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Pozdravljeni, spet sem tu z vami! Upam, da niste 

pozabili name, ker jaz na vas prav gotovo nisem. 

V tej številki nisem sama, pridružila se mi je 

prijateljica, Modrooka sova, ki je na vsak način 

želela krasiti naslovnico 2. številke IX. letnika. 

Ker me je reeeeesnično dolgo prosila, sem ji 

dovolila. Malo pa tudi zato, ker je sova simbol 

modrosti. Modrosti pa vam vsem, dragi 

klopogulci in klopogulke, resnično želim v 

izobilju, saj vem, da jo v šoli potrebujete. 

Torej, v roki držite drugo številko letošnjih Zvitih 

novica, prva je bila elektronska. 

V naslednjih straneh boste izvedeli veliko o 

življenju na šoli, s pomočjo prispevkov boste 

pokukali v dejavnost in ustvarjalnost učencev 

najboljše šole na svetu – OŠ Lovrenc na Pohorju. 

Ne smem pa pozabiti na tiste najmlajše, ki so še 

v vrtcu, tudi njihovi prispevki so našli svoje 

mesto v Zvitih novicah. Nekaj strani je namenjenih božičnim praznikom, ki so v vsem letu 

najlepši in najbolj čarobni. Škoda, da nas bo naslednjič Božiček obiskal komaj čez leto dni, 

midve z Modrooko sovo ga pogrešava že danes. Druga velika tema je 100-letnica začetka 1. 

svetovne vojne, o njej so razmišljali devetošolci, njihove globoke misli pa objavljamo tudi v 

Zvitih novicah. Upam, da boste ob branju uživali. Želim vam prijetno branje in smešno, 

zanimivo in še posebej dobro leto 2015.                                       Lisico je izdelala Vita Podlesnik.           

ENEJIN UVODNIK 
Hojla!  
Tukaj prve tiskane Zvite novice šolskega leta 2014/15. V tej 

številki bomo objavili razne prispevke učencev od prvega do 

devetega razreda. Za to številko smo se spet preselili v otroške 

čase in v vrtcu preživeli nekaj čudovitih ur. Nekateri smo bolje 

spoznali naše prve tri razrede in jih povprašali o prihodnosti, 

drugi pa so pobliže spoznali naše učitelje in njihove želje za leto 

2015.  
Kot urednica Zvitih novic vam želim prijetno branje in za 

naslednjo številko obljubljam še več prispevkov in pogovorov z 

vami. Aja, da ne bom pozabila, novo leto 2015 je tukaj, želim 

vam obilo uspeha v šoli, zdravja in kanček ljubezni.    

            Eneja Prapertnik, glavna urednica, risala je Viktorija Ribič 



ZVITE NOVICE, 2                                      MODROOKA SOVA 

ČASOPIS OŠ LOVRENC NA POHORJU        JANUAR, 2015       

3 

 

IN PREDSTAVLJAMO VAM … LETO 2015  

Zopet smo zakorakali v novo leto, za našimi najmlajšimi šolarčki – prvošolčki, ki jih je kar  

triintrideset, so prvi štirje meseci resnega dela – učenja. Do zdaj niso imeli neprijetne družbe 

testov in spraševanj, a kmalu bodo tudi ti kar naprej na obisku. Pa saj jih nočeva strašiti. 

Seveda imamo kar nekaj želja, za katere upamo, da se nem bodo v novem letu uresničile. 

Povprašali sva učence, otroke v vrtcu in učitelje, kaj pričakujejo od NOVEGA LETA 2015. 

                                                                                                                                                  Vita in Lara B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         Maša Petrič, 9. a 

Ravnateljica: Zelo je vesela, da smo dobili nov vrtec, želi si, da bi se otroci v njem dobro 

počutili, da bi se tudi učenci v šoli dobro počutili, se radi učili, da bi učitelji znali pripraviti 

zanimive učne vsebine, da bi se med seboj dobro razumeli, da bi probleme znali rešiti na lep 

način ... 

Informatorka: Želi si, da bi bili otroci strpni, se med seboj razumeli, da bi učenci tudi v naprej 

pomagali pri zbiranju papirja ... 

Pomočnica Nevenka: Želi si, da bi otroci ubogali, bili strpni drug do drugega, da bi se igrali 

veliko zabavnih iger, da bi bilo veliko skupnih druženj ... 

Učiteljica Mateja: Želi si, da se bomo v tem šolskem letu veliko naučili in se ob tem tudi 

zabavali, veliko brali, našli knjigo, ki se nam bo usedla v srce, izdali veliko Zvitih novic ... 
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Učiteljica Barbara: To leto bo izjemno razgibano, ustvarjalno, polno novih dogodivščin, 

prebrali bomo veliko knjig, imeli se bomo noro fajn, radi bomo drug z drugim, radi bomo 

hodili v knjižnico in na koncu šolskega leta bomo veliko novega znali ... 

Učiteljica Monika: Leto bo otroško, razigrano, polno ustvarjalnosti, zanimivih dogodivščin, 

dobrih medsebojnih odnosov ... 

Učitelj Andrej: Leto bo mirno minilo, vsi učenci bodo napredovali, učitelji bodo imeli ravno 

prav dela ... 

Učenci tretjega razreda: Lorita si želi več izletov in več telovadbe, Alja več pisanja v zvezke, 

Klara pa manj domačih nalog. 

Učiteljica Irena Č.: Otroci bodo pridno delali, se veliko naučili, navijačice bodo šle na kakšno 

večjo tekmo ... 

Vzgojiteljica Barbara O.:  Leto bo prineslo mirne dneve, zabavne dejavnosti, dobra 

sodelovanja, razumevanje ... 

Vzgojiteljica Sara: Otroci se bodo dobro počutili, novi prostori vrtca bodo dobro izkoriščeni, 

čim več dejavnosti se bo odvijalo na novih vrtčevskih terasah ... 

Otroci v vrtcu: Želijo si nekaj novih igrač, igranja, plesa, skrivanja, igre zunaj, veliko branja 

pravljic,  barvanja, risanja ... 

UTRINEK S PRAZNIČNEGA VRTILJAKA 
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PRAZNOVANJE BOŽIČA V 1. RAZREDU 

 
Kako ste praznovali božič? 
Povabili smo teto, botro in zaščitnico. Matija Žokš 
Skupaj smo okrasili božično drevesce. Nika Kojzek 
Skupaj smo okrasili drevo. Matija Moneti 
 
Katera je tvoja najljubša božična hrana? 
Sladkarije, bonboni, keksi ... Matija Žokš 
Čokolada, pecivo. Nika Kojzek 
Bonboni. Matija Moneti 
 
Kakšna darila ti je prinesel Božiček? 
Lego kocke, sladkarije in rokavice. Matija Žokš 
Sladkarije, copate, sestavljanko in rokavice. Nika Kojzek 
Sladkarije, pižamo in rokavice. Matija Moneti  
 
Kako pa Božiček sploh izgleda? 
Ima črni pas in črne čevlje. Nika Kojzek 
Ima rdeč plašč. Matija Žokš 
Nosi kapo z zvončkom. Matija Moneti 
                                                                                                                                         Aljaž Safran, 9. a 
Kako to, da lahko Božiček v eni sami noči obdari vse otroke na svetu?  
Ker ima pomoč od močnih jelenčkov. Matija Žokš 
Božiček dela čudeže. Matija Moneti 
Ker ima dosti denarja. Nika Kojzek 
 
Kakšna je razlika med Miklavžem, dedkom Mrazom in Božičkom? 
Dedek Mraz je bel, Miklavž je siv, Božiček pa rdeč. Matija Žokš 
 
Poznaš kakšno božično pesem? 
Cin, cin, cin. Matija Žokš 
Snežinka, ki pada. Matija Žokš 
Mi delamo snežaka. Nika Kojzek in Matija Moneti 
 

 

 

 

 

 

Marija Goričan, 3. a  
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BOŽIČ V BUTALAH 

   V Butalah bodo priredili pravo božično zabavo. Župan se je odločil, da bodo morali vsi 

Butalci sodelovati v pripravah. Okrasili bodo mesto Butale, postavili bodo božično drevo, 

župan pa bo pripravil darila za svoje Butalce. Darila bodo pravo presenečenje, kot se za 

božična darila spodobi.  

   Zjutraj so se Butalci zbrali, da bi v gozdu našli lepo drevo. Iskali so in iskali, saj niso imeli 

predstave, kakšno mora biti božično drevo. Pot po gozdu jih zanese v tepanjski sadovnjak. 

Vsi se zastrmijo v prelepo jablano. Z veliko truda in posebnega orodja jim le uspe, da jo 

posekajo in spravijo na voz, katerega vprega so bili Butalci sami. Pripeljejo jo pred županovo 

hišo, kjer so jo z veliko znanja in moči postavili. Ponosni so bili nase in župan je bil silno vesel.  

   Na poti domov se Butalci dogovorijo, da se ob polnoči vrnejo na zabavo, lepo urejeni, kot je 

naročil župan. Župan, policaj in Cefizelj pa so pod drevo nastavili polno lepo zavitih 

županovih daril. Darila so bila: korenje, repa, zelje in buče. Takšna so pač butalska darila. Ob 

polnoči so prišli na zabavo vsi zelo urejeni Butalci. Hiteli so z iskanjem daril pod drevesom. 

Nepričakovano so se jim pridružili Tepanjčani, ki so se pripeljali s posebno svinjsko vprego in 

velikim vozom, na katerem so bili vsi Tepanjčani. Prišli so iskat svojo izpuljeno jablano. 

Pričela se je debata med Butalci in Tepanjčani, ki se ni hitro končala. Še dobro, da je bilo pod 

drevesom toliko daril, da jih je bilo za vse dovolj. 

   Tepanjčani so se v Butalah prvič počutili zelo domače. Sami so se povabili, da se naslednje 

leto za božič zopet srečajo v tako lepem številu na istem mestu. Župana pa so v zameno za 

svoje izpuljeno drevo prosili, da drugo leto pripravi še več raznolikih daril – predvsem za njih. 

                                                                                                                                    Lara Brezočnik, 7. b 

BUTALCI IŠČEJO RIBE 

   Nekega dne pride Tepanjčan v Butale in se začne pogovarjati o hrani. No, pa Tepanjčan 

reče, kako dobre in okusne so ribe. Pripraviš jih lahko na tisoč in en način: ribe na žaru, 

panirane ribe, ribje palčke ... 

   Butalcem so se cedile sline in jih je presneto zanimalo, kakšne ribe sploh so. Seveda pa so 

pozabili vprašati Tepanjčana, kje se jih da dobiti. Butalci zato začnejo kopati in orati po 

travnikih in po gozdu. Butalec zavpije: »Našel sem ribo!« In prihitijo še drugi Butalci in vsi se 

zastrmijo v velikega deževnika. Reče drugi Butalec: »Nesimo to krasno ribo h kuharju, naj jo 

speče, da vidimo, kakšnega okusa je.« In kuhar speče in lepo naseklja tega črva in črv še 

vedno kar naprej miga in miga. Kuhar da greti olje, da to ribo speče. 

   In v Butale prispe ribič, ki gre lovit ribe. No, zdaj ima Butalec priložnost vprašati ribiča, kje 

se dobijo ribe in mu ribič odgovori: »Ribe se nalovijo v butalskem potoku, tam so ribe.« Oh, 

se je Butalec ustrašil: »Kaj le smo mi jedli!?« Ribič vpraša, kje so našli to hrano in kakšna je 

bila in Butalec odgovarja: »Enih štirinajst dni nazaj smo iskali ribe in smo prekopali celo 

dvorišče in celi gozd, nismo vedeli, da je naša riba v resnici črv. Po pravici povedano, vsem je 

bil ta črv zelo dober.« Butalec je nekaj časa razmišljal, potem pa vprašal Tepanjčana: »Hej, 

lahko grem s tabo lovit ribe?« Tepanjčan se je nekaj časa obotavljal: »Kaj pa vem? 

Emmmmmmmmm. No, prav, pa greva.« »Komaj čakam, da vidim, kaj je ta presneta riba, da 
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izvem, kako se ulovi in da jo poskusimo, meščani bodo zelo veseli,« si je mislil Butalec. 

   Ribič lovi ribe, medtem pa Butalec neti ogenj in mu ne uspeva najbolje. Komaj ga zaneti, že 

pihne veter in na tleh je suho listje in tudi en mesec ni deževalo in vsak dan sveti sonce. 

Naenkrat zagori, Butalca zgrabi panika in na ves glas kriči: »Požar v Butalah!« Ker je bil zelo 

daleč od ostalih meščanov, ga seveda niso slišali, on pa se je napenjal tako na glas, da mu je 

zmanjkalo glasu. 

   Čez en teden, ko prispe v Butale, ni mogel govoriti. Takrat se mu je tako zazehalo - 

uuuuuuaaaaaaoooooiiii! In je že spal.                                                           Marjan Jeseničnik, 7. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                            Jon Lešnik, 6. a 

PRAVLJICA O DESETNICI 

   Za devetimi gorami in devetimi vodami stoji grad. V njem živi devet deklic, očka in mama. Vsi si 

želijo dečka, vendar se jim želja ne uresniči. 

   V drugem kraljestvu živijo očka, mama ter devet dečkov, ki si želijo imeti mlajšo sestrico. Pa vendar 

se tudi njim želja ne uresniči. 

   Po devetih mesecih sta se rodila deček in deklica, oba deseta otroka v družini. Dobila sta ime 

Marjetica in Matej. Marjetica je živela lepo življenje na gradu, zabavala se je, plesala, pela je s svojimi 

sestricami, medtem pa je Matej rezal drva, pomagal očetu, vendar se ni nikoli pritoževal, bil je srečen 

otrok. Oba sta bila.  

   Vendar pa je usoda imela drugačne načrte z njima. Obe mami sta vedeli, da bosta morala od hiše za 

sedem let. To jima je paralo srce. Prišel je dan, ko sta dopolnila trinajst let in sta se morala soočiti z 

usodo. Marjetica je vzela malo hrane in se odpravila. Vsi so jokali in bili nesrečni, vendar je Marjetica 

obljubila, da se čez sedem let vrne. Prav tako je Matej vzel nekaj hrane, poljubil mamo in se odpravil  

na pot, rekoč: »Ne jokajte, mati moja, se vidiva čez sedem let, ko boste ženili najstarejšega brata.« 
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   Po dolgem dnevu je Marjetico zajela tema. Bila je zelo utrujena, zato je iskala prenočišče. Sedla je 

pod prvo drevo. Vendar ji drevo pove takole: »Marjetica, pojdi izpod mene, nocoj bo vame zadela 

strela.« Marjetica vsa izmučena pojde drugam. Zagleda udoben grmiček in zleze pod njega. 

»Marjetica, hitro izpod mene, nocoj me bo zajel ogenj, brž vstani,« ji pove grmiček. Vsa obupana 

začne iskati novo prenočišče. Zagleda jamo, vstopi vanjo in zaspi. Zjutraj se zbudi in ob sebi zagleda 

fanta. To je bil Matej. Marjetica ga zaradi utrujenosti sploh ni videla. Povedala sta si svoji zgodbi in se 

odločila, da si bosta pomagala. 

   Matej in Marjetica sta postala neločljiva. Počasi je napočil trenutek, ko se bosta lahko vrnila domov. 

Živali so jima povedale, da se odvija poroka v kraljestvu. Odločila sta se, da gresta pogledat. Ko sta 

prišla tja, sta videla, kako stojita pred oltarjem njuna starejša brat in sestra. Sprva ju ni nihče 

prepoznal, hoteli so ju oba nagnati, ko pa sta odprla usta, so vsi vedeli, da sta to desetnica in 

desetnik. 

   Matej in Marjetica sta ostala najboljša prijatelja za vedno. Odšla sta živet nazaj v gozd, kjer sta 

dneve preživljala v sožitju z živalmi. Doma pa so bili vsi pomirjeni in veseli, da sta se desetnika vrnila 

živa in zdrava.                                                                                                                        Manja Potočnik, 9. b 

 DESETNICA 

   »Že od nekdaj je veljalo, da med 

desetimi otroki istega spola 

najmlajšega kličejo desetnik. Za 

njih je namreč veljalo, da imajo 

željo odpraviti se v svet. Ta zgodba, 

pravljica, povest, bo razkrila 

zgodbo enega izmed mnogih. 

Legendo, mit ali le verovanje starih 

ljudi. Lahko rečete, da ni resnična, 

lahko pa dihate z njo, ji verjamete, 

ji daste krila. Pa začnimo lepo od 

začetka.« Tako je pripoved začela 

babica, ki je sedela na svojem 

gugalniku, obkrožena z otroki, 

vnuki, sosedi … 

   V hiši, tam nekje daleč prek gora in morij, je v družino prijokal težko pričakovan otrok. 

Starša sta si želela težko pričakovanega dediča, kajti v tistih časih njunih devet hčera ni smelo 

podedovati njihovega premoženja. Ko je dete prvič zajokalo na svet, je vse potihnilo. Po hiši 

se je razširilo razočaranje, medtem ko se je po okoliških gozdovih razširila radost. V hišo se je 

rodila deklica, deseta deklica, desetnica. Mati je dekletce vzljubila na prvi pogled, saj je bilo 

najbolj ljubko od vseh njenih hčera. A se je zavedala tudi strašne usode, ki je bremenila 

desetnike. Oče je ob pogledu na deklico najprej začutil razočaranje in šele nato radost. Hitro 

se je sprijaznil, da bo svoje premoženje razdelil kot doto med svoje hčere. Najstarejša 

sestrica se je že vtihotapila v sobo in je zdaj ljubkovala majhno deklico v materinem naročju, 

ko je mimogrede vprašala: »Kako ji je pa ime?« Najprej so jo vsi nekoliko začudeno pogledali, 

nato pa spoznali, da so ves čas pričakovali dečka ter so tudi izbrali ime ‒Pavel ‒ za dečka. Oče 

se je hitro rešil ter dejal: »Poimenovali jo bomo Pavla, kajti pričakovali smo dečka in tudi ime 

Teja Gornjak, 6. a 
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je bilo moško, torej naj nosi ime naših želj in upov. Naj ji pomaga pri vsem, kar ji je usoda 

postavila pred noge.« Mati se je nasmehnila Pavli, ki je medtem že zaspala, oče pa je stopil iz 

sobe in seznanil svojih devet hčera z novico o novi sestri. Najstarejša in najmlajša sta bili 

najmanj razvajeni izmed vseh hčera in tudi najprijaznejši. Najmlajša se je ob novici o sestrici 

Pavli le nasmehnila in dejala: »Zdaj pa nisem več najmlajša.« Medtem so se vmesne sestre 

začele pritoževati, kako malo prostora bo v hiši, kakšen jok in stok bo ter kako malo dote 

bodo dobile. Njihov oče je le zmajal z glavo, kajti bil je bogat podjetnik, v lasti je imel celotno 

ladjevje ter kar nekaj kmečkih območij. 

   Kakor so se srednje hčere zgražale nad najmlajšo, ko se je rodila, se tudi tekom let nikoli 

niso družile z njo. Pavla se je zato igrala le z najstarejšo in od nje leto dni starejšo sestro. Ker 

pa je bila zelo pogumna in je vedno iskala dogodivščin, si jo našel po vsem gozdu in na 

marsikaterem drevesu. Ko je Pavla praznovala 6. rojstni dan, je očeta prosila, če lahko gre z 

njim na eno izmed njegovih poslovnih potovanj. Oče je najprej nasprotoval, a je nato pristal 

na to nenavadno prošnjo. Tako se je Pavla odpravila na večtedensko potovanje. Oče se je na 

začetku potovanja bal za Pavlo, a je opazil, da se deklica zelo hitro spoprijatelji s tujci in ima 

naravno trgovsko žilico. Počasi jo je seznanil s trgovskim poslom ter jo poučil o računih. 

Enako je bilo na ladji, oče se je bal, da bo hčer napadla morska bolezen, a deklica se je 

spretno gibala po ladji, kot da bi se rodila na njej. Oče je kmalu opazil, da deklico moti njena 

obleka, ki jo je morala nositi. Zato ji je kupil deške hlače ter majico, plašč s kapuco ter torbo. 

Mornarji na ladji so, ko so deklico prvič videli v hlačah, bruhnili v smeh. A kmalu so priznali, 

da se v njih giba bolj naravno kot v obleki. 

   Potovanje je trajalo skoraj tri mesece in ko se je Pavla vrnila domov, sta jo mater, 

najstarejša in druga najmlajša sestra pozdravili in objeli. Pavla je morala očetu obljubiti, da 

materi ne bo povedala o hlačah, zato jih je skrila na dno torbe, katero ji je kupil oče, ter je 

vanjo shranjevala stvari, ki so jih ji podarili njeni novi prijatelji. Ti so jo naučili tudi drugih 

koristnih reči; kako pravilno zavozlati vrv, kako narediti past za živali ter tudi zdravilnih 

veščin. Od njih je dobila nekaj krem, zelišč, eno dolgo vrv, en nož ter mrežo za lovljenje rib. 

Čez poletje je Pavla preživela veliko dni v gozdu, kjer je lovila ribe in pomagala ranjenim 

živalim. Nekega dne je ugotovila, da lahko razume živali in nekatera drevesa so ji odgovarjala 

na njena vprašanja. 

   Ko je napočila jesen, je njena mati nekaj tednov po Pavlinem rojstnem dnevu spekla potico. 

V potico je dala zlati prstan, ki ga je prinesla ptica in odložila na okensko polico. Od nekdaj je 

veljalo, da če žival prinese eno dragocenost k hiši, mora eden od otrok na pot. Po navadi so 

tisto dragocenost zapekli v pogačo ali potico, včasih pa so desetnika kar pripravili za pot. Ko 

je bila potica pečena, jo je mati razrezala na deset kosov in jih razdelila med hčere. Ko je 

povprašala, katera je dobila prstan, so vse zmajevale z glavo, le Pavla je dvignila glavo in 

dejala: »Jutri pred zoro bom odrinila, danes se bom pri večerji poslovila!« Nato se je 

odpravila v svojo sobo, vzela torbo s stvarmi ter vanjo dala še obleko, ki ji jo je malo pred 

tem dala najstarejša sestra, rekoč: »Vrni se čez sedem let, oblečena v to obleko, ko bo moja 

svatba.« Nato sta Pavlo objeli najstarejša in druga najmlajša sestra, skupaj so jokale. Pri 

večerji je ta dan bilo nenavadno tiho, otožno. Po njej pa je oče Pavlo poklical v svoj kabinet 

ter dejal: »Ker se boš v desetino odpravila, ti bom že zdaj dal tvoj del dote. Dobila boš ladjo, 

ki je bila poimenovana Desetnica, kajti ti si moja deseta hči, ter del posestva, tam daleč 

stran, kjer naj bi bila desetniška jama. Tvoja je, je pa okolje nevarno in še neraziskano, sicer v 
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bližini vasi, a dvomim, da bi bile tvoje sestre zadovoljne s tistim majhnim in težko dostopnim 

posestvom.« Ko je to povedal, je v kabinet stopila njena mati in oba z očetom sta jo objela. 

   Desetnica je naslednje jutro oblekla hlače, majico in plašč, ki ga je dobila od očeta, ter se 

odpravila poiskat desetniško jamo. Hodila je dolgo, cel dan. Pojedla je nekaj gozdnega sadja, 

zato ni bila lačna. Sonce je izginilo, prikazala se je luna, ko je Pavla še vedno bila v gozdu. 

Ustavila se je pri hrastu in mu rekla: »Danes pa bom tu prenočila.« A drevo ji je to 

odsvetovalo, ker naj bi bila nevihta ter bo vanj udarila strela.   

Pavla se je nato ustavila pri smreki nedaleč 

stran, pa ji je to drevo tudi odsvetovalo 

prenočiti pod njim. Nekaj časa je še hodila in 

je prišla do trepetlike, le-ta jo je sprejela pod 

svoje veje. Ponoči se je razdivjala nevihta in 

ujela medveda v jamo. Jama je bila nedaleč 

stran od dekličinega počivališča, zato so jo 

zjutraj prebudili kriki ujetega medveda. 

Medved je deklico lepo prosil, naj mu 

pomaga in z veseljem mu je ustregla. S 

pomočjo vrvi in znanja, ki ga je pridobila na 

potovanju z očetom, je dvignila deblo, ki je 

zapiralo pot v jamo. Medved je želel deklici 

poplačati za njeno pomoč, zato ji je ponudil, 

da ji odstopi polovico zimske zaloge. Ampak, 

glej ga zlomka! Deklica je njegovo ponudbo 

zavrnila. Medved se je zbal, da bo deklica 

zahtevala nekaj, kar ji sam ne bo mogel 

izpolniti, a si je oddahnil, ko je deklica le 

prosila, da ji pokaže pot do desetniške jame. Medved je vedel, da je ne bo mogel spremiti, 

zato je poklical svojo prijateljico sokolico, kateri mladiči so se nekaj tednov nazaj naučili 

leteti. Prosil jo je, če lahko njen deseti mladič ostane z desetnico in ji pokaže pot do 

desetniške jame. Sokolica, ki je vedela, da bo omenjeni sin imel željo po raziskovanju sveta, 

se je takoj strinjala ter ga poklicala. Ko je mladi sokol priletel, je sedel Pavli na ramo, saj je 

začutil, da sta si z deklico podobna. Sokol je deklici nato pokazal pot do desetniške votline. 

Ko sta prispela, je deklica ugotovila, da je ta votlina na hribu nedaleč od ribiške vasice. Od 

daleč je opazila, da se v zalivu nežno pozibava ladja Desetnica. Deklica si je uredila bivališče v 

jami ter pomagala ljudem ter živalim od blizu in daleč. Vselej pa jo je spremljal njen zvesti 

sokol. Nekaj mornarjev se je včasih odpravilo s Pavlo in Desetnico čez morje trgovat. Pavla je 

pomagala, da so imeli dober zaslužek, vmes pa je sama pomagala vsem, ki so potrebovali 

pomoč in se učila še več zdravilnih veščin. 

   Tako je minilo sedem let. Na svoj štirinajsti rojstni dan se je odpravila domov in ko je 

prispela, je imela oblečeno oblačilo, ki ji ga je podarila sestra. Stopila je k vratom in potrkala. 

Vrata ji je odprla mati ter jo le hitro ošinila in jo obvestila: »Ne morem te prenočiti, danes se 

moja najstarejša hči moži, nimam časa za mlade popotnice.« Deklica se je samo žalostno 

nasmehnila in dejala: »Draga mati, bodi zdrava in pozdravi mojih devet sestra ter očeta. 

Maj Arl 
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Nasvidenje!« Potem se je obrnila in se odpravila nazaj po stezi proti gozdu, ko je skozi vrata 

pritekla najstarejša hči, ki jo je zagledala skozi okno in prepoznala podarjeno oblačilo. »Pavla! 

Pavla! Počakaj, ostani!« je vzklikala, ko je tekla proti Pavli. Mati je končno spoznala deklico, ki 

jo je spodila od lastne hiše. Ko je spoznala, kakšno krivico je storila, je od šoka omedlela. Ko 

je najstarejša sestra pritekla k Pavli, ji je ta odgovorila: »Žal, ne morem ostati. Nisem 

dobrodošla pri tej hiši. Vedi pa, da me ti in druga najmlajša sestra lahko prideta kadarkoli 

obiskat v desetniško votlino. Zdaj pa nasvidenje in vso srečo!« Pavla je sestro še objela, nato 

se je odpravila domov. 

   Mati se potem še tedne ni zbudila iz nezavesti, žalost se je razjedala zaradi krivice, ki jo je 

naredila lastni hčeri. Pavla je nato še leta živela v desetniški votlini ter se občasno srečala z 

najstarejšo in drugo najmlajšo sestro, kajti njima je oče za doto namenil vinograde, ki so bili 

dan hoda od desetniške votline. Pavla se je po letih preselila v vas, kajti poročila se je in 

imela svoje otroke. Druge sestre so dobile vsaka svojo ladjo in kmetijo. 

   Tako je zgodbo končala babica na hladni zimski večer. Vsi mlajši otroci so ob peči zaspali, 

starejši, ki pa so poslušali zgodbo do konca, so si izmenjali nasmehe. Ta zgodba je bila 

pripovedovana že njihovim prababicam in babicam ter se je tako prenašala od ust do ust, iz 

roda v rod.                                                                                                             Ana Steinbacher, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Luna Bedenik 
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VEVERIČEK POSEBNE SORTE V 2. RAZREDU 

Veveriček posebne sorte je zgodba, ki ni v zabavo 

samo najmlajšim, temveč jo lahko bere celotna 

družina. Poleg tega pa avtorica Svetlana 

Makarovič skozi prijazno veveričjo družino in 

njene gozdne prijatelje nazorno pokaže način 

sprejemanja drugačnosti. Otrok spozna, da če se 

nekdo nekoliko razlikuje od ostalih, to še ne 

pomeni, da je slabši od drugih. 

Preberite, kako so veverička Čopka videli 

drugošolci. 

Mama Puhanka je kotila štiri lepe mladiče. Mami Puhanki se je priljubil najmanjši veveriček 

Čopko. Mama Puhanka je bila vesela za svoje mladičke, ko je skočil Čopko, je mama Puhanka 

ugotovila, da ima Čopko eno nogo krajšo od druge. Veveriček se je naučil peti, plesati, 

žvižgati in postal je najbolj pameten veveriček. Poznal je vsako rastlino. 

                                                                                                                                                Lijana Krajnc 

Veveriček ni mogel skakati. Zelo je bil žalosten. Naučil se je računati. Čopek se je zabaval. 

Dobro se je imel, ko je pel. Najbolj rad je računal in pel. Živel je na drevesu. Rad se je žulil z 

bratom in sestrami in rad je imel mamo. Pomagala mu je računati in pisati. Vadila sta petje 

noč in dan. Čopek se je zabaval, ko sta se z mamo podila.  

                                                                                                                                                      Lina Ribič 

V Veveričjem gaju je živela veverica Puhanka. Ravnokar je skotila pet mladičev. Ko so zrastli, 

se je najpogumnejši veveriček pognal z veje domačega drevesa. Nato so z drevesa poskakali 

še ostali trije, a peti ni imel moči v nogah, zato je ostal na veji. Priletela je šoja in ga vprašala: 

»Zakaj se ne poženeš z domačega drevesa?« »Nimam dovolj moči, da bi skočil na sosednje 

drevo.« Veveriček je tako poskusil peti, vedno bolje in bolje mu je šlo.  Sešteval je in 

odšteval, pel, bral in razvrščal. 

                                                                                                                                                  Neli Robnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Ribič in Neli Robnik 
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V Veveričjem gaju je Puhanka skotila pet mladičev. Puhanka je rekla, da bo počakala, da 

bodo odrasli. Leta so minila in veverički so že skakali po drevesih. Peti veveriček pa ni mogel 

skakati, čeprav si je zelo želel. Mama Puhanka je bila žalostna, šla je k najmodrejši veverici. 

Ta ji je rekla, naj se neha jokati in naj ga pusti pri miru, da si bo že našel svoje delo. In je našel 

delo, naučil se je peti. Znal je napovedati vreme in računati. Bil je najpametnejši v gozdu. 

                                                                                                                                         Domen Rakovnik 

Mama Puhanka je skotila pet 

mladičev, šoja je povedala to novico 

vsem v gozdu. Vso so bili normalni, le 

veveriček je bil drugačen. Imel je 

malo in tanko nogo, mama je bila 

prizadeta, ker ni mogel skakati. S 

sosednjega drevesa je priletel kos. 

Veveriček ga je vprašal: »Kdo te je 

naučil tako lepo pet?« Odgovoril je, 

da nihče. Veveriček je vztrajal v petju 

in uspelo mu je. Naučil se je tudi 

računati in napovedovati vreme. 

Raziskoval je drevesne liste in postal 

je najpametnejši.          Andraž Ovčar 

                                                                                                                                                   

Živela je mama veverica. Skotila je 

pet veveričkov. Veverički so skakali. A 

najmanjši je imel eno nogo krajšo od 

drugih treh. Naučil se je računati in 

peti. Vsi so ga poslušali, kako poje. 

                                                 Miha Cink                                                                                                                                                 

                                                                                                                                   Lijana Krajnc 

PRINCESKE, KRALJI IN ČAROVNICE ‒ DOMIŠLJIJSKI SVET 

TRETJEŠOLCEV 

KRALJESTVO KRALJA HUGA 

Nekoč je živel kralj Hugo, ki je bil bogat. Nekega dne se je razbesnel snežni vihar in k Hugu je  

prišel princ Patrik. Kralj Hugo se ga je razveselil in ga povabil na večerjo. Ko se je neurje 

poleglo, je princ Patrik odšel na pot v vas. Ko je prispel v vas, so tam bili roparji. Zjutraj so se 

šli otroci igrat in naredili so snežake. Potem so se smejali in se zabavali. Ko so se otroci 

smejali, so prišli roparji in so jih ugrabili. Potem jih je princ Patrik rešil in živeli so srečno do 

konca svojih dni.                                                                                      Marko, Gal, Tadej in William 

IZGUBLJENI HOROSKOP 

Pred stotimi leti je bila sredi oceana majhna dežela. Polovico dežele je prekrival gozd. Tam v 

gozdu je živela čarovnica Nina, ki je imela čarobno moč. Ko se je postarala, je naredila čudno 
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bitje, ki se je imenovalo Horoskop. Ko je čarovnica umrla, se je bitje skrilo na otoku. Čez pet 

let sta se Alex in Marija odločila, da poiščeta Horoskop in čarovnico Nino. Napotila sta se 

iskat staro legendo, po nekaj mesecih iskanja sta končno našla Horoskop. Po tem odkritju je 

za Horoskop izvedel ves svet. Alex in Marija sta bila srečna in sta se poročila. 

                                                                                                                            Nina, Alex, Nina, Martin  

LEDENO KRALJESTVO 

Nekoč sta živeli dve sestri po imenu Elza in Ana. Kralj in kraljica kraljestva sta nekega dne 

odšla na ladjo in odplula na obisk v drugo kraljestvo. Ampak preden sta dospela, je prišel 

vihar, ki je prevrnil ladjo in vsi so se potopili. Ko so ljudje izvedeli za nesrečo, so bili zelo 

žalostni in so iskali novega kralja in kraljico. In so iskali in iskali, dokler se niso spomnili, da 

imajo starejšo sestro Elzo. Ko so jo okronali za kraljico, je dobila moč ledu in snega. Potem so 

imeli zabavo, na kateri je mlajša sestra Ana srečala princa Hansa. Z njim se je princesa Ana 

hotela poročiti, a se je spomnila, da bi bila Elza osamljena. In je Ana začela iskati in iskati, 

dokler ni našla Olafa. Ko je Ana pripeljala Olafa v kraljestvo, so živeli srečno do konca svojih 

dni in niso bili nikoli žalostni.                                                                        Jure, Dolores, Alja, Klara 

 

 

 

 

 

 

 

LEDENO KRALJESTVO – DRUGIČ  

Nekoč je bilo ledeno kraljestvo, v njem je živela 

snežna kraljica Elza. Imela je moč ledu in snega. Njeno 

kraljestvo je bilo postavljeno na gori. Imela je bele 

lase in modro obleko. Res je bila zelo lepa, da jo je 

hotel vsak princ poljubiti. Elza je imela rada vse živali 

in ljudi. Poznala je svoje starše, ki so ji umrli zaradi 

bolečin. Obiskala je njihov najljubši kraj. Imela je 

mlajšo sestro, ki ji je bilo ime Ana, vendar je skoraj 

nikoli ni videla. Potem je spoznala Olafa in sta postala 

najboljša prijatelja. Olaf je oživel, čeprav je bil snežak. 

Elza ga je sprejela v svoje ledeno kraljestvo. Potem je 

obiskala svojo sestro Ano, ki je bila zelo prijazna. Ana 

je imela lepe kite rjave barve, lepo obleko in plašč. 

Elza, Ana in Olaf so srečno živeli do konca svojih dni.  

Michelle, Lorita, Marija, Patrik 

Lorita, Patrik, Marija, Michelle 

Liza Naima 
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BLAZNO RESNO POPOLNI 

»Je pri šolski malici treba držati skodelico čaja z 

iztegnjenim mezinčkom, kakor to počnejo fine angleške 

gospe? Ali pri recitiranju pesmi stopala poravnaš 

vzporedno ali v obliki črke V? In kako si zavezati 

kravato za šolski ples: z enojnim ali dvojnim vozlom? Če 

iščete odgovor na katero od teh vprašanj, vam ta knjiga 

žal ne bo pomagala. Vam bo pa prišla prav pri 

vsakdanjih medosebnih stikih, da vas bodo soljudje 

sprejemali kot omikano bitje enaindvajsetega stoletja, 

s katerim je prijetno poklepetati in snesti kos torte. 

Odkar sem prebral knjigo Blazno resno popolni, imam 

čistejšo kožo in bolj bele zobe, na Facebooku pa so moji 

statusi v povprečju všeč 62 odstotkov več osebam.«                 

Boštjan Gorenc – Pižama 

NADALJEVANJE ZGODBE O FELIKSU ‒ IZ DOMIŠLJIJE ČETRTOŠOLCEV 

»Ali lahko ostanem pri vas? Pomagal vam bom pri hišnih opravilih. V zameno pa mi pomagajte 

popraviti leteči krožnik.« Potem se Feliks z mamo in očetom bolje spozna. In mu je mama rekla, da 

mu bo povedala, kaj mora narediti. Nato je Feliks začel opravljati hišna opravila. Mama je bila zelo 

vesela, da je Feliks naredil vse, kar mu je mama naročila. Noč je padla, zato sta šla Martin in Zala spat. 

Vesoljec Feliks pa je celo noč bedel, ker je bil zaskrbljen, kako je z njegovim letečim krožnikom. Ko sta 

se Zala in Martin zbudila, sta videla, da je Feliks zaskrbljen. Šla sta ga potolažit in vsi so zaspali. Ko so 

se zjutraj zbudili, so šli naprej popravljat Feliksov leteči krožnik. Feliks je vprašal, če lahko ostane pri 

njih. Mama in ata sta mu rekla, da lahko, če bo še naprej pomagal pri hišnih opravilih.           

                                                                                                                                                                 Lara Zafran 

Starši, Martin in Zala gredo popravljat Feliksovo ladjo, Feliks pa medtem opravlja kuhinjska opravila. 

Martin in Zala sta bila presenečena, saj še nikoli nista delala takšnega opravila. Feliks pa se počuti 

zelo lepo. Ko Feliks pospravlja kuhinjo, se Martinova in Zalina starša veselita, da bo ladja kmalu 

popravljena. Malo za tem Feliks izve, da je ladja popravljena in zahvali se jim za pomoč. Tudi Martin 

in Zala se mu zahvalita za kuhinjska opravila. Seveda so se Feliksu zahvalili tudi starši. Feliks je nato 

odšel na sedmi planet. »Adijo,« sta rekla starša in Zala pa Martin tudi. Feliks jim je odgovoril: »Adijo.« 

                                                                                                                                                                 Gaja Kraner 

»Prosim, pomagajte popraviti vesoljsko ladjo.« »Seveda, pod enim pogojem. Če boš delal, kaj ti 

rečem.« »Seveda, dobro.« »Pojdi kuhat kosilo.« »Seveda, da bom.« »Okej, grem popravit vesoljsko 

ladjo.« Minila sta dva tedna in vesoljčka je zelo skrbelo, ker že dolgo ni videl svojih staršev, je pa bil 

zelo vesel, da je spoznal drugo družino. Delal je vse, kar je rekel gospod, učil se je abecedo, naučil se 

je zelo zabavati.                                                                                                                              Urban Potočnik 

Vsi so odšli spat. Naslednje jutro se je očka takoj odpravil popravljat ladjo, Feliks in mama pa sta 

pripravljala zajtrk. Martin in Zala sta se igrala. Mama je očka, Martina in Zalo poklicala k zajtrku. Po 

zajtrku se je očka že spet odpravil popravljat vesoljsko ladjo. Po kosilu je bila ladja popravljena. Feliks 

se je še malo pozabaval in odšel. Obljubil jim je, da se bo vrnil. Čez en teden je Feliks pristal pri njih. 
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Tam je ostal dva dneva. Naslednji dan je odšel. Ko je bil tam, jim je pripovedoval zgodbe iz vesolja. 

                                                                                                                                                         Lenart Bernhard  

Feliks nekaj dni opravlja hišna opravila in družina 

Godič mu popravi vesoljsko ladjo. Feliks se jim lepo 

zahvali in obljubi, da bo še kdaj prišel na obisk. Zala 

in Martin pa sta rekla, da ga ne bosta pozabila. 

Feliks je bil zelo vesel. Nikoli ju ni pozabil. Vsem 

svojim prijateljem  v vesolju je razlagal svoje 

dogodivščine. Nekega dne je spet odšel na obisk k 

družini Godič in tam so se zelo zabavali.  

                                                                 Romana Breznik 

Feliksu so starši postlali posteljico za goste. Zjutraj 

so starši Feliksu dali seznam hišnih opravil. Martin in 

Zala sta se poslovila od Feliksa in odšla v šolo. Starša 

sta peljala Feliksovo ladjo na servis. Feliks je tačas 

pospravljal hišo. Ob dvanajstih se vrneta Martin in Zala. Čez pol ure se vrneta še starša s Feliksovo 

ladjo. Mama nato skuha kosilo. Feliks se je razveselil kosila. Ob enih zjutraj je Feliks odletel na Mars. 

                                                                                                                                                  Maksimiljan Urbanc 

Feliks je pristal v Ljubljani pri družini Godič. V zameno, da mu popravijo plavilo, bo on pomagal pri 

hišnih opravilih. Feliksu so pomagali popravljati in jim je uspelo. Feliks  je bil hvaležen, poslovil se je in 

odletel na svoj planet.                                                                                                                         Blaž Germič 

Ata in mama sta prišla v šolo in sta zagledala vesoljčka Feliksa. Feliks je povedal svojo prošnjo, da mu 

popravijo vesoljsko ladjo in bo v zameno opravljal hišna opravila. Popravili so vesoljsko ladjo in Feliks 

je odletel domov in je obljubil, da jih še bo obiskal.                                                                     Rok Lampert 

Ko so se vse pomenili, so odšli spat. Zjutraj so se zbudili, očka Primož je skušal popraviti leteči krožnik 

in je ugotovil, da potrebuje neke dele za popravilo. A ti deli so bili v drugi državi. Očka je rekel Feliksu, 

da bo po vsej verjetnosti moral ostati. Napočil je čas za kosilo, a družina je jedla drugačno hrano kot 

Feliks. »Feliks, poskusi,« je rekel Martin. »Okej, bom poskusil. Aaaaa … Ne bom jedel, hvala, ni mi 

preveč všeč. Mislim, da imam še nekaj vesoljske hrane v krožniku,« je dejal. Ko so se najedli, so se šli 

Zala, Martin in Feliks igrat na igrišče. In tako so veselo preživljali dneve s Feliksom. 

                                                                                                                                                              Anja Monetti 

Feliks je pomagal pospravljati in čistiti po stanovanju. Martin, Zala, mama in očka pa so mu pomagali 

popraviti vesoljsko ladjo. Popravili so motor s pomočjo načrta, ki je bil na ladji. Natočili so mu gorivo. 

Feliks se jim je zahvalil in jih povabil v svojo ladjo, da bi jih v zahvalo popeljal na ogled vesolja. Po 

vožnji jih je odložil na igrišču in se odpravil domov na svoj planet.                          Anej Slatinek Debeljak 

Ata in mama Feliksu naštevata opravila. Feliks je opravil opravila, zato so mu popravili ladjo in je 

odletel. Vsako noč je prišel na zemljo.                                                                                           Blaž Zafošnik 

»No, pa prav,« rečeta mama in oče. »Jutri ti bomo popravili vesoljsko ladjo, zdaj pa pojdi v posteljo za 

goste.« Drugo jutro je oče Feliksu popravil ladjo in Feliks se je za pomoč zahvalil in tudi mama se je 

zahvalila za opravljena hišna opravila. Feliks je odšel nazaj na Mars.                                           Klara Perc                                                                                                    

Minil je en teden in Feliksu so pripravili ladjo. Feliks se je odpeljal v Lovrenc na Pohorju, ker je bil 

lačen in žejen. V ladji ni imel zaloge hrane in pijače.  Pristal je v gostilni Urbanc. Tam se je najedel in 

odžejal. Odhitel je naprej, in sicer v Maribor. Tam je rabil ladijsko gorivo in kisik za svojo bombo, ki jo 

Blaž Germič 
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je nosil na hrbtu. Zašel je v slepo ulico, ampak tam je našel kisik za svojo bombo in gorivo za svojo 

ladjo. Odletel je naprej in prišel na prvi planet drugega ozračja. Tam ima sorodnike in je pristal na 

tretjem planetu. Na drugem imajo vsi vesoljčki svoje sovražnike. Naslednji dan je bil na četrtem 

planetu, še naslednji dan na petem in tako je potoval, dokler ni pristal na sedmem planetu oziroma 

svojem planetu. Vsa družina ga je bila vesela. In tako je Feliks vsak teden odšel na planet Zemljo in 

tam obiskal Zalo in Martina.                                                                                                      Veronika Mumel   

 

Feliks je opravljal hišna opravila zelo dolgo. Nato pa je en dan prišel poštar in je videl Feliksa. 

Popolnoma je prebledel. Vesoljsko ladjo so mu po tem popravili v enem dnevu in Feliks je hitro 

odletel. Svojim prijateljem je povedal o tej avanturi. Še danes živi srečno.                          Anej Volmeier      

»Prosim, pomagajte mi popraviti ladjo, v zameno pa vam bom pomagal pri hišnih opravilih,« je prosil 

Feliks družino Godič. Feliksu so pomagali popraviti ladjo in tako se je odpeljal v Lovrenc na Pohorju, 

na Šolsko ul. 6 v učilnico 4. razreda. Lepo se je predstavil in učenci so ga lepo sprejeli. Sedel je zraven 

Nejca Novaka in Nejc ga je vprašal, če bi šel z njim domov. Pa pa! Vesoljček je z Nejcem odšel k njemu 

domov.                                                                                                                                                    Nejc Novak 

 

»Ali mi lahko pomagate popraviti vesoljsko ladjo?« je vprašal Feliks. »Bomo ti pomagali, če boš 

opravljal hišna opravila.« Feliks je štiri dni opravljal hišna opravila, da je bila ladja popravljena. Čez 

štiri dni pa je Feliks zaklical: »Adijo!« In odletel je domov.                                                         Marcel Mert  

 

Starši Feliksa sprejmejo in mu povedo, kaj mora delati. Vesoljček je sprejel vse te dolžnosti; pomival 

je posodo, pral avto, kosil travo in čistil hišo. Oče je popravljal ladjo, mama pa je odšla v službo. Feliks 

pospravi hišo, oče pa popravi ladjo. Zvečer se poslovijo in Feliks odleti domov.                     Miha Adam 

 

Starši se niso spoznali na tehnologijo in zato niso mogli popraviti vesoljske ladje. »Lahko ostaneš pri 

nas,« je rekla mama. Vesoljček se je strinjal. Drugo jutro sta oče in mama pogledala rezervoar za 

gorivo in videla, da je prazen. Potem sta nalila bencin in vesoljček se je odpravil na svoj planet. Čez 

nekaj minut, ko je zapustil zemeljsko orbito, so ga začeli loviti Lobanci, čudna bitja iz Venere. K sreči 

je vklopil nadzvočni zid in je pobegnil ter prispel na Feliksolandijo.                                           Črt Čelofiga 

»Ali mi lahko pomagate popraviti vesoljsko ladjo in jaz vam bom pomagal pri gospodinjskih 

opravilih,« je prosil Felixks. Sprejeli so njegovo pomoč, v zameno pa mu bodo popravili ladjo. A Feliks 

je še kar nekaj časa ostal pri družini, saj jim je rad pomagal delati. Spoznal je, kako se naredi 

papirnata vesoljska ladja. Ko se je začelo nočiti in so se začeli pripravljati na spanje, se je na nebu 

nekaj zabliskalo. To so bili Feliksovi starši. Feliks je družini Godič pustil pismo in odletel. Letel je v 

Maribor, Ruše, Selnico in Lovrenc na Pohorju. Potem je odletel v vesolje na svoj planet in je bil zelo 

srečen, ker je videl svoje starše.                                                                                                            Jan Pisnik 

Feliksu ladje niso mogli popraviti, zato jo je šel še enkrat pogledat. Videl je, da mu je zmanjkalo 

goriva, zato je v vesoljsko ladjo vliv gorivo in potem je srečno odletel.                                      Marko Vajs 

 

»Ali mi boste pomagali popraviti mojo vesoljsko ladjo? V zameno vam bom pomagal pri gospodinjskih 

opravilih,« je prosil Feliks. Starša sta se strinjala. Zjutraj sta Martin in Zala Feliksa vprašala, kaj bo za 

zajtrk. Feliks je rekel, da ribje ocvrtke. Zala in Martin sta vprašala mamo, če je to mogoče, mama pa 

se je potrudila in jih nekako naredila. Po zajtrku so vsi šli popravljat vesoljsko ladjo, Feliks pa je 

pobrisal posodo. Ko so prišli nazaj v hišo, so Feliksu povedali, da je ladjo nemogoče popraviti. Feliks je 

bil zelo žalosten. »Ali lahko ostanem pri vas?« je vprašal vesoljček. »Seveda,« mu je odgovoril oče. 

Feliks jim je od takrat dalje pomagal pri gospodinjskih opravilih. Nekega dne pa je prišla vesoljska 
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ladja, v njej je bila Feliksova mama. Želela je, da gre Feliks z njo na njun planet. Feliks je v zahvalo dal 

družini vesoljski kamen. Odšel je, družina pa se ga je spominjala, kadarkoli je videla vesoljski kamen. 

Zala in Martin pa se nista več basala z bonboni, ker sta mislila, da bo prišel še kak Marsovček. 

                                                                                                                                                                 Karin Paulič 

FELIKS: Ali mi prosim lahko pomagate popraviti vesoljsko ladjo? 

MAMA: Seveda lahko. Pojdimo pogledat, kaj je z njo. 

OČE: Motor je »crkno«. Varovalko bo treba zamenjati.  

FELIKS: Ali imate orodje? 

MAMA: Da, lahko si sposodiš, karkoli želiš. 

FELIKS: Hvala. Kakšen mesec bom potreboval, da jo popravim. 

OČE: Ostani, kako dolgo želiš. 

FELIKS: Ko bom odletel domov, bom prihajal na obisk k vam. Sedaj pa preizkusimo, če motor dela. 

MOTOR: Bruuum, bruuum, bruuum …. BUUUUM! (Motor je razneslo!) 

MAMA: Zdaj pa boš moral ostati na Zemlji. Tule v dnevni sobi lahko spiš na postelji. 

In nekega dne pride vesoljska ladja in vesoljček gre na svoj planet. 

                                                                                                                                                             Igor Rakovnik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lara Zafran 
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EVA ŠKOFIČ MAURER IN PETOŠOLCI: KURE SE IGRAJO 
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POD SVOBODNIM SONCEM ‒ POVEST DAVNIH DEDOV 

   »Za vsako lepoto obstaja oko, ki jo bo uzrlo. Za vsako resnico obstaja uho, ki jo bo slišalo. 

Za vsako ljubezen obstaja srce, ki jo bo sprejelo.« (Ivan Panin) 

   Ljubezen v romanu Pod svobodnim soncem, ljubezen Iztoka in Irene ter Rada in Ljubinice, 

je imela eno dušo, eno srce, ki je bilo v istem ritmu ter prebivalo v dveh telesih. Ljubezen je 

to, kar poveže in daje smisel vsebini. Brez nje je konec nepopoln. Ti pari so imeli nekaj 

posebnega. Nekaj, za kar se je vredno boriti. Trenutke ljubezni, ki so naredili svet čaroben.  

   Glavni junak te knjige, Iztok, je bil dobrega srca. Spreten in zelo postaven borec, izklesane 

postave, je imel zelo veliko zaupanja s strani starešin ter svojega očeta, ki je bil nanj zelo 

ponosen. Kljub svoji mladost je bil zelo predan ter ponosen na svoje korenine. Za svojo 

deželo ter narod bi storil vse. Bil je dober in pogumen vodja, slovanske vere, pametne glave 

in prijazen človek po naravi. Zdel se je neresničen, brez napak. Tipičen junak, ki se zdi popoln 

in je prikazan v najboljši luči. Imel je veliko spoštovanje do svojega očeta Svaruna. Zelo rad je 

imel svojo sestro Ljubinico, ki jo je zelo cenil, še posebej po smrti ostalih devet bratov. 

Njegovo srce pa je pripadalo Ireni, ki jo je neizmerno ljubil. Njuna ljubezen je polepšala tisti 

čas. Za trenutek si našel nekaj lepega, čistega. Pozabil si na sovraštvo med narodi in grozne 

spopade, ki so zatemnili razum ljudi.  

   Irena je bila prava boginja. Njena lepota je vzela dih vsakemu moškemu, ki je položil svoje 

oči nanjo. Strastna je bila do svoje krščanske vere. Bog ji je dajal oporo, moč in zaupanje v 

dobro. Ni imela očeta, njen stric Rustik pa je bil pokvarjen človek, ki mu ni bilo mar za 

nečakinjino srečo. V Epafroditu je našla zaveznika, ki ji je bil kot oče. Resnično jo je imel rad, 

ona pa mu je iz srca zaupala ter vedela, da ima njegovo podporo in skrb. Glavo je zmešala 
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Iztoku in se mu popolnoma predala. Ljubila ga je tako, da je bolelo. Z njim je bila potrpežljiva, 

poslušna in skrbna. Vedel je, kako zelo ga ima rada. Bila je zelo prijazna po srcu. V ljudeh je 

poskušala videti le dobro, čeprav to včasih ni bilo mogoče. Njena čistost je bila neverjetna, 

pritegnila in očarala je vsakega posameznika. Vprašaš se, če je lahko človek sploh tako dober. 

Predober ... 

   Rado, izjemno predan človek, ki je imel neverjetno zaupanje, še posebej do Iztoka. Sama 

občudujem, kako zvest je bil, čeprav si včasih želim, da bi bil bolj samozavesten in zvest 

svojemu notranjemu glasu. Seveda je bil pogumen in dober borec. Ljubiničin izvoljenec, ki bi 

vse storil zanjo. Močno jo je ljubil ter skrbel zanjo. Bil je zelo zaščitniški, saj je bila njegova 

ženska in ko jo je Tunjuš ugrabil, je skoraj izgubil živce. Jeza ter ljubosumje sta bila v tistem 

trenutku edino, kar je vladalo v njegovi glavi. Njegovo srce se mu je paralo ob misli, da bi jo 

izgubil. Vendar ni mogel obrniti hrbta Iztoku ter ga pustiti na cedilu. Bil je izjemen človek. 

Zelo iskren in pravi prijatelj.  

   Ljubinica je odraščala s pretežno moško roko. Imela je očeta, ki ji je zelo veliko pomenil. 

Edina med desetimi brati, brez mame … Ni bilo vedno enostavno. V življenju je bila 

obkrožena z moškim principom, oče jo je moral imeti še posebej rad, saj je bila njegova edina 

punčka. Bila je svobodna, prijazna, navihana in zelo lepa ženska. Omrežila je Rada, ki se ji ni 

mogel upreti. Pogum in spretnost sta bili njeni dobri lastnosti. Znašla se je, ko je bilo to 

potrebno. Ponosna je bila na svoj narod. Znala je zaupati ter uporabljati svojo pamet. 

   Iztok in Irena sta popoln par. Vse, kar bi si dva zaljubljenca v tistem času želela. Oba sta bila 

brez napak. Ljubinica in Rado pa sta se dopolnjevala. Z njima si se lahko bolj povezal ter ju 

razumel. Njuna ljubezen je bila bolj človeška in realna. Čutiš večjo iskrenost. Iztokova in 

Irenina ljubezen je res neverjetno lepa, vendar je na trenutke samo napisana na list papirja. 

Zdi se ti predobra, da bi lahko bila resnična. Pretirana čistost, junaštvo in sama dobrota ‒ 

njuna ljubezen je kot čarobna pravljica. Ne pa nekaj, kar bi se v tistem času res zgodilo.  

   Teodora se me je dotaknila na zelo negativen način. Ne morem razumeti njene zlobe. 

Njena oznaka je definitivno črna. Je prava strupenjača, ki je trdno prepričana sama vase. 

Misli, da lahko doseže vse. Če ne zlepa, pa zgrda. Ima preveč samozavesti, je zelo arogantna. 

Podcenjuje druge, sebe pa kuje v zvezde. Maščuje se vsakomur, ki jo užali, premaga, izda ali 

poniža. Je zelo hinavska in egoistična oseba, ki misli samo nase. S spletkami uničuje tuja 

življenja. Nikomur ne privošči sreče in iskrene ljubezni. Nos tišči tja, kamor ga ne bi smela. 

Ubada se s stvarmi, ki se je ne tičejo. Je zelo radovedna, pohlepna in zavistna ženska. Nima 

ponosa in samospoštovanja. Potrebna je pozornosti, s svojo pametjo in zvitostjo pa je prišla 

zelo daleč. Moč vladarice je edino, kar ji omogoča početje zahrbtnih in nesramnih reči. Če 

povem po resnici, se mi smili. Zdi se mi, da nima niti ene dobre lastnosti. Je vse, kar si 

nobena ženska ne bi želela biti. Sebična je in ne zna iskreno ljubiti. Ni se rodila pod srečno 

zvezdo. Bila je hči gostilničarja, ki se je prodajala za denar in preživetje, vendar to ne opraviči 

njenega obnašanja. Misli, da bo z denarjem, vplivom in močjo zapolnila praznino iz preteklih 

mučnih let, vendar bo morala odpreti svoje srce in se obnašati kot človek. Spustiti ljudi k 

sebi. Življenje ni vedno slabo. Najti moramo prave ljudi, da nam to dokažejo. V knjigi je veliko 

primerov njene hinavščine; ko je zaprla Iztoka, se hotela maščevati Epafroditu, se znebiti 

Azbada, preganjala je Ireno ter se celo pretvarjala, da je ona. Teodora je slab človek, v 

življenju je sprejela veliko slabih odločitev. Vendar brez nje ne bi bilo tako zanimivo in 

napeto. Tudi takšni ljudje morajo obstajati. Omogočijo nam, da vidimo, česa nočemo v 
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življenju. Naučijo nas, kaj je prav in kaj ne.  

   Avtor romana Pod svobodnim soncem, Fran Saleški Finžgar, je bil slovenski pesnik, pisatelj 

in prevajalec. Rodil se je 9. februarja 1871 v Doslovčah. Prihajal je iz revne družine, njegov 

oče pa je bil krojač. Bil je odličnjak v osnovni šoli. Kasneje je obiskoval gimnazijo v Ljubljani, 

po poklicu je bil duhovnik. Pisal je za mladino kot za starejšo populacijo. Njegov dom je 

načrtoval Jože Plečnik in je danes urejen v muzej. Umrl je v Ljubljani 2. junija 1962, kjer je 

živel do smrti. Pisal je arhaično, njegov jezik je bil starinski, zvišen, vendar je bila njegova 

slovenščina odlična. Uporabljal je lirsko pripoved ter naglase, ki jih je postavljal na nejasna 

mesta, besedilo je zato na trenutke nerazumljivo.     

   Moram priznati, da me je knjiga pozitivno presenetila. Na začetku se mi je zdela 

dolgočasna, vendar se je napetost skozi knjigo stopnjevala. Postajalo je vedno bolj zanimivo 

in zdelo se je, kot da se listi obračajo sami. Finžgar je pisal z veliko strastjo, kar je razvidno iz 

besedila. Všeč mi je, da zgodba govori o več stvareh, na primer o ljubezni, narodni zavesti, 

hinavščini, prijateljstvu ipd. Knjiga ti da misliti, vprašaš se, če si ponosen na svoje korenine. 

Pokaže ti dvoličnost ljudi ter neizmerno ljubezen. Roman mi je bil všeč, še posebej srečen 

konec.  

   »Moj konec je vajin začetek. Česar nisem imel sam, darujem vama. Zublja, ki sta goreče 

hrepenela drug po drugem, sta se danes strnila v en plamen. Nebo naj priliva olja tej sveti 

luči, da bo gorela jasno do smrti. Mir, mir na veke. Amen.« (Epafrodit) 

   Iskrenost Epafroditovih besed pokaže človekovo zvestobo in naklonjenost. So ljudje, ki so 

srečni za druge in jim želijo vse najboljše. To je moj najljubši citat, saj mora imeti človek 

veliko srce, da pomaga drugemu, v zameno pa dobi notranji mir. Za vse ljudi to ni dovolj. 

Brez zvestih ljudi, ki so držali svoje obljube, Ireni in Iztoku ne bi uspelo zaživeti skupaj. Si 

ustvariti družino ter imeti sedem prekrasnih sinov sokolov. Vsi, ki so jima pomagali, so junaki. 

Njihov trud je bil poplačan. Vsi so živeli srečno, v miru pod svobodnim soncem, do konca 

svojih dni.  

   »Ljubezen ozdravlja ljudi. Zares srečni smo le takrat, kadar ljubimo. Navsezadnje zaradi 

ljubezni premagujemo ovire in odpiramo vrata svojega srca tudi drugim. Ljubezen je največji 

spodbujevalec in najboljše plačilo na svetu. Iskati pot do ljubezni z razumom je prav tako 

nesmiselno, kot iskati sonce s svetilko.«                                                             Viktorija Jeger, 9. b 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Viktorija Ribič, 7. b 
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ALMIRA 

 
Na postelji leži 
žalostno dekle, 
vedno se seli, 

vsega ji že dosti je. 
 

Vdaja se razvadam, 
ker težko vključi se; 
zameri tudi staršem, 
saj razumeta je ne. 

 
Z lažmi hotela 

rešit´ je težave, 
zabredla pa je še 

globje dol med vrage. 
 

Iz brezna pa reši 
skrivnostna jo moč, 

ji napolni srce, 
da izgine obroč. 

                                                          Maja Kuhar 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      Maja Kuhar 
 
 

 
VZOREC VOJNE 

 
Najpomembnejši je nasnutek. 

Debelina niti določi zanke, 
v katere so ujete usode 
ponižanih in razžaljenih. 
Bo le odeja, ki prekrije  

umazanijo pohlepa, ali pulover 
s predolgimi rokavi za ptičje strašilo, 

ki se mu smejejo jeklene ptice z 
uničujočimi rafali? 

 
Tu ni več nafte! 
Tu ni več vode! 
Tu ni več zlata! 

Steklene stolpnice iz 
nepreglednih kupov 

razvrednotenega papirja. 
Zakoni za mravlje. 
Inflacija poguma. 

Vojna za vrati je večno vračajoča. 
Ledena doba razuma. 

Goreči ptič na obzorju Sveta! 
 

ČISTEJŠE VODE ZA VSE NAS 
 

Pravijo, da službe že dolgo, dolgo ne 
padajo več z neba. 

 
Dela pa nihče več ne vidi. 

Oblečeno je v cesarjeva nova oblačila -  
klonirano v nanodelce samoumevnega  

vsakdana. 
Posmehuje se kolonam na 
zavodu za zaposlovanje. 

Sili iz vsake pore zaraščene zemlje, 
kuka izpod podrtih dreves 

cerkvenega gozda. 
Guga se na žicah med 

stebri Elektra, joče v jarkih, 
polnih odpadlega listja. 

Skriva se med nepokošenimi 
travniki in zapuščenimi vinogradi. 

Lovi se po izropanih graščinah. 
 

Mi pa hodimo mimo in tarnamo, da ni DELA! 
                                                          Irena Kosanič 
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LJUBEZENSKA PESEM 
 

Ti si kakor lep dan, 
ves nežen in zaspan. 

Kot sonce žariš 
in v mojih sanjah letiš. 

 
Srce mi razbija, 

ko te vidim, slišim in poljubim. 
Lepa si, to je resnica 

in zame si mirna ptica. 
                                                              Gal Sušec 

 

PISMO 
 

Draga moja, moje srce je zate 
in to pismo je tvoje  
za vse večne čase, 

saj sem zaljubljen vate. 
Ljubim te, nor sem nate, 

zato te bom imel rad 
za vse večne čase. 

                                                             Jon Lešnik 
  

SRCE 
 

Ljubim ga noro, 
ljubim iz srca, 

da bi le bil del srca mojega. 
To si jaz želim -  
da bi on in jaz 

bila eno veliko srce. 
                                                      Klara Strmšek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Steinbacher 

 

TAKŠNA O LJUBEZNI 
 

Ljubezen je lepa, 
čeprav je včasih slepa, 

včasih malo boli, 
včasih skeli, 

a po navadi lepe sadove obrodi. 
                                                                Nejc Polič 

 

LJUBEZEN NA MORJU 
 

Srečala sta se na morju, 
zadnji dan, 

ne da bi ga poznala, 
se je zaljubila vanj. 

 
Počitnice se končale so, 

v šolo je odšla 
in ga zagledala. 

 
Zagledal jo je tudi on 

in spoznal je, 
da všeč mu je. 

 
Predstavila sta se 

in obljubila si, 
da se družita 

vse šolske dni. 
                                                        Mineja Petrun 

 

LJUBEZEN ZDAJ 
 

Tukaj sedim, 
se ob oknu solzim, 

ob pogledu zdaj nate 
vsa prebledim. 

Bojim se besede,  
ki v srce mi vsede, 

bojim se izreči 
in ti priseči. 

Priznavam sedaj, 
sebi in tebi, 

da ne morem živeti 
in brez tebe umreti. 

Zdaj dam ti srce, 
bom čakala na te, 
z mano zdaj hodi, 

saj ljubim te. 
                                                         Nina Kuhar 
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DEVETOŠOLCI IN 100-LETNICA 1. SVETOVNE VOJNE 

Zemljevid prikazuje vojni ŽIV-

ŽAV v Evropi. A-O in Nemčija 

sta prikazani obkoljeni, kakor 

da se branita. Rusijo, ki se je 

odločila odgrizniti pol Evrope, 

tiščita nazaj, medtem ko Italija 

opazuje od daleč. Francija na 

silo širi državo na vse strani, 

medtem ko se Velika Britanija 

obnaša kot general in je 

oddaljena od dogajanja. 

Popolni sever je utonil v večni 

spanec. Tako antantne kot 

centralne sile se borijo za 

ozemlje in oblast nad Evropo. 

                               Ana in Manja  

Na sliki je prikazana karikatura 

1. svetovne vojne, na kateri Rusija premaguje vse ostale države in jih požira. Avstro-Ogrska 

se komajda brani proti Rusiji. 

Naše sporočilo je: Vsaka vojna je nesmiselna in v nekem pogledu tudi smešna, kot je ta 

karikatura.                                                                                                                            Tadej in Žiga  

Mož in oče dveh otrok se odpravlja na fronto in 

za sabo pušča ženo in svoja otroka. Mlado ženo, 

komaj poročeno! Je polna dvoma in strahu. Skrbi 

jo, kako se jim bo godilo, če bo postala v bližnji 

prihodnosti vdova. Mož se zaveda nevarnosti, v 

katero se podaja. Otroka, komaj tri in pet stara, 

sta hkrati prestrašena in negotova, saj nista 

obveščena o vseh možnostih. Mati ju tolaži, 

vendar sama tudi pretaka solze. Vsi pa še vedno 

upajo, da se bo vrnil domov in bodo spet srečna 

družina!                            Vanessa, Klarisa in Elena 

Pomlad je, češnje cvetijo, trava brsti, a srca so žalostna. In tukaj na vasi se od očeta 

poslavljata tudi njegova otroka, ki še ne hodita v šolo, bojita se za svojega očeta ter se držita 

mame za krilo. Mama joče za možem, saj ne ve, kaj bo prinesla prihodnost. Starša sta zelo 

mlada, štejeta komaj 25 let. Kaj bo z otrokoma, če se oče več ne vrne? Otroka bosta potrta, 

žalostna, njuna usoda bo negotova in kruta. Ubogi otroci, sreča, da nismo to mi.      

                                                                                                                          Valentina, Klara in  Anea  
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Prizor prikazuje par v objemu. Zadnje slovo 

preden mož odide v vojno. V obeh se prebuja 

bridka bolečina ter strah pred smrtjo in izgubo 

drug drugega. Ljubezen, ki si jo izkazujeta, 

spodbuja upanje k ponovni združitvi. A celoten 

prizor ravno tako kot prikazuje ljubezen, prikazuje 

tudi žalost. Lahko da bo v odsotnosti moža žena 

zbolela ali pa bo mož padel v boju. Če bi bili midve 

na ženinem mestu, bi poskusili moža prepričati, da 

bi pobegnila in se ne bi udeležil vojne. 

                                                                  Ana in Manja 

Prihajali so hudi časi, možje so morali zapustiti ljubi dom in toplo ognjišče, ki jih je grelo, ko je 

zunaj divjala huda zima. Poslavljali so se od svojih ženic, do katerih so gojili posebna in 

ljubeča čustva. Napotili so se v mokre, temne in temačne rove, kjer so na njih pretile mnoge 

nevarnosti. Ženice pa so doma zaskrbljujoče čakale s strahom v srcu tisto črno pismo. Na 

fronti so potekali krvavi boji, v katerih so vojaki drug za drugim žrtvovali svoja življenja. 

Minevali so dnevi, število mrtvih vojakov se je iz dneva v dan večalo, ženice so doma v skrbeh 

za svojimi možmi čakale tisto usodno pismo, katero jim bo v srcu pustilo veliko in bolečo 

praznino. Na frontah pa so še zmeraj potekali krvavi boji.                                                    Aljaž Č. 

Granate padajo. Zemlja leti naokrog, delci poškodujejo 

vojake, kri teče v potokih. Vojaki izgubljajo življenja, 

veliko je poškodovanih, ranjenih. Strelski jarki in rovi, 

preživljanje v jarkih tudi štiri leta …Tega si ne moremo 

predstavljati. Jarki so bili prava nočna mora za vse 

vojake, ki so se bojevali in tvegali življenja. Korakoma 

med njimi, z dvignjenimi in stisnjenimi pestmi, gremo 

skupaj v boj. Vsak ima globoko v sebi strah pred smrtjo. 

Zelo mladi smo, razmišljamo o družinah, prihodnosti. 

                                                                               Jaka in Rok 

Na hribih, kjer so se prej razlegali travniki, 

so se zdaj dvigovali nagrobniki. Ob njih so 

rastle rože, ki so jih posadile družine 

padlih vojakov. Veliko je bilo žrtev, ki so se 

borile za svobodo. Žene z otroki so vsak 

dan trepetale v strahu pred pismi o smrti 

njihovih mož. Zvečer niso mogle zatisniti 

oči, saj so se čez celo vas razlegali poki 

bomb in pušk. Ob vsakem se je zgrudilo 

veliko bojujočih se vojakov. Preveč krvi je 

bilo že prelite, vendar se vojna še vedno ni 

končala. Domače je zmrazilo ob pogledu 
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na sosednji hrib, saj so se grobovi tam množili kakor solze, ki so polzele po bledih, 

zaskrbljenih licih. Nekega dne se je na hribu znašel nagrobnik, na katerem je pisalo Emile 

Chaillon. Žena je posadila rdeče vrtnice v spomin na njegovo hrabrost. Vedela je, da se je 

boril za svoj narod, predvsem za njegovih pet otrok. Vsakega posameznika se bodo 

spominjali le najbližji, kar je žalostno. Kljub vsemu pa se jih bomo vsi spominjali kot borcev za 

svobodo.                                                                                                                Breda, Maša, Rebeka 

Vojne še sploh ni konec, vendar je že na stotine padlih. Svojcem se utapljajo srca v žalosti, na 

grobove polagajo rože padlim borcem. Duh padlega vojaka se je vrnil, saj hoče še zadnjič 

videti svojo ženo ter svoja otroka. Izpovedati želi ljubezen do žene, saj je bilo njegovo 

življenje prekratko.                                                                                            Anea, Valentina, Klara 

Ta slika prikazuje vojake, ki so se častno 

borili za svojo državo. V tem boju je veliko 

vojakov umrlo. Borili so se v jarkih, kjer so 

bili vedno na preži, saj so jih lahko napadli 

sovražniki.  Hrano so dobivali redko, po 

navadi iz zaledja, bila je skromna. Jedli so 

kruh, piškote, konzerve, pili vodo iz sodov. 

Bombardirali so se z granatami in minami. 

Spali so v jarkih, po tolikih mesecih jih 

streljanje sploh ni več motilo. Vojaki so 

težko preživljali vojno zaradi smrti, krvi, 

ognja in bombardiranja. 

                                                   Denis in Domen 

 

UTRINEK S PREDSTAVITVE TIMSKEGA POUKA 
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Groza, kaj se dogaja, 

padlo je na milijone vojakov, 

kot da bi bila mora, 

ampak vse je resnica!  
Sam tavam naokrog, vsi so mrtvi, jaz edini 

preživeli! Obdaja me 

 grozoten strah in obup! 

Kaj naj naredim? 

Občutek imam, da bom 

tudi sam umrl. Utrujen 

 sem od tavanja, vse je 

 uničeno, lakota in 

 žeja mi grozita. 

Umrl bom, 

umrl bom, 

umiram 

. 

. 

                                                                         .                                          Karin in Veronika 
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Lep pozdrav! Zvitorepka tukaj! Kako se kaj imate? Verjamete ali ne, pogovarjala sem se z 

Mirom Cerarjem, slovenskim premierjem. Rekel je, da ker ve, da denar kvari ljudi, ga 

Slovenci v letu 2015 ne bomo imeli kaj več kot lani. Zato vam bogastva žal ne morem dati, 

lahko pa vam podarim 2015 želja, kot so sreča, veselje, ljubezen … Nekaj želja je nanizanih 

v naslednjih vrsticah, druge pa sami zaželite komu, ki vam je blizu.  

Domen:  Srečnega pa zdravega, pa upam, da bi imeli več počitnic in prostega časa. 

Gorazd: Želim vam veliko dobrih poslov in predvsem polne sefe. (Če bodo sefi zelo polni, mi 

prosim sporočite kodo in lokacijo sefa, najdete me v 7. b.) 

Andreas: Malo zdravja, malo sreče, veselja in veliko zlata v polnih denarnicah. 

Lara B.: Želim vam veliko sreče in zdravja. Damam pa želim ogromno novih čevljev. 

Aljaž: Želim vam veliko uspeha, ljubezni in veliko novih trikov s skiroji in seveda, da ostanete 

celi in zdravi, ko boste te trike izvajali. Šoli pa zaželim novi skate park. 

Nastja: Želim vam veliko dobrih ocen in veliko prostih dni, da boste lahko počeli, kar vam 

srce poželi. 

Viktorija: Želim vam neskončno lepih sanj, v topli mehki postelji in dolge spance tja do kosila. 

Pa seveda, imejte dobre ocene v letu 2015!!! 

Vita: Želim vam veliko zdravja, sreče in veselja polnih dni, da bi imeli radi se vsi. 

Sara: Med tednom veliko uspešnega učenja, med vikendom pa pozabite na šolo in si vzemite 

veliko prostega časa.  

Učiteljica Mateja: Želim vam veliko nepozabnih dogodivščin, srčnih prijateljstev, zanimivih 

prebranih knjig in spomladi, ko se ptički ženijo, kakšnih novih ljubezni. 

NOVOLETNA PESEM UČITELJICE IRENE KOSANIČ 

V zanke ujete minute. 

Čas, ki se razliva čez rob. 

Okameneli obraz 

izdiši v vesolju luči. 

Premrli prsti na 

lončkih spominov. 

Porumeneli objemi  

vseh prejšnjih let … 

Ujeti ta prizor in 

ga postaviti pod 

belo jelko: 

tvoj rdeči nos 

na moji rami … 

Medvedji ples v 

neznani pokrajini 

belih ptic …                                                                                Snežaki iz 1. razreda.  
KAJ JE NOVO LETO? 

 


