
Sončni grič 

 

1 
 

Glasilo otrok JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas  

 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 junij 2020 



Sončni grič 

 

2 
 

Drage bralke in bralci glasila Sončni grič! 

 

Starogrški filozof Heraklit je zapisal, da so edina stalnica spremembe. Danes, več kot 2000 let 

kasneje, se ta modrost, bolj kot kdajkoli prej, uresničuje.  

Epidemija koronavirusa, ki je pred nekaj meseci ostro zarezala v naš ustaljeni način življenja, 

nas je opomnila, da je svet nepredvidljiv in od nas zahteva nenehno prilagajanje. To smo začutili 

tudi v šoli, saj smo bili vsi, učenci, delavci šole in starši, postavljeni pred izzive, s kakršnimi se do 

sedaj še nismo soočali. Učenci so se, nekateri lažje, drugi pa z večjimi ali manjšimi težavami, 

prilagodili učenju na daljavo. V tem času pa so tudi ustvarjali – tako na literarnem, kot tudi na 

likovnem področju. Nekaj teh del je, poleg drugih, ki so nastala med šolskim letom, zbranih v šolskem 

glasilu, ki je pred vami. V pestrem izboru zgodb, pesmi, razmišljanj in likovnih del so se mladi 

ustvarjalci dotaknili različnih tem, tudi koronavirusu se niso mogli izogniti. Sploh v delih mlajših 

učencev se pojavlja kot nepridiprav, ki nagaja ljudem in jim onemogoča, da bi se družili s prijatelji, 

medtem ko učenci višjih razredov o njem in posledicah, ki jih prinaša v naša življenja, razmišljajo že 

bolj poglobljeno. Vsem pa je skupna želja, da bi lahko spet zaživeli brez omejitev in uživali v radostih, 

ki so se nam še pred nekaj meseci zdele samoumevne. Tudi če počitnic, ki so pred nami, morda ne 

boste preživeli, kjer in kot ste načrtovali, vam želim, da uživate v stvareh, ki jih morda v drugih 

okoliščinah ne bi niti opazili, niti cenili. Prijetna družba vam je lahko tudi Sončni grič. 

Vsem mladim avtorjem in avtoricam prispevkov se zahvaljujem za vložen trud, bralcem pa želim 
veliko užitka ob branju. 

 

mag. Drago Skurjeni, ravnatelj 
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LIKOVNI IZDELKI OTROK VRTCA TRNOVSKA VAS 
 
 

 
 

Mark, 5 let, Mesto pozimi                                  
 

 
Mitja, 5 let, Ples listov 

 
 

 
 

Nejc, 4 leta, Šopek za mamico                        

 
 

Luka, 2 leti in pol, Jesenska drevesa             
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Eva, 2 leti in pol, Sadje 

 
 

Valentin, 3 leta, Zimska noč 
 

 

 
 

Lunina igralnica, 2–4 leta, Barve jeseni 
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Lunina igralnica, 2–4 leta, Zimska oblačila 
 

 

 
 

Lunina igralnica, 2–4 leta, Zimska pokrajina 
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LIKOVNI IZDELKI OTROK VRTCA DESTRNIK 
 
 

 
 

Iza Došler, 4 leta in pol,  

Živali pri babici Zimi 

 
 

 
 

 
 

 
Taja Vuk, 5 let, Jesenski gozd 

 
 

 
 

Klara Horvat, 4 leta in pol,          
Juhuhu, sneži! 

 

 
 

 
 

Alex Breg, 4 leta in pol,  

Živali pri babici Zimi 
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Jakob Trbuc, 4 leta in pol, 

Šopek za spomin 

 
 

 
 

Jan Mastnak, 4 leta in pol,  
Šopek za spomin 

 
 

 
 

Eva Zorko, 4 leta in pol, 
Šopek za spomin 

 

 
 

Aleks Dovečar, 4 leta in pol, 
Jesenski gozd 
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JUNIJ 
 

Oj, za hramom, belim hramom, 
cvetele so trobentice. 

Zdaj ni jih več. Le zakaj? 
 

Ob robu gozda 
cveteli zvončki so. 

Ni jih več. Le zakaj? 
 

Na krošnji drevesa 
majhna ptička je zapela: 
»Zdaj pač junij je, juhej!« 

 
Julija Gajšek, 2. a 

 
 

 
 

Leja Arnuš, 1. t, Jesenske breze 

 

 
 

Gal Požegar, 1. t, Jesenske breze 
 

 
 

 
POMLAD 

 
V tem letnem času pomladanskem 

nam rože zacvetijo 
in češnje dozorijo. 

 
Sonce na nas posije, 

ptički žvrgolijo, 
drevesa zelenijo. 

 
 

Sara Lešnik, 2. a 

 
 

ŽOGA 
 

Jaz sem žoga, ti pa ne. 
Jaz pa skačem, ti pa ne. 

Lahko me odbijajo, 
tebe pa ne morejo. 

 
HOPA HOPA HOPA HOP 
grem brez tebe v galop. 

 
Špela Čuš, 2. a  

 
 

 
 

Filip Korent, 1. t, Božično drevo 
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JUNIJ 
 

Kje trobentice, kje vijolice? 
Na travniku odcvetele so, 

oj, kako lepe so bile. 
 

Zdaj že cvetijo marjetice 
in zorijo sveže jagode, 

za posladek pa še češnje. 
 

Zdaj veseli smo vsi, 
ker na morje bomo šli. 

 
Urška Simonič, 2. a   

 
Filip Kronvogel, 1. t, Hobotnica 

 
 

 
 

Aleks Lah, 1. t, Šipek 

POMLAD 
 

Pomladi rože zacvetijo 
in češnje dozorijo. 

 
Drevesa zeleneti začnejo. 

Ptički  nam prepevajo: 
»Vesela je pomlad!« 

 
Sonček naš zlat 

pa nam sveti v pomlad. 
 
 

Marija Dvoršak, 2. a 
 
 
 

 
 

IZŠTEVANKA 
 

En dva, 
sem doma. 

Tri štiri, 
veselje se širi. 

Pet šest, 
vsi smo srečni za veliko pest. 

Sedem osem, 
v miru sedem. 
Devet deset, 

vsi doma veseli spet. 
 

                          Eva Masten, 2. a 

 
 

Lukas Repič, 1. t, Božično drevo 
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Obisk kurentov, 1. t 
 
 

 
 

Izdelava mask (kurent), 1. t 
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Z LUNO GREVA ZVEZDE ŠTET 
(zmagovalni spis literarnega natečaja Naše male knjižnice) 

 
Komentar: 

 
 

Imam najboljšo prijateljico, ki je res nekaj posebnega. Obišče me samo takrat, ko je temno 
in na nebu ni oblakov. Težko jo prepoznam, ker je enkrat bolj, drugič manj okrogla, vem pa, 
da je ona, saj v temi najbolj izstopa. Všeč mi je tudi zato, ker ima veliko prijateljic, ki so 
sčasoma postale tudi moje. To je Luna z zvezdami. Skupaj se najraje igrava. Najina 
najljubša igra je štetje zvezd.  

Nekega lepega lanskega junijskega večera, ko je bila najbolj okrogla, si je okrog pasu 
zavezala vrvico in postala moj balon. Zapeljala me je po nebu in začeli sva se igrati. Igrali 
sva se tako, da je vsaka povedala eno število: Luna liha in jaz soda. Bilo je zelo poučno, 
zato nisva opazili, da je pod nama nenavadno svetlo. Ko sva prešteli do 1525, sva opazili, 
da sva nad najstarejšim mestom v Sloveniji. Zagledali sva oder, na katerem je igral orkester. 
Nisva gledali sami, temveč je z nama bilo še več tisoč ljudi. Med množico ljudi sem zagledala 
svojo družino. Luno sem prosila, naj me spusti. Zahvalila sem se za najboljšo noč na celem 
svetu.  

 
Tinkara Ličen, 3. b 

 
 

 
 

Janez Kramar, 1. t, Mačje mesto 

 
 

Hana Bratušek, 1. t, Mačje mesto 
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Nino Kolednik, 3. b, Čudežna žival, slikanje 

 

KDO JE KUŠTRON? 

(poustvarjanje na knjigo Mali trol) 
 

Kuštron je gromozanski trol, z rdečo grivo in z velikimi, umazanimi, smrdljivimi stopali. Širok 
je 100 m in visok 10 m. Živi na najvišjem starem gradu, kjer je živel kralj.  Rad gre v morje 
po ribe in jih meče ter s tem plaši ljudi in živali. Je hiše, kite ali celo druge trole. Rad tudi 
pleza, se kopa in spi. 

 
Liam Bračko Skomina, 3. b 

 
  

 
 

Kevin Prajndl, 2. t, Nenavadno bitje 

 
 

Tamara Požegar, 2. t, Nenavadno bitje 
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FANT V GOZDU 
(poustvarjanje na angleško ljudsko pravljico Punčka v travi) 

 
Ko je oče odgnal enajst sinov, je osmi sin Luka šel z nevesto v gozd. V gozdu sta nabirala 
liste, zvončke in druge stvari. Videla sta tudi tri živali, to so bile veverica, lisica in volk. 
Nevesta se je zelo bala, zato se je skrila za Lukom.  Luka se nič ni bal živali, zdelo pa se 
mu je čudno, da živali govorijo. Počasi je šel pogledat, če res govorijo.  

Pozdravil jih je. One so mu odzdravile. Luka je bil presenečen, njegova nevesta pa še bolj. 
Pozdravila jih je in vprašala, če res govorijo. Živali so ji potrdile. Veverica je povedala, da 
dobro pleza in tudi govori. Lisica je povedala, da je zelo zvita, ampak tudi govori. Volk je 
dodal, da zelo rad lovi plen, a tudi govori. Nevesta je bila presenečena nad govorečimi živali 
v navadnem gozdu. Veverica jo je prekinila, se nasmejala in povedala, da to ni navaden 
gozd, ampak je čudežni gozd. Luka je mislil, da se živali šalijo. Živali pa se niso šalile. 
Povedale so, da imajo, zraven govorjenja, tudi svoje hiške in čarobne predmete. Luka in 
njegova nevesta sta bila začudena. Ostala sta z živalmi in so rajali.  

Zelo, zelo, zelo srečen konec pa je, da sta se Luka in njegova nevesta v gozdu poročila in 
imela otroke. Živela sta srečno do konca svojih dni. 

 
Ela Dolenc, 3. b 

 
 

 
 

Karin Muršec, 2. t, Nenavadno bitje 

 
 

Aljaž Dvoršak, 2. t 
 
 

KDO JE KUŠTRON? 
(poustvarjanje na knjigo Mali trol) 

 
Kuštron živi v jami. Ima okroglo glavo in rdeče oči. Na hrbtu ima bodice. Je velik in ima 
podpluta kolena. Je umazano rjave barve. Zelo dobro vonja in sliši. Na glavi ima roge. Zbudi 
se ob 5.30. Njegovi prijatelji so živali. Ima tudi grozne, grozne čekane in zelo našpičene 
kremplje. 
 

Žan Murko, 3. b 
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Niko Žerjav, 3. b, Cvetoči travnik 
 
 

KDO JE KUŠTRON? 
(poustvarjanje na knjigo Mali trol) 

 
Kuštron je divja zver, ki je vsejedec. Podoben je zombijem, ker je zelene barve. Ima kratke 
črne lase. Star je 5 let in je zelo umazan in čuden. Kuštron živi v skali in se lahko zlije z 
okolico kot kameleon. V bistvu mu je kar precej podoben. Življenjska doba je do 10 let.  
 

Alex Fras, 3. b 
 
 

 
 
 

Matjaž Tašner, 3. b, Cvetoči travnik 
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ORIENTACIJSKI SPREHOD 
(opis poti) 

 
Pot smo pričeli pri šoli v Destrniku. Najprej smo šli proti križu pred cerkvijo. Nadaljevali smo 
po stopnicah do cerkve in spominske plošče Leopolda Volkmerja. Nasproti farne cerkve je 
spomenik padlim v 1. svetovni vojni. Pot smo nadaljevali naravnost do hiše pri Mariniču. 
Nekaj metrov naprej smo prišli do rojstne hiše dr. Jožeta Potrča, kjer je spominska tabla. 
Pot nas je vodila naravnost po glavni cesti do viničarije, po domače Toplečkine hiše. Pred 
hišo je potomka stare trte. Nadaljevali smo do Pukšičeve kapele na desni strani ceste. Nato 
smo šli po hribu do pokopališča, kjer stoji spomenik umrlim v 1. in 2. svetovni vojni. Prehodili 
smo 1 kilometer dolgo pot. 
 

Nino Kolednik, 3. b 
 
 

 
  

Žan Murko, 3. b, Simetrija 

 
 

Žana Molan, 3. b, Zimska pokrajina 
 
 
 

POPRAVLJALNICA IGRAČ 
(poustvarjanje na knjigo Popravljalnica igrač) 

 
Če bi bila v moji vasi popravljalnica igrač, bi imeli vsi otroci popravljene igrače. Avtomobilčki 
bi imeli vsa kolesa, medvedki pa vse tačke in ušesa. V moji vasi bi bili vsi otroci veseli. 
 

Matjaž Tašner, 3. b 
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POPRAVLJALNICA IGRAČ 
(poustvarjanje na knjigo Popravljalnica igrač) 

 
Nekoč je bila v vasi popravljalnica igrač. Otroci so potrkali na vrata in so se odprla. Otroci 
so vstopili, Zala je zagledala možička. Vprašala ga je, ali so te igrače za prodajo. Odgovoril 
je, da niso za prodajo. Našel jih je v košu – raztrgane in pokvarjene, zato jih je popravil in 
očistil. Otroci so bili presenečeni. Vprašali so, ali lahko popravi tudi njihove igrače. Pokimal 
je, otroci so takoj stekli domov po svoje stare pokvarjene in umazane igrače. Možiček jih je 
popravljal in čistil do jutra. Zjutraj so otroci že komaj čakali. Ko so dobili njihove nove igrače, 
so starši hvalili možička. Naslednji dan je možiček izginil in otroci še zdaj ne vedo, kaj se je 
zgodilo z njim. Vsak dan čakajo, da se popravljalnica igrač in možiček vrneta.  
 

Daša Kovačec, 3. b 
 
 

 
 
 

Timotej Tašner, 3. b, Pomagam dedku  
 

Petr Plachky, 3. b, Igrače 
 
 

POPRAVLJALNICA IGRAČ 
(poustvarjanje na knjigo Popravljalnica igrač) 

 
Zjutraj je prišla mamica do mene in mi povedala, da je v mestu nova popravljalnica igrač. 
Takoj sva se odpravili tja. Ko sva odprli vrata, sva ugotovili, da v stavbi živi stari gospod. 
Videli sva, da je na tleh veliko igrač. Vprašala sem ga, kaj počne tukaj. Gospod mi je 
odgovoril, da popravlja igrače. Naslednji dan mi je popravil najljubšo igračo. Mami mi je 
rekla, da gospod dela čudeže. V zameno sva z mamico zalivali drevesa in jagode. In tako 
smo živeli srečno do konca svojih dni. 
 

Zala Krepek, 3. b 
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Blaž Petrič, 2. t 
 

 
POPRAVLJALNICA IGRAČ 

(poustvarjanje na knjigo Popravljalnica igrač) 
 

Če bi v naši vasi čez noč zrastla popravljalnica igrač, otroci ne bi več imeli pokvarjenih igrač. 
Moja brata bi imela svoja najljubša traktorja spet cela, v popravljalnico bi šla tudi jaz. Tja bi 
nesla svojo najljubšo igračo Frajlo, ki mi je nekoč padla v peskovnik ob hiši, sedaj pa mora 
biti zašita in potrebuje pranje. Seveda pa v popravljalnico ne bi nosila igrač samo jaz, temveč 
vsi otroci v vasi. Tja bi šla še moja mama, nesla pa bi svojega psička Lumpija, ki je scufan 
in zelo star. 
 

Tinkara Ličen, 3. b 
 

 
 

Liam Bračko Skomina, 3. b, Igrače 

 
 
 
Tina Vogrinec, 3. b,  Čudežna žival 
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POPRAVLJALNICA IGRAČ 

(poustvarjanje na knjigo Popravljalnica igrač) 
 

Če bi v moji vasi čez noč zrasla popravljalnica igrač, bi si želela, da v njej popravljajo plišaste 
igrače in punčke. To so namreč moje najljubše igrače, ki se hitro zlomijo in raztrgajo. Za 
popravilo igrač bi otroci plačali z igračami, ki jih ne potrebujejo. V tej popravljalnici bi bila tudi 
igralnica za otroke. 
 

Mia Markež, 3. b 
 

 

 
 

Gašper Herga, 2. t 
 
 

MOJ DELOVNI DAN  
(opis delovnega dne) 

 
V sredo zjutraj me je mami zbudila. Potem sem šla v kopalnico. Umila sem si obraz in zobe. 
Ko sem se umila, sem šla jest. Dopoldne sem bila v šoli in čakala, da se pouk konča. Ko se 
je pouk končal, sem bila eno uro v podaljšanem bivanju. Potem sem odšla na kosilo. Ko 
sem se najedla, sem odšla na avtobus. Popoldne, ko sem prišla domov, sem začela igrati 
igrice. Ko je prišla domov babi, mi je skuhala kosilo. Najedla sem se in šla gledat televizijo. 
Potem je prišla domov še mami. Zvečer, ob 18. uri, sem se šla umit, nato pa jest. Potem ko 
sem sem se najedla, sem šla gledat televizijo. Nato sem šla spat. Ponoči sem spala. Ati me 
je prišel pogledat, če sem odkrita, in me je pokril nazaj. 
 

Žana Molan, 3. b 
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Zala Krepek, 3. b, Cvetoči travnik 
 

 
KDO JE KUŠTRON? 

(poustvarjanje na knjigo Mali trol) 
 

Kuštron je grozna pošast, ki ima dolge in ostre kremplje ter dolge zobe. Ima dolgo dlako, 
grozne oči ter velike šape. Grozno je, ko začne pihati in se oglaša. Živi v gozdu, tam kjer je 
grozno močvirje. Najbolj grozen je ob petkih. Najbolj obožuje meso, ki ga dobi od drugih 
živali. Vidimo ga, ko je pomlad, ker pozimi spi. Najraje pije vodo. Spi na kamnih. Včasih gre 
ven in poje malo trave. Obožuje svež zrak. 

 
Klara Polanec, 3. b 

 
 

 
 

Alex Fras, 3. b, Cvetoči travnik 
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Daša Kovačec, 3. b, Tihožitje 
 

 
 

 
 

Tinkara Ličen, 3. b, Čudežna žival 
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Tia Kramberger, 2. t 
 

 
PETI BRAT 

(poustvarjanje na angleško ljudsko pravljico Punčka v travi) 
 
Peti brat Hanz je odjezdil v vas, pomagal je dobrim ljudem. V vasi si je našel službo, zgradil 
si je hišo. Drugi ljudje so mu pomagali zgraditi hišo in narediti streho. Potem je kupil avto in 
motor. Rad je hodil v službo. Delal je na mlinu. Potem si je zgradil garažo za avto in motor, 
kasneje si je obnovil hišo in pohištvo v njej. V mlinu je mlel zrnje v moko. Imel je dobro plačo. 
Star je bil 30 let, njegova žena pa 29 let. Imela sta sina Kusa. Živeli so v dvonadstropni hiši, 
srečno do konca svojih dni. 
 

Niko Žerjav, 3. b 
 

 
 

 
 

Lovrenc Pristov, 2. t 
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Z LUNO GREVA ZVEZDE ŠTET 
(poustvarjanje na knjigo Luna in jaz) 

 
Če imaš rad luno in jo imaš za prijateljico, ji lahko zaupaš. Z njo se lahko zabavaš in hodiš 
na sladoled ter na morje. Če ti je kdaj dolgčas, jo samo pokličeš in je že pri tebi. Če se ti 
zgodi, da padeš, te s svojo močjo pobere. Včasih je luna tudi ovalne oblike. Skupaj radi 
štejeva hiše. Najdeva tudi živalski vrt. Tam najdeva veliko živali, kot so levi, žirafe, slona, 
pando, opico, pava in druge čudovite živali. 

Včasih skupaj najdeva prijatelja ali prijateljico. Ko se sprehodiva po mestu, me luna vodi po 
skrivnostnih ulicah. Potem tekmujeva, katera bo prva prispela nazaj domov. Prva je 
največkrat luna. Ko zmaga luna, jo lovim po parkirišču. Ko zmagam jaz, lovi luna. Zatem se 
objameva in si zaželiva lahko noč ter sladke sanje. 

Potem jaz odhitim v svojo sobo in se preoblečem v pižamo, na kateri so narisane zvezde. 
Vedno preden ležem v posteljo in zaspim, skupaj z luno štejeva zvezde, si pomežikneva in 
pomahava v slovo. 

 
Tina Vogrinec, 3. b 

 
 
 

 
 

Mia Markež, 3. b, Mozaik 

 
 

Klara Polanec, 3. b, Zimska pokrajina 
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Simoničeva domačija, izdelki učencev 3. t 
 
 
 

JEŽEK, JEŽEK 
 

Ježek ježek, 
ne važi se, 

bodice tvoje 
bodejo me. 

 
Ježek ježek, 

odnesi me v brlog, 
ko ne boš pozoren, 

ušla bom od tvojih otrok. 
 

Ježek ježek prevarant, 
delal se je, da je komedijant. 

Hruška naša pa od smeha počila 
in na krožnik skočila. 

 
Mala ježka sta jo z omako polila, 

in ji lepa nebesa obljubila. 
Ko so jo pojedli, so bili tako siti, 

da tri tedne niso rabili kosila 
narediti. 

 
Nives Jakolič, 5. t 

 
 
 
 

HRUŠKA 

 

Jaz sem hruška, debeluška, 

grozno pika me v trebuščka! 

Jaz trpim, on pa ne, 

meni hudo je, njemu pa ne! 

Zdaj edini plan mi je, 

kako z njegovega hrbta  

odvaljam se! 

 

 

Alin Kokol, 5. t 
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HRUŠKICA 

 

Jaz hruška sem debela in vesela. 

A zdaj sem na žalost pogorela. 

Ker jež nabodel me je tako, 

da umrla sem res žalostno. 

Za mene je bilo to slovo, 

zato žalostno je moje drevo. 

 

Neža Žugman, 5. t 

 

 

 
 

Ptice, izdelki učencev 3.t 
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Kulturna dediščina, izdelki učencev 3. t 
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KORONAVIRUS IN POLICISTI 

V policijskem zaporu je bilo sedem roparjev. Vsak teden so dobili za jesti pečene ribe. 
Nekega dne je vseh sedem roparjev zbolelo. Štirje roparji so se prehladili, dva sta začela 
težko dihati in eden je imel vročino. Vsi so kašljali in kihali drug v drugega in tako je nastal 
koronavirus.  

Koronavirus je vsak dan okužil sto ljudi. Policisti so opozarjali, da nihče ne sme iz svoje 
občine in niti iz države. Po televiziji so pri večernih novicah obveščali ljudi, kako se naj 
vedejo, če zbolijo, in tudi vreme so napovedali, da bo precej temačno. Napovedali so se 
uresničile. Naenkrat je ves svet prekrila popolna tema. Vse luči so ugasnile in tudi internet 
ni več delal.  

Iz vesolja je priletela ogromna leteča krogla, bil je koronavirus. Širil se je med ljudmi. Vsi so 
mislili, da bo konec sveta, vendar se je koronavirus naenkrat spotaknil in na noge se je 
pobiral več tednov.  

V tem času so si ljudje zgradili vesoljske ladje in nabavili hrano. Nekaterim vesoljska ladja 
ni delovala, zato so se pridružili tistim, katerim je delovala. Odšli so v vesolje. Mislili so, da 
so se že rešili, a ni bilo res, saj je bilo v vesolju veliko majhnih koronavirusov. Z vesoljskimi 
ladjami so se vrnili tisti, ki so se uspeli rešiti.  

Policisti so imeli malo večjo pamet in so raje ostali spodaj na Zemlji. Naenkrat je začelo 
deževati in majhni koronavirusi so začeli izginjati. Preživel je edino kralj Koronavirus, ki je 
bil najmočnejši. Kralj je bil tako jezen, da je vse policiste odnesel na smetišče. Tam se je 
spotaknil in policisti so se lahko rešili. Koronavirus je zbral toliko moči, da se je lahko postavil 
na noge. Policisti so začeli vanj metati blato iz smetišča. Koronavirus se je začel manjšati. 
Policisti so ugotovili, da ga blato uničuje. Poklicali so ostale ljudi, ki so jim pomagali metati 
blato.  

Koronavirus je bil uničen. Policiste so razglasili za super junake. Svet je bil rešen.  

  Tina Kocmut, 3. t  
 
 

KORONAVIRUS  
 

Po zraku leti, 
je nevaren, 

ker okuži ljudi. 
 

Dobila ga je Nina, 
dobil ga je Tine, 

jaz ga ne poznam,  
a pravijo mu virus korona. 

 
Zdravila še ni, 

zato pazimo se vsi!  
 

Rebeka Roj, 3. t 
 

 
 
 

Aljaž Dvoršak, 2. t 
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Nives Jakolič, 5. t, Simon's cat 
 

 
 

Jure Krajnc in Neža Žugman, 5. t, Hot 
monster 
 
 

 
Anej Krajnc in Urban Moharič, 5. t, Sewage monster 



Sončni grič 

 

28 
 

 
Korona, ti prava si nadloga. 
Onemogočaš nam ti druženje. 
Roke umivamo kot nori. 
Obiski zdaj niso dobrodošli. 
Nogomet si nam vzela. 
Ampak mi se ne damo. 
V teh časih zunaj slabo je hoditi 
In zboleti prav tako. 
Razkužila moramo imeti. 
Umivanje nam že tečno je. 
Spokaj, ti nadloga se!!! 
 
                                         Tian Potrč, 5. t 
 
 
 

 

 
 

Nives Jakolič, 5. t 
 

 
 

Nick Gradišnik, 5. t 
 
 

 
 
Ko pomislim in želim si na 
Obisk prijatelja in sošolca 
Redno umivam si roke in  
Ostanem doma 
Narava nas bo počakala 
Ampak pogrešam tudi  
Vse svoje prijatelje 
Igro, druženje in učenje 
Rada bi, da nam  
Uspelo bi virus premagati 
Skupaj zmoremo mi! 
 

                                  Klara Muršec, 5. t 
 

 
Kitajci so naredili koronavirus in zdaj ljudje 
Odhajajo v nebesa po njihovi zaslugi 
Radi bi naredili zdravilo, ampak jim ne gre 
Ozdravljenih je le 
Nekaj ljudi, ker so bili ukrepi prepozni 
Ampak rešitev se bo našla, zato naj 
Vsi pazimo na bližnje ljudi 
In pazimo, da jih ne bi okužili, zato 
Roke bi morali vedno razkužiti 
Umrlo bo vedno manj ljudi in  
Srečni bomo mi in vsi. 
 

                                           Nives Jakolič, 5. t 
 

 
Kakorkoli je 
Obtičali smo na tem svetu 
Radi se imejmo 
Otroci se ne smemo družiti  
Naša naloga je 
Ali se bomo držali pravil 
Vendar ne smemo obupati 
In povežimo se z družino 
Ravno v težkih trenutkih 
Uspemo skupaj premagati 
Svoje težave … 
 
                            Timotej Horvat, 5. t 
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Kadar spomnim se na prijatelja, sem vesel. 
On naredi me veselega. 
Roka udari roko za dober pozdrav. 
On se veseli tako kot jaz in zmeraj reče mi, 
Ni boljšega prijatelja kot ti. 
Ampak včasih vsak naredi napako. 
Vendar, če imaš prijatelja, le-ta razume te 
In vedno ob tebi stoji in te nasmeji. 
Rada se druživa v prostem času in v šoli, 
Ušpičiva kakšno vragolijo, a na koncu 
Srečni smo vsi, zato so prijatelji.    
                                                       
                           Luka Štandeker, 5. t 
 

 
Kitajska naj bila bi moj izvor,                                          
O tem 
Razglabljati bi se dalo. 
Okrog sveta sem jaz odšla, 
Naj si bo 
Amerika, Evropa ali Azija.  
Veliko ljudi se me boji, vsi so v  
Izolaciji. 
Roke pridno si umivajo,  
Usta z maskami pokrivajo! 
Sonce kmalu bo pekoče, takrat za me 
bo prevroče! 
 
                                         Alin Kokol, 5. t 
 
 
 

 
 

Aleksej Vidovič, 5. t 
 
 

Kadarkoli pomislim na 
Obisk prijateljice ali sošolke. 
Rada bi jih objela, 
Obiski niso dovoljeni, zato se  
Ne moramo videti. 
Ampak zaradi tega si ne pokvarim 
Velikega dneva ter noči. 
In komaj čakam, da se srečamo. 
Rada bi šla na plesne vaje ter se 
Učila nove izzive ter  
Snovi. 
 

                                  Julija Fras, 5. t 
 

 
Kadarkoli pomislim na virus, me je strah 
Obisk prijatelja ali sošolca je potisnjen vstran 
Roke umiti in se dobro razkužiti 
Obiske pregnati in vse iz hiše nagnati 
Neodgovornost poteptala nas bo 
A verjeti moramo, da enkrat uspelo nam bo 
Vsi v istem čolnu plujemo 
In skupaj držati moramo 
Razredničarka preko računalnika delo deli 
Uspešno rešujemo jih mi vsi 
Strah me je do kosti. 
 
                                     Neža Žugman, 5. t 

 

 
 

Anej Krajnc, 5. t 
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Tian Potrč, 5. t 
 

 
Kadarkoli pomislim na 
Obisk družine ali prijatelja 
Radi se poveselimo mi 
Otroci skupaj smo 
Nagajivi, ampak veseli 
Otroci smo in radi gremo 
Ven, tam smo vsi 
Igrivi smo in vedno kaj ušpičimo 
Redno gremo mi na sprehod 
Uživamo vsi, ko so počitnice 
Skupaj se družimo in igramo 
 

Diana Dvoršak, 5. t 
 
 
 

 
Kadarkoli pomislim na  
Obisk prijatelja ali sošolca 
Rada se igrava 
Obžalujeva, ko kaj ušpičiva 
Narediva napake 
Ati zavpije na naju ob napaki 
Vpitje naju zelo prestraši 
In odhitiva domov 
Res je nevarna ta stvar 
Ustrašili  
Smo se vsi. 
 
                                     Nick Gradišnik, 5. t  

 
Timotej Horvat, 5. t 

 
 

 
Kadarkoli  pomislim na 
Obisk  prijatelja ali sošolca … 
Redkokdaj 
Obiščem 
Novo mesto. 
A vendar 
Vem 
In zavedam se, da 
Računi v Novem mestu  pri prijatelju niso bili 
Uspešni; 
Se lahko le nasmejim … 
 
                                           Sašo Razlag, 5. t 
 

 
Ko se zbudim, se uredim 
Očistim si zobe, prav dobro poskrbim za me 
Resno v šolo bi se odpravil. 
Ooo, koronavirus mi je prekrižal pot 
Ne vem, zakaj so mi to naredili 
Ampak so me pustili doma. 
Ves pouk poteka doma 
In tudi ta pesem je nastala doma. 
Resnično si želim, da čim prej karantena se konča 
Ura naj zjutraj me spet po starem zbudi 
Saj prijatelja spet videti želim. 
 
                                           Jure Krajnc, 5. t 
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Kadar koli 
Obiščejo me prijatelji 
Razigrani in 
Od sonca nasmejani,  
Nadenem kapo in odhitim z njimi. 
Andraž, Nik, Jure in jaz 
Vadimo skupaj  
Igro  
Rokometa. 
Uresničile so se mi 
Sanje o zadetem golu. 
 
                      Tilen Colnarič, 5. t 
 

 
 

Timotej Tašner, 5. t 
 

 
 

Urban Moharič, 5. t 

 
 

Luka Štandeker, 5. t 
 

 
Kdor se spomni na 
O sebe, ki so bolne 
Roko jim podari 
Obisk pri babici in dedku 
Nevarno je za njih in nas 
Ambulanta se vozi po cesti 
Virus smo dobili 
Ilustracijo smo narisali 
Rože smo dali 
Ustrezno bivališče 
Smo si poiskali 
 
                           Tian Rojko, 5. t 

 
Ko se zjutraj zbudim, 
Okno odprem. 
Razmišljam o svojih bližnjih in prijateljih. 
Obujam spomine 
Na brezskrbne dni. 
Ali so vsi zdravi? 
Vedno si to želim 
In sem žalosten za vse, ki so zboleli. 
Rad bi to uničil, če bi mogel … 
Umrlo je veliko nedolžnih ljudi, 
Slovenija in ves svet trpi. 
 
                                            Aleksej Vidovič, 5. t 
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Klara Muršec, 5. t 

 
 

Julija Fras, 5. t 
 
 
 

Kadar pomislim na šolo in … 
Ostani doma, pozabi na prijatelja 
Resna je to stvar!!! 
Ooo! Urban, kam pa kam? 
Notri v hiši moraš biti 
A ja, saj res. 
Virus je na poti – pred njim se skriti!!! 
Izolacija obvezna! 
Rad bi bil zunaj, a 
Učenje na daljavo 
Sproti!!! 
 
                     Urban Moharič, 5. t 

Ko v našo deželo prišel je 
Obupen virus 
Rekel sem si 
O ne, zdaj bo hudo 
Nisem bil vesel 
Ampak žalosten in prestrašen 
Vse šole so se zaprle 
In stike s prijatelji mi požrle 
Rad bi jih spet videl 
Upam na najboljše 
Se vidimo čim prej. 
 

                                                Andraž Šimunek, 5. t 
 
 
 
 
 

Ko koronavirus prišel je k nam, 
Osupnili smo mi in zbežali vstran. 
Razkuževati roke si potrebno je, da ne more virus okužit me. 
Osnovne šole zaprte so, a trgovine trgovci odpirajo. 
Neznana nam je ta situacija, a kmalu pride nova informacija. 
A naloge veliko bo, ker virus nam zagodel je smolo to. 
Vročina uniči virus ta in nam pomaga, kar se da. 
Iščemo zdravilo in ko ga iznajdemo, se bo mnogo ljudi veselilo. 
Resnično povem vam, ostanite doma in ne hodite drugam, če se le da. 
Upam, da bilo vam je resnično lepo 
Sedaj pa srečno, ker je čas za slovo. 
 

                                                      Anej Krajnc, 5. t 
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AVTO 

 
Kam pelje me ta avto rdeč? 
Kaj melje zdaj v kolesih, 
že zdaj se ustavi, 
zavora zaškripa in se sama popravi. 
 
Pelje dalje do mostu, 
spet zaškripa v desnem kotu, 
guma poči, vse poskoči, 
vse se v reki zmoči. 
 
Danes še domov ne pridemo, 
vsi smo mokri, 
zato z odejo se pokrijemo, 
se hitro k teti v blok skrijemo. 
 

Aljaž Potočnik, 8. b 
 

 
Klara Sužnik, 9. a, Centralna perspektiva 

 

 

 
 

Rok Vajngerl, 9. a, Centralna perspektiva 
 
 

 
 

Leja Murko, 9. a, Centralna perspektiva 

 
 

Sašo Petek, 9. a, Centralna perspektiva 

 
 

Urban Piškur, 9. a, Centralna perspektiva 
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Aneja Irgl, 7. c, Poplava 
 
 

KER POZNAM SEBE, POZNAM TUDI SOČLOVEKA 
 
Prejšnji teden sem v članku v časopisu prebrala misel enega izmed najbolj znanih 
slovenskih pisateljev, Ivana Cankarja. »Človek mora biti sam, da bi spoznal druge.«  Ob tem 
pa sem začela razmišljati o pomenu te misli, ali res drži ali je le neko mnenje, prepričanje. 

 V sodobni družbi smo namreč večino časa obkroženi z ljudmi, ki nenehno hitijo, so zaprti 
sami vase in zaskrbljeni. Stopimo na ulico in zagledamo množice, vendar med vsemi 
»ovčkami« opazimo tudi tiste, ki jim življenje vedno ni bilo naklonjeno. Ko sem bila majhna 
in te stiske ljudi nisem razumela, sem se kdaj posmehovala. Mami me je opozarjala, da je 
to neprimerno ter da moramo pomagati. Takrat se mi je to zdelo nekaj smešnega, danes pa 
spoznavam marsikaj, predvsem kadar sem sama v težavah. Slovenci smo narod, ki zna 
stopiti skupaj samo, kadar nam je lepo, ne pa tudi takrat, kadar je kdo v težavah. Primanjkuje 
nam spoštovanja in poguma, da bi znali stopiti iz okvirjev in povedati, kdo smo, ter pomagati. 
Večkrat raje samo zavijemo z očmi in odidemo mimo, kar ni prav, in zato postajamo zelo 
razdrobljena družba. 

 Čeprav smo narod, ki ne zna vedno stopiti skupaj, pa nas nekaj le veže. Naši pradedki in 
prababice so bili zelo zavedni, o čemer pričajo številne domovinske pesmi, ki so izhajale 
pred mnogimi leti in jih Slovenci s ponosom ohranjamo iz roda v rod. Zavednost in 
pozitivnost, ki jo gojimo do domovine, pa se kaže, kadar si tudi uspešni ljudje v svetu slave 
upajo priznati, da prihajajo iz lepe majhne dežele na sončni strani Alp. 

Mnogokrat slišim koga starejšega, ko se pritožuje nad mediji in njihovim vplivom na ljudi. 
Pojavljajo se tudi številni stereotipi, ki nas nagovarjajo, da začnemo slediti množici. Če bomo 
namreč takšni in ne bomo razmišljali sami zase, se kdaj zaprli v nek prostor in spoznavali 
naše dobre in slabe plati, ne bomo nikoli razumeli odločitev in mnenj drugih ljudi okrog nas. 
Smo družba, v kateri obstaja več ver, več kultur, več jezikov in zato bomo morali gojiti 
predvsem strpnost, če bomo želeli ostati v miru na tem svetu. 

Ljudje preveč gledamo sami nase in zato velikokrat pozabimo na druge. Smo delavni in 
odločni, toda manjka nam kanček iznajdljivosti in poguma, ki bi ju potrebovali, kadar 
zaidemo v težave, pa tega ne upamo priznati in smo obupani. Zato si moramo priznati, da 
nam včasih kaj tudi ne uspe in nam bo s pomočjo koga drugega, ki bo upal stopiti k nam in 
nam pomagati. Na svetu je namreč mnogo dobrih ljudi. Kolikokrat slišimo dobre zgodbe o 
policistih in gasilcih, ki rešujejo življenja. Ti ljudje znajo ceniti vsak trenutek in po njih bi si 
morali jemati vzgled tudi mi. 
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Zato je dobro, da se znamo zazreti sami vase in odkriti tisto, kar nas najbolj teži, kar nam 
manjka. Tako bomo spoznali sebe in druge ter odkrili, kako pomembno je pomagati 
sočloveku, kadar je v težavah, in se z njim poveseliti v uspehu. Vendar za to je potrebno, da 
smo to, kar smo, in ne gledamo na množice, ki hitijo, temveč se ustavimo in se zazremo 
vase. 

Ana Potočnik, 9. a 
 
 

 
 

Teja Črnko Širec, 9. a, Beethoven 

 
 

Klara Sužnik, 9. a, Beethoven 

 
 

 
 

Teja Črnko Širec, 9. a, Cunami 
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POVEZOVANJE SLOVENCEV OB ŠPORTNIH DOGODKIH  
 

Današnji dan je bil res nekaj posebnega, izpolnitev sanj, poplačilo za ves vložen trud v 
mnogih letih. Še najbolj me je presunil ta občutek, ko sem zaslišala slovensko himno in se 
spomnila, kako majhen, a hkrati velik je naš narod. Olimpijske igre in športna tekmovanja 
poudarjajo mir, medsebojno spoštovanje in prijateljstvo. S temi tekmovanji poskušamo 
združiti narode, pa čeprav le pred televizijo, toda najpomembnejše je to, da ljudje začutijo 
sporočilo, ki jim ga želimo prenesti. Ni pomembno, od kod smo in kaj smo, pomembno je to, 
kar damo, zato lahko na tovrstnih dogodkih sodelujejo predstavniki držav z vsega sveta, saj 
spodbujajo prijateljevanje in voljo po sodelovanju ter doseganju čim boljših rezultatov.  

V Zdravljici nas Prešeren nagovarja k povezovanju Slovencev v en narod. Tudi olimpijske 
igre poudarjajo pomen povezovanja. Čeprav na igrah med seboj sklepamo prijateljstva in 
sodelujemo, znamo pokazati tudi borbenost. Takšno, ki so jo pokazali naši rojaki pod tujo 
oblastjo. In v tem duhu morata vzkliti naš boj in zaupanje vase, ki delata Slovence in 
Slovenke močnejše, nas povezujeta in dokazujeta, česa smo zmožni vsi, ne samo športniki, 
ki združujejo našo domovino. 

Ana Potočnik, 9. a 
 

 
 

 
 

Ines Kos, 7. b, Športni copati 
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MOJ NAVDIH 
 
Sredi nižin in mrzlih kotlin, 
veter zaskeli in solza na lice spolzi. 
Sredi črnih, grobih globočin, 
vsak ljub meščan hiti. 
 
Sonce zasije in grenke solze skrije, 
kajti dom je bliz', 
kjer vsak svoje sanje odkrije, 
saj ga čaka srca klic. 
 
Topla izba me pogreje, 
skodelica čaja me nasmeje, 
čeprav zunaj veter maje veje. 
 
Tukaj vsak najde navdih, 
kot zraka vdih, 
ki je zanj vročični stih. 
 
Ana Potočnik, 9. a 
 
 
 
LJUBEZEN  
(poustvarjanje na pesem Song o 
ljubezni) 
 
Ko se v tebi dogaja ljubezen, 
res nisi trezen. 
Čeprav si marsikdaj jezen, 
veš, da to ni bolezen. 
 
Čeprav me snubi, 
me ne poljubi. 
Če meni bi pesem napisal, 
mi na obraz nasmešek 
bi narisal. 
 
Tisti, ki te nasmeje, 
te tudi ogreje. 
Pred tabo bežim, 
saj ko sem s tabo, 
se topim. 
 
Nič me ne moti, 
ko mi hodiš nasproti. 
Vse bi dala zanje … 
Za najine skupne sanje. 
 
Ana Kumer, 7. b 

 

 
 

Nisa Lenart, 3. a, Muca (interesna dejavnost) 
 
 

 
 

Ines Kos, 7. b, Nočni gozd 
(interesna dejavnost) 

 
 

 
 

Tinkara Ličen, 3. b (interesna dejavnost) 
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LJUBEZEN 
 
Ljubezen je nora 
in vedno tvoja, 
je smešna, zapletena, 
kakor prsti prepletena. 
 
Nihče ne more, 
da bi ljubezen preprečil. 
Zgodi se pač, 
da te nekdo bo osrečil. 
 
Ljubezen je lepa 
In tudi slepa.   
 
Maša Gregorec, 7. a 
  

 
Leja Murko, 9. a, Mozart 

 
 
 

 
 

Lara Čeh, 9. a, Sreča 

 
 
 
 

LJUBEZEN 
 

Kaj je to, 
ki glavo ti znori 
in roke ti spoti? 
Ja, ugotovil si, 

o ljubezni govori. 
 

To je težava prava, 
ko ti reče, 

da si budala mala. 
                                                            

Matevž Jakop, 7. a 
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MOJA RODNA VAS 
 

Moja rodna vas,              
v njej spominov je nešteto,                                                                                              

med njimi nekaj slabih,                                                                                                     
 a večina je zabavnih. 

Tu dom mojega je deda bil,                                                                                                  
zdaj to rodni je moj dom.  

Rada spominjam se zdaj časov,                                                                                              
ko me ded je učil,                                                                                                                       

da tu živelo že mnogo,                                                                                                    
mnogo prejšnjih je rodov. 
Včasih na misel mi pride,            
da odšla bi daleč stran,                                                                                                     
nekam tja v tuje kraje,                                                                                                               

kjer nikogar ne poznam. 
Zdaj odšla sem daleč stran,                                                                                                    

v lepe španske kraje,                                                                                                              
tu kulturo spoznavam                                                                                                                     
in čedne mladeniče.  

Vendar misel meni bega                                                                                                               
v mojo lepo rodno vas,                                                                                                              
kjer stanuje moja mati                                                                                                                  

in ves moj prelep spomin                                                                                                           
na zlate te otroške dni. 
Jutri vrnem se domov,                                                                                                                      

domotožje veča se.   
Še lep spominček  

vsakemu   
                                                         kupim v Španiji. 

 
Končno vrnila sem se zdaj,                                                                                                               

v svojo lepo rodno vas,                                                                                                          
nikdar je več ne zapustim,                                                                                                          
saj tu je vse, kar si želim. 

 
Daša Polanec, 9. a 

 

  
 

Nick Horvat, 1. t, Vasica 

 
 

Tjaša Horvat, 1.t, Vasica 
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KAKŠNO JE BILO ŽIVLJENJE PLEMIČEV IN KMETOV? 
(Potovanje skozi čas) 

 
Hej! Sem Špela in danes vam moram povedati zgodbo … 

Normalni dan po šoli. Kot skoraj zmeraj sem najprej, ko sem prišla domov, naredila domačo 
nalogo. Bil je petek in ob petkih imamo na urniku zgodovino. Ker jo imamo zadnjo uro, sem 
domačo nalogo pri tem predmetu naredila nazadnje. Učiteljica nam je povedala, da v torek 
začne spraševati, in sicer od 95. do 97. strani. Zvenelo je malo, ampak ko sem prišla domov, 
sem videla, da je ta učbenik brez slikic in s pisavo 5. Vse se bi morala naučiti v petih dneh, 
kar je bilo zame občutno premalo. Vseh pet dni sem se učila in snov ponavljala, a si je nisem 
mogla zapomniti. V ponedeljek zvečer (torej zadnji dan pred spraševanjem) sem dobila 
idejo. Učbenik sem odprla na strani 95 in poskusila narediti isto kot Aleksander Veliki, saj 
sem učbenik spravila pod blazino in upala, da si bom čudežno vse zapomnila. Zelo dolgo 
nisem mogla zaspati. Okrog 11. ure zvečer pa se mi je nasmehnila sreča in sem zaspala.                                                                

Najprej sem videla samo temo, nato pa se mi je začela prikazovati črno-bela, močno 
meglena slika. Na nek čuden način se mi je zazdelo, da sanjam, zato me ni bilo strah. 
Prispela sem pred velikanski grad in sprejel me je kralj. Videla sem, da se plemiči nenehno 
bojujejo med seboj in da kralju služijo kot vojaki. Radi so imeli lov, igre na prostem, kot npr. 
z žogo in palico … Kralj mi je razkazal grad. Najprej sva prišla do dvižnih vrat. Takoj sem 
opazila močno in visoko obzidje in pa še višji stražni stolp. Ko sva hodila po dvižnem mostu, 
sem se čudila, kako lahko iz lesa narejen most zdrži več sto kilogramov težke živali. Prišla 
sva v obzidje, kjer sem na desni strani videla velik hlev. Odšla sva do gradu in najprej 
pogledala skladišča, nato sva šla do kuhinje, kjer se je zame, za kraljico, za kralja in za 
njune otroke že kuhala večerja. Pred večerjo sva si še ogledala dvorano in osrednji stolp. 
Mislila sem, da vanj zapirajo samo princeske. Med vsemi temi ogledi mi je kralj povedal tudi 
veliko zanimivosti, kot so: da gradijo gradove na hribih, ob skalah ali jezerih, da se zavarujejo 
pred sovražniki. Da pa so še varnejši, je grad zavarovan z jarkom in dvižnim mostom. Ko je 
napočil čas večerje, smo na mizo dobili zelo raznoliko hrano, kot so meso, kruh, zelenjava, 
suho sadje, različne pogače … Pri jedi je kraljica govorila o svoji poroki. Pripovedovala je, 
da je bila, ko se je poročila, stara 12 let, kralj pa 20. Njena sestra se je poročila komaj pri 15 
letih, a je dobila 50 let starega vdovca. Za obe poroki so se odločali starši obeh družin, četudi 
to njima morda ni bilo všeč. Po večerji so mi ponudili sobo njune pokojne hčerke, ki je umrla 
zaradi takrat še neznane bolezni, ampak jaz mislim, da je bil rak. Kar hitro sem zaspala.  

Ko sem se pa zbudila, sem bila v starem hlevu, zraven ene krave, dveh psov, mačke in treh 
koz. Čez nekaj časa je v hlev prišel majhen fantič po imenu Luka. Vprašala sem ga, zakaj 
sem tukaj in zakaj imajo tako star hlev, če je iz kraljeve družine. Odgovoril mi je, da sem na 
vasi in da so z družino zelo revni, saj kmetje niso smeli zapustiti vasi in še poročati se ne 
smejo, zato ni upanja, da bi se lahko poročil s kraljevo hčerjo in bi lahko bil bogat. Od strani 
sem videla sekiro, motiko, lopato in sod. Povabil me je v hišo, ki je bila čisto nasprotje gradu, 
saj je bila izdelana iz blata in lesa, streha pa je bila pokrita s slamo. Okna so bila majhna, 
namesto stekel pa živalske opne, kot je npr. mehur. Koča je imela dva prostora, ki so ju 
uporabljali za kuhanje, hranjenje in spanje. Ogenj smo si zvečer zakurili sredi koče, in ker ni 
bilo dimnikov, je bil ves prostor močno zakajen. Da pa jim je bilo pozimi topleje, so si prostor 
delili z živalmi. Spali smo na slami, ki so jo položili po tleh. Luka je bil oblečen v grobo tkanino 
iz volne in lanu, njegov oče je nosil tuniko, mama pa dolgo obleko. Pozimi so nosili tudi 
plašče. Jedli smo skromne jedi: sadje, zelenjavo, sadno kašo, kruh ... Tam sem bila približno 
tri dni, nato pa sem zaslišala močno brnenje.  

Zbudila sem se, ker je bil čas, da grem v šolo. Vso pot do šole sem premišljevala, kaj se mi 
je ponoči dogajalo. Ko smo se s sošolci med odmori med seboj spraševali to snov, sem 
znala vse in vsi so bili začudeni, saj nobeden izmed njih ni razumel tega poglavja. Napočila 
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je ura zgodovine in učiteljica me je vprašala. Dobila sem 5! Vsem sem pripovedovala o svoji 
dogodivščini. Nihče mi ni verjel, a jaz še vedno globoko v sebi verjamem, da to res niso bile 
le sanje. 

                                                                                                                    Špela Anžel, 7. a      
 
 

 
 

 
 
 

Kiparski izdelki iz žgane gline, izdelali 
učenci predmetne stopnje 

 

 
 

 
 

 
 
 



Sončni grič 

 

42 
 

 
POHORJE 

 
Pohorje! Srce si 
naše Štajerske. 

Zeleno, ostro poleti 
tam stojiš nad Dravo. 

 
Pozimi belo 
se bleščiš. 

To naš najlepši 
je razgled, 

 
katerega ima 

v življenju 
vsak 

enkrat željo doživet. 
 

Ponos si strm 
vseh naših 

svetlih mariborskih src. 
 

Urban Piškur, 9. a 
  

 
Andraž Benko, 1. t, Smrečica 

 
 
 

MOJA DOMOVINA 
 

Domovina je lahko za nekoga le kraj. Za mnoge pa je veliko več – kraj, kjer smo se rodili; 
prostor, ki bo vedno v naših srcih. Sicer pa domovina ni nujno samo rojstna država. Je 
prostor, kjer je človeku lepo, je sprejet in se počuti doma. 

Menim, da smo Slovenci lahko zelo ponosni na svojo domovino, saj je med najbolj 
raznolikimi in najvarnejšimi državami. Sama sprejemam svojo domovino z vso hvaležnostjo. 
Zavedam se, da marsikdo nima takšne domovine in je nima niti možnosti najti. Vsi Slovenci 
in Slovenke bi morali biti hvaležni, da so se naši predniki borili za naš dom, za našo 
domovino. 

Žal se preredko zares zavedamo in cenimo, kako srečni smo lahko, da imamo možnost 
živeti lepo. Zakaj se potem obremenjujemo z nepomembnimi težavami, pomembne pa 
prezremo? Zakaj ne pokažemo hvaležnosti za to, kar nam je dano, čeprav nam za to ni bilo 
potrebno storiti ničesar? Zaradi tega ker ne opazimo nečesa, dokler tega ne izgubimo. 
Takrat bo prepozno. 

Zato poskušajmo vsi skupaj pokazati, da nam je mar za to, kar imamo – našo domovino. 

 

Špela Marot, 9. a 
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DOMOVINA 

Kaj pomeni beseda domovina? Dom, državo, kjer si se rodil, kjer živiš, imaš sorodnike in 
kjer želiš živeti. Zame je Slovenija v vseh teh pogledih res moja domovina, saj sem se v njej 
rodila, v njej živim, tukaj imam sorodnike in v njej želim živeti.  

Velikokrat slišim, da so domovina ljudje. Strinjam se s tem, saj brez ljudi ni domovine. Vsak 
pa mora svojo domovino spoštovati, jo varovati in jo ohranjati neonesnaženo. Menim, da se 
ljudje v Sloveniji tega zavedamo, saj je naša država lepa in čista.  

Veliko ljudi rado potuje v druge dežele, k nam pa prihajajo tuji turisti. Slovenijo hvalijo in 
povedo, da je lepa dežela. Žal se nekateri s tem ne strinjajo. Menim, da se motijo. Imam 
prijatelja, ki rad potuje izven meja naše države. Zelo sem vesela, ko se vrne in mi pove 
pregovor, ki ga zelo rada slišim in se z njim tudi strinjam: Povsod je lepo, a doma je najlepše. 

 

Daša Polanec, 9. a 

 

 

 
Ana Potočnik, 9. a, Centralna perspektiva 

 

POMLAD 

Piše se leto 2020, človeštvu koronavirus grozi. 
Hvala bogu, da narave ni premotil, pomlad je spet tu in zunaj vse cveti. 

Črne misli, vprašanja, na katera nimam odgovora, zbledijo, 
ko zjutraj izpod naše strehe lastovke vzletijo. 
Na vrtu sedim, sonce me boža, si dovolim. 

Opazujem marljive čebele, ki cvetove neumorno plodijo, 
zvončke in narcise, kako bogato cvetijo. 

Zagledam travnato bilko, čez beton se je prebila, 
da svetlobo in toploto dneva bi zaužila. 

 
Takrat se zavem, kakšno moč skriva v sebi narava, 

takrat se zavem, da njen del sem tudi sama. 
Ni me več strah za lastne neuspehe, zaželim si le eno, 

da človeštvo bi zmoglo s cvetlicami, drevesi in zemljo častitljivo živeti. 
 

Nina Gracej, 8. b 
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PESEM O LJUBEZNI  
 
Nekaj skupnega, 
nekaj skupnega sva imela,  
nekaj skupnega, 
mislila sva, da je prava ljubezen, 
a prišlo je do dna brez izgovora. 
 
Prave osebe za zvestobo lahko najti ni, 
a vse je mogoče, če srce si tako zaželi, 
vse dneve in vse noči verjela sva v to, 
a naj se  čustva že povežejo. 
 
Bodi to, kar si, naj le iskrenost govori, 
nikoli ne igraj in ljubezen bo prišla, 
vsem dobrim vse dobro se zgodi, 
verjemi v to tudi ti,  
v tebi se enkrat že zbudi. 
 

Ana Tetičkovič, 6. a 

 

 

 

 
 

Ustvarjanje učencev 3. t v telovadnici pri 
urah podaljšanega bivanja 

 
 

 
 
Ustvarjanje učencev 3. t v telovadnici pri 

urah podaljšanega bivanja 

SONČNA LJUBEZEN  
 

Sonce s toplimi žarki nas je obsijalo. 
Toplota žarkov prebuja v nas ljubezen, 

ptički veselo žvižgajo. 
Ker ljubezen si že delijo, 

tudi v meni ljubezen že gori. 
Vsakokrat ko prideš mimo ti, 

moje srce veselo ponori. 
 

Tvoje oči so lepe kot biseri, 
tvoj pogled me pogreje kot sonči žarki, 
nasmeh na tvojih ustnicah in tvoj glas  

sta zame lepa melodija.  
Ko si z menoj, ustavi se čas, 
tvoja bližina je zame veselje, 

šolska ljubezen je nekaj najlepšega. 
 

Luka Brumen, 6. t 
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 VEVERICA IN POTICA 
 
Veverica spekla je potico 
in jo dala na polico. 
Zvečer odšla je na gostijo 
in odkrila bedarijo. 
Tam srečala je mačko, 
ki ima posebno tačko. 
Veverice se je dotaknila 
in ji zdravje odtujila. 
Zjutraj je bolana, 
doma bila zaspana. 
Odšla je do police, 
a tam več ni bilo potice. 
Obiskala je sosede, 
od obupa znala ni besede. 
Vsi so ji povedali, 
da potice niso gledali. 
A ko prišla je do medveda, 
je nastala prava zmeda. 
Dobro je lagati znal, 
zato jo je pretental. 
Veverica se je odločila,  
da novo bo potico naredila. 
Zopet jo je na polico dala  
in jo skrivaj opazovala. 
Naslednje jutro se medved prikaže 
in jo v celoti zmaže! 
 

Žana Muršec, 7. a 
 

 

 
 

 
 

Nika Vogrin, 8. a 
 
 
 

 
 

Ela Dolenc, 3. b, Čudežna žival 
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POTOVANJE V DEŽELO CUPAKUPA 
 

Z mamo sva se vozili v našem avtomobilu. Ko sem nenadoma zaprla oči, se je zgodilo nekaj 
strašnega. Videla sem samo velik blisk in slišala hupanje ter trk dveh vozil. Nato se je vse 
začelo vrteti in pristala sem v svetu, ki je bil zelo čuden.  

Okoli mene so tekali pritlikavčki v barvnih spodnjicah. Očitno so se lovili. Čez nekaj trenutkov 
sem se začela zavedati, da je nad mano nekaj velikega, saj je nad pritlikavčke začela padati 
velika senca. 

Ozrla sem se čez ramo in za sabo sem zagledala gromozansko grdo žival. Tako sem se 
prestrašila, da se nisem mogla niti premakniti. Čez nekaj trenutkov sem slišala nekoga 
govoriti v čudnem jeziku. Možic me je nato le nagovoril v veliko jezikih, saj očitno ni vedel, 
kateri jezik razumem. Najprej je rekel: »Hamunga bunga pupa.« Tako sem bila prestrašena, 
da sem iz sebe izpustila samo nekak čuden piskajoč zvok, nato pa sem se le opogumila in 
rekla: »Um…, zdravo! Ime mi je Simona.« Starec je spet pokimal, nato pa mi je pomignil, 
naj mu sledim. Nisem vedela, kaj naj naredim, zato sem mu sledila. Vodil me je do visokega, 
z mahom poraščenega drevesa. Z roko se ga je dotaknil, pa ne le enkrat, večkrat. Otipaval 
ga je po deblu, nato pa se je na mestu, kjer je bila prej goba, pojavila knjiga, blizu nje pa 
nalivnik. Vanjo je zapisal: »Prišla je, pripravite se.« Knjigo je odložil na tla in izginila je.   

Tam, kjer je prej odložil knjigo, se je zdaj pojavila lestev, nad lestvijo pa drevesna hiška, 
prav tako poraščena z mahom. Možic mi je spet pomignil, a tokrat proti hiški. Splezala sem 
nanjo. Bila je lepa in čedna. Ko je možic prišel gor, je spregovoril: »Pozdravljena, verjetno 
se ne zavedaš, da je trk tebe, tvoje mame in druge osebe sprožil poseben urok in te pripeljal 
sem.« Stala sem odprtih ust in zijala v možička. 

Odprl je staro knjigo, v kateri so bili čudni znaki. Pogledal me je v oči in dejal: »Dobrodošla 
v deželi Cupakupa.« Nato je nadaljeval: »Verjetno si že spoznala naše ljubke škratke 
dolgogatke in gospoda Rebuja?« Ni počakal na moj odgovor, samo nadaljeval je: »Ah, 
zagotovo. Niso naravnost očarljivi?!« Tako imenovani škratki dolgogatki se mi niso zdeli 
ravno očarljivi! Da o gospodu Rebuju sploh ne govorimo! Ampak on ni nehal govoriti.   

Rekel je, da me bo naučil pisave, ki jo uporabljajo v deželi Cupakupa. Pisava se je imenovala 
grungljica. Grungljice sem se naučila v 5 dneh. Tako sem se lahko začela sporazumevati z 
njimi. Pritlikavi možiček je imel prav, res so zanimiva bitja. Eden pa mi je prav prirasel k srcu. 
Ime mu je Grinkul. Povedal mi je, da obstaja zemljevid do zaklada. Namignil mi je, da se 
skriva v možičkovi knjižnici. Ko možička ni bilo doma, sem brskala po knjigah. Nekaj dni sem 
potrebovala, da sem ga našla.  

Ker sem vedela, da me ne bo pustil iti na potovanje, sem se odločila, da grem sama. Podala 
sem se na pot. Ni bila nevarna, kot sem pričakovala. Ko sem prišla do označenega mesta, 
kjer naj bi bil zaklad, je bila tam samo stara ponev. Dotikala sem se je, nato pa odložila na 
tla. Ponev je izginila in spet se je vse začelo vrteti.  

Pristala sem doma, na kavču. Zraven mene je bila mama. Ona je bila ta zaklad.   

 
Katrina Rozman, 6. t 
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LUNA 
                                                         
                                                         Luna  
                                                stara       V  
                                       kakor          vodi 
                             svet,                   zrcali 
                         barve                 se njen 
                     kakor                       odsev, 
                  hladen                     v daljavi 
                 led.                                  se sliši 
                Noči                                    vrabca 
             dolge                                        spev. 
              sije,                                            Sonca 
               skozi                                             žarki čez  
                trdo                                                nebo vzplamenijo, 
                  temo                                                    robovi stare lune pa neslišno  
                       žarke                                                                              zbledijo. 
                          vije.                                                                       noči. 
                                Zvezd                                              starki sredi 
                                           milijone                      zgubani  
                                                           se  ji smeji,   
      
 
 

Klara Sužnik, 9. a 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Klara Sužnik, 9. a, Poplava  
 
(nagrajeno likovno delo na 
regijski in državni ravni v okviru 
natečaja NARAVNE IN DRUGE 
NESREČE – BOLJE 
PRIPRAVLJEN KOT 
POPLAVLJEN) 
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IZLET NA GORENJSKO 
(pripoved o svojih doživetjih) 

 
Nekega dne se je mami porodila ideja, da bi odšli v Kranjsko Goro, saj je bilo napovedano 
lepo vreme, sploh za hribolazenje ter razne pohode. Napisali smo seznam krajev, ki bi si jih 
radi ogledali, ter predvideli, koliko časa bomo potrebovali. S sestrico sva si vzeli prosti dan 
v šoli, mami in ati pa dopust v službi. 

V petek zjutraj smo se zgodaj zbudili ter se odpravili na pot. Z Marijo sva tudi med vožnjo 
spali. Ker je imel ati ob poti službeni servis, smo za kakšno uro postali v Ljubljani. Med 12. 
in 13. uro smo prispeli v Kekčevo deželo. Ogled je bil zelo zanimiv, sploh Mariji, dokler ni na 
vrsto prišel Bedanec, ki jo je za trenutek prestrašil. Na jasi pred Pehtino kočo so se pasle 
koze ter se, medtem ko je Pehta nalivala čaj, zapodile v košaro s pecivom in jo prevrnile. 
Bilo je zelo smešno. Zaželeli smo si nekaj adrenalinskega, zato smo odšli na poletno 
sankanje. Na vrh smo se odpeljali s sedežnico, se vkrcali v sani in vse do konca proge 
vriskali, zlasti na predelih, kjer je hitrost narasla. Ker pa se poskušamo držati pregovora Kar 
lahko storiš danes, ne prelagaj na jutri, smo se popoldne z Vršiča povzpeli na Slemenovo 
Špico, ki je visoka 1911 m. Držali smo se lahke označene poti med skalovjem ter po približno 
dveh urah hoje prispeli na vrh. Marijo smo zaradi varnosti na nevarnejših predelih držali za 
roko, da ne bi padla. Pogled z vrha res očara, saj lahko opazuješ še višje vrhove, kot so 
Mala in Velika Mojstrovka ter Jalovec, spodaj pa dolino Tamar ter Planico. Cilj je bil dosežen 
spodaj, ko smo varno prispeli do hotela, kjer smo utrujeni popadali v postelje in se spočili za 
naslednji dan. Po zajtrku je bil na vrsti ogled Planice. V ledeni dvorani je bilo zelo mrzlo, 
zato smo se samo fotografirali ter že odhiteli ven. Tam smo srečali tudi mojo prijateljico 
Klaro, ki je trenirala smučarske skoke. Ker pa je dolgočasno sedeti križem rok pred 
skakalnico, smo se povzpeli po 112 stopnicah prav do vrha velikanke. Bilo je seveda 
naporno, vendar se je vsekakor splačalo. 

Za zaključek dneva smo si ogledali še muzej planinstva v Mojstrani. Zgodovina je res zelo 
zanimiva, zlasti, če si jo znamo predstavljati. Stara oprema je bila res drugačna od današnje. 
Proti večeru smo vsi z nasmeškom na obrazu zapustili Gorenjsko. Čeprav so nas od hoje 
bolela kolena, se je vsekakor splačalo. 

                                          
                     Ana Dvoršak, 7. c 
 
 

 
 

Marcel Krevs, 9. a 
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PESEM MODERNEMU LJUDSTVU 
 

Današnji rod strahu ne pozna, 
a vendar na strpnost in bratstvo nič ne da. 

Žalost se vlače po ulicah vseh, 
radosti in sreče ni v ljudeh. 

Vse črno, vse sivo, 
vse drugo je za to krivo. 

 
A nekaj je še teh ljudi, 
ki jih življenje veseli, 

ki spoštujejo vse, kar je tega vredno, 
za njih je značilno obnašanje čedno. 

Resnica in poštenje sta jim dobri znanki, 
odkritosrčnost in veselje pa srčni izbranki. 

 
Delavnih in pridnih ljudi je vse manj, 

prav tako kot želje in poguma za uresničitev sanj. 
Žrtvovati se za svojo moraš srečo 
in verovati v njo iskreno gorečo. 

Naj svet bo brez bolne tekmovalnosti, 
naj složnost bo del vsakodnevne realnosti. 

 
Zatorej, izognimo se sovraštvu, 

nesmiselnemu mejaštvu. 
Naj bratstvo in sloga med nami zaživita, 

obsojanje in obup pa naj bosta nesrečno ubita. 
 
 

Klara Sužnik, 9. a 
 

 
 

 
Ana Potočnik, 9. a, Covid-19 
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AMARE DOGO, BORKA ZA PRAVICE TEMNOPOLTIH 
 

Nezadovoljna sem. S svojim življenjem. Z obravnavanjem, ki ga prejemam od drugih zaradi 
svojega videza. Ne morem pomagati, da sem se takšna rodila, nisem sama izbrala tega. V 
šoli me zaradi tega drugače obravnavajo. Predvsem sošolci, a včasih tudi kateri izmed 
učiteljev. Do mene se obnašajo, kot da sem izmeček, ker sem drugačna. Kot da se me 
bojijo. Seveda ne vsi. Nekateri so do mene zelo prijazni. A vseeno si želim, da bi bila 
normalna. Da me ne bi zmerjali. Želim si, da bi imela svetlo kožo; skoraj belo. Ker ni niti 
približno tako težko tistim, ki jih ozmerjajo zaradi presvetle in blede kože. Ne tako kot nam, 
ki nas ozmerjajo zaradi temne polti.  

A danes vseeno vstanem, čeprav želim obležati na tleh, v luži krvi na betonu, in ostati tam, 
za vedno. Nikoli več odpreti oči, nikoli več trpeti ... A vstanem. Ne vem, od kod dobim voljo. 
Omotična odidem domov. Mama začne jokati, ko me zagleda. Ne samo zaradi krvi, ampak 
tudi, ker ve, zakaj so mi to naredili. Odpelje me k zdravniku. Imam zlomljeno roko in nos. In 
veliko modric. Ko se z mamo vrneva domov, jo prosim, če lahko nekaj dni ostanem doma. 
Seveda se strinja.  

Nekaj dni se prelevi v nekaj tednov. Ničesar nimam za početi, a sem vseeno raje doma kot 
v šoli. Poleg tega neprestano bruham. Po vsakem obroku, zato raje ne jem. V tem času 
veliko razmišljam. Razmišljam o naših življenjih. Ne bi smelo biti tako. Nismo sami krivi, da 
se rodimo s temno kožo. Razmišljam tudi o tem, da je v nekaterih delih sveta rasizem že 
skoraj odpravljen. Ko tako prečesavam internet, zagledam strašno novico. Eden izmed 
naših bratov, temnopolt moški, je umrl nasilne smrti zaradi rasističnega policista. Ko 
zagledam njegovo sliko, planem v krčevit jok. Bil je eden mojih najljubših sosedov še iz časa, 
ko sva si z mamo še lahko privoščili najemnino za čudovito opremljeno stanovanje v stokrat 
lepši soseski, kot je ta, v kateri živiva zdaj. Nekaj dni premlevam novico. Opažam, da se 
vrsti vedno več protestov za pravice temnopoltih. Odločim se, da želim sodelovati. Najprej 
se pozanimam o dogodkih, nato pa se prijavim tudi za govor na enem izmed protestov. Zelo 
sem živčna, a mama me vztrajno spodbuja. Ne pripravim govora. Natančno vem, kaj bom 
rekla. To, kar čutim. A na dan protesta ne želim vstati. Na ta dan ne najdem volje, verjetno 
zaradi treme. Na srečo me mama dobesedno vrže iz postelje.  

Ko prispem na protest, sem veliko manj živčna, saj zagledam množico temnopoltih ljudi, ki 
so tam z istim namenom kot jaz. Zdaj nam nihče nič ne more. Ko primem mikrofon, sem 
najprej malo tiho. Trikrat močno vdihnem. Začnem. »Danes želim govoriti o svojih čustvih. 
Čutim, da smo zaradi drugačnosti drugače obravnavani kot drugi ljudje. Ne bi smelo biti 
tako! Nismo si sami izbrali barve kože. A morali bi biti ponosni nanjo. Ne bi se smeli 
sramovati svojega videza, še manj pa bi morali zaradi njega trpeti. Ni prav, da nas zaradi 
njega obravnavate napačno. Večkrat imam občutek, da se nas bojite. Še pogosteje imam 
občutek, da nas zaničujete. Včasih čutim tudi, da nas sovražite. Ampak, povejte mi nekaj, 
ste že kdaj spoznali katero temnopolto osebo? Ste se že kdaj pogovarjali z njo? Če bi se, bi 
vedeli, da si v resnici sploh nismo tako zelo različni. In ne bi smeli dovoljevati, da nas videz 
ločuje. Da preprečuje mnoga prijateljstva, ki bi se lahko spletla. Da...« skoraj se ustavim, 
izgubim ves pogum. Pogledam vse temnopolte ljudi, ki z upanjem zrejo vame. Pogledam 
mamo, ki me spodbudno gleda. Sem na robu joka. Ko gledalci to opazijo, me začnejo 
spodbujati. Ne samo temnopolti, temveč tudi svetlopolti ljudje, ki me spodbujajo in vedo, da 
ne bi smelo biti tako. Zato pogoltnem solze in nadaljujem. »Smo temnopolti ljudje in ne bi 
se smeli tako počutiti. Ne bi smeli protestirati za naše lastne pravice. Moramo imeti pravice. 
Že stoletja se borimo proti rasizmu. Popolnoma razumemo, da je za to potreben čas. A 
koliko časa še potrebujete? Koliko časa še potrebujete, da se ne boste bali drugačnosti, ali 
je, še huje, zaničevali? S smrtjo našega brata, mojega prijatelja Georga Floyda, ki je umrl 
zaradi rasističnega policista, ste sodu izbili dno. Tega se očitno ne zavedamo samo mi. 
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Čeprav rasizem pri nekaterih zaradi protestov narašča, čutim, da pri večini ljudi upada. In ni 
dovolj, da nismo rasisti. Moramo biti proti rasizmu! Prav tako ni dovolj, da govorimo o miru. 
Nekdo mora nekaj ukreniti, in to takoj! V tem boju smo izgubili že preveč življenj.« Na tem 
mestu se zlomim. Začnem jokati in razmišljam, ali je bila to sploh dobra ideja. Nato zaslišim 
bučen aplavz. Da, vsekakor je bila to dobra ideja. Mama me ponosno objame in odpraviva 
se domov.  

Na internetu zasledim objavo neke deklice. Objavila je moj govor in zapisala: »Nisem 
vedela, da je rasizem še prisoten. Mislila sem, da se je to dogajalo stoletja nazaj in tam tudi 
ostalo. A ko sem zagledala  novico o smrti temnopoltega moškega zaradi rasističnega 
policista ... to se mora končati. Kot je spregovorila Amare Dogo, govorka na protestu za 
pravice temnopoltih, vsa življenja bi morala biti enakovredna. In s tem, ko rečemo, da so 
življenja temnopoltih pomembna, ne mislimo, da so pomembna samo njihova življenja. S 
tem želimo povedati, da so vsa življenja pomembna. Temnopolti se ne bi smeli boriti za 
svoje pravice, za enake pravice, kot jih mi že imamo. Že zdavnaj bi jih morali imeti.« 

POL LETA KASNEJE 

Na šoli ni več rasističnega odnosa do nas, temnopoltih. Vsi sošolci so prijazni do mene in 
mojih temnopoltih prijateljev. Videli so namreč moj govor, ki je preplavil internet. Rekli so, 
da niso vedeli, kako se počutimo. Verjamem jim. Ravno zato sem izvedla svoj govor. Vem, 
da so na svetu slabi ljudje, a verjamem tudi, da so nekateri dobri. In v resnici je teh več, kot 
si mislimo. 

Zala Mlačnik, 8. b 
 
 

 
 

Lara Čeh, 9. a, Kaos 

 
 

Ana Golob, 7. c, Svet 
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KONS 

 
 

Je to svet, v katerem živimo? 
Kjer vsak naš korak je ostro obsojen  

kakor zločinec, ki zagrešil je vse tegobe 
in je vodnik vse neskončne zlobe. 
Kako lahko sploh v miru spimo? 

Ali z vso negotovostjo le sanje lovimo? 
V vsem, kar je dobrega, najdemo težave 

in v tegobah ni možnosti za spore. 
Kako naj optimizem obdržimo, 

če le v tegobah živimo. 
 

Klara Sužnik, 9. a 
 

 

 
 

Leja Jakolič, 7. c 
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MY ENGLISH POEMS 

 
 

FRIENDS 
Friends are your hope, your 

river on the way of your life and your world door. 
Everyone isn't your best friend because 

everyone doesn't help you when there is a need. 
Nobody that believes in you, can 

do things that hurt you. 
Sometimes life is better with friends. 

 
LANGUAGE 

Language is foreign or ours. 
Language is power, you can know one or four. 

Language is the door to a world that gives you new knowledge and power. 
Language is your knowledge that you have been getting for years, but you need it 

 every hour. 
 

Ana Potočnik, 9. a 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EKO SMREKA, izdelek iz 
odpadnih materialov učencev PŠ 
Trnovska vas 
 
(nagrajeni izdelek v okviru 
natečaja EKO SMREKA) 
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KLJUČ 
 

Kdo je ta, ki vrata odklepa, 
se s svojimi zobci ključavnice oprijema, 

na njem obesek rad visi, 
toda naenkrat ključavnica znajde se  

brez vseh teh reči. 
 

Kam se je skril? 
Ga iščeš zaman, 

dokler ne ugotoviš, 
da je izbral le drugo stran. 

 
Ampak, to nič kaj prida ni, 

le hitro teci ponj, 
da kdo ne vzame ti ga 

brez dovoljenja tvojega. 
 

Le spravi ga zdaj, 
da ne izgubi se spet, 

a vedi, da ko potreboval boš ga, 
bo prej panika objela ves planet. 

 
To je ta stvar,  

ki vedno v napačnem žepu tiči, 
če hočeš ali ne, 

za to bolezen zdravilo ne obstaja še. 
 

Ta ključek pomemben je sicer, 
kaj brez njega se zgodi? 
Mogoče nič, mogoče vse, 

zato zdaj zapomni si, 
na enem mestu naj bodo vsi, 

bratci njihovi 
za vse stvari. 

 
Ana Dvoršak, 7. c 

 

METULJ 
 

Tečem po trati, 
nakar se ustavim, 
pogledam v nebo, 

tam že nekaj metuljev 
nad mano je bilo. 

 
Jih najprej opazujem, 

si rime nove izmišljujem,  
se sprašujem, 

kaj vse to lahko bi pomenilo,  
da v lep dan, s soncem obsijan, 

metuljček k meni prileti, 
mi na roki obsedi. 

 
Zapiha vetrček še zdaj, 
zaniha roko mi močno, 
da metuljčka odneslo je 

 nazaj v nebo. 
 

Se sprašujem, 
kaj to srečanje obeta mi,  

mogoče inspiracija za novo pesem je 
sedaj, 

ko s prejšnjo  
misel zaključujem zdaj. 

 
Ana Dvoršak, 7. c 

 
 

 
LJUBEZEN 

 
Ljubezen je kakor roža, 

ki med majskim cvetjem zadiši, 
v drugem hipu kakor rana, 

ki srce razpolovi. 
 

Lepo je ljubiti, 
še lepše biti ljubljen, 

toda, kadar ti sorodna duša seže do 
srca, 

se pozabiti je ne da. 
 

Včasih se umika, se utiša, 
kot bi mignil pa iz dna morja,  

na površje pride spet, 
takrat živeti se začne za drug planet. 

 
Ana Dvoršak, 7. c 

 

 
 

Teja Šuta, 1. t, Cvetoči travnik 
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ROČNE SPRETNOSTI 

 
V letošnjem šolskem letu je na šoli potekala interesna dejavnost  ročne spretnosti. Učenci 
so bili razdeljeni v dve skupini. V torek so prihajali k dejavnosti učenci 3. in 4. razreda, v 
sredo pa učenci 1. in 2. razreda. V začetku smo se dogovorili, kaj bomo delali. Upoštevali 
smo tudi njihove predloge. 

Učenci so izdelovali lepljenke, izdelke iz tulcev, izdelke iz papirja, gubali so različne živali, 
cvetje za materinski dan in pletli prtičke iz papirja. Pri delu so bili aktivni in natančni. Izdelke 
smo dali tudi na šolsko razstavo, nato pa so jih učenci odnesli domov.    

 
                                                                                                     

                                                                                            Darja Zadravec, mentorica 
 
 

 
 

Tinkara Ličen, 3. b, Pletenje trakov 

 

 
  

učenke 3. b, Slon 
 
 

 

 
 

Zoja Anžel in Žana Kozel, 1. a, Zvončki 
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