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UVODNIK 
 

Pozdravljeni, bralke in bralci Cajtenga! 
 

Jesen nam je postregla s čudovitimi, sončnimi dnevi, 
polnimi barv, jutranjih meglic, šelestečih drevesnih listov 
in prvega kostanja. Prekrasna narava je šolske novinarje 
oborožila s pozitivno energijo, z motivacijo in navdihom 
za delo. 
 

Pred vami je čisto prva izdaja glasila učencev Osnovne 
šole Adama Bohoriča Brestanica, ki so jo člani 
novinarskega krožka poimenovali preprosto Cajteng. 
 

Tokratna številka je jesensko obarvana, v njej pa si lahko 
preberete, kaj vse se je na naši šoli dogajalo v prvih dveh 
mesecih ter katera praznovanja, šege in navade so 
povezane z mesecem oktobrom. Predstavili vam bomo 
tudi novo učiteljico glasbe, go. Antonijo Germ in učitelja 
športa ter podaljšanega bivanja, g. Damjana Kosa. 
 

V našem glasilu si lahko preberete tudi, katere dejavnosti 
izvaja šolska skupnost, kam si želimo potovati, kaj radi 
beremo, o čem razmišljamo, katero žival smo izbrali za 
žival meseca in si ogledate likovne in literarne izdelke 
naših učencev. Na konec smo dodali tudi rubriko 
razvedrilo, ob kateri, upamo, se boste dodobra nasmejali.  
 

Želim vam sončno, pisano in razigrano jesen! 
 

  

Andreja Dvoršek, urednica 
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Knjiga, kam greš? 
V torek, 18. septembra 2018, smo na Osnovni šoli Adama Bohoriča Brestanica izvedli prvi 
kulturni dan v letošnjem šolskem letu. Poimenovali smo ga Knjiga, kam greš? Obiskal nas je 
poseben gost, g. Boštjan Gorenc – Pižama, ta dan pa je na naši šoli potekala tudi izmenjava 
knjig, ki se je izkazala za zelo uspešno, saj nam je uspelo izmenjati kar 250 knjig! V sodelovanju 
s Kulturnim domom Krško smo izmenjavo knjig v popoldanskem času nadaljevali na gradu 
Rajhenburg, kjer smo postavili svojo stojnico. 

Ob odprtju sezone bralne značke nam je tretjo šolsko uro popestril gospod Boštjan Gorenc – 
Pižama. Pripravil nam je nastop, ki se sklada z energijo v njegovih knjigah, torej z energijo 
desetletnika (kakor je tudi sam povedal). Na začetku nas je postavil pred najtežjo preizkušnjo 
našega šolanja – izvedli smo kviz o slovenskih pesnikih. Odrezali smo se kot hlod, odrezan z 
nožem za kruh, torej bolj slabo (dobro, da nas niso ocenjevali). Kviz je bil »odštekan«, kot bi 
rekel on. Nadaljeval je s slovenskimi pesniki in prvimi pesniškimi zbirkami. Potem je govoril o 
svojih delih in prevodih. Med drugim je prevedel Kapitana Gatnika, Gospoda Gnilca, Krive so 
zvezde, Čudo in še veliko drugih del. Pokazal nam je tudi svojo knjigo SLOLvenski klasiki in 
Cankarjev Moj lajf. Povedal nam je travmatično zgodbo o tem, kako je nastal njegov vzdevek 
Pižama. Na koncu mu je skoraj odpadla roka zaradi avtogramov, ki jih je moral napisati.  

        
Pia Marie Ružič in Stella Resnik, 9. a 

 

  

DOGAJALO SE JE … OKTOBRA 

Super je bilo, ko smo lahko kričali. 
Nikita, Mark, Žana, 2. a 

 

Fajn je bilo, ko je pokazal 
»fampirje«. 

Jakob, Kim, Žan, Katja, 2. a 
 

Meni je bilo lepo in zabavno. Najprej se je hecal, 
kasneje pa govoril zgodbe, da sem skoraj s klopi 
padel. Morali smo dokončati, kaj je mislila reči 

Grdina. Bilo je prezabavno zame. 
Filip, 5. a 

 
Bilo nama všeč, ker je bil gost zabaven in prijazen. Najbolj nama 
je bilo smešno, ko je govoril vice in ko je govoril o prvih knjigah. 

Anej in Kristian, 7. a 
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Dan šole: Živim zdravo, gibam z naravo 
  
Učenci Osnovne šole Adama Bohoriča smo se v soboto, 29. 9. 2018, udeležili naravoslovnega 
dne Živim zdravo, gibam z naravo, ki je bil posvečen gibanju, naravi in zdravju. 

Učenci, učitelji in tudi nekateri starši smo se odpravili na pohod na Grmado. Učenci od 1. do 
5. razreda so hodili po krajši, učenci od 6. do 9. razreda pa po daljši poti. 

Istega dne smo praznovali tudi 10. obletnico vključenosti v projekt Ekošola, zato smo, preden 
smo odšli na pohod, slovesno podpisali novo Ekolistino. 

Naravoslovni dan se je končal ob 12.30, potem pa smo veseli odšli domov. 
 

    Neja Pirc in Tinkara Umek, 6. a 
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Teden otroka 
 

V torek, 2. 10. 2018, so pri OŠ Adama Bohoriča potekale ustvarjalne delavnice in druženje 
otrok iz KS Brestanica, Senovo in Koprivnica. Otroci so lahko ustvarjali na naslednjih 
delavnicah: ptički iz volne, naš grad, pisane sovice, lovilci sanj, dišeči mošnjički, mavrični 
metulji, izdelaj si nakit, poslikava obraza. Naredili so slastne štručke, peli, plesali in se gibali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V sredo, 3. 10. 2018, je potekala košarkarska tekma učencev 3. triade.  Učenci od 7. do 9. 
razreda so sestavili tri ekipe, ki so se pomerile v košarki. Na koncu je zmagala ekipa, ki so jo 
sestavljali Oskar, Jan, Gašper, Anej in Tim.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Istega dne so popoldne potekale tudi »Pravljice v javorjevi senci«, ki so bile zaradi vremena 
prestavljene v OŠ Adama Bohoriča Brestanica. Slovenske ljudske pravljice so brale ga. 
Margareta Marjetič, ga. Mihaela Suvajčević, ga. Tjaša Rakar in učenka Neja Pirc. Pravljice je 
poslušalo 12 otrok. Po pravljicah je sledila še čajanka. 
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V četrtek, 4. 10. 2018, je potekal pohod po okolici Brestanice. Pohod je vodila članica DPM 
Brestanica Anica Samec. Na pohodu je udeležence prijetno presenetil  g. Jože Zidar. 

Suzana Robek 
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Opis meseca 
Mesec oktober je poznan po starem imenu vinotok ali kozoprsk. V naši sosednji Hrvaški se 
mesec oktober imenuje listopad. 

 

Pomembni dnevi v mesecu 
3. oktober – svetovni dan otrok 

5. oktober – svetovni dan učiteljev 

17. oktober – svetovni dan boja proti revščini 

26. oktober – dan državnosti      

31. oktober – dan reformacije 

 

Dan reformacije (31. 10.) 
• Dela prost dan. 
• Obeležujemo rojstvo slovenskega knjižnega jezika. 
• V času reformacije smo Slovenci dobili prvi knjigi v maternem jeziku in prvi slovenski 

tiskani knjigi – Katekizem in Abecednik, ki ju je leta 1550 napisal Primož Trubar. 
• Iz tega obdobja pomembna tudi prevod Svetega pisma Jurija Dalmatina in prvi 

slovenski pravopis Zimske urice proste Adama Bohoriča. 
• V svetu (predvsem v ZDA) to noč 

praznujejo noč čarovnic 
(Halloween). 

 

Razlaga 
• Kozoprsk – takrat  se parijo koze. 
• Vinotok – takrat se obira grozdje in dela vino. 

Lea Lebar in Zala Simonišek, 6. a 

MESEC OKTOBER 
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Intervju z učiteljico glasbe Antonijo Germ 
 

Učiteljica Antonija Germ je z letošnjim šolskim letom nov obraz na naši šoli. Ko sva izrazila željo 
po intervjuju, je bila vsa navdušena in se je s predlogom seveda tudi strinjala. V kratkem 
pogovoru nama je razkrila nekaj svojih majhnih skrivnosti. 

 
Kakšna se vam zdi naša šola? 

Šola mi je zelo všeč, ima izjemno lepo okolico in odlične možnosti za aktivnosti. 

 

Zakaj ste se odločili za našo šolo? 

Priložnost zamujena ne vrne se nobena. 

 

Kaj bi spremenili na naši šoli? 

Po dobrem mesecu, kolikor sem na šoli, ne bi 
spremenila ničesar. Nikoli se pa ne ve, kaj bo 
prinesel čas. 

 

Ali ste se dobro vključili v našo družbo? 

Moram reči, da ste me vsi na šoli zelo lepo sprejeli.  Je izjemno dober kolektiv in zelo prijazni 
učenci. 

 

Kateri je vaš najljubši pevec/glasbena skupina? 

Če povem po pravici, nimam najljubšega pevca niti supine, menim, da je potrebno poslušati 
vse zvrsti glasbe. 

 

Ali ste že od otroštva sanjali o poklicu učitelja? 

Seveda, ampak da bom v glasbeni šoli poučevala flavto. 

 

INTERVJU 



Cajteng, 1. številka 2018/2019 OKTOBER 
 

10 
 
 

Kateri predmet ste imeli vi najraje v osnovni šoli? 

Sedaj bi moral biti moj odgovor glasbeni pouk, ampak najraje sem imela športno vzgojo. 

 

Kateri je vaš najljubši instrument in katere instrumente vse igrate? 

Moj najljubši instrument je prečna flavta. Zaigrati  znam tudi na klavir, kitaro in pikolo. 

 

Katera je vaša najljubša pijača in hrana?  

Moja najljubša pijača je voda,  najljubša hrana pa je karkoli pripravljeno doma z domačega 
vrta. 

 

Zahvaljujeva se učiteljici Antoniji za prijeten pogovor, v katerem sva izvedela veliko zanimivih 
stvari. Želiva ji še veliko poklicnega uspeha. 

Gašper Colarič in Anej Gorenc, 7. a 
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Tim Breznikar odličen na državnem tekmovanju v 
gorskih tekih 

 

 

 

 

 

 

 

»Najraje vidim, da otroci sami opazijo napredek« 
Intervju z učiteljem Damjanom Kosom 

 
Oktobra 2018 je na našo šolo prišel nov učitelj športne vzgoje in podaljšanega bivanja, Damjan Kos. Ko 
smo ga šolski novinarji prosili za intervju, je bil zelo počaščen. V športnem duhu smo se dogovorili za 
pogovor na rokometnem igrišču. V sproščenem vzdušju smo o njem izvedeli veliko novega. 

 
Kdaj ste se že odločili, da boste učitelj športne vzgoje? 
Ker sem oboževal športno vzgojo, sem se že v šestem razredu 
odločil, da bom učitelj športne vzgoje. 

 

Ali ste veseli, ko pri športu opažate napredek pri učencih? 
Seveda. To je najlepše. Najraje vidim, da učenci sami opazijo 
napredek. 

 

Ali imate najljubšo športno disciplino? 
Imam. Futsal. 

 
Ali poleg učenja na naši šoli učite še kje in kaj? 
Učim še več stvari – zadnje  čase največ plavanje v Termah Čatež in v Novem mestu. 

ŠPORTNE NOVICE 

V soboto, 22. 9. 2018, je potekalo 19. šolsko državno tekmovanje v 
gorskih tekih za osnovno in srednjo šolo. Tekmovanje je potekalo v 
Smledniku, kjer je barve naše šole zastopal tudi naš učenec, Tim 
Breznikar. 

Tim je postal šolski državni prvak v gorskih tekih pri starejših 
učencih, za kar mu ČESTITAMO! 

Natalija Rovan 
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Ali imate kakšen hobi? 
Imam. Gledanje filmov in sprehode v naravi. 

 

Ste dobili kdaj kakšno medaljo ali pokal? Imate 
najljubšo? 
Ogromno. Najljubši sta mi osvojitev naslova državnih 
podprvakov v futsalu do 21 let in dejstvo, da smo postali 
dvakratni prvaki v univerzitetni ligi futsala. 

 

Ali ste v otroštvu trenirali kakšen šport? 
Sem – košarko v Košarkarskem klubu Krško, krajši čas 
rokomet v Dobovi i n kasneje še futsal  
v Sevnici. 

Ali vam je tu pri nas všeč? 
Zelo. 

 

Kako je delati z učiteljico Natalijo Rovan? 
Odlično se ujemava in se dopolnjujeva, ker ima učiteljica 
veliko izkušenj s področja športa in poučevanja ter mi 
tako lahko da veliko nasvetov. 

 

Od kod ste? 
Iz Brežic. 

 

Ste, preden ste prišli na našo šolo, učili še kje drugje? 
V sklopu študija sem imel prakso v OŠ Majde Vrhovnik Ljubljana, na Gimnaziji Brežice ter v OŠ 
Artiče. 

 

Kaj vam je bolj všeč: ure športa ali podaljšano bivanje? 
Ker imam trenutno več ur podaljšanega bivanja, poskušam v čas sprostitvenih dejavnosti 
vključevati čim več športnih vsebin. 

      

Gal Brljavac, Matija Strgar Kunej in Žan Zakšek, 6. a 
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1. srečanje predstavnikov šolske skupnosti 
V četrtek, 13. 9. 2018, smo se predstavniki Šolske skupnosti OŠ Adama Bohoriča Brestanica 
sestali na prvem srečanju v letošnjem šolskem letu. Na začetku smo izvolili predsedstvo: za 
predsednika je bil izvoljen Tim Breznikar, za njegovo namestnico pa Anja Resnik, oba iz 9. 
razreda. 

Izdelali smo tudi letni načrt dela – dogovorili smo se, da bomo izvedli sprejem prvošolčkov v 
šolsko skupnost, novoletni srečelov in akcijo zbiranja hrane za male živali. Kot novost bomo 
izvedli tudi tri fotografske natečaje, na katerem lahko sodelujete vsi učenci.  

Lovro Fila, 7. a 

 

Srečanje predstavnikov otroških šolskih parlamentov 
1. oktobra 2018 smo se trije 
predstavniki šolskega 
parlamenta OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica, Tim 
Breznikar, Ana Sluga in 
Stella Resnik, udeležili 
sestanka predstavnikov 
šolskih parlamentov, na 
katerem smo se pripravljali 
za občinski parlament. Na 
sestanku smo se pogovarjali 
o šolstvu in šolskem 
sistemu, ki ostaja osrednja 
tema šolskih parlamentov 
tudi v letošnjem šolskem 

letu. Najprej smo poslušali govore župana, nekaterih mentorjev in učencev. Sledila so 
vprašanja, ki smo jih učenci zastavili krškemu županu, mag. Miranu Stanku, nato pa smo se 
razdelili v skupine in debatirali o različnih možnostih za izboljšavo šolskega sistema. Izrazili smo 
svoje predloge in zamisli, ki smo jih tudi zapisali. V vsaki skupini je bil po en učenec iz vsake 
šole v naši občini. Delo je bilo tako bolj zanimivo, saj smo izvedeli mnogo informacij o načinu 
dela na drugih šolah.  

          
Stella Resnik, 9. a  

ŠOLSKA SKUPNOST 
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Sprejem prvošolčkov 
 

V petek, 12. 10. 2018, so bili učenci 1. razreda sprejeti v Šolsko skupnost učencev OŠ Adama 
Bohoriča Brestanica. Učence je pozdravila ravnateljica, ga. Martina Ivačič, predstavnici šolske 
skupnosti, Stella Resnik in Anja Resnik,  pa sta prvošolčkom namenili nekaj vzpodbudnih besed. 
Nato so jih učenci 9. razreda pospremili na oder, kjer so simbolično preskočili oviro. Svečano 
zaobljubo je prebral predsednik šolske skupnosti, Tim Breznikar. Devetošolci so ob tem 
dogodku  prvošolcem spletli zapestnice prijateljstva. 

Suzana Robek 
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FOTOGRAFSKI NATEČAJ »JESEN« 
 

Vse učence Osnovne šole Adama Bohoriča 
Brestanica vabimo k sodelovanju na fotografskem 

natečaju na temo JESEN. 

 

 

 

 

 
Vsak učenec lahko pošlje največ dve fotografiji na 
e-naslov solskaskupnost.brestanica@gmail.com 

skupaj s svojim imenom in priimkom najkasneje do 
30. novembra 2018. 

 

Ob zaključku natečaja se nam obeta fotografska 
razstava z 10 najboljšimi fotografijami po oceni 

žirije. 

Vabljeni k sodelovanju! 

 
Predstavniki šolske skupnosti z mentoricama, Andrejo Dvoršek in Suzano Robek 
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Gradec (Avstrija) 
 
Tokrat smo se z rubriko Potujemo podali v našo sosednjo državo Avstrijo. Obiskali smo Gradec.  

 

S svojo pestro zgodovino in kulturnimi 
znamenitostmi velja Gradec za zelo 
turistično obiskano mesto. Obiskovalce 
najprej pritegne grajski hrib v samem 
središču, tako imenovan Schlossberg. 
Gre za hrib, na katerem stoji urni stolp. 
Do tja vodi kar 260 kamnitih stopnic.                                              
 

 
Pot se nadaljuje po prečudovitih ulicah, polnih 
butikov in znanih trgovin. Med njimi najdemo tudi 
stojnice s hitro prehrano, kavarne in trgovinice s 
spominki. 

Turiste pa privlačijo tudi zgodovinske 
znamenitosti, kot so Murinsel, ki je prav 
poseben otok na reki Muri. Na Muri 
najdemo tudi veliko mostov, ki stari del 
povezujejo z novi. Kunsthaus - Hiša 
umetnosti zelo izstopa zaradi svojega 
izgleda. Predstavlja ogromnega 
mehkužca ali moder mehur.  

 

Tu pa je tudi cerkev Marije Pomagaj Mariahilferkirche z zelo pestro zgodovino.                                                                                                     

POTUJEMO 
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Poleg naštetih znamenitosti, ki so turistično najbolj obiskane pa turiste pritegne tudi velik 
nakupovalni center Shopping City Seiersberg, ki stoji nekaj kilometrov stran od središča 
Gradca. V njem lahko najdemo trgovine in butike za vsakogar, saj je nakupovalni center pravi 
raj za nakupovalce.                

                        Stella Resnik, 9. a                                                                                                                             
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David Walliams: Babica barabica 
 
Knjiga Babica barabica naju je pritegnila že s smešnim naslovom. V njej nastopa enajstletni 
Ben, ki ga starša vsak petek zvečer odpeljeta k babici. Ben teh obiskov ni maral, ker je bilo na 
jedilniku vedno znova zelje v vseh oblikah. Babica je vnuka nekoč slišala govoriti z mamo po 
telefonu o tem, kako je dolgočasna. Da bi se mu prikupila, si je izmislila, da je barabica.  

Od takrat naprej sta Ben in njegova babica barabica skupaj zganjala traparije, zato je Ben rad 
hodil k njej. Zelo sta si želela ukrasti kronske dragulje kraljice Elizabete II., vendar sta morala, 
da bi neopazno prišla na grad, hoditi po zelo stari in zelo umazani kanalizaciji. Njun podvig je 
šel po zlu, saj ju je kraljica zasačila. Ko sta prišla iz gradu, ju je pričakala policija. 

Knjigo priporočava vsem, ki imate radi zabavne knjige, polne dogajanja. Primerna je za učence 
od 3. do 7. razreda. 

Neja Pirc in Tinkara Umek, 6. a 

 

 

  

BEREMO 

 
Brati pomeni početi podvige. 

Brati je možno marsikaj. 

Recimo: grozdje in fige in knjige 

in med brati še kaj. 

 

Brati je na moč enostavno. 

Črke hrustaš kot zalogaj. 

Teže pa je, a tudi bolj slavno, 

brati pravilno in hitro nazaj. 

 

A nazaj se daleč ne pride. 

Pravo branje le dalje in dalje gre 

čez črke in pike, čez vrte in hribe 

v Koromandijo ali še dlje. 

(Tone Pavček) 
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Spolni stereotipi 
 

Ta tema je tabu, o kateri bi se morali več pogovarjati. 

 

Ta slika opisuje tradicionalne spolne stereotipe, ki ne držijo. Kdo je rekel, da ženske ne morejo 
biti agresivne ali da pogosto jočejo? In da moški ne znajo biti čustveni in se ne znajo v miru 
pogovarjati? 

Ti stereotipi se kažejo 
tudi pri mesečni plači v 
kakšnem podjetju. 
Čeprav  (ženske) ne 
izgledamo močno in 
nismo izrazito mišičaste, 
ne pomeni da moramo 
manj zaslužiti! 

 
Če tudi vas moti, kako je urejen naš svet, kako se odvijajo stvari v šoli ali razmišljate o stvareh, 
ki bi jih radi delili z drugimi in objavili v našem časopisu, lahko pišete na naš e-naslov 
cajtng.razmisljamo@gmail.com (vsa razmišljanja so anonimna). 

        Patricia Bizjak, 9. a 

RAZMIŠLJAMO 
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Kraški ovčar 
Opis 

Kraški ovčar je pes srednje rasti, ki je velik od 57 do 73 centimetrov, tehta pa od 30 do 42 
kilogramov. Psice so težke od 25 do 37 kilogramov, visoke pa od 54 do 60 centimetrov. Ima 
bogato dlako sivo železne barve, ki je gosta, ter širok in poln rep. Kraški ovčar je znan po 
plemeniti glavi s spuščenimi uhlji, mandljastvo temnih očeh in močnem gobcu s škarjastim 
ugrizom. 

Značilnosti 

Kraški ovčar je pastirski pes, ki je umirjen, suveren in 
nepodkupljiv ter odličen čuvaj. 

 

Preteklost 

Pastirji na Krasu, na Pivškem in v Istri so potrebovali 
pogumnega, zanesljivega in močnega psa, ki je ugnal volka in 
prestrašil celo medveda. Da je kraški ovčar vse to, je v 17. 
stoletju zapisal že Janez Vajkard Valvasor v Slavi Vojvodine 
Kranjske, a pasma je seveda starejša. Domneve o tem, kdo 
so njegovi predniki in od kod je prišel, so različni. Njegov izvor 
naj bi segal v 8. stoletje pred našim štetjem. 

Zanimivost 

Kraški ovčarji so edina pasma psov, ki jih uvrščajo med slovenske avtohtone pasme psov. 
 

Zala Simonišek in Lea Lebar, 6. a 

 
   
   

   
 

 

 

ŽIVAL MESECA 
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LIKOVNI KOTIČEK 

Nejc Ban, 7. a 
Likovna naloga: kompozicija; motiv: šport 

Pia Marija Sluga, 7. a 
Likovna naloga: kompozicija; motiv: kolesarjenje 

Matej Merlin, 7. a 
Likovna naloga: kompozicija; motiv: pohod 

Ana Lackovič, 7. a 
Likovna naloga: kompozicija; motiv: odbojka 

Lovro Fila, 7. a 
Likovna naloga: kompozicija; motiv: šport 

Živa Milar, 7. a 
Likovna naloga: kompozicija, motiv: 
košarka 
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Leja Glas, 1. a 
Risanje s tušem: Jesen 

Maj Požeg Dular, 1. a 
Risanje s tušem: Jesen 

Neja Dular, 1. a 
Risanje s tušem: Jesen 

Leja Glas, 1. a 
Slikanje: Tihožitje 

Zara Povhe, 1. a 
Slikanje: Tihožitje 

Janez Kodrič, 6. a 
Poustvarjanje po obisku Boštjana Gorenjca – Pižame  
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Nina Ban, 3. a 
Sončnice 

Maria Rosa Kozmus, 3. a 
Sončnice 

Lucija Koren, 3. a 
Sončnice 

Ema Grubič, 3. a 
Sončnice 

Maja Hriberšek, 3. a 
Sončnice 

Živa Župevc, 3. a 
Sončnice 

Sandra Seničar, 3. a 
Sončnice 
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Na pragu odraščanja 
 

Naši devetošolci so ob začetku šolskega leta pri pouku slovenščine razmišljali o zadnjem letu 
v osnovnošolskih klopeh, o spremembah, ki jih čakajo, skratka, o odraščanju. 

 
 

 
To šolsko leto je drugačno. Letos smo vzor vsem mlajšim razredom. Sprejeti moramo 
pomembno odločitev, saj je pomembno, v katero šolo se bomo vpisali. Če zaradi prijatelja 
izbereš šolo, ki te ne veseli, boš pristal v službi, v kateri ne boš užival. Letos bomo spoznali, 
koliko smo se naučili v osnovni šoli. Odraščanje zame pomeni sprejemanje odločitev. 
Včasih so jih namesto nas sprejemali starši. Vsako živo bitje odrašča in postaja samostojno. 
Sedaj so nam starši pomoč in podpora pri odraščanju.  

Luka Zupanc, 9. a 
 

 
V 9. razredu vsak sprejme in spozna veliko novih stvari. Težko je, saj se moraš odločiti, kam 
boš šel v srednjo šolo. To se pravi, kaj boš počel celo življenje. Srednjih šol je veliko, ti pa 
se moraš odločiti za samo eno. Ko sem bil v nižjih razredih, se mi je ta odločitev vedno 
zdela zelo lahka, saj sem bil že prepričan, v katero srednjo šolo bom šel. Lani pa sem o tej 
možnosti vedno manj razmišljal. Resnica je, da me skoraj na vsaka dva tedna zagrabi, da 
bi šel na drugo srednjo šolo. Pred mano je res zelo težko leto.     

Gašper Cvar, 9. a  

LITERARNI KOTIČEK 
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Danes sem postala učenka 9. razreda in čeprav se ne počutim drugače, se zavedam, da bo 
to leto poln novosti. 
 
Drugo leto me čaka srednja šola in še zdaj ne vem, kam bi se vpisala. Zavedam se, da bo 
leto hitro steklo in kmalu bo čas za vpis. Mislim, da sama še nisem pripravljena na tako 
veliko in življenjsko  pomembno odločitev, kaj biti po poklicu. Spomnim se, ko sem v 7. 
razredu na vprašanje, kje bom nadaljevala šolanje, odgovarjala, da ne vem in bom vedela, 
ko spoznam še tri nove predmete, in sicer kemijo fiziko in biologijo in kljub temu, da sem 
jih minulo leto spoznala, še zdaj ne vem, kaj me sploh v življenju veseli.  
 
Poleg tega problema se spopadamo še z drugimi problemi, kot so ocene, družina, 
prijatelji … Zato moramo sami presoditi, kaj v življenju nam več pomeni in v malenkostih 
uživati vsak dan. 

 

Anja Resnik, 9. a 
 

 
Odraščanje je čudna stvar. Bega vsakega najstnika in najstnico. Šola, stres, družina in na 
koncu še telo, ki se vsak dan spreminja in odrašča.  

Včasih se počutim, da sem edina oseba na tem svetu s takimi problemi. A spoznavam, da 
imam prijatelje, ki tudi tavajo po sobi z imenom odraščanje in iščejo izhod prav tako kot 
jaz. Drug drugemu svetujemo in si pomagamo, čeprav nihče ne ve, če bo res pomagalo. 
Šola je resda nadležna in tečna. Zahteva veliko pozornosti. Kljub temu se zavedam, da mi 
bo to, kar se naučim tukaj, pomagalo v življenju. 

Vem, da bom s pomočjo družine in prijateljev srečno in uspešno odrasla v odločno žensko, 
kakršna si želim biti. 

 

Tamara Kopše, 9. a 
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Počitnice so minile hitro, verjamem, da za mnoge od nas prehitro. S tem pa se začenja 
novo šolsko leto, pridobivanje znanja in pridobivanje novih dosežkov.  

Danes, prvi šolski dan, se začenjajo nove izkušnje. Ko sem prišla v šolo, se mi je odprl nov 
svet in spoznala sem, da se bo potrebno začeti ponovno učiti. Ko razmišljam, da je to zame 
zadnje šolsko leto v osnovni šoli, se mi po glavi porajajo nova vprašanja, ki se mi niso nikoli 
v mojem življenju, ali pa nisem dala toliko poudarka prav tem. Mislim, da sem do sedaj v 
svojem življenju dosegla dobro znanje, dobro izobrazbo in veliko dosežkov. Vem, da je 
pred mano še eno šolsko leto in zato imam tudi cilje, kaj želim doseči. Najprej, kar se mi 
zdi najbolj pomembno doseči, so dobre ocene, ki jih bom lahko pridobila samo z učenjem. 
Potem si želim, da bi bila čim bolj uspešna na nacionalnih preverjanjih znanja, ki so letos 
zelo odločilnega pomena. Rada bi tudi osvojila bralno značko pri slovenščini, da bom lahko 
zlata bralka. To so moji cilji, ki jih želim doseči. Šolsko leto se je začelo in s tem sem tudi 
starejša, odraščam. To je vidno že po tem, da rastem, se razvijam. Kmalu se bom morala 
odločiti, kaj bom delala v svojem življenju, da bom služila denar, da bom lahko preživljala 
sebe in svojo družino, ki si jo bom ustvarila, ko odrastem. To je zelo težka odločitev zame, 
ker me nič ne veseli. A vem, da se bom lažje odločila, ko bom še podrobno raziskala,  in 
poklic kasneje v svojem življenju tudi rada opravljala. Mislim, da je odločitev za poklic v 
naših letih kar težka za mnoge. A takšno je življenje, vsak se bo moral v enem trenutku 
odločiti za svojo prihodnost. Torej, po  šolskem letu 2018/2019 sledi srednja šola, kjer se 
bomo izobrazili za svoj poklic, ki ga v svoji prihodnosti želimo opravljati. Vsi mi odraščamo 
in mi, letos devetošolci, smo na pragu odraščanja, kar pomeni, da se začenjamo razvijati v 
osebo, ki bo morala delati za svojo prihodnost in se v prihodnosti tudi zaposliti. Odraščamo 
pa tudi v osebo, ki se začenja odločati za svoje življenje in postaja bolj samostojna. 

Verjamem, da bo to šolsko leto polno novih izzivov in novih uspehov in da se bo za to tudi 
vsak trudil. 

  Hana Rika Sluga, 9. a 

 
Bolj ko si odrastel, več pomembnih odločitev moraš sprejeti. Do sedaj mi še ni bilo treba 
sprejeti nobene velike odločitve. Ampak kmalu bom moral začeti zbirati in se odločiti, kaj 
bi rad bil po poklicu in kaj bi rad delal v življenju. Težko se je sprijazniti s tem, da sem že 
osem let obiskoval osnovno šolo in da bom letos zadnjič skupaj s sošolci kot razred. Potem 
pa gre vsak nekam drugam. Vsak bo moral izbrati kam. Take odločitve ni lahko narediti, 
ker ti sledi celo življenje. Glede na to, katero srednjo šolo izbereš, tudi delno že izbereš, 
kam boš šel na fakulteto in s tem tudi, kaj boš po poklicu. Tako da moraš že pri štirinajstih 
letih narediti odločitev, kaj bi rad delal do konca življenja. 

Lej Edvard Košir, 9. a 
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Vsi mi se že počasi spuščamo v ta zakomplicirana leta, ki vsebujejo  mnogo pomembnih 
odločitev in preizkušenj na poti življenja.  

Prav redki so tisti, ki že točno vedo, kaj želijo v življenju doseči, kaj želijo postati in kakšne 
cilje želijo doseči. Večina nas pa še kar plava v oblakih in okleva med različnimi potmi 
življenja. Iz dneva v dan se naše misli spreminjajo, po glavi se nam rojeva na tisoče še 
neuresničenih idej in mnenj. Z vsakim novim dnem se zavedamo novih poti in odkritij, ki 
nas še čakajo. Velikokrat pa tudi doživljamo nekakšne stresne in neprijetne trenutke, ki se 
nam na žalost velikokrat vtisnejo v spomin za celo življenje. Živimo v obdobju, kjer delamo 
veliko napak, a se iz njih učimo in tako so leta odraščanja za nas najlepša leta. V tem času 
začenjamo že bolj modro razmišljati, spoznavamo nove ljudi in kujemo nova prijateljstva. 
Gradimo si samozavest in osebnost. Zame je odraščanje kot zahtevna knjiga. Na začetku 
je vse novo in zahtevno, vsako poglavje prinese nove preobrate in nove spremembe.  

Odraščanje je torej najbolj raznoliko obdobje za nas polno novega in še ne- poznanega, 
slabega ali dobrega. Odločitve, ki so pred nami, so zelo pomembne. Izzivi pred nami pa 
zahtevni in poučni.  

Pred nami je še veliko neraziskanega. Počasi, korak za korakom, pa bomo vse odkrili. 

                                                                                            Stella Resnik, 9. a 

 
Odrasli govorijo, da je to zame posebno obdobje, da sem na pragu odraščanja. Meni se zdi enako 
kot vsa druga leta do zdaj. Vem, da imam želje tako v športu kot v šoli. Mogoče čutim odraščanje 
v smislu, da sem željan iti v svet. Pomembno mi je, da imam prijatelje in da imam osebe, ki me 
spoštujejo. 

Moja pričakovanja so kar visoka. Rad bi imel lepe ocene, uspehe v športu in veliko lepih 
stvari. Po eni strani pa si želim, da leto čim hitreje mine, saj si želim iti v Ljubljano. Želim si 
iti v športno gimnazijo Šiška. Pri teh letih se počutim odraslega in pametnejšega. Čeprav 
odraščam, imam občutek, da imam vse, kar rabim v življenju. Imam prijatelje in 
najpomembnejše: določene cilje v življenju. Pravijo, da sem piflar, saj nisem preveč za 
lumparije in imam lepe ocene v šoli. 

Ko sedaj tele zmešane besede pišem za domačo pisalno mizo, se spomnim vseh prvih 
šolskih dni v osnovni šoli. Če povzamem: v prvem razredu sem bil navdušen, kasneje malo 
manj, zdaj pa mi ni hudo iti v šolo. Priznam, da brez športa ne bi mogel zdržati. Verjetno 
bi pobegnil. No, prvi šolski dan in prvi spis. Pač tako je. 

 

Tim Breznikar, 9. a 
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A hike to the “Planika house” 
 
On the 20th of September 2018 we went for a hike in the Julian Alps. After I finished the 4th 
period in school, we drove to Pokljuka. Our hike began at Rudno polje at half past three. 
Because of the cloudy weather, my dad and I were about to give up, but my sister Sandra and 
my mum convinced us otherwise. The road wasn’t very interesting at the beginning, because 
we were walking through the forest. Later on, the nature showed us an incredible view. This 
immediately made the trip more fun. 

 

 

 

 

 

 

 

 
The goal for the first day was the 
mountain lodge “Vodnikov dom” 
where we spent the night. When 
we came to the Studor pass, the 
sun was setting, but we knew 
that the hardest part of the first 
day is behind us. We knew we 
were close. 

 

  

ANGLEŠKI KOTIČEK 

The view back to Pokljuka The view to the Bohinj valley 

Studor pass – 1892 m 
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We arrived to “Vodnikov dom” very late. It 
was already dark outside. We were all 
exhausted. We had dinner, then we went to 
our room and immediately fell asleep. The 
next day we were full of energy. After 
breakfast we decided not go to “Dom Planika”, 
but as soon as we stepped outside, we saw 
how gloriously it was shining in the beautiful 
sunny   morning. We absolutely had to go. 

 
 
 

The climb was really steep, partly protected by 
spikes and a wire rope. But we persevered and after 
2 hours of walking, we arrived to “Dom Planika”. 
“Dom Planika” is situated below Triglav. You can 
really see people walking on the top. We looked at 
the breathtaking view, took some photos, ate our 
sandwiches and headed back to the valley. 
 
 
At “Vodnikov dom” we made our last big stop. The weather was really sunny and warm, so we 
sat on a bench for a while and enjoyed the view. We also ordered some pancakes, they were 
delicious.  

On our way back we took the last picture of three famous Slovenian mountain homes: 
“Vodnikov dom”, “Dom Planika” and “Kredarica”. The road back was painful. After three hours 
of walking, we finally saw our car. We were happy that we arrived to the car safely and in one 
piece. In spite of all the pain and strain, it was definitely worth it. My mum is already making 
a new plan for the next year hike. 

What seems impossible, with persistence and strong will, it is possible.  

         Tamara Kopše, 9. a 

»Vodnikov dom« (1817 m) at the sun rise and »Dom 
Planika« under Triglav 

The view from Planika 

The view to “Vodnikov dom” on the way back from Planika The view back to Triglav 
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        Gašper Cvar in Matic Seher, 9. a 

RAZVEDRILO 

 
Med uro slovenščine učiteljica 
preverja z učenci slovnico: 
»Janezek, spregaj hodim.« 

»Hodim … hodiš … hodi …« 

»Hitreje!« 

»Tečem, tečeš, teče!« 

 

 
Učenci so najprej poslušali 
predavanje o samozavesti, potem pa 
je učiteljica skušala še v praksi 
ugotoviti, kako so jo učenci 
razumeli: »Naj vstane tisti, ki misli, 
da je neumen!« 

Nekaj časa je bila tišina, nato pa 
vstane Janezek. 

Učiteljica: »Janezek, res misliš, da si 
neumen?« 

»To ravno ne, ampak se mi je 
neumno zdelo, ko ste samo vi stali!« 

 
Oče pregleduje sinovo 
spričevalo: 

»Sin, za take ocene bo pa palica 
pela!« 

»Jaz tudi tako mislim. A ti 
povem, kje stanuje učitelj?« 
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Projekt »Nič ni narobe z mano, samo odraščam.« 

(namenjeno učencem 7., 8., in 9. razreda) 

 

 

 

 

 

 

 

Veronika Matjašič in Suzana Robek 
 

 

 

 

 

 

 

 

OBVESTILA 

 
Se ti pogosto zdi, da te nihče ne razume? Bi se o čem pogovarjal/a, pa ne najdeš 

sogovornika? Bi rad/a spletel/spletla nove prijateljske vezi? 

Če si vsaj na eno vprašanje odgovoril/a z DA, se nam pridruži! Veseli te bomo! 

Še nimaš prijavnice? Dobiš jo v šolski svetovalni službi. 

 

S srečanji začnemo v torek, 6. 11. 2018 ob 14.30. Dobimo se pred malo telovadnico. 
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