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UVODNIK

Spoštovani bralci Prešernih novic!
Brezskrbne počitnice; morje, sonce, sprehode po plaži, sončne zahode, poletna sanjarjenja so ponovno
zamenjale šolske obveznosti; učenje, domače naloge, pridobivanje ocen.
Uspešno smo preživeli dva meseca v šoli, za nami pa so že tudi jesenske počitnice, v času katerih sta bila
na koledarju tudi dva praznika. Tako smo 31. oktobra počastili dan reformacije, ko smo se spomnili
Primoža Trubarja in vseh njegovih prizadevanj za nastanek prvega slovenskega knjižnega jezika ter prvih
dveh slovenskih knjig Katekizma in Abecednika. V tem obdobju pa sta bila za Slovence pomembna tudi
Adam Bohorič s svojo slovnico Zimske urice in Jurij Dalmatin s prevodom Biblije. Res pa je, da je ta dan
vse pogosteje v ospredju t. i. halloween.
1. novembra smo se spomnili vseh bližnjih, naših dragih, ki jih sedaj več ni med nami. Obiskali smo
grobove in prižgali sveče.
Ob vsem tem pa je počasi nastajalo tudi naše glasilo. Učenci ste prispevali veliko literarnih in likovnih
prispevkov, nekaj pa so jih pripevali tudi učitelji. Tako boste lahko prebrali kaj več o dnevih dejavnosti
in ostalih dogodkih ter se prepustili literarnemu navdihu naših mladih literatov.
Sedaj pa vas naj strani same popeljejo v branje. Želim vam obilo užitkov ob prebiranju glasila in vas v
upanju na uspešno nadaljevanje šolskega leta vse do prihodnje številke glasila, ko bodo pred nami bolj
božične teme, lepo pozdravljam.
Jasmina Blažič, urednica Prešernih novic
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NAGOVOR RAVNATELJA
Spoštovani učenci, starši in sodelavci.

Pred vami je prva letošnjega številka
šolskega glasila. V upanju, da boste kar se
da sprotno obveščeni o dogajanju na šoli,
smo se odločili, da šolsko glasilo izide
večkrat letno, in sicer v elektronski obliki.
V glasilu bi vam radi prikazali delček
življenja na šoli, dogajanje pri pouku,
zanimivosti na dnevih dejavnosti, rezultate
na tekmovanjih, sodelovanje v projektih,
natečajih, likovna in literarna dela ter druge
izdelke učencev.
Ob tem vas vljudno vabim, da spremljate
šolsko spletno stran, na kateri so objavljene
najbolj aktualne novice.

Pazimo nase, drug na drugega in ostanimo zdravi.
Ravnatelj: Damjan Pihler, prof.
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DOGODKI
PRVI ŠOLSKI DAN NA POŠ STANETA LENARDONA V RAZVANJU
Na prvi dan novega šolskega leta 2021/2022, v sredo, 1. septembra, so bili ob 8.30 vabljeni
vsi učenci podružnične šole. Zbrali smo se na šolskem igrišču, kjer sta učence, predvsem
pa prvošolce, nagovorila ravnatelj, g. Damjan Pihler, in podžupanja MOM, ga. Alenka
Iskra, ki je vsakemu otroku ob začetku šolskega leta poklonila škatlico barvnih svinčnikov.
Prvošolcem so učenci POŠ pripravili krajši kulturni program, ki sta ga vodila in povezovala
učiteljica Vesna Trampuš in vodja POŠ Razvanje g. Boris Györköš, ki je zbrane seznanil
tudi z organizacijo dela ter zasedenostjo delovnih mest v tem šolskem letu. Po končanem
programu so učenci, zbrani po razrednih mehurčkih, ob upoštevanju ukrepov NIJZ odšli v
matične učilnice, kjer so nadaljevali z načrtovanimi aktivnostmi.

Zapisali učitelji podružnične šole

GLASILO OŠ FRANCETA PREŠERNA

Stran | 5

PREŠERNE NOVICE

JESEN 2021

1. C JE OBISKAL ŠOLSKO KNJIŽNICO NA DAN ZLATIH KNJIG
V petek, 17. 9. 2021, smo se učenci 1. c razreda prvič odpravili v šolsko knjižnico. Knjižničarka Irena
nam je povedala, da je prav na današnji dan DAN ZLATIH KNJIG. To je dan, ko bralna značka praznuje
60-letnico. Učenki 7. razreda Irina in Staša sta nam predstavili pomen bralne značke in nam povedali
svoje izkušnje o branju in pripovedovanju knjig. Nato sta nam razdelili še knjigo Ponikalnice, ki nas bo
vedno spominjala na današnji dan. Pred vrnitvijo v razred smo si pobarvali še svojo knjižno kazalko.
Zapisala Milena Zaner

Učenci 1. a razreda

ŠPORTNI DAN
V četrtek, 23. septembra 2021, smo imeli športni dan, pohod do Mariborskega otoka.
Ko smo v šoli pojedli malico, smo se odpravili na pot. Šli smo čez Koroški most. Malo pred otokom
smo se ob reki Dravi prvič ustavili. Tam smo lahko tudi kaj popili in pojedli. V Dravi smo videli račke.
Po petnajstih minutah smo se odpravili naprej. Videli smo hidroelektrarno Mariborski otok. Ko smo
prispeli na otok, nam je učiteljica prebrala, da je na njem več kot 330 vrst rastlin in da tam gnezdi 70
vrst ptic. Na otoku smo ponovno imeli čas za malico in igro.
Čez kakšno uro smo se odpravili nazaj v šolo. Šli smo do Lenta in tam čez most. Malo smo še hodili ob
reki Dravi in v njej videli labode. Kmalu smo prišli nazaj v šolo.
Ana Petrović, 6. c
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ŠPORTNI DAN
23. 9. 2021 – dan slovenskega športa. Na šoli smo imeli športni dan. Naš razred je odšel na kalvarijo
(»štenge«). Vreme je bilo sončno, brez oblaka na nebu. V šoli smo pojedli malico in nato odšli na pot.
Prehodili smo 455 kamnitih stopnic, po katerih smo hodili približno 5 minut. Ko smo izčrpani prišli
do vrha, smo si oddahnili s pogledom na Maribor. Tam smo malo posedeli in potem odšli naprej.
Odpravili smo se do mestnega parka Maribor, kjer smo imeli prosti čas. Lahko smo si privoščili kakšen
prigrizek, se pogovarjali, igrali …
Nato smo odšli nazaj proti šoli. Tam smo pojedli kosilo in utrujeni prišli domov.
Dan je bil odličen. Vsi smo uživali in naredili nekaj dobrega zase.
Maja Makovec, 8. b

Ana Stmečki, 6. d
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SKRIVNOSTI PIRAMIDE
Čeprav sem bila na Piramidi velikokrat, jo vsakič doživim na poseben način. Tako je bilo
tudi 23. 9. 2021, ko smo imeli 1. športni dan v tem šolskem letu. Ne veste veliko o tem? Brez
skrbi. Veliko je za napisati o lepotah narave in naših športnih dogodivščinah.
Piramida je grič. Je zelo priljubljena izletniška točka iz ostankov mariborskega zgornjega
gradu, ki je pogorel leta 1528. Takrat so postavili kamnito piramido. Ta je tudi dala griču
ime. Od gradu sta ostala le okop s strmim nasipom in vodnjak brez venca. Vrh okopa stoji
klasicistična kapela iz leta 1821 s kamnitim Marijinim kipom. Napis na spominski plošči v
kapeli priča o tem, da je prvotno piramido uničila strela. Grof Henrik Brandis pa je dal
postaviti kapelo v spomin na lokacijo starega gradu. Še danes vidimo na Piramidi jame,
luknje in druge ostanke. Grič so pred imenom Piramida poimenovali različno. Od »mons
castri« do »der Purgperg« v 13. in 14. stoletju. Zdaj smo izvedeli nekaj več o njeni
zgodovini. Lahko rečemo, da jo bolj poznamo in da si bomo to zapomnili. Mogoče pa tudi
ne. Prepričana pa sem, da si boste čisto vsi, ki obiščete Piramido, zapomnili vsak trenutek,
ker so res nepozabni. Pred našim obiskom se mi je zdelo, da že vse vem, da se ne more
nič zanimivega več zgoditi in da enostavno ne bom našla nič novega. Motila sem se. Prav
preseneča me vse to. Vedno nekaj novega opazim in doživim. Izpred šole smo se odpravili
okoli devete ure. Hodili smo do Mestnega parka in se iz njega povzpeli po južnem pobočju
na 386 metrov visoko Piramido. Pot večini ni bila naporna. Nisem prepričana, koliko je
trajala. Čas v tem trenutku res ni bil pomemben. Preprosto smo uživali v pohodu. Vreme
je bilo sončno, torej idealno za ukvarjanje s športom. Na poti do vrha smo se večkrat
ustavili in opazovali razgled, ki še vedno ni bil »tisti ta pravi«. Posebej me je veselilo
nabiranje grozdja z našo razredničarko in učiteljico glasbe. Ni ga bilo veliko, ampak nekaj
se je le dalo nabrati in tisto je bilo prav slastno. Tako sem v dopoldanskih urah z
razredničarko jedla grozdje na Piramidi. Kdo bi si mislil. Vse to so bili zame posebni
trenutki in tako kot sem že povedala, res nepozabni. Poleg šolskih tem smo se pogovarjali
o marsičem. To je bilo sproščujoče. Kdo si ne želi prijetnega pogovora v naravi ob petju
ptic. Ja, verjeli ali ne so ptice name prav tako pustile vtis. Samo malo pomislite. Krasne
živali, ki ljudem pojejo in jih mogoče, ne da bi se zavedale, zelo razveselijo. Počasi smo
prispeli na vrh. Razgled je bil čudovit. Očara te, ne pusti ti, da greš domov. Nekaj malega
smo pojedli, spili veliko vode. Srečali smo tudi druge obiskovalce. Bilo jih je kar veliko.
Veseli me, ko vidim ljudi vseh starosti, kako se ukvarjajo s športom in izkoriščajo vsako
priložnost, da vdihnejo svež zrak. Po nekem času smo se začeli vračati. Izbrali smo drugo
pot in sprehod razširili v nekoliko daljši rekreativni pohod. Hodili smo po ozkih, širokih,
gozdnih, blatnih in suhih poteh. Dol smo prišli pri treh ribnikih, kjer smo malicali in igrali
odbojko na travi. Bilo je zabavno. Žal nas je prekinil čas. Uf ta čas … O njem bi se lahko
zelo dolgo pogovarjali, saj je nekaj čisto posebnega. Včasih se tako vleče, včasih pa ga
imamo premalo. Kje je sploh tista meja, ko iz kratkega preide v dolgo? Kdo ve. O tem kdaj
drugič. Hodili smo do šole. Lahko rečem, da smo bili malo utrujeni, lahko pa tudi ne. Ko
pogledaš, tega sploh ne čutiš v primerjavi s tem, kaj si doživel in zakaj so se določene reči
zgodile. Tu se je naš uspešno opravljen športni dan končal. Po prihodu v šolo se je vsak
odpravil domov.
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Bil je res zanimiv dan. Moramo priznati, da je vsakemu od nas dobrodošel vsaj sprehod.
Po njem se počutimo sveže in najbolj pomembno je to, da živimo zdravo. Dolgo sem še
razmišljala o tem dnevu in razmišljam tudi danes, vse do naslednjega izleta na Piramido.
Takrat bom razmišljala o novih dogodivščinah. Vem, da jih bo veliko. Lahko preverite sami
…
Vanja Ljubomirović, 9. a
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VETRNICE ZA MIR
V sklopu mednarodnega projekta Vetrnice za mir in v sodelovanju s TVU so prvošolci septembra na
šolskem igrišču postavljali vetrnice, ki so jih naredili sami. S tem želimo opomniti predvsem mlade na
svetovni dan miru in zavedanje, kako pomembno je oblikovati in privzgojiti človeške vrednote.
Knjižničarka ga. Irena Gradišnik je otrokom ob tej priložnosti predstavila knjigo Johna Lennona
Pomisli (Imagine).
Projekt Vetrnice za mir je umetniški projekt, ki sta ga leta 2005 zagnala učitelja likovnega pouka na
Floridi. Učenci so prek izdelovanja vetrnic izrazili svoja občutja o tem, kaj se dogaja po svetu in v
njihovih življenjih. Vetrnice za mir nosijo v sebi pomembno sporočilo – mir ne pomeni zgolj stanja
brez vojne, mir pomeni stanje brez spopadov, nemirov in vznemirjenj na vseh ravneh.
Zapisali: Mojca Povoden in Irena Gradišnik
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Seznam dogodkov v NACIONALNEM MESECU SKUPNEGA BRANJA
2021
ŠOLSKA KNJIŽNICA OŠ FRANCETA PREŠERNA

Dan zlatih knjig
V šolski knjižnici smo vsem prvošolčkom pripravili pravljične urice. Predstavili maskoto
Bralne značke. Spregovorili o zgodbi, v katero vstopajo prvošolčki. Vstopajo v svet branja.
Podelili smo jim darilne slikanice Miroslava Košute. Ponikalnice so razveselile 86 učencev
prvih razredov naše šole.
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Jurčičevo leto 2021
V šolski knjižnici imamo razstavo o Josipu Jurčiču. Za učence je pripravljen voden ogled.
Jurčičevo humoresko Kozlovska sodba v Višnji Gori so učenci 7. a likovno nadgradili.
Ilustracije so obogatile razstavo.

Ivona Grahovac, 7. a

Sofija Živković, 7. a
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Lana Mya Zorko, 7. a

Irina Nežić, 7. a
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Pravljično potovanje H. CH. Andersena za šestošolce
Šestošolci so spoznali tenkočutno napisano in čudovito ilustrirano slikanico o življenju
Hansa Christiana Andersena, ki sta jo ustvarila znan avstrijski pisatelj Heinz Janisch in
mednarodno uveljavljena ilustratorka Maja Kastelic. V literarnih delavnicah smo skupaj
potovali in brali.

Zapisala vodja dejavnosti v šolski knjižnici: Irena Gradišnik
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MALI SIMPOZIJ 2021
5. oktobra smo se Maruša Bosiljevac, Ajda Cizl, Katarina Korpič, Tina Zavec Stojanović in Julija
Bevc, učenke 8. a razreda, ter naša mentorica Mirjana Colnarič, odpravile v Pokrajinski muzej Maribor
na Mali simpozij. Nekatere smo se ga udeležile že kar četrtič, nekatere pa prvič. Tema letošnjega
Malega simpozija je bila OBIČAJI OD ROJSTVA DO GROBA. Pripravile smo referat z naslovom
KRSTNI OBIČAJI SKOZI ČAS.
Iz šole smo šle ob 8.00 in se peš napotile v mesto. Na simpoziju je bilo 13 predstavitev, zato je bil
dogodek razdeljen na dva dela. V prvem delu je bila najpogosteje predstavljena tema poroka. Učenci
iz drugih šol so predstavili tudi naloge o običajih ob rojstvu, prvem šolskem dnevu, brucovanju … Po
prvem delu je bila na vrsti zdrava malica. Na grajski loži smo si privoščili jabolka in jabolčni sok. Po
odmoru smo se spet zbrali v Viteški dvorani in nadaljevali s predstavitvami. Vse predstavitve so bile
zelo zanimive. Predzadnje smo bile na vrsti me.

V naši nalogi smo raziskovale, kako je potekal krst nekoč, kako poteka danes in kakšen je njegov
pomen. Zanimalo nas je tudi, kakšna oblačila so nosili krščenci, kakšna darila so prejeli od svojih
botrov ter kako je potekalo praznovanje. Obiskale smo cerkev sv. Janeza Krstnika v Mariboru in si
ogledale njeno opremo, župnijsko pisarno, kjer so nam pokazali krstne knjige in Pokrajinski muzej
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Maribor, kjer nam je gospa Maja Hren Brvar pokazala krstna oblačila. Literaturo smo poiskale doma,
na spletu, v knjižnici, nekaj pa smo je dobile tudi v muzeju. Sestavile smo tudi vprašalnik za sošolce
in prijatelje, s pomočjo katerega smo dobile veliko podatkov o krstnih običajih.
Da bi ugotovile, kako so se običaji in praznovanja ob krstu spreminjali skozi čas, smo sestavile anketni
vprašalnik in ista vprašanja zastavile trem generacijam anketirancev. Zanimalo nas je, koliko so bili
stari anketiranci ob krstu, ali je krst v njihovi družini tradicija, kdo so bili njihovi botri oziroma botre,
kako so ob krstu bili oblečeni, ali še imajo svojo krstno svečo, kaj so dobili za darilo in kako je potekalo
praznovanje. Anketirale smo 63 anketirancev vseh treh generacij. Ugotovile smo, da so se najhitreje
krstili stari starši, ki so bili ob krstu stari od enega dne do šest mesecev. Starši so bili krščeni v starosti
od deset dni do sedem mesecev. Otroci (naša generacija) so bili ob krstu stari med tremi meseci in
tremi leti. Za darilo ob krstu so skoraj vsi anketiranci dobili svečo. Otroci in starši pa po navadi še
kakšen zlat nakit (verižico, uhane, zapestnico, sveti gram zlata) ter denar. Stari starši običajno niso
dobili darila, oziroma so ob krstu dobili obleko. Le malokdo od starih staršev še hrani doma svojo
krstno svečo. Pri starših jih je že več takih, medtem ko naša generacija krstne sveče še hrani. Skoraj
vsi krščeni anketiranci so bili ob krstu oblečeni v belo. Nekateri so imeli tudi kakšno blazino. Imeli
pa smo tudi dve izjemi, pri katerih sta bila otroka ob krstu oblečena v kavbojke. Večina krščencev je
imela po obredu tudi slavje ali vsaj družinsko kosilo. V generaciji staršev in starih staršev se je jedla
ponekod orehova potica, pri otrocih pa prevladuje torta. Le šest starih staršev doma hrani svoje krstne
slike, ki so po podatkih črno-bele. Naši starši in naša generacija pa še vsi hranimo krstne fotografije.
V naši raziskovalni nalogi smo ugotovile, da je krst obred, ki se izvaja v krščanski veri. Krst je osnova
krščanskega življenja. Gre za obred, s katerim je posameznik (otrok) sprejet v krščansko vero in dobi
krstno ime, ki se zapiše v krstno knjigo. Pomembno vlogo imajo tudi botri in botre, ki se zavežejo, da
bodo varovali svojega krščenca, če se njegovim staršem kaj zgodi in da ga bodo vzgajali v krščanski
veri. Običaj je, da boter svojemu varovancu ob krstu da darilo ter krstno svečo. Po krstu je običajno
slavnostno kosilo. Iz ankete smo tudi ugotovile, da je danes vedno manj krščenih otrok.
Po zaključeni prezentaciji smo poslušalcem predstavile tudi našo malo razstavo. Za to priložnost smo
s seboj prinesle različne svoje predmete, povezane s krstom, nekaj pa smo si jih sposodile od družinskih
članov in prijateljev. Razstavile smo: krstne sveče, krstna oblačila, darila ob krstu, krstni list in album
s fotografijami.
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Po končanem Malem simpoziju smo se z učiteljico napotile nazaj v šolo. Za nami je bil še en prekrasen
dan, v katerem smo se naučile veliko novega.

Julija Bevc, 8.a
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DNEVI EVROPSKE KULTURNE DEDIŠČINE (DEKD) in TEDEN KULTURNE
DEDIŠČINE (TKD) 2021 (25. 9.–9. 10. 2021): Dober tek!
Dnevi evropske kulturne dediščine so, kot pove že ime, skupna akcija številnih evropskih držav pod
okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije. Letošnji potekajo pod skupnim naslovom »Dober tek!«
- s temo se pridružujemo aktivnostim ob imenovanju Slovenije za nosilko naziva Evropska
gastronomska regija 2021.

»ZA PRSTE OBLIZNIT!« je naslov letošnje delavnice, ki smo jo bomo izvedli z učenci, ki obiskujejo
izbirni predmet likovno snovanje in neobvezni izbirni predmet umetnost.
Iskali in zbrali smo recepte, ki so v naših družinah že več generacij. Naj bodo jedi sladke ali slane, z
njimi iz roda v rod praznujemo in slavimo, se z njimi potolažimo ali jih postavimo na mizo, ko smo v
krogu družine ali prijateljev.

Leontina Mihajlović, 8. d
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Aleksia Katarina Ribarič, 4. c

Tara Grandovec, 8. d
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EKSKURZIJA V CELJE
14. 10. 2021 smo se nadarjeni in radovedni učenci osmih in devetih razredov odpravili na ekskurzijo
v Celje. Tja smo se namenili odpeljati z vlakom. Naš namen je bil obiskati Pokrajinski muzej Celje in si
ogledati razstavo Celeia - mesto pod mestom.
Malo pred pol dvanajsto se nas je na hodniku naše ogromne šole zbralo veliko nadarjenih. Prešteli
smo se ter se ustrezno pripravili na celodnevno ekskurzijo. V pripravljene nahrbtnike smo si razdelili
šolsko malico in vodo za vsakega posameznika, za kar je seveda poskrbela naša učiteljica zgodovine,
Mirjana Colnarič, ki je ekskurzijo tudi organizirala. Pripravljeni in z veselimi navdušujočimi obrazi smo
se končno napotili proti avtobusni postaji. Nismo dolgo čakali in že smo sedeli na avtobusu. Na srečo
ni bilo veliko ljudi, pa še srečno in hitro smo prispeli na prvi cilj, ki smo ga že vsi dolgo pričakovali.
Prišli smo do našega vlaka, saj je bila napovedana vožnja v njem. Nestrpno smo se vkrcali in zasedli
najboljše prostore v našem vagonu, tako da sta se mi naši potrpežljivi učiteljici, ki sta nas spremljali,
prav pošteno zasmilili, ker nista mogli biti v naši prijetni družbi. Enourna vožnja v vlaku me je
presenetljivo uspavala, česar nisem pričakovala, vendar zaspati nisem mogla. V meni se je kopičilo
preveč radovednosti in živahnosti. Če na vlaku ne bi smeli jesti hrane, res ne vem, kaj bi.
V Celje smo prispeli veseli in neučakani. Učiteljici sta nas vodili do stare, a mogočne zgradbe, ki naj bi
bila knežji dvor, prebivališče nekdanjih grofov Celjskih, za katere imamo prostor tudi v našem grbu –
tri rumene zvezdice. Odšli smo v stavbo in oddahnila sem si, saj je bilo v Celju sredi dneva res vroče,
tako da sem si slekla bundo in jo stlačila v nahrbtnik. V knežjem dvoru smo se seznanili z našo vodičko,
ki je bila zelo prijetna ter izobražena na področju zgodovine. Preden smo nadaljevali pot, nam je
pojasnila in razkazala še okoliške zgradbe, da smo dobili predstavo o knežjem dvorcu v preteklosti
(kje je bila konjušnica, vojašnica …). Z ogledom smo nadaljevali v notranjosti stavbe. Najprej smo si
ogledali razstavo o prazgodovini (orodja – pestnjak, orožja, nakit in njihove ostale umetnine, ki so se
s časom vse bolj razvijale). Videli smo še nagačeno medvedko iz Kočevja in jo primerjali z jamskim
medvedom in povem vam, da je razlika kar velika. Presenetilo me je tudi, kako majhen je mladič
kočevskega medveda. Mladič je tak kot manjša mačka. Kasneje smo si lahko ogledali makete, ki so jih
izdelali otroci. Na njih se vidi, kako so si oni predstavljali prazgodovinski svet. Vse to me je res
navdihnilo in kot sem opazila, je bilo tudi drugim precej všeč.
Vendar to ni bilo še nič. Končno smo se odpravili raziskovat rimski svet, kar je bil tudi naš glavni cilj.
Na začetku smo si v stavbi ogledali rimska orodja, orožja, obrti in še marsikaj, kar so Rimljani ustvarili
v svojem času. Močno me je presenetilo, ko smo šli globlje v stavbo in sem si lahko ogledala njihove
veličastne in za tedaj res presenetljivo dobre zgradbe, ceste in seveda njihove kipe, ki so bili na žalost
skoraj vsi brez glave. Kiparstvo je bilo v rimskem času res izjemno zanimivo in natančno. Veliko
zgodovine lahko razberemo iz njihovih poslikav. Izvedeli smo, kako so gradili ceste, kako so živeli v
hišah. Poznali so že talno ogrevanje, ki ga tudi pri nas doma uporabljamo. Imenuje se hipokaust.
Takšno ogrevanje je bilo res drago, zato so si ga lahko privoščili le bogati, pa še to le v delih stavbe,
kjer so večinoma živeli in v vhodni dvorani, da so lahko očarali goste. Talno ogrevanje, kanalizacijo in
mnoge druge pomembne stvari smo prevzeli od Rimljanov.
Potem ko smo si do konca ogledali še ostale freske, mozaike in nam je vodička razložila še več o
rimskem življenju, smo si prežeti z občudovanjem hoteli pogledati še okolico Celja ter ostanke
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nekdanjih Rimljanov v mestu. Najprej smo seveda pojedli malico, ki smo jo vzeli zraven na ogled, saj
smo postali med raziskovanjem zgodovine pošteno lačni. Siti smo se hitro odpravili naprej, novim
odkritjem naproti. V mestu smo si ogledali Marijino cerkev, kloako, torej rimsko kanalizacijo,
vodovode, vodnjake, rimsko cesto in na koncu tudi krstilnico, kjer so Rimljani krstili odrasle osebe, ki
so sprejeli krščansko vero. Tako smo si ogledali velik del Celja. Spoznala sem, da so v Celju golobi
veliko bolj živahni in »leteči« kot v Mariboru.

Vsi skupaj smo se zelo zabavali. Na koncu nam je kustosinja pripravila še učne liste, ki smo jih brez
težav rešili, saj smo na tej ekskurziji res ogromno izvedeli. Nekaterim, ki bomo tekmovali na
tekmovanju iz znanja zgodovine, je ta izlet res pomagal bolje razumeti rimski svet.
Kasneje smo se z vlakom vrnili domov. Bili smo že zelo utrujeni. Vendar še vedno ne obžalujem, da
sem šla na ta izlet, na katerem sem izvedela mnogo novega o Rimljanih na Slovenskem.
Katarina Kotnik, 8. c
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DELAVNICA IZDELOVANJA MASK
Dve leti nazaj se nam je nošenje mask zdelo nepredstavljivo, danes pa nam je to vsakdan. Na
žalost se medicinske maske za obraz zelo hitro uničijo in porabijo, zato so se na naši šoli
učiteljice dogovorile za delavnico šivanja mask iz blaga.
V torek, 19. 10. 2021, smo ob 15.00 v šolski telovadnici prvič imeli možnost izdelovati
maske. Pri tem je sodelovalo kar nekaj učenk iz 7., 8. in 9. razreda.
Pri izdelovanju ni bilo veliko zapletov, saj so nam učiteljice zelo dobro razložile postopek.
Na razpolago smo imele veliko blaga in vzorcev, zato je bilo šivanje še bolj zabavno.
Ana Munda, 8. b
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IGRE BREZ MEJA

V

petek, 22. 10., smo imeli športi dan. V šolo smo prišli ob 8.15, saj se nam je že mudilo na prvo
delavnico. Vsaka delavnica je predstavljala en šport in je trajala 45 minut. Prva nam je
predstavila veslanje. Sami smo se lahko preizkusili na nekakšnih veslalnih napravah, ki jih
veslači uporabljajo za treninge pozimi. Vsak učenec se je preizkušal 7 minut. Po končanem
preizkušanju naprave smo se razdelili v skupine. Vsaka ekipa je štela 5 učencev. Tekmovali smo,
katera ekipa bo v najhitrejšem času preveslala 1000 metrov. Zmagovalci so bili fantje.
Ura je minila zelo hitro, a v naši učilnici nas je že čakala predstavitev srednje gradbene šole in
gimnazije Maribor. Povedali so nam vse o šoli in kasneje so nam razdelili nekakšne ploščice, narejene
iz mavca. Na njih smo zlagali različne kose keramike in ko smo bili zadovoljni s postavitvijo, so nam
dijaki prinesli lepilo. Našo postavitev smo trdno pritrdili na ploščico. Kmalu se je tudi ta ura začela
bližati koncu. Po tej uri smo imeli glavni odmor, torej malico.
Po malici smo se odpravili v telovadnico, kjer smo se seznanili z odbojko. Tega sem se ta dan najbolj
veselila. Izvajali smo različne vaje za tehniko zgornjega in spodnjega odboja. Ko smo to usvojili, pa
smo podajali žogo čez mrežo. Razdeljeni smo bili v 2 skupini. V eni smo bile punce in v drugi fantje,
ker nas je bilo zelo malo, je nekaj fantov prišlo v našo skupino. Čisto na koncu ure pa smo se šli igrat
tako imenovano igro »king«. Vsi smo hoteli postati kralji in kraljice. Po obrazih sošolcev se je videlo,
da so se zabavali.
Po uri odbojke smo odšli na karate. Tam so nam povedali, da karate izvira iz Indije in bi se naj prvič
pojavil v 7. stoletju. Pokazali so nam osnovne gibe in pozicije. Z vajo smo jih začeli počasi usvajati. Teh
gibov je res veliko in si ne bi mislila, kaj morajo karateisti vse znati. Kasneje smo začeli izvajati vaje
tudi v parih in mojstri so nas opozarjali na naše napake.
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Naša zadnja ura tega dneva pa je bila zelo pestra. Na našo šolo je prišel Marcos Tavares, ki je z
veseljem odgovarjal na zastavljena vprašanja mojih sošolcev in sosošolcev. Predstavil nam je tudi
svojo biografijo z naslovom Legenda in pripovedoval o svojih izkušnjah v življenju. Vsi smo ga z
zanimanjem poslušali in vprašanj ni in ni zmanjkalo. Edino, kar se je začelo bližati koncu, je bila naša
ura. Kasneje se je še sprehodil po razredu in vsi smo mu imeli priložnost dati roko in se slikati z njim.
Ta športni dan nam bo res ostal v spominu, saj smo se preizkusili v športih, v katerih se drugače ne bi
mogli nikoli. Upam, da bo še več takšnih dni.
Jerneja Pogorevc, 9. b
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Dragi starši!
Šolski sklad je zagotovo eden pomembnejših načinov, kako lahko starši pomagamo, da bo
šola našim otrokom še prijaznejša, da bo pouk kvalitetnejši in da tudi tisti, ki bi sicer bili
prikrajšani, lahko sodelujejo pri vseh dejavnostih.
S sredstvi sklada na prvem mestu namreč nudimo pomoč otrokom, ki prihajajo iz družin z
nižjimi prihodki; nekateri starši ne zmorejo plačati šole v naravi, ekskurzij ali katerih drugih
plačljivih dejavnosti, ki jih organizira šola. V takšnih in podobnih primerih v sodelovanju s
šolsko svetovalno službo vedno priskočimo na pomoč. Bolje rečeno na pomoč priskočite vi,
saj ste vi tisti, ki podarite denar.
A sklad je veliko več kot samo prva pomoč prikrajšanim, saj ima še eno zelo pomembno
nalogo: zagotavljanje višjega standarda!
To pomeni, da boste s svojim prispevkom pomagali tudi lastnemu otroku. Z zbranimi sredstvi
smo v sodelovanju s šolo nabavili razno opremo (računalnike, tablice, učne pripomočke, stole
za prireditve, mize, oder, igrala, ipd.), prenovili smo šolske učilnice in druge prostore
(gibalnica, atrij), pomagali izvesti različne interesne dejavnosti (šport, gledališče,
kinematografi, potovanja na tekmovanja, programi za nadarjene, ipd.), zagotovili smo
dodatne smučarske učitelje, majice, fotografiranja in še in še in še.
Za vse to so zaslužni vsi starši otrok, ki prispevajo v sklad, zato vas vabimo, da tudi vi
postanete eden od podpornikov boljšega in kvalitetnejšega učnega okolja na naši, že tako
največji in najboljši šoli v Mariboru.
Sami določite znesek, ki ga zmorete podariti – nakažete ga lahko v enem znesku ali v več
obrokih. V primeru, da potrebujete dodatne položnice, so vam te na voljo v tajništvu šole, več
informacij pa lahko najdete na spletni strani šole pod razdelkom za starše/šolski sklad.
Naredite danes nekaj dobrega za vašega otroka, za šolo in lokalno okolje.
Hvala za vaše darilo in lep pozdrav, Jan Bilodjerič
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Podatki za nakazilo sredstev Šolskemu skladu.

HVALA!
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PRISPEVKI
VSE ZA BAMBUSE
Nekega popoldneva sva z očetom kolesarila po našem mestu. Kakor naročeno sva naletela na
staro zapuščeno bajto, okoli katere je raslo kup bambusov. Prav take je oče potreboval za
kivije, posajene na našem vrtu. Hiša je bila zapuščena in od zunaj poraščena, zato sva sklenila,
da par bambusov odsekava.
Noža zraven nisva imela. Sklenila sva, da najprej pregledava, kateri bambus bi nam najbolj
ustrezal. Očeta je zakrivala košata veja drevja, jaz pa sem odmaknjena opazovala njegovo delo.
Kar naenkrat nerazločen glas nad mano zadoni: »Hej, ti, spravi se od tukaj. Zgini! Tu nimaš
kaj iskati!« Zdrznem se in se ozrem navzgor. V hiši je na oknu slonel moški. Obraz je malo
zakrilo drevje, vendar sem opazila njegove velike in strašljive oči s povečanimi zenicami.
Najprej sem mislila, da je opazil tudi očeta. Vendar mi je oče z mimiko pokazal, naj odidem
in kazalec prislonil k ustnicam. V tistem trenutku sem bila preveč zmedena in presenečena,
da bi se premaknila. Nisem vedela, kako mi je uspelo spregovoriti, vendar je glas kar prišel iz
mene. Nekaj sem gospodu zamomljala, ampak dovolj glasno, da me je slišal: »Am… Ja. Seseveda…« Ugotovila sem, da je moškega to samo še bolj razjezilo, saj se nisem premaknila.
Jezno je zarenčal: »Pojdi smrklja, drugače bom poklical starše in ti bo še žal. Mrš!« Obmolknil
je, kot bi čakal na moj odziv.
»Uf, ta pa je res neolikan«, sem si mislila. Vedela sem, da me samo zavaja. Saj me je videl
prvič v življenju. Vseeno pa se mi je zdelo varneje umakniti se nasilnežu. Že sem se obrnila,
da bi šla. Šele zdaj sem razumela očetovo sporočilo. Kar naenkrat pa mož izgovori: »Kaj pa
tvoje kolo med grmovjem? Poberi ga in izgini!« Sedaj sem pa bila dokaj prepričana, da ta
moški res ni pri pravi. O kakšnem kolesu govori? Saj ga nisem parkirala sem pod drevo.
Zberem pogum in mu namrščeno odgovorim: »Saj nimam kolesa parkiranega.« Njegov izbruh
me je presenetil: »Misliš, da sem neumen?! Od kod pa imaš potem čelado na glavi?!« Brez
zavedanja mi roke sežejo h glavi. Res sem imela čelado. Vendar kolesa z očetom nisva
parkirala sem, temveč ob blokih. »Butec«, sem si mislila. »Le kaj sem razmišljala? Kako naj
mu zdaj pojasnim, da pod drevesom ni kolesa? Tam je vendar stal oče«. Skrit mi je skušal
dopovedati, naj grem, saj ni želel, da bi prišlo do konflikta.
Z zatikanjem sem se skušala izmazati iz godlje: »Am… No, ampak kolesa ni pod drevesom
…« Navajena sem bila njegove jeze in me njegov odgovor ni posebej presenetil. »Še zadnjič ti
povem, mala. Vzemi svoj »bicikl« in se poberi, ali pa svojega kolesa ne boš več videla! Pa me
ne briga, če bodo prišli starši«.
Najraje bi zavila z očmi in mu kaj zabrusila nazaj, a sem svoje pripombe zadržala zase. Tako
si proti njemu nisem upala reči niti besedice. S takimi ljudmi je bolje, da se ne prerekaš. Bilo
bi samo še slabše.
»O-okej,« zajecljam, saj kolesa nisem imela pod drevesom. Potem sem se obrnila in šla, kakor
mi je poudarjal oče. Med hojo do koles za bloki sem se ozrla nazaj. Moški, ki me je prej nadiral
je izginil. Oče pa mi je že sledil. Čakal je na pravi trenutek za pobeg.
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Doma sva se smejala najini prigodi. Naslednji dan sva kljub vsemu še enkrat odšla po
bambuse. Ne vem, ali je bil moški še zmeraj v hiši. Važno je bilo le, da sva bambuse uspela
odrezati. Tokrat sva se tega lotila od zunaj. Hja, kako zabavno je bilo tisto jesen …

Katarina Kotnik, 8. c

Učenci 1. A razreda so o prvih dneh v šoli povedali nekaj lepih besed.
V šoli mi je všeč, ker
-

imamo dobra kosila,
se veliko naučimo,
ne govorimo grdih besed,
delamo veliko lepega skupaj s sošolci in učiteljicama,
plezamo po plezalih in se igramo na igrišču,
smo spoznali nove prijatelje.
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Jana Mitrovska, 3. c

»Najlepša pravljica je življenje samo.« (H. C. Andersen)

PRAVLJIČNO POTOVANJE S KNJIŽNIČARKO
Ob zadnjem razrednem obisku šolske knjižnice nam je knjižničarka iz avtobiografije Hansa Christiana
Andersena, Pravljica mojega življenja, prebrala nekaj o otroštvu in življenju enega najbolj znanih
pravljičarjev na svetu.
Popeljala nas je na otok Fyn na Danskem, kjer sta mladoporočenca dobila dojenčka – fanta, ki je
pozneje s svojimi pravljicami postal ljubljenec mnogih otrok sveta. Odraščal je v revnem okolju in se
že s štirinajstimi leti odpravil v svet. Imel je zelo posebno, pestro in zanimivo življenjsko pot.
Nato nam je pokazala čudovito ilustracijo. Ob pogledu nanjo sem pomislila na smeh, veselje in
zgodbo. Z ilustracije nas je pozdravljal ostareli gospod s klobukom, na katerem so bili narisani junaki
iz Andersenovih pravljic.
Poslušali smo tudi odlomek iz knjige Pravljično potovanje Hansa Christiana Andersena avtorja
Heinza Janischa in imeli čast spoznati Majo Kastelic – ilustratorko, ki je ustvarila čudoviti zaklad risb
o Andersenovem življenju.
Ura v šolski knjižnici je hitro minila. Učenci 6. d se gospe knjižničarki vljudno zahvaljujemo za to zelo
zanimivo izkušnjo.
Zala Kostanjevec, 6. d
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Svetlana Makarovič: Sovica Oka
To je bila sovica, ki je imela velike oči. Zato so jo klicali Oka. Kadar je bila radovedna – in to je bila zmeraj – pa
so njene oči postale še večje in so bile tako velike in okrogle, da se sploh ne da povedati.

V 2.C SMO SPOZNALI BESEDILO S. MAKAROVIČ SOVICA OKA. ZGODBICA NAM JE BILA ZELO VŠEČ.
PREDLAGAMO, DA ZGODBICO PREBERETE. MI PA SMO IZ RAZLIČNIH MATERIALOV IZDELALI SOVICE.
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POLETNA DOGODIVŠČINA
Med počitnicami smo se z družino odpravili na otok Krk. Na pot smo odšli zgodaj zjutraj. Vsake
počitnice preživljam več tednov v Poreču, kjer se je naša pot pričela. Po dvourni vožnji smo prispeli
na otok Krk.
Na otoku smo si ogledali Staro Baško, kjer smo pojedli kosilo. Pot smo nadaljevali da Baške, ki je znana
po raznih peščenih plažah. Tam smo se kopali in supali.
Na plaži je bilo pestro, saj smo zraven imeli našo psičko Ario, ki je zelo živahna. Najbolj smo se smejali,
ko je oče hotel, da z njim supa. Aria pa je sredi zaliva skočila s supa in priplavala nazaj do plaže. S supa
pa je zardi Arie padel tudi oče. Ona pa je bila navdušena nad svojim dejanjem in od mene pričakovala
priboljšek.
Prijetno utrujeni smo se pozno popoldne odpravili do zaliva Draga. Tam sva z očetom lovila ribe. Jaz,
manj izkušenj ribič, sem imel srečo in ulovil manjšo ribo. Oče je ostal praznih rok, saj ni ulovil niti ene.
Ob tem sem se počutil zmagovalno. Ulovljeno ribo sem nato spustil nazaj v morje.
Po lepem dnevu smo se odpravili nazaj v Poreč. Takšni izleti so mi zelo pri srcu in se jih tudi zelo
veselim.
Lan Krunič, 7. c

Mija Ye, 3. c
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ŠEST MILIJONOV LADJIC ZA ŠEST MILIJONOV ŽRTEV
Že leta 2013 je Boris Krabonja, profesor s Srednje ekonomske šole Maribor, začel projekt Šest
milijonov ladjic za šest milijonov žrtev, s katerim so dijaki in profesorji Srednje ekonomske šole (SEŠ)
Maribor poskušali vrniti srce in dušo žrtvam holokavsta. Bilo je šest milijonov žrtev. Za vsako so hoteli
izdelati ladjico iz starega papirja. V pol leta so jih izdelali 2,8 milijona. Ladjice so razstavili v stari
mariborski vojašnici, poimenovani »Klinika za zdravljenje faušije«, nato pa prodali. Izkupiček od
prodaje starega papirja so namenili otrokom v Indiji.

Vir: https://otroski.rtvslo.si/bansi/prispevek/966

Projekt je takrat povezal dijake in profesorje iz kar 160 ustanov iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Avstrije,
Nemčije in Azerbajdžana.
Letos je omenjeni mariborski učitelj zgodovine in humanitarec ponovno obudil ta projekt. Boris
Krabonja namreč verjame, da je cilj letos mogoče doseči, hkrati pa poudarja, da gre pri akciji več kot
zgolj za lov na to skoraj nepredstavljivo številko. (Vir: https://net-tv.si/sest-milijonov-ladjic-v-spominna-grozote/). V tokratni akciji z ladjicami opozarja na begunsko problematiko, ki je v sedanjem času
znova zelo aktualna. (Vir: https://maribor24.si/lokalno/krabonja-odziv-na-akcijo-izdelovanjapapirnatih-ladjic-je-zelo-dober)
Odziv na akcijo je tudi letos velik. K sodelovanju so se že priključile številne osnovne šole, med njimi
tudi naša – OŠ Franceta Prešerna Maribor, sodelujejo pa tudi mnogi dijaki in varovanci domov
starejših. Vsem, ki ste z zgibanjem ladjic pomagali k uresničitvi cilja projekta, se iskreno
zahvaljujemo. Sicer pa lahko ladjice iz odpadnega papirja zgibate še vse do dneva Evrope, 9. maja
2022. Takrat bo v sodelovanju s študenti arhitekture in gradbeništva iz ladjic nastala umetniška
inštalacija. Tudi tokrat bodo ladjice prodali, denar pa bo šel na UP-ornikov račun. Nato ga bodo
namenili najranljivejšim skupinam prebivalstva.

Zala Kostanjevec, 6. d
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To smo mi 2. d ali 2. d se predstavi. Ali nas prepoznaš?
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Mednarodni mesec šolskih knjižnic, oktober 2021
»Pravljice in ljudske povesti po svetu«
Mednarodno združenje šolskih knjižničarjev tudi letos vabi k praznovanju in promociji šolskih
knjižnic. V slovenskem prostoru bo projekt že tradicionalno koordinirala Sekcija za šolske knjižnice
pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. O dejavnostih in delu v naši šolski knjižnici smo se
pogovarjali z vodjo knjižnice, gospo Ireno Gradišnik. Povedala nam je, da se tudi naša šolska
knjižnica pridružuje praznovanju Mednarodnega meseca šolskih knjižnic - ISLM 2021 z
medpredmetnim vključevanjem v projekte. Pravljična potovanja in raziskovanja, vključujoč letošnjo
tematiko. Besedna zveza: »Nekoč, pred davnimi časi …« nas vselej popelje v čarobni svet pravljic, ki
nam omogočajo, da na kratko pokukamo v življenja vil, goblinov, škratov in ostalih pravljičnih
junakov. Obstajajo zgodbe, ki so se prenašale iz mnogih generacij v preteklosti in nas učijo o
človekovih vrednotah in kulturi. Oktober 2021 bo tako idealen za povezovanje skozi zgodbe in nova
spoznanja o različnih državah po svetu.
V mesecu oktobru in novembru bo v naši šolski knjižnici na ogled razstava o Josipu Jurčiču.
Učencem so na voljo vodeni ogledi razstave Jurčičevih del, ki jo bomo oplemenitili še z ilustracijami
Kozlovske sodbe v Višnji gori. Učenci 7. a razreda bodo z mentorico Radejo Lokar Rutar likovno
izrazili svoja doživetja o zapleteni pravdi.
Gospa Irena Gradišnik pravi: »Pomenljive Jurčičeve besede iz preteklosti nas povezujejo.«
Zapisali učenci 7. d razreda:
Lucija Martina Zajšek, Enna Karić, Armando Marciuš Stevanović, Melina Kečalović
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PRIPOVED O DOŽIVETJU: TENERIFI, VODNI PARK
Bil je mesec maj in prvomajske počitnice. Nekaj dni sem uživala doma v počitku, potem pa mi je že
bil dolgčas. Z mamo in očetom smo se pogovarjali o tem in začeli razmišljati. Mami se je posvetila
ideja o vodnemu parku. Vsi smo se s tem takoj strinjali in rezervirali hotel na Tenerifih. Odločili smo
se, da bomo tam ostali en teden, saj se ne bi splačalo hoditi za en dan. Že od doma smo si ogledali,
kam bomo sploh prispeli in kaj nas čaka. Končno je prišel dan za odhod. Dolgo smo potovali z
avtomobilom in ga parkirali na letališču, od koder smo se odpeljali z letalom. Vožnja se mi je zelo
vlekla, zato sem pol poti prespala. Končno smo prispeli v naš hotel. Odlično pa je bilo, da sta za nami
prišla tudi bratranec in njegova punca. Komaj sem čakala vodni park. Že naslednji dan smo se odpravili
vanj. Tam so bili tobogani, prosti pad, valovi v bazenu, urejene plaže, pa tudi ocean, ampak takrat je
bil še premrzel za kopanje. Po nekaj toboganih in bazenih sta se oče in bratranec odločila za prosti
pad, me pa smo raje počakale spodaj in opazovale. Poleg tega pa me je bilo preveč strah, pa tudi stara
nisem bila dovolj. Ko smo se odločili še za zadnji tobogan, je mama rekla, da ona ne bo šla, raje je
počakala in nas samo opazovala. Nato smo prispeli po toboganu do mame, kjer nas je že čakala v
suhih oblačilih. Še ostali smo se preoblekli, saj je bil že večer. Vsi smo bili zelo lačni in zato smo se
odločili, da gremo v najbližjo restavracijo. Ko smo končali z vodnim parkom in se najedli, smo pričakali
naš avtobus, ki nas je peljal do hotela. Nato pa smo prispeli v čisto drugo mesto in šele takrat smo
ugotovili, da smo na napačnem avtobusu. Po vseh dolgih vožnjah smo končno prispeli v hotel. Potem
smo imeli še večerjo in prijetno utrujeni smo zaspali.
Nina Tišma, 7. c

Žana Pupaher Šlag, 9. c
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Sara Ferenčak, 2. b

O KAMNU MODROSTI
Kamen modrosti najdem v globokem pragozdu ali visoko v gorah, kamor ne pride veliko ljudi. Ker je
kamen modrosti zelo poseben kamen, je posebna tudi njegova oblika. Predstavljam si, da je trikotne
oblike in svetlo modre barve. Na ljudi učinkuje tako, da jih naredi srečne. Imela bi ga v prozorni
škatlici, da bi ga vedno videla. Nikoli ga ne bi prodala, ker je preveč dragocen.
Skye Macsween, 5. b
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ŠPORTNI DAN
Danes bil je sončen dan
in smo imeli športni dan

Vse je bilo lepo in prav,
dokler nas ni dež pregnal.

Vsi smo tekali, kot kure,
ker uničilo bi nam frizure.

Ko pa v šolo smo prišli,
lačni, kot volki smo bili.

Bili so knedlji z marmelado,
zato smo se gnetli, kakor krave, ki jih ženejo v
štalo.

Pojedli smo jih kot bi mignil,
nato je vsak od nas domov švignil.

Ko pa sonce je zašlo,
dneva konec je bilo.

Vsi smo mirno, trdno spali,
in na novi dan čakali.

Zjutraj spet je deževalo,
nam pa veselje je pobralo.

V šolo vseeno smo prišli,
vendar celi mokri do kosti.

Ajda Cizl, 8. a
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Esma Džafić, 3. c

NAŠLA SEM PRIJATELJICO
Odprla sem oči. Moj pogled je bil še nekoliko meglen, a razbrala sem svoji dve sestrici in enega brata.
Večino časa smo se vsi tiščali k mami, ki je bila zelo topla. Tudi nahranila nas je. Te dni sem samo spala
in jedla. Ravsala sem se s svojima sestrama in bratom. Živeli smo na dvorišču v pesjaku. Mama je bila
vedno manjkrat zainteresirana za hranjenje. A če si se ji počasi približal in se s svojim smrčkom nežno
dotaknil njenega, se je le vdala in nas nahranila. Ko nas ni več hranila mama, je na dvorišče, kjer smo
se igrali, prišel moški srednjih let, za katerega sem hitro ugotovila, da mu je ime Žan, in nam prinesel
hrano. Takšno življenje mi je zelo ugajalo, a nekega dne se je vse spremenilo. Iz hiše se je zaslišal
Žanov glas: »Ja. Tukaj za hišo so. Kar naprej!« Iz hiše so prišli fantič ter moški in ženska. Žan jih je
pospremil do pesjaka. »Kužki!« je bil presrečen deček. »Vse najboljše, fant moj!« je rekla gospa.
»Izberi si enega,« je dejal še moški, ki je stal ob njem. To sta bila očitno dečkova starša. Zapletla sta
se v pogovor z Žanom, deček pa se je približal nam. Dvignil je mojo sestro, ki sem jo poimenovala
Skokica, saj je ves čas skakala prek mojega hrbta. Ko jo je fant dvignil, se je neznansko upirala, zato jo
je odložil. Na vrsti sem bila jaz. Ko me je dvignil, sem ga takoj polizala po obrazu. Zahihital se je: »Tega
bi imel.« Odnesel me je do Žana in mu me pokazal. Čez nekaj minut smo že sedeli v brneči stvari, ki
so ji ljudje rekli avto. Vožnja ni bila zabavna. Ko smo prišli v moj novi dom, se je družina usedla za
mizo, mene pa je deček postavil na njo. »Ime potrebuje,« je čez čas rekla mama. »Bibi, Lili, Fibi?«
Nisem vedela, o čem govorijo, a sem ves čas mahala z repom. »Ne, Pika bo!« je vzkliknil deček. Ob
omembi tega imena sem skočila pokonci. Od takrat dalje sem bila Pika. Prvi dan bivanja v novem
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domu se je vse vrtelo okoli mene. To mi je zelo ugajalo. A že naslednji dan se je vse spremenilo. Deček,
čigar ime je bilo Lan, je šel v nekakšno šolo, njegova starša pa nekam drugam. Ostala sem sama.
Tekala sem po hiši in dolgčas zamenjala z lajanjem. Vsak dan je bil enak. Cele dneve sem bila sama
doma. Počutila sem se osamljeno in žalostno. Pogrizla sem nekaj čevljev in označila nekaj vogalov. Ko
so prišli domov, niso bili dobre volje, saj so ugotovili, kaj sem naredila. A bili so tudi dnevi, ko je vsa
družina ostala doma in pozno vstala. Ker so vsak dan zgodaj vstajali, sem se zbala, da bodo zamudili,
kamor koli že hodijo vsak dan, zato sem jih prebudila z laježem. Čeprav sem morala spati zunaj, v
veliki kletki s pasjo uto, je deček skozi okno le zaklical: »Bodi tiho!« Še sem lajala, dokler ni prišla
ženska, ki jo je Lan klical mama, in me spustila iz kletke, da sem lahko šla na sprehod. Ker smo živeli
na podeželju na hribu, sem imela lep razgled na dolino, v kateri sta stali dve hiški. Skoraj vsakič, ko je
moja družina ostala doma, se je tja pripeljal črn avto. Iz njega je najprej izstopilo dekle s svetlimi
dolgimi lasmi, nato pa očitno še njena starša. Včasih je celo prišla k meni na obisk, a le do vznožja
našega hriba. Vedno me je prijazno poklicala: »Zdravo, kužek! Pridi k meni!« Potrepljala se je po
kolenih. Sprva sem se je bala. A čez čas sem le prišla k njej, kot je hotela. Vedno me je stisnila k sebi
in iz nje sta se ulili čista ljubezen in zadovoljstvo. Moji družini ni ugajalo, da sem se družila z deklico,
ki je imela očitno veliko imen, saj so jo klicali Julija, Julči, Julč, Džuli … Vedno, ko me je prišla obiskat,
so me takoj poklicali domov. Ker pa je bila najina navezanost premočna, se niso več ubadali s tem, s
kom se družim. Moji lastniki me niso nikoli peljali na sprehod. Nikoli mi niso izražali tolikšne
neizmerne ljubezni, kot mi jo je Julija. Minevali so dnevi, Julija pa je prišla le redko. Zdelo se mi je
čudno, da ni prišla nič na hrib, zato sem jaz odšla k njej. Avta ni bilo, v hiši ni bilo luči. Našla sem nekaj
ostankov hrane, ki jo je družina metala v gozd. Čudno! Tako dobra hrana. Pojedla sem jo. Legla sem
pred hišni prag in čakala, da bo moja Julija prišla. Želja se mi je izpolnila. Kar naenkrat je vame posvetil
močan snop svetlobe. Iz avta se je zaslišal Julijin glas: »Pika! Kako pa si ti prišla sem?« Ko sem slišala
svoje ime, sem od sreče pomahala z repom. »Pika! Od sedaj naprej bomo vsak vikend prišli sem.«
Nisem vedela, kaj je rekla, a sem vseeno pomahala z repom, saj sem pri Juliji začutila neizmerno srečo.
Ker se je že spuščal mrak in je bila že skoraj tema, se nisva mogli ravno dolgo igrati, zato me je Julija
odpeljala domov. Ves čas je ponavljala moje ime: »Pika, rada te imam! Zelo, zelo rada! Pika!«
Naslednji dan me je spet prišla obiskat. Namignila mi je, naj grem z njo k njim. Sledila sem ji. Zakaj pa
ne. Šli sva čez travnik, saj je bilo tako hitreje. Ko sva prispeli, sem z veliko radovednostjo sedla na prag
njihove hiše. Iz hiše mi je dekle prineslo nekaj, kar je neizmerno dišalo. Vstala sem, Julija pa je dejala:
»Sedi!« Nekako sem vedela, da moram svojo zadnjo plat potisniti na tla. Ob tem me je neizmerno
pohvalila in mi dala nekaj hrane. Hitro sem ugotovila, da je resnično dobrega okusa. Naučila me je še,
da moram ob besedi tačka dvigniti sprednjo taco in da moram ob besedi prostor leči poleg nje. Tako
sva delali te trike in se igrali različne igre. A vsak dan me je odpeljala domov. Vsakič je tudi ona odšla
in se čez nekaj dni spet vrnila in nato zopet odšla. Ni me motilo, saj se je vedno vrnila. Včasih pa je
ostala dlje časa. Takrat je brala knjige na soncu, jaz pa sem ponosno sedela zraven nje. Z Julijo sva se
imeli resnično lepo, a moji srečni dnevi so bili, ko je k Juliji prišlo še več otrok. Bili so večinoma iste
starosti kot ona, včasih tudi starejši ali mlajši. Ko so prišli, me je vedno prišla iskat in me seznanila z
njimi: »Pika, to je Ana!« Ana se je velikokrat družila z Julijo. Hodile smo v gozd, kjer sta dekleti nabirali
nekakšno travo, ki sta jo imenovali pljučnik. Najbolj mi je bilo všeč, ko sta prišla k dekletu za dve noči
prespat dva otroka, ki jima je bilo ime Juta in Jakob. Juto sem imela zelo rada, saj mi je vlivala skoraj
toliko ljubezni kot Julija. Obe sta se pogovarjali z menoj, me čohljali, krtačili in hranili. Jaz sem samo
sedela in uživala. Tudi igrale smo se. Tudi Jakob je bil prijeten deček. Ko me je pobožal, sem pri njem
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začutila nekakšno odsotnost, saj je dekletoma zaklical: »Dajta no, gremo se igrat s frizbijem!« Takrat
sem ga vedno polizala po roki, da sem lahko bila v središču njegove pozornosti. Dejal je: »Pika, bi se
šla tudi ti rada z nami igrat?« Nisem vedela, kaj je rekel, a sem sedla v sredino kroga, ki so ga ustvarili
Juta, Jakob in Julija. Ljudje so pač drugačni od psov. Jedo drugače in tudi igrajo se na drugačen način.
Otroci so se tistega dne igrali s plastičnim obročem. Motala sem se jim pod nogami. Ko sem se
naveličala, sem sedla med odrasle in otroke budno spremljala, saj sem se počutila zelo odgovorno
zanje. Stemnilo se je in Julija mi je rekla: »No, Pika, sedaj pa moraš domov.« Vedela sem, kaj to
pomeni. To je bila najina igra, ki je pomenila, da moram k svojim pravim gospodarjem in se jutri spet
vrniti. Prišli so dnevi, ko Julija ni imela obiskov. Tudi po mene ni prišla, zato sem morala jaz k njej.
Vedno, ko sem prišla, je njena mama zaklicala: »Julija! Pika je prišla!« Odprla so se vrata, zagledala
sem veselo Julijo, ki je z nasmehom na licih dejala: »Pika! Hvala bogu, da si tu. Sedaj lahko imam
odmor in si oddahnem od učenja.« Delali sva trike in se zabavali. Tiste dni sva običajno šli na sprehod
po gozdu. Vedno je bilo čudovito, a če me ni peljala domov pravočasno, sem bila kregana. Nisem
razumela, kaj so mi govorili, zato sem le povesila rep in šla v svojo pasjo uto. A nič za to! Z mojo Julijo
sva bili skupaj, ko je le bilo mogoče. Tudi ko je bila žalostna, je prišla pome. Ja, človek brez psa je kot
pasji briketi brez okusa po jetrcih. Takrat me je odpeljala za hišo in svojo glavo zakopala v moj kožuh.
Ta dotik sem zares oboževala. Ko je bila žalostna, sem jo spravila v dobro voljo tako, da sem naredila
trik, ki sva se ga učili, ne da bi mi ona kaj rekla. To jo je vedno razveselilo. Zasmejala se je in dejala:
»Pridna, Pika!« Takrat sem dobila priboljšek. Z Julijo sva bili zelo navezani. Tiste dni, ko je ni bilo, mi
je bilo resnično grozno. A vedela sem, da me ne bo kar pustila. Čez čas mi je začela nagajati zadnja
taca, zato sem šepala. Ustrašila sem se, da me Julija ne bo več imela tako rada kot prej. Na mojo
veliko srečo sem se motila. Ko je ugotovila, da šepam, mi je prinesla veliko priboljškov in me dolgo
časa objemala in stiskala k sebi. Vedela sem, da je ona tista, ki ji lahko zaupam. Vedno je bila tam, ko
sem jo potrebovala. Čeprav ji tega nisem mogla povedati, je Julija to hitro ugotovila. Nisva več toliko
hodili na sprehode ali se učili novih trikov. Sva se pa zato vedno več sončili. Nežno me je božala,
krtačila, mi nosila hrano in se pogovarjala z menoj. Zaradi njenih dejanj sem hitro ugotovila, da sva
zelo dobri prijateljici.
Julija Bevc, 8. a

Rawan Tareq Bajilan, 9. c
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Nastja Zuanić, 1. b

POČITNICE
Bile so poletne počitnice in jaz sem bila pri babici v Bosni. V tem kraju, kjer živi moja babica, je blizu
njene hiše od začetka julija do začetka septembra odprt zabaviščni park. Midve z mojo najboljšo
prijateljico sva komaj čakali, da se odpre, ker imajo tam avte, ki jih lahko voziš, napihljivi grad, vrtiljak
za mlajše in starejše in pa še en vrtiljak, ki je bil drugačen, saj se je vozil gor in dol v krogu in imel je
celo ime – crazy dance.
Ura je bila okrog sedmih in midve z mojo najboljšo prijateljico sva se usedli na neko veliko zvezdo.
Nekaj časa sva s pogovarjali, potem pa je nek človek prinesel majhno muco, ki je bila zelo umazana,
saj jo je njegov pes skoraj pojedel. Muca je bila zelo nemočna in umazana. Za nama so sedele še tri
punce in vse smo gledale to ubogo bitje ter razmišljale, kaj bi z njo. Midve s prijateljico sva se
pogovarjali, da bi muci kupili kaj za pod zob, jaz pa sem predlagala še, da bi jo nesla domov k babici.
Čez nekaj časa so te tri punce odšle v trgovino, da bi muci nekaj kupile. Kupile so ji kašico za dojenčke.
Muca tega seveda ni hotela jesti. Ko so vse tri punce že odšle, sem vzela muco v roke in jo želela
odnesti domov, vendar me je videla moja teta, ki je bila takrat tudi v zabaviščnem parku s svojo
prijateljico in njenimi otroki. Rekla mi je, da muco takoj odložim in da si naj grem umit roke, ker je
na tej muci lahko kakšna bolezen. To sem seveda tudi naredila, saj nisem imela druge izbire.
Potem mi je teta rekla, da bo meni in moji prijateljici kupila dve karti za vožnjo na avtih. Ko sva
končali s tem, je moja teta odšla domov, midve pa sva še malo ostali. Videli sva ljudi na vrtiljaku –
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crazy dance in kako se zabavajo. Govorila sem ji, da bi lahko šli tja gor, saj se zdi zelo zabavno, a je
bilo mojo prijateljico strah. Nekaj časa sem jo prepričevala, potem pa je le privolila. Kupili sva karti
in sva se usedli. Vrtiljak se je začel vrteti. Sama sem od strahu kričala, moja prijateljica pa čisto nič.
Jaz sem sedela pri koncu, tako da sem včasih pomislila, da bom padla in celo umrla. Ko sva prišli dol,
so se mi od strahu tresle noge. Pogovarjali sva se, kako je bilo in ona je rekla, da je ni bilo nič strah,
jaz pa sem tako kričala, kot da bom umrla.
Nato sva vsak večer, ko sva šli v zabaviščni park, šli na crazy dance in vsakič me je bilo manj strah.
Amna Šehić, 8. b

Emrah Salihović, 2. b

ČUDEŽNA DEKLICA
V starih časih, mnogo let nazaj, je živela deklica. Deklica in njena družina so živeli v stari
na pol razpadli hiši. Mama in oče sta bila zelo bolna, saj je bil zunaj neizmeren mraz.
Deklico sta poslala, naj gre in proda vse, kar imajo, da bi zaslužili dovolj za vsaj kos kruha.
Deklica ni odšla prodat stvari, ampak je odšla na kraj, kjer je vedela, da se lahko sprosti.
To je bila cerkev. Deklica je odšla naprej in prosila boga, da ji pomaga. Bilo je pozno, ko
se je vrnila domov. Starša sta jo skregala, a deklica ni bila prav nič užaljena, saj je vedela,
da bo dobila pomoč. Naslednjega jutra se je zbudila in našla vrečo denarja ter sporočilo,
da so dobili nagrado, ki je bila nova in topla hiša. Starša sta bila presrečna in sta deklico
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spraševala, kako je to mogoče. Ta se je delala, kot da nič ne ve, a sama pri sebi je dobro
vedela.
Eva Mrevlje Predan, 6.
a

Eva Alič Pušnik, 6. d

Za konec pa še nekaj modrih misli.

USPEH
Do uspeha ni hitre poti z dvigalom, do uspeha vodijo le dolge, visoke stopnice, po
katerih hodimo vsak dan.
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Učimo se iz neuspeha, da dosežemo uspeh.

DOŽIVETJA
Pozabite na slaba doživetja, a si zapomnite lekcije.
Brez slabih doživljajev, vi ne bi bili vi.

ŽIVLJENJE
Življenje je kot črna kava, ima grenek okus, a si jo vseeno želimo spiti.
Sofia Boroja, 8. a

Tamara Fras 9. c
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