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UVODNIK

SVET, ODPRT V NEBO
Mesec junij je izobesil svojo zeleno zastavo, posuto s cvetjem, ki ga božajo sončni
žarki. Mesec junij je mesec življenjskih radosti, kar je povezano tudi s koncem
šolskega leta, to pa je čas, ko analiziramo, kaj smo v minulem letu opravili. To leto nam
je končno ob številnih aktivnostih uspelo obnoviti atrij naše šole. Vsaka takšne
sprememba je vezana na investicijo, zato je bila obnova atrija že večkrat vprašljiva.
Da nam je to uspelo, se moramo najprej zahvaliti arhitektu Jaroslavu Černigoju, ki si
je to impozantno zgradbo zamislil v obliki črke A, saj je bila postavljena v spomin kralju
Aleksandru Karadjordjeviću, ki je leta 1934 umrl pod streli atentatorjev. Šola na
Žolgarjevi ulici je kljub letom, saj jih ima že 82, občudovanja vredna in je ena redkih,
ki ima odprt prostor znotraj svoje arhitekture. Da bi atrij lahko uporabljali za aktivnosti
učencev, ga je bilo potrebno obnoviti, mu dati sodobnejšo »opremo«. Izkoristiti je
potrebno to možnost, da bodo lahko otroci pri učno-vzgojnem procesu na svežem
zraku, pod milim nebom, kamor se ne sliši hrup z ulice in jih pri njihovem ustvarjanju
nič ne bo motilo.
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Vinika, ki raste po stenah atrija, je stara kakor šola. Na tisoče zelenih listov šumi v
vetru in kot da bi v tej igri narave skrivali v sebi številne zgodbe učencev, ki so
obiskovali in še obiskujejo to šolo. Iz leta v leto je vinika v svoji rasti bogatejša, daljša
in močnejša. Ob pogledu na njeno zeleno barvo se oko umiri, ob pogledu na modro
nebo nad njo človek začuti svobodo in neskončnost.
Mesec juniju pa je še posebej pomemben za 9-šolce, saj bodo za seboj zaprli
osnovnošolska vrata in kakor čebele odleteli v svet. 9-šolci v tem času analizirajo svojo
uspešnost pri šolskem delu, saj je od tega odvisno, kam jih bo odnesla življenjska pot.
V mladostni razigranosti bodo krenili v svet in vsak izmed njih bo ponesel s seboj del
tega, kar je doživel med temi zidovi. Z odhodom iz osnovne šole se bodo njihova
obzorja razširila v neslutene dimenzije. Naša naloga je bila, da pripravimo pravo
podlago tej novi poti, trden temeljni kamen, ki mirno čaka teže in bremen.
V mesecu juniju se za vsemi učenci zaprejo šolska vrata.
Impozantna zgradba, ki je zaščitena s strani Zavoda za kulturno dediščino in je pod
okriljem UNESC-a, je za šolsko leto 2018/2019 opravila svojo nalogo. V naslednjem
šolskem letu nas čakajo novi izzivi in naša naloga je, da prisluhnemo učencem in svetu
ter načrtujemo delo, ki v času in prostoru vzgaja mlade generacije v ljudi, ki bodo krojili
sodobno družbo, prijazno človeku.
Ravnateljica: Marta Otič, prof.
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PROJEKTI V ŠOLSKEM LETU 2018/19
1. EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje
in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o
trajnostnem razvoju med otroki skozi njihov vzgojni in izobraževalni program ter
skozi aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. Temelj odgovornega
odnosa do okolja ni le posredovanje in pridobivanje znanja, ampak dejavno
spreminjanje kulture obnašanja in ravnanja. Ekošola je metodološko in
mednarodno primerljiv program z medpredmetnim povezovanjem znanja za
življenje, ki razvija odgovoren odnos do okolja, narave in bivanja nasploh.
2. KULTURNI DNEVNIK
Kulturni dnevnik je projekt, ki želi spodbuditi osnovnošolce k lastnemu
ustvarjanju. Skozi brezplačne obiske kulturnih ustanov, doživetja kulturnih
dogodkov, srečanja in pogovore z ustvarjalci in umetniki učencem omogočamo,
da bolje spoznajo poklice v kulturi, procese nastajanja predstav, delovanje in
zgradbo kulturne ustanove. V ustvarjalnih delavnicah se sami preizkusijo v vlogi
ustvarjalca. Bistvo Kulturnega dnevnika je kulturna vzgoja, katere pomemben
del in eden od temeljnih ciljev je vzgajanje kritičnega in občutljivega gledalca,
poslušalca in morda bodočega soustvarjalca kulturnih dogodkov. Program je
namenjen učencem 3. razredov in učencem 4. d in 5. d. Navezuje se na učne
načrte za osnovno šolo pri različnih predmetih.
3. RASTEM S KNJIGO
Nacionalni projekt Rastem s knjigo 2018/19 – izvirno slovensko mladinsko
leposlovno delo vsakemu sedmošolcu – poteka že trinajsto leto v okviru MIZKŠ
in Združenja splošnih knjižnic. Cilj projekta je, da učence sedmih razredov
motiviramo za branje ter jim predstavimo in približamo delovanje knjižnic.
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4. NAŠA MALA KNJIŽNICA
Projekt Naša mala knjižnica (NMK) učence ponovno vabi k zabavnim in
ustvarjalnim uricam s knjigo v roki. Projekt je namenjen dvigu ravni bralne
pismenosti. Z njim želimo opozoriti na univerzalen pomen branja, ki je ključen
na vseh področjih posameznikovega življenja. Projekt NMK pomagajo
soustvarjati tako slovenski kot tuji mladinski pisatelji. Želimo si, da bi se otroci
ob knjigi zabavali, krepili svojo ustvarjalnost ter moč lastnega izražanja. Naša
mala knjižnica je primerna za bogatenje ur slovenščine in likovne umetnosti ter
za popestritev in razširitev dodatnega ali dopolnilnega pouka. Namenjen je
vsem otrokom od prvega do petega razreda OŠ.
5. SPOZNAJ, VARUJ, OHRANI – OD ZAČETKA IN NAZAJ
Že deveto leto nadaljujemo sodelovanje v projektu Spoznaj, varuj, ohrani, ki ga
bomo izvajali v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Namen
projekta, ki ga bomo letos izvajali pod naslovom Do začetka in nazaj, je
spodbujanje zanimanja in razumevanja varovanja in ohranjanja kulturne
dediščine. Učenci bodo prepoznavali kulturno, naravno in dediščino
vsakdanjega življenja ter njene vrednote. Projekt bo tekel skozi vse šolsko leto
(ekskurzije v novembru in juniju, dnevi dejavnosti, pouk, šola v naravi, interesne
dejavnosti, pouk likovne umetnosti, obvezni in neobvezni izbirni predmeti.

6. NAUČIMO SE SPROSTITI
V okviru projekta Naučimo se sprostiti smo v šolskem letu 2018/19 v
sodelovanju z Medicinsko fakulteto, Pedagoško fakulteto in Filozofsko fakulteto
nadaljevali z izvajanjem sprostitvenih vaj za učence. Namen projekta je
zmanjšanje stresa in tesnobe pri učencih, povečanje empatije, izboljšanje
samopodobe, samokontrole in medsebojnih odnosov v razredu, povečanje
osredotočenosti in izboljšanje delovnega spomina.

7

8

MLADA RAST

7. UNESCO ASPnet UNESCO
ASPnet oziroma Associated Schools Project Network je bil ustanovljen s strani
UNESCA – mednarodne organizacije Združenih narodov za izobraževanje,
znanost in kulturo, katere namen je vplivati na mlade ljudi, na njihov odnos do
učenja, medsebojnega sprejemanja in povezovanja. Gre za mrežo vrtcev,
osnovnih in srednjih šol, dijaških domov in izobraževalnih institucij, ki gradi na
spoznavanju, učenju in vzgajanju za medsebojno sprejemanje, sodelovanje in
sobivanje ljudi in narave
8. KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
V projektu Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, ki deluje pod
okriljem SIQ, na pobudo tako iz gospodarskih kot vzgojno-izobraževalnih
organizacij sodelujemo od leta 2008. Pripravili smo vizijo in poslanstvo šole ter
vrednote, ki jih vključujemo v naš vsakdan, v sodelovanju s timom za Vzgojni
načrt šole in Razvojni načrt šole ter celotnim kolektivom.
● Vizija naše šole: SKOZI STROKOVEN IN ZANIMIV UČNI PROCES
NENEHNO RAZVIJAMO ZNANJE IN VREDNOTE.
● Poslanstvo naše šole: PRIPRAVLJAMO OTROKA ZA KREATIVNO IN
USPEŠNO ŽIVLJENJE.
9. POGOVORIMO SE
V šolskem letu 2018/19 smo v sklopu projekta Pogovorimo se nadaljevali s
pogovornimi urami za učence in starše. Namen projekta je omogočiti sproščen
in pristnejši pogovor med učenci in učitelji ter starši o vsebinah, ki nas tarejo ali
pa so zgolj predmet pogovora.
10. KULTURNA ŠOLA
Na podlagi trajnega, razvejanega in kakovostnega kulturnega življenja v šoli, ki
poteka na različnih področjih kulturnega delovanja – na področju glasbene,
likovne, gledališke, literarne dejavnosti in varovanja kulturne dediščine, je s
strani Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti v sodelovanju z Zvezo kulturnih
društev Slovenije v šolskem letu 2016/17 ta naziv pridobila naša šola.
Septembra 2017 smo prejeli naziv najbolj kulturna šola leta 2017.
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Kulturni dan - Do začetka in nazaj in dogodek Kulturna šola 2018
V petek, 21. septembra 2018, smo v sklopu dneva dejavnosti v dopoldanskem
času gostili 48 slovenskih šol, prejemnic naziva kulturna šola.
Po uvodnem sprejemu in pozdravu ravnateljice šole, Marte Otič, in predstavnika
JSKD, Matije Varla, so učenci slovenskih šol, prejemnic naziva kulturna šola,
sodelovali v petnajstih delavnicah, njihovi mentorji in ravnatelji pa v štirih.
Delavnice so vodili učitelji OŠ Franceta Prešerna Maribor in zunanji izvajalci.
JSKD je šole razporedil v delavnice glede na število točk, ki so jih dosegle pri
kvantitativnem ocenjevanju vloge v kandidacijskem postopku.
Na sklepni prireditvi, ki je sledila v SNG Maribor, smo predali naziv NAJ
KULTURNA ŠOLA 2018 novi prejemnici naziva.
Osrednje prireditve so se udeležili predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki
je podelil naziv najbolj kulturna šola leta 2018 Osnovni šoli Mokronog ter minister
za šolstvo, znanost in šport dr. Jernej Pikalo in minister za kulturo Dejan Prešiček,
ki sta podelila ostala priznanja.

11. OBUJAMO SLOVENSKO DEDIŠČINO
V šolskem letu 2018/19 smo v OPB nadaljevali s projektom, ki je namenjen
otrokom od prvega do petega razreda. Učenci so tudi v tem šolskem letu
spoznavali življenje, delo in igre naših babic. Preko medgeneracijske
komunikacije so raziskovali slovenske običaje, ki so neizčrpen vir znanja in
izkušenj.
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12. PROJEKT PREŠERNOVCI
V okviru projekta Prešernovci nadaljujemo druženje in povezovanje šol, ki nosijo
ime pesnika Franceta Prešerna. Potekala so srečanja na likovnem in dramskem
področju, v okviru katerih smo se predstavniki šol letos srečali v Črenšovcih in
Kranju.
16. MLADI ZA NAPREDEK MARIBORA
Mestna občina Maribor v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Maribor
razpisuje v okviru projekta »Maribor – mesto znanja in ustvarjalnosti« natečaj
Mladi za napredek Maribora 2019, v katerem sodeluje tudi naša šola.
Raziskovalna dejavnost je pomemben del izobraževanja, ki spodbuja in razvija
ustvarjalnost učencev, nadgrajuje pri pouku pridobljeno znanje in odkriva
sposobnosti in spretnosti učencev ter krepi samozavest v obdobju odraščanja.
V projektu sodelujejo učenci od sedmega do devetega razreda osnovne šole, ki
pod vodstvom mentorja pripravijo raziskovalno nalogo ali inovacijski predlog na
različnih raziskovalnih področjih.

RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA NAŠI ŠOLI V ŠOLSKEM
LETU 2018/2019
V šolskem letu 2018/2019 smo sodelovali v projektu »Mladi za napredek
Maribora 2019« (36. srečanje) s petimi raziskovalnimi nalogami. Naloge je
pripravilo 7 avtorjev pod mentorstvom treh mentoric in dveh mentorjev.
Raziskovalne naloge smo prijavili na petih raziskovalnih področjih (psihologija
in pedagogika, sociologija, umetnost, varstvo okolja in zgodovina).
V skladu z navodili projekta smo pripravili šolsko predstavitev raziskovalnih
nalog, ki je potekala 5. marca 2019. Na šolski predstavitvi so vse raziskovalne
naloge izpolnile pogoje za sodelovanje v projektu »Mladi za napredek
Maribora«. V mesecu marcu so potekali zagovori raziskovalnih nalog pred
komisijami po že ustaljenem programu. Zagovori so potekali na Lesarski šoli v
Mariboru. Naši raziskovalci so svoje raziskovalne dosežke uspešno zagovarjali.
Letošnji mladi raziskovalci so bili pri svojem delu zelo uspešni. Tri raziskovalne
naloge so prejele zlata priznanja in so se uvrstile na državno srečanje.
Devetošolca Adam Janko Koležnik in Timotej Maučec (mentor Andrej Juder)
sta raziskovala onesnaženost zraka s prašnimi delci v bivalnem okolju in sta s
svojo nalogo navdušila ocenjevalno komisijo. Prejela sta zlato priznanje, na
regijskem srečanju osvojila prvo mesto in dobila nagrado »prosta vstopnica« za
ogled ene izmed predstav ali prireditev izbranih kulturnih ustanov. Njuna naloga
je bila predlagana tudi za posebno nagrado Zveze prijateljev mladine Maribor v
letu 2019. Svojo nalogo sta avtorja predstavila tudi v Centru eksperimentov
Maribor. Na državnem srečanju v Murski Soboti sta prejela zlato priznanje in
tako še enkrat dokazala, da sta s svojo predanostjo raziskovalnemu delu
uresničila svoje cilje.
Področje zgodovine je na naši šoli vedno med najbolj priljubljenimi
raziskovalnimi področji med mladimi raziskovalci. Raziskovalna naloga Soška
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fronta - krvava Batognica, ki jo je pripravil sedmošolec Mitja Korošec
(mentorica Mirjana Colnarič) nas je navdušila že na šolski predstavitvi. Makete,
ki jih je izdelal Mitja, so bile res vredne občudovanja. Na regijskem srečanju je
Mitja osvojil zlato priznanje. Avtor in mentorica sta bila nagrajena z nagradnim
izletom, naloga pa je bila med predlaganimi nalogami za nagrado Zveze
prijateljev mladine Maribor. Na državnem srečanju je naloga prejela bronasto
priznanje.
Sedmošolci so letos dokazali, da se s svojim raziskovanjem lahko uspešno
primerjajo s starejšimi osnovnošolci, saj je tretje zlato priznanje na področju
umetnosti osvojil Vito Beton (mentorica Mojca Holler). Vito je z nalogo Kdor
zlate strune brati zna predstavil svoj priljubljeni instrument, kitaro. Poleg
priznanja je bil povabljen na nagradni izlet, prejel pa je tudi nagrado »prosta
vstopnica«. Zaključno prireditev projekta Mladi za napredek Maribora je
popestril s svojim nastopom. Tudi Vito se je uvrstil na državno srečanje in prejel
srebrno priznanje.
Bronasto priznanje sta prejeli dve raziskovalni nalogi. Adeja Shala in Veronika
Lebar Lasbaher (mentor Milan Jalen) sta pripravili raziskovalno nalogo o
pomenu eksperimenta pri pouku, Lea Dermota (mentorica Marjetka Bunford
Selinšek), ki je v projektu sodelovala že drugo leto, pa je raziskovalno nalogo
naslovila z naslovom »Lajf« v šoli.
Na naše mlade raziskovalce smo zelo ponosni. Čeprav se raziskovalno delo ne
meri samo s točkami in priznanji, je lepo spremljati učence tudi ob njihovih
uspehih. Zmagovalci pa so ob zaključku projekta vsi učenci, ki so uspešno
oddali raziskovalno nalogo in zaključili s svojim delom. Vsaka končana
raziskovalna naloga odpira nova vprašanja in vabi k odkrivanju novih spoznanj.
Vsem raziskovalcem čestitamo in želimo, da se prihodnje leto srečamo na novih
poteh raziskovanja.
Zapisala: mag. Damijana Počkaj Horvat, koordinatorica za raziskovalno
dejavnost na šoli

Emina Terzić, 7. b

Zoja Premk, 7. b
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MALI SIMPOZIJ 2018, OBLEKA NAREDI
ČLOVEKA, KDO NAREDI OBLEKO?
Smo Maruša Bosiljevac, Julija Bevc in Ajda Cizl. Ob
pomoči mentorice, učiteljice Sabine Uranjek smo
raziskovale stare poročne obleke v okviru muzejskega
pedagoškega projekta Mali simpozij z naslovom
OBLEKA NAREDI ČLOVEKA, KDO NAREDI
OBLEKO?
KAJ NAS JE ZANIMALO?
Zanimalo nas je, kdaj so se poročali naši predniki in
kakšne obleke so imeli. Posebej nas je zanimalo,
kakšne so bile ženske poročne obleke. Zanimal nas je
njihov videz, dolžina in barva. Prav tako nas je
zanimalo, kdo je poročno obleko izdelal in ali jih naše
sorodnice še hranijo.
KAKO JE POTEKALO NAŠE RAZSIKOVALNO DELO?
Naše raziskovanje je potekalo tako, da smo obiskale muzej, prebrale nekaj odlomkov iz
knjig, pripravile anketni vprašalnik za naše sošolce in zbrale stare poročne fotografije.
Pogovarjale smo se tudi z našimi babicami, ki so nam opisale svoje poročne obleke.
Da bi čim več izvedele o poročnih oblekah, smo pripravile tudi anketni vprašalnik.
Razdelile smo vprašalnike med sošolke in sošolce. Na vprašanja so odgovorile mame, tete,
babice in drugi sorodniki. Dobile smo 25 rešenih anket. Da bi si obleke lažje
predstavljale, smo sošolke in sošolce prosile tudi za stare poročne fotografije.
Pri raziskovanju poročnih oblek smo ugotovile, da je bilo največ belih dolgih oblek.
Vendar pa poročne obleke v preteklosti niso bile zmeraj bele. Bile so pisanih barv,
predvsem modre, rumene, roza in zelene barve. Kako so poročne obleke izgledale, smo
videle na fotografijah. Na starih fotografijah pa žal ne vidimo barv, saj so črno-bele.
Pomembne podatke o barvah so nam povedali naši informatorji v anketi. Ugotovile smo
tudi, da so bile poročne obleke lepe na podeželju in v mestu. Samo po obleki nismo mogle
ugotoviti, ali je nevesta bila s podeželja ali iz mesta. Večina nevest svojih oblek več ne
hrani. Hranijo pa svoje poročne fotografije.
Z referatom, ki je v celoti objavljen v 8. številki Zbornika Male objave, smo se predstavile
na Malem simpoziju v Pokrajinskem muzeju Maribor.
Julija Bevc, Maruša Bosiljevac in Ajda Cizl, 5. a

MLADA RAST
17. „eTWINNING IN ERASMUS“ PROJEKTI „eTwinning“
projekti omogočajo mednarodno sodelovanje učencev in učiteljev na spletnem
eTwinning portalu v sklopu CMEPIUS-a – nacionalne agencije Slovenije, ki
izvaja program Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa.
Sodelujoči izmenjujejo ideje in se preizkušajo na različnih področjih, kot so
naravoslovje, okoljska vzgoja, jezikoslovje in podobno.
18. TEDEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA
Teden vseživljenjskega učenja (TVU) je festivalsko zasnovan projekt, ki ga
Andragoški center Slovenije uresničuje skupaj z mrežo številnih in raznovrstnih
prirediteljev po vsej Sloveniji. V času TVU odpira svoja vrata na stotine
prirediteljev. S številnimi dogodki želijo prireditelji prikazati različne oblike in
možnosti učenja, namenjenega vsem ljudem, predstaviti zamisel o
vseživljenjskosti in nenehnem pretoku učenja, hkrati pa počastiti izjemne učne
dosežke in izraze ustvarjalnosti ljudi vseh generacij.
19. SIMBIOZA ŠOLA IN SIMBIOZA GIBA SIMBIOZA ŠOLA
Vseslovenski projekt druženja in povezanosti mladih in starejših v šolskem
okolišu. S prenosom znanja mladih na starejše in obratno predstavlja
pomemben doprinos k medgeneracijskemu sodelovanju in vseživljenjskemu
učenju.
20. IZZIVI MEDKULTURNEGA SOBIVANJA
Z aktivnostmi v okviru projekta Izzivi medkulturnega sobivanja, ki ga izvajamo
že drugo šolsko leto, smo nadaljevali tudi letos. Je petletni projekt, ki vključuje
15 konzorcijskih šol širom po Sloveniji in še dodatnih 75 pridruženih javnih
zavodov. Financira ga delno MIZŠ in Evropski finančni sklad. Projekt je
naravnan zelo izkustveno, kar nam je v veliko pomoč, saj je vpis učencev
priseljencev vsako leto večji.
21. POLICIST LEON SVETUJE
Policist Leon svetuje je vseslovenski projekt slovenske policije, namenjen
otrokom 5. razreda. Z njim želimo otroke seznaniti o nevarnostih, s katerimi se
lahko srečajo v vsakdanjem življenju, jih poučiti o primernem samozaščitnem
oziroma preventivnem ravnanju ter spoštovanju pravil na različnih področjih.
23. NA-MA POTI (NARAVOSLOVNO-MATEMATIČNA PISMENOST,
OPOLNOMOČENJE, TEHNOLOGIJA IN INTERAKTIVNOST)
Cilji novega projekta so razvijanje in preizkušanje pedagoških pristopov in
strategij, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogli k celostnemu
in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih
pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok, učencev in dijakov v vrtcih,
osnovnih in srednjih šolah. Projekt, ki bo zajemal vertikalno izvedbo kurikula za
naravoslovno in matematično pismenost, je finančno podprt iz Evropskih
socialnih skladov, zaključi pa se junija 2022. Sodeluje 19 učiteljev. Vodja
projektnega tima na šoli je Simona Hartman.
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24. CAP PROGRAM
V letošnjem šolskem letu smo nadaljevali z izvajanjem CAP programa, in sicer:
● Za preventivo zlorabe otrok,
● Brez nasilja nad vrstniki.
Program smo izvajali v 2., 3. in 5. razredih. Program Za preventivo zlorabe otrok
je primarno preventivni program, katerega osnovni cilj je krepiti zaščitne
dejavnike otrok. Osnovno sporočilo tega CAP programa otrokom in odraslim je,
da imajo vsi otroci pravico, da so varni, močni in svobodni.
25. PROJEKT TOTI LAS
Projekt: Zdrava narava, zdrav človek! Osnovna šola Franceta Prešerna Maribor
in Podružnična šola Staneta Lenardona Razvanje je v letošnjem letu partner v
projektu Vzpostavitev Eko-kneipp programa in doživljajskega gibalnega
poligona v Razvanju za spodbujanje zdravega življenjskega sloga ter eko
sadovnjaka pri šoli. Projekt je sofinanciran iz Programa razvoja podeželij. V
projektu kot partnerji sodelujejo tudi Športno društvo Razvanje, podjetje Verus
in Združenje za ekološko kmetovanje SV Slovenije. Namen projekta je
spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga za vsa starostna
obdobja, posebej za mlade in starejše nad 65 let preko programa in aktivnosti,
ki bodo vključevale pet stebrov zdravega naravnega življenja po Sebastijanu
Kneippu: voda, zdrava prehrana, gibanje, zelišča, življenjski slog.
26. ROKA V ROKI
Roka v roki je mednarodni projekt, ki ga vodi Pedagoški inštitut iz Ljubljane.
Namen projekta je razvijati in izboljšati čustvene, socialne in medkulturne
kompetence vseh udeleženih v učnem procesu ter tako doprinesti k boljšemu
počutju in zadovoljstvu v odnosu s sabo in z drugimi. Vanj so vključeni učenci
8. razredov in učitelji, ki jih poučujejo. Za izboljšanje razredne klime sodeluje
tudi svetovalna služba.
27.
VKLJUČEVANJE
ELEMENTOV
MONTESSORI MATERIALOV V POUK

MONTESSORI

PEDAGOGIKE

IN

Že dve leti poteka na šoli razredni projekt, v katerem se v pouk vključujejo
elementi Montessori pedagogike. V minulem šolskem letu se je projekt razširil
v šolski projekt. Na začetku so v projekt vključene učiteljice naše šole, ki so bile
udeleženke lanskih delavnic. V okviru projekta smo delo pri pouku nadgradili z
vključevanjem nekaterih dejavnosti in materialov, ki temeljijo na Montessori
pedagogiki.

MLADA RAST

UTRINKI DOGODKOV
Za letošnje glasilo smo zbrali nekaj utrinkov iz dogodkov, ki smo jih z učenci
preživeli na različnih lokacijah. Za nami so športni dnevi, kulturni dnevi,
naravoslovni dnevi, šole v naravi in še kaj.

ŠPORTNA JESEN – ZDRAVO ZA ZABAVO 2018
V soboto, 6. oktobra 2018, se je v Razvanju že tretjič zapored odvijala dobrodelna
športna prireditev za vse generacije, katere cilj je bil zbiranje sredstev za otroke OŠ
Franceta Prešerna za smučarsko šolo v naravi na Pohorju in poletno na morju.

Večina dogajanja je bila namenjena športu. Ponudba je bila raznovrstna, od vaj na
prostem, teka, pohoda, nordijske hoje, odbojke, nogometa, vse do plesa in joge, celo
do keltskega poligona. Manjkale niso niti ustvarjalne delavnice. Svoje dejavnosti so
predstavile tudi kmetije in čebelarji. Na razpolago je bil tudi krvodajalski avtobus centra
za transfuzijsko medicino mariborskega UKC.
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Prireditev je potekala v okviru projekta Zdrava narava, zdrav človek, ki vključuje tudi
vzpostavitev programa Eko-kneipp in doživljajskega gibalnega poligona za
spodbujanje zdravega življenjskega sloga v Razvanju. Otvoritev poligona je bila prav
na športni jeseni.

Kaj pa o športni jeseni menijo naši učenci?

MLADA RAST

Š

portna jesen

Vse se je začelo zjutraj, ko sem se zbudila. Bila sem zelo utrujena, zato se
mi ni ljubilo na športni dan, povrhu vsega pa je bila še sobota. Ampak ko smo
prispeli v Razvanje, me je minila slaba motivacija, saj sem tam srečala svoje
prijateljice.
Začeli smo se zbirati in bilo nas je vse več in več. Ko nas je učiteljica preštela,
sem se s prijateljicami sprehodila med stojnicami. In končno je prišel čas, ko smo se
odpravili na pohod proti zelenemu oknu. Med potjo je bilo zabavno, zato smo hitro
prispeli na cilj.
Ko smo se vračali, pa se je zapletlo. Hodila sem med prvimi, a je bilo pred mano veliko
učencev, zato sem bila prepričana, da kolono vodi učitelj. A smo kmalu ugotovili, da
ga ni bilo. V tem trenutku smo se vsi malo prestrašili. Na koncu pa se je vse dobro
izšlo, saj nas je učitelj dohitel in smo se srečno vrnili nazaj.
Po končanem športnem dnevu smo odšli na kosilo k starim staršem. Ta dan se je zame
vendarle zelo lepo zaključil, čeprav na začetku ni tako kazalo.
Adna Demirović, 8. d

Hana Broz, 6. a
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JESENSKO DOŽIVETJE
V soboto, 6. 10. 2018, smo imeli prvi
športni dan, ki je bil v Razvanju. Zbudila
sem se ob 7. uri, se umila, oblekla v
športna oblačila in pojedla zdrav zajtrk.
Morala sem pohiteti, saj sem se s
prijateljico zmenila 10 minut pred
začetkom. Ob 8.50 smo se vsi zbrali in
učitelji so nam razdelili malico. Vsak je
dobil svojo vodo, ki smo jo pospravili v
nahrbtnike. Nato je sledilo 30-minutno
ogrevanje za vse razrede. Obe Melisi,
Ana, Zoja, Maja, Emina in jaz smo šle na
pohod do Zelenega okna. Bilo je zelo
utrujajoče, saj smo večino poti hodili v
hrib. Med potjo smo se s puncami
ustavile in popile malo vode. Ko smo
prispeli do cilja, smo imeli malo časa za
malico in fotografiranje prelepe okolice.
Pot nazaj je bila zelo zabavna, saj smo s
sošolkami poslušale glasbo, pele in
norele. Na koncu pohoda smo imeli
prosti čas, pogledale smo nogometno
tekmo naših sošolcev, plezale po
plezalih, se pogovarjale in degustirale
med stojnicami.
Ob 13. uri sem odšla domov. Pome je
prišla moja mama. Bila je zelo lepa
sobota, predvsem pa zabavna in aktivna.
Lina Kralj, 7. b

Sofia Sedovnik Coljnar, 7. b
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ESENSKO OZVOČENJE
(pripoved o doživetju)
Moj dan se je začel ob šestih, v zgodnji temi. Bila je sobota, jesenska sobota.
Pogledal sem na koledar in se razveselil: »Juhu, danes je športna jesen!«.
Hitro sem vstal in se pripravil za športni dan.

Ob sedmih je pozvonilo pri naših vratih, sočasno je mama sprejela telefonski klic. Na
domofon se je oglasil Aleks, s katerim sva se zmenila za prevoz, medtem pa je mama
zaključila klic z Aleksovim očetom, ki je le preverjal, če se je Aleks že oglasil.
Z mamo sva se takoj odpravila do dvigala. Izstopil sem v pritličju in poiskal Aleksa,
mama pa je odšla v garažo po avto. Z Aleksom sva jo počakala pred garažo in kaj
kmalu vstopila v avto.
Naš prvi cilj je bil jasen: pekarna za dober zajtrk. Med potjo do prizorišča sta v moj
trebuh izginila rogljiček in čokoladno mleko. Kmalu smo parkirali v Razvanju in
zagledali učitelja Borisa. Skupaj smo odšli do gasilskega doma, kjer so že potekale
priprave za športno jesen.
Z Aleksom sva se takoj vključila in prenesla sedem starih lesenih miz. Minilo je kar
nekaj časa in mize so bile težke, zato sva si vzela odmor. Na vrsti so bile klopi, ampak
že pri prvem prenosu klopi iz gasilskega doma na igrišče naju je pozdravil najin
razrednik in vodja šolskega radia ter ozvočenja, učitelj Urban Nedeljko. Dogovorili smo
se, da bomo pripravili ozvočenje, ko pride kombi z opremo.
Končno smo dočakali kombi in pripravili zvočnike ter mešalno mizo. Pripravili smo tudi
naglavni brezžični mikrofon in še ročnega. Z učiteljem smo sklenili, da bova z Aleksom
vso prireditev dežurala pri mešalni mizi, pazila na opremo in odvečne stvari najinih
sošolcev, ki so se nam kmalu pridružili. Na začetku smo z Aleksom in Miho ter
Jakobom, ki sta tudi pri šolskem radiu in ozvočenju, ozvočili gospo iz šole zdravja. Po
ogrevanju se je Miha odšel pripravljat na tek, zato smo ostali brez njega, on pa brez
nagrade prijazne gospe, ki nas je pohvalila, saj smo delo opravili bolje kot tisti lani.
Seveda smo na koncu Mihu na stojnicah kupili hotdog, tako da je tudi on dobil nagrado.
Kmalu smo poskrbeli, da so vsi slišali poziv za pohod. Jakob je bil prijavljen na pohod,
zato je odšel, Miha pa se je odločil za ogled stojnic. Z Aleksom sva izmenično hodila
na rusko kegljanje in stojnice ter si kmalu privoščila pomfrit. Prišel je tudi moj bratec
Jure, s katerim sva si ga razdelila.
Kmalu se je začela joga, pri kateri smo učiteljico ozvočili s t.i. čebelico. Mešalna miza
je postala vroča, saj je bila izpostavljena soncu in je najverjetneje zato ob vsakem
dotiku opreme počilo v zvočnikih. To me je zelo razburilo, saj sem pomislil, da ne bom
mogel dobro upravljati glasnosti, a na srečo učiteljica ni preveč spreminjala tona glasu.
Po jogi so se nama pridružili še drugi prijatelji in sošolci, skupaj smo pomalicali.
Ura je bila poldne in prireditev se je bližala h koncu. Dan je bil sončen in jesensko
čudovit. Začeli smo pospravljati ozvočenje. Ko smo se poslovili od učitelja, smo moj
oče, Jure, Aleks, moj najboljši prijatelj Aljaž in jaz odšli proti parkirišču.
Moj ata je odpeljal Aljaža in Aleksa domov, nama pa je skuhal kosilo kar v restavraciji.
Ko smo se do sitega najedli, smo odšli domov in si privoščili počitek. Kmalu sva z
mojim bratom začela delati domačo nalogo. Potem pa sva se odpravila ven k
prijateljem. Skupaj smo se zabavali na dvorišču do večera.
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Zvečer sem se pripravil na spanje in se spomnil prelepega dne, polnega doživetij in
lepih spominov. S takimi lepimi sanjami in upanjem sem zaspal v nov dan.
Mitja Korošec, 7. a

Laura Perušić, 9. b

MLADA RAST

PRIREDITEV OB SLOVENSKEM KULTURNEM PRAZNIKU
7. februar 2019
PREŠERNOVE ISKRICE

Ob slovenskem kulturnem prazniku smo na šoli pripravili prireditev, na kateri so nas
vile rojenice in sojenice spomnile na usodo dr. Franceta Prešerna, ob enem pa na
našega prvega pesnika, časnikarja, pisca slovnice, učbenikov, kuharske knjige
razsvetljenca Valentina Vodnika, ki mu je posvečeno to leto. Scenarij za prireditev
je pripravila mentorica Lidija Štrucl. Prireditev so popestrile glasbene točke MPZ pod
vodstvom Mojce Holler in OPZ pod vodstvom Milene Zaner. Vito Beton, 7. c, je
zaigral na trobento, mlade baletke Maša Vekjet, 8. c, Pia Mati Regvat, 8. a in Ivana
Josipović iz 6. a pa so nas popeljale v svet baleta. Prireditev sta vodila Gaja Pušnar
Germavc, 7. a in Mateo Šentjurc, 9. c s pomočjo Mitje Korošca, 7. a in Ane Sare
Orož, 9. a. Na prireditvi sta ga. Karin Kaloh in ga. ravnateljica Marta Otič podelili
priznanja PREŠERNOVE ISKRICE za NAJ BRALCA in NAJ UMETNIKA šole za
vsako vzgojno izobraževalno obdobje.
Letos smo že drugo leto zapored podelili Prešernove iskrice za NAJ BRALCA in NAJ
UMETNIKA šole. Učenci, ki so prejeli Prešernove iskrice za NAJ BRALCA, so prebrali
veliko knjig slovenske in tuje literature in so se še posebej izkazali pri poustvarjanju
vsebine prebranega, sodelovali so na različnih tekmovanjih, recitacijah ali
deklamacijah.
NAJ BRALKA 2. VIO JE PIJA COLNARIČ, 4. b.
V 3. VIO se je komisija na podlagi vlog, ki jih je prejela, odločila, da nagrado za NAJ
BRALCA prejmeta dve učenki:
LINA KRALJ iz 7. b razreda in EVA GRBIČ IZ 7. c.
Učenci, ki so bili predlagani in izbrani za NAJ UMETNIKA, so se izkazali z izjemnimi
dosežki na plesnem, glasbenem, gledališkem ali likovnem področju. Sodelovali so na
različnih kulturnih prireditvah v šoli ali izven nje.
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Komisija za 1. VIO je izbrala za NAJ UMETNICO ISABELLO BELINA VALENTINE iz
2. c razreda.
NAJ UMETNIK 2. VIO je MATEVŽ HOJNIK iz 6. c razreda.
Nagrado za NAJ UMETNIKA v 3. VIO prejmeta VITO BETON IZ 7. c razreda in ANA
SARA OROŽ IZ 9. a razreda.

Prireditev sta vodila Mateo Šentjurc in Gaja Germavc Pušnar s pomočjo
Mitje Korošca in Ane Sare Orož.

Dobitnici priznanj PREŠERNOVE ISKRICE sta Isabella Belina Valentina in Pija
Colnarič.
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Otroški pevski zbor.

Dobitniki priznanj PREŠERNOVE ISKRICE: Lina Kralj, Eva Grbič,
Matevž Hojnik, Vito Beton, Ana Sara Orož.

Mladinski pevski zbor z mentorico Mojco Holler.
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Mentorica Vesna Trampuš s folklorno skupino.

Baletki Vekjet Maša in Pia Mati Regvat.

Matevž Hojnik s pianistko Boženo Pirjavec in mentorico Metko Kuraj.

MLADA RAST

Za zaključek pa je zaplesala Ivana Josipović.
Zapisala: Lidija Štrucl

POZDRAV POMLADI
V četrtek, 28. marca 2018, je bila ob 17. uri v Domu krajanov Razvanje glasbeno
kulturna prireditev Pozdrav pomladi. S tremi pesmimi se je predstavil otroški pevski
zbor PŠ Razvanje pod vodstvom ge. Milene Zaner, ob klavirski spremljavi ge. Božene
Pirjevec.

Sledili so nastopi učencev Ljubiteljske glasbene šole Rajšter ter ostalih učencev
podružnične šole. Učenci gledališkega krožka pod mentorstvom učitelja Borisa
Györköša pa so uprizorili gledališko predstavo Medvedek na obisku.
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Vsem nastopajočim in njihovim mentorjem iskrene čestitke.
Zapisala: Marjetka Goljat
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S

VETLI IN TEMNI DOGODKI IZ NAŠEGA OTROŠTVA

Bila je že prava zima. Vrhovi smrek in listavcev so bili pobeljeni s snegom
kot vse ostalo v prečudoviti, zimsko idilični naravi. Zunaj je bilo zelo hladno, a
kljub temu je bila lepota narave takšna, da sem hotela ostati sredi nje.
Bil je četrtek, predzadnji dan tega lepega tedna, ki smo ga preživeli v šoli v naravi
na COŠD Ajda. Ta dan je bil za večerno animacijo na sporedu ples, ki smo se ga s
prijateljicami zelo veselile in komaj čakale, da se bo začel. Tako smo se med prostim
časom začele pripravljati.
Preoblekle smo se in se uredile. Naredile smo si »frizure«, se naličile in kot vedno
nam je zmanjkalo časa, da bi se v miru uredile, saj smo morali hitro v jedilnico in sesti
za mize, kjer smo dobili še zadnja navodila pred plesom. »Vsi morate plesati, tudi tisti,
ki ne želite!« nas je opomnila učiteljica Jasmina in tako se je zabava začela.
Za začetek smo imeli še dve plesni igri. Naš razred se je postavil v velik krog, 7. b
pa v manjšega, ki je bil v našem krogu. Morali smo se zavrteti okoli sebe in podati žogo
naslednjemu. Ko se glasba ustavi, tisti, ki takrat drži žogo, izpade. Ko so vsi učenci
izpadli, smo se igrali še drugo igro. Morali smo plesati, ko pa je glasba utihnila, smo
morali obstati kot zamrznjeni. In ko smo odigrali še to igro, se je začela prava zabava.
Punce smo se prijele za roke in tako plesale v krogu. Plesali smo še eden po eden, v
paru ali v skupini in v vseh primerih je bilo zelo »fajn«, saj smo se zabavali. Glasba je
bila glasna in dobra. Nekatere punce smo plesale tudi s fanti iz našega razreda. Druge
je bilo sram plesati, a na koncu smo se vsi zelo zabavali in uživali.
Ampak vsega lepega je enkrat konec. Čeprav so nam ples podaljšali še za 20 minut
in nam potem dali še dodatne pesmi, nam ni bilo dovolj. Hoteli smo še, a učiteljice so
nam rekle, da je konec in naj gremo spat. Kot vse moje sošolke sem bila tudi jaz
žalostna, ker se tako že dolgo nismo zabavali.
To je bila zadnja noč v šoli v naravi. Pripravljali smo se za spanje, umile smo si
obraz in si očistile ličila ter si umile zobe. Nekaj punc nas je še ostalo v kopalnici in
smo se pogovarjale, koliko lepih skupnih trenutkov z razredom smo doživeli v šoli v
naravi in kako smo se povezali med seboj. Kmalu pa nas je učiteljica opomnila na
spanje.
Nisem mogla zaspati, razmišljala sem o minulih dneh, o plesu, o naših lepih skupnih
trenutkih. Bila sem žalostna, da bo konec tega tedna. Saj je res, da se bomo s sošolci
še videli, a ne bo isto, kot je bilo v šoli v naravi. Še nekaj časa sem razmišljala, kmalu
pa sem zaspala, saj sem bila utrujena od vseh doživetij.
Zala Salaj, 7. a
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DAN, KO SMO SPOZNALI SVOJE TUTORJE
V petek, 5. 10. 2018, smo bili sprejeti v Skupnost učencev Osnovne šole Franceta
Prešerna. Po kratkem kulturnem programu smo za učence 9. razreda ponovili našo
prvošolsko obljubo. Sledilo je spoznavanje devetošolcev v našem razredu. Vsak
prvošolec je dobil svojega tutorja – varuha iz devetega razreda. Obljubili so nam, da
nam bodo priskočili na pomoč, ko jo bomo potrebovali. Razdelili so nam priznanja, da
smo bili učenci 1. razredov sprejeti v Skupnost učencev Osnovne šole Franceta
Prešerna. Pred slovesom smo se še skupinsko fotografirali. Držali jih bomo za besedo
in upamo, da njihove pomoči ne bomo potrebovali in da nas bodo vseeno kdaj obiskali.

Učenci 1. a z učiteljicama Mileno in Ramono
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KJER SE VSE ZAČNE
Tega leta je bil zame 5. oktober poln doživetij, presenečenj in čarobnosti, če bi
lahko temu tako rekli. Na ta dan smo se bodoči srednješolci spoznali z
novopečenimi prvošolčki. Zjutraj smo se odpravili v telovadnico, kjer so nas že
čakali prvošolčki s svojimi učiteljicami. Že samo pogled, ko so nas zagledali, je
bil neopisljiv. Tako poseben, da ga ne morem opisati. Vse besede, ki sem jih
lahko razbrala, so bile le: »Joj, kako so veliki!« »Ali so to 9. razredi?« in »Ali
misliš, da so prijazni?«
Tako sem se le z nasmehom na obrazu usedla na klop in razmišljala o svojem
prvem šolskem dnevu. Kako je bilo čudno. Vse na novo, novi učitelji, nove osebe,
novi prostori, nova pravila. Spomnila sem se, kaj sem vse preživela tukaj in ne
morem verjeti, da sem bila pred kratkim na istem mestu kot so sedaj oni. Prav
neverjetno! Potem smo se posedli in vsi trije razredi so se nam predstavili.
Izvedeli smo par stvari o poslanstvu tutorja, nato pa smo odšli v njihove razrede.
Vsi smo že vnaprej vedeli, koga imamo za varovanca, saj smo en teden prej
žrebali imena. Nato je vsak odšel do svojega varovanca se mu predstavil ter ga
napolnil z pozitivno energijo. Tudi jaz sem odšla k svojemu. Bil je zelo sramežljiv
in tih. Sedel je nepremično za mizo in gledal vame. Nisem imela dovolj časa, da
bi mu predstavila ta čas, ki sem ga preživela tukaj in mu povedala, da je povrnjen
vsak drobni delec truda. Rekla pa sem mu, naj se trudi na vse moči, naj nikoli ne
obupa nad svojimi sanjami in naj nikdar ne leti previsoko. Naj vedno pomaga
ljudem okoli sebe, naj ve, kaj pomeni beseda prijateljstvo in naj ne pozna besede
sovraštvo. Tako sem se poslovila od njega, mu dala čokoladico in ga objela.
Objem mi je vrnil in tako smo odšli. Preden pa sem odšla iz učilnice, sem
pogledala v te njegove male, nagajive »okice« in v njih videla veliko iskrenosti in
ljubezni.
Ta dan mi bo za vedno ostal v spominu, saj se vedno spominjam sebe, kako
sem se potepala po tej šoli, ko sem bila majhna. Kako sem se igrala, smejala,
pogovarjala itd. Spomnim se vseh teh prekrasnih spominov, ki mi bodo za vedno
ostali v srcu. Vsak kotiček na tej šoli ima spomin. Ne morem verjeti, da čez par
mesecev grem. Grem in to za vedno. Zapustila bom vse te spomine, vse te
sošolce, ki so me spremljali od začetka do konca, zapustila bom vse prostore, v
katerih sem sedela, skratka vse. Vse to bo ostalo v nekem delčku mojega srca,
ampak vseeno življenje gre naprej, z njimi ali brez njih.
Tijana Dević, 9. a
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TEHNIŠKI DAN: IZDELAJMO DARILCA SREČE
V ponedeljek, 3. 12. 2018, smo imeli 2. tehniški dan. Odločili smo se, da ga bomo
izvedli skupaj z našimi devetošolci. Razdelili smo se v dve skupini in ustvarili veliko
darilc: voščilnice, šivane ptičke, zimske pogrinjke in venčke za na vrata. Delo nam je
šlo odlično od rok, saj smo imeli dobre pomočnike. Kar je šlo nam težje od rok, so
naredili devetošolci. S skupno pomočjo smo izdelali zelo lepa in uporabna darilca, ki
jih bodo starši učencev naše šole lahko kupili na novoletnem bazarju in s tem osrečili
nekoga, ki ga imajo radi. Imeli smo se lepo.

Učenci 1. a z učiteljico Mileno in Ramono
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Z

IMSKI ŠPORTNI DAN

Športni dan se je odvijal v torek, 12. 2. 2019. Začel se je ob 9. uri in vsi razredi
od 5. do 9. smo se zbrali na dvoriščni strani šole. Ko smo bili vsi, smo se
razdelili v tri različne skupine. 1. skupina je bila namenjena plavalcem, 2. so
bili drsalci in 3. pohodniki. Ko smo se tako razdelili, smo odšli v jedilnico in
tam pojedli malico. Nato smo se odpravili do Ledne dvorane, kjer so nas čakali avtobusi
in nas odpeljali v Ruše.
Po prihodu smo vsi udeleženi učenci izstopili in vsaka skupina je odšla na svoj cilj.
Pohodniki so na svoji poti naleteli na veliko zanimivih stvari. Drsalci so se preizkušali
v veščinah na ledu, plavalci pa so veselo čofotali po vodi, posebej veseli pa so bili, ko
so jim učiteljice dovolile, da so lahko skakali v bazen. Ker pa so bili tam tudi drugi
kopalci, so naši učenci lahko skakali le z ene skakalnice, kar je povzročilo nekaj slabe
volje.
Vse dejavnosti so se zaključile okoli 12. ure. Avtobus nas je spet odložil pred Ledno
dvorano, od tam pa smo šli nazaj do šole. Nekateri učenci so se odpravili na kosilo,
nekateri pa domov in tako se je zaključil naš športni dan.

Tjaša Šketelj, 8. c

Vuk Marković, 7. d
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TABOR ZA NADARJENE
22. in 23. 3. 2019 smo imeli tabor za nadarjene učence. V dolini Soče smo spoznavali
številne kulturno zgodovinske in naravne znamenitosti. Skozi Kobariški muzej nas je
popeljal vodič in nam slikovito predstavil dogajanje med prvo svetovno vojno na soški
fronti. Nato nas je peljal na del zgodovinske poti, ki poteka v okolici Kobarida. Na poti
smo si ogledali italijansko kostnico na Gradiču ter pot nadaljevali ob smaragdni reki
Soči. Sočo smo prečkali na 52 metrov dolgi brvi, ki je zgrajena prav na mestu, kjer je
bila med prvo svetovno vojno. Ogledali smo si tudi Napoleonov most. Večer je bil
namenjen druženju, spoznavanju, ustvarjalnosti in nastopanju. Sobotno jutro je
popestrilo petje ptic in s soncem obsijani okoliški vrhovi. Po zajtrku smo se odpravili v
eno najveličastnejših naravnih znamenitosti. Tolminska korita so ena lepših vstopnih
točk v Triglavski narodni park. Sprehodili smo se do 60 metrov visokega Hudičevega
mostu, ki je razpet nad reko Tolminko. Ker Tolmin leži na »pomolu« med rekama
Tolminko in Sočo, smo si ogledali sotočje. Ob sotočju poteka priljubljena sprehajalna
pot. Na poti proti CŠOD smo si ogledali nemško kostnico iz prve svetovne vojne.
Popoldan smo preživeli v družbi Ivana Cankarja. Na klancu smo spoznali življenje in
delo plemenitega umetnika.
Za konec še Cankarjeva misel.
»Kdor ljubi svojo domovino, jo z enim samim objemom svoje misli obseže vso;
ne samo nje, temveč vse, kar je kdaj ljubil in kar bo ljubil kdaj pozneje.«

Zapisala: Natalija Drakšič
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PO CANKARJEVIH POTEH
Potovanje se je pričelo 22. marca 2019 v Mariboru, od koder smo nadarjeni učenci
naše šole krenili na dvodnevno ekskurzijo v Soško dolino, natančneje v Tolmin. Na
poti domov, 23. marca, smo se ustavili na Vrhniki, v rojstnem kraju pisatelja Ivana
Cankarja.
Na Vrhniko smo krenili iz Tolmina in v slabih dveh urah pustili za sabo Soško dolino in
gore okrog nje. Ker pa smo na ekskurziji bili nadarjeni učenci, vse ni bilo tako
preprosto, kot bi si človek želel in mislil. Vsak izmed udeležencev je moral pripraviti
referat na temo, ki mu jo je dodelila učiteljica. Tako sem dobila Ivana Cankarja.
Pravzaprav sem morala le prebrati eno izmed njegovih črtic – Oko spomina seže daleč.
Črtica govori o pisateljevem otroštvu, o dnevu, ko je pisateljevi družini pogorela hiša in
Cankar pravi, da je to bil najsrečnejši dan v njegovem življenju, saj se je pri teti, kamor
so se zatekli, lahko do sitega najedel.
Na Vrhniki nam je naproti prišel nenavadno oblečen gospod. Nosil je oblačila, ki so bila
značilna za 19. in začetek 20. stoletja. Imel je črn klobuk, črn suknjič, belo srajco, črne
hlače in spolirane črne čevlje. Najbolj pa so izstopali njegovi brki. Bili so dolgi in košati,
kakršni so bili značilni za Ivana Cankarja. Predstavil se nam je in nas odpeljal do
Cankarjeve rojstne hiše. Prišli smo do hiške s starim dimnikom, ki je stala Na klancu.
Na hiši je bila spominska plošča z napisom:
»V borni koči, ki je stala
na temelju te hiše, se je
krojaču Jožetu Cankarju
in Neži, roj. Pivk, dne 10.
maja 1876 rodil kot osmi
od dvanajstero otrok
IVANCANKAR
slovenski pisatelj.«
Preden smo vstopili, nam je vodič povedal, da je bil Cankarjev oče obubožan krojač,
ki ni mogel skrbeti za otroke. Ko je umrl, je bil Cankar v zaporu in ga niso pustili na
očetov pogreb.
Vstopili smo v Cankarjevo hišo, pravzaprav v hišo, kjer je nekoč stala Cankarjeva hiša,
saj je prvotna hiša pogorela. Najprej smo prišli v majhno sobo, ki je bila nekoč črna
kuhinja, na polici na desni strani sobe so bili pripomočki za peko. Šli smo naprej do
naslednje sobe, v kateri so bili postelja, miza, dva stola, peč, kamin, skrinja, okna in
nekaj pručk. Nekateri smo se posedli na posteljo, nekateri na okensko polico, nekateri
na pručke, nekateri pa kar na tla. Naš vodič, Ivan Cankar, nam je začel pripovedovati
o pisatelju. Pripovedoval je kar v 1.osebi, kar mi je bilo malo smešno. O Cankarju nam
je govoril kakšno uro. Bilo ga je zanimivo poslušati, saj je govoril doživeto, kot bi bil
pravi Cankar. Hiša pa ni imela le ti dve sobi. Imela je tudi sobo, v kateri so bile slike in
članki o Ivanu Cankarju. V njej je bila za steklom shranjena Ivanova posmrtna maska.
Druga soba, ki je bila na začetku hiše, je imela razstavljena vsa Cankarjeva dela in
spominke. Med njimi je bila seveda tudi črtica Skodelica kave, saj je ena izmed
njegovih najbolj znanih del.

MLADA RAST
Po končanem ogledu smo odšli po klancu navzgor in smo prišli do kraja, s katerega se
je lepo videla Vrhnika. Tam smo bili poučeni o geografiji tega kraja. Smo pa tudi slišali
še nekaj zanimivosti o Cankarju, predvsem da je bil zelo jezikav in odrezav. Zaradi
tega je šel v zapor za 7 dni. Potem pa smo odšli še dalje, do cerkve sv. Trojice. Tam
smo izvedeli o Cankarjevem ljubezenskem življenju. Imel je veliko deklet in veliko
deklet se je zaljubilo vanj. Naslednja destinacija je bila majhna kapelica sv. Antona.
Nato smo se po klancu spustili do centra mesta in se ustavili na trgu čez cesto nasproti
kipu, posvečenemu Ivanu Cankarju, nato pa smo se odpravili do slaščičarne na koncu
klanca, blizu Cankarjeve hiše. Tam smo posneli skupinsko fotografijo.
Takrat se je ogled končal. Poslovili smo se, posedli v avtobus in se odpravili proti
Mariboru.

Pred Cankarjevo hišo na Vrhniki z vodičem Cankarjem.

Gaja Germavc Pušnar, 7. a
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OGLED SMUČARSKIH POLETOV V PLANICI
V četrtek, 21. marca 2019, smo se učenci Osnovne šole Franceta Prešerna Maribor v
zgodnjih urah odpravili v Planico. Kljub zgodnjemu vstajanju smo imeli veliko energije
in smo bili pripravljeni na nova doživetja. Vozili smo se slabe tri uri, na avtobusu pa
smo ponavljali znanje o slovenskih pokrajinah, reliefu, se veliko smejali in zabavali.
V dolini pod Poncami nas je pričakalo sonce, zato smo z veseljem odšli na ogled
uradnega treninga in kvalifikacijske tekme Svetovnega pokala v smučarskih skokih. A
še pred tem smo imeli malico, ki nas je že čakala. Sledila je še druga serija treninga,
nato pa težko pričakovane kvalifikacije, ki so odločale, kdo se bo uvrstil na posamično
tekmo naslednjega dne. Vsakič, ko je bil na vrsti eden izmed slovenskih skakalcev, so
završale slovenske zastave in zaslišalo se je navijanje slovenskih navijačev. Na
odločilnem četrtem in petem mestu sta pristala Timi Zajc in Domen Prevc. Tudi ostali
Slovenci so se uvrstili na kar visoka mesta. Po koncu kvalifikacij nas je vse pozdravil
predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, nato pa je prišel na vrsto kratek koncert
slovenskega raperja Challe-ta Salle-ta in kasneje Nipke-ta. Prav tako smo spoznali
slovenske smučarske skakalce in jim postavili nekaj vprašanj.
Približno ob drugi uri popoldne smo se odpravili proti avtobusu in se kar utrujeni podali
proti domu. Da bi se nam pot zdela krajša, smo se igrali kviz. Vmes smo se ustavili
tudi na Trojanah, kjer smo si privoščili trojanske krofe, nekateri pa sladoled. Na relaciji
med Žalcem in Celjem smo morali čakati v prometni koloni, ker je bila prometna
nesreča, zato smo se v Maribor vrnili kakšno uro kasneje. Še preden smo prišli v
Maribor, se je pot zame in še nekaj drugih učencev končala, kajti avtobus smo zapustili
že v Razvanju.

MLADA RAST

Hvala učiteljem, ki so skrbeli za našo varnost, organizatorjem in naši vodički, ki je ta
izlet naredila še bolj zanimiv.

Maša Hauptman, 7. d
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NOČ BRANJA
24. in 25. maj 2019
Letos smo se znova zbrali na noči branja, ki je potekala 24. in 25. maja. Noč smo
preživeli ob knjigah, pravljicah, ustvarjalnih delavnicah in slastnih presenečenjih. Večer
sta nam popestrili tudi ilustratorka, pisateljica in pripovedovalka pravljic Alenka Spacal
in pesnica ter pravljičarka Andreja Erdlen. Dogodka se je udeležilo 21 učencev od 6.
do 8. razreda, nekaj njihovih misli pa lahko preberete spodaj.
Meni je bila letošnja noč branja zelo všeč. Še posebej všeč mi je bilo, ko sta nam
pravljičarki pripovedovali pravljice. Zanimive so mi bile tudi delavnice, na katerih smo
se imeli super in smo se zabavali. Tudi film mi je bil všeč, vsak toliko kot sem videla
(vmes sem namreč zaspala).
Maša Vekjet, 8.c

Noč branja je bila super! Vse mi je bilo všeč. Najbolj pa to, da sem kar s štirimi
prijateljicami prespala v šoli. Najboljša mi je bila polnočna torta, delavnice, ogled filma
… vse. Mislim, da smo se vsi zabavali. Upam, da bom lahko naslednje leto ponovno
prišla.
Naja Grobovšek Bilodjerič, 6. c
Najbolj mi je bilo všeč, ko sta ilustratorki in pravljičarka pripovedovali zgodbe. Tudi vse
delavnice so mi bile všeč, prav tako tudi film. Imela sem se super.
Nuša Poropat, 8. c
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Všeč mi je bilo, da smo v likovni učilnici z ilustratorko ustvarjali z modro barvo, prav
tako tudi, ko smo ilustrirali Gadjo kraljico. Zanimiv mi je bil tudi film. Hrana je bila dobra,
samo torta bi lahko bila čokoladna ali vaniljeva.
Gaja Gartner, 8. c
Najboljša mi je bila predstava, ki smo jo sestavili.
Maša Koban, 6. c
Zelo všeč mi je bil začetek večera, saj smo dobili veliko novih idej za branje knjig. Ob
ogledu filma sem zelo uživala. Torta mi je bila všeč, vendar se mi zdi, da bi raje imeli
čokoladno.
Leila Muslimović, 7. c
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OTVORITEV ATRIJA

Foto: Andrej Petelinšek
6. junija je naša šola slovesno odprla obnovljen šolski atrij, skupaj z Mestno četrtjo
Magdalena pa tudi proslavila svojo 22. obletnico. Atrij je za šolo izjemnega pomena,
saj je z njim šola pridobila prostor za različne dejavnosti in prireditve.

Foto: Andrej Petelinšek
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Med letoma 1934 in 1936, v času Kraljevine Jugoslavije, je šolo projektiral priznani
slovenski arhitekt Jaroslav Černigoj in jo zasnoval v obliki gotske črke A kot spomenik
kralju Aleksandru I. Karađorđeviću. Obnovljeni atrij je natanko v sredini šole
Na prireditvi sta pod vodstvom zborovodkinje Mojce Holler nastopila mladinski in
otroški pevski zbor naše šole. Slavnostni dogodek pa so pospremili tudi nekdanji
učenci naše šole. Tako smo prisluhnili Triu kitar z zasedbo Vitje Kovačevića, Klare
Beton in Vita Betona, z mezzosopranom se nam je predstavila Lara Benedejčič, z
baritonom pa Boštjan Petek, Aleks Videčnik in Lucijan Bračko pa sta nas
razveseljevala z diatonično harmoniko s skladbama Vesel Ribenčan in Čebelice, na
kitari pa sta ju spremljala gospod Branko Koražija in Igor Skodic.
Lepo je, kadar se učenci, ki so že zapustili naš hram znanja, vračajo in se udeležujejo
šolskih prireditev. Še zmeraj pa imamo na šoli nekaj perspektivnih glasbenikov, ki so
ravno tako nastopili na otvoritvi atrija. Kot prva nam je na klavir zaigrala Aleksandra
Zhelanova, nato so nam naši Mladi inštrumentalisti pod vodstvom Metke Kuraj zaigrali
Marko skače in Te deum, nastopil pa je tudi Trio trobent v zasedbi Matevža Hojnika,
Mihe Miru in Matije Lipovnika. Otvoritev atrija pa je pospremil tudi Mešani pevski zbor
Angela Besednjaka.
Slavnostna govornica je bila vodja sektorja za osnovno šolo na Ministrstvu za
šolstvo Mateja Dover Emeršič, pred njo pa so nam nekaj besed ob slovesnosti namenili
tudi gospa ravnateljica, gospod Filip Tobias, ki je bil dolgoletni predsednik šolskega
sklada. Njun govor je bil zelo usklajen, saj sta se oba navezala na našo viniko, ki že
desetletja krasi zunanje šolske zidove. Predsednik Sveta Mestne četrti Magdalena,
Jožef Grah, pa je s svojim govorom podal pomembnost slavnostnega dogodka.
Zapisala: Jasmina Blažič
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LITERARNO USTVARJANJE
Pri pouku slovenskega jezika smo se preizkusili v pisanju mnogih umetnostnih
besedil. Tako smo nadaljevali že znano zgodbo ali ji spremenili konec,
udeležili smo se tekmovanja za Cankarjevo priznanje, sodelovali na raznih
literarnih natečajih ali kar tako za dušo na list papirja zlili svoje občutke in jih z
mavrico besed naslikali v prečudovite podobe.

PAŽ
Po vitezovi smrti gospa ni počela druga, kot le jokala. Tako močno ga je ljubila, da ni
mogla živeti brez njega. Nekega dne se je odločila, da si bo enostavno vzela življenje,
a še prej je želela obiskati svet, kot sta nameravala z možem, a usoda je želela drugače
in mož se ni vrnil z boja. Gospa je vzela stvari, ki jih je imela, osedlala konja in se
odpravila na pot.
Odjahala je skozi vas in se ni ozirala nazaj. Jahala je in jahala ter prispela do malega
mesteca, imenovanega Veseljčo. Tamkajšnji prebivalci so bili vsi zelo veseli. Gospa
se je odločila, da bo v mestu prespala in se odpravila dalje, saj noče ostati v mestu, v
katerem so vsi veseli, razen nje. Ko je gospa jahala po mestu, so jo prebivalci opazovali
ter nemudoma ugotovili, kaj se je zgodilo. Odrasli so rekli svojim otrokom, naj prinesejo
nekaj dobrin ter malo zlata, da ga dajo gospe, ki je na tragičen način izgubila svojega
moža. Gospa ni hotela sprejeti vseh dobrin, ampak na koncu jih je, saj so vsi vztrajali.
Ko je glasen petelin oznanil, da je jutro, je gospa brž vstala, spet osedlala svojega
konja in nadaljevala pot. Medtem ko je jahala, ni mogla nehati razmišljati o prečudoviti
in dobrosrčni vasi. Na poti se je odločila, da se bo vrnila nazaj v vas in se tam naselila,
ko bo zaključila potovanje.
Tako je potovala in potovala, s potjo pa so prišle tudi mnoge bolezni, ki jih je
premagala, razen dveh, depresije in raka. Gospa se je vrnila v vas Veseljče ter zaspala
in zaspala za zmeraj.
Marina Zečević, 8. d
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LEPOTA NI VSE
(poustvarjanje Prešernove pesmi Povodni mož)
Pogosto se zgodi, da pesniki in pisatelji dobijo navdih za svoja dela v zgodovini
ali pa v mitih in legendah. Ko je France Prešeren prebral Slavo vojvodine
Kranjske in je tam našel zgodbo o Urški in povodnem možu, se je odločil, da bo
napisal pesem o njiju in bo dogajanje v tej pesmi postavil v takratni čas. V 19.
stoletju so ljudje pogosto preživljali svoj prosti čas na plesih in podobnih
zabavah. Da bo dogajanje v zgodbi bolj zanimivo in napeto, je Prešeren uporabil
dramatski trikotnik in amfibraški ritem. Balada Povodni mož je zelo dinamična,
tragična in tudi poučna, če razmišljamo o značaju Urške. Pogosto pa v zgodbi
opazimo le glavne junake in pozabimo, da so bili na plesu prisotni tudi drugi
ljudje, ki so vsak drugače doživljali dogajanje na Starem trgu in bi nam lahko
povedali različne zgodbe …
Ko se je zgodil ta tragičen dogodek, da je Urška, kraljica plesov, s svojim
plesalcem izginila v valovih Ljubljanice, sem bil tudi jaz prisoten med plesalci na
trgu. Zelo žalostno je bilo. Uboga punca! Moram priznati, da sem bil zaljubljen v
Urško. Takrat je razmišljala o drugem fantu, zato je bila moja ljubezen
neuslišana. Vendar to zdaj sploh ni pomembno. Na plesu sem kratek čas veselo
plesal z Ano in Urške nisem gledal. Opazil sem jo, ko je že plesala z nekim
novim fantom, ki ga nisem videl nikoli prej. Bila je srečna in navdušena nad
dogajanjem na trgu. Prvič sem videl, da kdo tako divje pleše! Kot da bi bila lahka
kot veter in hitra kot reka. Takrat so se pojavili na nebu črni oblaki in sem zaslišal
grozno grmenje. Veliko ljudi se je ustavilo in ju začudeno gledalo, ampak ko se
je zaslišalo grmenje in šumenje, so se vsi ustavili. Mladenič ji je jezno nekaj
govoril, Urška pa ga je prosila, da se ustavita. Naenkrat sta se spustila vse dalje
od poda, »pričujočim pokonci so vstali lasje«, a plesalca sta že skočila v reko.
Takoj smo poklicali stražnike. Nekdo, ki je znal dobro plavati, je poskusil rešiti
dekle, ampak nismo našli ne nje ne tistega čudnega fanta. Še vedno sem
prestrašen.
Ko umre človek, ki ga dobro poznaš, ni pomembno, če je bil dober ali ne, v
vsakem primeru je to žalosten dogodek.
Vsak izmed opazovalcev bi vam lahko povedal svojo zgodbo. Čeprav smo vsi
videli isti dogodek, imamo ljudje različne občutke. Iz tega lahko vsak potegne
drugačen nauk, zato je tudi opazovalec pomemben del zgodbe o Urški in
Povodnem možu. Iz njene zgodbe se lahko veliko naučimo.

Irina Batalova, 8. b
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SLADOLED ALI KRUH
Bilo je leto 2010 in bilo je poletje. Z družino
smo bili na morju. Bila sem še zelo majhna in
obsedena s sladoledom. Z vso družino smo
zvečer vedno šli na sprehod ob morju. Danes
pa je bil večer še posebej zanimiv. Pa
poglejmo, zakaj.
Kot običajno smo se tistega dne najedli kosila
in se s polnimi trebuščki zleknili v postelje ter
zadremali za nekaj ur. Po zasluženem
počitku smo se odpravili na plažo in tam
preživeli preostali del popoldneva. Okoli 18.
ure smo odšli domov in se uredili za večerni
sprehod. Sama sem se ga zelo veselila in
odštevala minute do njega, saj smo si takrat
privoščili kepico sladoleda ali dve. Tudi ta
večer je bilo tako.
Vsi smo se v »svečanih«, ampak vseeno
poletnih oblačilih odpravili na sprehod. Zunaj
je bilo prijetno toplo in poletno. Ob vsakem
koraku sem globoko vdihnila in se naužila tega morskega zraka, ki je imel vonj po
borovcih in morski soli. Hodili smo in končno prispeli do majhne gostilne oziroma
kavarne, ki je imela daleč najboljši sladoled. Kupili smo si ga. Jedla sem limono, ki se
mi je kar topila v ustih, sestrična pa čokolado. V eni roki sem držala sladoled, v drugi
pa kruh, s katerim sem želela nahraniti ribice.
Nekaj časa smo se še sprehajali in prišli na »našo« plažo, kjer sva s sestrično pojedli
sladoled do konca, ostali pa so uživali v počitnicah. Jaz sem hranila ribice s kruhom,
ki sem ga v koščkih vedno hitreje metala v vodo. Nisem bila pozorna in kar naenkrat
sem v vodo vrgla sladoled namesto kruha. Ko sem ugotovila, da v vodi plava moj
okusni sladoled, sem se začela glasno smejati. Kmalu za tem pa so se mi pridružili še
vsi ostali in skupaj smo bili kot »družinski pevski zbor«.
Še naprej sem nadaljevala s hranjenjem rib in jih opazovala. Videla sem majhne in
velike, barvne in sive, okrogle in ploščate, ki so se skrivale na dnu morja. Nenadoma
pa je k meni pristopil dedek in rekel: »Eva, to ti povem, da ne boš delala enakih napak
kot jaz. Vse stvari, ki jih delaš, delaj z vso pozornostjo in zanimanjem. Vse je treba
delati po svojih najboljših močeh. Vem, da se to zdaj zdi malo čudno, ampak čez nekaj
let boš vedela, kaj mislim s tem«. Potem je dedek odšel.
Takrat sem si mislila, da je to, kar govori, brez pomena, ampak zdaj vem. Življenje je
prekratko, zato je treba vsak trenutek izkoristiti in v njem uživati. To sem spoznala po
dedkovi smrti, ki me je zelo razžalostila in zato zdaj vem, da vse, kar delam, moram
delati zavzeto. Res pa je tudi, da se tega včasih ne držim in se mi zgodi kakšen
podoben pripetljaj. To je bil eden izmed smešnih dogodkov in upam, da jih bo še več.
Zakaj sploh smo na svetu? Mislim, da zato, da se zabavamo.
Eva Grbič, 7. c
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O, TA PRELEPI KRAJ
Mogoče ne pri vseh,
A pri večini je tako,
dom je prostor,
ki vsebuje toplo posteljo.
Če si žalosten, umiri se
ter oči zatisni,
potoži se družinici,
ki te ščiti pred norostmi.
Nikoli sam vedno z nekom,
ki si dom deli s teboj.
te zabava, te uči,
kako se braniti sebičnosti.
Pozimi te greje, poleti hladi,
v njem spravljaš svoje stvari
ter domišljijske moči.
To seveda dom je,
ki energijo ti da,
te zapelje s svojimi čari
in te omami s slastno potico,
ki jo prav tako jé Mico.
Če to hiša, stanovanje
Ali šotor je. Ni važno!
Le da topel je.
Vsi zaslužijo si dom,
kot večina od nas ga ima.
Zato pomagajmo ostalim
do sreče in zaupanja.
Maša Hauptman, 7. d

Hana Mati Regvat, 7. d
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VRATA PRIHODNOSTI
V Mariboru je sveten sončen dan. Na Levem bregu mesta, bogatejšem delu, stojijo lepe hiše,
znamenite stavbe, srednje in osnovne šole in seveda center mesta, ki ga krasijo slikovite
izložbe številnih trgovin in še ključni del mesta, to pa je nogometni stadion. Levi in desni breg
veže več mostov. Najbolj znan od teh je rdeči, stari, most. V drugi svetovni vojni je bil porušen,
ampak so ga prenovili. Ko preko mostu prideš na desni breg Drave, je tam takoj sladoledarna.
To sladoledarno pozna vsak Mariborčan, saj ima najboljši sladoled.
Največja četrt v Mariboru je Tabor. Ta četrt je obdana z zelenimi parki, v njej stoji bolnišnica,
različne šole in druge ponosne stavbe. Ena izmed najlepših, najstarejših in največjih stavb v
našem mestu je Osnovna šola Franceta Prešerna v Žolgarjevi ulici. Ima značilno obliko črke
˝A˝, saj jed bila zgrajena v spomin na Kralju Aleksandra. Ta šola sprejme približno 700
učencev in je tudi največja šola v Mariboru.
V tej ogromni šoli je veliko učencev, zato delimo šolo na dva dela. V desnem krilu so učenci
od 1. do 5. razreda, v levem pa so učenci od 6. do 9. razreda. Jaz sem v 9. razredu in je zelo
»fajn«, saj ti mlajši ne upajo ničesar reči ali narediti, tako da imam končno mir. Vsak učenec
na tej šoli je poseben. Eni so izjemno pametni, drugi manj, eni so večji, drugi manjši, eni so
prijazni, drugi neolikani. In to naredi to šolo tako posebno. To je velika čreda učencev, med
katerimi mi, devetošolci, odštevamo zadnje dneve na osnovni šoli. Nekateri delajo zelo trdo,
da popravijo ocene, nekateri pa imajo vse ocene zaključeno in se lahko sprostijo.
Zaključujejo se ocene.
Odpirajo se vrata.
Tečejo solze sreče in žalosti.
Odpirajo se vrata.
In končno rečem zbogom osnovna šola.
Odpirajo se vrata prihodnosti.

Jasmin Zukić, 9. b
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SANJE
Prebudila sem se v dolgem in širokem hodniku, v temi.
Tečem v upanju, da me pripelje pot do vrat, do stene. Česarkoli.
Nenadoma tla niso bila več pod mojimi nogami, padla sem v luknjo
nepredstavljive širine.
Padala sem za dobrih pet sekund, preden sem padla v toplo vodo. Poskušala
sem najti pot na gladino vode.
Otipala sem trdna železna tla in se spravila iz vode, utrujena.
Moja pljuča so bila že pošteno utrujena.
Ana Vinovrški, 8. c

Jakob Fajt, 9. c
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MEH V ŠOLSKIH KLOPEH

Dogodek se je zgodil na normalen šolski dan, v katerem nisem pričakovala
ničesar smešnega. Ne vem več točno, kateri dan v tednu je bil, vem pa, da
je šolsko leto že teklo proti koncu. Bila sem v 6. razredu osnovne šole in kot
vsaka normalna šolarka sem morala biti ocenjena iz govornega nastopa.
Narediti smo ga morali za pouk angleščine in ga predstaviti, ko nas je učiteljica
poklicala.
Na ta dan sem bila poklicana jaz. Predstavitev sem imela pripravljeno na Power
Pointu. V našem razredu je vedno rivalstvo med sošolci, kdo bo vrtel predstavitev, zato
so me spraševali že uro pred angleščino, saj so vedeli, da sem naslednja po abecedi.
Preden sem živčno stopila pred sošolce, sem sošolki, ki mi je vrtela predstavitev,
pokazala, na kaj naj klikne, da se bo prikazala pravilna stvar na projektorju. Preden pa
je kliknila na predstavitev, ji je roka ponesreči zdrsela in kliknila na mapo, ki je ležala
nad ustrezno vsebino. Mislila sem, da ni kaj hudega, zato sem nadaljevala. Ko pa sem
povedala naslov in nekaj vsebine, sem zaslišala glasbo, ki je prihajala iz zvočnikov.
Uvidela sem, da nekaj ni v redu. Pesem, ki se je zaslišala, je bila sošolcem neznana,
zato so se začeli smejati. Takrat pa sem se spomnila, da je USB-ključek, na katerega
sem shranila predstavitev, od mojega očeta. Začetek pesmi me je spominjal na vikinški
obred, zato sem se začela smejati tudi jaz. Ko sem videla, da se smeje tudi učiteljica,
mi je vsaj malo odleglo in mi spustilo stres na nižji nivo. Hitro sem skočila do
računalnika in poskušala prekiniti pesem. Na pomoč je takoj priskočil moj sošolec, ki
se spozna na tehniko in če računalnik ne dela, kot bi moral, je že pred njim in razmišlja,
kaj bi bilo lahko narobe. Ko nam je pesem končno le uspelo utišati, sem opazila, da je
ves razred postal boljše volje, saj so se še vedno smejali temu spodrsljaju.
Ko sem končala s predstavitvijo in sedla v klop, sem že zaslišala razne
komentarje, češ da: »Kaj takšne pesmi ti poslušaš?« Ali pa: »Kakšna pesem pa je to,
cela čudna!« In še: »Joj, Gaja, ti si tako čudna, kaj je to za ena pesem?!« Jaz pa, ker
me je brigalo, kaj si ostali mislijo o meni, sem odgovorila le: »To je ključek od mojega
očeta, jaz sem si ga samo izposodila in ne vem, kaj vse ima na njem!« Še celo po
koncu ure so se mi nekateri smejali, jaz pa sem odgovarjala z enim in istim odgovorom.
Tako je bilo mogoče še nekaj dni. Čez čas je ta dogodek izzvenel, čeprav smo se mu
vsi nasmejali iz srca.
Če zdaj koga spomnim na ta dogodek, se zasmeje, potem pa gre pogovor naprej v
drugo smer. Dogodek mi bo zagotovo ostal še dolgo v spominu in verjetno je to najlepši
spomin iz 6. razreda pri pouku angleščine. V šoli se smejimo vsak dan. Ta dogodek
pa je nekaj posebnega, zato sem se ga tudi odločila opisati.
Gaja Germavc Pušnar, 7. a
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POMLADNA PESEM
Vsako pomlad na travniku
naberem cvetlice.
Vsaka cvetlica je sama
po sebi lepa, ampak
pomladi je najlepša
moja mama.
Gaja Gartner, 8. c

Anej Razboršek, 7. c

ZAKLETA KRALJIČNA
Tako je objokan vitez klečal na tleh z bodalom v njegovih rokah. Gledal je za konji, na
katerih so sedeli grofje. Vsi konji so bili črni razen enega, na katerem je jezdil kralj s
kraljično. Tisti konj je bil bele barve.
Vitez je bil na kralja besen, saj mu je ugrabil njegovo kraljično. V tistem trenutku je brž
odhitel nazaj domov po svojega konja in hitro odjahal za njimi. Sledil jim je dneve in
noči, brez prestanka. Končno so prispeli na cilj in vitez jim takrat ni sledil, ampak je
čakal pred gradom in opazoval, kam bodo zaprli njegovo kraljično. Tako je čakal in
čakal in je skoraj že izgubil upanje, ko je nenadoma zagledal dekle na oknu, ki si je
česala prelepe dolge ter zlate lase.
Vitez je brž postavil visoko lestev, ki jo je našel ob zidu graščine in hitro splezal nanjo,
saj je bilo okno na vrhu stolpa. Tako je splezal na vrh in rešil svojo prelepo kraljično, ki
je bila ob vitezovem prihodu prijetno presenečena.
Marina Zečević, 8. d
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RVO PISMO
(zgodbo pripoveduje namišljena sestrica Prežihovega Voranca)

»Danes bomo pisali v Celovec,« je rekla mati nekega dne na vsem lepem. To je
pomenilo, da bo treba pisati bratu, ki je pred nekaj tedni odšel v Celovec na gimnazijo.
On nam je enkrat že pisal, sedaj pa je čas, da mu mi odgovorimo.
Pisanje je seveda zadelo Lovra, ki je hodil v šolo že nekaj let in je veljal pri hiši za
najbolj pismenega. Še pomisliti ni bilo treba, da bi pismo pisal oče. On nikdar ni hodil
v šolo, vendar se je v mladosti sam naučil nekaj pisati in brati. Mati je sicer v zgodnji
mladosti hodila v šolo, vendar je po enem letu šole osirotela. Umrla ji je namreč mati
in potem je bilo njene šole konec. Toda pisala je mati mnogo bolje kakor oče, posebno
dobro pa je znala brati.
Lovro se je prvič v življenju lotil takega pisma, saj se v šoli česa takega niso učili.
Kasneje je priznal, da ga je takrat postalo malce strah. Zatorej se je kislo držal in se
začel izmotavati, toda mati mu je zabičala: »Pisal boš, jaz ti bom pa pomagala!«
Nedeljski popoldnevi so bili v naši hiši že tako polni neke svečanosti, pisanje pisma pa
je to samo še povečalo. Mati je je sedela na klopi ob oknu z mano v naročju. Oče je
ležal vznak postelji ob steni. Mlajša dva bratca pa sta sedela na klopi pri peči in
strahoma strmela proti Lovru, ki se je razkoračil za mizo. Le nekoga ni bilo v sobi in to
je bila naša babica, ki se je umaknila v kuhinjo, od koder si »čul« njen ropot.
Sredi mize je čepela steklenica s črnilom, v kateri je tičalo pero. »Zdaj pa začni, moraš
lepo napisati, da bo brat vesel,« je začela mati čez nekaj časa. Lovro je medtem že
trikrat namočil pero v črnilo. Enkrat mu je s peresa že kanilo, vendar na vso srečo na
mizo in ne na papir. Mati je vstala. Obrisala mizo in vzdihnila: »Pazi, da ne boš
popackal pisma.«
Nato je rekla, naj začne pisati in je začela narekovati: »Dragi sin …« Brat je napisal ti
dve besedi, toda z uspehom tako on kot mati ni bila zadovoljna. Toda materi
narekovanje ni šlo kdove kako gladko iz ust. Šele čez nekaj časa je nadaljevala s
samimi lepimi besedami. Lovru je roka zelo drgetala, ampak se mi zdi, da sem to
opazila samo jaz.
Ko je končal, je mati nadaljevala: »Pri nas doma je vse po starem, samo za Teboj nam
je vsem skupaj zelo dolg čas, posebno meni, Tvoji materi in tudi očetu je dolg čas za
Teboj.« Tudi Lovro in jaz sva se oglasila: »Tudi nama je dolg čas.« Najbolj prikupna
pa sta bila mlajša bratca. Ki sta se oglasila: »Tudi nama je dolg čas in poglesama te,
blatec!«
Mati je Lovra pozvala, naj tudi to napiše, vendar tega po njegovih besedah bi bilo lahko
storiti. Ko je mati opazila njegovo težavo, mu je pomagala. Vse to je napisal, mati pa
mu je še naprej narekovala nekaj lepih in čustvenih stavkov. Tedaj pa je nenadoma
vzrojil oče: »Zakaj mu čenčarite take reči? Rajši mu napišite, naj se dobro uči, da ne
bomo zaman metali denarja skozi okno!« Namreč šolnina je res znašala dvesto kron
na leto.
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Zato je mati našemu pisarju rekla, da naj napiše: »Sedaj Ti moram še napisati, da se
moraš dobro učiti, ker Ti bo prav prišlo v življenju in Ti ne bo treba tako trpeti kakor
nam drugim. Zato smo Te poslali v šolo. Oče tako hočejo in jaz in bratje in sestrica
tudi.«
Nenadoma so se odprla vrata in v sobo je stopila naša babica. Najprej se je po sobi
malo razgledala, potem pa rekla: »Napišite še od mene, da ga pustim lepo pozdraviti.«
Ko je to spregovorila, se je po njenem obrazu razlilo tiho sočutje in ko je nato odšla iz
sobe, je med vrati še rekla: »Ni lahko tako mlademu po svetu.« Ko je odšla, je mati
tiho rekla Lovru, da naj tudi to napiše.«
Ko je bilo že vse to na papirju, se je mati naslonila na steno, kakor da bi si hotela
oddahniti. Brat je papir še enkrat obrnil, tedaj pa je mati rekla: »Ali je še kaj pisati?«
Pogledala je po sobi, toda nihče ni odgovoril, zato je rekla: »Pa končaj!« Lovro seveda
ni znal končati, zato je končala ona sama.
Pismo je bilo torej napisano. Toda zdaj se je zgodilo nekaj strašnega. Skočila sem z
maminega krila in našega pisarja tako prestrašila, da se je s peresa razlil na bel list
velik madež črnila. Mati je priskočila in ga ugledala. Nad bratom je kriknila, meni pa ni
rekla ničesar. Nato je malce pomirjeno nadaljevala: »Kje imaš pivnik?« Lovro je hitro
skočil ponj in ga začel polagati na pismo. Toda madeža s pivnikom ni mogel več
odstraniti, saj je pivnik tinto še huje razmazal, preden jo je posrkal vase. Zdaj je bil na
pismu velik črnkast pečat, ki je vse skazil. Vsi smo bili žalostni.
Mati je pismo trikrat vzela v roke in gledala nanj proti oknu. Sedaj je prišla na vrsto
kuverta z naslovom. Mati mu je zabičala, da ne sme pokvariti naslova. Naslov je bil v
bratovem pismu in ga je bilo potrebno le prepisati. Mati se je sklonila k Lovru in mu
narekovala naslov, ki je bil precej zagoneten. Bile so neke številke sob ali oddelkov.
Ko je bilo že vse to zapisano, je prišla na vrsto še zadnja beseda »Klagenfurt.« To je
nemško ime za Celovec. Brat je že hotel začeti z velikim K, ko je nenadoma zaropotal
oče. S postelje se je oglasil: »Nak, nemškega imena pa že ne boš pisal. Celovec
napiši!«
Mati se je zdrznila in potem rekla: »Saj je vendar vseeno ali Celovec ali Klagenfurt.
Glavno je, da fant dobi pismo. On je že vedel, zakaj je moral napisati nemško ime.«
Naš oče je bil namreč odločen Slovenec, čeprav je bil velik siromak, se ni nikdar vdal
Nemcem in njihovemu pritisku. Mati je znala »korakati« tako, da se ni nikomur
zamerila.
Oče je gnal svoje dalje: »Če je vseeno, potem je vseeno in bo veljalo tudi, če napišeš
Celovec. Ali nismo enakopravni? Zakaj pa potem plačujemo vsi enake davke? Nikakor
ne, Klagenfurt pa že ne boš napisal!« Mati je rahlo podvomila: »Če bi pa brat pisma ne
dobil?« Oče kljub temu ni popustil, zato je Lovro napisal Celovec.
Materin pomislek je bil zelo utemeljen. Takrat se je namreč dogajalo, da pošta
velikokrat ni dostavila pisem, ki so imela slovenske naslove. Še enkrat je na glas
podvomila, vendar je oče ni več slišal, ker se je zopet zleknil na posteljo in zadremal.
Nato je vzela mati pismo v roke in ga še enkrat prebrala. Med branjem je zardevala,
Lovro pa jo je strahoma gledal. Bal se je, da bi zopet našla kako napako. Tega sicer ni
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bilo, toda zadovoljna s pismom ni bila, ker je bilo ne le popackano, ampak tudi vse
polno odtisov Lovrovih rok. Šele nato je preganila pismo in ga dala v kuverto s tako
svetostjo, kot da bi vanjo polagala velik zaklad.
Drugo jutro je Lovro pismo odnesel na pošto, s katero je naš oče začel borbo za naš
Celovec.
Maša Hauptman, 7. d

Žana Pupaher Šlag, 6. c
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ZBOGOM OSNOVNA ŠOLA
V mestu sije sonce. Sončni žarki se odbijajo od belih hiš. Trava ob hišah se prijetno
ziblje ob rahlem vetru, listi v drevesnih krošnjah šumijo in sliši se petje ptic. Odpravljam
se v šolo. Oblekel sem svoja najljubša oblačila. Danes je zadnji šolski dan. Mislim na
včerajšnjo valeto, bilo je lepo in popolno. Spominjam se samih nasmejanih obrazov.
Danes je zadnji dan po devetih letih osnovne šole. Postanem žalosten in svet ni več
svetel. Postal je siv in grd. Zagledam sive oblake.
Pot me vodi mimo bolnice. Za zidovi slutim bolnike, šibke in nemočne ljudi. Ob njih
stojijo močni in pokončni zdravniki in medicinske sestre. Iz bolnišnice zaslišim hrup.
Pot me vodi skozi park. Začelo je deževati in pot postane mokra in spolzka. Na klopcah
v Magdalenskem parku vidim spati revne in umazane brezdomce. Ob njih zagledam
kupe praznih pločevink piva in kupe človeških iztrebkov. Rože v parku nimajo pravega
sijaja.
Pridem do šole, odprem ogromna, težka lesena vrata. Zagledam čredo učencev. Vidim
gruče veselih učencev. V drugem kotu so obrazi polni žalosti in nekateri jeznih
pogledov. Mešani občutki. Danes sem zadnjič med prijatelji. Spomini na vesele in
žalostne dogodke pa ostanejo za vedno. Vsi se delamo močne, kot da nam ni mar, da
je zadnji dan šole. A globoko v srci vsi jokamo. Jokamo, ker se razhajamo. Poslavljamo
se od učitelja. Vidno je ganjen. Jaz pa še vedno razmišljam o sošolcih, ki jih ne bom
več videl.
Zvonec zazvoni.
Zadnjič. Pritečejo solze. Objamem se s prijatelji. Objamem punco, v katero sem
zaljubljen.
Zvonec zazvoni.
Še zadnjič objamem sošolce, ki jih nisem maral. Še zadnjič objamem lepe dogodke
osnovne šole.
Zvonec zazvoni.
Trga naša prijateljstva.
Zvonec zazvoni.
Čreda učencev počasi leze proti vratom. Še zadnjič odprem ogromna, težka lesena
vrata šole. In grem ven. Na novo pot. Vsi stopamo na novo pot. Bo vesela? Bo
žalostna? Ne vem. Vem samo, da je nova.
Zbogom osnovna šola.
Timotej Maučec, 9. b
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KAKŠNO SLOVENIJO SI
ŽELIM?
Slovenija je dehteča roža,
lepše rože ni, da te vonj
odpelje
v deželo brez skrbi.
Oh, ta roža, lepa roža,
zdaj pa zdaj miži.
Vsaka roža, lepa roža
enkrat oveni.
Naša roža, lepa roža
še pokonci sestoji.
Vlada roke križ drži,
pa obupamo še mi,
upanja več ni.
Daj no, naša domovina,
preteklosti več ni,
kje so zdaj ministri ti,
pametni vsi.
Želimo si Slovenijo,
ki ni prazna, brez ljudi,
ki pravični bi bili,
ki sadili drevesa sreče bi.
Želimo si domovino,
ki sprejme vse ljudi,
ki v kosti ne prinaša skrbi,
ki želi, da bi vsi,
jaz in ti, svobodni le bili.
Katarina Korpič, 5. b

Majra Husika, 7. b
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AKLETA KRALJIČNA
(nadaljevanje zgodbe)
Nekoč je živel vitez. Bil je majhne postave, imel je črne lase in svetle oči. Bil
je močan in odločen.

Bilo je jeseni, ko se je vitez odpravil na lov. Hodil je nekaj dni in noči. S seboj je imel
sokola in psa. Čez nekaj dni je izgubil sokola in psa sta bila zelo utrujena. Začelo se je
temniti, na nebu je bilo videti zvezde in vitez se je odločil, da bo zaspal za nekaj ur in
pot nadaljeval po svetlem.
Zagledal je drevo in se odločil, da si tam odpočije. To drevo pa je bilo nekaj posebnega.
Imelo je zlato deblo, iz katerega so se razprostirale srebrne veje. V krošnji je živela
deklica. Bila je nekaj neverjetnega. Imela je dolge zlate lase. V roki je imela zlat glavnik,
s katerim si je česala svoje čudovite lase. Vitez je ostal brez besed in jo samo gledal.
Nato je kraljična spregovorila. Rekla je, naj se je ne boji ter mu povedla, da je njen oče
kralj, mati pa kraljica. Kraljična je bila zelo nesrečna, ker je bila zakleta. Dneve in dneve
je čakala, da bi prišel kdo mimo. In prišel je ta dan. Vitezu je rekla, naj počaka, saj bo
jutri minilo 7 let in urok bo izničen. Vitez jo je želel počakati, a je imel problem. Želel je
iti k svoji materi. Kraljična pa ga ni poslušala in ga je začela zmerjati. Naslednji dan se
je vitez vrnil. Kraljične ni bilo več na drevesu. Drevo pa ni bilo več zlato, ampak je bilo
enako vsem ostalim drevesom. Začel jo je klicati, a ni bilo odgovora. Kar naenkrat pa
je v daljavi zagledal grofe, vojvode in druge, ki so kraljično vodili v grad. Vitez se je
usedel na tla in potočil nekaj solz. Mislil je, da je ne bo nikoli več videl in da je to njegova
kazen. Od žalosti si je hotel vzeti življenje. Nato pa je v daljavi zagledal konja, na
katerem je sedela kraljična in se mu približevala. Srce mu je začelo biti hitreje. Ko je
prišla do njega, ga je objela ter mu rekla, da ga je iskala in da ni več jezna nanj, ker je
šel k svoji materi. Potem sta skupaj odšla na dvor, kjer sta živela do konca svojih dni.
Neja Grabar, 8. d
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VESOLJKA
Vesoljka vsaka »rozkasta«,

Mala vesoljka dva čopka ima,

vsaka rada na toplem je doma.

ki dela ji jih mamica.

Hiše ponoči kar žare izza ozadja,

Očka pa na lučke se spozna.

vidijo samo lučke se,

O, in domišljijo bujno ima,

kot da vsak dan božič je.

kakor vsaka zvezdica.

Sofia Boroja, 5. b

Sergej Caf, 7. c
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Adam Janko Koležnik, 9. b

PAŽ
(nadaljevanje zgodbe)
Gospa obrne hrbet in prva solza gre po licu,
ne ozira več se na nobeno paževo novico.
Nato prešine jo misel: »Kje je bil pokop,
da vidim njegov grob.«
Vitez ji reče: »V sosednji vasi, kjer se je gospod bojeval,
zdaj tam njegov grob in spomenik bo stal.«
»Jutri zjutraj odjezdim k njemu«, reče gospa,
ki v glavi že cel načrt ima.
Naslednje jutro vzame konja in ga osedla,
saj za njo bi bilo to preveč hoda.
To videti, paž jo ustavi: »Ne hodite sami, predraga gospa!«
ji reče ter po svojega konja steče.
Ko prispe do groba, solze ji stečejo z lic,
ne sliši več niti petja ptic.
Poklekne h grobu, mu nameni nekaj besed
ter mu na spomenik položi cvet.
Paž jo potolaži ter objame
in upa, da zdaj še boljši vitez postane.
Neja Grabar, 8. d
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BLIŽINI ZVEZD
Gore, priče naše zgodovine

Strme gore z zelenimi pobočji in pobeljenimi vrhovi. Pomlad brsti ob vznožju
gora, na katerih pa je še vedno zima. Gore se mi zdijo strašansko daleč,
kljub temu se mi je vzpon nanje že po nekaj metrih zdel lažji, saj mi je lepota narave
dajala energijo in samozavest, da bom zmogel.
Kmalu sem se znašel daleč pred dedkom, babico, mamo, očetom in bratom. Gnala me
je radovednost, hrepenel sem po lepotah razgleda in vojnih ostankih, ki naj bi jih videl.
Naša pot je namreč potekala tudi med ostanki soške fronte, kar me je najbolj prepričalo
in motiviralo za pot. Pot nas je vodila mimo zelenih planšarij, prešernih krav, sivih
melišč in ledenikov, na katerih sem se lahko drsal. Pot nas je peljala mimo jezera v
Lužnici, do Batognice in do končnega cilja tega dneva, Krna.
Na Batognici smo se ustavili in počivali. Kmalu smo zagledali kamnit zid. Ob njem je
bil cel zaklad: zarjavele pločevinke, bodeča žica, ostanki granat, jedilni pribor in ostalo.
Ampak to še ni bilo vse, pred nami je bil vhod v kaverno. En, dva, tri in že smo se z
lučkami podali v rove.
Na odcepu smo izbrali levo in odkrili strohnele podporne stebre in še več ostankov
bivalnih prostorov, v katerih so bivali vojaki v 1. svetovni vojni. Prevzel me je obup, ko
sem videl, kje so vojaki spali, jedli in molili za življenje. Bil sem zelo vznemirjen, ko sem
to lahko spoznaval na licu mesta, bil sem v kaverni. Ampak sprehod po temačnih rovih
se še ni zaključil, šli smo še pokukat, kam vodi desni odsek.
Hodili smo po v kamen vklesanih stopnicah in prišli do na pol zasutega prostora. Zaradi
smeri smo sklepali, da gre za topniški položaj ali razgledno točko. Bilo je zelo
skrivnostno in zanimivo. Z mešanimi občutki in novo energijo smo se vrnili iz kaverne.
Napotili smo se proti Krnu, kjer smo prespali v Gomiščkovem zavetišču. Nikoli nisem
bil bližje zvezdam in nikoli jutranji pogled na dolino ni bil tako lep in jasen. Videl sem
velika polja, čudovite gozdove, majhne vasi in večja mesta.
Odpravili smo se na vrh Krna z željo po lepšem razgledu. Tega jutra pa je bil pogled s
Krna ovit v meglo. V spremstvu poskočnih ovac smo se spuščali proti končnemu cilju,
domu dr. Klementa Juga na planini Lepene.
Dolgo pot navzdol nas je mamilo smaragdno ogledalo Krnskega jezera. Komaj smo
čakali, da pridemo do njega. Želja po obljubljenem postanku ob jezeru in občutek
hladne vode na utrujenih nogah sta nas gnala naprej in ob prijetnem pogovoru smo se
znašli na obali jezera. Svoje od hoje utrujeni noge smo namakali v vodi in uživali v
masaži krnskih ribic. Svojo neizmerno lakoto smo potešili s piknikom. Veličastni Krn je
od zgoraj kot stražar smaragdnega ogledala gledal na nas.
Poslovili smo se od jezera in se odpravili do končnega cilja. Šli smo po poti, ki je v
času 1. svetovne vojne služila kot oskrbovalna pot za potrebe vojakov, nam pa je ta
cikcakasta pot jemala zadnje moči.
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Vsa svoja čustva in občutke, ki so me gnali na poti navzgor, sem pustil na Batognici in
Krnu. Energijo za pot navzdol sem jemal iz misli na zmagoslavje, ko dosežemo cilj.
Zmagoslavje ob prihodu na cilj je bilo neizmerno in veseli smo bili, da smo se družili in
skupaj doživeli lepote naših gora in ob njih odkrivali skrivnosti naše preteklosti.
Mitja Korošec, 7. a

Brina Šprah, 6. c
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PELOPS IN ČAROBNI PRSTAN
Na začetku, ko sta bila le Uran – nebo in Gaja – zemlja, na svetu ni bilo ljudi, ne živali,
bila sta samo vrhovna bogova, iz katerih so kasneje nastali tudi vsi drugi. Za vsakega
novega boga pa je Gaja napravila čaroben predmet. Predmeti so imel različne moči,
bili pa so tudi zelo dragoceni. Gaja je naredila vsak predmet posebej, za vsakega boga
glede na njegove lastnosti in naravo. Tako je bil lahko vsak bog nekaj posebnega, bil
je edinstven. En tak predmet je bila verižica, ki je imela moč, da je lahko kogarkoli
spremenila v nebeško bitje ali pa v ostudno pošast. To verižico je hranila Afrodita,
boginja lepote. Spet drugi predmet je bil oljčni venec, ki je dajal lastniku moč, da lahko
nadzoruje okolje, kakor hoče in kadar hoče. Tak venec je imela Artemida. Predmeti so
bili vseh oblik in velikosti ter so imeli različne moči. Tako je Gaja naredila tudi prstan,
ki te je naredil nevidnega, če si ga zavrtel. Tega je dobil bog Dioniz. A ga je na neki
veselici izgubil. Izmaknil mu ga je nek nepridiprav, medtem ko je bil Dioniz vinjen do
onemoglosti. Ko je bog veselja to ugotovil, je bil zelo jezen, a prstana ni mogel nikjer
najti. Vsi predmeti pa so imeli to moč, da je človek, ki ni bil dober po srcu in je imel
predmet v roki, nemudoma umrl. Tako je tat umrl, ko se je hotel polastiti božjega
predmeta.
Nekega dne se je Pelops sprehajal po gozdu in se naenkrat spotaknil. Vstal je in
pogledal, ob kaj se je spotaknil. Videl je izboklino v zemlji in se spomnil stare prerokbe,
da se bo spotaknil ob mrliča, zakopanega v zemlji in če bo šel dalje, bo izgubil veliko
dragocenost in bogovi bodo jezni. Pelops ni hotel oskruniti groba, ampak tudi božji volji
ni upal oporekati. Zato je kopal in začel iskati dragocene predmete. Med vsemi
predmeti, ki jih je imel mrlič, je najbolj izstopal njegov prstan, ki je bil čist in bleščeč kot
solza. Pelops ga je vzel in si ga začel ogledovati. Bil je eden redkih, ki je vedel, da
prstan pripada bogu Dionizu, ki mu ga je pred več sto leti ukradel nek tat na veselici in
je bil izgubljen vse od takrat. Predvideval je, da je ta mrlič, ki ga je našel mrtvega, tat
Dionizovega prstana. Odločil se je, da ga bo vrnil bogu veselja. Vzel je prstan in se
odpravil na pot. Nihče ni točno vedel, kje je Dioniz v tistem trenutku, saj se je ves čas
selil iz kraja v kraj, iz veselice na veselico, iz svatbe na svatbo in iz zabave na zabavo.
Medtem ko je Pelops potoval, je premagal veliko razbojnikov, pošasti in vsemogočih
nevarnosti. Tako ga je pot pripeljala tudi do Gorgon, treh ostudnih sester, ki so s svojim
pogledom spreminjale bitja v kamen. Pelops jih je hotel le obiti, saj se ni hotel spopadati
z njimi, a potem je videl, da to brez božje pomoči ne bo mogoče. Iz žepa je potegnil
prstan ter se delal nevidnega. Tako ga Gorgone niso opazile, le nobenega glasu ni
smel spustiti. Uspešno je s pomočjo prstana prišel mimo sester in mimo drugih
nevarnosti. Med potjo pa je tudi spraševal, kje je Dioniz, ampak mu nihče ni znal točno
odgovoriti. Pelops se je že čisto utrujen od iskanja in premagovanja nevarnosti ustavil
v neki krčmi, da bi se okrepčal. Tam pa je zagledal samega Dioniza, kako se je veselil
z ljudmi okoli sebe. Pohitel je k njemu, se vrgel na kolena in nagovoril Dioniza: »O,
Dioniz! Oprosti mi, ker te motim med veseljačenjem, našel sem tvoj dolgo izgubljen
prstan.« Dioniz se je v trenutku streznil, a tujcu na začetku ni verjel. »Tujec, ne vem,
kdo si in ne vem, če govoriš resnico,« je rekel Dioniz Pelopsu. »Pelops mi je ime,« mu
je odgovoril popotnik. Iz žepa je vzel prstan in ga pokazal resnemu bogu. Dioniz je vzel
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prstan in si ga začel ogledovati. Ko je videl, da to ni prevara, se mu je na ustih razširil
nasmeh in lire so zaigrale najlepše pesmi. Srečen bog je dvignil Pelopsa in ga močno
objel ter se mu zahvalil za dobroto. Dioniz je začel Pelopsa spraševati, kje in kako je
našel prstan, on pa mu je povedal vse od začetka do konca ter kako mu je prstan
pomagal na poti. Bog veselja je bil zadovoljen, da je bil njegov prstan v rokah dobrega
moža. Kot je v navadi, si je Pelops zaslužil nagrado. Lahko bi si zaželel bogastva, žena
ali karkoli drugega, ampak utrujeni popotnik si je želel le hitro priti domov.
Dioniz je priklical najhitrejše konje, s katerimi je na svojem potovanju Pelops premagal
kralja Ojnomaosa. Še preden se je Pelops zavedel, je že bil na vozu, ki so ga vlekli
znani konji. Pelops je na poti zaspal, a konji so ga varno pripeljali nazaj v domovino k
ženi Hipodemeji, ki ga je zvesto čakala več kot eno leto. Ko je prišel domov, sta si
oddahnila in življenje je potekalo naprej, kakor pred pustolovščino z Dionizovim dolgo
izgubljenim prstanom.

Gaja Germavc Pušnar, 7. a

Naja Grobovšek Bilodjerič, 6. c
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PAŽ
Od žalosti solze je točila
in se odločila, da po svetu bo hodila.
V majhnem mestu se je ustavila,
majhna gospa jo je ogovorila:
»Ti vitezinja lahko bi bila,
učila bi se pri nas, dobra bi bila,
za naše ozemlje in življenje borila bi se,
naše kraljestvo rešila bi vse!«
Tako odločila se je, da vitezinja bo,
kralj poslal v boj jo je.
Nobeden je videl nikoli ni več,
umrla je v boju kot njen mož,
pokopali k možu so jo rekoč,
skupaj za vedno bosta, kot sta bila nekoč.
Nuša Poropat, 8. c

Tekmovanje v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje 2018/2019
NAŠA DEDIŠČINA: KJER PRETEKLOST SREČA PRIHODNOST.

PRAVO PRIJATELJSTVO
Za Cankarjevo tekmovanje iz slovenščine smo morali prebrati knjigo Prežihovega
Voranca Solzice in knjigo pisateljice Nataše Konc Lorenzutti Avtobus ob treh.
Pisatelj Lovro Kuhar je bolj znan pod imenom Prežihov Voranc. To ime je dobil že v
zgodnjih otroških letih. Rodil se je 10. avgusta 1893 in umrl 18. februarja 1950. Pisal
je predvsem za odrasle, medtem ko je knjiga Solzice primerna tudi za mlajše bralce.
Bil je socialni realist. Pisal je o dogodkih, ki so se mu v življenju res zgodili. Leto pred
njegovo smrtjo je še dočakal tisk svoje zadnje knjige – Solzice. V življenju je veliko
potoval. Med vojno so ga odpeljali v nemško taborišče. Umrl je v Mariboru.
Pisateljica Nataša Konc Lorenzutti se je rodila 20. junija 1970. Pisateljica še živi in je
stara 48 let. Napisala je veliko mladinskih del. Njeno delo, ki je tudi knjiga za letošnje
Cankarjevo tekmovanje, je Avtobus ob treh. Knjiga je prejela znak za kakovost otroških
in mladinskih knjig ZLATA HRUŠKA 2016.
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V obeh knjigah se pisatelja med drugim ukvarjata s prijateljstvom. V knjigi Avtobus ob
treh je to razvidno iz Tinetove definicije prijateljstva. V njegovem primeru je njegov
najboljši prijatelj res daleč stran v Ljubljani, zato mu ne more ves čas stati ob strani.
Tine se z Urošem sreča bolj redko, zato je njun skupni čas dragocen. Takrat počneta
stvari, ki so obema všeč in ki so jima zanimive. In pravo prijateljstvo se pokaže ravno
tukaj. Da se dva prijatelja začneta družiti že takoj, ko se vidita, kot da od njunega
prejšnjega pogovora ni minilo nič časa. Da si takrat krijeta hrbte, če kateri kaj ušpiči in
da se na splošno počutita dobro v družbi drug drugega.
V knjigi Prežihovega Voranca pa se pravo prijateljstvo rodi v črtici Potolčeni kramoh.
Na začetku se Cencelj in Voranc nista razumela, saj je Voranc Cenclja prav tako kot
drugi sošolci zbadal za Potolčenega kramoha. Po incidentu pa je Voranc uvidel, da
Cenclja to res boli in mu je obljubil, da ga ne bo več tako klical in da bo vsakega, ki mu
bo še kdaj tako rekel, udaril. Tukaj se kaže, da je bil Voranc močnejši od Cenclja in
da mu je izkazoval pravo prijateljstvo s tem, da ga je branil. Večkrat je tudi prisoten
strah, saj s tem, da nekoga braniš, moraš stisniti zobe in se postaviti zase in za tistega,
ki ga braniš. Ob prikazu prijateljstva je pogosto prisotno tudi veselje, saj se razveseliš
in počutiš rahlo počaščenega, če te nekdo »oznani« za prijatelja.
Oba, pisateljica in pisatelj, seveda pišeta v slovenščini. Pisateljica piše v prvi osebi, v
imenu Tineta in doda veliko premega govora. Knjiga je izšla šele pred kratkim in je
napisana v sodobni slovenščini. Medtem ko Prežihov Voranc piše v starejši slovenščini
in uporablja besede, ki so danes že zastarele ali narečne in se ne uporabljajo več.
Knjigi govorita o junakih, ki so v času odraščanja, ko se človeku razvija osebna
identiteta. O odraščanju in sprejemanju odločitev bolj govori knjiga Avtobus ob treh.
Solzice opisujejo pisateljevo otroštvo in življenje v času, ko je bil še otrok. Dogodki v
obeh knjigah pa se dogajajo na slovenskih tleh, v naši domovini. S tem, ko smo ju
prebrali, smo izvedeli več o življenju v preteklosti in ga lahko primerjali z življenjem
danes.
Gaja Germavc Pušnar, 7. a
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POLJUB
Gledal sem tvoje rjave oči,
rjave lase, ki padajo na
tvoja ramena,
nisem vedel, kaj naj storim.
Vnelo zate se je moje srce.
Dovolj je le nasmeh,
čutiva,
da ljubezen v zraku je.
Primem te za roke,
pogledam v tvoje oči,
in le
tvojega poljuba si želim.
Rečem ti:
»Ljubim te«.
Nasmejala si se ljubeznivo.
In poljubila sva se.
Tvoji poljubi so sladki in le kratki.
Vsak dan čakam, da ga dobim.
Ko pa ga dobim,
najlepše sanje zaživim.
Tilen Selinšek, 8. d

Michelle Pernat, 6. a
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Lucija Bujas, 9. a

TO JE 4. b
Ko šolski zvonec zazvoni,
4. b v avlo prihiti.
Hitro preobujemo se
in v učilnico mudi nam se.
Tam učiteljica Brigita nas uči,
da bi vsi postali pravi geniji.
Ko ura pouka se začne,
zvezki iz torbe izvlečejo se.
Ko pa ura naravoslovja se konča,
vsi zakričimo hura!
V šoli pravila veljajo,
če ne, ukori nas poteptajo.
Po pouku slastno kosilo nas čaka,
nato pa naša četica domov odkoraka.

Eva Prapotnik, 4. b
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GOLICA V BELEM
Na začetku poletnih počitnic na koncu 5. razreda sem odšla na
planinski tabor v CŠOD (Center šolskih in obšolskih dejavnosti)
Trilobit. Dom leži sredi gozdov, ob njem pa je majhno pretočno jezero.
Dom je dobil ime po fosilu izumrle živali trilobit, ki so jo našli v bližini
doma. Na taboru smo bili 5 dni. V tem času smo odšli na veliko
pohodov. Končni, najzahtevnejši in najlepši pa je bil pohod na Golico.
Vstali smo ob 7.00 zjutraj, pozajtrkovali in dvignili zastavo, kot nam je
bilo že v navadi. V nahrbtnike smo dali malico in se odpravili na pot.
Prvi del poti, ki je bil po gozdu, je bil zahtevnejši od drugega, ko nas
je pot vodila po travnikih. Vreme je bilo lepo, sončno in toplo. Hodili
smo skozi gozdove, po travnikih in nato spet skozi gozdove. Med potjo
smo se veliko pogovarjali in se smejali, zato nam je čas minil precej
hitro, čeprav smo hodili kar nekaj časa. Ne vem več koliko, a pot do
vrha je zagotovo trajala 3–5 ur. Ko nas je pot začela voditi iz gozda,
sem zagledala travnike, obsijane s soncem in na vsake toliko kakšno
pastirsko hišo. Kamorkoli sem pogledala, so bili hribi pokriti s travo in
narcisami. Zdelo se mi je, da sem v pravljičnem svetu. Naprej smo
hodili le še po travi ali kamniti poti. Tako smo se dobro uro vzpenjali
do vrha. Končno smo zagledali cilj. To je bil vrh, prekrit z belimi
narcisami. Le kakšen košček je bil travnat, ostalo je bilo vse v belem.
Kakšnih 200 m pod nami smo zagledali kočo, to je bila koča pod
Golico. A to ni bilo edino, kar smo videli. Na drugi strani smo zagledali
Dravo, ki je tekla po Avstriji in polja ter jezero. Ko smo se ozrli na levo,
pa smo zagledali najvišji vrh v Sloveniji - Triglav. Stal je mogočno in
zdelo se je, da ima vse pod nadzorom. Nebo je bilo čisto, zato je bil
razgled sanjski.
Nekajkrat smo se še slikali in potem odšli do koče pod nami, kjer smo
imeli počitek in kosilo. Da bi mi ta dogodek ostal za vedno v spominu,
sem si na koči, tako kot drugi, kupila majhen spominek, obesek s
pastirsko kapo. In kadar danes pogledam ta spominek, se v meni
prebudi spomin na narcise, modro nebo, Triglav in reko Dravo, ki mi
vsak dan prinese pozdrave iz daljnih krajev.
Gaja Germavc Pušnar, 7. a
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Sarah Gavranović, 6. a

67

68

MLADA RAST

K

AJ SE DOGAJA NAD OBLAKI?
Vsi ljudje smo mislili, da so velikani samo velikanska bitja, ampak človek
si ni niti predstavljal, kaj imajo velikani nad oblaki.

Na Triglavu, najvišji gori v Sloveniji, so velikani že pred davnimi časi
zgradili ogromen grad, ampak niso imeli nikogar, ki bi jim lahko vladal. A
končno sta se našla velikan in velikanka, ki sta bila dovolj pogumna, da bi sedla na
prestol. Najprej sta bila zelo presenečena, ker so jima vse postregli in nič nista rabila
narediti sama, saj sta bila navajena poskrbeti drug za drugega. Nekega dne pa sta se
kralj in kraljica tega naveličala, saj jima to ni bilo več nič posebnega. In takrat se je
kraljica spomnila svojega otroštva in tudi trika, ki so ga delali takrat. Še isti dan je
kraljica to razglasila in vsi so začeli delati sneg. Takrat je bila kraljica tako vesela, ko
je pogledala skozi okno in videla otroke, ki se kepajo, sankajo in delajo majhne hišice
iz snega. Vsak dan so možje velikani odšli na goro nad gradom in iz nje škropili vodo,
da se je spremenila v sneg. To so počeli tako dolgo, dokler se tudi tega niso naveličali.
Otroci se niso več hoteli igrati, saj je bilo premrzlo. In ravno v tistem mesecu sta kralj
in kraljica dobila majhnega velikana, ki sta ga poimenovala Peter. Petru so rojenice
povedale, da bo zelo znan, ko bo odrasel. Ko se je igral z vrstniki, se je spomnil na
prerokbo, ki so mu jo povedale rojenice in takrat je s svojimi prijatelji začel delati izume.
Na primer robota, ki lahko meče snežene kepe tako hitro, da bi lahko premagal vse
snežene dvoboje. A napočil je dan, ko se je Peter spomnil izuma, ki je spremenil
življenje vseh velikanov. Izumil je bazen. Od takrat naprej vsi velikani vedo, kdo je
Peter in kaj je naredil.
Napočil je čas, ko je Peter moral zasesti prestol in vladati deželi velikanov.
Peter je s svojimi izumi velikane popeljal v moderen svet. Kar naenkrat so se ljudje
začeli pritoževati, saj kralj ni vladal kot bi moral. Zato je kraljestvo velikanov razpadlo.
Velikani so se začeli seliti na sosednje gore in zdaj živijo ločeno. Če kaj rabijo, samo
zakričijo do sosednje gore in če hočejo nekoga obiskati, samo skočijo iz gore na goro.
Zato pa nastajajo plazovi. Peter pa živi sam s svojo kraljico v gromozanskem gradu. A
nenadoma se je odločil, da bo prvi velikan, ki bo navezal stik z ljudmi. Poslovil se je od
kraljice in odšel na dolgo pot po gorah. Potoval je dva dni, da našel je vas, kjer so živeli
ljudje. Tam je prenočil v jami in to vas neprenehoma opazoval. Ker si je želel
pustolovščine, je naslednji dan odšel pogledat v vas. Ko so ga zagledali, so se vsi
zaklepali v hiše in nikogar ni bilo več na ulici, dokler niso prišli lovci in Petra štirikrat
ustrelili. Peter je takrat zbežal nazaj v gore in ljudje ga nikoli več niso videli.
Od takrat naprej Peter sovraži ljudi, maščujejo pa se jim tudi ostali velikani in
jim mečejo skale. Žal, se ljudje še do danes niso naučili, da se slabo vedno vrne.
Mai Klasinc Filekovič, 7. b
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Odlomek znanega kanonskega besedila smo preoblikovali v jezik 21. stoletja.

MAČKOVA OČETA
(odlomek v originalu)
»In zopet je minilo nekoliko let, da nisem bil dalj časa od doma. Okoli božiča enkrat
se mi je nudila prilika, prebiti tam nekoliko dni, in to sem tudi porabil; a na starega
Mačka nisem mislil in tudi nihče domačih mi ga ni vzel v misel. Zvečer pred odhodom
mojim pa pride starikava babnica iz vasi k meni s prošnjo, da vendar obiščem
Mačkovega očeta, ki baje ne bo več okreval. Šel sem takoj ž njo, a kako sem se
čudil, ko me je vedla mimo njegovega doma do drugega soseda.«

MAČKOVA OČETA PO MARIBORSKO
»In zopet je minlo neki let, da nisem biu ful dugo doma. Okol božiča je biu pravi cajt,
da tam prespim nekaj dni. Minlo je totih nekaj dni, ampak na starega Mačka pa nisem
niti pomislo, doma pa tudi ni doben nič omeno. Zvečer preden sem šel, je prišla ena
stara baba in rekla, naj obiščem Mačkovega očeta, ki baje ne bo več okreval. Takoj
sem šao z njo, čudno mi je blo, ker sma šla mimo njegove bajte do sosedove.«
Aneja Mastnak, 8. d

MAČKOVA OČETA V KNJIŽNI SLOVENŠČINI
»In spet je minilo nekaj let, ko nisem bil dlje časa doma. Okoli božiča se mi je ponudila
možnost, da tam preživim nekaj dni in to sem izkoristil. A na starega Mačka nisem niti
pomislil in tudi nihče od sorodnikov ga ni omenil. Zvečer pred mojim odhodom pa pride
stara gospa iz vasi k meni s prošnjo, da obiščem Mačkovega očeta, ki ne bo več dolgo
na Zemlji. Nato sem šel, ampak začudil sem se, ker me je odvedla mimo njegovega
doma do doma soseda.«
Tomaž Kotnik, 8. d
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MAČKOVA OČETA V STRIPU

Nejra Karić, 8. d
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Z

AKAJ DAN IN ZAKAJ NOČ

Že odkar obstaja svet, so na njem tudi volkodlaki. Nekateri so volkodlaki že od
rojstva. Te prepoznaš po kosmatih volčjih nogah, saj so volkodlaki le od pasu
navzdol. So pa tudi drugi, ki so jih zakleli zlobni ljudje. Ti so volkodlaki od pasu
navzgor.
Neka vila si je nekega dne česala lase na skali ob potoku. Opazila je, da se nekaj
približuje po ozki potki ob potoku, hitro se je skrila za skalo, da je ne bi opazili.
Zagledala je lepega mladeniča z lokom, ki je oprezal za srnjadjo. Vila se je v trenutku
zaljubila vanj. To je bil mlad lovec iz bližnje vasi, ki se mu je v življenju dobro godilo.
Vila je pristopila k njemu in ga vprašala: »Kaj pa počneš sam v tem nevarnem gozdu?«
Fant je dejal, da išče hrano. Tudi on se je zljubil v vilo.
Ker ljubezni ni mogoče ubežati, sta se odločila, da se bosta poročila. Tik pred poroko
mu je vila dejala, da se bo njuna ljubezen končala, ko jo bo videl v senci. Nekaj dni po
poroki je lovec zapustil vilo za nekaj dni, saj se je odpravil v daljno mesto. Toda tam
ga je nek človek preklel z močnim prekletstvom. Spremenil ga je v volkodlaka. Lovcu
je potem šlo le še navzdol. Zaradi svetlobe ni mogel nadzorovati svojega spreminjanja.
Zdel se je zgubljen. Začel je iskati vilo po vseh bližnjih gozdovih, a to je bilo kot bi iskal
šivanko v kupu slame. Naposled pa jo je le našel. Povedal ji je, da ga je pred ljudmi
sram biti volkodlak. Vila mu je pomagala in ga začarala tako, da je bil 12 ur človek, 12
ur pa volkodlak. Prosil jo je, da dan razdeli na svetli del dneva ter del dneva, v katerem
bo večna senca, da ga ljudje ne bi videli. Vila ni mogla zavrniti njegove prošnje, zato
je to storila. Nastal je mrak, vendar takrat je lovec videl vilo v senci in njuna ljubezen
je izginila.
Ta volkodlak še danes ponoči straši po gozdovih, vila se ponoči skriva, podnevi pa se
potika po gozdu.
Jakob Benkovič, 7. a

ŽABA
Rega kvak,
rega kvak,
sliši se s sosednjih mlak.
Mlada žaba žabca prosi,
če lahko jo v krakih nosi.
Žabec ji ponudi roko,
saj mlaka videti je zelo globoko.
Žaba in žabec se poročita,
ter devet mladih žabic dobita.
Tai Lorber, 6. a
Špela Robnik, 8. c
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NEBESNI PINGPONG
Sonce vsak dan zelo zgodaj vstane,
čeprav ga zgodnja ura sploh ne gane.
A le malo krat se zgodi izjema,
da zaspi in takrat ima dva velika problema.

Prvi je, da ne zbudi otrok
in bodo zaspali.
Zato bodo v šolo zamujali
in se še z večjo težavo vstali.

Druge težave pa marsikdo ne pozna,
saj Sonce na skrivaj ping-pong igra.
Po navadi ping-pong igra z oblaki,
čeprav se včasih pri igri vedejo kot prostaki.

Zato bi Sonce rado prišlo do Lune,
da bi se z njo lahko ta nebesni ping-pong normalno igralo.
Zaradi tega vsak dan načrte kuje
in si s tem močno napenja glavo.
Iva Turk, 6. a
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STRAH PRED GONDOLO
Bilo je lepo nedeljsko jutro. Mami me je zbudila in dejala: »Danes se bova peljali z
gondolo.« Hitro sem se prebudila in začela skakati od veselja.
»Juhu, prvič se bom peljala z gondolo,« sem rekla mami. Prišli sva pod Pohorje in
zagledala sem gondole, kako so se vzpenjale na vrh Pohorja. Bila sem navdušena.
Mami je kupila karti, da lahko vstopiva v gondolo. Takrat pa me je naenkrat postalo
strah. Nisem upala vstopiti, ker je tako ropotalo. Mami me je prepričala, da bo vse v
redu in naj me ne bo strah. Sedla sem v gondolo in zaprla oči, moje roke so bile potne
od strahu. Minilo je nekaj časa in končno sem se opogumila ter pogledala skozi okno.
Videla sem ves Maribor. Bilo mi je zelo lepo, zato sem pozabila na svoj strah.
Na poti pa je v gondoli nekaj zaropotalo in gondola se je ustavila. Z mami sva obtičali
na vrhu Pohorja. Začela sem jokati in se tresti od strahu. Na srečo se je čez nekaj
minut gondola začela premikati. Ko sva izstopili, sem si oddahnila in prestrašeno
vprašala mami: »Kako bova pa prišli nazaj?« In mami mi je veselo odgovorila: »Z
gondolo, seveda.« V tistem trenutku bi najraje ostala na vrhu Pohorja, samo da se ne
bi še enkrat peljala s to grozno rdečo škatlo. A vedela sem, da moram nekako potrpeti
in se ponovno peljati. Vso pot v dolino sem razmišljala o drugih stvareh in se
pogovarjala z mami, samo da nisem bila pozorna na vožnjo.
Ko sva končno prispeli v dolino, mi je srce začelo spet normalno biti.
Po tem dogodku se dolgo nisem peljala z gondolo in moram priznati, da me še sedaj,
ko se občasno peljem, prevzemajo tisti že znani čudni in grozni občutki. Verjamem pa,
da bom čez čas premagala ta strah in se bom vsemu temu samo smejala.
Lina Kralj, 7. b

Mejra Salihović, 9. a
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TAM NA MARSU
Tam na Marsu,
hiška stoji,
rumena kot sonce se blešči,
mali Timi pa gleda in se čudi.
Kaj je tam na rdeči piki?
Majcena vesoljka, ki se smeji,
in ti poljubčke z Marsa deli,
za pridne otroke, ki smejijo se
ji.
Kako je tam na Marsu?
Je lepo tam zgoraj?
Popelji me gor vesoljka moja,
stran od teh zoprnih ljudi.
Ana Munda, 5. b

Heidi Gartner, 6. b

ZAKAJ STA NASTALA DAN IN NOČ
Vsi smo mislili, da so velikani samo velika bitja, ki živijo na vrhovih gora.
Velikani so že pred davnimi časi zgradili gromozanski grad. Ampak niso imeli nikogar,
ki bi jim vladal. Čez čas sta se našla velikan in velikanka, ki sta bila dovolj pogumna,
da sta zasedla prestol. Vse je bilo lepo, dokler ni prišlo poletje, takrat je bil dan tako
dolg, da kralj ni mogel zaspati. Tuhtal je in tuhtal, dokler za gradom ni videl sence.
»Eureka!« je zavpil. Kralj je dal zgraditi katapult, ki so ga namestili na vrhu gradu.
Počakali so, da je bila ura deset in takrat so v sonce izstrelili velikansko kroglo, ki je
bila večja od dvajsetih velikanov. Ko je ta krogla zadela sonce, se je to začelo premikati
in v eni uri je sonce zašlo in nastala je noč. Ko je krogla zadela sonce, se je to malo
okrušilo in takrat so se ponoči videle zvezde. Od takrat se je sonce vrtelo okoli zemlje
in menjavala sta se noč in dan. Kraljev sin pa je čez čas izumil zavese, da so lahko
podnevi preprečili soncu, da bi svetilo v grad.
Od tistega dne naprej so bili vsi kralji velikani srečni, saj so lahko zjutraj in zvečer mirno
spali, saj jih sonce ni več motilo.
Mai Klasinc Filekovič, 7. b
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HAIKU
Haiku je japonska pesniška oblika, ki obsega sedemnajst zlogov. Prvi in tretji verz
imata po pet zlogov, drugi pa sedem. Haiku skrajno zgoščeno prikazuje trenutek iz
narave, ki se povezuje z dogajanji v človekovi notranjosti in je tematsko svoboden,
zelo pogosto pa vsebuje besedo, ki se navezuje na določen letni čas.
Učenci so se lahko srečali s to pesniško obliko in se preizkusili v pisanju le-te v
literarno-novinarski delavnici pod vodstvom mentoric Lidije Štrucl in Jasmina Blažič.

ZIMA
Bela pravljica
rdeče bunde v snegu
in sneženi mož.

Lesena hiša
sredi belega gozda,
sonce boža jo.

Sneg naletava
v zimski noči na cesto
z lučmi obdano.

JESENSKI UTRINKI
Skozi gozdni zrak
sončni žarki božajo
osamljeno pot.

Trta nad vasjo,
obširna polja pod njo
listje rumeni.

Ptice jadrajo
skozi večerni veter
za soncem v daljavi.

POMLADNI UTRINKI
Češnja v parku,
odsev sonca v jezeru,
cvetje je roza.

Pomlad v mestu,
cvetje v objemu sonca,
modrina morja.

Gore v pomladi
obkrožajo jezero,
z gozdom obdane.

POLETJE
Skalnata plaža,
kristalno čista voda,
senčnik na pesku.

Rdeče nebo,
sončni zahod na morju,
mirni valovi.

Kamnit svetilnik,
gleda morje, plažo,
rumeno sonce.

Gaja Germavc Pušnar, 7. a
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PLANINSKI RAJ
Travnik in cerkev,
gozd, encijan in nebo,
oblaki, vse to …

Veliko modrih
encijanov je tam, kjer,
kjer nebo je modro.

Sredi zelenja
slap pada po skalovju
v odseve dreves

Morje žafrana
pod Veliko planino,
se veseli pomladi.

Mitja Korošec, 7. a

Vanja Ljubomirović, 6. a
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DRUGA BESEDILA
Pri pouku smo spoznali značilnosti različnih neumetnostnih besedil in se tudi sami
preizkusili v pisanju le-teh.

INTERVJUJI:

BO UČENKA POSTALA SLAVNA BALETKA?
Odločila sem se, da bom intervjuvala učenko 8. razreda, Mašo Vekjet. Maša je
baletka, ki se zelo trudi za svoj baletni uspeh. Zastavila sem ji nekaj vprašanj.
Kdaj si začela trenirati balet?
Balet sem začela trenirati v 2. razredu, pri sedmih letih.
Ali te je kdo spodbujal k plesanju baleta in zakaj si ga začela trenirati?
Spodbujala me je cela družina in še sedaj me. Trenirati sem začela, saj sem z babico
veliko hodila na baletne predstave, zato mi je postal zelo všeč in sem se želela v tej
umetnosti preizkusiti tudi sama.
Ali je katera od znanih balerin tvoja vzornica?
Ana Klašnja, saj je odlična slovenska balerina.
Imaš že kakšne ideje za prihodnost in katere?
Hm … Nisem še popolnoma prepričana, ampak razmišljam, da bi plesala balet še
dalje.
Ali si že kaj premišljevala o vpisu na Umetnostno gimnazijo?
Ja, morda se bom vpisala.
Kateri gib ali vaja se ti zdi najtežji in zakaj?
Najtežji gib se mi zdi adidut nazaj, ker je zelo težka poza in ker te boli hrbet, ko jo
izvajaš.
Si želiš kdaj postati primabalerina in zakaj oziroma ne?
Po eni strani ja, po drugi pa ne. Delo primabalerine zahteva veliko predanosti in veliko
potuješ, kar pomeni, da potem ne bi imela veliko časa za družino in prijatelje.
Ali ti je narodno nastopati pred velikim občinstvom?
Ne, saj občinstvo redkokdaj vidim, ker je v dvorani tema, ampak seveda, kot večina
plesalcev imam tudi jaz malo treme.
Nekateri ljudje mislijo, da je balet lahko plesati. Ali je to res?
Ne, je zelo težko, ker so pri baletu pozicije, na katere telo ni navajeno.
Gaja Gartner in Maša Vekjet, 8. c

77

78

MLADA RAST

KMEČKO DEKLE
Lara Emeršič je moja sošolka in prijateljica. Skopaj preživiva zelo veliko časa,
zato sem se odločila, da jo intervjuvam. Zanima pa me tudi, kako zgleda življenje
in delo na kmetiji. Morda tudi ti, dragi bralec/bralka izveš kaj novega.
Koliko živali imate na vaši kmetiji?
Na naši kmetiji imamo 20−30 glav goveda, 5−10 glav prašičev in nekaj kokoši.
Katere stroje uporabljate? In zakaj jih uporabljate?
Uporabljamo večinoma traktorje s prikolicami in različnimi priključki za obdelavo
zemlje.
Imamo tudi cepilnik drv za razcepljanje le-teh, alfa peč za pripravo prašičje hrane ter
hladilnik za shranjevanje mleka.
Kaj imate vse na vaši kmetiji?
Naše ozemlje je zelo veliko. Imamo hlev, dve avtomehanični delavnici, dva senika za
skladiščenje sena, kurnik, prostor za prašiče, dve drvarnici, ena je na prostem, druga
pa pod streho, dve njivi, vrt, tri vrste vinskih trt in sadovnjak.
Kdo skrbi za vašo kmetijo ? In kako si razdelite delo?
Našo kmetijo večinoma oskrbuje stric s pomočjo babice in dedka.
Kmetijo obiskujem med vikendom in občasno med tednom.
Tam večinoma krmim živali, pomagam očetu pri popravilu avtomobilov, z babico
pečem domač kruh in zelo rada kuham na starem štedilniku.

MLADA RAST
Kakšno je delo na kmetiji?
To delo je zelo težko, saj zahteva veliko časa in truda, dopusta ali bolniške ni, saj je za
živino potrebno vedno poskrbeti.
Katero je tvoje najljubše opravilo na kmetiji?
Moje najljubše opravilo je prignati govedo s pašnika, saj se teleta zelo rada pustijo
božati in razvajati.
Ali imate na vaši kmetiji tudi kakšne hišne ljubljenčke?
Na naši kmetiji seveda ne manjka živali. Tako imamo tudi hišne ljubljenčke, med
drugim imamo nemškega ovčarja po imenu Poni in pet muc.
Kako se vaše živali obnašajo?
Zanimivo je, da so lahko živali boljši prijatelj kot človek. Izkažejo ti iskreno naklonjenost;
ne ogovarjajo te, so zveste. Od njih se lahko veliko naučimo.

Lara Emeršič in Tjaša Šketelj, 8. c
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MED ŠOLO, KARATEJEM IN BOBNI
Gaja Germavc Pušnar je učenka 7. a razreda. Poleg šole obiskuje še
različne dejavnosti, ki potekajo na šoli po pouku in izvenšolske dejavnosti
v popoldanskem času. Kljub številnim aktivnostim je Gaja vzorna učenka.
1. S katerimi dejavnostmi se ukvarjaš v šoli?
V šoli se ukvarjam z marsičim: z urejanjem šolske kronike, obiskujem literarnonovinarski krožek, učim se francoščino kot izbirni predmet, na šolskem radiu
sem napovedovalka in vodim šolske proslave.
2. Kaj pa izven šole? Obiskuješ namreč treninge karateja. To je šport, pri
katerem lahko pridobiš različne pasove. Na kateri stopnji si trenutno?
Pri karateju je 10 stopenj ali pasov. Po vrsti gredo: 2 bela pasova, rumen,
oranžen, zelen, moder, vijoličen, 3 rjavi in črni. Črnih je sicer tudi 10. Jaz pa
imam trenutno rjavi pas z eno črno črtico. To je 8. stopnja (3 kyu). Do črnega
pasu me ločita le še dva pasova in dve polaganji.
3. Kdo pa te je navdušil za bobne?
Mene so bobni zanimali že od zmeraj, čeprav sem v 1. razredu nekaj časa igrala
klavir. Nato pa sem v 5. razredu videla v glasbeni učilnici list, na katerem je bilo
vabilo na delavnico bobnov. Vabilo je bilo kot naročeno zame. Tam sem se
naučila vseh osnovnih ritmov, kako se pravilno držijo palice in še kaj. V
naslednjem šolskem letu mi je uspelo, da sem prišla na Konzervatorij za glasbo
in balet Maribor. Vpisala sem se na tolkala. Tam sem bila eno leto. A v tistem
letu sem imela 3 nastope – enega na bobnih in dva na ksilofonu. Naredila sem
3 razrede tolkal in 2 razreda solfegia. Potem pa sem se izpisala oz. se nisem
vpisala naprej za naslednje šolsko leto. Od novembra pa hodim v CUD CODO.
Od takrat sem imela 2 nastopa z bendom.
4. Katero vrsto glasbe na bobnih najraje igraš?
Najraje igram bolj živahno glasbo, na primer rock ali jazz. Poskusila bi rada tudi
metal, ampak do tja še nisem prišla, zato je to moj cilj in izziv za prihodnost.
5. Ali katera teh dejavnosti vpliva na tvoje šolsko delo?
Ja, dejavnosti zelo vplivajo na življenje v šoli ali kje drugje v smislu, da začnem
bobnati po mizi, stolu ali nogah. In večkrat imam v mislih ritem, ki ga bom morala
pokazati pri naslednji učni uri ali ga moram še izpiliti. O karateju razmišljam le,
ko se bliža polaganje ali kakšna tekma. Na moje šolsko delo pa to ne vpliva v
negativnem smislu, nasprotno, daje mi še več energije in večjo željo po znanju.
Tjaša Šketelj, 8. c in Gaja Germavc Pušnar, 7. a
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OGLED SREDNJEVEŠKEGA MARIBORA
(poročilo)
Ko smo se učenke in učenci 3. a zjutraj zbrali v avli, smo se postavili v kolono in se
odpravili proti mestnemu središču. Po prečkanju starega mosta čez reko Dravo smo
pogledali na levo navzdol, na stari Lent, kjer smo v bližini videli vodni stolp, v daljavi
pa sodni stolp. Po prihodu na Glavni trg smo si ogledali Kužno znamenje, ki nas
spominja na težke srednjeveške čase, ko je v teh krajih morila huda bolezen – črna
kuga. V bližini smo si ogledali tudi ostanek srednjeveškega zidu. Nato smo se po starih
ulicah odpravili do Slomškovega trga, kjer smo si od zunaj ogledali Stolnico. Izvedeli
smo, da je bilo okoli cerkve nekoč staro pokopališče. Pot smo nadaljevali do
Čeligijevega stolpa, ki je bil nekoč tudi eden od obrambnih stolpov. Na koncu smo si v
bližini tržnice ogledali še zapuščeno staro pekarno, ki je zaradi zanimive preteklosti
dobila ime Srečna hiša. Po ogledu srednjeveških znamenitosti smo se polni novih
spoznanj vrnili v šolo.
Neli De Medeiros Cafuta, 3. a

Alja Žel, 9. c
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OPIS ŽIVLJENJA OSEBE
Saša Planinšec je 23 letna odbojkašica, ki trenutno igra za Dresdner SC. Sašin delovni dan se
začne ob sedmi uri, po navadi tudi kakšno minuto kasneje. Zjutraj ima najprej zajtrk, za
katerega ima različne smoothie-je in po navadi proteine. Včasih tudi kruh z marmelado ali
medom, kar se zgodi le parkrat letno. Nato ima na sporedu tek, ki traja 40 min. Preteče 10 km.
Nato se umije in preobleče. Ob 11h je prvi trening, ki se začne z lahkim tekom okoli igrišča,
nato se razmiga in začne s treningom, ki ga za ekipo pripravita trenerja. Ob koncu treninga se
še razteza. Poje kakšno proteinsko ploščico, popije napitke, ki jih pripravijo trenerji. V teh
napitkih so vitamini in različne stvari za energijo. Nato opravi merjenje tlaka in teže. O
13h―16h ima popoldanski počitek, med katerim Saša po navadi gleda televizijo in je večino
časa priklopljena na napravo, ki ji masira različne predele telesa, običajno so to noge. Ob 16h
je že na fitnesu. Nato ob 17h opravi še zadnji trening, ki je bolj statičen. Na tem treningu se
ekipa dogovori o taktiki za naslednjo tekmo in ogledajo si videe ekipe, proti kateri igrajo
naslednjič. Ob 19h konča in ima prosti čas, ki ga preživi z družino ali s prijatelji.

Nicolette Krunič, 7. d

MOJ DELOVNI DAN
Ime mi je Iva. Hodim v 3. razred in stara sem 8 let. Zjutraj, ko se zbudim, se
preoblečem v oblačila, umijem si zobe in obraz.
Potem se odpravimo v šolo in grem na pevske vaje. Tam vadimo pesmi za
nastope in kaj drugega. Ko se pevske vaje končajo, grem do učilnice in se
pripravim na pouk. Pri pouku delamo in se učimo novo snov. Ko opravimo
vse, grem na kosilo, potem pa še na folkloro. Učimo se plese in se
pripravljamo na nastope. Nato grem v PB in naredim nalogo. Potem greva
s sestro Ano domov in se pripraviva za trening karateja. Greva v
telovadnico, kjer vadimo in se pripravljamo na tekme. Potem, ko se trening
konča, pride mami po naju in gremo domov. Doma še večerjamo. Nato se
umijem in se pripravim za spanje. Pogledamo še večerni film in gremo spat.
Lahko noč!
Iva Pisanec, 3. a

MLADA RAST

Ana Kocbek, 7. b

NASVET STROKOVNJAKA

Spoštovana ga. Maša Vekjet!
Sem balerina, plešem že 3 leta. Letos smo začeli delati na »špicih«. Sem edina, ki
se ne morem pravilno postaviti nanje. V čem je problem? Prosim, pomagajte mi!
Gaja
ODGOVOR:
Problem je lahko v copatih. Morda nimaš pravega modela copat. Pogovori se z
učiteljico in naj ti pove, ali so v redu ali ne.
Maša Vekjet in Gaja Gartner, 8. c

Spoštovana ga. Nuša Poropat!
Imam težave s stresom. Zelo sem pod stresom zaradi šole in družine. Skrbi me, da
ne bom naredila razreda, imela slabe ocene ali da ne bom mogla izbrati šole, na
katero želim iti. Zraven tega me starši želijo prepričati, da se vpišem na šolo, ki jo
želijo oni. Prosim, da mi svetujete, kako naj rešim svojo težavo.
Ajsha
ODGOVOR:
Stres je velika in pogosta težava najstnikov. Za ocene se je treba potruditi, kar je
tudi utrujajoče. Med učenjem ti priporočam, da si vzameš kratke odmore in se
sprostiš. Prepričana sem, da ti bo uspelo. Potrudi se. Vredno je. Za starše pa ti
priporočam, da se pogovoriš z njimi in jim poveš, kaj želiš početi v življenju in katera
šola bi bila zate ustrezna. Prepričana sem, da ti bodo prisluhnili.
Nuša Poropat in Ajsha Haliti, 8. c

83

84

MLADA RAST

Albert Ramadani, 7. b

Antónió Hajdú, 7. b
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POTOPIS
DEŽELA »TAM SPODAJ«
Smo družina, ki rada potuje. Obiskali smo že veliko dežel, vendar se nam je
Avstralija zmeraj zdela nedosegljiva in skrivnostna. Zato sem se zelo razveselila
potovanja na to oddaljeno celino, saj sem vedela, da bo nekaj posebnega. Ko sta
mi starša omenila Avstralijo, sem si takoj predstavljala vročino, morje, palme,
kengurje. Vse to me je tudi pričakalo.

1. dan∶ 14. februar 2019
Naš prvi let je trajal 6 ur, in sicer iz Münchna do Abu Dhabija, kjer smo imeli 3-urni
postanek in se nato napotili proti Sydneyu, ki je največje mesto v Avstraliji. Ta let je
trajal 14 ur in je bil najnapornejši let do sedaj. Na letalu smo sicer dobili vse tri obroke,
vendar nimam rada letalske hrane, zato sem bila bolj lačna kot sita. Že ob pogledu na
hrano mi je postalo neprijetno.
2. dan∶ 15. februar
Vsi smo bili zelo izčrpani, saj se je ura prestavila za 10 ur naprej, kar pomeni, da sem
jaz imela večerjo, ko so moji sošolci odhajali v šolo. Ker smo zamenjali dan z nočjo,
smo odšli na večerjo in se napotili v hotel.
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3. dan∶ 16. februar
Zelo zgodaj smo se zbudili in odšli raziskovat okolico. Pozanimali smo se tudi, kje so
dobre restavracije, kaj bi bilo dobro videti, kje so trgovine, plaža … Veliko smo prehodili
in tako začeli spoznavati Avstralijo.

4. dan∶ 17. februar
Po kratkem ogledu centra Sydneyja in razglednega stolpa smo si ogledali še
sydneysko opero. Zvečer smo si v operi ogledali predstavo najlepših odlomkov iz oper.
Predstava je bila nekaj osupljivega.

5. dan∶ 18. februar
Odpravili smo se v živalski vrt, ki je bil iz
Sydneya oddaljen 1 uro. Tam smo se
namestili v

hotelu. Živalski vrt se

imenuje Steve Irwin zoo. Bil je najlepši
živalski vrt, ki sem ga videla do sedaj,

[Vaš vir citirajte tukaj.]

saj so bile vse živali na prostem, razen
tigrov in levov seveda.

6., 7., 8., dan∶ 19―21. februar
Po ogledu plaže, kjer smo bili čisto sami, do koder seže oko, smo odšli še na sprehod
po Board walku. Bilo je prečudovito, saj smo hodili tik ob morju med mangovimi
drevesi. Ogledali smo si tudi svetilnik na najbolj vzhodni točki Avstralije, Byron Bay.
Poskusili smo veliko novih jedi, kot je popečen avokado z jajcem za zajtrk ali smuti iz
papaje.

MLADA RAST

9. dan∶ 22. februar
Obiskali smo naše prijatelje v Brisbanu.
Pri njih smo preživeli vikend, se družili in
obiskali deževni pragozd v narodnem
parku Tambourine Rainforest.

10. dan∶ 23. februar
[Vaš vir citirajte tukaj.]

Bilo je zelo vroče, zato smo se osvežili v morju, na zelo znani plaži Bondi beach, kjer
je zmeraj veliko turistov in surferjev. Videli smo tudi šolarje, ki so imeli telovadbo na
plaži.

11. dan∶ 24. februar
Uživam v adrenalinskih vodnih parkih,
zato sta me starša presenetila in me
peljala v vodni park-Wet’n’Wild. Bilo je
noroo!

12. dan∶ 25. februar
Pogledali smo si še Surfers Paradise plažo na Golden coast, temu delu pravijo tudi
avstralski Miami, tu smo dan preživeli na plaži.
13. dan∶ 26. februar

[Vaš vir citirajte tukaj.]
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Ob sprehajanju po Brisbaneu smo naleteli na javno kopališče, ki je bilo sredi mesta in
brezplačno. Vse je bilo zelo urejeno in
čisto. Pravijo, da je Brisbane najbolj
evropsko

mesto

v

Avstraliji.

Preostanek dneva smo preživeli v
mestu, se potepali po ulicah in
občudovali sproščenost ljudi.

14. dan∶ 27. februar
[Vaš vir citirajte tukaj.]

Ta dan smo si dopoldan ogledali še manjši živalski park, kjer smo hranili koale in
kenguruje. Koalo sem tudi imela priložnost pobožati in »cartati«. So zelo mehke, z
ostrimi kremplji.
Popoldan pa smo po trgovinah iskali spominke in manjša darila za domov.

15. dan∶ 28. februar
Pripravljali smo se na naš let domov. Spakirali smo vse stvari, se poslovili od
Avstralije in od naših prijateljev. Polni vtisov in spominov smo že komaj čakali vrnitve
v Maribor.
16. dan∶ 1. marec
Naš let domov je trajala 14 ur do Abu Dabija, nato še 6 ur do Münchna, kjer nas je
pričakal mraz in naš zaledeneli avto.

MLADA RAST
Na tem potovanju sem zelo uživala in se veliko naučila o živalih, ljudeh, podnebju
ter o življenju v deželi »tam spodaj«. To, kar smo videli, je le delček ogromne
dežele. Vsekakor bom

v Avstralijo še odpotovala, da odkrijem še druge

zanimivosti.
Lina Kralj, 7. b

Sara Pšajd, 6. b
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OGLED SREDNJEVEŠKEGA MARIBORA
(poročilo)
V četrtek, 7. 3. 2019, smo se odpravili v mesto. Učitelj Matjaž nam je povedal vse o
starem Mariboru. Ko smo prišli do mosta, nam je povedal, da je bila reka Drava v starih
časih ožja in tekla je hitreje kot danes. Ko smo nadaljevali pot, smo prišli do stolpa, ki
je bil pomaknjen na stran, ker je bil zidar jezen, saj ni dobil dogovorjenega plačila. Šli
smo skozi ozke ulice. Učitelj Matjaž nam je povedal, da če je mož prišel prepozno
domov, mu je žena vlila vsebino kahle na glavo in po ulici se vedno tekle te vrste
tekočine.
Prišli smo do zelo stare pekarne. V tej pekarni je živela družina, ki je preživela kugo.
Ženska je na velikem loparju podajala kruh skozi okno, denar pa sprejemala v lončku
na dolgi palici. V lončku je bil kis, ki je sproti razkuževal kovance.
Odšli smo dalje in se ustavili pri delu obzidja. Obzidje je bilo nekoč veliko in debelo.
Zelo je pihalo in smo se počasi pomikali proti šoli. Reči moram, da je bilo zelo zabavno,
kljub temu da me je zeblo kot psa.
Iva Pisanec, 3. a

Maša Hauptman, 7. d
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ŠPORTNE NOVICE
NAŠI UČENCI OBČINSKI IN PODROČNI ŠOLSKI PRVAKI V
NAMIZNEM TENISU
V ponedeljek, 21. 1. 2019, je v Športni dvorani Tabor potekalo občinsko in področno
prvenstvo osnovnih šol v namiznem tenisu za starejše učence. Tekmovanja se je
udeležilo okrog 150 igralcev iz mariborskih in obmariborskih šol.
V kategoriji mlajših deklic je naša učenka Aleksandra ZHELANOVA iz 5. c osvojila 1.
mesto in prejela zlato kolajno, pri starejših deklicah pa je Nuša KOBAN iz 9. c v
polfinalu izgubila z rezultatom 3:2 in tako osvojila 3. mesto ter bronasto kolajno.
Tekmovanju posameznikov je sledilo še ekipno tekmovanje, kjer pa so naši učenci
prikazali ekipno moč. V četrfinalu smo ugnali Osnovno šolo Tabor 1 z rezultatom 4:0,
v polfinalu Osnovno šolo Ludvika Pliberška s 3:1 in v finalu še Osnovno šolo
Prežihovega Voranca prav tako s 3:1. Tako smo že tretje leto zapored postali občinski
in področni šolski prvaki.
Zlate kolajne in lep pokal za osvojeno 1. MESTO so prejeli Nuša KOBAN iz 9. c, Naja
KOTNIK iz 7. a, Staš HERCOG iz 8. b in Aljaž JANŽEKOVIČ iz 7. a.
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Zapisal: Branko Koražija, mentor

Aleksandar Goljović, 6. a
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OBČINSKI SPOMLADANSKI KROS ZA OSNOVNE ŠOLE
V sredo, 24. 4. 2019, je na nogometnih igriščih v Športnem parku Tabor potekalo
občinsko prvenstvo v spomladanskem krosu za osnovne šole. Tekmovalo je več kot
300 otrok, med njimi pa tudi okrog 30 naših učencev, ki so dosegli veliko dobrih
rezultatov. Najuspešnejši med njimi pa so bili:
LORENCO LORENCIN, ki je v kategoriji mlajših učencev (mini pionirji 2012) osvojil 1.
mesto ter prejel zlato kolajno.
EVITA ZEMLJIČ je pri mlajših deklicah l. 2009 osvojila 1. mesto ter prejela zlato
kolajno, v isti kategoriji pa je HANNA DŽABIRI osvojila 2. mesto in srebrno kolajno.
Pri deklicah l. 2008 je bila uspešna tudi MELINA KRASNIQI, ki je v svoji kategoriji
osvojila 3. mesto in bronasto kolajno, 3. mesto pa je osvojila tudi INJA FERK v
kategoriji deklic l. 2007.

Vsem učencem, ki so tako uspešno zastopali našo šolo, iskreno čestitamo!
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Zapisal: Branko Koražija
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IMAMO OBČINSKO PRVAKINJO NA
MEDOBČINSKEM TEKMOVANJU KAJ VEŠ O PROMETU
V mesecu aprilu je potekalo 27. medobčinsko tekmovanje Kaj veš o prometu na
prometnem poligonu na Osnovni šoli Borcev za severno mejo. Tekmovanje je
obsegalo teoretični in praktični del.
V kategoriji kolo – posamezno se je Ana Sara Orož iz 9. a odlično odrezala, saj je
zasedla 1. mesto in postala občinska prvakinja ter se tako uvrstila na državno
tekmovanje

Zapisala: Dijana Gradišnik

GIMNASTIČNO TEKMOVANJE MINI POKAL LEONA ŠTUKLJA 2019
OBČINSKO PRVENSTVO MARIBORA V GIMNASTIKI
V mesecu maju, je bilo v telovadnici Osnovne šole Leona Štuklja občinsko prvenstvo
Maribora v gimnastiki.
Tekmovanje je potekalo na parterju in na mali prožni ponjavi.
Na tekmovanje je bilo prijavljenih kar 259 tekmovalk in tekmovalcev in je bila zelo
močna konkurenca.
Ekipno so deklice 1. triade iz 1. skupine zasedle odlično 2. MESTO, ki so jo sestavljale:
Tinkara Polc, Ilari Vršič, Asja Klasinc Filekovič in Lana Ilić.
Ekipno smo prejeli pokal, vsaka učenka pa srebrno medaljo.
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V kategoriji deklice 1. triada posamezno je Lana Ilič iz 3. d zasedla odlično
2. MESTO in tako prejela srebrno medaljo.

V kategoriji dečki 3. triada posamezno je Matej Jovanovski iz 8. b zasedel
odlično 2. MESTO in tako prejel srebrno medaljo.

Zapisala: Dijana Gradišnik
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9. RAZREDI SE PREDSTAVIJO

MI SMO
9. A
LUCIJA BUJAS
UČENKA 9. A RAZREDA

ANA SARA OROŽ

ANEJ ČREŠNER

NEJLA NUMANOVIĆ
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GAŠPER MESAREC

ANJA IVANOVIĆ

KRISTIJAN GJURKOVSKI

TIJANA DEVIĆ

LUKA KLAJNŠEK

NELI MIKUŽ

ŽAN GRANDOŠEK

NINA MAŠIĆ

ANEJ VISOČNIK

MLADA RAST

ŠPELA BEBER

TINE PAHOR

REALDA BYTYQI

MAURICE ČIŽIČ ROTTNER

ANDRINA ZEĆA

STAŠ EKERL BAUMHAKL

MEJRA SALIHOVIČ

LUKA TOPOLOVEC

ALINA ŽUPEVC
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Dragi moji …

Ni tako dolgo nazaj, ko smo se v atriju prvič srečali. Nekatere sem že dobro poznala,
saj ste velikokrat med mojim dežurstvom v avli greli klopi – takrat sem se spraševala,
če sploh znate hoditi ali le tekate. Naše prvo leto je bilo divje in upala sem, da vas bo
staranje upočasnilo. S podobno hitrostjo, kot ste se fantje premikali po hodnikih in
garderobah, ste si deklice skočile v lase, bliskovito je šlo iz ene dramatične situacije v
drugo. Priznam, nisem zmogla slediti. Medtem ko sem razmišljala, kako naj stvari
postavim na svoje mesto, ste se mimo mene sprehodile kot najboljše prijateljice. Če
dobro pomislim, ste bili vedno korak pred menoj.
Po štirih letih ste še vedno v dobri kondiciji, vendar zdaj že veste, če vztrajate vi,
vztrajam tudi jaz in ne obupam. Ker je tako prav in ker si to zaslužite. Upam, da so
moji monologi na razrednih urah padli na plodna tla. Saj veste, če vam starši in učitelji
nenehno »gušimo«, je to zaradi tega, ker nam ni vseeno.
Vaša »grožnja«, da se boste začeli širiti po svetu, se je uresničila. Samozavestno ste
govorili, da komaj čakate, hkrati ste spraševali, če lahko naslednje leto pridete kaj
naokrog. Seveda, na »pune« ste vabljeni!
Pa srečno!
Vaša neumorna,
Radeja Lokar Rutar
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9. B

LUKA BOŽOVIČ

AJDA DORA GAVEZ

SARA GODEC

Kratke živce ima, ampak
Rada fante ima, ampak
punca vedno razveseliti ga zna.
si ga poiskat ne zna.

Hecati se zna, same petke
dobiva, čeprav blond lase ima.

ARĐEND HAMELI

ADAM JANKO KOLEŽNIK

Pekarno ima, ampak
nam nič ne da.

TIMOTEJ MAUČEC
Lepi fantek, lepe oči ima,
z njimi vsako punco
očarati zna.

AMINA IBRIĆ

Karate trenirati zna,
Same petke ima, ker računati zna,
doslej vsakega je fanta udarila.
naloga mu še nikoli ni ušla.

ŽAN MEDVED

DOLORES MERKUŽIČ

Punce in nogomet rad ima,
Fante očarati zna, a od njih samo
ampak ocene ne zanimajo ga.
hrano rajši ima.
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JULIJA MLINAR

SUNITA MUSTAFA

Odbojko igrati zna,
doslej vsako je žogo rešila

Fante rada ima, ampak
Ogovoriti jih ne zna.

BRINA POLNER

SAMIRA ŠAŠIVARI

Ličiti se zna, na šoli
je največja manekenka .

Nabrušen jezik ima
pri ućiteljih uporabljati ga zna

ALEN OKANOVIĆ
Poje in pleše rad, on je
naš gledališki zaklad.

UROŠ URNAUT
Rad učitelje jezi, zato jih
velikokrat po riti dobi.

BREZ SLIKE:

JASMIN ZUKIĆ
V šoli rad zaspi, zato učitelj mu
vsak teži.








NIK BERANIČ
OKSANA DRAGARIČ
MAJA MARINIČ
LAURA PERUŠIĆ
ELIONA QOVANAJ
ARJETA ZENA
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Dragi moj 9. b!

Pride čas, ko je se je treba zazreti vase, si kaj priznati …
Končno, boste rekli sami. Že, bodo rekli vaši starši.
Vsaka generacija pusti v meni sledove, spomine. Čeprav je vsem skupna mladost in
razigranost, ima vsaka svoj pridih, enkratnost in neponovljivost. Tudi vi imate vse to.
Z radostjo se spominjam vseh naših pohajkovanj po Sloveniji, poletne šole v naravi,
potenja na športnih dnevih …
Biti dober, pošten, prijazen, zanesljiv, delaven, nabit s humorjem, z znanjem, iznajdljiv
… Res je, to cenim in iščem tudi v vas. Vesel sem, ker to največkrat najdem. V vsakem
je nekaj enkratnega. Vsak je nekaj posebnega.
Zato je na svetu zanimivo.
Odrastite v dobre ljudi, ki bodo tudi v drugih iskali dobro, kajti:
»Kdor želi biti dober, je že dober.«
(Baeuchene)

Vaš razrednik
Andrej JUDER, prof.
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MLADA RAST

9. C

SARA ARSLANI

VISAR BALAJ

EMILY ČELOFIGA

JAKOB FAJT

MIRNES HUSIKA

DŽENITA KARIĆ

NUŠA KOBAN

ŽAN LUKA LESNIKA

TAI KOLAR MARHOLD

ANASTAZIJA NEŠIĆ

TIMON JURE KOSEC

BOR NIKIĆ

MLADA RAST

MILIVOJE RADIĆ

IMRAH SEFERAGIĆ

LARA SLANA

MATEO ŠENTJURC

VELJKO LJUBOMIROVIĆ

JERNEJ VRENČUR

AMADEJA ZAVEC

NIKA ZEMLJIČ

ALJA ŽEL
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DRAGE MOJE SOVICE iz 9. c
1. septembra pred štirimi leti, ko smo se spoznali, si je vsak od vas izdelal sovico. Te
sove še danes krasijo našo učilnico in bdijo nad vami. Kot simbol znanja in učenosti
spremljajo vaše vzpone in padce, se učijo skupaj z vami in zvedavo spremljajo vaše
odraščanje …
Minila so štiri leta. V tem času ste se iz plahih malčkov prelevili v najstnike. Skupaj smo
se prebijali skozi vse, kar ste se morali naučiti, skupaj smo se spopadali tudi z vsemi
tegobami, ki jih prinese šola in odraščanje. Včasih smo se smejali, včasih je bilo tudi
treba povzdigniti glas. Spletli ste prijateljstva in simpatije, ki se jih boste še dolgo
spominjali.
Zdaj pa je napočil čas, ko bodo moje sovice zapustile varno gnezdo in poletele na vse
strani neba po poteh, ki ste si jih izbrali.
Čas je za nove dogodivščine, nove izzive in nove cilje.
Želim vam, da bodo vaše izbrane poti čimbolj varne. Bodite vztrajni, vedoželjni,
uresničite svoje sanje, predvsem pa zaupajte vase.
Vaša razredničarka Karolina Reich

MLADA RAST

UTRINKI V SLIKAH
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Prešerna forma viva Črenšovci

Amina Ibrić, 9. b

MLADA RAST

Naravoslovni dan 9. razredov

Pust v 7. b
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Pustovanje na podružnični šoli v Razvanju
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Zaključna ekskurzija 9. razredov
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Slovo tutorjev od prvošolčkov

MLADA RAST
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