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Dragi učenci, spoštovani starši, cenjene učiteljice!
Šolsko leto 2017/2018 bomo kmalu nosili le še v spominih. Mnogo lepih, srčnih
stvari nas bo spremljalo v prihodnost, pa tudi kakšna grenka izkušnja bo šla z nami.
Zlasti slednje vplivajo na rast in razvoj, na razmišljanje o kvaliteti opravljenega
dela, o mogočih drugačnih odločitvah … Preživeto šolsko leto je ponudilo obilo novih
znanj, spoznanj, izkušenj in opravil. Mnogo tega smo lahko spremljali sproti na
šolski spletni strani. So pa ves čas nastajala tudi besedila in likovne stvaritve, ki
zahtevajo več priprav, več pozornosti in dodelan slog. Del tega ponujamo v branje
in na ogled v Iskricah, v letošnjem šolskem glasilu. Ustvarjalnost naših učencev je
velika in izjemna. Mnogo zajetih del je sodelovalo na natečajih ali so nastala ob
projektnih nalogah in so bila torej določenemu krogu ljudi že videna oz. brana. Ta
krog želimo z letošnjo izdajo glasila razširiti med vas, spoštovani bralci.
Naj bodo Iskrice odsev rasti in vloženega dela naših učencev. Naj bodo Iskrice
popotnica v brezskrbne počitniške dni. Naj bodo Iskrice zagotovilo novih idej za
novo šolsko leto.
Hvala vsem, da smemo rasti skupaj.
Milena Žičkar Petan, urednica
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Podarite nam modro srce

Primož mi je neke vrste
idol, ker je eden izmed
tistih ljudi, ki se kljub
naporom in oviram ne
predajo, taki ljudje so
vedno uspešni v
življenju.
Alen Tomše, 9. a

Mene je Primožev
govor nagovoril, da se
bom začel spet
ukvarjati s športom, in
da ne bom odnehal in da
bom pomagal
sovrstnikom v stiski.
Luka Božič, 9. a

Ta dogodek si bom
zapomnil, ker sem
izvedel, kako je Primož
dobil prvo medaljo, kako
je spoznal atletiko. Dobil
sem tudi avtogram.
Urban Šerbec, 9. a

Predstavitev s Primožem
Kozmusom je gotovo marsikoga
nagovorila, da se bo čez čas
podal po njegovih stopinjah.
Marsikomu se še sanjalo ni,
koliko truda in pa treningov je
potrebnih za dober uspeh.
Navdušil me je prihod naše bivše
učiteljice Stanke Macur, saj je z
njenim prihodom v šolo posijalo
sonce in pozitivna energija.
Klara Drstvenšek, 9. a

Danes je bil na naši šoli dogodek z
naslovom Podarite nam modro srce.
K nam je prišel ambasador iz
domačega kraja, Primož Kozmus.
Najprej nam je malo povedal o sebi
in potem smo mu postavljali
različna vprašanja. Videli smo
učiteljico Stanko in z njo zapeli,
dobili smo avtogram, modri balon in
Niveino kremo.
Miha Rostohar, 9. a

Všeč mi je, da že
dolgo vztrajajo s to
akcijo in tako
pričarajo nasmeh na
otroških obrazih.
Kristina Umek, 9. a
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Lepo je, da je Nivea
organizirala
akcijo
za
otroke. Primož Kozmus je
zabavno
odgovarjal
na
vprašanja. Bilo mi je všeč,
ko smo z učiteljico Stanko
peli. Lepo jo je spet videti.
David Lackovič, 9. a

Poslanstvo, ki ga opravlja Nivea,
je navdihujoče in zelo radodarno.
Dejstvo, da je naša bivša
učiteljica, Stanka Macur, zopet
zapela z nami in to pesem, s
katero se je od nas poslovila, je
še toliko lepše.
Grega Sevšek, 9. a

Prireditev je bila zanimiva,
saj je prišel Primož Kozmus.
Najboljši del je bil, ko smo šli
po podpis in balone. Mislim, da
je bil pomen prireditve zelo
lep, saj je Primož govoril o
svojem uspehu in da ima vsak
pravico uspeti.
Patricia Bizjak, 8. a

Všeč mi je, da želijo denar
podariti otrokom, ki si ne
morejo privoščiti
izvenšolskih dejavnosti.
Špela Vasiljevič, 9. a

Prireditev je bila zanimiva,
zabavna in veliko boljša kot sem
pričakoval. Najbolj se mi je
zdelo zanimivo, da so vsi
najmlajši imeli toliko vprašanj za
Primoža Kozmosa.
Matic Seher, 8. a

Bilo mi je všeč. Ta dogodek
bi lahko še večkrat ponovili.
Voditeljica prireditve je bila
zelo dobra, saj je znala
govoriti in imela je veliko
vprašanj. Všeč mi je bilo tudi
darilo, ki nas bo spominjalo
na ta dogodek.
Tamara Kopše, 8. a
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Ekipa Nivea in Primož
Kozmus so v šolo
prinesli smeha in
veselja za vse, ki si
tega želijo!
Tim Breznikar, 8. a

Prireditev je bila zanimiva, ker je
prišel Primož Kozmus. Zanimivo se
mi je zdelo to, da smo ga lahko
vprašali o njegovem življenju.
Nekatera vprašanja so bila
smešna, druga zanimiva. Bolj so
bili zanimivi odgovori, ki nam jih je
povedal. Lepo mi je bilo, ko smo
zapeli pesem z učiteljico Stanko.
Anamarija Novak, 8. a

Dobrodelna akcija je izredno zanimiva
in izvirna. Učenci smo bili nagovorjeni s
strani olimpijskega prvaka, ki nam je
podal svoje izkušnje s tekmovanj in
življenja. Spodbujal nas je k športnim
dejavnostim in življenjskim ciljem, ki
jih lahko dosežemo s trdim delom in
treningi. Sporočil nam je, naj ne
obupamo in sledimo svojim sanjam.
Stella Resnik, 8. a

Ta prireditev je bila pomembna za otroke
iz ogroženih družin. Zdi se mi zelo lepo, ker
drugi pomagajo, da bi otrokom bilo boljše.
Bilo je tudi zabavno, saj smo Primoža
Kozmusa lahko kaj vprašali in nekaj novega
izvedeli. Skupaj so združili zabavo in pomoč
drugim. Izvedeli smo, kakšne dosežke je
doživel in nam malo opisal življenje
športnika na zabaven način.
Nika Žibert, 8. a

Bilo je kar zanimivo. Predvidevam, da zaradi
zelo dobre voditeljice. Upala bi si trditi, da je
ena bolj redkih ljudi, ki je s srcem in glavo pri
svojem delu. Seveda mi je malo žal za roko
Primoža Kozmusa po vseh dvestotih podpisih.
Tudi (tako se mi zdi) mi sami se sploh ne
zavedamo, da je pred nami stal olimpijski
prvak. Kaj je delal za to in čemu se je odrekel,
pa se kljub temu zdi le kot še en človek, ki ga
srečam na cesti. Med nas se je vrnila tudi
učiteljica Stanka Macur, ki je prireditev tudi
glasbeno obarvala.
Pia Marie Ružič, 8. a
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Reklama, Pia Marie Ružič, Tamara Kopše, Saša Radej, Patricia Bizjak, Hana Rika Sluga,
Aleksandra Bračun, 8. a
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Učence 2. razreda je k ustvarjanju pesmi spodbudila Pavčkova pesem
Kaj je majhno in kaj veliko.
Kaj je veliko
Velika je hiša malega miša.
Ko pride velik piš,
pobegne mali miš.
Beži čez velik travnik,
kjer se pase bik.
Bik zažene vik in krik,
ker se miš ne zdi mu šik.
Karla Grubič, 2. a
Velik snežak
Končno je zima prišla,
majhne snežinke padajo z neba.
Ko se bom zbudila,
bom snežaka naredila.

Radi sodelujemo pri različnih akcijah

Žana Gorenc, 2. a

Veliko in majhno
V veliki šoli smo majhni otroci.
Pišemo, rišemo in se veselimo,
male glave v zvezke tiščimo.
Veliko časa v šoli preživimo
in komaj čakamo,
da domov odhitimo.
Šopek za mamico
Tim Požun, 2. a
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Ko sem bila majhna
Ko sem se rodila, sem bila majhna.
Imela sem majhne rokice in nogice.
A z leti se je vse to večalo.
Večje so roke in tudi noge.
A za malimi skrbmi pridejo tudi velike skrbi.
Mali vrtec je odšel in prišla je velika šola.

Pust, pust, krivih ust …

Sandra Seničar, 2. a

Katja Čerkuč, 1. a

Andraž Povhe, 1. a
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Rastem s knjigo
V ponedeljek, 13. 11. 2017, smo šli v Valvasorjevo knjižnico Krško.
Ogledali smo si kapucinsko knjižnico in tam nama je bilo zelo všeč. Te stare knjige so naju
povsem prevzele. Nisva si mislili, da bi lahko bile knjige stare okoli 500 let tako dobro
ohranjene. Najbolj zanimiva nama je bila speedway soba. Zdelo se nama je čudno, ker so
vsi sklepali, da dekleta nismo ljubiteljice speedwaya.

Danes bili smo v knjižnici Valvasorjevi,
tam smo knjige brali,
in se zabavali.
Gospa knjižničarka nam predstavila
knjige je,
spoznali smo jih še in še.
Dobili knjigo Zvezde vabijo smo,
do jo vsi preberemo
in nekaj novega se naučimo
v projektu Rastem s knjigo.
Zgodba je zelo zanimiva,
za vse priporočljiva,
preberite jo,
žal vam ne bo.
Klara Hriberšek, Lorijana Kovačič, 7. a

V knjižnici smo pridobili znanje
in tudi spodbudo za branje.
Pri projektu Rastem s knjigo smo
sodelovali
in mladinski roman Zvezde vabijo v dar
dobili.
Knjig smo vsi zelo veseli,
zato še bombon smo vzeli.
Maja Vertovšek, Ana Sluga, 7. a

V knjižnici smo se zbrali
in jo podrobno spoznali.
Vrglo nas je iz tira,
ker knjiga nas je prevzela.
Ker so bile knjige opazne,
police niso bile prazne.
Ogledali smo si speedway sobo,
pokazala nam je,
kako zavirajo z nogo.
COBISS smo spoznali
in od veselja poskakovali.
Bili smo zelo veseli
in domov odhiteli.
Na avtobusu smo se pogovorili
in stvari zgladili.
Urban Bračun, Jaka Čuber Potočnik, 7. a

Danes odšli smo v Krško,
da bi spoznali veliko novih knjig.
Manjkalo je samo še par slastnih fig.
Ker fig ni bilo,
z bombonom nas obdarijo.
Za konec še knjigo dobimo
in se zelo razveselimo,
saj speedway sobo vidimo.
Goran Zupanc, Marko Mlakar, 7. a

Ta dan mi je bil všeč, ker sem se naučil iskati knjige preko računalnika.
Najbolj mi je bila zanimiva baročna knjižnica, ker še nikoli nisem bil v njej.
David Gošek, 7. a
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V oddelčni skupnosti 4. a se vedno kaj dogaja.
Je kar zanimiva in poglejmo,
kaj v njej se skriva!
V 4. a je skoraj vedno dobra volja.
Včasih v razredu tiho smo
in učiteljico razvedrimo.
Tem dogodkom ona pravi,
da so zgodovinski,
ker se zgodijo res redko.
Pri naravoslovju smo fižole sadili
in se pridelka veselili.
Prav kmalu so nam vzklili.
Nekaj pa jih je zgnilo,
a veselje nas zato ni minilo.
Tudi slano testo smo mesili
in se zelo zabavali.
V njem bile so sestavine sledeče:
sol, moka, voda in veliko sreče.
Pri družbi smo se o šolski okolici učili
in nekaj čudnega ugotovili:
pri novem rondoju so napačen znak postavili.
O tem smo Občino obvestili in upamo,
da napako bodo popravili.
Za novo leto smo zabavo priredili
in si vice govorili.
V naš razred je velikonočni zajček prišel
in za nas darilca skril.
Mi smo jih poiskali,
nato pa občudovali.
Notri je bil flomaster dišeč
in čokolade enkrat več.
Letos bomo v Nerezinah plavali.
Tega se zelo veselimo,
saj kmalu tja odhitimo.
Z nami gredo tudi plišaste igrače,
ki si bodo na plaži oblekle kopalne hlače.
Gal Resnik, Tisa Ljubi, Eva Sluga, Zoja Požeg Dular, Živa Ribič Vene, Žiga Čuber Potočnik, Rožle
Grubič, Miha Župevc, Žiga Nanut, 4. a
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Gašperjev kostanj
Gašperjev kostanj je najdebelejši in
najlepši kostanj v Sloveniji. Star je več
kot 400 let in rad si privoščim počitek
pod tem mogočnim drevesom.
Tako sem nekega dne sedel pod tem
prekrasnim kostanjem in opazoval
mogočna debla, ki so v vsej lepoti kazala
svoja zrela leta. Tako star in tako lep! Res
doživet trenutek, sem si rekel in opazoval
dalje. K meni je prisedel stari noj. Zraven
domačije, na kateri stoji to starikavo,
najlepše in mogočno drevo, je tudi farma
nojev. Stari noj je godrnjal, da že dolgo
ni slišal zvoka prave glasbe. Vstal sem, šel
do gospodarice in jo prosil, naj mi prinese
harmoniko, ki je bila nekoč od mojega
starega ata. Začel sem igrati na
harmoniko, ki je zelo lepo zvenela. Igral
sem Avsenikovo Na Golici in kar naenkrat

je postal kostanj živahen, noj je začel
plesati, sove, ki gnezdijo v starih
mogočnih krošnjah, pa so vriskajoče
skovikale. Vsi smo postali tako veseli in
nasmejani, da sem moral zaigrati še eno.
Pa sem jo, saj sem pravi muzikant. Stari
modri kostanj je spregovoril in rekel:
»Glasba je hrana duše. Zaradi tebe, ki si
mi tako lepo igral, sem razgibal svoje
stare veje, zato bom letos bogato
obrodil.«
Razmišljal sem. Harmonika je stara,
kostanj je star, pa vendar sta še vedno
vir življenja in navdiha. Zapelo mi je srce
in ponosen sem bil, da sem se lahko družil
s častitljivo dvojico. Upam, da bo to
zadovoljstvo doživelo še veliko ljudi.
Nejc Kožuh, 5. a

Mitja Merlin, 3. a
Lara Omerzel, 3. a
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PREBUJENJE
Ptičjega grla toni mi v ušesih zvené,
njihova krila za sabo vlečejo utrinke pomladi,
novega začetka znake,
zven petja, zelenja na plano zvabi,
da čas je, jim pove.
Rasti, novega duha zvok rastlin po dolini odmeva,
tišina tava in tava, da odtava tako daleč, da samo življenje v tebi prevlada.
Topline žarki talijo še zadnje drobce snega,
prišlo je upanje, naša nada.
Encijanov modrina sega v nebo,
bi verjel, da z neba drobci padajo na zemljó.
Bodica upa poči praznino.
Oblaki s sabo prinašajo sveže ozračje,
nekaj novega,
je ozelenelo še dračje,
zimo spreminja v razvalino.
Utrinek življenja se zasveti,
ko v drevesnih žilah kaplje energije obudijo liste,
so od tega vsi popolnoma prevzeti,
zadeli so prebujenja mino.
Je prišlo do razcveta barv,
brstijo v harmoniji, s svetlobo v paru.
Energija pramenov sončnih žarkov trga oblake,
mi vsako celico telesa navda z nečim novim,
me navda s toplino,
dnem novim,
daje prebujenja prikrite znake.

Žana Purkat, 3. a

Nežne rosne kapljice težijo liste trate,
od konice prstov vzdrhtijo,
če kdo se jih dotakne.
Na njenem mestu novo življenje nastane in se zaveš, da živijo.
Je v prsih od ščemenja prav lepo,
ko prebujenja zven zasliši se zvonkó.
Energijo novo,
prebujenje najraje vidim,
nov dan,
za to živim,
in vem, da pride znova, zagotovo.

Anaja Teodorovič Avsenak,
3. a

Anja Pirc, 9. a
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Pomlad
Prišla je pomlad zelena,
jablana je razcvetena.
Sonce sije, dež prši,
na nebu se mavrica smeji.
Lučka Colarič, 3. a

Žan Omrzel, 2. a

Na travniku cvetijo trobentice,
na vrtu pa marjetice.
Spet vzklila bodo različna semena
in v igri potolčena bodo moja kolena.
Žan Omrzel, 2. a

Zvončki zunaj rastejo, trobentice pa trobijo.
Žafran se zunaj z vijolico igra.
Metuljčki letajo nad rožicami.
Čebele »marele« so rože obrale in iz njih medičino pobrale.

Patricija Bizjak, 8. a

Ana Kovačič, 2. a

Pomlad je prišla,
mala roža je doma.
Na vejah ptički žvrgolijo,
mamico budijo.
Mala miška skriva se,
ker sonce močno je.

Pia Marie Ružič, 8. a

Živa Župevc, 2. a

Sonce sije in
ptice budi.
Pomlad že prihaja
med dobre ljudi.
Urban Lebar, 2. a

Nika Kovačič, 3. a

Anja Resnik, 8. a

13

Pomlad
Narava se prebuja,
vse je lepo,
ptički čivkajo
in veter piha močno.
Ljudje so prijaznejši,
veliko boljše volje,
ko jih pozdraviš,
se počutijo še bolje.

Nika Zakšek, 1. a

Spomladi izpolnijo se ti vse želje
in cel svet preplavi veselje.
Sonce sije, rože cvete,
človek se kar razveseli,
ko pomisli,
kako lepo se mu godi.

Žana Zupančič Jevšnik, 1. a

Čudovito je,
ko narava se prebuja,
da ljudje hitijo se zabavat,
to je prava nuja.
Škoda, da pomladni čas tako odhiti,
Klara Kodrič, 1. a
a vedno bomo imeli spomine na te lepe dni.
Ana Lackovič, 6. a
Klara Kodrič, 1. a

Zunaj je pomlad. Iz zemlje so pokukale prve
spomladanske cvetlice. Mala Lili je šla ven
pogledat, če je na vrtu zrasla solata. Ko je
Lili pogledala ven, je samo strmela v

lesketajoče se čudovite cvetlice. Ko je Lili
to videla, je takoj poklicala mamo in ji
pokazala te čudovite cvetlice.
Maria Rosa Kozmus, 2. a

Tilen Zupančič Jevšnik, 3. a
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Rojstni dan

Klara je komaj čakala svoj rojstni dan.

dobrote.

Nazadnje

je

prišel

čas

za

Povabila je svoje domače in štirindvajset

odpiranje daril in pihanje svečk. Mama Nina
je postregla z jagodno torto in pecivom.

prijateljev. Klarina mama Nina je naredila
jagodno torto. Prišel je težko pričakovani
dan. Klara je bila stara 9 let, gostje so

Ko so se posladkali, so nekateri odšli domov,
nekateri pa so ostali in prespali pri Klari. To

prihajali. Klara je prejela veliko daril. Mama
je prinesla hrano, pijačo in druge

je bil Klarin najboljši dan na svetu.
Žana Ban, 3. a

Kolesarjenje

Nina in Kaja sta vstali zgodaj zjutraj.

dalje. K babici in dedku so prišle ravno v

S starejšo sestro sta se dogovorili, da

času kosila. Nina in Kaja sta po kosilu šli
počivat.

gresta kolesarit do babice in dedka. Po
zajtrku so odšle.
Pot jih je vodila skozi gozd. Odpočile so si v
senci dreves in odpeljale so se

Ob 18.25 so se odpravile domov. Vse tri so
bile zelo utrujene in so takoj zaspale.
Anaja Teodorovič Avsenak, 3. a

Krojaček Hlaček naredi igrišče
Krojaček Hlaček je velikokrat hodil na

travnik in ugotovil, da je tam odličen prostor

sprehode, včasih v gozd, včasih na kakšen

za igrala. S seboj je vzel šivanko, gumbe in

travnik, a najraje je šel na sprehod po cesti,

sukanec. Iz teh pripomočkov je naredil
posebna igrala.

ki je vodila do vrtca.
Všeč mu je bilo, ko je videl, da se otroci v
vrtcu zabavajo. Nekega lepega dne pa se je
domislil, da bi otrokom zgradil igrišče. Šel
je na

Sandra Bohorč, 3. a

Ko je vse končal, je poklical otroke, da so se
lahko igrali.
Anaja Teodorovič Avsenak, 3. a

Žana Purkat, 3. a
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Pravljica o resnem človeku
Nekoč pred davnimi časi je živel resen
fant, ki je živel v jami in mu je bilo ime
Julijan.
Njegov poklic je bil lovljenje resnih živali.
Delal je resno, a nikoli besno. Tudi spal je
resno. V glavnem je počel vse resno. Tako
resen je bil, da so se tudi vse živali okoli

njega spremenile v resne. Nekega dne je
zaradi tega, ker je bil preveč resen,
zbolel. Celo njegovo telo je bilo resno
bolno.
Tedaj pa je prišla vila z imenom Zvončica.
Ozdravila ga je resnosti. Ozdravel je
tako, da je postal vesel.
Tilen Zupančič Jevšnik, 3. a

V moji Indiji Koromandiji
V moji Indiji Koromandiji so potoki in
morje iz bele čokolade ter kokosa.
Fontana je iz sladoleda, hiše so piškotne,
trava je roza barve. Drevesa so polna
čokoladic in piškotov, vmes visijo jagode.
Tam je vedno sonce, poletje in seveda

mavrica. V Indiji Koromadiji samorogi
vlečejo z mavričnomodro grivo kočijo iz
rož in jagod.
Tam življenje traja večno.

Tjaša Kostevc, 3. a

Tina je padla v vodo
Živela je deklica po imenu Tina. Nekega
dne sta starša rekla, da se gredo kopat v
jezero.
Tina se je ustrašila, saj še ni znala plavati.
Ko so prišli do jezera, je videla, da je voda
globoka. Rekla je, da ne bo šla v vodo.
Sedla je na skalo in gledala v jezero. Čez

nekaj minut je kar naenkrat padla v vodo.
Starša sta jo hitro potegnila ven. Tino je
zelo zeblo. Bila je prestrašena. Starša
sta jo ogrnila z brisačo. Tina ju je
prosila, da gredo domov.
Šele doma se je umirila. Bila je srečna,
ker se je vse dobro končalo.
Nik Arenšek, 3. a
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Dedkove fotografije
Verjetno se nekoč vsak vpraša o
zgodovini svojega kraja, saj te na to
spominjajo zgradbe, spomeniki, kipi …
Velikokrat pa meni tudi dedek pove
kakšno staro zgodbo in zraven pokaže še
fotografijo.
Nekega dne sva z dedkom pregledovala
fotografije iz stare kovinske škatle.
Prikazovale so Brestanico v času, ko se je
imenovala še Rajhenburg in v času po 2.
svetovni vojni. Deda jih je dobil od
svojega očeta. Moj pradedek je bil mesar
in je bil zelo rad v družbi. Vse, kar so
delali v klavnici in v prostem času, so radi
fotografirali. Po fotografijah se vidi,
kako so ljudje znali uživati, saj so vsi
nasmejani. Fotografije so črno-bele, na
njih večina ljudi hodi peš ali pa nasmejani
stojijo zraven kolesa. Ker sem se začudil,
da ni na nobeni videti avta, mi je deda
povedal, da so bili avti v tistem času
redkost. Zasanjal se je v preteklost.
Govoril je, da so ljudje takrat veliko peli,
igrali v igrah in spevoigrah ter hodili v
kino. Tudi v Brestanici smo imeli
kinodvorano, v kateri je filme vrtel tudi
on. Filmski projektor še danes hranimo v
stavbi krajevne skupnosti.

ni, ljudje so oblečeni veliko bolj skromno.
Posebej mi je v oči padla obutev, ki je že
na pogled zelo trpežna. Enega naselja še
sploh ni, namesto Dorca so dolge in široke
njive ter travniki.
Te
fotografije
mi
predstavljajo
dediščino in zelo sem vesel, da jih je deda
skrbno hranil zame. Pri meni bodo dolgo
ostale in čez mnogo let bom ob pomoči
dedovih fotografij in tistih, ki jih bom
sam posnel, vnukom pripovedoval, kako se
je moj kraj spreminjal skozi desetletja.
Gal Fuks, 5. a

Nekaj fotografij stare Brestanice mi je
deda predal, da jih shranim. Izbral sem
jih sam, ker prikazujejo običaje, navade
in življenje v čisto drugačni Brestanici,
kot je danes. Ko jih natančno pogledaš,
vidiš, da so ceste makadamske, pločnikov

Natalija Jankovič, 3. a
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Dnevnik moje prababice
Med drugo svetovno vojno je moja
prababica pisala v svoj mali dnevnik. Ovit
je v papir iz trgovine, se trga, na prvi
platnici je njen naslov, na zadnji pa misel:
Ako to knjigo izgubim nazaj dobiti jo
želim za Marijo krstili so me Lapornik pa
pišem se.
Nastajal je v času med 2. svetovno vojno,
ko je bila z družino pregnana na Hrvaško.
Dnevnik sem težko prebrala, saj so
takrat uporabljali drugačno pisavo in
slovnico. A kolikor sem razumela, je
prababica pisala zelo čustveno. Zapisanih
je veliko molitev in prošenj Bogu za
preživetje. Pripoveduje, da so živeli pri
prijaznih ljudeh v barakah. Preživeli so z
zelo malo hrane.
»…Tako se preživljamo iz otroci in midva
za obleko je tudi težko. šivam kolko je
mogoče pa tudi cvirna manka to je težko
meni ga je sestra iz Slovenije malo poslala
da še šivam. zdaj so prazniki ki smo jeh v
hudem strahu dočakali. v petek in soboto
so zelo ptički letali in dosti jajc nanesli.
pač bol proti šumi...« (dobesedni prepis iz
dnevnika)

švigajo jaz iz malim Tončekam in Micico v
kočo. al je Ate živ doli al kaj je žnjim pa
srečno pride v kočo. in zvečer še Joško
zopet smo kaj bo ponoči…« (dobesedni
prepis iz dnevnika)
Ko sem to prebrala, sem malo jokala, ker
do sedaj nisem vedela, kaj vse so ljudje
nekoč morali pretrpeti. Takrat niso imeli
veliko hrane, oblačil in služb, sedaj pa si
z denarjem, ki ga zaslužimo, kupujemo
vse vrste hrane, oblačil ter ostale
dobrine.
Dnevnik je zelo lep in zanimiv, saj pokaže
veliko spoštovanja do ostalih sorodnikov.
Zdaj vem, zakaj ga v naši družini tako
skrbno hranijo. Vsem veliko pomeni. Iz
njega se učimo spoštovati lagodno
življenje, ki ga sedaj živimo. Upam, da bo
še dolgo ostal tak, saj se bodo tudi moji
otroci, ko jih bom imela, učili iz njega.
Tinkara Umek, 5. a

Premišljevala sem, kako so bili kljub
vsemu hudemu še vedno povezani z
naravo. Kljub težkemu življenju so
opazovali naravo, ptice. Verjetno jim je
tudi to dalo voljo do življenja in upanje,
da bo kdaj bolje.
Med branjem se me je najbolj dotaknil
dogodek, ki ga je napisala na Hrvaškem.
»…Zjutraj mirno al Ate gre v polje iz
konji pride vojska poka da kar kogle

Anaja Teodorovič Avsenak, 3. a
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Dedkova rojstna hiša
Dedek mi je večkrat pripovedoval o tem,
kako je preživel svoje otroštvo. Ko sem
ga nazadnje obiskala, mi je pripovedoval o
svoji rojstni hiši, ki stoji poleg naše. To
hišo je dedek podedoval od svojega
očeta, njegov oče pa jo je podedoval od
svojih prednikov, ki so živeli še pred 100
leti. Z dedkom sva sedla in začel mi je
pripovedovati.
Preden je moj oče podedoval to hišo, je
bila v njej ena najstarejših gostiln v
Rajhenburgu, današnji Brestanici. Hiša je
bila zgrajena leta 1837, oče jo je v svojo
last dobil šele leta 1937, torej sto let
kasneje. V hiši smo se rodili jaz in moji
sestri. V kletnih prostorih je bila
ledenica, v njej so tudi stanovanjski
prostori. Celotna hiša je bila podkletena,
zgrajena pa je bila iz 80 centimetrov
širokega kamnitega zidu. Stropi in tla so
bili iz lesa. Hiša je bila zgrajena v obliki
črke L. V njej se je rodil tudi oče
slovenske gledališke in filmske igralke,
Olge Kacjan. Hiša še vedno stoji, vendar
že cela razpada, zato je potrebna
prenove. Spomine na njeno prvotno
podobo pa ohranjajo slike, ki so obešene
na steni.
Dedek je na koncu svoje pripovedi še
dodal, da hiše, kljub temu da je stara, ne
želi podreti, saj je pod državnim

spomeniškim
varstvom
kulturne
dediščine. Mislim, da ima prav, saj sama
včasih vstopim vanjo in spoznavam staro
pohištvo in predmete, ki so še vedno
ohranjeni.
Dediščina mi veliko pomeni, saj z njo
gradimo odnos do starih predmetov in
ljudi. Mislim, da je ohranjanje dediščine
iz roda v rod zelo pomembno, saj bodo
tako tudi naši prihodnji rodovi spoznali
življenja ljudi, ki segajo daleč nazaj.
Ana Lackovič, 6. a

Jaka Čuber Potočnik,
7. a
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Najlepše novo leto doslej
Besedilo pripoveduje o dečku Nikolaju, za
katerega skrbi mama samohranilka Jana,
ki pa skoraj nikoli ni doma, saj mora
zaslužiti denar za preživetje. Nikolaj je
priden, a tudi nesrečen deček, pogosto
pogreša očeta, ki ga nikoli ni spoznal, saj
je ta umrl, preden se je Nikolaj rodil.
Nikolaj si najbolj na svetu želi, da bi bilo
novo leto nekaj posebnega. In želja se mu
uresniči.
Tisti dan, ko je naletaval sneg, v enem od
blokov v vasi. Bližalo se je novo leto. Tisti
čas, ko so vsi nasmejani. No, očitno ne vsi.
Nikolaj je bil edini otrok matere
samohranilke Jane. Njegov oče je umrl v
prometni nesreči pred sedmimi leti, en
teden pred Nikolajevim rojstvom. Hudo
je, če nisi nikoli videl svojega očeta. No,
to se je zgodilo prav njemu. Tudi Jani ni
bilo lahko in vedno je imela poln urnik.
Prav zato je bilo Nikolaju še huje, saj
mama ni nikoli imela časa zanj. Tudi
denarja nista imela veliko.
Tako se je Nikolaj tri dni pred novim
letom igral s prijatelji na snegu. Nikolaj
je bil prijazen do vseh in je imel veliko
prijateljev. Prav z vsemi je imel dober
odnos in tudi drugi so bili prijazni do
njega, celo smilil se jim je. Na snegu so se
kepali, delali snežaka in se sankali. Potem
pa so morali vsi domov na kosilo. Tudi
Nikolaj se je odpravil domov. Na mizi ga
je čakalo skromno kosilo in mamino
sporočilce: »Morala sem na službeni
sestanek. Dober tek , Nikolaj!« Nikolaj je
bil navajen jesti sam, saj je mama vedno
morala nekam oditi. Le redko se je
zgodilo, da sta kosila skupaj. Pri večerji
ni bilo nič drugače. Mama je skuhala
skromno večerjo in odšla. Tudi spati je
moral iti sam. Stuširal se je, si umil zobe

in šel v posteljo. Brez maminega
poljubčka ali objema, ali pa saj besed:
»Lahko noč!«, je moral zaspati. Ni mu bilo
lahko, a je bil že navajen.
Naslednje jutro je mama Jana vstala že
ob petih zjutraj, ko je Nikolaj še spal, in
se odpravila v službo. Nikolaj se je zbudil
sam, se uredil in peš odšel v šolo, kjer so
ga vsi lepo sprejeli. Najprej so imeli
matematiko, potem slovenščino, nato
angleščino … Nikolaju je šlo v šoli v redu.
Vsak predmet se je redno učil, poslušal
učitelje in učiteljice ter si tako priboril
lepe ocene. Po šoli so se otroci zbrali na
igrišču in se zopet igrali na snegu. A tisti
dan se je zgodila nesreča. Nikolaj se je
spotaknil ob svojega prijatelja Petra in si
poškodoval nogo. Ni bila zlomljena, a ga je
vseeno bolela in ni mogel peš domov. V šoli
so poklicali Nikolajevo mamo Jano, a je
rekla, da ne more priti, zato je Petrova
mama odpeljala domov tudi Nikolaja.
Nikolaja je bilo kar malo sram, da ga
morajo peljati Petrovi starši. Ko so
Nikolaja odložili doma, se jim je zahvalil.
Doma je zopet sam pojedel kosilo, se učil
in naredil domačo nalogo ter se malo
poigral s svojim lesenim vlakcem, ki mu ga
je oče naredil pred smrtjo z namenom, da
bi se Nikolaj nekoč igral z njim. To se je
sicer tudi uresničilo, a tega oče ni mogel
videti. Nikolaj je imel rad ta vlakec.
Včasih se je z njim tudi pogovarjal. Bil je
njegov edini spominek na očeta in včasih
je imel občutek, da vidi očeta, kako se
pogovarja z njim. To je bilo za Nikolaja,
ki nikoli ni videl očeta in ga tudi nikoli ne
bo, nekaj čudovitega. Čeprav ga ni nikoli
videl, si je kar predstavljal, kako izgleda.
Napočil je čas za večerjo. Nikolaj si je
pogrel juho od kosila in jo pojedel. Sam se
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je odpravil spat v upanju, da bo novo leto
nekaj posebnega.
Zjutraj je vstal, se uredil in si šel
pripravit zajtrk. A opazil je, da to ni
potrebno. Na mizi ga je zajtrk že čakal in
kmalu je prišla tudi mama. Nikolaj je bil
vesel, da je zajtrkoval z njo. Tisti dan
mama Jana ni bila v službi, zato sta se
tokrat igrala z vlakcem skupaj. Nikolaj je
bil presrečen, ker je tokrat ob vlakcu
videl sebe, očeta in celo mamo. Tudi pri
kosilu ni bilo nič drugače. Kosila sta
skupaj in se pogovarjala. Po kosilu je
mama Nikolaju pokazala stari album s
fotografijami nje in očeta. Ob vsaki
fotografiji mu je razložila, kaj se je
takrat dogajalo in kje je nastala. Nikolaj
jo je pozorno poslušal in se ji nasmihal.
Kasneje sta se igrala družabne igre, vse
dokler ni pozvonil zvonec. Nikolaj je odprl
vrata in otrpnil, ko je videl dostavljalca
hrane, ki je na mizo postavljal vso mogočo
hrano. Mama Jana pa ni bila začudena, saj
je vedela, kaj se dogaja. Nikolaju je
voščila: »Dober tek,« in se mu
nasmehnila. Takrat je Nikolaj spoznal, da
je ona naročila hrano in se zelo trudila, da
bi zaslužila več denarja za to večerjo.
Skupaj sta se lotila jedi in prav nič ni
ostalo. Po večerji sta se odločila, da
gresta na sprehod v mrzlo zimsko noč.
»Kam pa greva, mama?« je vprašal
Nikolaj. A mama mu je odvrnila: »Boš
videl.« Nadela mu je kapo in šal. Sklonila
sta se skozi okno. Pod njihovim blokom se
je vil pravi novoletni sprevod; ljudje,
oblečeni v palčke, zajce, medvede in

lisice so korakali po ulici. Zadaj je
korakala godba na pihala, v sredi pa se je
v zlati kočiji peljal Dedek Mraz, ob njem
je sedela Sneguljčica, za njim pa Pepelka
in princ z zlato krono na glavi. Rahlo je
naletaval sneg. Mama ga je prijela za
ramena in ga poljubila, česar ni storila še
nikoli doslej. Stisnil se je k njej in ji
rekel: »Hvala, to je zame najlepše novo
leto doslej.«
Nikolaj je še enkrat pogledal skozi okno.
Ampak tokrat ne v novoletni sprevod,
temveč v nebo, kjer je videl sebe, mamo
in očeta, kako veselo mahajo v novoletno
noč.
Brina Ljubi, 6. a

Alen Boh Cehte, 3. a
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Šolska shema
Zdrava šola se začne pri
15. litrih vode.
Pomembno se je gibati,
potem pa takoj stuširati.
Pravilna prehrana
pomembna je
za našo postavo, ki odlična
je.
Če hočemo biti fit,
moramo pravilno prehrano
osvojit.
Veliko sadja in zelenjave
dobimo,
zato se velikokrat
razveselimo.
Zdaj, ko šolo predstavili
smo,
naj vam povemo, da še vrt
imamo.
To naša zdrava šola je,
zato se takoj v njo vpišite.

Lovro Fila, Leon
Drstvenšek, 6. a

Zdrava prehrana se v

V tej šoli ni nenavadne

šolski menzi dobi,
takšnih jedi, da se nam
odprejo oči.

prehrane,
če ne verjamete, poglejte
na jedilnik,

Res veseli smo,

tam boste vidl zelo dobro
prehrano.

ko zdravo malico nam
postrežejo.

Če še ne verjamete,
poglejte v šolsko kuhinjo.

Naša šola eko je postala,

Tam boste vidl legendarne

ker s hrano pravilno je
ravnala.

kuharice.
Je, je!

Pred šolo zelena eko

Solate, fižol, korenje in

zastava visi,
na to ponosni smo vsi.

grah,
to se najde na našem
jedilniku.

Kuharice že zgodaj

Oh, je!

pridejo,
da odlično in okusno hano

Sir, salama, to sploh ni

pripravijo.

slabo,
ampak mi tega ne jemo,

S sošolci se prerivamo,
da do hrane čimprej

ker smo eko.
Ja, ja!

pridemo.
Ko našo hrano probate,

Če pa hočete biti še vi
tako eko kot smo mi,

okoli ust se lahko

pridite v našo šolo tudi vi.

obliznete.
Če vam je bilo pa to všeč,
Gašper Colarič, Aljaž
Belinc, 6. a

jejte še vi zdravo,
zdaj se midva odjavljava,
vidimo se kmalu,
Ja, ja!
Nejc Ban, Matej Merlin,
6. a
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Sandra Bohorč, 3. a

Takrat misliš, da še spiš
s prižganimi lučmi.

Prebujanje
Ponoči spiš
in se ne zbudiš.
A ko se zbudiš,
na tleh zagledaš – miš.

Tedaj je svet najlepši
in si najboljše volje.
Takrat si najsvetlejši
in ti je najbolje.

Misliš, da ta dan bo slab
in da v ribniku je polno žab,
zato vase pogledaš,
da se kar razjedaš.

Leon Drstvenšek, 6. a

Ko zagledaš vse domače,
te minejo vse skrbi.
želiš si le pogače
in dobrih stvari.
In takrat se le prebudiš,
ter svet pogledaš s krmežljavimi
očmi.

Nesreča na smučanju
Dandanes smo že vsi ozaveščeni o klicu v
sili in o tem, kako pomemben je, ko se
zgodi nesreča. Če je huda, lahko odločajo
celo sekunde.
Bila je sončna nedelja, vendar pa tudi
kadar je lep dan, nesreča nikoli ne počiva.
Bilo je že pozno popoldne, ko je na
skakalnicah za smučarje in deskarje
padel ter se hudo poškodoval neki moški.
Obležal je na tleh in takrat je nekdo
poklical reševalce in tako kot nesreča,
tudi oni nikoli ne počivajo. V hipu so k
njemu z motornimi sanmi prihiteli
nadzorniki smučišča. Takoj so zaprli tisti
del proge in okoli napeljali širok rumen

trak. V malo manj kot v desetih minutah
je priletel helikopter slovenske vojske.
Ravno sem bila na sedežnici, ko je nad
nami začel krožiti helikopter. Že čez
nekaj minut so ponesrečenca naložili in ga
odpeljali. Po tistem smo se vsi smučarji
vozili precej bolj previdno kot doslej.
Naučila sem se, da ni pomembno, kako
hitro smučaš in se delaš »frajerja«, saj
nikoli ne veš, kdaj lahko padeš in se
poškoduješ. Enkrat manj drugič bolj, če
pa si nepreviden in izzivaš usodo ter se
voziš med drevesi, lahko tudi umreš.
Ana Sluga, 7. a
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Številka za klic v sili 112
V bolnici potres se zgodi,
zato jim dobro se ne godi.
Zdravniki vsepovsod nore,
ker nimajo elektrike.
Bolniki zbegano bežijo,
ker zdravniki jim govorijo,
da ruši stavba se,
treba pohiteti je.
Vsi bežijo in kričijo,
brezglavo po cesti norijo.
Ljudje, ki mimo se vozijo,
začudeno v njih strmijo.
Rešilci pridrvijo,
in vse na hitro rešijo.
Gašper Cvar, Tamara Kopše
8. a

Dve osebi sta se spoznali,
roko si podali,
se zaljubili
in celo življenje delili.
To življenje pa dolgo bilo ni,
saj nesreča se na ovinku zgodi.
»Draga, pokliči 112,
saj življenje mi iz rok kaplja.«
Je poklicala ona pomoč:
»Rabim rešilca to noč,
moj mož v krvi leži
in mislim, da izgublja moči.«

Je žena v ambulanti čakala,
upanje v romanih iskala.
Ko povedal zdravnik je novico,
se je morala sprijaznit' z resnico.
Od takrat se ni več veselila,
saj ljubezen je izgubila.
Patricia Bizjak, Saša Radej
8. a
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Številka za klic v sili 112
Gasilci pridejo,
če ljudje 112 vtipkajo.

Glej, gasilci že hitijo na pomoč,
ogenj se je vnel tam proč.
Hoj, poglej, tu še reševalci so,
ki hitro vse uštimajo!

Hitijo v požgano podrtijo,
da bi reševali in ogenj pregnali.

Prestrašeni ljudje mahajo in kričijo,
ker plameni se hitro širijo.
Ne vemo, kaj v njihovih mislih je,
ampak upamo, da gasilci rešili bodo
vse.

Ko dim zagledajo,
se nič ne bojijo,
čeprav lahko življenje izgubijo.
Nosijo čelade za nepoškodovane
glave
in uporabljajo rokavice zaradi
zaščite.

Rožice na okenskih policah že zgorele
so,
rešeni ljudje pa na varnem čakajo,
da junakom, gasilcem, se zahvalijo.

V nevarnosti pokliči 112,
da preživela bova oba.
Aljaž Resnik, 9. a

Ko reševalci rešili so nas,
odpeljali so nas v sosednjo vas.
Priskrbeli so nam hrano in pijačo,
čeprav imajo nizko plačo.
Sedaj so tudi gasilci svoje delo
končali,
rešili so vse, ki so skoraj v plamenu
zaspali.
Špela Vasiljevič in Kristina Umek, 9.a

Telefon
Bila je sobota. Zunaj je bil lep sončen dan.
Mamica je pospravljala stanovanje. Oči je
ležal na kavču in gledal televizijo. Njuna
štiriletna hčerka Brina si je zelo želela iti
ven na igrišče igrat z žogo. Ker so živeli v
5-nadstropnem bloku, je moral iti z njo
ven eden od odraslih. Najprej je prosila
mamico, naj gre z njo ven, a je bila preveč
zaposlena s pospravljanjem.

Potem je vprašala še očija. On pa je z
veseljem privolil. Na rdečem igrišču –
tako mu je rekla, ker je imelo rdeča tla –
sta se igrala z žogo in se zabavala. Med
podajanjem jima je žoga velikokrat ušla
na travo. Ker se je hotel oči malo
sprehoditi, je vsakič, ko jima je žoga ušla,
stekel ponjo. Naenkrat je očetu zazvonil
telefon. Dopisoval si je s sodelavcem in
podajal hčerki žogo. Ko je žoga spet
pobegnila, je rekel Brini, naj jo gre iskat.
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Žoga se je ustavila na trati, ampak ko je
Brina pritekla do nje, jo je po nesreči
brcnila in ta se je odkotalila po bregu
navzdol do glavne ceste. Punčka je stekla
za njo po hribu na cesto. Ker je bil oče
preveč zaposlen s telefonom, ni opazil,
kaj se dogaja.
Začel se je ozirati, takrat pa je zaslišal
cviljenje gum. Stekel je po bregu navzdol
in
zagledal
svojo
hčerko,
kako
nepremično leži. Okoli nje je videl polno
ljudi, ki so se začeli zbirati in opazovati,
kaj se bo še zgodilo. Nesrečni in zelo
prestrašeni voznik avtomobila je že klical
številko 112. Delavcu v obveščevalnem
centru se je predstavil in povedal, kaj se
je zgodilo, kje se je zgodila nesreča in da
je majhna deklica v nezavesti. Oči je
padel na kolena poleg hčerkice in jo božal
ter jokal. V tistem je pritekla tudi
mamica. Skupaj so počakali na reševalce,
ki so zelo hitro prispeli, takoj za njimi pa
še policisti. Reševalci so stekli k deklici in
ugotovili, da ima zlomljeno roko in pretres
možganov. Položili in privezali so jo na
nosila, jo odnesli v reševalno vozilo ter
odpeljali v bolnišnico. Medtem so policisti
spraševali očeta, kaj se je zgodilo, vendar
je bil preveč pretresen, da bi lahko

govoril. Nato so se policisti pogovarjali z
voznikom avtomobila. Mamico in očeta je
sosed odpeljal za Brino v bolnišnico, saj
sta bila preveč pretresena, da bi se
peljala sama.
Oče si bo ta dan očital do konca življenja.
Brina je imela veliko srečo, da je voznik
vozil po predpisih in je lahko dokaj hitro
ustavil, zato udarec ni bil preveč hud.
Oče pa se je naučil, da ko si z otrokom,
se ne smeš ukvarjati s telefonom.
Lea Lebar, 5. a

Žana Ban, 3. a

Žana Ban, 3. a

Goreči štedilnik
V Kranju je živela običajna družina, ki so
jo sestavljali oče, mama, hči in sin.
Mama je zelo rada pekla, zato se je
odločila, da bo spekla mafine. Mama je
bila s sinom sama doma. Oče je bil v
službi, hčerka pa na gimnastiki. Ker je
potrebovala segreto maslo, je ponev
položila na štedilnik in prižgala plin. V
tistem hipu se je spomnila, da mora iti po

hčerko. Ko je šla, je pozabila ugasniti plin.
Med potjo se je spomnila in poklicala sina,
naj preveri, kaj se dogaja v kuhinji.
Sin je takoj ubogal. Ves prestrašen je
videl, da olje gori. Poklical je številko 112
ter povedal, kdo kliče, kaj se je zgodilo in
kje je doma. Prijazni operater ga je
pomiril ter ga vprašal, če se lahko približa
štedilniku. Nato mu je rekel, naj ugasne
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plin ter se umakne. Takrat je že slišal
sireno. Ker je bil klic sprejet na
obveščevalni službi 112, so prišli tudi
policisti. Gasilci so takoj pričeli z
gašenjem. Izklopili so elektriko ter
odmaknili vse vnetljive predmete. Vložili
so veliko truda, da so rešili požar.
Policisti so raziskali vzrok požara.
Ugotovili so, da je do njega prišlo, ker se
je olje na štedilniku preveč segrelo.

Prestrašena družina je vstopila v
stanovanje in opazila, da je kuhinja polna
pene. Začeli so čistiti. Gasilci in policisti
so jim svetovali, naj bodo v bodoče bolj
pozorni.
Miha Župevc, 4. a

Radovedna triletna Lina
Nekega nedeljskega sončnega jutra je
Linin oče šel v trgovino, mama pa likat.
Ko je Lina vstala, je bila ura že 11
dopoldne. Zato je mama likalnik ugasnila
in ga pravilno postavila na držalo. Saj je
vedela, da bi lahko v hiši zagorelo. Nato
je šla v kuhinjo kuhat kosilo. Tam sta se
Lina ter mama srečali in mama je Lini
ukazala, naj se ne dotika likalnika, saj je
še vroč in bi se lahko močno opekla. Mama
je še naprej kuhala, Lina pa se je šla igrat
v dnevno sobo z njenim enoletnim kužkom
Maxom. Ker je bila deklica radovedna, je
po nekaj minutah šla k likalniku in s celo
dlanjo potipala, če je res vroč. Seveda je
bil še vroč in Lina se je zelo opekla,
prevrnila likalnik in s tem zanetila požar.
Ko je mama zaslišala jok in stok, je
izklopila štedilnik in pečico ter takoj
stekla k njej. Njeno dlan je hotela
položiti v vodo ter poklicati pomoč. A je
zagledala srednje velik požar. Hitro je

poklicala številko za klic v sili 112.
Operaterju je povedala, da potrebuje
medicinsko ter gasilsko pomoč. Morala je
tudi povedati, da živi na Gorici pri
Raztezu 78, 8280 Brestanica in da se je
mala deklica zelo opekla ter ponesreči
zanetila že večji požar. Mama je iz
prostora odmaknila Lino in kužka Maxa
ter poklicala očeta, ki je kmalu prišel
domov. Reševalci in gasilci so hitro prišli
ter Lini oskrbeli rano. Požar in voda pa sta
povzročila veliko škode, zato so morali
dnevno sobo prenoviti. Lino sta mama in
oče še naslednji teden peljala na pregled
in ugotovila, da je vse v redu. Čeprav se ji
bo opeklina še vedno poznala. Tričlanska
družina se je vsem lepo zahvalila.
Lina se je odločila, da se ne bo likalnika in
ostalih vročih stvari več dotikala, če jih
ne bo znala pravilno uporabljati.
Tinkara Umek, 5. a
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Pogumni Jan
Deček Jan se je prebudil v deževno jutro.
Preoblekel se je in šel v kuhinjo, kjer je
pojedel zajtrk, nato sta se z mamo
odpravila v šolo. Janova mama je po
poklicu učiteljica in uči družbo. Jan se je
odpravil v peti razred, kjer so ga čakali
sošolci. Pripravljali so se za odhod na
izlet. Odšli so na avtobus. Učiteljica
učencem ni povedala, kam bodo šli, ker je
bil izlet v neznano. Na avtobusu je sedel
s prijateljem Žanom. Žan je zelo
radoveden fant, zato sta imela veliko
različnih tem za pogovor. Zazrla sta se
skozi okno in zaslišala učiteljico, ki je po
mikrofonu povedala, da so že prišli. Videla
sta veliko stavbo z različnimi vozili.
Poskočila sta od veselja. Prišli so pred
gasilski dom z veliko gasilskimi vozili. Ko
so prišli, jih je zunaj pričakal predsednik
gasilskega društva, gospod Jakša. Lepo
jih je pozdravil in rekel, da se bodo
razdelili v dve skupini in si ogledali
gasilski dom. Prva skupina si je ogledala
vsa vozila in se z njimi tudi vozila. Videli
so tudi telefonsko centralo, kjer
sprejemajo klice, ko kličejo iz centra za
obveščanje. Druga skupina si je ogledala
vse pripomočke za gašenje požara in
reševanje ljudi. Žan in Jan sta povedala
vodiču, ki je vodil njihovo skupino, da sta
tudi sama prostovoljna gasilca v lokalnem
društvu. Vodič se jima je nasmehnil in
rekel, da je to zelo dobro, ker bosta
prepoznala veliko pripomočkov. Videla sta
različne cevi, hidrante, ročnike in še
veliko drugih stvari. Med ogledom
pripomočkov sta bila navdušena. Na koncu
so jim gasilci pripravili še poučno
predavanje, v katerem so jim povedali,
katero številko morajo poklicati, ko
potrebujejo pomoč. Poklicati morajo na
112, to je center za obveščanje. Iz
centra za obveščanje nato aktivirajo

poklicne
gasilce,
katerim
predajo
podatke. Če gre za večji požar, pa
aktivirajo tudi lokalna društva. Gasilci so
jim povedali tudi, kaj morajo povedati, če
kličejo na 112. Povedati je treba kdo
kliče, zakaj kliče, kaj se je zgodilo, kje se
je zgodilo, koliko je ponesrečencev,
kakšne so poškodbe, kakšne so okoliščine
na kraju nesreče in kakšno pomoč
potrebujemo. Pokazali so jim tudi, kako je
treba oživljati ljudi in jim predstavili
defibrilator. Otroci so se poslovili in
odpeljali proti šoli. Tam je Jana že
čakala njegova mami. Odšla sta domov.
Jan se je doma umil in pripravil za spanje.
Ponoči ga je prebudil nenavaden hrup in
zavohal je, da nekaj zelo smrdi. Pogledal
je okoli sebe in ugotovil, da je stanovanje
polno dima. Prebudil je mamico in ji
povedal, da nekje gori. Hitro sta stekla
iz stanovanja. Medtem je mamica še vzela
torbico, v kateri je imela denarnico in
telefon. Nista mogla oditi skozi glavni
vhod, ker je tam gorel velik koš za
odpadke. Mamica se je spomnila, da je
nekje videla aparat za gašenje, Jan pa je
medtem poklical številko 112 in povedal,
kaj se je zgodilo. Z mamico sta nato
prinesla gasilni aparat in s skupnimi
močmi gasila ogenj v košu z odpadki.
Medtem so prišli tudi gasilci, ki so
dokončno pogasili ogenj in prezračili
stanovanja.
Jan je bil vesel, ker se je vse dobro
končalo. Tudi gasilci so ga pohvalili, da je
pravilno ravnal, ko je najprej poklical
center za obveščanje in se nato skupaj z
mamico potrudil pogasiti požar.
Zala Simonišek, 5. a
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O fantu, ki je umrl zaradi zafrkavanja
Nekoč je živel fant po imenu David. Star
je bil 14 let. Velikokrat se je dolgočasil,
zato se je zafrkaval s tem, da je klical na
TOM telefon in podobno. Nekega dne pa
se je odločil, da bo poklical na 112.
Poklical je in povedal, da gori na
Bohoričevi cesti 25. Kmalu je zaslišal
zavijanje sirene. Nasmehnil se je in
stekel v hišo ter se smejal, ko so gasilci
spraševali pri sosedih, kje gori. Ni pa
vedel, da je medtem v resnici zagorelo na
drugem koncu mesta. Gasilci so pohiteli
tja, a jim požara ni uspelo pravočasno
ustaviti. Rešili so samo ljudi. Čez teden
dni so policisti odkrili, kdo se je zafrkaval
po telefonu. Davidovo mamo so obvestili o
prekršku, ki ga je storil. Plačati je morala
tudi denarno kazen, čeprav sama ni
naredila nič narobe, David pa je
mladoleten in za njegova dejanja
odgovarjajo starši.
Nekega dne pa je David naredil hudo
napako. Roko si je popršil s sprejem in
nato prižgal vžigalnik. Roka je začela
nenadzorovano goreti. Poklical je 112.
Operater ga je prepoznal po glasu in ga
vprašal, če se spet zafrkava. David je v

hudih bolečinah tulil, da mu gori roka in
da se ogenj nevarno širi po njem.
Operater mu je začel verjeti. Svetoval
mu je, naj leže na preprogo in se vanjo
zavije, da bo zadušil ogenj. Davida je že
vse preveč peklo in ni več mogel trezno
razmišljati. Do prihoda gasilcev je bil ves
v ognju. Gasilci so ga pogasili, reševalci pa
takoj odpeljali v bolnišnico. Na žalost
David ni preživel, saj je bilo preveč kože
opečene. Gasilci so rešili stanovanje, tako
da je Davidova mama imela kje živeti. Celo
življenje je živela s hudo bolečino. Ves
čas si je očitala, da je premalo časa
preživela z njim in je fant zato delal
neumnosti. Mama pa je samo želela, da bi
s pridnim delom toliko zaslužila, da bi
njen sin imel toliko stvari kot njegovi
sošolci.
Lepo vas prosim, ne norčujte se iz
številke 112. Vedite, da vam bodo vse
službe vedno priskočile na pomoč. Ker so
v stalni pripravljenosti, je to za njih velik
napor. Med operacijami si zaslužijo
počitek, da gredo naslednjič bolj spočiti
na pomoč.
Žan Zakšek, 5. a

Tjaša Kostevc, 3. a
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Alen Boh Cehte, 3. a

Lučka Colarič, 3. a

Tilen Zupančič Jevšnik, 3. a
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Nesreča nikoli ne počiva

Naenkrat pa je Muri začel na ves glas
zavijati in cviliti. Sestri sta zbegani in
preplašeni tekali po gozdu in ga iskali.

Mama je v tem času kuhala kosilo in v
paniki pozabila izklopiti ploščo na
štedilniku. Vsi skupaj so se odpeljali k
veterinarju. Sosedje so videli v hiši ogenj
in dim. Poklicali so gasilce na številko 112.
Ko je za požar izvedel Anin in Evin dedek,
je doživel zastoj srca. Babica je poklicala
reševalno službo na številko 112, ki je
dedka odpeljala v bolnišnico. V tem času,
ko so se Eva, Ana, oče in mama vrnili od
veterinarja, so gasilci že pogasili ogenj.
Vsi so se jim zahvalili za hitro in uspešno
pomoč. Za kratek čas, dokler so potekala
popravila v hiši, se je družina Starc
preselila k babici in dedku v sosednjo vas.

Ko sta ga našli, je bil z levo nogo ujet v
past. Od bolečin je ves nebogljen ležal na
pasti. Ko sta deklici zagledali negibnega
Murija, sta hitro stekli po očeta. Oče je
Murija skupaj s pastjo naložil v avto.

Naslednji dan so šli vsi skupaj iskat dedka
v bolnišnico, nato pa še Murija k
veterinarju. Domov so se vrnili srečni in
zadovoljni. Skupaj so pripravili kosilo in
bili veseli, ker se je vse dobro končalo.

Nekega dne sta se dvojčici Ana in Eva
odločili, da gresta s psom Murijem v gozd
na sprehod. V bližini njihove hiše je bil
prelep borov gozd. Muri je v tem gozdu
užival in ga dnevno obiskoval. Rad je tekal
od drevesa do drevesa, podil srne in
zajce. Tudi tistega dopoldneva je bilo
tako. Ko so prispeli v gozd, je Muri začel
teči za zajcem. Njegov lajež je odmeval
po celem gozdu.

Iza Bahčič, 4. a

Tjaša Kostevc, 3. a

Žana Ban, 3. a
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Sodobna Urška
Od nekdaj so Ljubljanke imele dobre
telefone,
a
Urška
je
imela
najboljšega. Ves čas je brskala po
družabnih omrežjih in iskala pravega
fanta, a vedno jih je bilo premalo.
Odloči se, da ne bo več jokala sama
doma s telefonom v roki in bo odšla
med ljudi ter si poiskala fanta. Odšla
je lepo urejena zvečer v nočni klub
pod Ljubljanico. Sama je postopala
okoli in iskala soplesalca. Skoraj je že
odbila polnoč in Urška se je počasi
pomikala ven iz kluba. Ko je skoraj že
zaprla vrata, je za zadnjo mizo

ugledala DJ-ja. Takoj se je zaljubila
vanj, a ni imela dovolj časa, da bi ga
vprašala za telefonsko številko.
Morala je oditi domov. Počasi je hodila
domov in brskala po telefonu, da bi
našla DJ-jevo ime. Ko ga je našla, je
ugotovila, da mu je ime Povodni mož.
Pritekel je za njo in jo objel, takrat pa
je iz jasnega v njen telefon udarila
strela. Zavrtela sta se v Ljubljanico in
nihče ju ni nikoli več videl.
Tamara Kopše, Stella Resnik, 8. a

Anja Pirc, 9. a
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Tihotapci slovenskih knjig
Piše se leto 1550. Tihotapci zgodaj
zjutraj natovarjajo sode, polne vina, na
voz. Pa je res vino? Ne, notri so prve
slovenske protestantske knjige, ki jih je
bilo treba pretihotapiti v Ljubljano.
Ko so odšli na pot, so vedeli, da se ne bodo
smeli izdati, zato so v stranice sodov
natočili malo vina, če bo kdo radoveden in
jih bo pregledal. Preden so odšli, so vzeli
hrano in pijačo, saj jih je čakala zelo
dolga pot. Med potjo so se pogovarjali,
peli, jedli in pili. Nedolgo po odhodu so na
poti srečali potepuha, ki jih je prosil za
hrano. Vsak od tihotapcev mu je dal
polovico svojega obroka. V zameno jim je
potepuh povedal, kje so cariniki, ki bi
lahko pregledovali sode. Tihotapci so se
zahvalili in odšli naprej po poti, ki je
vodila v dokaj strm hrib. Ker konji niso
zmogli sami vleči voza v hrib, so trije
tihotapci sestopili z voza in ga potiskali.
Tako so čez nekaj časa uspeli premagati
kar hud vzpon. Bili so že na pol poti, ko so
zagledali potepuškega psa. Vzeli so ga na
voz, mu dali jesti in piti ter se odpeljali
naprej proti Ljubljani. Kmalu so naleteli
na prvo carino, kjer je vojak pristopil k
vozu ter vprašal, kaj tovorijo v sodih.
Voznik je odgovoril, da prevažajo vino.
Ker je vojak videl, da je voznik živčen, je
ukazal, naj dokažejo, da je v sodih res
vino. Drugi vojak je vzel kozarec, šel do
sodov, odprl pipo na njih in tako ugotovil,
da je v njih res vino. To je povedal
poveljniku in ta jih je spustil naprej.

Tihotapci so si oddahnili, saj niso bili
prepričani, da bo lažna stranica z vinom
delovala. Preden so prišli v mesto, so na
hribu opazili vislice in zraven napis, na
katerem je pisalo: »To čaka vsakogar, ki
podpira protestantizem.« Ob tem napisu
so se ustrašili, ampak so verjeli, da jih ne
bodo odkrili. Tako so nadaljevali pot proti
mestu, ki je bilo oddaljeno samo še slabih
500 metrov. Ko so prišli skozi mestna
vrata, so opazili, da v mestu razsaja kuga.
Hitro
so
usmerili
konje
proti
protestantski cerkvi, kjer jih je čakal
Primož Trubar s svojo dolgo brado. V
naglici so raztovorili knjige in jih začeli
dajati iz sodov. Pri enem sodu pa tesnilo
ni dobro držalo, zato se je vino razlilo po
šestih knjigah, ki jih je Trubar potem
zamolčal. Tihotapci so dobili plačilo, nato
pa so odšli iz mesta. Ravno, ko so šli mimo
mestnih vrat, so jih začeli loviti vojaki, ki
so izvedeli, da so tihotapili protestantske
knjige. Tihotapci so se pognali v dir v
upanju, da bodo zbežali, in tudi bi, če jim
ne bi prišli na pot vojaki, ki so jih poprej
ustavili in preverjali, kaj imajo v sodih.
Tako so jih ujeli in odpeljali v zapor.
Ko je Primož Trubar odhajal iz Ljubljane
v Nemčijo, je šel mimo vislic in zagledal
vse štiri tihotapce, kako so viseli na
vislicah. Začel je moliti za njih, da bi
prišli v nebesa in si mislil, da hudič
zmaguje.
Klemen Novak, 9. a
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Slovenski protestantje za mizo
Nekega večera sem se globoko utopila v
svoje misli in razmišljala, od kod sploh
izvira slovenski jezik. Zakaj so črke
takšne, kot so? Zakaj je črka A kot
narobe obrnjena streha? Zakaj je črka J
kot ročaj dežnika? Od kod sploh
slovenska slovnica? Zaspala sem in se
poglobila v svoje sanje ter dobila
odgovore na svoja vprašanja.
Pristala sem v velikem gozdu, ki je imel
globoko luknjo. V njej sem zagledala tri
slovenske protestante, o katerih sem
lahko le sanjala, da jih bom kdaj videla.
Sedeli so za ogromno mizo in klepetali o
svoji preteklosti in življenju. Na skrivaj
sem jih gledala in poslušala.
»Se spomnita fanta, kaj vse smo morali
dati čez, da imamo, kar imamo? V
Ljubljani sem s pridigami razširjal
protestantsko vero, vendar me ljudje
niso hoteli poslušati. Pregnali so me,
vendar sem se vrnil z zakladom vseh
zakladov. Ljudi sem hotel naučiti brati in
pisati, zato sem leta 1550 napisal dve in
hkrati tudi prvi dve slovenski knjigi
Abecednik in Katekizem. V Katekizmu so
bila verska vprašanja in odgovori,
Abecednik pa sem napisal, da bi se ljudje
naučili brati in pisati. To je bilo sicer bolj
zahtevno, saj so bila tudi že prej narečja
in nisem vedel, kako naj napišem, da me
bodo ljudje razumeli. Kljub temu, da me
niso hoteli poslušati, sem bil dokaj
vztrajen, trd, samozavesten in zelo
vzkipljiv. Se spomnita, da je v kraj prišla
tudi kuga in so se ljudje začeli množično
preseljevati in hkrati mi je umrla tudi
žena Barbara? ker so me vsi zapustili,
sem na koncu odšel tudi jaz.« Primož

Trubar je zelo pripomogel k slovenščini in
razvoju slovenskega jezika.
Potem pa sta bila tam Še Adam Bohorič
in Jurij Dalmatin. Adam Bohorič se je
rodil v okolici Brestanice, kar pa mi je bilo
zelo zanimivo, saj tudi sama prihajam od
tam. Napisal je prvo slovensko slovnico
Zimske urice in to v latinščini, ki so bile
kasneje tudi prevedene. Bil je slovenski
protestant, slovničar in šolnik. Bil je
vodja šole v Krškem in pa ravnatelj
stanovske šole v Ljubljani. Bil je učitelj
Jurija Dalmatina in opazil, da je fant zelo
talentiran in pameten. Bil je teolog,
slovničar in prevajalec celotne Biblije, ki
je bila pretihotapljena v Slovenijo v sodih
in natisnjena v 1500 izvodih. Z ženo
Barbaro sta imela šest otrok, vendar so
na žalost vsi umrli že pred svojim očetom.
Tako doživeto so pripovedovali o svojem
življenju in preteklosti, da sem si prav
predstavljala, kaj vse so morali dati čez.
Počasi sem se prebudila iz sanj in kar
naenkrat sem imela v rokah Sveto pismo.
Te sanje si bom za vedno zapomnila in bolj
cenila njihov trud, kaj vse so naredili za
slovenščino in slovenski jezik na sploh.
Spomnila sem se tudi, da je s tem že
začel Martin Luther, ki je hotel
preprostost cerkve in da bi vsak narod
prebiral Sveto pismo v svojem jeziku in
se po njem tudi ravnal.
Danes so črke drugačne, besede malo
spremenjene in jezik drugačen. Ampak
jezik, živa stvar, diha z narodom, ki ga
govori ter zapisuje.
Klara Drstvenšek, 9. a
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Primož Trubar
V sebi bil je zelo goreč,
slovenski rod poučit želeč,
Primož Trubar se za nas je žrtvoval,
v slovenskem jeziku potencial prepoznal.
Danes so ga hvalili,
jutri preganjali,
kljub temu za slovenščino in za znanje se je zavzemal
in čeprav veliko pohval ni prejemal,
odnehal ni,
zato še danes spomin nanj živi.
Veliko noči je prebedel,
nad veliko knjigami ždel,
ker v krščanstvu knjig ni bilo,
nam dal jih je protestantizem,
od Trubarja Abecednik in Katekizem.
Res se na poti zapletel je v mnoge prepire,
sprožil mnoge nemire
in na mestu želel obstati,
a nehal ni rešitev iskati,
se predati,
in po tem se da ga prepoznati.
Tudi v Nemčijo so ga izgnali,
zapustili in pregnali,
a vedno je ostal zagnan,
svojemu rodu, domovini predan.
Je želel doseči
in je dosegel,
želel uspeti
in je uspel,
se za slovenski narod zavzel.
Anja Pirc, 9. a
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Dnevnik Trubarjeve Barbare

Brestanica, 29. 9. 2017
Vem, da bi se v svojem dnevniku morala
osredotočiti izključno nase, vendar
moram svoje misli izliti na papir, drugače
ne vem, kako bom nadaljevala. Saj nimam
nikogar drugega, razen teh praznih
nepopisanih strani, ki čakajo name in na
moje besede. Za to se moram zahvaliti
njemu, saj ne bi znala pisati, če se ne bi
spoznala. No, sicer morda mi tudi ne bi
bilo treba, ampak srečanja s Primožem
nikakor ne obžalujem. Čeprav je sedaj
takšen, kakršen je. Vem, da mu je v
resnici še vedno mar.
Ne pomnim, kdaj točno oziroma kaj ga je
tako spremenilo. Verjetno niz vseh
dogodkov, ki so mu, oziroma so nam vsem
napravili strašanske muke in bolečine.
Nikoli si nisem mislila, da bom morala v
izgnanstvo, saj po duši nisem nikakršna
upornica. Ampak to sem storila zanj, ker
vem, da bi on enako storil zame. Biti
prebežnik je naporno. Ne veš točno, pred
kom bežiš – pred ljudmi, ki imajo
drugačno mnenje in mišljenje kot ti, ali
pred svojimi dejanji, napakami, ki jih ne
obžaluješ?

pripravljena storiti vse. Vse, kar je
potrebno, in še več.
Seveda Primoža ni spremenil le beg pred
katoliško cerkvijo in drugimi nasprotniki.
Neizmerno sem ponosna, da je tistega
leta (1550) končno izdal knjigo, ki bo za
slovenski narod še kako pomembna. Sicer
pa je bilo tudi to zelo naporno. Vrtoglavo
iskanje tiskarja v Tübingenu ga je močno
izčrpalo, vendar se je na koncu njegov
trud obrestoval, saj je našel tiskarja, ki
je bil pripravljen natisniti njegovo knjigo.
Oba sta uporabila psevdonime, saj nam je
izid knjige, ki jo je napisal Rodoljub
Ilirski, prinesel mirnejše življenje, kot če
bi jo bil napisal Primož Trubar.
Nič pa mi ni srca tako trgalo kot izraz na
njegovem obrazu, ko se je v njegovih
očeh zrcalil prizor nemarnosti ljudi.
Grozovita
dejanja
cerkve
in
protireformatorjev z namenom, da bi
zatrli
vsakega
izmed
podpornikov
reformacije. Ni jim (bilo) mar za
napredek, ki ga protestantje prinašajo,
kako širijo znanje in splošno pismenost
med ljudi. Luther je v Wittenbergu
opozarjal na njihove resnične napake,
vendar teh, čeprav zelo očitnih zmot,

A izkazalo se je, da je bilo vredno
pobegniti, saj bi drugače zgoreli skupaj z
našo hišo, našim domom. Sicer pa po
tolikih prebegih nisem več

niso bili pripravljeni priznati, kaj šele
obžalovati. A vedno so tu še drugačni
ljudje. Obstajajo tudi takšni, ki jim je
mar.

prepričana, če je dom hiša oziroma nek
kraj. Dom je družina in za svojo sem
Zelo sem vesela, da je Primož spoznal
Bohoriča in njegovega učenca Dalmatina.
Skupaj so in še bodo naredili veliko za
slovenski narod. Bohorič je s pomočjo

Krelja izpopolnil Primoževo pisavo, s
katero je že zapisal več knjig.
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Kljub vsemu se je sedaj zaprl vase. Ljudje
so ga (spet) nehali poslušati in povedala
sem mu, da je bil pregrob do njih, a on
drugače ne zna. Saj ne misli nič žalega in
jaz to vem. Kaj bi dala, da bi to vedeli in
razumeli tudi drugi.
Pri njem nedvomno najbolj občudujem
njegovo voljo in vztrajnost. Življenje,
svet ga je že tolikokrat zavrnil, a on se je
odločil, da gre dalje. Še vedno piše knjige
in še kar pridiga, tudi če le za tisto borno
peščico ljudi, ki ga še posluša. Uči dobre
in življenjske stvari. Zavzema se za
splošno uvedbo šolstva in stoji za tem, da
bi se vsak mogel/moral naučiti pisati in

brati. Tudi jaz se zavedam pomembnosti
tega.
Včeraj pa se je zgodovina po delčkih
začela ponavljati. Povedal mi je, da bomo
morali spet bežati. Za svojo družino bi
storila vse, ampak čutim, da mi zdravje
močno peša. Ne vem, kako dolgo bom še.
Nočem oditi, ne še. Moji otroci me
potrebujejo, Primož me potrebuje.
Trudim se.
A če bo to ostal zadnji zapis v mojem
dnevniku, bo vsaj jasno zakaj. In vedite,
da verjamem v dobro.
Tinkara Robek, 9. a

Slovenski protestantje za mizo
Zbudila sem se v čisto drugačnem kraju.
Ko sem pogledala skozi okno, sem na
ulicah videla ljudi, ki so se drugače
pogovarjali, njihova oblačila pa sploh niso
bila podobna današnjim.
V šoku sem se odpravila iz hiše, ki mi je
bila nepoznana. Bila je hladna in
zapuščena, sicer podobna vsem hišam, ki
so bile postavljene ena zraven druge,
ločila pa jih je ozka ulica, s cesto,
položeno iz kamnov. Ko sem stekla skozi
vrata hiše, me je ulica spominjala na tisto
iz filma, ki smo ga gledali pri pouku
slovenščine, Heretik. Šele takrat se mi je
posvetilo, da sem se zbudila v obdobju 16.
stoletja. Sicer nisem vedela, kako sem tja
prispela, vedela pa sem, da je to čas, ko
smo Slovenci dobili prvo tiskano knjigo, ki
jo je napisal Primož Trubar. Tako sem
zgubljena tavala po ozki ulici, ko sem
nenadoma slišala gospe, ki se pogovarjajo
o prihodu Primoža Trubarja in srečanju,
ki ga bodo danes imeli vsi možje, ki so bili
pomembni za razvoj slovenščine. Slišala

sem le govorice, kje naj bi to bilo, vendar
sem se kljub temu zvečer vtihotapila v
hišo Primoža Trubarja. Skrila sem se v
omaro in priprla vrata, nakar so skozi
vrata vstopili možje, ki sem jih takoj
prepoznala. Za mizo so sedli Primož
Trubar, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin in
Sebastjan Krelj. Skozi špranjo v omari
sem kukala v prostor, kjer so sedeli, in si
vsakega podrobno ogledala. Na začetku
pogovora so stresali šale, ki jih nisem
najbolje razumela, sicer pa so govorili
tako, da sem vedela, o čem teče pogovor,
čeprav so besede bile nekoliko drugačne.
Nato so se začeli pogovarjati o pomenu
našega jezika v tistih časih. Primož se je
malo pohvalil s tem, da je napisal
Katekizem in Abecednik, Adam in
Sebastjan pa sta delala načrte za pisavo
bohoričico. Jurij je bil večino časa bolj
tih. Videlo se je, da mu je bilo nerodno,
ker je bil nekoliko mlajši. Ampak iz šole
vem, da je bil tudi on pomemben za naš
jezik, saj je napisal celoten prevod
Biblije. Goreče so govorili o tem, da sta
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izobrazba in pa pismenost pomembni.
Pogovarjali so se še o veliko drugih
stvareh, vendar si vseh nisem zapomnila.
Ko so se poslovili in odšli, sem zlezla iz
omare in spet poiskala hišo, v kateri sem
se zbudila. Ker sem bila zelo utrujena,
sem sedla v kot in zaspala, naslednje
jutro pa sem se zbudila doma v svoji
postelji. Vse mi je bilo čudno, vendar sem
bila vesela, da sem spet doma.

V tem potovanju v preteklost sem lahko
videla težko življenje in pomembnost
slovenskega jezika in njegovega razvoja.
Zdi pa se mi, da je jezik zelo pomemben,
ker ne glede na to, kako smo si različni
med sabo, imamo nekaj skupnega, in to je
jezik, kar se mi zdi izjemno dragoceno.
Maja Zakšek, 9. a

Karin Škoberne, 3. a
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Adam Bohorič je nadomestil našo učiteljico slovenščine

Bilo je čisto običajno jutro in čisto
običajen dan. Zjutraj sem se, kot vsak
učenec, z muko odpravila v šolo. Zmeraj
je vse enako. Enaki stoli, mize, učitelji ...
Skratka vse. Bil je četrtek in prvo uro
smo imeli slovenščino. Učiteljica nam je
že prejšnji dan razložila, da je ne bo in da
bomo imeli nadomestnega učitelja oz.
učiteljico. Vsi smo predvidevali, da bomo
delali naloge v delovnem zvezku ali kaj

“Ime mi je Adam Bohorič,” se je zaslišalo
in nekdo v zadnji vrsti se je zasmejal.
Tedaj se mi je posvetilo, od kod ga
poznam, a vseeno mu nisem popolnoma
verjela. Bohorič se je začel gladiti po
svoji bradi in nadaljeval: “Vidim, da mi ne
verjamete, a vseeno se spodobi, da na
začetku ure vstanete in pozdravite
učitelja. Tako je bilo vsaj v časih mojega
poučevanja!” Razgledal se je po razredu

podobnega. A še isto sekundo, ko smo
vstopili v razred, smo pred tablo zagledali

in bil videti razočaran. “Kot slišim (in
vidim), precej zanemarjate naš jezik,

starejšega gospoda.

slovenščino. To ni dobro. A veste, koliko
truda je bilo vloženega vanjo, da jo danes
lahko govorite? Pisavo, kot vidim, imate
drugo, jezik se je spremenil in odnos
tudi.” Vame se je priplazil občutek krivde.
“Le cenite svoj jezik, učenci, saj je
edinstven. Imamo dvojino, ki ni ravno
pogosta. Pa vsa ta narečja in lepe besede!
Veste, včasih so slovenščino precej
zanemarjali, saj je bila jezik kmetov in
nihče ni znal pisati in brati, no, skoraj
nihče, medtem ko vi znate. Zahvala gre

Potihoma smo šli k svojim mizam ter sedli
na stole. Po razredu je odmeval šepet in
vse oči so bile usmerjene proti
nadomestnemu učitelju. Zdel se mi je
nekam znan, pa čeprav ga nisem še nikoli
videla. Zazdelo se mi je, da bo današnja
ura slovenščine še bolj dolgočasna in
nezanimiva kot ponavadi, saj je bil gospod
že starejši. Sedli smo in se spraševali o
njem. On pa nas je, kot da to ni nič
nenavadnega, kar gledal, zato
sklepala, da je tega že navajen.

sem

“No, ali se tako pozdravi svojega
učitelja?” čez čas zadoni njegov glas. Mi
smo ga še naprej gledali, rekel ni nihče od
nas nič. Gospod je zmajal s svojo sivo
glavo, medtem ko se je sprehajal pred
tablo. “Prepričan sem, da se sprašujete,
kdo sem,” je rekel in stopil pred
učiteljičino mizo. Ves razred je molčal
kot še nikoli. Še črička bi lahko slišal peti.

meni in vsem drugim ljudem, ki so se zanjo
trudili, mnogi so bili tudi pregnani in
zasramovani. In vse to samo zato, da bi
bilo predvsem vam in vašim potomcem
lažje. Zapomnite si to!” Postalo mi je
hudo, da sem tako zaničevala svoj jezik.
“Zdaj bom šel. Zapomnite si moje
besede!” je rekel in odšel. Res ne vem, če
je to res bil Adam Bohorič, a je imel prav.

Slovenščina je res edinstven in prekrasen
jezik, ki se še razvija. Je živa stvar, ki jo
je treba negovati in zanjo skrbeti, da bo
doživela svoj popolni razcvet. Res je, da
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ni najbolj poznana na svetu in je ne govori
toliko ljudi kot angleščino, a je vseeno
posebna. Treba jo je ceniti, saj je zanjo,
kot je že povedal Adam Bohorič, bilo
potrebno veliko mož, da danes ne
govorimo nemško. Oni so vse nezapisane
besede položili na papir, ko drugim ni bilo

mar. A njim je bilo in za to bi jim morali
vsi reči: »Hvala za vaš trud.«

Anja Pirc, 9. a

Tihotapci slovenskih knjig
Glasi se leto 1550. Primož Trubar je v
Tübingenu dal natisniti izdaje prvih
slovenskih knjig in jih mora neopaženo
izročiti deželi, ki ji pripadajo.

Danes sem prijel delo. S svojim konjem
in vozom moram spraviti robo iz
Tübingena do Kranjske. Saj sem
tovornik, to naj bi bila moja služba, samo
tokrat, tokrat je pa druga zgodba.
Zaradi nove vere je zdaj velik strah po
deželi Nemški in jaz imam nalogo,
pretihotapiti kup natisov knjig z vsebino
nove vere. Saj bi delo odklonil, če ne bi
dobil trikrat večjega plačila kot
običajno.

Zunaj je hladno jutro. Luna je ožarčila
meglico in dala umazani, mračni ulici
občutek spokojnosti. Pridem do tiskarne
in ustavim konje. Jaz in moj prijatelj, s
katerim delam že 11 let, stopiva do vrat
in narahlo potrkava. Odpre nama gospod
nizke postave in naju lepo sprejme v svoj
dom. Tam je še en moški. Po mojem
védenju naj bi to bil pisatelj sam. Dobiva
navodilo, kako opraviti delo, in počasi
naloživa kup, meni se zdi 150 knjig, v
vinske sode. Čeprav je delo potekalo

relativno hitro, sem se zelo osredotočil
na pisatelja. Bil je redkobeseden, njegov
izraz na obrazu je kazal na mučno
preteklost
in
trmast
značaj.
S
prijateljem sva imela še par sodov,
napolnjenih z vinom, v primeru, če
naletiva na pregledovalce.
In pot se je začela. Prvi dnevi so minili
zelo mirno. Mogoče malo preveč. Bilo je
nekega zloveščega jutra. Temni oblaki, ki
so objemali jutranje sonce, so vzbujali
občutek groze in za tisti dan pustili
globok pečat na meni. Najina pot je vodila
skozi avstrijsko vasico, kjer so ravno
izvajali pranje »krive« vere. Šla sva mimo
kupa knjig, ki so ga ravno nameravali
prižgati. Zraven je bila krčma in ker sva
bila utrujena, sva se odločila, da bova tam
malo posedla. Gledala sva, kako je ogenj
zbadal knjige. Ne pretiravam, ko rečem,
da sem živega hudiča videl v ognju. Po
tem, meni žalostnem dogodku, sva se
odpravila nazaj na pot. Kranjska je bila le
še par dni potovanja stran. Hitro sva
zagledala nadzornike. Upala sva, da do
tega ne bo prišlo. Ustavijo naju. Veva, da
bi, če bi odkrili, kaj v resnici tihotapiva, s
tem
na
mestu
izgubila
glave.
Pregledovalec je, hvala bogu, odprl samo
sod z vinom. Pozdravil naju je in sva
nadaljevala pot. Prispela sva do Kranjske
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nekaj dni kasneje pozno ponoči. Srečala
sva se stremi gospodi in jim izročila
knjige. Šla sva takoj nazaj na Nemško z
mirnima dušama.

katerih so zapisani temelji slovenske
pisave, ki jo uporabljamo danes. Za naš
narod je bil to zelo pomemben dogodek.
Maj Brinovec, 9. a

Slovenci so tako dobili prvi slovenski
tiskani knjigi, Abecednik in Katekizem, v

V odsevu peresa

Pero; pero, ki piše
in misli skozi črnilo naslika na papir.
Vsebina napačnega črnila stane glave
in pero in črnilo sta le ladja in voda,
kaj v resnici so »neprave misli« napačne v svetu.
Želja po barvi na papirju učenjakov hrepeni iz obupa,
ko napake pred bogom so največje
in se lepijo na oči navadnih smrtnikov.
Besede; prazen zrak,
ki v Trubarjevih mislih odmeva,
kajti bližanje z ljudstvom da praznemu zraku pomen
in to, da da ljudskemu človeku razlog, da je, odseva
tisto, kar človek je lahko,
ko se prazni zrak preobrazi v črnilo,
v katerem raztopina da človekovemu »biti« »zato«.

Maj Brinovec, 9. a

Špela Vasiljevič, 9. a
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Slovenski protestantje za mizo
Danes, v četrtek, so se zbrali štirje
protestantje. Adam Bohorič, ki je prišel
z nemškega, Jurij Dalmatin, Sebastijan
Krelj in Primož Trubar. Pogovarjajo se o
svojih delih in dosežkih.
»No, prijatelji Jurij, kako ti gre
prevajanje Biblije?« je vprašal Adam. »V
redu, hvala, učitelj. Ravno sem prevedel
polovico knjige, tako da računam, da bo
prevedena do konca v kakšnem tednu ali
dveh. Drugače mi gre pa v redu, hvala,«
mu odvrne. »Slišal sem, da so vaše Zimske
urice bile prava uspešnica.« »Res so bile.
Zdaj bo vsak kmet ali meščan znal brati
ali pisati, tako da sem kar ponosen. In
seveda, se je treba zahvaliti našemu
tiskarju.« »Seveda, saj brez njega tudi
mojega Katekizma in Abecednika ne bi
bilo ter še drugih pesmi, ki sem jih
napisal.« »I, ne smemo pozabiti na Ta

evangelij svetega Matevža,« je dejal
Sebastijan. »Seveda. Le kako bi lahko
pozabil na to knjigo,« mu odvrne Trubar.
»Zelo sem se namučil, da sem jo napisal.
Še žena Barbara se je jezila, zakaj nič
nisem spal in če sem čisto pozabil nanjo
in ali imam raje knjige kot pa njo. Seveda
sem jo na njeno željo dokaj hitro
zaključil, samo da ne bi več poslušal
njenega prigovarjanja. Še celo otroka sta
se že začela jeziti name, da samo za
knjigo visim in pišem. Po tem sem jo hitro
odnesel k tiskarju in čez nekaj tednov
sem prvi izvod že imel doma.«
To je bil njihov pogovor tistega četrtka
lepega pomladnega dne. Dobili se še bodo
čez kakšen teden ali dva.
Miha Rostohar, 9. a

Žiga Zupanc, 9. a
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Tihotapci slovenskih knjig
Nekega dne leta tisoč petsto osem sem

še

se rodil jaz, Primož Trubar. Kot priden
učenec sem že v zgodnjih letih bil zelo

protestantske knjige ni dovoljeno. Najti
moram dovolj pogumnega tiskarja, ki bo

nadarjen.

natisnil ti dve knjigi. Kmalu sem našel
dovolj pogumnega. Svetoval mi je, naj si
zakrijem identiteto tako, kot je on
napisal lažen kraj. Na voljo mi je dal dve

Odločil sem se, da naše ljudstvo
potrebuje naše knjige. Naš jezik je enako
vreden ostalim. Ampak knjige lahko
berejo samo izobraženi ljudje, zato bom
napisal Abecednik in potem se bodo
neizobraženi ljudje naučili brati in bodo
lahko brali tudi Katekizem. Bolje, da kar
začnem pisati. Sedel sem za mizo, si
položil grelno opeko na noge in začel s
pisanjem prve knjige. Na začetku nisem
vedel, v katerem narečju naj pišem.
Odločil sem se, da bom uporabil
ljubljanski knjižni jezik. Izogibal sem se
tujih besed na primer nemških, ki smo jih
prevzeli. Tako sem se poglobil v pisanje
knjige, da nisem slišal ničesar okoli sebe.
Prišla je Barbara in zamenjala grelno
opeko, bila je že skoraj tako hladna kot
led. Položila mi je novo pod noge in začutil
sem novo toploto, ki mi gre skozi noge in
telo. Bila je že pomlad. Rekel sem si: «To
moram še letos napisati.« Začel sem
pisati hitreje. Po dolgem času sem napisal
obe, Abecednik in Katekizem. Mislil sem
si: »To ne bosta edini knjigi, če bo le
možno, jih bom napisal več in tudi drugi
pisatelji jih bodo, saj jih bodo moje
knjige spodbudile.« Zdaj jih moram samo

natisniti.

Ampak

kje?

Natisniti

imeni. Izbral sem tistega, ki mi je
ustrezal: Rodoljub Ilirski. Ko sem prišel
domov, sem rekel Barbari, da bo treba
malo manj zapravljati, da bom lahko
plačal za knjige. Izdihnila je in rekla:
»Bomo že kako.« Plačal sem za knjige, a
imel bom problem. Saj jih moram nekako
spraviti do Ljubljane. Domislil sem se
nečesa. Lahko bi jih skril v sode. Saj
gotovo ne bodo gledali, kaj je notri. S
kočijo sem odšel proti Ljubljani. Ustavili
so me, pregledali so voz. Ali sem imel
srečo? Na srečo niso gledali po sodih.
S knjigami sem prišel v Ljubljano. Prinesel
sem jih na mizo in rekel: »Tukaj se boste
lahko naučili brati, protestanti moji. To
so prve slovenske knjige in zelo sem
ponosen na njih.«
In tako sem leta 1550 napisal prvi dve
slovenski knjigi, da bi se Slovenci naučili
brati.
Urban Šerbec, 9. a
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Rajhenburški grad
Na rečni gladini podoba odseva,
na skalnem pomolu mogočni grad sameva.
V mislih se mi njegova zgodovina prepleta,
v kraju pa nova prihodnost odmeva.
Tlačani so ga z vso močjo gradili,
po hribu kamenje nosili.
Potrebovali so še vodo in blato,
da so lahko zgradili graščino bogato.
Po njem se je sprehajala grajska gospoda,
ki sta jim bili glavna skrb hrana in svoboda.
Ko je rajhenburški rod zamrl,
je grad v tišini se zaprl.
V grajski kapeli so trapisti molili
in tam vsak dan vztrajno zvonili.
Delali so odlično čokolado in sir,
morali pa so imeti čisti mir.

Pia Šturbej, 3. a

Kasneje so Nemci trapiste pregnali
in veliko Slovencev v taborišča izgnali.
Po vojni kot ženski zapor nam je služil
in tako žalostni del svoje zgodovine zaključil.
Grad je dolga leta času kljuboval,
kljub manjšim popravilom v slabem stanju je ostal.
Končno prišla so dobra leta
in gradu dobro se obeta.
Zdaj temeljito prenovljen
vsem nam služi v nov namen.
Muzejske zbirke so bogate,
poročna koračnica pa odmeva čez trate.
Ana Sluga, 7. a
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Izgubljenec
»Kaj delam tukaj? Kaj za vraga delam
tukaj?!«
Bistvo je videl v beli steni, v katero je

o prisotnosti. Tako sedi in čaka odgovor
nekoga, za katerega verjame, da ni
resničen.

zaljubljeno gledal. Vedno slišimo zgodbe
o uspehu in slavi, nikoli pa ne o trdnem
padcu na tla ali velike izgube.

Mrmral si je nekaj. Mogoče pesem,
pripoved, ki mu je blizu.

»Ha, saj še sam ne vem! Sam ne vem, kako

dobi odgovor.

sem prišel sem, ali pa sem vedno spadal
sem. Kdo bi vedel?«
Pogovarjal se je sam s sabo. Kot da se je
izgubil in se skuša najti, kot deklica, ki
izgubi svojo želvo.
Bil je lepo oblečen. Črn suknjič in obleka
ga nista izdajala za takega, kakor se je
videl v tistem trenutku. K temu lahko
dodamo nove čevlje in na sveže urejena
frizura. Na videz je dajal vtis urejenega,
vzvišenega človeka z urejenim življenjem.
»Saj vem, ampak moram skrbeti za sebe
in ugotoviti … ugotoviti, kdo sploh sem.
Hahahahaha …«
Smejal se je, kot da je slišal zelo dobro
šalo, le da se je smejal samemu sebi, kot
nekakšen norec.
»Poglej se!«
»Kaj?! Kdo je to rekel?!«
»Mene bi bilo sram,« spet sliši.
Ne ve, ali je glas resničen, ali se mu samo
meša, kar sam ve, da ne bi bilo nič novega.
»Prikaži se! Če ne; če ne, če ne veš, kaj
bo!« Reče z nesigurnostjo, medtem ko
sklenjen leži na hladnih tleh in se trese.
Z rokami se je držal, kot da se je objemal
in ljubil edino osebo, za katero je siguren

»Težko boš verjel, če ti povem,« končno

Vstane in se najde v nekakšnem zaodrju.
Ne misli si veliko o tem in se obnaša, kot
da je cel čas tam sedel.
»Preizkusi me!«
Noge vroče, a breztežne, kot plamen.
Oči hladne, a tekoče, kot ledena voda.
Nekako ga je to ravnovesje držalo pri
zavesti, katero je izgubljal z vsakim
gibom.
»Res ne vem, če je to pametno.«
»Daj!«
Sledil je molk. Smrten molk, ki ga je
razžiral od znotraj navzven.
»Jaz sem ti.«
Takoj se je streznil in kot z vlivom jekla
v kosti je pest potopil v ogledalo zraven
njega. Zgrudil se je na mizico. Z roke mu
je curljala vroča rdeča kri in grela tla.
»Kako misliš, da si jaz?« vpraša v
bolečinah.
»Jaz sem del tvoje zavesti. Vedno sem bil
tukaj. Zdaj imam nalogo poskrbeti, da
varno preideš na drugo stran.«
»Ali ima del moje zavesti ime?«
»Lahko mi rečeš Bog.«
45

Čeprav na pogled šokantna trditev, se je
izzval, kot da je tega vajen.
Spet molk. Bolečina je šla v pozabo že
dolgo časa, če je to sploh čas, o katerem
govorimo.

Glavo je zabil v steno s tako močjo, da je
naredil luknjo. Ob spoznanju, da ga nič ne
boli, si v jezi odpne suknjič, da bi lažje
dihal.
»Kaj te muči?«

Seveda je to vprašanje nasprotovalo
njegovem izgledu.

»Vse! Hotel sem pozabiti s pijačo, ampak
ni šlo! Zatrl sem svoje težave v sebe in so
enkrat samo počile iz mene! Nisem mogel!
Med vožnjo sem zagledal tovornjak, ki je
prehitro
peljal.
Izkoristil
sem
priložnost!«

»In zakaj me sprašuješ taka nesmiselna
vprašanja?!«

»No, poglobiva se v stvar, drugače ne bo
šlo. Kako si se videl v življenju?«

»Niso nesmiselna, ker so nujna.«

»Ne vem. Mama mi je umrla ob porodu.
Menda so bile njene zadnje besede
mojemu očetu »Naj ima ptice in škornje.«

»Kaj te muči?«
»Kaj, kaj me muči? Nič. Zakaj bi tako
mislil?«

»Zakaj pa to? Kaj za … sploh delam
tukaj?!«
»Prestopil boš na drugo stran. To morava
opraviti.«
»Kaj?! Mrtev sem?! Kaj, kaj, kaj … kako?!«
Zgrabila ga je panika. Ni mogel več tako
dalje. Vse mu je prišlo nazaj. Vsega se
spomni.
»Jaz, jaz, jaz … bila je nesreča!
»Je bila?«
»Bil, bil, bil … sem na cesti! Videl sem, sem
tovornjak!«
»In imel si se možnost umakniti. In zakaj
se nisi?«
»Ne, ne vem! Ne, ne! Ne! Ne! Ne! …«
Z vsako besedo je bolj divje skakal in se
držal za lase. V očeh je imel lesk, s
katerim je zlovešče streljal s pogledom.
»Dovolj sem imel! Hotel sem to končati in
končal jo bom tudi zdaj!«

Ta stavek sem si celo življenje govoril in
nekako nikoli nisem vedel, kaj pomeni.
Imel sem dekle, ki me je pred dogodkom
pustila. Mogoče sem bil zato potrt.«
»Potrt že. Samomorilen pa ne.«
»Z očetom nisem imel kaj prida odnosov.
Nisva se razumela. Rekel mi je, da sem
preveč podoben mami. Mogoče ima prav,
mogoče ne. Enkrat mi je rekel, da sta
imela z mamo težek odnos pred mojim
rojstvom. Mogoče zato gleda na mamo
negativno.«
»Mogoče že, ampak mora biti nekaj več
kot le slabi odnosi z očetom. Si imel kaj
starih staršev?«
»Poznal sem jih le po mami. Bili so
prijetni. Rekli so mi, da imajo občutek,
kot da imajo spet otroke. To me je vedno
nasmehnilo. Vsaj nekaj.«
»Kaj pa prijatelji? Čisto osamljen pa
medna nisi bil?«
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»Imel sem prijatelje. Le enkrat sem jih
čez noč izgubil. Imel sem želje, ideje,
misli in oni niso hoteli biti del njih. Mislim,
da nisem bil čisto razumljen nasploh.
Mogoče še ena lastnost, ki jo imam po
mami.«
Okolje se je spremenilo v dolg hodnik. Ne
da bi se zmenil, je nadaljeval obstajati v
brezčasju.
»Hotel sem postati umetnik: slikar.
Nekako me ni noben podpiral in tudi ideje,
ki sem jih imel, se niso prikupile ljudem.«
»Zanimivo.«
»Ja, je. Mislil sem, da se mi obeta dobra
prihodnost, ampak me še v srednjo
umetniško šolo niso sprejeli. Obupan sem
šel v srednjo ekonomsko šolo, ki sem jo
tudi doštudiral, po želji očeta seveda.
Tako sem se nesrečno zaposlil v
oglaševanju.«
»Si umetniško žilo tudi podedoval po
mami?«
»Mislim da. Oče je omenil, da je rada
pisala v mladosti. Enkrat sem celo
pogledal v njen dnevnik in sem videl; sem
videl. O ne, ne …«
»Kaj si videl?«
»Videl sem, kaj pomenijo »ptice in
škornji«!«

Zapisala je: »Moder mož v škornjih mi je
vnel srce z ljubeznijo, ki jo nesejo ptice.«
Vse mi je jasno!«
»Kaj?!« je bil končno vznemirjen glas.
»Škornji so, so … modrost! Ptice so, so …
ljubezen! To mi je življenje dalo in jaz
sem vse zapravil! Zato sem končal svoje
življenje. Ker sem zapravil edino vredno
stvar, ki mi je bila dana!«
Zgrudil se je na tla. Po dolgem sedenju je
hladen kot led vstal in začel hoditi
navzdol po hodniku.
»Vse imaš: svet ti posodi ptice in par
škornjev.«
Korak mu je bil počasen,
enakomeren in odločen.

toda

»Hej, kam si namenjen?« je zaslišal glas
za seboj. »Kaj te žene na pot?«
»Jaz sem svoje zapravil, ne bo je še kdo
drug.«
S temi besedami se je ustavil. Izžareval
je srečo in ljubezen, katere v svojem
življenju ni bil deležen. V njem rojeno
sonce se je sesedlo samo vase. Podaril je
ptice in par škornjev otroku, še vedno
ujetem v času njegovega doma.
»V pepel se mi je sesulo telo. Srečen sem.
Umrl bom zdaj!«

»Povej kaj? Kaj?«
Maj Brinovec, 9. a
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Neverjetne sanje
Prejšnjo sredo je zunaj sijalo sonce. Tine
je zjutraj legel na travo pod jablano ter
Otroci pa so mu povedali, da je tam steklo
zaprl oči.
in lahko prideš samo noter, ven pa ne.
Tine je v steklo metal snežne kepe, veje
Ko je zaspal, se je znašel v temačnem
in kamenčke, a stekla ni razbil. Sedel je
gozdu. Klical je svoje sorodnike, a nihče
in jokal, ker morda nikoli več ne bo videl
se mu ni oglasil. Tekal je po gozdu in zdelo
svojih prijateljev in družine. Žal mu je
se mu je, kot da ves čas teče po isti poti.
bilo, ker ni poslušal ribice.
Tekel je, dokler se ni utrudil.
Nenadoma ga je kepa zadela v glavo in
Kmalu je zaslišal potok. Stekel je k
prebudil se je iz groznih sanj. Ležal je
potoku ter si zmočil obraz. Malo je popil
pod jablano in odprl oči. Sonce je bilo kar
in zagledal mavrični slap ter na vrhu
visoko na nebu. Čebele in čmrlji so
zlato-belo ribico. Stekel je z vso močjo,
obletavali listje in sadeže, mravlje so se
ki jo je še imel, do ribice. Ribica mu je
v kolonah sprehajale po deblu gor in dol,
rekla, naj se spusti po tem mavričnem
ena kolona proti vrhu, druga proti zemlji.
slapu. Tine je samo strmel vanjo in po
Zapihal je lahen vetrc. Listje je zašumelo.
premoru
končno
spregovoril
z
To je bila glasba, ki jo je poslušal najraje.
vprašanjem, če ona govori. Tine se je še
Zažvižgalo je skozi vejevje, zatrepetali
nekaj časa čudil. Ko mu je ribica
so listi, zamigetala je svetloba sončnih
povedala, da je slap zelo zabaven vodni
žarkov, odprlo se je jasno nebo. Mama je
tobogan, se je odločil, da se bo spustil
Tineta poklicala na kosilo.
pod pogojem, da se ribica spusti z njim.
Ko sta se spustila, se je Tine na koncu
Tine je še ves zaspan odšel k mami in ji
odrinil od skale in pristala sta v jezeru, v
povedal svoje sanje.
katerega se je izlival slap. Tine se je ozrl
Tinkara Umek, 5. a
proti slapu in zagledal, da ima slap še eno
stran. Že je hotel iti skozi, pa ga je ribica
hitro ustavila. Začela mu je pripovedovati
legendo o tem slapu. Povedala mu je, da
katero koli živo bitje je šlo skozi slap, se
ni več nikoli vrnilo. Zato je ta gozd tako
temačen in brez bitij. Tine je bil
prepričan, da je to samo legenda, ki si jo
je izmislil stari dedek. Odšel je na drugo
stran in zagledal lepo zimsko deželo. Bilo
je veliko snega, snežakov in na stotine
otrok. Začel je delati snežake in kmalu je
dobil prijatelje. S prijatelji se je igral,
kepal ter se zelo zabaval. Potem pa jih je
vprašal, zakaj niso nikoli prišli na to stran
slapa.
Saša Radej, 8. a
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ANIMALS
Across:
2 – it lays eggs

Down:

4 – man's best friends

1 – it has a long neck

5 – the biggest land animal

2 – it meows

6 – it produces milk

3 – it's pink and fat

8 – it flies

4 – the biggest animal in history
7 – the king of animals
1

2
3

4

5
6

GESLO: __ __ __ __ __
7

Pia Marie Ružič,
Tim Breznikar,
Adelisa Jušić,
Hana Rika Sluga, 8. a
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