni nikoli več videla.
Manja Cafuta, 6. a

Klemen Benko, 6. t, Roke, flomastri
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OBVEŠČANJE NA 112
Telefonska številka Centra za obveščanje 112 je ena najpomembnejših telefonskih številk in
vsak bi jo moral poznati, saj lahko s klicem nanjo rešimo marsikatero življenje oziroma
pomagamo ljudem v stiski.
Nekega jutra sem slišala novico, da se je zgodila huda prometna nesreča. Blizu velikega
trgovskega centra sta trčila avtomobil in tovornjak. Novinar je po radiu povedal, da je voznik
tovornjaka po trčenju hitro preveril, kako je z voznikom avtomobila. A ko je hotel odpreti
vrata, jih ni mogel. Spomnil se je, da ima v tovornjaku telefon in da bi lahko poklical gasilce.
Pohitel je, vzel telefon in poklical številko 112. Gasilci so prihiteli s sireno in utripajočimi
lučmi, se postavili blizu ponesrečenega avtomobila in si ogledali kraj nesreče. Takoj so začeli
reševati poškodovanega voznika avtomobila. Še sreča, da so imeli vso potrebno orodje, s
katerim so hitro prerezali pločevino. Medtem so z vključeno sireno prihiteli tudi reševalci in
čakali na ponesrečenca. Gasilci so morali razbiti še šipo in odstraniti veliko pločevine. Ko so
težko poškodovanega voznika končno izvlekli iz avtomobila, so mu reševalci nudili prvo
pomoč. Ugotovili so, da ima več zlomov in notranjih poškodb, vendar je bil pri zavesti. Nato
so gasilci ugotovili, da je v avtomobilu še otrok. Na srečo je sedel na drugi strani avtomobila,
zato ni bil hudo poškodovan. Pred hujšimi poškodbami ga je obvaroval primerno nameščen
varnostni pas. Otroka so medicinske sestre zavile v odejo in ga pomirile s toplim čajem in
nežnim objemom. Pogumni gasilci so bili veseli in ponosni, da so rešili življenje dveh oseb.
Ponesrečeni voznik je v bolečinah vprašal, kako je z njegovim vnukom. Povedali so mu, da je
z njim vse v redu in da ponj prihaja njegova mama. Ko je prispela in videla mesto nesreče, je
prestrašena pohitela k sinu in nato še k poškodovanemu očetu. Vsa v solzah je stiskala otroka
in prestrašeno gledala za reševalnim avtomobilom, ki je njenega očeta peljal v bolnišnico.
Pristopil je voznik tovornjaka in ji povedal, kako je prišlo do nesreče in kako je poklical na
številko 112. Podala mu je roko in se mu zahvalila.
Na srečo je številka 112 dovolj znana, da reši veliko ljudi. Na tej številki so dosegljivi pogumni
in pomembni ljudje, ki imajo zelo težko delo, predvsem pa tvegajo svoje življenje, da bi rešili
življenja drugih. Pomagajo vsem ljudem v stiski, zato je pomembno, da je ta številka vedno
dosegljiva. Žalostna sem, ko slišim, da se kdo poigrava in po nepotrebnem kliče Center za
obveščanje in zaseda njihovo telefonsko zvezo. Ti ljudje se ne zavedajo, kako hitro lahko
nesreča doleti tudi njih. Zelo sem ponosna, da živim v kraju, kjer so gasilci cenjeni. Naši gasilci
so zelo pogumni in delavni ljudje, ki se zelo trudijo za nabavo dobre gasilske opreme in
usposabljanje mladih gasilcev.

Eva Šnut, 4. a
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GASILEC MI JE REŠIL ŽIVLJENJE
Po nesreči sem še nekaj dni ostala v bolnišnici. Na obisk je prišla prijateljica Neli, ki je
želela slišati zgodbo vse od začetka. Ni odnehala prositi, dokler ji nisem ustregla. Nato sem
ji jo začela pripovedovati.
Bil je navaden dan, ko sem se iz šole odpravljala domov. Doma sem se začela pripravljati,
da odidem v glasbeno šolo, saj smo imeli nastop. Oče me je odpeljal. Nekateri so že bili tam
in se pripravljali. Bil je moj prvi nastop, zato sem bila vznemirjena. Gostje so že počasi
prihajali ter si izbirali sedeže. Vsi smo bili živčni, zato sem učiteljico prosila, če lahko grem še
enkrat ponovit skladbo v razred, ki je bil nadstropje nižje. Nastop se je počasi začel. Drug za
drugim so nastopajoči prihajali na oder. Na hodniku na okenski polici so gorele sveče. Ker je
malo zapihal veter, so se zavese dotaknile plamena in začele goreti. Ogenj se je širil po
hodniku, vendar počasi. Ko sem vadila, me je čistilka po pomoti zaklenila v učilnico, česar na
začetku nisem niti opazila. Čez nekaj časa je učiteljica zavohala dim in odšla pogledat, kaj se
žge. Ko je prišla do hodnika, je zagledala ogenj in nato hitro odšla po telefon ter poklicala
gasilce na številko 112. Sama sem hotela oditi iz razreda, vendar sem opazila, da so me
zaklenili. Kričala sem iz razreda, a me nihče ni slišal. Slišala sem gasilce in najprej sem mislila,
da so kam namenjeni. Nato sem ugotovila, da se je nekaj moralo zgoditi v glasbeni šoli.
Gasilci so gostom pomagali iz stavbe, kakor hitro so mogli. Nekateri so že začeli gasiti. Nato
sem opazila, da je začel goreti strop in je nastajal dim. Na vse možne načine sem hotela
odpreti vrata, vendar mi ni uspevalo. Upala sem, da me bo kdo slišal, ampak zaman. V
razredu se je dim začel gostiti. Vse bolj sem kašljala ter nato padla v nezavest. Čez nekaj časa
je odšel gasilec pregledat vse učilnice ter me našel na tleh. Previdno me je dvignil ter me
odnesel iz stavbe. Rešilec me je odpeljal v bolnišnico, kjer so me oživljali. Na začetku se nisem
odzivala, vendar niso odnehali. Na koncu sem le zadihala in zdravniki so si oddahnili, da me
niso izgubili. Odpeljali so me na intenzivni oddelek. Čez približno dvanajst ur sem se zbudila.
Na obisk sta prišla najprej mami in oče. Ko sta odhajala, sem ju prosila, naj poiščeta gasilca,
ki mi je rešil življenje. Naslednji dan me je obiskal. Najprej sem se mu predstavila ter
zahvalila. Nekaj časa sva se pogovarjala, nato pa je dobil poziv na intervencijo. Zaželela sem
mu vso srečo. Hitro se je poslovil in odhitel na kraj dogodka. Čez nekaj časa so prišli še drugi
sorodniki in vsem sem na glas povedala, da mi je gasilec rešil življenje ter da bi umrla, če ga
pravočasno ne bi bilo.
Tako, to je vsa zgodba, Neli. Upam, da se te je dotaknila. Ne glede na to, kaj se zgodi v
kakšni nesreči, imej vedno v mislih, da gasilci tvegajo svoje življenje za drugega in zato so
zelo pomembni. Takrat ko potrebujejo pomoč, ne oklevaj, pomagaj jim, ker nikoli ne veš,
kdaj boš ti mogoče v kakšni situaciji, v katerih jih boš potrebovala.

Leja Murko, 8. a
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OBVEŠČANJE 112
Nekega dne so opazili požar v gozdu Vurberk. Takoj so poklicali številko 112. Ogenj je bil tako
močan, da se je širil na travnike. Ko so prišli gasilci, so takoj začeli gasiti. Medtem je policija
evakuirala območje. A ogenj je bil vedno močnejši zaradi vetra, ki je močno pihal. Prileteli so
celo gasilski helikopterji in letala. Gasilci so nekaj časa gasili in ko so malo umirili ogenj, so šli
v gozd reševat ljudi. Poškodovane ljudi so odpeljali v bolnišnico in jih oskrbeli. Ko so požar
pogasili, so se zahvalili gospodu, ki je poklical številko 112 in mu dali denarno nagrado. Nato
so se ljudje, ki so bili rešeni, zahvalili gasilcem za pomoč. Ko so gasilci odšli in se je žerjavica
ohladila, so delavci začeli čistiti in urejati gozd. Po treh mesecih je bil gozd spet kot nov.
Potem ni bilo v gozdu nikoli več požara.
Požar se je pričel, ker je sonce močno svetilo v avto, nato je motor avta zagorel in se je ogenj
razlezel po drevesih in zagorel je ves gozd.
Val Hliš, 4. a

Aneja Zamuda, 4. a, Obveščanje na 112, kombinirana tehnika
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112 – MINUTA ZA ŽIVLJENJE ALI SMRT
»V ponedeljek, 12. 2. 2018, smo na novinarski konferenci v Postojni predstavili statistiko
klicev na številko za klic v sili 112 v letu 2017. V regijskih centrih za obveščanje so v tem letu
po zadnjih podatkih prejeli 519.098 telefonskih klicev na pomoč, kar je več kot 1400 klicev
na dan.«
Ko sem prebrala odlomek besedila iz statistike klicev na pomoč, so se mi zamajala tla pod
nogami in odločila sem se, da napišem ta članek.
Vse se začne, ko se nekaj zgodi in smo v paniki, kaj storiti. Največkrat zato pokličemo številko
za klic v sili 112. Ni pa vse tako preprosto, kot se zdi na prvi pogled. Res je namreč, da znamo
vsi vtipkati to številko, a problem nastane, ko nas priključijo na telefonsko zvezo, mi pa ne
znamo ustrezno ravnati. Takšni primeri se dogajajo vsakodnevno, vendar se ne bi smeli, saj
ogrožajo življenja ljudi, ki bi jih lahko tisti, ki priskočijo na pomoč v takšnih trenutkih, rešili.
Ker pa želim, da se to ne bi več dogajalo, bi zelo rada opozorila na pravilen odziv, ko dobimo
zvezo, saj je zelo pomembno, da sodelujemo z ljudmi, ki smo jih poklicali. Še pred klicem se
moramo zavedati, za kakšne težave gre. Ko se enkrat pogovor začne, je beseda naša in
priporočljivo je povedati čim več koristnih informacij. Najprej povemo, kdo kliče, nato kaj se
je zgodilo, kje in kdaj, takoj za tem, koliko je ponesrečencev in kdo so ter kakšne so njihove
poškodbe, za konec pa še na kratko predstavimo okoliščine in povemo, ali potrebujemo
pomoč gasilcev, reševalcev ali obojih. Med pogovorom moramo biti zbrani in umirjeni, saj
bo le tako lahko oseba na drugi strani pomagala. Ko povemo naš del, nas lahko sogovornik
še kaj vpraša, zato ga moramo še naprej dobro poslušati. Če pa nima nobenega vprašanja,
nam bo najverjetneje svetoval, kaj naj počnemo, medtem ko čakamo na usposobljeno ekipo.
Če smo sami, nam bo najverjetneje svetoval, naj počakamo ob ponesrečencih, če pa imamo
še koga ob sebi, naj ta oseba nekje na vidnem mestu počaka reševalno ekipo ali pa pripravi
vse, da bo ekipa lahko svoje delo opravila čim bolj nemoteno in učinkovito. Naš sogovornik
pa bo, če je to mogoče, ostal z nami na telefonski zvezi do prihoda urgentne ekipe.
Sedaj pa se postavijo nova vprašanja, na primer kako bodo poklicali na pomoč slepi in gluhi
ljudje. Za vse slepe in slabovidne ljudi so poiskali rešitev in na večino mobilnih telefonov
namestili tipko za klic v sili oz. SOS. Klicatelj s samo enim pritiskom na to tipko pokliče na
center za obveščanje, kar je zanj veliko lažje in hitreje.
Za gluhe in naglušne so iznašli klic Wap112. Ta program omogoča pošiljanje besedilnega klica
v sili prek portala Uprave RS za zaščito in reševanje na naslovu wap.sos112.si v Regijski center
za obveščanje Ljubljana, ki sprejema tovrstne klice iz vse Slovenije. S tem je vsem ljudem
omogočen klic v sili, saj smo navsezadnje vsi enakopravni.
Marsikdo se sploh ne zaveda pomena klicne številke 112. Ravno pred nekaj dnevi sem v eni
izmed revij prebrala intervju z uslužbencem, ki dela v centru za obveščanje in v intervjuju je
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predstavil en primer. Ko je poklical nek moški in je v telefonsko slušalko kričal na pomoč, je
z njim želel vzpostaviti stik in uspelo mu je. Gospod se je umiril in mu odgovoril na vprašanja,
ki mu jih je zastavil. Vse skupaj bi se lahko končalo veliko hitreje, če bi se klicatelj zavedal,
kaj mora storiti ob klicu.
Ob prebranem članku me je zabolelo srce, saj menim, da ne bi bilo odveč, če bi vsaj enkrat
na leto vsak izmed nas naredil nekaj v zvezi s klicem v sili. Ni dopustno, da zaradi
neustreznega ravnanja ob nesreči izgubi življenje nekdo, ki bi ga lahko rešili.
Spoznala sem, da bi morali ljudi več oz. pogosteje obveščati o pravilni rabi številke 112, saj
velikokrat kličejo na to številko za nenujne primere in s tem preprečijo vključitev na
telefonsko zvezo ljudem, ki pomoč nujno potrebujejo.
Seveda pa ni vse v naših rokah. Tudi mediji bi lahko, če že ne večkrat letno, pa vsaj v mesecu
požarne varnosti, pogosteje omenili klic na številko 112. Ni namreč dovolj, da poročajo samo
o žalostnih dogodkih, temveč bi morali poročati tudi o tem, da so rešili katero življenje s
klicem na številko za nujne primere.
Za konec pa bi se spet rada navezala na začetek. Menim, da bi lahko število klicev na številko
za klic v sili močno zmanjšali, če bi se ljudje začeli zavedati pomena le-te in bi jo jemali resno,
saj 112 ni številka, na katero lahko kličemo za zabavo, temveč nekaj, kar lahko rešuje
življenja. Nikakor pa ne smemo pozabiti tudi na ustrezen stik s človekom na drugi strani
zveze. Velikokrat so sekunde tiste, ki odločijo o življenju in smrti.
Ana Potočnik, 8. a

Aljaž Potočnik, 7. b, Posodica, keramika
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BRATOVŠČINA SINJEGA GALEBA
(razlagalni spis)

Prijateljstvo je zelo pomembna vrednota. S prijateljem se lahko pogovarjaš ter mu izdaš
katero od svojih skrivnosti. Najbolj pomembno je, da pravi prijatelj vedno priskoči na pomoč.
O tem govori tudi knjiga Bratovščina Sinjega galeba.
Dogaja se na Galebjem otoku, ob morju. Ta otok se zelo razlikuje od ostalih. Tudi če bi vse
hiše postavili skupaj, bi bil velik za eno majhno domačijo. Tam prevladuje revščina, pod
cerkvico pa stoji majhna hišica, ki se skorajda ruši. V njej prebiva sirota Ivo. Do njegovega
očeta se v vasi že dolga leta goji zamera, češ da je on zapravil vso premoženje vaščanov. Ivo
je po srcu dober, plemenit, samostojen fantič in črni lasje mu segajo čez čelo. Živi zelo kruto
življenje, saj mu je umrla mama, oče pa je odšel nekam v svet in se je domov vrnil samo
umret. Iva nikoli ni strah, tudi če piha burja, saj od malih nog skrbi sam zase. Zelo je kruto,
če otrok trpi zaradi napak staršev. Tudi oče ni nameraval ničesar slabega, bil je lahkoveren
in naiven. V tem primeru bi tudi jaz bila jezna nanj, vendar ga ne bi kaznovala na takšen
način, kot so ga vaščani.
Ko dobi Ivo barko nazaj, je nepopisno vesel. Si lahko predstavljate, kakšno veselje je to zanj?
Takrat končno dobi več prijateljev, ki mu pomagajo. Tukaj se vidi, da ni egoističen, saj zna
stvari deliti. Fantje si domislijo posadko, ki jo poimenujejo »BRATOVŠČINA«. Ivo je bil edinec,
zato so mu prijatelji še toliko več pomenili. Hotel je, da začutijo kanček tega, kaj pomeni
imeti svojo barko. Vsi so zanjo skrbeli in jo čistili. Tudi jaz bi ustanovila svojo bratovščino,
sicer na varnejši način, saj česa tako nevarnega danes starši ne bi dovolili. Nekaj lepega je s
prijatelji doživljati dogodivščine, npr. fantje so se reševali iz jame in pri tem niso mislili samo
nase.
Vsi skupaj so služili denar. Delali so za skupno dobro, da bi živeli boljše življenje. Danes otroci
pri nas ne služijo denarja. To zakonsko ni dopustno. Sploh dela v gradbeništvu so lahko zelo
tvegana, predvsem za otroke. Sicer pa, z druge plati bi bilo dobro, če bi otroci delali. Današnji
otroci so preveč obdani z računalniki in drugo tehniko. Delo, pa tudi druženje, bi jih združila
v pogovarjanju in zabavanju na drugačen način. Bolj bi tudi cenili denar, saj bi vedeli, da je
potrebno veliko truda in dela, da ga prislužiš.
Fantje so v svojo družbo sprejeli deklico Milevo. Z Ivom sta bila sicer od vsega začetka
prijatelja zaradi Milevinega očeta Justa. Ostali fantje so jo najprej gledali malce postrani, ker
je punca in ne zmore vsega, kar zmorejo oni. Ampak Ivo je poskrbel za to in je Milevo
podpiral, da se je kmalu vključila v družbo. Njihovo prijateljstvo je bilo čisto normalno, med
seboj so se zelo dobro razumeli. Mileva je včasih opravljala, kar je bilo manj zahtevno, vendar
koristno in pomembno. Ostala je na preži, si izmišljevala stvari, da vaščani ne bi posumili, kje
so fantje, vendar pa je bila vedno del njihove posadke.
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V ospredju zgodbe je vprašanje prijateljstva in zamera do Iva. Ampak Ivo je to popravil. Zelo
ga je namreč bolelo, da so vaščani izgubili premoženje zaradi njegovega očeta. V posadki je
opravljal najtežje delo, da bi se jim vsaj malo odkupil. Nikoli ni pomislil, da bi se ladja potopila
oziroma da bi jih ugrabili. Bil je optimist in vedno je vlival optimizem tudi drugim. Njegova
želja je bila, da bi dobil ladjo, ki bi jo moral kupiti njegov oče. S tem bi poplačal njegovo
krivdo, kar sicer ni njegova naloga. In to se je zgodilo. Načrt je uspel. Pri tem mu je pomagalo
nekaj ljudi: Just, prijatelji, z zadnjimi besedami tudi oče in Anton. Za vso pomoč je bil
hvaležen. Ladjo je dobil nazaj ter poplačal očetovo krivdo, ker je zelo kruto, če si kriv brez
krivde.
Knjiga je zanimiva, saj je popestrena z veliko pustolovščinami in dogodivščinami. Iz nje se
lahko veliko naučimo, na primer da ne smemo nekoga obsojati po krivem oziroma zaradi
napak staršev ter ga moramo sprejeti takšnega, kot je. Vsekakor bi jo priporočala prijateljem.
Zgodba se srečno konča, posadka dobi barko nazaj in Ivo je presrečen, saj si je za to zelo
prizadeval.
Ana Dvoršak, 6. b

Kristjan Prelog, 9. a, Ivan Cankar, suhi
pasteli

Julija Nedelko, 9. a, France Prešeren, suhi
pasteli
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MAČKA IN OVCA
(basen)
Mačka se sprehaja po cesti. Zagleda ovco in jo vpraša: »Pozdravljena, ovca! Bi se z mano
malo sprehodila po cesti do sosednjega travnika?« Ovca privoli in skupaj se odpravita po
cesti. Ko že kar lep čas hodita, njuno pozornost pritegne pogovor med kravo in teličkom.
»Vsak je sam svoje sreče kovač, to si za zmeraj zapomni! Zato je bolje, da nisi zmagal, kot pa
da bi zmagal zaradi goljufije. Sosedov piščanček zagotovo ni srečen, saj je zmagal
nepošteno!« reče krava. Več ovca in mačka nista slišali, saj se je dvojica že preveč oddaljila.
»Si slišala? Vsak je sam svoje sreče kovač. Pojdiva torej h kovaču in si skujva srečo,« predlaga
ovca. Tako se obrneta in začneta hoditi nazaj proti vasi. Ko končno prispeta do kovačnice,
mačka vpraša kovača: »Dober dan, ali si lahko tukaj skujeva srečo?« Kovač se zasmeji in reče:
»Sreče si vendar ne moreš skovati! Že res, da sem slišal za pregovor Vsak je sam svoje sreče
kovač, ampak to je navsezadnje le pregovor!« Mačka in ovca vseeno vztrajata. Kovač se na
koncu vda in jima segreje vsaki po en košček železa. Kujeta in kujeta in na koncu skujeta
vsaka svoj košček v obliko štiriperesne deteljice. »To je čisto moja sreča!« vzklikne ovca in se
zahvali kovaču. Z mačko se nato odpravita domov. V kovačnici sta bili veliko več časa, kot se
jima je zdelo. Dan se je iz dopoldneva že prevesil v popoldan in sonce se je že pripravljalo,
da zaide za daljne hribe. Čas je tekel in zapadlo je že kar nekaj snega, zato ovca in mačka na
mrzel, zimski popoldan v snegu za sabo puščata globoke sledi, ki sčasoma ustvarijo dolgo gaz
proti kmetiji. A malo preden prispeta do domače ograje, jima pot prekriža volk. »Dober
večer, ovca in muca,« vljudno začne volk. »Naj vaju povabim na kosilo.« Ovca in mačka se
začudeno spogledata. Zelo sta presenečeni nad volkovo vljudnostjo. A na žalost volk
nadaljuje v najzlobnejšem tonu, kar ga premore: »Ovca, ti boš imela posebno čast: postala
si glavna jed na našem meniju, ampak tudi ti ne skrbi, muca, ti boš postala čudovita sladica.«
Zlobno pogleda prestrašeni živali, ki se takoj poženeta v beg, volk pa za njima. In srečo imata,
da je, medtem ko sta bili v kovačnici, zapadel sneg, saj tako izkoristita dogodek, ko se volk
spotakne, in se skrijeta v obcestni jarek. Ker sta obe beli, se z lahkoto zlijeta z okolico. Ko ju
volk po daljšem iskanju ne najde, se
odpravi v sosednjo vas iskat
naslednjo žrtev. Prijateljici še nekaj
časa počakata, nato pa se odpravita
proti domu. Pri tem se vsaka tesno
oklepa svoje sreče. Ovca nato
spregovori: »Ja, krava je imela prav.
Vsak je sam svoje sreče kovač.«
Nauk: Vsak je sam svoje sreče kovač.
Zala Mlačnik, 7. b
Ana Dvoršak, 6. b, Ornament v komplementarnem
kontrastu, kolaž
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SESTRI IN KONJ
Nekoč sta živeli revni sestri. Starši so ju zapustili, svojcev pa nista poznali. Imeli sta samo
konja. Ko sta nekega sončnega dne v gozdu nabirali jagode, se je iz vasi slišal strel. Mislili sta,
da lovci spet vadijo, zato se nista dali motiti.
Domov sta prišli pozno zvečer. Zelo sta bili izmučeni, zato sta legli v posteljo. Zjutraj sta konju
nesli vodo. Odprli sta hlev in ugotovili, da ga ni. Po vasi se je hitro razvedelo, da sestri
pogrešata konja. Ker pa si ljudje novice hitro prikrojijo, se je začela širiti laž, da sta ga
odpeljali v gozd in ubili. Od hiše do hiše sta spraševali, če je kdo videl njunega konja. Ker ni
nihče ničesar vedel, sta obupani odšli proti domu. Nenadoma se spomnita, da nista vprašali
čisto vseh. Bila je že trda tema, ko sta potrkali na vrata lovskega društva, a jima ni nihče
odprl. Vrata niso bila zaklenjena, zato sta vstopili. V prostoru ni bilo nikogar, vendar sta kljub
temu pogledali skozi druga vrata. Na tleh je ležal mrtev konj. Sprva ga nista prepoznali. Po
temeljitejšem pregledu sta na zadnji desni nogi opazili brazgotino, po kateri sta ugotovili, da
je to njun konj. Ko sta mu odmaknili grivo, sta pod njo opazili strelno rano. S težkim srcem
sta sprejeli, da ga je nekdo ustrelil. Ni mu bilo več pomoči, zato sta ga v veliki žalosti zapustili
in odšli proti domu. Naslednje jutro sta že zgodaj stali pred pragom društva. Spet ni bilo
nikogar, da bi jima odprl. Sosede sta povprašali, če so kje videli lovce, saj sta jim že drugič
potrkali, pa jima nihče ni odprl. Nihče ni videl nobenega lovca. Med tavanjem po vasi sta
srečali člana lovskega društva, ki jima je povedal, da so se udeležili skupinskega lova, ki bo
trajal tri dni. Nista več mogli čakati, zato sta se
napotili v gozd. Bili sta že daleč od vasice in
pričelo se je večeriti. Prespati sta morali v
gozdu. Zjutraj se še nista niti prebudili, ko se je
iz grmovja zaslišal glasen šum. Bili sta
radovedni, zato sta pogledali, kaj se skriva za
grmom. Našli sta poškodovanega lovca.
Povedal jima je, da niso šli na skupinski lov,
temveč so šli iskat krivolovca, ki je ubil njunega
konja. Skupaj so se napotili proti vasi. Ostali
lovci so se vrnili v vas pozno zvečer z ujetim
krivolovcem. Ker je ubil njunega konja, so ga
lovci predali policiji. Sestri pa sta imeli srečo, da
je v vasi živel prijazen kmet, ki jima je bil
pripravljen podariti mladega žrebička, ki jima je
s svojo mladostno igrivostjo pomagal preboleti
izgubo njunega konja.
Gal Kolmanič, 9. a, Ivan Cankar, oljni
Žana Muršec, 6. b
pasteli
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KIT NA PLAŽI ALI V ŠPORTEM AVTOMOBILU?
Knjiga Kit na plaži nam pove, kako pomembno je, da pogledamo na svet, na življenje okrog
nas, na soljudi, prijatelje, starše, na družino z drugačnimi očmi. Kako lahko na to, kar se nam
zdi tako znano, pogledamo drugače? Kaj nam ta pogled pove, kar tako brez kakršne koli
koristi?
Avtor knjige je pesnik, pisatelj, dramatik in režiser Vinko Mӧderndorfer. Rodil se je 22.
septembra 1958 v Celju. Deluje kot filmski, televizijski in radijski režiser ter piše za mladino
in odrasle. Za knjigo Kit na plaži, ki je bila izdana v sklopu vseslovenskega projekta Rastem s
knjigo, je prejel desetnico. Ob prejemu nagrade je v enem izmed intervjujev dejal, da ni želel
napisati knjige o težavah dečka z downovim sindromom. On je takšen, kakršen je in nima
težav s svetom. Svet ima težave z njim. S to avtorjevo mislijo se povsem strinjam, saj imamo
ljudje vedno predsodke, če so drugi drugačni in izstopajo. Name je naredila vtis tudi
avtorjeva izjava, da se pri vsakem delu potrudi, kot da bi bilo zadnje v njegovem življenju. V
tem se pozna, da avtor vsako delo napiše z velikim spoštovanjem in da ima delo nek pomen.
Knjiga Kit na plaži je mladinski roman. Je roman, ki govori o tem, kako težko je živeti z
drugačnostjo, vendar s srečnim koncem želi sporočiti, da prav ta v tebi prebudi človeka ter
ljudi povezuje in jih dela močnejše ter boljše. S svojim pripovedniškim tokom nagovarja zelo
širok najstniški bralski krog, saj nagovarja vse, ki so drugačni, se počutijo nesprejete ali imajo
temno skrivnost, za katero ne vedo, da bo postala manj temna, ko ne bo več skrivnost.
Današnji svet je naravnan tako, da če nekdo nima nekaterih stvari, kot jih imajo drugi, ali če
izstopa, ni najbolje sprejet. Nika je bila drugačna in je izstopala od svojih vrstnikov. Bila je
zelo razgledana in rada se je učila novih stvari. Imela je zelo veliko idej in rada jih je tudi
predlagala. Mislila je, da to ostalih ne moti ter da jim je to všeč. Oni pa so jo za njenim hrbtom
klicali »Grebla«, saj se je ves čas za nekaj »grebla«. Niko je to razžalostilo, zato se je odločila,
da noče več izstopati, ampak želi biti normalna. Menim, da je to zelo grdo od njenih sošolcev,
po moje so bili tudi malo zavistni, saj je Nika o vsaki stvari znala kaj povedati. Menim, da se
najstniki prevečkrat obremenjujejo z nekimi začrtanimi okvirji ter ne želijo izstopati ter
pokazati svojega pravega jaza.
Menim, da imamo vsi otroci na svetu sanje, kaj bi radi postali. Petra si je želela postati
frizerka, Aleks pa je svojo pot videl v avtopralnici. Želel je hoditi po očetovih stopinjah. Bil je
prepričan, da bo s tem delom zaslužil veliko denarja, in mu ne bo potrebno veliko delati. V
šolo ni rad hodil in pri matematiki mu je pomagala Nika, ki je ob njem začutila tudi metuljčke
v trebuhu. Do Aleksa je nekaj čutila tudi Petra, s katero na koncu tudi postaneta par. Vendar
prav ta najstniška zaljubljenost postavi najboljši prijateljici v neprijeten položaj. Menim, da
se najboljše prijateljice ne bi skregale zaradi enega fanta, če je vez dovolj močna, ostaneta
najboljši prijateljici v dobrem in slabem. Tudi Aleks bi lahko bolj nazorno pokazal svoja
čustva.
Glavna junakinja v zgodbi je Nika. Svoj temperament je sama povezala s svojo podgano.
Podgana je trmasta, radovedna, živahna, prav takšna je bila tudi Nika. Bila je zelo razgledana,
saj je obiskovala zelo veliko interesnih dejavnosti. Bila je tudi trmasta, saj ni kar tako pustila,
da bi drugi blatili nje in njene prijatelje. Bila pa je tudi zelo radovedna deklica, saj jo je
zanimalo veliko reči. Aleks pa je bil Nikino nasprotje. Sploh ni maral šole, medtem ko jo je
Nika oboževala. Imel je tudi začrtan cilj, da bo delal v avtopralnici, medtem ko Nika tega ni
razumela in sama je po moje želela biti »kaj večjega«. Aleksa bi sama označila kot »frajerja«,
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ki to sploh ni. Bil je zelo samovšečen, saj je vedno želel biti najhitrejši. V nasprotju z Niko on
sploh ni bil razgledan. V šolo je hodil samo za hec.
Najstniki današnjega časa želijo biti povprečni, ne želijo se pokazati v vsej svoji veličini.
Seveda imamo izjeme, ampak teh je zares malo. Aleks je povprečen najstnik, ki domov nosi
enke ter dvojke ter mu je za prihodnost bolj malo mar, saj ima že nekako začrtano pot. Nika
pa je ena izmed tistih, ki so drugačni, ki imajo malo drugačen pogled na stvari. Vendar želi si
postati globalna, saj je njeni vrstniki ne razumejo, ne zavedajo se lepote drugačnosti. Včasih
se vprašam, kaj bi bilo, če bi bili vsi isti. Vedno dobim enak odgovor, da bi bilo dolgočasno.
Dolgočasno bi bilo, če bi ljudem bile všeč iste stvari in bi vse enako razumeli ter vsi isto
razmišljali.
Tako kot v življenju marsikaterega posameznika, tudi tukaj v tej knjigi pride do miselnih
preobratov. Mama, Nika spoznata lepoto Igorjeve drugačnosti ter ga sprejmeta točno
takšnega, kot je. Tudi pri Barbki zasledimo spremembe, saj na koncu začne govoriti in se
neha sporazumevati preko telefona.
Vsak posameznik ima svojo identiteto. Lahko se odločiš, da se boš podredil formam
normalnosti in boš postal oz. ostal v začrtanih okvirjih. Lahko pa izbereš drugo pot in svoje
življenje obogatiš z drugačnostjo, da razpreš krila in poletiš v zrak brez dvomov, kaj bodo
rekli drugi ter kaj si bodo mislili. Menim, da nas drugačnost bogati, da zapolni naše srce s
toplino, saj kar delamo, delamo zato, ker imamo to radi. Današnji najstniki se vse prevečkrat
obremenjujejo z mislimi, kaj pa bodo zdaj rekli, kaj če jim ne bo všeč … Vendar menim, da
smo na svetu zato, da delamo stvari, ob katerih uživamo, saj je življenje prekratko, da bi se
obremenjevali z drugimi.
Knjiga Kit na plaži ima globoko sporočilo, da
nas drugačnost združuje. Menim, da je to
sporočilo zelo zanimivo, saj je v današnjem
svetu zelo veliko nestrpnosti do drugačnih.
Včasih res ne znamo pogledati na stvari
drugače, ne znamo se postaviti v kožo
posameznika, ki ga obravnavamo kot
drugačnega. Po svetu hodimo z zaprtimi očmi
ter niti ne opazimo, kako je drugačnost lepa
ter se prevečkrat zatekamo k nekim oblikam
življenja. Zato se mi zdi, da bi knjiga bila
primerna za vse najstnike ter tudi starejše.
In še za konec: »Življenje je lepo.«
Lara Čeh, 8. a
(S tem spisom je Lara v svoji kategoriji zmagala
na šolskem tekmovanju za Cankarjevo
priznanje, s čimer si je omogočila uvrstitev na
nadaljnje stopnje tekmovanja, na katerih je
prejela najprej srebrno regijsko, potem pa še
zlato priznanje na državnem tekmovanju.)
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Teja Črnko Širec, 8. a, Portret, barvni
svinčniki

ŠPORTNI DAN – DRSANJE
Ko nam je učiteljica razdelila prijavnice za športni dan, sem se z velikim navdušenjem takoj
prijavila na drsanje. Zvečer pred športnim dnevom sem bila zelo nestrpna. Dolgo nisem
mogla zaspati, ker so mi misli neprestano uhajale na moje prvo drsanje.
Zjutraj sem se prebudila v lepo sončno jutro, pojedla zajtrk, se uredila in odšla v šolo. S sošolci
in z učiteljico smo na avtobusni postaji počakali na avtobus. Avtobus je prispel in vsi polni
pričakovanj smo se z velikim veseljem hitro posedli na zadnje sedeže, ker smo vstopili prvi.
Vožnja je bila udobna. Na avtocesti nas je ustavila policija in ugotovila, da zadaj avtobus ni
imel tablice za prevoz otrok, zato so ga izločili iz prometa. Po nas je prišel drugi avtobus.
Najprej smo si ogledali Vojaški muzej Slovenske vojske. Bilo je zelo zanimivo, saj sem slišala
veliko novega. Po končanem ogledu smo v parku pomalicali in poklepetali, nato pa smo se
odpeljali v Ledno dvorano Maribor. Pohiteli smo do okenca, se postavili po dva in dva in
povedali številko drsalk. Prijazna gospa nam jih je delila kot po tekočem traku. Nahrbtnike
smo odložili v garderobo in odhiteli drsat. Ker sem prvič drsala, sem nekajkrat padla.
Sčasoma se mi je uspelo nekaj časa obdržati na drsalkah. Bila sem zelo vesela in ponosna
nase. Ko sem padla, mi je sošolka Nuša pomagala vstati in mi pokazala, kako naj delam
zavoje. Ko sem jih osvojila, sva skupaj drsali. Ves čas sva se držali za roke. Po končanem
drsanju sem drsalke vrnila in počakala, da so se uredili vsi sošolci. Nato nas je učiteljica
preštela in skupaj smo odšli na avtobus, ki nas je varno odpeljal do šole.
Doma sem mami navdušeno pripovedovala o vseh dogodivščinah. Obljubila mi je, da me bo
še kdaj peljala drsat.
Tjaša Rojko, 4. a

Katarina Jakop, 6. t, Roke, flomastri
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PESMI – PROJEKT PREHRANA
Pesmi o prehrani so nastale na literarnem tekmovanju, na katerem so učenci, razdeljeni v
skupine, v 30 minutah zapisali pesem na temo, ki prej ni bila napovedana. Nekaj izmed »30minutnic«, kot smo jih šaljivo poimenovali, objavljamo tudi v tem glasilu.

Maks Sužnik, Hana Klaneče in Ana Tetičkovič, 5. a, Naša mala vrtnarija, rokopis
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ZDRAVA PREHRANA
JE DOBRA ZELENJAVA
Zdrava prehrana
je posebej zelenjava.
Hitra prehrana
je pač slaba.
Prava zelenjava,
koleraba, paradižnik,
to vse je
zdrava hrana.
Zelenjava dobra je za vse,
za športnike
in tudi za najmlajše.

Mari Kramberger, 6. t, Nekdo, linorez

Mi, najmlajši, živahni smo,
zato zelenjavo
potrebujemo.
Tjaša Vogrin, Maša Gregorec,
Gašper Sužnik, 6. a

HITRA HRANA
Hitra hrana
je nezdrava prehrana.
Obožujemo jo,
čeprav je slaba.
Hlače so preozke,
če preveč je pojemo.
Je pa kdaj dobro
tudi to.
Da nam maščobe
in energije
za naše vragolije.
Tjaša Vogrin, Maša Gregorec,
Gašper Sužnik, 6. a

Urška Fridl, 6. t,
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SADJE IN ZELENJAVA
Prava zelenjava
je zdrava.
Kar je zdravo,
je zame pravo.
Vse narobe bi bilo,
če zelenjave ne bi bilo.
Stric Brokoli in teta Koleraba
ta dva sta zame res zdrava.

Manca Vavpotič. 7. a, Dvojčici, barvni linorez

Zdrava zelenjava
bacile vse premaga.
Čokolada, bonboni in pomfri,
zame zdravi niste vi!
Sadje pravo
je zame zdravo.
Če sadja in zelenjave ne bi bilo,
do bolezni bi prišlo.
Tetka Jagoda in striček Grozd,
zate sta prav zdrava,
če bolezen te doleti,
na pomoč priskočita ti.
Zame zelenjava je res zdrava,
zato jo jem vsak dan.
Ta pesmica zaključuje se,
a prosimo vas, zelenjavo jejte
še.
Tjaša Rojko, Lejla Meško, Aneja
Zamuda, Eva Šnut, 4. a

David Cigula, 7. b, Speče dekle, barvni linorez
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ZELENJAVNI NAMAZI
Nekaj k nam je pridišalo,
iz razredov nas prignalo.
Le kaj tako diši,
se sprašujemo vsi.
Da odgovor našli bi,
v jedilnico smo planili.
Tam iz loncev ni dišalo,
nekam drugam nas je gnalo.
Morali smo po zemljevid,
izvir vseh dišav odkrit.
Že skoraj obupali smo,
a nato se spomnimo.
Zdaj vemo, od kod diši,
od tam, kjer še nismo pogledali.

Matevž Jakop, 6. t, Shy Lan, linorez

Gospodinjska učilnica, sobica mala,
tam namazov polna nas je pričakala,
tuna, papaja, joj, kako diši,
še po kruh smo planili.
Smo dolgo časa se sladkali,
namaze smo na kruh mazali,
ko pojedli smo vse,
šli smo v učilnice.
Polni energije smo pisali,
zbrano smo nadaljevali.

Maks Sužnik, Ana Tetičkovič, Hana
Klaneček, 5. a
Leja Pukšič, 6. t, Nives, linorez

61

MALICA

Hrana je odlična,
vsakič različna,
zdrava in eko je,
kul, ker vitaminov
tam je ful.

Namazi in prelivi,
toplo mleko in meso,
zraven še bonbonček
in trebuščki siti so.

Smo komaj vse pojedli
in do zadnje
drobtinice smo snedli.

Nato pride še posladek,
z jagodnim prelivom
se postavi in
k sebi nas povabi.

Bili smo siti,

Mari Kramberger, 6. t, Trave, svinčnik

čisto nabiti,
a sladice se
nismo mogli ubraniti.

Maks Sužnik, Ana Tetičkovič,
Hana Klaneček, 5. a
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ODRAŠČANJE KORENČKA

Bil je korenček,
ki je bil še dojenček.
Bil je še brez rok, nog in POK.

Bil je zelo zdrav,
strmoglav
in rad je rekel mjav.

Korenček je mislil,
da bo postal velik levček,
ampak postal je le

Manja Cafuta, 6. a, Roke, flomastri

debel korenček.

Raste počasi, počasi in počasi,
dokler se čas ne ustavi
na terasi.

Ko čas se ustavi,
ga je treba pobrati in
ga odpeljati
daleč, daleč stran.

Lan Arnuš, Samo Širec, 6. b

Adriana Polanec Novak, 6. a, Roke, flomastri
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ZAKLJUČNA EKSKURZIJA V POMURJE
Ves teden sem težko čakal na dan izleta, skorajda vso noč nisem spal, in končno je napočil ta
dan.
Ko smo zjutraj prišli v šolo, se je deset minut čakanja na avtobus zdelo kot cela večnost.
Usedel sem se z najboljšim prijateljem Anžetom. Odpeljali smo se do čebelarskega muzeja v
Pomurju. Tam nam je čebelarka najprej razlagala o čebelah, potem smo se lahko prosto
sprehajali in fotografirali. Izvedel sem za naravnega sovražnika čebel, smrtoglavca. Potem
smo se odpeljali do gibalnega parka, kjer smo se najprej igrali na preprostejših, nato pa na
zahtevnejših igralih. Med igranjem smo v senci počivali in malicali. Opazovali smo skupino,
ki je snemala plezanje po piramidi iz vrvi. Čas igranja se je iztekel in odpeljali smo se do
Veržeja na sladoled. Bil je zelo okusen, stal je 1,20 evra. Do Centra DUO ni bilo daleč, zato
smo šli peš. Ker je bila tam še ena šola, smo morali malo počakati. Bili smo zelo veseli, ker
smo se lahko še igrali. Kmalu smo se učenci našega razreda pripravili na delo v lončarski
delavnici, učenci iz podružnične šole pa so šli v trgovino in na predstavitev obrti. Nato smo
se zamenjali. Na avtobusu sem bil malce razočaran, ker nekateri učenci niso upoštevali
navodil učiteljic in so vseeno jedli.
Doma je bratec Luka pojedel vseh 6 medenjakov in to takoj, ko sem jih pokazal.
Filip Rom, 4. a

Staša Fridl, 9. a, Ivan Cankar, suhi pasteli
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SONČNI GRIČ
Glasilo otrok JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas

Izdala OŠ Destrnik-Trnovska vas, junij 2019
Ravnatelj: mag. Drago Skurjeni
Zbrali in uredili: Mateja Miklošič in Janja Perko
Jezikovni pregled: Mateja Miklošič, Andrejka Horvat
Oblikovanje: Janja Perko
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