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Kal Gabrijel Turek, 6.a - nagrada na mednarodni likovni razstavi Viški likovni salonček

Lea Bergant -priznanje na natečaju Živel strip

Miša Hočevar - uvrstitev na mednarodno grafično razstavo II. Mednarodni bienale male
grafike na Poljskem

IZ DOMIŠLJIJSKEGA SVETA
Kresna noč
Poletje se začne z najdaljšim dnem in najkrajšo nočjo. To je kresna noč, noč velikega ognja,
ki ima poseben čar in posebno moč. Najdeš lahko zaklad, lahko si neviden, še dedek lahko
postane otrok ... Povedala vam bom, kaj se je zgodilo letos ...

Sedela sem pred šolo s svojo najboljšo prijateljico. Sonce je sijalo
skozi velike, zelene liste. Bil je lep spomladanski dan. No,
pravzaprav poletni, sonce je tako močno pripekalo, da sem lahko
čutila toploto po celem telesu. Mimogrede, bil je lep občutek. S
Sofio sva se pogovarjali o šoli, o učenju in vseh teh vsakdanjih in
nepomembnih stvareh. Vendar sva uživali, prav zares. Nato sva
pogovor nadaljevali o letošnjem kresu. Pri nas je tradicija, da
vsako kresno noč pridejo vsi meščani na sredino trga, ki stoji ob
gozdu, ter prižgejo kres. Takrat so velike zabave, na vsakem
ovinku so prikolice s hrano, s sladkornimi penami, kokicami, hot
dogi in podobno. Pogovarjali sva se, kako bo cela šola tam in bo
res ''kul'' . Pripomnila je, da bodo tam tudi Lucy Harvs, Max
Mannison, Anastasia Behills, kar se je njej zdelo zakon. Meni je
bilo pravzaprav vseeno. Razmišljala sem o nečem drugem. Nekaj, kar je žrlo mojo notranjost
in mi ni dalo miru. Bilo me je strah, hkrati pa sem se počutila močno in pogumno. Tedaj mi
je zazvonil telefon. Vsa sem zardela, ko sem pogledala na ekran telefona, čeprav je bilo težko
razločiti, kaj piše, saj so sončni žarki sijali proti telefonu, zato je bilo vse črno. Srce mi je
začelo biti hitreje in hitreje. Poskušala sem ohraniti normalen izraz na obrazu, saj nisem
hotela, da Sofia izve, kaj se dogaja. Čeprav je bila moja najboljša prijateljica, tega ni vedela.
Vas zanima česa? No, pravzaprav mi je težko povedati, vendar moram. Vsaj nekomu, ki ni
Sofia, mama, oče ali kdorkoli drug. Kje naj začnem?
Januarja sem začela dobivati anonimna sporočila. Nekdo ali nekaj, saj je vseeno, mi je
začel/a pošiljati grožnje prek sporočil. Vedel/a je, kje sem, kaj se dogaja, kako sem in kaj
počnem. Vendar grožnje nisem smela zaupati nikomur. Čisto NIKOMUR, saj če bi, bi se
zgodilo nekaj ''strašnega'', kakor pravi oseba, ki to pošilja. Ker sem to vzela zgolj za šalo, sem
sporočila ignorirala. Vendar so se grožnje, žaljivke stopnjevale, sporočil je bilo zmeraj več.
Ugasnila sem zaslon telefona ter ga spravila v žep. Sofia me je vprašala, kdo je, vendar ji
nisem odgovorila. Pogledala me je, nato pa spet začela govoriti in govoriti o kresni noči ...
Čez petnajst minut se je zaslišal iz notranjosti šolski zvonec. Otroci so zdrveli ven.
Počakala sem svojo mlajšo sestro, da konča pouk, in odpravili sva se peš domov. Vsak korak
je bil težji, teža torbe me je vlekla in naramnice so se držale mojih ramen ter z vso težo
pritiskale nanje. Domov sva s sestrico prišli čez slabe pol ure. Do šole nisem imela daleč, zato
sem domov hodila zmeraj peš. Odprla sem hišna vrata in se odpravila v svojo sobo. Doma

poleg naju ni bilo nikogar. Noge so me komaj odvlekle do moje sobe. Sestrica je bila v svoji
sobi, jaz pa v svoji. Ko sem odprla vrata svoje sobe, je močno zapihalo. Okno je bilo odprto in
zavese so plapolale po zraku. Trdno sem zaprla okno. Slišala sem šum in se nenadoma ozrla.
Za mano ni bilo nikogar. Stopnice so zaškripale in slišal se je prijem kljuke. Odprla sem vrata
in se zazrla k stopnicam. Bila je Sofia. Želela me je prestrašiti in nekako ji je to tudi uspelo.
Začudena sem bila, saj sem mislila, da je odšla naprej po ulici do doma. Ura je bila nekaj čez
deveto, ko sem zadnjič pogledala na uro. Ker je bilo pozno in si Sofia ni upala iti domov, je
prespala. To noč sem ji povedala za sporočila. Bila je istega mnenja kot jaz.
''Najbrž je Jack Johnson, saj veš, da se on zmeraj zafrkava. Mislim, a ni res? Pozabi, ni nič
takega, verjemi mi, '' je pripomnila Sofia.
Prikimala sem. Takrat je začela govoriti o njeni sestri, kako bo obiskala Norveško poleti, v
glavnem, nič takega. Nekaj čez pol enajsto sta prišla starša. Videla sem obris črnega
avtomobila. Bila sta onadva.
Ura je deset zjutraj. Danes je poseben dan. Veselila sem se že navsezgodaj. PIIIIP je
zazvonil telefon in na ekranu se je prikazalo anonimno sporočilo, v katerem je pisalo: ''Bilo je
opozorilo.''

Slika: Ajla Bećić, 6. a

Nisem se zmenila zanj. Odšla sem zajtrkovat. Po zajtrku sem se šla stuširat in pripravit
oblačilo za ta dan. Iz omare sem izvlekla kratko črno obleko z obrisi sončnic. To so moje
najljubše rože. So rumene barve, kar mi je najbolj všeč. Pravijo, da je rumena barva intelekta,
mentalnih procesov in navdiha. Rumena tipično simbolizira sonce, veselje, srečo, optimizem,
idealizem, inteligenco in prodornost. Je najsvetlejša in najbolj vedra med vsemi barvami, zato
mi je všeč. Sončnice pa predstavljajo mene. Rumene in pozitivne, vendar v sredini, globoko v
notranjosti črne. Črna barva je značilna za dostojanstvene, vzvišene in vplivne ljudi, ki pa niso
bahavi in vpadljivi. Radi dajejo vtis skrivnostnosti. Hm, skrivnosti. K tej obleki sem obula
svoje nove črne balerinke. Lase sem pustila naravne, skodrane in dolge. Le spredaj sem vzela
nekaj las ter jih spela nazaj. Super! Ko sem vse opravila, je bil že čas za odhod. Z družino
smo se odpravili v naš črn, velik avtomobil ter se odpeljali do mestnega trga. Bila je gneča.
Ljudje so se stiskali eden ob drugem, da so se komaj premikali. Promet na mestnem trgu je bil
zaprt, tako da si avto lahko parkiral le na parkirišču pred mestno hišo. Zagledala sem otroke iz
šole, kako si kupujejo sladkorne pene ter žetone za avtomobilčke. Starši so se s sestrico

odpravili naprej, meni pa so dovolili, da se pridružim Sofii in ekipi. Kupila sem si pokovko ter
plastenko koka kole. Končno je napočil čas velikega ognja. Ognja, ki ima posebno moč in
energijo. Cela gneča ljudi se je počasi premikala proti gozdu, ki je bil v bližini trga. Kres so
naredili, tako kot vsako leto, na zelenici na mestnem trgu. Na obrazih ljudi sem lahko videla
odsev ognja. Rdeča barva in svetloba, ki je žarela, je dajala moč. S Sofio sva se hihitali in
uživali. Ljudje so bili veseli.
Tedaj mi je v žepu zavibriral telefon. V možganih sem spet zaslišala močen PIIIP. Bilo je
glasno in nič nisem slišala. Spustila sem Sofiino roko ter se odpravila proti gozdu, kjer je bilo
malo tišje. Samo javila sem se na klic, ne da bi pogledala, kdo je. Nič nisem slišala. Odšla
sem še malo v notranjost gozda. Dvignila sem telefon, saj je bil signal slabši in slabši.
Šumenje, močen PIIIIIP in nič. Prekinilo je. V sebi sem preklela signal in pospravila telefon v
žep. Ozrla sem se. Videla sem le ljudi in črne oblake, ki so se prikazali na nebu. Začelo je
pihati in vlil se je zelo močan dež. Močne kaplje so kapljale in kapljale. Kot nikoli do zdaj.
Pihal je močen veter. Moja obleka je plapolala tako močno, da sem se zavrtela. Ljudje so se
začeli odpravljati in preden sem uspela priti do konca gozda in poklicati koga, ki ga poznam,
se je mojih golih rok dotaknilo nekaj hladnega. Ni bilo nikogar, vendar sem nekaj začutila.
Vedela sem, da se nekaj dogaja. Saj veste, ko vam šesti čut pravi, da se bo nekaj zgodilo,
čeprav tega ne morete potrditi. Videla sem samo vrtinec, ki me je posrkal nekam v notranjost
kroga ter me odnesel neznano kam ...

Slika: Jaša Čelik, 6. b

Nekaj je zabrenčalo v moji glavi, imela sem občutek, da lahko sledim vsaki informaciji, ki
se premika po mojih možganih. Imela sem občutek, da sanjam. Videla sem mavrične obrise in
nato veliko črnino. Dolg PIIIIIP se je slišal in nič. V glavi sem slišala zvonjenje na telefonu,
ko dobim sporočilo. Zvonilo in zvonilo je v moji glavi in ni hotelo nehati.
Zbudila sem se v temačnem prostoru. Nisem vedela, kje sem. Bilo je temno, hladno in
vlažno. Sedela sem na tleh neznanega prostora. Zidovi so bili visoki in vsak moj premik je
odmeval v prostoru. Nenadoma sem zagledala svetlobni curek, ki je prihajal skozi vrata.
Potem je zaškripalo. Obrnila sem se in pretipala prostor. Končno sem prišla do jeklene, stare,

težke kljuke. Močno sem pritisnila nanjo in odprla vrata do konca. Prostor je bil prazen, le na
tleh je ležala brisača, na kateri sem spala. Napenjala sem oči, da bi lahko razločno videla,
vendar je bilo težko, tudi če je bil prostor nekoliko osvetljen. Po dolgem hodniku sem se
sprehodila do konca. Na vsaki strani so bile po tri sobe. Sobe so bile oštevilčene. Izmed vseh
sob sta bili odklenjeni le dve. Ko sem vstopila v prvo, nisem odkrila ničesar zanimivega. V
njej so bila le velika okna z zavesami. Mislila sem, da je to pot do pobega iz neznanega
prostora, vendar ni bila. Ko sem odrgnila dolge, stare, prašne zavese, je bil za okni velik
kamnit zid. Parket na tleh je bil spraskan in videlo se je, da je nekdo tu že hodil. Ker v sobi
poleg oken in starega kavča v kotu ni bilo nič zanimivega, sem se odpravila še v naslednjo
sobo, kjer me je dočakalo presenečenje. Verjetno ste pomislili, da sem odprla vrata in so
baloni, napolnjeni s helijem, poleteli v zrak, vsi moji
prijatelji pa so zakričali: ''PRESENEČENJE!'' in me
dočakali z nasmehom, vendar ni bilo tako. Tudi
nobenih daril ni bilo na tleh. To ni bilo pozitivno
presenečenje, ampak negativno. Soba je bila polna
mojih fotografij! Fotografij, ki jih je moj anonimni
dopisovalec posnel, ne da bi ga videla. No, sicer te
osebe nikoli nisem mogla videti. Soba je bila manjša
od prejšnje. Zidovi so bili prav tako visoki, mrzli in
na tleh je bil parket. Vsi zidovi so bili polepljeni s
fotografijami. Na sredini sobe sta bila manjša lesena pisalna miza ter star lesen stol. Na mizi
je bilo staro kaligrafsko pisalo in list papirja z nekakšnim načrtom. V kotih sobe so bile
kamere, ki so bile obrnjene naravnost proti meni, in nekakšni reflektorji ter manjše lučke. Bilo
je temno, saj se lučke niso hotele prižgati. V kotu na koncu sobe sta bila manjši zvočnik in
star gramofon, ki je bil že prekrit s prahom. Na njem je bila stara plošča brez kakršnega koli
potiska ali napisa. Bila je le navadna rjava plošča. Tedaj so utripnile luči in v prostoru je
začela odmevati starinska glasba. Temu je sledil še piskajoč glas, ki je prihajal iz majhnega
zvočnika. Bil je moški glas. Spominjal me je na glas, ki je ponavadi v otroških risankah. Glas
mi je povedal, kdo je. Rekel je, da je anonimna oseba, ki mi pošilja sporočila.
Slika: Viktorija Branka Radaković, 6. a

Ker se nisem držala pravil in ker sem zaupala skrivnost
Sofiji, bom morala nekaj narediti, da se odkupim. Ker sem
bila prav jaz izbrana kot prejemnica sporočil, sem bila
izbrana z namenom. Morala bom opraviti misijo, za katero
so dolgo iskali sposobnega človeka, vendar ga niso našli.
Izbrali so mene, klepetuljo, ki mora vse izdati. Grožnje so
bile le preizkus, izbrana sem bila delno naključno. Misijo
bom opravila z močmi, ki jih ne premore vsak. Lahko bom
lebdela, lahko bom delno teleportirala, lahko bom nevidna
ali karkoli drugega, neobičajnega. Na nek način sem se
veselila, na nek način pa ne. Morala bom v temačni dvorec
Adamovih iz prejšnjega stoletja. Ker legenda pravi, da je
tam skrinja z zlatniki, je gospod hotel, da mu jo prinesem.
Od vseh moči sem izbrala orientacijo, saj sem bila v njej slaba, in dodatno moč, saj nisem

dovolj močna. Ker jo bom potrebovala, sem se odločila zanjo. Ta ''anonimni gospod'' se je
nato predstavil. Rekla mu bom kar Magnus, tako kot mu je ime. Je čudno mitološko bitje, na
pol človek na pol zver. Star je že več tisoč let in glavna stvar, ki ga zanima, je opravljanje
poslanstev. Zanima ga zgodovina, stari gradovi, dvorci, zakladi in podobno. Več o sebi mi ni
povedal, rekel je le, da se že vrsto let ukvarja s tem in da si že vrsto let tako rečeno ''sposoja''
mladostnike, da mu pomagajo. K sebi jih vzame tako, da prikliče nevihto in vrtince ali
zaustavi čas zvečer, ko vsi spijo, tako da nihče ne opazi, da so njihovi otroci izginili. Čeprav
se otroci, ko se vrnejo, odprejo in povejo svojo dogodivščino, jim nihče ne verjame. Pomislijo
na to, da so otroci imeli le nočne more ali kaj podobnega. Saj veste, dandanes otroci lažejo
marsikdaj tako, da jim ni verjeti. No, glede načrta: veselilo me je, obenem pa me je bilo strah.
Če si sam ne upa h gradu in če tudi druga mitološka bitja ne upajo vzeti zaklada, kako naj si
potem upam jaz? Vendar on pravi, da je že star in njegove moči slabijo. Zanimalo me je,
zakaj si je izbral prav dvorec Adamovih. Rekel je, da mi bo povedal, če bo ta misija uspela.
Veliko mladostnikom je spodletelo, zato je mislil, da bom uspela prav jaz. Zaklad je bil težko
dosegljiv, saj nihče ni vedel, kje je. Rekel je, naj se obrnem in na tleh bodo vsa oblačila, ki jih
moram obleči za misijo. Z velikega težkega kupa sem pobrala oblačila in jih oblekla. Oblekla
sem preveliko črno neprebojno jakno, čudne usnjene rokavice z luknjami v prstih, črno kapo
in pisan pas z različnimi gumbi. Počutila sem se kot ropar. Na koncu sem si pod svojo črno
obleko oblekla pajkice, ki so mi bile celo prav. Bila sem lačna, žejna in utrujena. Vse, kar
sem si želela, je bilo oditi domov. Če bi bila ura na zidu točna, bi bil zdaj pri nas doma čas za
večerjo. Ampak če sem si želela oditi domov, sem morala Magnusu pomagati.

Slika: Maks Grudnik, 6. b

Po slabi uri oblačenja ter urejanja za pot se je zid v hodniku premaknil. Svetloba je že
posijala v hodnik in lahko sem začutila svež zrak. Okoli mene so bila cvetoča zelena drevesa.
Na tleh je bil travnik in šopi divjih jagod so rastli na njem. Tla so bila polna marjetic, regrata,
zvončkov, vijolic in podobnih rastlin. Stopala sem po travnati potki naprej, dokler nisem
zagledala starega, počenega znaka, ki je kazal na desno. V roki sem trdno držala Magnusov
zemljevid in sledila navodilom. Ko sem prehodila vso pot do zarisanega križca, sem se
ustavila. Pred mano so se dvignili parni oblaki. To mesto je bilo precej bolj temno in hladno

kot na začetku poti. Potka je bila iz starih črnih kamnov, ki so bili lepo postavljeni vse do
dvorca Adamovih. Okrog so bila črna, skoraj zgorela drevesa. Okoli so letali čudni netopirji
in poleg dvorca je bila pokopana vsa družina, katere last je bil dvorec. Posestvo je varovala
visoka, okrašena ograja. Na vratih je bil velik kovinski ročaj, ki se je težko dvignil. Porinila
sem, vrata so močno zaškripala in se odprla. Odprla sem še vrata dvorca. Nad mano je švignil
netopir, ki se je skoraj zataknil v moje lase. Bilo me je strah. Sovražila sem netopirje. Sedaj
sem sledila svoji moči. Vklopila sem še svojo pomožno orientacijo in se odpravila po
notranjosti dvorca. V sredini so bile velike krožne stopnice. Bile so stare in lesene. Vsakič, ko
sem stopila nanje, je tako močno zaškripalo, da je odmevalo po celem prostoru. Okoli so
tekale miši, kar mi ni bilo prav nič po volji. Vendar sem morala potrpeti. Ustrašila sem se
sama sebe, ko sem pogledala na desno in zagledala ogledalo. Bilo je počeno in ovito v
pajkovo mrežo. Po prostoru so bile kaplje krvi in na zidu je visela bela, vendar umazana
cunja. Na levi strani so bile srebrne verige, ki so vodile nekam pod zemljo. Odpravila sem se s
svojo lučko po stopnicah. Nekaj je močno zaškripalo in vrata na posest so močno zaloputnila.
To se je zgodilo najverjetneje zaradi močnega vetra, vendar me je vseeno prestrašilo. Prostori
so bili hladni, temačni, umazani in srhljivi. Vsak kotiček sem preiskala, da bi našla kakšno
sled, ampak ničesar nisem našla. Pregledala sem vse od postelj v spalnici do podstrešja,
vendar brez uspeha.
Spomnila sem se gospodovih besed: ''Pomagal ti bom, kolikor bom mogel. Mogoče ne boš
vedela, da sem to povzročil jaz s svojo močjo, vendar verjamem vate. VERJAMEM! ''

Slika: Svit Mežek, 4. a

Ko sem stopila v predsobo drugega nadstropja, se je dvorec tako močno zatresel, da sem se
zvrnila na tla. Takrat sem v spodnjem nadstropju slišala cingljanje. Verjetno je mogočen veter
povzročil Magnus, da bi mi lahko vsaj malo pomagal. Vključila sem svojo orientacijo. Moja
mogočna orientacija me je odpeljala naravnost do točke pred razbitim ogledalom. Na tleh so

bile napisane številke in koti. Napisani so bili tudi veččleniki, nekakšne črke in številke. Ko
sem malo bolje pogledala, sem videla na zidu izbočene črke. Pretipala sem jih in takoj
prepoznala, katera je katera. Zemljevid sem obrnila na drugo stran ter ga pustila na tleh.
Odhitela sem v kurilnico, kjer sem s tal pobrala košček oglja. Vrnila sem se nazaj in začela
zapisovati podatke s tal na drugo stran lista. Izračunala sem račun, narisala sem vse potrebne
kote in prepisala podatke, na katerih je pisalo N , kar pomeni newton in je enota za silo. Ko
sem vse preračunala, sem s koraki približno izračunala območje, kjer bi lahko bil zaklad.
Matematika mi gre dobro, zato to za mene ni bilo nič takega. Z ogljem sem zarisala piko. Ko
sem preračunala, koliko sile je potrebno, da
zlomi tla, je bilo približno za dve opeki.
Orientacija me je odpeljala do prostora, kjer sta
bili vsaj dve starejši neuporabni opeki. Ko sem
se vrnila, sem se skoncentrirala na črno piko na
tleh. Položila sem opeki eno na drugo in ju z
višine približno meter in pol spustila na tla.
Takrat so tla razpokala. Zaslišali so se poki
desk. Zlomile so se in padle tako močno, da sem
lahko ponovno zaslišala cingljanje. Takrat sem
zagledala skrinjo. Pritisnila sem na svoj rdeči
gumb na pasu in vklopila moč. Ko sem s svojimi Slika: Lenart Verbovšek, 4. a
črnimi usnjenimi rokavicami dvignila pokrov z
vso silo, se je zableščala rumena svetloba. Bili so pravi starinski cekini. Bilo jih je na stotine,
na tisoče! Bila sem zelo vesela in hkrati ponosna nase. Bila sem edina, ki je ugotovila, kje je
zaklad! S svojimi nadnaravnimi močmi sem odnesla zlato skrinjo vse do zelenega cvetočega
travnika, kjer sem svojo misijo začela. Gospod mi je odprl zid in s ponosom sem vstopila z
veliko skrinjo v rokah.

Slika: David Ivančič Stanojević, 6. b

Ko me je gospod Magnus zagledal v kamerah, se je tako zahvaljeval, da je njegov glas po
zvočniku kar sijal. Lahko sem začutila veselje tega človeka in ponosno sem se nasmehnila.
Bil je tako vesel, da mi je podaril sto zlatnikov. Pobrala sem jih v črno vrečko, ki mi jo je
podaril gospod Magnus. Rekel je, naj jo hranim kot spomin. Obleko sem slekla ter jo pustila v
prostoru, v katerem sem jo našla. Moje fotografije so izginile z zidov. Tam so bile fotografije
naslednjega mladostnika, ki je na vrsti za novo misijo.
Gospod Magnus se mi je še enkrat zahvalil in me
poslal nazaj. Odkril mi je tudi skrivnost, zakaj je
tokrat izbral prav ta dvorec. Povedal mi je, da je v
njem živela njegova hčerka z možem. Rekel je, da
je zaklad hranila tam od malih nog. Ker so misije
tudi njo zanimale, mi je nastavila eno izmed teh
misij prav v tistem dvorcu, preden jo je usoda
prehitela. Ker si je sam močno želel uresničiti
hčerkino željo, da reši misijo, je poiskal pomoč, saj
je bil že star. Zato je bil tako vesel, da sem mu
pomagala. Zadnjič sem pomahala proti kameri v
slovo ter se odpravila v prostor, kjer sem se
zbudila. Zaprla sem oči in Magnus me je
teleportiral nazaj v gozd.
Odprla sem oči in okoli sebe zagledala gozd. Čas se je bil ustavil. Čez nekaj minut, ko sem se
spravila v normalno stanje, se je čas vrnil. Počutila sem se, kot da se ni zgodilo nič. Nevihta je
bila le kratkotrajna in sonce je posijalo, še preden so se ljudje odpravili domov. Tedaj so se
vsi obrnili in se vrnili na trg. Svojo črno vrečico sem močno stiskala v roki in odkorakala
nazaj. Videla sem tudi fanta, ki sem ga malo prej videla na fotografijah. Lizal je sladoled in
tedaj mu je zazvonil telefon. Pogledal je na ekran in nenadoma prebledel. Revež se je bal, saj
ni vedel, da ga čaka zanimiva pustolovščina pri gospodu Magnusu. Nasmehnila sem se in
odkorakala naprej. Zvečer smo se odpravili domov.

Starša sta me spraševala, kako je bilo, in jaz sem jima povedala, da je bilo super. Rekla sem,
da sem bila najbolj vesela kresa. Vendar nisem bila. Najbolj sem bila vesela, ko sem s skrinjo
odkorakala proti vhodu v Magnusovo skrivališče. Za črno vrečko me niso nič spraševali,
verjetno so mislili, da sem jo nekje našla. Niso vedeli, da so v njej zlatniki, ki so vredni veliko
več, kot si lahko predstavljajo. Povedala sem jim vse, čeprav mi niso verjeli.
''Ah, punca naša, zmeraj si bila šaljiva. Ne glede na to, kje si to našla, nam je zelo v pomoč,''
je odvrnila mama in se veselo nasmehnila. Teden dni kasneje je mama kovance odnesla v
banko, da bi jih zamenjala za gotovino. Bila je presrečna, ko je prinesla domov veliko denarja.
Vsakič, ko me je vprašala, od kod mi denar, mi ni verjela. Saj je vseeno. Le jaz poznam veliko
skrivnost. Magnus je srečen in jaz sem srečna. To je najpomembnejše. Prijaznost in trud sem
vložila za nekoga, ki mi je v zameno dal nagrado. Čeprav ni tako velika kot njegova, je to
precej denarja, ko smo zlatnike zamenjali v dolarje.
''Hvala, Magnus, za odlično izkušnjo in hvala za vse ostalo. Upam, da boš ostal vesel in da ti
bo naslednji mladostnik v pomoč ...'' sem napisala v pismu, ki je bilo namenjeno prav
Magnusu. Pustila sem ga na mizi z upanjem, da ga bo do jutra pobral in prebral.
Eldina Murtić, 8. A

Slika: Nina Felicija Kozamernik, 6. b

Postal sem neviden
Nekega dne, ko sem ustvarjal s kemikalijami, se mi je ena posodica z neko neznano mešanico
polila po leseni kocki, ki je bila v resnici trofeja iz lesarskega tekmovanja. Hitro sem vzel
bližnjo krpo in hitel brisati kocko. Kocka je bila spet taka kot prej in krpa tudi ni zgledala
čudno, zato sem delal naprej. Čez kratek čas sem si vzel odmor in odšel ven. Po desetih
minutah sem prišel nazaj in ugotovil, da je moja krpa izginila. Začel sem tipati tam, kjer sem
jo pustil. Na svoje začudenje sem jo našel, a videl je nisem. Pogledal sem proti kocki.
Polovica je je manjkala. Hotel sem se dotakniti nove ploskve, kjer je bila nekoč druga
polovica kocke. Spet sem se s prsti zaletel v nekaj nevidnega. Spoznal sem, da sem naredil
napoj za nevidnost. Hotel sem ga odnesti, kar ga je ostalo v večji posodi, na Center za
Znanstvene Raziskave (CZR). CZR je v bližnjem večjem mestu.
Ravno, ko sem ga spravil v plastično posodo, mi je spodrsnilo in
sem se polil s tisto tekočino. Ker je je bilo v posodi precej in sem
jo hitro postavil pokonci, je nisem izgubil veliko, samo kakšno
četrtino. Ko sem hotel vstati, me je kar izstrelilo v zrak. To je bilo
zelo čudno, a se nisem zmenil za to. Ko pa sem hotel s tal dvigniti
posodo, mi je roka spolzela skozi. Poskusil sem še enkrat in tokrat
sem jo lahko dvignil. Odšel sem iz sobe. Ko sem stopil v predsobo,
sem bil tako zamišljen, da nisem opazil svojega odseva v ogledalu.
Seveda, ko pa sem se ga ustrašil, in moj obraz je izginil, zaradi
česar sem se spet ustrašil, in moj obraz se je spet pojavil. Tako sem
to kričeče ponavljal kakih deset minut. Ugotovil sem, da lahko
postanem neviden, kadar hočem. To tako lahko naredim, kot
premaknem roko. To bom moral pokazati na CZR-ju, sem si
pomislil. Ko pa sem stopil proti avtu, me je ponovno izstrelilo proti
avtu. Končno sem ugotovil, kaj se dogaja. Napoj mi je dal
sposobnost postati neviden, dobil pa sem tudi super hitrost in sedaj
lahko tečem s štirikratno hitrostjo zvoka (4903.2 Km/h). Vključno
s tem sem dobil sposobnost premikanja skozi trdno snov. Pred avtom sem ugotovil, da nimam
ključev, zato sem se namenil nazaj v hišo. Na mizi je bila spet cela kocka, prej je bila deloma
nevidna. Pomel sem si oči in spet je bila nevidna, še enkrat sem si pomel oči in ugotovil, da
lahko sedaj vidim tudi nevidne stvari. Vse to bom
pokazal na CZR-ju. Sedaj lahko tečem s štirikratno
hitrostjo zvoka in mi ni treba uporabljati avta, zato
sem kar stekel tja. Tam sem ji povedal vse, a mi
niso verjeli, ko pa sem jim pokazal, kaj vse
zmorem, se je njihovo mnenje hitro spremenilo.
Odločili so se, da bodo moj primer raziskali.
Pridružil sem se jim. Ob raziskavanju smo razvili
tudi nove tehnologije. Odkrili smo, kaj narediti, da
Slika: Klara Burnik - uvrstitev
na razstavo grafičnega bienala
otroške grafike

ne izgubim oblek, ko grem skozi trdne snovi.
Naredili smo tudi čevlje, ki zdržijo mojo hitrost.

Slika: Ela Karner, 4. a

Moji naslednji tedni so potekali tako, da smo raziskali mojo stvaritev in tudi druge stvari, saj
sem se tam tudi zaposlil.
Ob tem pa sem ljudem pomagal z vsemi svojimi močmi. Iz mojega napoja smo naredili veliko
drugih, ki ti dajo le eno moč, npr. nevidnost.
Neke noči me je zbudil alarm, ki sem ga nastavil v službi, da ne bi kdo ukradel napojev.
Alarm je bil tih, zato ga vlomilci niso slišali. Hitro sem se oblekel v posebno obleko, ki zdrži
vse moje moči in tudi postane nevidna. Ko sem se oblekel, sem stekel do CZR-ja in bil v
trenutku v istem nadstropju kot vlomilci. Postal sem neviden in tiho stopil skozi steno, kjer so
bili vlomilci. Videl sem, kako skupina močno oboroženih ljudi nalaga moje napoje za
nevidnost in sposobnost hoje skozi trdne snovi, v zaboje. Vzel sem bližnjo vrv in odhitel do
vlomilcev in jih nekaj zvezal, druge pa onesposobil z električnim paralizatorjem. Ker pa jih je
bilo veliko, so nekateri pobegnili in se skrili s pomočjo napojev. Ker skozi zidove ne vidim,
jih nisem našel. Poklical sem policijo, da bi jih zaslišali. Naslednji dan sem ugotovil, da so
bili to najhujši kriminalci z vsega sveta, ki so hoteli s pomočjo napojev oropati banko. Policija
pa ni izvedela, kdaj in kje se bo to zgodilo.
Nadzorovali so vse največje banke po svetu.
Čez 14 dni, 22 ur, in 59 sekund od vloma v
CZR, se je zgodilo. Prišel je klic iz Kitajske,
kjer je največja banka na svetu (Industrijska
in komercialna banka Kitajske), da nekaj
ropota v trezorju. Kljub moji hitrosti sem do
tja potreboval dve uri. Na srečo je bi trezor
ZELO velik in so ga dolgo praznili. Ko sem
prispel, so se ravno odpravljali. Takrat sem
jih ujel in odnesel v trezor in jih polil z
napojem, ki nevtralizira vse super moči. Na
koncu sem jih preštel in ugotovil, da en
zločinec manjka. Ravno v tistem trenutku pa
se je pojavil pred mano. Očitno je vzel še
napoj za super hitrost in je ob mojem prihodu
pobegnil. Pogledal je vame in rekel: ''Ujemi
me!'' in kot blisk izginil skozi zid. Jaz pa
seveda za njim. Tekla sva okoli sveta. Tekla
sva po vodi, čez sidneysko operno hišo, nad
Himalajo, a ujeti ga nisem mogel. Bil je
hitrejši. Verjetno je vzel dva napoja. Tedaj
sem pomislil, če se obrnem in tečem v drugo smer, se bova srečala na drugi strani sveta.
Takrat ga bom prestregel in polil z nevtralnim napojem. In tako se je zgodilo. On ni
pričakoval tega, zato je bilo toliko lažje. Policija jih je zaprla, banka je bil spet varna in polna,
jaz pa sem poležaval na Havajih.
Slika: Urban Kogovšek, 6. a

Aljaž Jamnik, 8. a

Postala sem nevidna
Ko sem se tistega sončnega jutra zbudila, sem bila prepričana, da bom doživela še en
normalen, dolgočasen dan. V trenutku, ko sem želela oditi v kuhinjo po pijačo, sem v sobi na
mizi zagledala kozarec vode. Super, ne bo mi treba do kuhinje! Popila sem vel kozarec vode,
potem pa se mi je zazdelo, da je nekaj narobe.
Ne vem, kaj je bilo v vodi, ampak zgodilo se mi je nekaj nenavadnega. Ko sem se pogledala v
ogledalo, sem se zelo začudila.
V ogledalu nisem videla
ničesar. Postala sem nevidna.
Nisem razumela, kaj se dogaja.
Začela sem se zavedati vseh
prednosti, ki jih prinaša
nevidnost. Po razmisleku sem
se začela dolgočasiti. Nisem
vedela, kaj naj počnem.
Domislila sem se, da bi lahko
šla v kino. Na srečo sem bila
sama doma in nihče ni vedel,
Slika: Reina Pirjevec, 6. a
da sem trenutno nevidna.
Šla sem iz stanovanja, zaklenila vrata in medtem pazila, da ni bilo nikogar v bližini. Ljudem
bi se res zdelo čudno, če bi videli, da se ključi v ključavnici premikajo kar sami. Odšla sem
do najbližje avtobusne postaje. Ker so bili na postaji vidni ljudje, je avtobus ustavil. Vstopila
sem prva in sploh nisem uporabila Urbane. Kako zanimivo je bilo, da sem se lahko vozila
brezplačno. Peljala sem se do kina. Imela sem srečo, da so na tej postaji izstopili tudi drugi
ljudje, saj voznik avtobusa gotovo ne bi odprl vrat meni, ki sem bila nevidna. V kinu je bilo
ogromno ljudi. Vrsta pred blagajno je bila tako dolga, da je segala vse do izhoda. Imela sem
srečo, da mi ni bilo treba čakati in potem plačati drage vstopnice. Zato sem šla naravnost v
dvorano, kjer je bil na sporedu film, ki sem si ga želela ogledati. Sedla sem v zadnjo vrsto,
kjer ni bilo nikogar. Tam sem ostala vse do konca filma. Potem sem odšla in ponovila
brezplačno vožnjo z avtobusom. Ko sem prišla v stanovanje, je bil že večer. Spila sem še
kozarec vode in zaspala.
Ko sem se zjutraj zbudila, sem bila spet normalno vidna. Nisem več imela prednosti, ki mi jih
je prinašala nevidnost, vendar sem bila vseeno vesela, da sem se vrnila v prvotno stanje.
Drugim sem želela povedati, kaj se mi je zgodila, ampak mi zagotovo nihče ne bi verjel.
Enya Eira Šuštar, 8. a

Postala sem nevidna
Ko sem se tistega dne sprehajala mimo parka, sem zašla v stransko uličico. Pritegnil me je
ogromen kup smeti ob stavbi. Šla sem pogledat, in ko sem odprla prvo vrečo, sem v njej
odkrila nekakšno napravo, ki mi je bila še posebej všeč. Imela je cel kup gumbov. Začela sem
pritiskati na gumbe in stikala. Na začetku se ni zgodilo nič. Ko pa sem že odhajala, je naprava
začela piskati in utripati.
Stopila sem bližje. Nekaj se je začelo kaditi in me zapeklo, zato sem se raje vrnila domov.
Vstopila sem v stanovanje. Ko me je mama zagledala, je zakričala. Vsa panična mi je
povedala, da izginjam. Začudeno sem jo pogledala in se stekla pogledat v ogledalo. Ko sem se
zagledala, nisem mogla verjeti, kaj se dogaja. Šele čez kakšen dan sem ugotovila, da je bilo to
verjetno posledica tiste čudne naprave v
smetnjaku. Nisem vedela, kaj naj storim. Po
eni strani pa je bilo to, da sem nevidna, še kar
zabavno. Domislila sem se načrta, kako bi
zdaj lahko odšla v nek bolj oddaljen kraj.
Še prej sem napisala sporočilo svoji družini,
da za nekaj časa odhajam, in se odpravila na
pot. Brez težav sem prišla do letališča.
Pogledala sem, kam pelje naslednje letalo. Slika: Jernej Prah, 4. a
Odločala sem se med Dubajem, Maldivi in
New Yorkom. Izbrala sem Maldive in se že začela vkrcavati. A imela sem en problem. Če me
nihče ne vidi, potem se bo zagotovo kdo usedel name na letalu. Počakala sem, da so se
posedli vsi potniki. Na srečo je bilo še nekaj prostih mest in lahko sem se namestila kar v
prvirazred.
Ko je letalo pristalo na Maldivih, je bilo čarobno. Takoj sem odhitela do plaže in se vrgla v
morje. Prisvojila sem si celo najboljšo hišico s tem, da sem sporočila vodji turizma, da je v

okvari in da se jo prenavlja. Plavala sem z ribami v vodi čudovite barve. Sončila sem se in
pila tropske pijače. Le malo me je skrbelo, kako je doma in če me kaj pogrešajo. Zato sem se
odločila, da se bom kmalu odpravila domov.

Če si neviden, je res zabavno, ker lahko delaš skoraj vse, kar hočeš. Najverjetneje bom prav
kmalu zopet kam odpotovala.
Ronja Hvala, 8. a

Jaz in fant po imenu Elvis Riboldi
Nekega jesenskega dne sem se odpravila v šolo. Tam sem imela veliko prijateljev, zato sem
rada hodila v šolo. Tisti dan je bil res enkraten. Bilo je po dežju. Ptički so prepevali, sonce je
risalo moj obraz. Deževniki so pokukali izpod listov in polži iz svojih hišic. Prijetno sem se
počutila in zato žvižgala.
Ko sem prišla do šolskih vrat in jih odprla, se je zame začel drugi svet. Na hodniku sem
zagledala prijateljice in prijatelje in sem stekla proti njim.
»Kaj je danes novega?« sem jih vprašala.
»Nič, samo Elvis je izdelal katapult za metanje žog in žoga je priletela naravnost v naš razred.
Škoda je bila majhna, samo okno se je razbilo in lestenec je padel s stropa. Namesto da bi ga
učiteljica pohvalila, da je naredil dober katapult, ga je okregala zaradi škode,« so povedale
prijateljice.
Zazvonilo je. Učenci smo vdrli v razred kot reka, ki poplavlja. Pripravili smo se za prvo uro.
Še enkrat je zvonilo, to je bil znak za začetek pouka. Tedaj je v razred pridrvel Elvis. Toni je
pogledal na svojo uro, ki je bila nastavljena zelo zelo točno, in ugotovil je, da je Elvis zamudil
sedem sekund. Nihče tega ni opazil razen Tonija.
Odprla so se vrata in ob pogledu na videno mi je zastal dih. V razred je prihajala najbolj
stroga učiteljica na vsej šoli. Bila je visoka in koščena. Imela je ukrivljen nos in na koncu
nosu očala, ki so še dodatno opozarjala na njen
neusmiljeni značaj. Stopila je v razred. Naznanila
je, da naša učiteljica zaradi nekih opravkov ne bo
prišla v šolo. Potem je razdelila liste z obvestili, da
bomo šli v gozd, kjer bomo na jasi taborili. Elvis je
svoje veselje izrazil tako, da je skočil s šolske
klopi, visoko v zrak dvignil roke in zavpil: »To je
super!« Ni mu bilo mar, da je učiteljica zavila z
očmi in nervozno pritisnila z roko po računalniški
tipkovnici.
Pouk se je zelo vlekel. Kadar se je Elvis dolgočasil,
je poskočil s stola ali zgrizel kakšen svinčnik ali
radirko. Ko se je pouk končal, je večina fantov
zdirjala iz razreda, razen Elvisa. Tudi dekleta smo
ostale v razredu, da bi se dogovorile, katere
bonbone bomo prinesle, katera oblačila, katera
ličila in nakit bomo vzele s seboj.
Slika: Kaja Velkavrh, 5. a

Izza vrat je pokukal Elvisov prijatelj Boris. Vprašal ga je, zakaj ni tako kot vselej stekel na
kosilo. »Ne želim biti hiperaktiven, rad bi bil miren,« je rekel Elvis, potem pa sta z Borisom
mirno odšla iz razreda. Zanimalo me je, kam sta šla, pograbila sem torbo in odšla za njima.
Šla sta do vodnega parka in zavila na ozko potko, po kateri že dolgo ni hodil nihče, in potem
potke naenkrat ni bilo več.
Naprej sta šla po travi, dokler
nista prispela do najvišjega
drevesa v vodnem parku. Iz
krošnje tega drevesa je štrlela
vrvica. Povlekla sta jo in tedaj
se je do tal spustila lestev.
Povzpela sta se nanjo, jaz pa
sem skočila iz grma. Vprašala
sta me, kaj delam tam. Povedala
sem jima, da sem jima sledila,
in onadva sta me povabila, naj
splezam na drevo. Med
plezanjem sem ju spraševala,
kaj bom videla, in ko sem
priplezala do krošnje, nisem
videla ničesar razen še ene
vrvice, ki je molela z veje.
Pomislila sem, da mora biti ta
narejena na enak način kot
spodnja, zato sem potegnila
vrvico. Ampak kaj se je
zgodilo? Začel se je jajčni dež.
Jajca so mi začela padati na
glavo! Od spodaj sem slišala
smeh. Smejala sta se Elvis in
Boris. Elvis me je poučil, da ne
Slika: Katarina Vasiljević, 5. b
bi smela potegniti, ampak
pritisniti na gumb, ki je bil na drugi strani. Pritisnila sem na gumb. Spet se je nekaj vsulo!
Zdaj niso bila jajca, ampak voda. Obrnila sem se k Elvisu in njegovemu prijatelju: »Ne
norčujta se več. Povejta, kje je tisto, no drevesna hišica?«
»Zamajaj vejo pa jo boš videla,« sta mi rekla.
Nisem jima zaupala in sem jima rekla, naj sama prideta na drevo. Prišla sta in Boris je zamajal
vejo. Naenkrat se je v zgornjem delu krošnje prikazala hišica. Izgledala je kot majhna palača.
Imela je iz kartona narejene stebre in lepo okrašene. Streha je bila ravna. Na lesenih stenah
velike sobe so bile slike, ki jih ni narisal umetnik, ampak Elvis in Boris, na sredini pa je stala
miza z osmimi stoli. Na streho so vodile stopnice, na njej je bil razpet sončnik in postavljeni
so bili štirje ležalniki. Ulegli smo se na ležalnike in počivali. Bil je popoln kraj za uživanje.
Vsake toliko časa je Elvis splezal s strehe in delal stoje in prevale.

Pogledala sem na uro in ugotovila, da bi že zdavnaj morala biti doma. Poslovila sem se in
odhitela domov. Hitro sem spakirala, kar sem potrebovala za na tabor. Ko sta domov prišla
oče in mami, sta mislila, da že spim, zato sta se tiho priplazila v kuhinjo in tam zagledala
mene. Takoj sem se šla umit in zatem spat.
Zjutraj me je zbudila budilka. Oblekla sem se. Mami je
prišla v sobo. Poslovila sem se in stekla v šolo, saj se mi
je že mudilo. Tam sem najprej zagledala Elvisa z
izvijačem v roki. Popravljal je avtobus, da bi čim hitreje
peljal, mi je razložil. Skomignila sem z rameni in odšla v
šolsko avlo, kjer so vsi čakali učiteljico. Z Metko sem se
dogovorila, da bom sedela poleg nje. Elvis je prišel v
avlo čisto črn. Rekel je, da je avtobus popravil, sam pa je
popolnoma miren, saj se zelo trudi, da ne bi bil
hiperaktiven.
Prišla je učiteljica. Postavili smo se v vrsto in odkorakali
proti avtobusu. Posedli smo se na sedeže. Elvis je sedel
za mano. Ko je voznik vžgal avtobus, je začel puhati
kakor vlak in naenkrat je zagorel motor. Elvis je vzel
kladivo ob oknu in z njim tolkel po steklu. Razbil ga je,
mi pa smo poskakali ven. Učiteljica je poklicala gasilce.
Prišli so in pogasili ogenj. Učiteljica se je zahvalila
Elvisu. On pa je rekel: »Hočem biti hiperaktiven, ker želim pomagati tistim, ki so v težavah,
in tistim, ki me potrebujejo.«
Tistega dne smo se mi trije, Elvis, Boris in jaz, zbrali v hišici na drevesu in obujali spomine.

Slika: Neža Osredkar, 5. b

Neža Osredkar, 5. b

Pristala sva v rešilnem čolnu. Jaz in fant po imenu Elvis Riboldi.
Elvis in jaz sva se odločila, da bova šla z ladjo okoli sveta. Na računalniku sva pogledala, kje
lahko dobiva karte. Našla sva spletno stran, na kateri so jih prodajali. Elvis je na vsak način
hotel kupiti tri karte. Ko sem ga vprašala, zakaj, je rekel, da hoče s seboj vzeti še ogromnega
plišastega slona. Prepričevala sem ga, da ga ne potrebuje, a se ni strinjal. Po petnajstih
minutah prerekanja sem se končno vdala. Rekla sem, da bo karto plačal on. Naročila sva jih in
že naslednji dan so prišle. Na njih je pisalo, da bomo odpluli naslednjo nedeljo.
Ko je težko pričakovana nedelja nazadnje le prišla, sva se s kovčki odpravila v pristanišče.
Vkrcala sva se na ladjo. Elvis je za sabo vlekel zelo velikega plišastega slona in vsi so naju
čudno gledali, a videti je bilo, da to Elvisa ne moti. Pokazali so nama sobo v podpalubju, ki je
imela številko 302. Soba je bila velika in je imela lepo pohištvo. Elvis se je takoj zleknil na
kavč in začel gledati televizijo. Po dveh urah plovbe se je ladja začela nevarno zibati. Elvis je
tekal po ladji gor in dol in se drl, da bomo vsi umrli, ker se bomo utopili. Res je bilo videti, da
se utapljamo. Čez pol ure je bilo že pol ladje pod vodo. Vsi so tekli k rešilnim čolnom.
Nazadnje sva na ladji ostala čisto sama. Zagledala sem zadnji čoln, Elvisa sem povlekla za

sabo in ga potisnila v rešilni čoln. Odvezala sva ga od ladje in bila sva na varnem. Vsaj
zaenkrat. Odveslala sva stran od ladje. S sabo sem vzela majhen nahrbtnik, v katerem sem
imela nujne stvari. Čez eno uro je Elvis postal lačen. Rekel je, da bo zakuril ogenj in spekel
palačinke. Opomnila sem ga, da nima sestavin, pa tudi ognja ne. Ker sem mislila, da ne bo s
palačinkami nič in da bo še naprej veslal, sem se obrnila in opazovala ocean. Elvis se je
zlobno zahehetal in nehal veslati. Iz nahrbtnika je vzel vžigalnik. Mrmrala sem si neko
melodijo, zato ga nisem slišala. Veslo je razlomil, in kar je ostalo od njega, zložil na kup.
Zakuril je ogenj. Spet je začel brskati po nahrbtniku. Ker ni bil pazljiv, mu je rob hlač začel
goreti. Tega najprej ni opazil, ko sem se obrnila, pa sem začela vpiti. Elvisa sem porinila v

Slika: Erik Ilar, 6. a

vodo, on pa je vpil in ob tem goltal morsko vodo. Če se ne bi oprijel čolna, bi se verjetno
zadušil. Rekla sem mu, naj si sezuje čevelj in z njim zajame vodo. Res je to naredil in mi ga
podal. Vodo sem zlila na ogenj in nehal je goreti. Elvis je splezal nazaj v čoln. Vpila sem
nanj, da ne bova mogla nikamor, ker je zažgal vesla. On pa se je ponudil, da bo najin
»motor«. Vprašala sem ga, kaj misli s tem, in rekel je, da bo porival čoln. Spet je skočil v
vodo in začel porivati čoln. Šlo mu je kar dobro. Vzela sem daljnogled in gledala okoli, če bi
kje zagledala kopno. Kar naenkrat sem zagledala ogromno oko. Zelo sem se prestrašila.
Spustila sem daljnogled in zavpila. Daljnogled je padel ravno Elvisu v roke. Rekel je, da se
bo igral potapljače, in se potopil. Izginil mi je izpred oči, a je kmalu spet prišel nazaj. Rekel
je, da so tisti, ki so izumili daljnoglede, neumni, saj se z njimi ne da gledati pod vodo.
Razložila sem mu, da daljnogledi sploh niso narejeni za gledanje pod vodo. Užaljeno mi ga je
vrnil in plaval naprej. Čez nekaj časa sem zagledala sivo modre trikotnike, ki so plavali nad
vodno gladino. Takoj sem vedela, da so to morski psi. Elvisu sem zavpila, naj pazi, in ga
hotela potegniti na čoln, a se mi je spretno izmuznil. Zgrabil je plavut morskega psa in veselo
zavpil. Morski pes je začel živčno plavati, saj ni imel niti najmanjšega pojma, kaj se dogaja.

Elvisu se je nasmešek razlezel do ušes. Ko je bil dovolj blizu čolna, sem ga zgrabila in
potegnila na čoln. Govorila sem mu, da je to, kar je naredil, zelo nevarno, a sem imela
občutek, da me sploh ne posluša. Potem pa je kar naenkrat zavpil, s prstom nekam kazal in
poskakoval po čolnu. Pogledala sem tja, kamor je kazal, in tudi jaz začela poskakovati, saj je
kazal na kopno. Vrgla sva se v morje in odplavala do pristanišča.
Tam so naju pričakali starši. Stekla sva k njim in jih objela. Potem sva se poslovila in se
odločila, da bova šla okoli sveta kdaj drugič. In peš.
Lea Kurtovič, 4. a

Elvis in jaz v rešilnem čolnu
Nekega dne me je mama poklicala v kuhinjo. Rekla je, da je prišlo pismo zame. Zelo sem se
razveselila, saj pošte ne dobim pogosto. Ko sem odpirala pismo, sem videla, da je na njem
zapisan moj sošolec Elvis Riboldi. V pismu me je povabil, naj ga obiščem.
Tisto noč nisem mogla spati, ker sem se tako
zelo veselila obiska. Končno je nastopilo jutro.
Hitro sem pozajtrkovala, se preoblekla in si
umila zobe. Nato me je mama odpeljala k Elvisu.
Nestrpno me je že čakal. Ko sem stopila iz avta,
mi je rekel, naj pohitim, in me kar potegnil v
hišo. Ker me je tako vlekel, nisem utegnila niti
pozdraviti njegovih staršev. Peljal me je na
podstrešje. Porinil me je v nekakšno škatlo, nato
pa vanjo zlezel še sam. Na steni škatle so bile
tipke. Vtipkal je leto 2017 in Antarktika. Nato je
pritisnil še en gumb. Čez tri sekunde je rekel, da
sva že na cilju. Začela sem vpiti, da je najbrž
malo zmešan, saj v treh sekundah pač ne moreš
priti na Antarktiko. Pomignil mi je, naj
pogledam ven. In res: povsod je bil sam led in
sneg. Pa še grozno mrzlo je bilo. Vzkliknila sem,
naj takoj poskrbi, da se vrneva k njemu domov.
Elvisu se je na obrazu zarisal čuden nasmeh. Še
preden sem ga utegnila ustaviti, je vtipkal
Titanik, 1912. Na Titaniku sva pristala ravno v
trenutku, ko se je potapljal. Ni bilo časa, da bi še
kaj tipkala. Stekla sva iz škatle in skočila v rešilni čoln. Ravno še pravi čas, saj je hip zatem
Titanik potonil. Nekaj ur sva sedela v čolnu. Takrat se je na gladini pojavil najin časovni stroj.
Potegnila sva ga na čoln in zlezla vanj. Tokrat sem jaz vtipkala kraj in leto. Čez tri sekunde
sva bila pri njem doma. Zaslišala sva njegovo mamo, ki naju je klicala, naj prideva na kosilo.
Slika: Lea Mlakar - uvrstitev na razstavo grafičnega
bienala otroške grafike

Po kosilu sem šla domov. Mami sem povedala, kaj se je zgodilo, pa se je samo zasmejala, saj
mi ni verjela. Mislila je, da sva se samo igrala. Jaz pa vem, da sem vse to doživela. Ta obisk
pri Elvisu mi je bil zelo všeč, a je bil hkrati tudi malce strašljiv.
Veronika Kelt, 4. b
Jaz in Elvis v rešilnem čolnu
Živijo! Jaz sem Jernej. Hodim v 4. a. Poznam Elvisa, ki hodi v 6. b. Včasih je malo nor, a se
nanj navadiš. V začetku aprila smo učenci 4., 5. in 6. razreda dobili prijavnico za ekskurzijo v
Piran. Peljali se bomo z ladjico 23. aprila. To sem doma pokazal mami in očetu. Bila sta za.
Bil sem nestrpen, saj sem komaj čakal. Minil je teden, minila sta dva in prišel je čas. Z
avtobusom smo se odpeljali v Piran. Prispeli smo in tam nas je čakala lepa ladjica. Šele ko
sem izstopil iz avtobusa, sem opazil, da je z nami tudi Elvis.
Vkrcali smo se na ladjico in odšli proti Italiji.
Vozili smo se nekaj minut, ko je pomočnik
kapitana k sebi poklical nekaj otrok. Odšli so v
podpalubje. Navdušeni so se vrnili. V naslednji
skupini sem bil jaz in Elvis tudi. V podpalubju
je bila steklena stena, skozi katero se je videlo
ribe. Elvis je vse ribe prestrašil. Mi smo prišli
na palubo razočarani. Ko smo prišli v Benetke,
smo odšli na kosilo v picerijo. Našo pico je
Elvis pojedel, preden smo začeli jesti. Šli smo
na sladoled. Elvisu je spodrsnilo in njegov
sladoled je priletel v njegovega prijatelja
Borisa. No, zgodilo se je še veliko dogodkov,
preden smo prišli nazaj do ladjice in odpluli. Ko
smo pluli nazaj v Piran, je bilo morje
razburkano. Vse nas je premetavalo gor in dol.
Elvis se je držal za neko odprtino. Odprla se je
in voda je zajela barko. Potonila je. Čez
približno 30 minut sva z Elvisom sedela v
rešilnem čolnu in plula proti Piranu.
Ko sta oče in mama to slišala, nista bila ravno vesela. No, pomembno je, da smo vsi živi.
Jernej Prah, 4. a

Pristala sva v rešilnem čolnu. Jaz in fant po imenu Elvis Riboldi.
Z Elvisom sva se peljala z letalom. Elvis je pritiskal na vse gumbe in vsakič, ko je pritisnil na
zelen gumb, je prišla zmedena stevardesa. Potem je odkril ročko. Potegnil jo je. To je bila
ročka za zasilni pristanek. Vsi potniki s pilotom vred so hitro odreagirali. Nadeli so si padala
in poskakali iz letala. Midva sva odprla kovček, v katerem je bil rešilni čoln, saj sta bili najini
padali preluknjani. Ravno, ko sva napihnila čoln, je letalo padlo v vodo. Hitro sva zlezla v
rešilni čoln. V njem sva bila potem nekaj dni. Premikati se nisva mogla, ker je Elvis polomil
vesla. Tudi bruhal je, ko je pojedel morskega polža.
Odkril sem, da ima čoln na premcu
omarico, v kateri je bilo nekaj konzerv.
Takoj sva si razdelila pločevinko s tuno.
(Bila sva sestradana). Ko sva pojedla tuno,
sem začel razmišljati, kako bi se rešila, in
vprašal še Elvisa. On je začel razlagati o
nekem gospodu Lugosiju in ognju. V
tistem sem zaspal. V spanju sem zavohal
dim. Odprl sem oči. Zakričal sem. Elvis je
kuril ogenj. Za drva je porabil polomljena
vesla, ki jih je imel očitno nekje skrita.
Kričal sem nanj in z vodo polival ogenj.
Med gašenjem sem ga vprašal, zakaj je to
naredil. Razlagal mi je, kako mu je gospod
Lugosi pripovedoval o brodolomcu, ki je
zakuril ogenj, da bi ga kdo rešil. Ker ga
nisem poslušal, je pač naredil to, kar je
naredil. Nekako sem uspel pogasiti ogenj,
vendar je v dnu ostala luknja, skozi katero
je v čoln počasi pritekala voda. Zdaj ni
bilo več možnosti za rešitev. Potonila
bova. Čisto sva obupala. (No, vsaj jaz,
Elvis je medtem pošiljal pismo v
pločevinki.) Tedaj sem nekaj zaslišal. Nekakšno hupanje. In zagledal sem ladjo. Elvis pa jo je
takoj prepoznal. Bila je ladja gospoda Lugosija. Prišel je ravno prav in naju rešil. Vse se je
končalo srečno, razen tega, da sva morala plačati letalo.
Slika: Domen Rupnik, 6. b

Lovro Medjugorac, 5. b

Preganjanje dežja
Nekoč in nekje je bila neka vas. Imenovala se je Kurji Dol. Tam so živeli petelini, kokoši in
piščanci. Ta vas je bila zelo srečna. Petelini so kikirikali, kokoši kokodajsale in piščančki
čivkali. Potem pa so se nekega dne pojavili veliki črni oblaki in začelo je deževati.
Deževalo je še naslednji dan pa še naslednji in tako je deževalo tedne in tedne. Po petih tednih
je poglavar Kikiričius sklical starešine na posvet. Razmišljali so in neka kokoš je dobilo idejo,
da bi lahko z vsemi feni, ventilatorji in pahljačami iz vasi odpihnili oblake. In so poskusili. Pa
so pihali, pahljali in razpihavali, pa se ni
nič zgodilo. Kikiričius je sklical še en
sestanek. Zopet so staknili glave in
razmišljali ter se spraševali. Pa jim je
prišlo na um, da bi oblake posesali s
sesalci. Iz cele vasi so zbrali sesalce in so
sesali ter sesali, pa ni bilo nič. Potem je
bil še tretji sestanek. Najpametnejši
petelin je rekel: “Vzemimo trobente in
pojdimo na najvišjo goro, da s hrupom
odženemo oblake!” Pa je poglavar izbral
Slika: Karolina Iva Truglas, 6. a
štiri peteline in so šli. Ko so prišli na
goro, so začeli trobiti in zganjati močan hrup. Poglavar je zaklical: “Oblaki, umaknite se,
pridi, sonce!” In glej, izza oblakov je pokukalo sonce. Vsi so bili veseli in priredili so
proslavo.
Vse se je srečno končalo in petelini so zopet zadovoljno kikirikali, kokoši kokodakale in
piščančki čivkali.
Lovro Medjugorac, 5. b

Slika: Nina Sever, 4. b

Reševanje kraljestva s princeso in petimi petelini
Za devetimi gorami in devetimi vodami je živelo kraljestvo Večnega sonca. Tam skoraj nikoli
ni deževalo, a če je, so začeli plesati in se zabavati. Prebivalci mesta so bili petelini in
kokoške ter njihovi otroci. Kralj je bil že tako star, da je svoji hčerki dal kraljestvo. Vladala je
zelo dobro. Nekega dne pa je tja prišel zlobni petelin …
Kraljestvo je
zakokodakalo in
začelo divjati. Zlobni
petelin pa je vse
razen petih petelinov
in princese zamrznil.
Nato je odšel in
zapustil večni dež.
Princesa Sofija, ki je
bila tudi kokoš, je s
petimi petelini,
Darkom, Blažem,
Maksom, Žanom in
Aljažem, odšla iskat
rešitev za vse uroke
strašnega petelina. Da
bi poiskali rešitev, so
šli v knjižnico. Tam
so prebrali veliko
knjig, dokler niso
našli knjige
Legendarija. Ta
knjiga je bila
čarobna. Iz nje si
lahko dobil vse
nauke, ki si jih želel.
Ker so radi igrali na
trobente, si je Darko
želel v knjigi najti
navodila, ki izničijo
vse uroke, pri tem pa
ti pomaga trobenta.
Za to pa so morali najti še tri čarobne trakove, ki so bili na najvišjem vrhu Grumimud. Ker je
princesa imela čarobno znanje iz knjige Legendarija, je rekla: »Koko – kiii.« Trakovi in
trobente so bili takoj dani skupaj. Veselo so odkorakali na hrib Grumimud ter vsi zaigrali na
trobente in odstranili dež. Spet je bilo vse po starem, saj so bili dovolj glasni, da so rešili
ljudstvo in uničili urok.
Slika: Sara Bauer, 7. b

Princesa
zaščitila.
mu uspe
igrajo in

pa je s svojim glasom še dodatno začarala čarobni balon okoli kraljestva ter ga
Grozni petelin se je tolkel po glavi, ker jim ni več mogel škodovati. Kdo ve, morda
zlesti skozi balon, a tega ne bomo nikoli izvedeli. Če ni kraljestvo propadlo, še danes
živijo srečno.

Neža Prusnik, 5. b

Slika: Vito Hvala, 4. b

Deklica Lili in bela kobila
Nekoč je na otoku sredi ocena, z imenom Divji konj, s starši živela deklica z imenom Lili.
Čeprav so imeli majavo hišo, niso bili revni, saj je bilo v družini polno ljubezni. Lili sta starša
obljubila, da ko bo dopolnila sedem let, bodo kupili jadrnico in odšli na potovanje.
Lili se je tega zelo veselila, zato je na svojem koledarju vsak dan skrbno prečrtala. Končno je
prišel ta dan. Starša sta zbrala dovolj denarja, da sta kupila jadrnico, in odšli so na potovanje.
Nekaj časa so že pluli po morju in postali so lačni, zato so sedli h kosilu. A ravno, ko so hrano
zložili iz torbe, so slišali močen tresk in se ozrli proti nebu. Videli so, da se jim približuje
močna nevihta, zato je oče skočil h krmilu in ravno, ko ga je hotel obrniti, je prišel velik val
ter Lili prevrnil s čolna. Zaman se je trudila priplavati nazaj, valovi so bili premočni. Nedaleč
stran je zagledala večjo desko, priplavala je do nje in se ulegla nanjo. Ker je bila utrujena, je
zaspala.
Nekaj jo je zaščemelo pod prsti. Odprla je oči in opazila je, da je na veliki lesketajoči se plaži.
Bila je zelo žejna, zato je šla poiskat vodo. Na poti je srečala čudnega možiclja. Ta jo je
vprašal, zakaj je čisto sama in če je žejna. Lili je rekla, da jo je morje naplavilo na ta otok in
da je žejna. Možic jo je prijel za roko in jo odpeljal v mesto, kjer je bil njegov dom. Tam se je

napila in najedla. Potem ji je možic razkazal mesto. V veliki ogradi je videla belo kobilo in ga
vprašala, kako ji je ime. Možic ji je odgovoril, da ji je ime Divja in da povzroča samo težave,
zato jo bodo pojedli. Ker ni dobra za delo, bo pa vsaj za hrano. Deklica ga je rotila, naj je ne
ubijejo, ker jo bo ona ukrotila. Možic je uslišal njeno prošnjo in ji dal tri dni časa. Ko je odšel,
je Lili premišljevala, kako naj reši kobilo,
saj je sploh ne zna ukrotiti. Takrat pa je
dolga veja padla z drevesa in deklica je
dobila odlično idejo, da naredi splav in s
kobilo pobegneta. Vejo lahko uporabi kot
jambor za jadro, ostalo pa je že vedela, kje
bo dobila. Možiclja je prosila za vrvi, da bo
kobilo lahko vodila, odejo, da jo bo pokrila
in zajahala, in drva, da jih bo kobila
preskakovala. V resnici pa je delala cele tri
dni in iz tega naredila splav. S pomočjo
kobile ga je potegnila v morje in ravno, ko
sta se vkrcali, sta zaslišali jezne možiclje, ki
so bili za njima. Na srečo je takrat zapihal
veter, se ujel v jadro in začeli sta pluti proti obzorju.
Čez čas je deklica zagledala znan obris otoka, in ko je splav priplul bliže, je videla, da je to
njen otok. S kobilo sta skočili na kopno in deklica je stekla domov. Starša nista mogla verjeti
svojim očem, da Lili živa stoji pred njima, saj sta mislila, da sta jo na morju za vedno
izgubila. Veselo so se objeli, ko pa so pogledali ven, so videli, da je zunaj še nekdo srečen.
Kobila je divje in zadovoljno tekala po prostornih travnikih.
Lana Špan, 5. b

Izgubljeno prijateljstvo
Nekoč je živela majhna deklica. Živela je pri babici, saj sta ji pred enim letom umrla mama
in oče. Nesreča se je zgodila v prometni nesreči, ko sta hodila čez prehod za pešce, kjer ju je
spregledal avtomobilist.
Deklici je bilo ime Nežka. Bila je majhna in ljubka in stara je bila toliko, kot imamo prstov
na eni roki. Imela je zlato rumene lase ter bila oblečena v preprosta oblačila. Ker je bila
babica že stara, je veliko hišnih opravil opravila mala Nežka. Včasih je še malo zajokala
zaradi staršev, vendar je bila vesela, da ima ob sebi babico, ki jo potolaži, ji pomaga v
težavah ...
Nekega jutra se je Nežka kot običajno zbudila in odšla v kuhinjo. Tam jo je pričakala
babica in ji povedala, da so prišli sosedje, ki imajo eno leto starejšo punco, s katero se bosta
lahko igrali. Babica ji je pokazala, kje živijo, in rekla, da bo lahko vsak dan prišla k njim.
Nežka je bila vesela, da je dobila družbo. Tudi sosedova deklica Tinka je bila tega vesela.
Takoj, ko sta se spoznali, je Nežka Tinki, ki je bila v tej vasi prvič, pokazala okolico. Pokazala
ji je, kje se včasih skriva pred babico, kam najraje ne gre, ker je enkrat po nesreči stopila v

mravljišče in jo je še tri dni bolela noga ... Tako sta se igrali dolgo časa in kmalu je prišel čas
za kosilo in babica je dovolila, da Tinka kosilo poje pri njih.
Minilo je skoraj celo leto in prišla je težava. Tinkin oče je že dolgo časa iskal službo in
končno jo je našel. Zdaj se bo morala Tinka preseliti in ta misel je bila strašna. Nežko je
zmrazilo. Razveselila jo je le misel, da ji je Tinka v spomin zapustila edino žival, ki so jo
imeli, konja. Že naslednji dan je bila sosedova hiša čisto prazna. V njej ni bilo žive duše.
Nežka je začutila, da se vrača v čas osamljenosti. Kmalu zatem, ko je Tinka odšla, je zbolela
še babica. To je bilo najhuje. Babica je morala v bolnišnico in Nežki so čez čas sporočili, da je
umrla. Nežka se je odločila, da ne bo vedno doma, saj je tu preveč žalosti, in se je odločila, da
gre potovat po svetu. Iz lesa, ki so ga imeli doma, si je naredila majhno barčico in s konjem
odplula v daljni svet. Videla je deželo, ki je imela vrtne palčke, ki jih je zelo vzljubila, zato je
v tej deželi ostala cel teden. Kmalu je odplula naprej. Videla je gore, reke, jezera in še mnogo
lepot in kmalu je prispela do majhne vasice, v kateri je opazila veliko kmetijo in majhno hišo
v bližini.

Ker je bila lačna, je stopila do hiše in pozvonila. Bila je zelo srečna, ko ji je prišla odpret
Tinka. V tistem trenutku je bila najsrečnejša deklica na svetu. Tinka se je začudila, da je sama,
da z njo ni babice. Nežka ji je povedala žalostno zgodbo, kako babice ni več in je že pri
mamici in očku. Bila pa je srečna, da je nazaj dobila prijateljico.
Nežka je resda imela žalostno življenje, saj so ji umrli starši in še babica. Srečna pa je bila,
ker je imela ob sebi spet prijateljico. Tinkini starši so ji dovolili, da pri njih živi, in to je bila
res vesela novica.
Klara Burnik, 5. b

Skrivni otok
Nekoč je živela deklica po imenu Ana. Živela je sama z mamo. Oče je delal v tujini. Redko je
prišel domov. Ana je imela svojega konja. Ime mu je bilo Grom.
Nekega lepega sončnega dne je Ana z Gromom jezdila po gozdu. Jezdila je in jezdila … Kar
naenkrat pa je opazila, da ji pot, po kateri jezdi, ni znana. Vseeno je jezdila naprej. Začel je
pihati veter. Šla je s konja in ga odpeljala na trato. Tam se je v grmovju nekaj plazilo. Konja
je privezala za kol, sama pa se je odpravila proti grmovju. Tam se je skrival palček. Bil je
hudo ranjen. Ana si je mislila, da ga je napadla kakšna lisica. Ranjeno nogo mu je povila z
ruto. V zahvalo so ji palček Miki in njegova brata povedali za Skrivni otok. Da bi prišli nanj,
pa so rabili splav. Začeli so ga izdelovati in delali so vsak dan, dokler splav ni bil narejen.
Ana je s seboj, na konju, prinesla velik prt, ki so ga uporabili za jadro. Tako so se nekega
lepega jutra hoteli odpraviti s splavom, a je bil premajhen za vse, zato so palčki Ani povedali,
kje in kako se pride na Skrivni otok. Tako sta se Grom in Ana sama odpravila na pot. Ko sta
prispela na otok, sta bila navdušena. Vse je bilo zeleno in nebo je bilo brez oblačkov. Tam je
bil tudi majhen
gozdiček, poln lepih in
prijaznih živali. Otok
je bil res velik. Nekaj
časa sta s konjem
jezdila ter pohajkovala
po otoku, nato pa sta
se odpravila nazaj.
Palčkom sta se seveda
zahvalila ter odšla
domov. Vsak dan sta
hodila na ta Skrivni
otok in se tam
zabavala, tekala in
Slika: Katarina Babič, 6. a

pohajkovala. Ana je
nazadnje morala

povedati mami, kam vsak dan odhaja. Tudi ona je želela videti otok.
Tako so se vsi odpravljali do palčkov. Skupaj so zgradili ogromen splav za vse. Vsak dan so
mama, Ana, konj Grom, Miki in njegova brata odšli na Skrivni otok. Zelo so se zabavali in vsi
so bili srečni do konca svojih dni …
Nina Tkavc, 5. b

Nikina dogodivščina
Nekoč je živela punčka Nika. Bila je iz revne družine. Niso imeli dosti denarja, zato je bila
Nika vedno oblečena v ista oblačila.

Slika: Erik Terpin, 4. b

Nekega dne ji je mama naročila, naj gre na pot, da se zaposli in prinese domov denar. Mami ji
je za na pot dala konja. Takoj naslednji dan sta odšla. Hodila sta po poti in kar naenkrat
zagledala ocean. Nika se je ustrašila, ker ni znala plavati. Spogledala se je s konjem in na plan
je prišla ideja. Rekla si je, da bo naredila splav. Naredila ga je iz lesa, ki ga je našla v naravi,
odejo, ki jo je imela s seboj, pa je uporabila za jadro. Splav sta skupaj potisnila v vodo in
skočila nanj. Odplula sta. Ko sta tako plula in plula, je Nika opazila, da se je začelo
pripravljati k neurju. Kapljice so že kapljale, pihalo je in valovi so bili čedalje višji. Nika se je
prestrašila in je samo jokala in jokala. Nenadoma jo je konj dregnil, da je pogledala in videla
kopno. Prišla sta do obale in se ustavila. Čisto premražena sta bila. Ko sta se izkrcala, sta
zagledala tri palčke. Odšla sta do njih in jih vprašala, ali imajo kaj za pod zob. Rekli so, da
imajo, vendar morata počakati eno minuto. Medtem sta videla, kako palčki pridejo do hrane.
Bil je čudež, saj je eden izmed njih kar iz žepa povlekel hrano. Rekel je, naj hitro pojesta, ker
si bosta šla ogledat nov, njim začasni dom. Ko sta ga pogledala, sta rekla, da ne bosta živela
tam, ampak sta prišla samo po delo, da bi kaj zaslužila. Vsi trije palčki so se zamislili. Rekli
so, da jima bodo pomagali najti zaposlitev. Na tržnici bosta morala prodajati hrano. Čudno se
jima je zdelo, da hrano prodajajo na tržnici. Potrebovala sta en teden časa, da sta dobila dovolj
denarja. Zahvalila sta se palčkom in rekla, da bosta šla nazaj domov. Poslovili so se. S konjem
se je vrnila nazaj k mami.
Ko sta prišla domov, je Nika mami vse povedala in tudi dala denar. Mama je bila zelo vesela.
Ta družinica ni bila nikoli več tako revna.
Klara Kostovska, 5. b

Zmaj Triglav
Za sedmimi gorami in sedmimi vodami je živel zmaj Triglav. Ljudje, ki so živeli v vasi, so se
ga bali, saj je za zajtrk jedel človeške otroke, za kosilo odrasle ljudi, za večerjo pa si je
privoščil ptice, ki so letale po nebu. Bali so se ga vsi. Čisto vsi razen enega. To je bil Brkonja
Čeljustnik.
Vedel je, da ima zmaj tri velikanske glave,
a je vseeno odšel na pot do votline, ki se
je imenovala Votlina Grozotnih groz.
Brkonja je prišel do vasi in vsi otroci so
stekli k njemu in se začeli igrati z
njegovimi brki. Vsi v vasi so ga poznali.
Znan je bil po svojih ogromnih, kot sneg
belih brkih. Otroke je vprašal, ali so že
kdaj videli strašnega zmaja Triglava.
Samo eden se je javil, da ga je videl.
Slika: Neja Žibert, 4. b
Brkonji je povedal, da ima sestrico, ki je
stara dve leti. Neke noči, ko je spala, je v
njeno sobo priletel zmaj Triglav in jo hotel odnesti v svojo votlino. Eno od glav je že stegnil
proti postelji. Deklico je zgrabil za pižamo in jo hotel odnesti, a se mu je glava zataknila v
posteljno stranico. Začel je rjoveti in mama je slišala hrup. Hotel je s posteljico med zobmi
odleteti skozi okno, vendar je bila prevelika, in tudi tam se je zataknil. Ko je mama stopila
skozi vrata sobe in videla, da je zmaj ujet, ga je s ponvijo treščila po glavi, da je padel v
nezavest. Hitro je vzela deklico iz postelje in vsi trije so ga s skupnimi močmi potisnili skozi
okno. Ker je bil zmaj ogromen, okno pa zelo majhno,
ni odtrgalo samo okna, ampak tudi del hiše.
Deček je končal s pripovedjo in Brkonja se mu je zahvalil. Odšel je po zapuščeni poti, ki je
vodila do Votline Grozotnih groz. Hodil je in hodil in hodil in končno prispel. Votlina, ki jo je
gledal pred seboj, je bila res gromozanska. Ker notri ni bilo slišati nobenega glasu, se je
Brkonja odločil, da vstopi. Ko je naredil prvi korak, je pod njegovimi čevlji zaškrtalo. Izza
pasu je potegnil meč in hitro pogledal v tla. Videl je, da povsod ležijo kosti. Sploh ni hotel
vedeti, ali so človeške ali živalske. Kar naenkrat se je izza vogala prikazal zmaj Triglav in
začel rjoveti in renčati. Brkonja se je tako prestrašil, da je ponesreči spustil meč na tla. Ker
mu je padel na nogo, je začel javkati in skakati po eni nogi, to pa je zmaja samo še bolj
razburilo. Zapodil se je proti njemu, a Brkonja je bil hitrejši. Skočil je na njega in zmaj je
ponorel. Tako zelo si je želel pokončati Brkonjo, da je ves čas hlastal za njim in si je
ponesreči pregriznil pol repa in eno krilo. Začel je padati in treščil je na kamnita tla. Jama se
je začela tresti in strop se je sesul na zmaja. Brkonja, ki je vmes pobegnil ven, se je nasmehnil
sam sebi in se odpravil na pot proti vasi.
Otroci so ga spraševali, ali je pokončal zmaja Triglava. Odgovoril je, da ga je zasulo in da ga
lahko gredo pogledat. Ko so prišli, so predlagali, da se gora, ki je nastala iz porušene jame,
imenuje Triglav. Tako še danes vsak dan na Triglav hodi na tisoče ljudi, a nobeden ne ve, da
je to v resnici zmaj pod kupi kamenja.
Lea Kurtović, 4. a

Zmaj v Ljubljanici
Pred nekaj tisoč leti je živel deček po imenu Jakob. Z mačeho je živel na vrhu hriba v revni
hišici. V večini zgodb je mačeha zlobna, Jakobova pa ni bila. Bila je ljubeča, nežna in
najboljša mačeha na svetu.
Jakob ni hodil v šolo, saj mačeha ni imela denarja za
njegovo šolanje. Veliko svojega prostega časa je
namenil reki Ljubljanici. Od doma pa do Ljubljanice je
moral prehoditi skoraj deset kilometrov. Tam, na bregu,
je žalostno sedel in namakal noge v vodo. Nobenega
prijatelja ni imel.
Stemnilo se je. Zdaj bi moral iti Jakob že domov. Ni
odšel nazaj proti domu, saj ga je vleklo, da se potopi v
reko. Res se je. Na dnu Ljubljanice je našel zlato žezlo,
dolgo en meter. Sklenil je, da bo žezlo obdržal zase. Prodal ga bo na trgu in kupil veliko
palačo, v kateri bosta živela z mačeho.

Slika: Jon Šenk, 6. a

Ko je žezlo potegnil iz vode, se je iz nje dvignil desetmetrski zmaj. Jakob se ga je ustrašil, a je
kmalu ugotovil, da karkoli izreče, ga zmaj uboga zaradi žezla v roki. Ukazal mu je, naj zaspi
neopazen v reki.
Ko se je vrnil domov, ni mačehi črnil niti besede. Žezlo je skril. Zgodaj zjutraj je odhitel nazaj
k Ljubljanici in žezlo odvrgel v reko. Sklenil je, da mačehi ne bo povedal niti besedice o
žezlu, vnukom pa bo z veseljem pripovedoval o svojih doživetjih.
Jasmina Velagić, 5. a

Slika: Stefana Vasiljević, 6. b

Moj pomlajeni dedek
Dedek je sanjal. Ko se je zjutraj zbudil, je bil ves potrt. »Le zakaj?« sem ga vprašala. Povedal
mi je, da je že star in da je svojo mladost zapravil za prazen nič. Rekel je tudi, da sem v
primerjavi z njim jaz mlada in žilava ter da lahko svoje življenje izkoristim bolje, kot ga je on.
Moj dedek nima službe pa tudi zob ne, ker si jih ni redno umival. Babica, njegova žena, je
umrla pred nekaj leti. Tako mi je bilo žal dedka, da sem se skoraj zjokala, vendar se nisem,
ker sem že velika. Ko zrasteš, ne jokaš več. Tedaj naju je zmotil hišni zvonec. Pred vrati je
stal moj najboljši prijatelj, Jaka. Z njim sva rada izumljala. Jaka je od mene starejši kar sedem
let in je genij. Povedala sem mu vse, kar je težilo mojega ubogega dedka. Naredila sva načrt,
kako bi ustvarila tableto, ki te pomladi za dvajset let. V najinem laboratoriju sva delala leto in
pol. Pripravljena je bila prva tableta. Ni trajalo dolgo, ko sva naredila še štiri pomlajevalne
tablete. Zdaj sva jih ponudila dedku. Ni verjel, da bodo delovale. Ko pa sva mu povedala, kaj
vse tablete vsebujejo, je pa sploh ni hotel dati v usta. Pojasnila sva mu, da ga bo ena sama
tableta pomladila za kar dvajset let. Tedaj si ni mogel kaj, da je ne bi poskusil. Najprej nama
je moral zaupati natančno starost. »Devetinsedemdeset in pol jih imam,« je rekel. Torej, če bi
pojedel štiri tablete, sploh ne bi bil več na tem svetu. Če bi vzel tri, bi bil star skoraj dvajset
let. Odločil se je za tri tablete. Učinek je bil zelo hiter, že v eni sekundi je imel eno leto manj.
Po eni minuti je bil star dvajset let. Zelo lep, zelo čeden je bil.
Z Jako sva priredila veliko zabavo in na njej povedala zgodbo o mojem dedku ter gostom
predstavila najine pomlajevalne tablete. Že na zabavi sva jih nekaj prodala, še več pa pozneje.
Tako sva z najinimi tabletami obogatela.
Dedek je več kot zadovoljen s trenutno starostjo, midva pa sva zase shranila nekaj tablet, da
jih bova zaužila, ko bova dedek in babica.
Jasmina Velagić, 5. a
Pravljica o resnem človeku
Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami živel resen človek po imenu
Zmrda. Živel je v resni hiši v resnem gozdu. Imel je resnega psa z resno ovratnico.
Vse dni je sedel na resnem kavču pred resno televizijo. Gledal je resno oddajo.
Nekega popoldneva je na vrata potrkal prijazen mali zmajček po imenu Kiki.
Zmrda ga je resno vprašal, kaj želi. Zmajček mu je odgovoril, da želi biti njegov
prijatelj. Zmrda mu je resno rekel, da noče prijatelja. Zmajček je bi zelo žalosten.
Hotel se je odpraviti domov, a Zmrda ga je ustavil in mu rekel, da bo njegov
prijatelj. Kiki ga je objel in ga povabil na sladoled. Ko sta prišla do slaščičarne, si
je Zmrda resno izbral sladoled z okusom čokolade. Kiki se je nasmehnil in rekel,
da je super prijatelj, in tudi, da je zabaven. Zmrdi je prvič nekdo resno rekel, da je
zabaven.
Postala sta najbolj resna prijatelja in Zmrda se je končno nasmehnil.
Delfina Bocevska, 3. a

Katero zgodbo pa tebi govori ilustracija?

Preganjanje dežja
Nekoč in nekje je bila neka vas. Imenovala se je Kurji Dol. Tam so živeli petelini, kokoši in
piščanci. Ta vas je bila zelo srečna. Petelini so kikirikali, kokoši kokodajsale in piščančki
čivkali. Potem pa so se nekega dne pojavili veliki črni oblaki in začelo je deževati.
Deževalo je še naslednji dan pa še naslednji in tako je deževalo tedne in tedne. Po petih tednih
je poglavar Kikiričius sklical starešine na posvet. Razmišljali so in neka kokoš je dobilo idejo,
da bi lahko z vsemi feni, ventilatorji in pahljačami iz vasi odpihnili oblake. In so poskusili. Pa
so pihali, pahljali in razpihavali, pa se ni nič zgodilo. Kikiričius je sklical še en sestanek.
Zopet so staknili glave in razmišljali ter se spraševali. Pa jim je prišlo na um, da bi oblake
posesali s sesalci. Iz cele vasi so zbrali sesalce in so sesali ter sesali, pa ni bilo nič. Potem je
bil še tretji sestanek. Najpametnejši petelin je rekel: “Vzemimo trobente in pojdimo na
najvišjo goro, da s hrupom odženemo oblake!” Pa je poglavar izbral štiri peteline in so šli. Ko
so prišli na goro, so začeli trobiti in zganjati močan hrup. Poglavar je zaklical: “Oblaki,
umaknite se, pridi, sonce!” In glej, izza oblakov je pokukalo sonce. Vsi so bili veseli in
priredili so proslavo.
Vse se je srečno končalo in petelini so zopet zadovoljno kikirikali, kokoši kokodakale in
piščančki čivkali.
Lovro Medjugorac, 5. b
(Na literarnem natečaju, ob jubileju ilustratorke Ančke Gošnik Godec Katero zgodbo pa tebi
govori ilustracija?, nagrajeno delo z utemeljitvijo: izvirna ideja, odlična ubeseditev, zanimiva
pripovedna perspektiva.)

Reševanje kraljestva s princeso in petimi petelini
Za devetimi gorami in devetimi vodami je živelo kraljestvo Večnega sonca. Tam skoraj nikoli
ni deževalo, a če je, so začeli plesati in se zabavati. Prebivalci mesta so bili petelini in
kokoške ter njihovi otroci. Kralj je bil že tako star, da je svoji hčerki dal kraljestvo. Vladala je
zelo dobro. Nekega dne pa je tja prišel zlobni petelin …
Kraljestvo je zakokodakalo in začelo divjati. Zlobni petelin pa je vse razen petih petelinov in
princese zamrznil. Nato je odšel in zapustil večni dež. Princesa Sofija, ki je bila tudi kokoš, je
s petimi petelini, Darkom, Blažem, Maksom, Žanom in Aljažem, odšla iskat rešitev za vse
uroke strašnega petelina. Da bi poiskali rešitev, so šli v knjižnico. Tam so prebrali veliko
knjig, dokler niso našli knjige Legendarija. Ta knjiga je bila čarobna. Iz nje si lahko dobil vse
nauke, ki si jih želel. Ker so radi igrali na trobente, si je Darko želel v knjigi najti navodila, ki
izničijo vse uroke, pri tem pa ti pomaga trobenta. Za to pa so morali najti še tri čarobne
trakove, ki so bili na najvišjem vrhu Grumimud. Ker je princesa imela čarobno znanje iz
knjige Legendarija, je rekla: »Koko – kiii.« Trakovi in trobente so bili takoj dani skupaj.
Veselo so odkorakali na hrib Grumimud ter vsi zaigrali na trobente in odstranili dež. Spet je
bilo vse po starem, saj so bili dovolj glasni, da so rešili ljudstvo in uničili urok.
Princesa
zaščitila.
mu uspe
igrajo in

pa je s svojim glasom še dodatno začarala čarobni balon okoli kraljestva ter ga
Grozni petelin se je tolkel po glavi, ker jim ni več mogel škodovati. Kdo ve, morda
zlesti skozi balon, a tega ne bomo nikoli izvedeli. Če ni kraljestvo propadlo, še danes
živijo srečno.

Neža Prusnik, 5. b

Katero zgodbo pa tebi govori ilustracija?

Deklica Lili in bela kobila
Nekoč je na otoku sredi ocena, z imenom Divji konj, s starši živela deklica z imenom Lili.
Čeprav so imeli majavo hišo, niso bili revni, saj je bilo v družini polno ljubezni. Lili sta starša
obljubila, da ko bo dopolnila sedem let, bodo kupili jadrnico in odšli na potovanje.
Lili se je tega zelo veselila, zato je na svojem koledarju vsak dan skrbno prečrtala. Končno je
prišel ta dan. Starša sta zbrala dovolj denarja, da sta kupila jadrnico, in odšli so na potovanje.
Nekaj časa so že pluli po morju in postali so lačni, zato so sedli h kosilu. A ravno, ko so hrano
zložili iz torbe, so slišali močen tresk in se ozrli proti nebu. Videli so, da se jim približuje
močna nevihta, zato je oče skočil h krmilu in ravno, ko ga je hotel obrniti, je prišel velik val
ter Lili prevrnil s čolna. Zaman se je trudila priplavati nazaj, valovi so bili premočni. Nedaleč
stran je zagledala večjo desko, priplavala je do nje in se ulegla nanjo. Ker je bila utrujena, je
zaspala.
Nekaj jo je zaščemelo pod prsti. Odprla je oči in opazila je, da je na veliki lesketajoči se plaži.
Bila je zelo žejna, zato je šla poiskat vodo. Na poti je srečala čudnega možiclja. Ta jo je
vprašal, zakaj je čisto sama in če je žejna. Lili je rekla, da jo je morje naplavilo na ta otok in
da je žejna. Možic jo je prijel za roko in jo odpeljal v mesto, kjer je bil njegov dom. Tam se je
napila in najedla. Potem ji je možic razkazal mesto. V veliki ogradi je videla belo kobilo in ga
vprašala, kako ji je ime. Možic ji je odgovoril, da ji je ime Divja in da povzroča samo težave,
zato jo bodo pojedli. Ker ni dobra za delo, bo pa vsaj za hrano. Deklica ga je rotila, naj je ne
ubijejo, ker jo bo ona ukrotila. Možic je uslišal njeno prošnjo in ji dal tri dni časa. Ko je odšel,
je Lili premišljevala, kako naj reši kobilo, saj je sploh ne zna ukrotiti. Takrat pa je dolga veja

padla z drevesa in deklica je dobila odlično idejo, da naredi splav in s kobilo pobegneta. Vejo
lahko uporabi kot jambor za jadro, ostalo pa je že vedela, kje bo dobila. Možiclja je prosila za
vrvi, da bo kobilo lahko vodila, odejo, da jo bo pokrila in zajahala, in drva, da jih bo kobila
preskakovala. V resnici pa je delala cele tri dni in iz tega naredila splav. S pomočjo kobile ga
je potegnila v morje in ravno, ko sta se vkrcali, sta zaslišali jezne možiclje, ki so bili za njima.
Na srečo je takrat zapihal veter, se ujel v jadro in začeli sta pluti proti obzorju.
Čez čas je deklica zagledala znan obris otoka, in ko je splav priplul bliže, je videla, da je to
njen otok. S kobilo sta skočili na kopno in deklica je stekla domov. Starša nista mogla verjeti
svojim očem, da Lili živa stoji pred njima, saj sta mislila, da sta jo na morju za vedno
izgubila. Veselo so se objeli, ko pa so pogledali ven, so videli, da je zunaj še nekdo srečen.
Kobila je divje in zadovoljno tekala po prostornih travnikih.
Lana Špan, 5. b

Izgubljeno prijateljstvo
Nekoč je živela majhna deklica. Živela je pri babici, saj sta ji pred enim letom umrla mama
in oče. Nesreča se je zgodila v prometni nesreči, ko sta hodila čez prehod za pešce, kjer ju je
spregledal avtomobilist.
Deklici je bilo ime Nežka. Bila je majhna in ljubka in stara je bila toliko, kot imamo prstov
na eni roki. Imela je zlato rumene lase ter bila oblečena v preprosta oblačila. Ker je bila
babica že stara, je veliko hišnih opravil opravila mala Nežka. Včasih je še malo zajokala
zaradi staršev, vendar je bila vesela, da ima ob sebi babico, ki jo potolaži, ji pomaga v
težavah ...
Nekega jutra se je Nežka kot običajno zbudila in odšla v kuhinjo. Tam jo je pričakala
babica in ji povedala, da so prišli sosedje, ki imajo eno leto starejšo deklico, s katero se bosta
lahko igrali. Babica ji je pokazala, kje živijo, in rekla, da bo lahko vsak dan prišla k njim.
Nežka je bila vesela, da je dobila družbo. Tudi sosedova deklica Tinka je bila tega vesela.
Takoj, ko sta se spoznali, je Nežka Tinki, ki je bila v tej vasi prvič, pokazala okolico. Pokazala
ji je, kje se včasih skriva pred babico, kam najraje ne gre, ker je enkrat po nesreči stopila v
mravljišče in jo je še tri dni bolela noga ... Tako sta se igrali dolgo časa in kmalu je prišel čas
za kosilo in babica je dovolila, da Tinka kosilo poje pri njih.
Minilo je skoraj celo leto in prišla je težava. Tinkin oče je že dolgo časa iskal službo in
končno jo je našel. Zdaj se bo morala Tinka preseliti in ta misel je bila strašna. Nežko je
zmrazilo. Razveselila jo je le misel, da ji je Tinka v spomin zapustila edino žival, ki so jo
imeli, konja. Že naslednji dan je bila sosedova hiša čisto prazna. V njej ni bilo žive duše.
Nežka je začutila, da se vrača v čas osamljenosti. Kmalu zatem, ko je Tinka odšla, je zbolela
še babica. To je bilo najhuje. Babica je morala v bolnišnico in Nežki so čez čas sporočili, da je
umrla. Nežka se je odločila, da ne bo vedno doma, saj je tu preveč žalosti, in se je odločila, da
gre potovat po svetu. Iz lesa, ki so ga imeli doma, si je naredila majhno barčico in s konjem
odplula v daljni svet. Videla je deželo, ki je imela vrtne palčke, ki jih je zelo vzljubila, zato je
v tej deželi ostala cel teden. Kmalu je odplula naprej. Videla je gore, reke, jezera in še mnogo
lepot in kmalu je prispela do majhne vasice, v kateri je opazila veliko kmetijo in majhno hišo

v bližini.
Ker je bila lačna, je stopila do hiše in pozvonila. Bila je zelo srečna, ko ji je prišla odpret
Tinka. V tistem trenutku je bila najsrečnejša deklica na svetu. Tinka se je začudila, da je sama,
da z njo ni babice. Nežka ji je povedala žalostno zgodbo, kako babice ni več in je že pri
mamici in očku. Bila pa je srečna, da je nazaj dobila prijateljico.
Nežka je resda imela žalostno življenje, saj so ji umrli starši in še babica. Srečna pa je bila,
ker je imela ob sebi spet prijateljico. Tinkini starši so ji dovolili, da pri njih živi, in to je bila
res vesela novica.
Klara Burnik, 5. b

Skrivni otok
Nekoč je živela deklica po imenu Ana. Živela je sama z mamo. Oče je delal v tujini. Redko je
prišel domov. Ana je imela svojega konja. Ime mu je bilo Grom.
Nekega lepega sončnega dne je Ana z Gromom jezdila po gozdu. Jezdila je in jezdila … Kar
naenkrat pa je opazila, da ji pot, po kateri jezdi, ni znana. Vseeno je jezdila naprej. Začel je
pihati veter. Šla je s konja in ga odpeljala na trato. Tam se je v grmovju nekaj plazilo. Konja
je privezala za kol, sama pa se je odpravila proti grmovju. Tam se je skrival palček. Bil je
hudo ranjen. Ana si je mislila, da ga je napadla kakšna lisica. Ranjeno nogo mu je povila z
ruto. V zahvalo so ji palček Miki in njegova brata povedali za Skrivni otok. Da bi prišli nanj,
pa so rabili splav. Začeli so ga izdelovati in delali so vsak dan, dokler splav ni bil narejen.
Ana je s seboj, na konju, prinesla velik prt, ki so ga uporabili za jadro. Tako so se nekega
lepega jutra hoteli odpraviti s splavom, a je bil premajhen za vse, zato so palčki Ani povedali,
kje in kako se pride na Skrivni otok. Tako sta se Grom in Ana sama odpravila na pot. Ko sta
prispela na otok, sta bila navdušena. Vse je bilo zeleno in nebo je bilo brez oblačkov. Tam je
bil tudi majhen gozdiček, poln lepih in prijaznih živali. Otok je bil res velik. Nekaj časa sta s
konjem jezdila ter pohajkovala po otoku, nato pa sta se odpravila nazaj. Palčkom sta se seveda
zahvalila ter odšla domov. Vsak dan sta hodila na ta Skrivni otok in se tam zabavala, tekala in
pohajkovala. Ana je nazadnje morala povedati mami, kam vsak dan odhaja. Tudi ona je želela
videti otok.
Tako so se vsi odpravljali do palčkov. Skupaj so zgradili ogromen splav za vse. Vsak dan so
mama, Ana, konj Grom, Miki in njegova brata odšli na Skrivni otok. Zelo so se zabavali in vsi
so bili srečni do konca svojih dni …
Nina Tkavc, 5. b

Nikina dogodivščina
Nekoč je živela punčka Nika. Bila je iz revne družine. Niso imeli dosti denarja, zato je bila
Nika vedno oblečena v ista oblačila.

Nekega dne ji je mama naročila, naj gre na pot, da se zaposli in prinese domov denar. Mami ji
je za na pot dala konja. Takoj naslednji dan sta odšla. Hodila sta po poti in kar naenkrat
zagledala ocean. Nika se je ustrašila, ker ni znala plavati. Spogledala se je s konjem in na plan
je prišla ideja. Rekla si je, da bo naredila splav. Naredila ga je iz lesa, ki ga je našla v naravi,
odejo, ki jo je imela s seboj, pa je uporabila za jadro. Splav sta skupaj potisnila v vodo in
skočila nanj. Odplula sta. Ko sta tako plula in plula, je Nika opazila, da se je začelo
pripravljati k neurju. Kapljice so že kapljale, pihalo je in valovi so bili čedalje višji. Nika se je
prestrašila in je samo jokala in jokala. Nenadoma jo je konj dregnil, da je pogledala in videla
kopno. Prišla sta do obale in se ustavila. Čisto premražena sta bila. Ko sta se izkrcala, sta
zagledala tri palčke. Odšla sta do njih in jih vprašala, ali imajo kaj za pod zob. Rekli so, da
imajo, vendar morata počakati eno minuto. Medtem sta videla, kako palčki pridejo do hrane.
Bil je čudež, saj je eden izmed njih kar iz žepa povlekel hrano. Rekel je, naj hitro pojesta, ker
si bosta šla ogledat nov, njim začasni dom. Ko sta ga pogledala, sta rekla, da ne bosta živela
tam, ampak sta prišla samo po delo, da bi kaj zaslužila. Vsi trije palčki so se zamislili. Rekli
so, da jima bodo pomagali najti zaposlitev. Na tržnici bosta morala prodajati hrano. Čudno se
jima je zdelo, da hrano prodajajo na tržnici. Potrebovala sta en teden časa, da sta dobila dovolj
denarja. Zahvalila sta se palčkom in rekla, da bosta šla nazaj domov. Poslovili so se. S konjem
se je vrnila nazaj k mami.
Ko sta prišla domov, je Nika mami vse povedala in tudi dala denar. Mama je bila zelo vesela.
Ta družinica ni bila nikoli več tako revna.
Klara Kostovska, 5. b

Slika: Klara Burnik – uvrstitev na razstavo grafičnega bienala otroške grafike

PESMI IZ ŠOLSKIH KLOPI

TULIPAN

Rad bi tulipan ti podaril,
ker vate sem se zaljubil.
Tvoji lasje se bleščijo,
in ko jih dobro pogledam, kar
žarijo.
Med nama golobčki letijo
in srčki se kar množijo.
Ti moj tulipan si,
saj veš, da najlepša si mi.
Viktor Breskvar, 5. b

LJUBEZEN NA PRVI
POGLED
Ko na hodnik prihitim,
na oblakih jaz letim,
saj se njej nasmejim.
A ona mimo mene gre, da kar
zbledim.
Jaz hočem jo le zase, a je ne
dobim.
Le kaj naj naredim?
Voranc Gerželj, 5. b

MOJA LJUBEZEN
Moja ljubezen si ti,
srce do tebe leti.
Gledam te v oči
in upam, da se to zgodi neke noči.
Ko beli golobčki nad nama letijo,
se srčki okrog naju množijo.
Zato prosim te,
opazi me že.
Lea Mlakar, 5.b
NAJ SE VE
Ko prvič spogledala sva se,
dih zastal mi je.
Res bilo mi je težko,
a kljub temu tudi lepo.
Takrat svoja čustva res sem odprl
in okrog sebe se sploh nisem ozrl.
Res si mi zelo všeč,
zato vate gledam ves čas strmeč.

Slika: Žan Vuruna, 7. b

To pesem zate sem napisal
in v svoj dnevnik o tem zapisal.
Res všeč si mi ti,
naj vedo to vsi.
Lara Grohan, 5. B

MEHKA KOLENA
Ko zagledal prvič sem te,
mi srce bilo hitro je.
V počasnem posnetku si k meni prihajala,
takrat si mi kolena zamajala.
Ko posijalo sonce je,
videl bolje sem te.
Ker rad te imam,
svoje srce ti dam.
Klara Kostevska, 5. b
Slika: Aleksander Nemec, 7. b

LJUBEZENSKA KLOFUTA
Ko ona mimo mene prihiti,
dih zastane mi.
Njena lepota je milina za oči
in njeno ime tako lepo se izgovori.
Mene tako močno srce boli,
ker zame niti slišati ne želi.
Mogoče bom enkrat zbral dovolj poguma,
da vprašal jo bom, zakaj sem zanjo taka zguba.
Morda zato, ker sem jo s sokom polil
ali pa ker sem ji zvezek od matematike skril.
A vse to le zato sem naredil,
da od nje klofuto bi dobil.
Tako bi vedel, da me tudi ona rada ima
in da bova nekoč skupaj srečna bila.
Lana Špan, 5. b

MOJA ZGODBA
Lahko je bolezen
ali ljubezen.
Ne vem zagotovo,
je pa na novo.
Govorim sam sebi,
rad pa bi tebi.
Ne vem, kaj je z menoj,
rad pa bi bil s teboj.
Vlečem se kot megla,
za oporo pa nimam niti stebla.
Rad bi dobil lonec,
da bo srečen konec.
Neža Prusnik, 5. b

Slika: Ela Kurtovič, 7. b

TI
Ko sem te prvič videl na hodniku šole,
sem imel občutek, kot bi popil tri litre kole.
Lepe modre imaš oči,
ko me pogledaš, se mi kar zvrti.
O tebi sanjam vse noči,
takrat se ves svet okoli naju vrti.
Srčki mi po glavi rojijo,
ampak tebe ne dobijo.
Ko pa se zbudim,
namesto tebi, poljubček mami prisolim.
Lovro Medjugorac, 5. b

Slika: Kristijan Ribić, 4. a

LJUBEZENSKA
Ti si moja in edina,
v tvojem nasmehu je milina.
Ob tebi hodil bi po svetu
in opazoval ptice v letu.
Tvoje oči so barve morja,
v njih vidim mavrična obzorja.
To pesem posvečam tebi,
ker od ljubezni spal več ne bi.
Din Kamenjašević, 5. b

Slika: Hana Franko, 4. a

LJUBEZEN
Ko sem jo opazil na hodniku,
sem jo koj posliku.
Gledal sem njene slike,
so bile zelo velike.
Ko jo vidim v razredu,
razmišljam le o medu,
saj je sladka kakor med
in jaz sem velik sladkosned.
Potoval bi po celem svetu,
gledal naokrog bi po planetu,
ko bi jo opazil,
bi do nje se splazil.
Na Eifflov stolp bi jo povabil,
bi z darili k sebi jo zvabil,
bi se zaljubila
in se poljubila.
Družila bi se vsak dan,
nikoli, res nikoli manj.
Skupaj bi se poročila
in otroke bi dobila.
Ko pa stara bi postala,
bi še nekam potovala.
V nebesa bi odšla,
tam vesela bi bila.
Bor Oderlap, 5. b
POTOVANJE
Spoznal sem te,
ko še v vrtcu sva bila.
Opazil sem te,
skupaj v peskovnik sva odšla.
Vesel sem bil,
ko videl sem te v šoli,
in se zaljubil
kot še nikoli.
Ves čas sem ti sledil,
ker vprašati sem te želel,
če prav sem si zamislil,

Slika: Jakob Ahlin, 5. a

da s tabo nekaj časa bi preživel.
Ko se čez nekaj let srečava,
v službo skupaj hodiva
in se spet zaljubiva.
Odločiva se, da bova odšla
na konec sveta,
tam se bova poljubila
in skupaj nekaj sklenila:
»Čez nekaj let se poročiva
in otroke dobiva.
Imela jih bova deset,
ker to obema všeč je za znoret.«
Ko pa stara bova postala,
bova še enkrat potovala,
v Ameriko mi ljubo,
tam me kličejo Bubo.
Klara Burnik, 5. b

LJUBEZENSKO SPOROČILO
Rad bi ti vrtnico podaril,
da bi s tabo lepe občutke delil.
Ker nočem videti jeze in besa,
le nasmeh, ki me pelje v nebesa.
Tvoja lepota,
tvoja toplota
tako me privlači.
Moja ljubezen si ti,
kakor vrtnica mi diši.
Nočeš me niti pogledat,
čeprav sem najlepši fant za ogledat.
A enkrat se boš le vame zaljubila,
saj boš ugotovila,
da si najboljšega moškega dobila.
Slika: Matic Prah, 6. b

Neža Osredkar, 5. B

LEGO KOCKE
Ko sem bil še majhen in zvedav,
z lego kockami sem se igral.
Zdaj pa kocke ob steni ležijo
in vame strmijo.
Namesto njih me naloge zaposlijo
in mi vzamejo vso energijo.
Vito Hvala, 4. b

ZMAJ
Zunaj sije sonce
in jaz sem dobre volje.
Ko mi pomežikne,
oko mi v sobo švigne.
Vzel bom pisanega zmaja,
letela bova kot dva tolovaja.
Letela bova, dokler se ne stemni,
ali še bolje – do noči.

Slika: Katarina Nemec, 7. b

Svit Čelik, 4. b

MIŠKA SMETIŠKA
Po smetišču je tekala miška,
ime ji je bilo Smetiška.
Rada je po smetišču brskala,
in če je kaj našla,
je tudi veselo zavriskala.
Včasih, če ni nič našla,
je od besa piskala
in od hudega kremplje stiskala,
a nikoli ni obupala,
vedno je okrog smetišč se smukala.
Anja Nedimović, 4. b

Slika: Eva Bergant, 7. a

POŠTEVANKA
Poštevanka se meni ne zdi tako pomembna,
čeprav rada bi se jo naučila
in s tem znanje množenja in deljenja poglobila.
Katarina Leban, 4. b

STRAH
Sobotno jutro,
sonce žari.
In naenkrat se
ugasnejo luči.
Sama doma sem,
v celi hiši.
Mojega strahu
se bojijo še miši.
Lačna in sama,
ko me preganja tista dama.
Ko me preganja gospa strah,
se za mano dviga prah.
Ko naenkrat tema se ustavi,
se gospa nadme spravi.
Nekaj me predrami.
Zbudim se in boža me moja mami.
Kaja Velkaverh, 5. A

KOŠČEK ZVEZDE
Košček te zvezde so
ledeniki in cvetje
pa tudi medvedje.
Košček te zvezde
je vse, kar živi,
vse, kar se smeje,
vse, kar drhti.
Iz koščka te zvezde
nastala so morja
in vsa lepa obzorja.
Iz zvezde je vse,
vse, kar bo in je.

Slika: Katarina Gregorič, 6. a

POSLASTICE
Med poslastice
spadajo čisto majhne čokoladice,
lunine bananice,
pa tudi pekovske uspešnice.
Na krožnik s poslasticami
spadajo še majhni piškotki
in veliki piškotni robotki.
Jasmina Velagić, 5. a

CIRKUS
V cirkusu je vedno prima,
saj zmeraj vse štima.
Le zakaj ima klovn nos rdeč?
Ker je v njem veliko veselja in sreč.
Pohitite na predstavo!
Po čarovniškem velikem triku
vsi gremo na zabavo.
Jasmina Velagič, 5. a
Slika: Viktor Breskvar, 5. b

MUCA, MUCA MALA
Muca, muca mala
rada bi zaspala,
a ker nima mleka,
žalostna zadrema.
En, dva, tri,
muca več ne spi.
En, dva, tri,
zapojmo ji vsi.
Lani Klavs Opsenica, Pia Potočnik, Julija Kastelic, 3. a

MAMICA
Vsak glas, ki ga izgovorim,
pomaga mi, da mamico osvojim.
Pridruži se, da skupaj misliva,
saj mamičino pustolovščino naznanjava.
Ker to je mamica,
mamica dobrega srca,
to je mamica,
mamica Azra.
Sara Behar, 3. a

OBLAKI
Oblaki na nebu kot ovčke poskakujejo,
da jih otroci opazujejo.
Kadar so dobre volje,
nam razgrnejo obzorje.
Ko pa se razjezijo,
se prav grdo držijo
in nevihto povzročijo.
Takrat se jih vsi bojijo
in za zaprtimi vrati stojijo.
Kadar si srečen, govorijo,
da lebdiš nad oblaki
in si v sedmih nebesih,
torej – oblaki so taki.
Petra in Nina, 6. b

Slika: Lana Stvarnik, 6. a

ROJSTNI DAN
Vsako leto si starejši,
večji, boljši, pametnejši.
To je najlepši dan v letu
in na celem širnem svetu.
Mafini, torta, bonboni …
povsod okrašeno z baloni.
Torta sladka, čokoladna,
ki vsem se zdi omamna.
Super igre in zabava,
pojdi stran zdaj zelenjava.
Pojdimo se lovit vsi,
slavljenec zakriči.
Letos veliko daril dobim,
ki se jih srčno veselim.
Velika, lepa in zabavna,
na zabavi so ta glavna.
Zvečer odhajamo domov,
v glavi mislimo na čokoladni ulov.
Ela in Naja, 6. b
BODI VZTRAJEN
Zlomljene kosti,
počene arkade,
vsak dan še boj za čokolade.
Pejt kdaj tud na zabavo uživat,
kdaj moraš pa tud počivat.
Bod vztrajen,
bod vztrajen,
kot da na novo si rojen.
Bod vztrajen,
bod vztrajen,
igramo vsi kot en.
Zdaj mi to vam razlagamo,
ker mi itak skoz zmagamo.
Ko mi vstanemo,
se trudimo,

da ne pademo.
Mi smo dobri igralci
in smo veseli, k so zadovoljni gledalci.
Ko vi navijate za nas,
mi z veseljem igramo za vas.
Bod vztrajen,
bod vztrajen,
kot da na novo si rojen.
Bod vztrajen,
bod vztrajen,
igramo vsi kot en.
Super je tukaj živet,
ampak je treba kakšno oviro podret.
In še neki pošteki:
k je težko, nikol ne odnehi.
In še neki bi reku,
življenje je lepo,
če ne zaviješ v ulov slepo.
Domen, Grega, Bor, 6. b

Slika: Lana Špan - uvrstitev na razstavo
grafičnega bienala otroške grafike

DOGAJALO SE JE

Megin jedilnik
Prebrali smo knjigo o čarovnici Meg, njenem mačku Mog in sovici. Všeč so nam bili njeni
uroki, s katerimi je za večerjo namesto kuhanih jajc pričarala lačne dinozavre. Odločili smo
se, da ji pomagamo in sestavimo nekaj urokov za njen jedilnik.

Izdelali smo Meg in Moga in ju poslali na obisk k prvošolčkom na Osnovni šoli Ivana Roba
Šempeter pri Gorici, k nam pa je priletela njihova Meg, ki je tri mesece obiskovala naše
učence.

Učenci 1. a razreda

Učenci 1. a smo imeli v marcu plavalni tečaj.

Slika: Na bazenu - Taj Klemenčič

Najbolj všeč mi je bil preizkus, ko sem dobil zlatega konjička. Najbolj strah me je bilo, ko
sem bil v velikem bazenu. Najbolj smešno je bilo, ko je učitelj Anže pokazal poligon.
Urban Osredkar, 1. a

Plavalni tečaj - Julija Peterlin, 1.a

Najprej me je bilo strah velikega bazena, ker sem mislil, da se bom utopil. Smešno mi je bilo
plavati žabico v krogu in ko smo morali z dna bazena pobirati obročke in dajati »petko«
medvedku.
Jaka Novak, 1. a

Učim se plavati - Tisa Remškar Juvanec, 1. a

Najprej me je bilo strah plavanja v velikem bazenu, potlej je bilo pa »ful fajn«, ker sem pri
plavanju vse prehitel.
Jernej Bah, 1. a

Plavalni tečaj - Gaja Oprešnik, 1. a

Všeč mi je bilo, ko sem se naučila žabico, ko sem bila prvič v globoki vodi in so moji starši
gledali, kaj sem se naučila.
Lara Djurkić, 1. a

Na bazenu - Emil Vesa af Ekenstam Medjugorac, 1. a

Cankarjeva Vrhnika
V četrtek, 20. 4. 2017, smo obiskali rojstni kraj Ivana Cankarja, Vrhniko. Sprehodili smo se
po poteh njegove mladosti.
Najprej smo si ogledali njegovo rojstno hišo. Hiša je bila nekoč lesena s slamnato streho. V
njej so bili štirje manjši prostori: črna kuhinja, kamra, štibelc in krojaška delavnica. Tu nam je
vodič povedal še nekaj o pisateljevem življenju. Povedal nam je, da se je rodil 10. maja 1876
kot osmi od dvanajstih otrok. Rodil se je očetu Jožetu, krojaču, in materi Neži. Omenili smo
tudi deda Jakoba, ki naj bi močno vplival na Ivana. V tej hiši so preživeli le tri leta, ker je v
velikem požaru zgorela do tal. Takrat jih je zapustil še oče, ker je bankrotiral, in tako je
morala mati skrbeti sama za tako veliko družino. Postali so gostači ter hodili od hiše do hiše
in moledovali, da bi ostali pri njih za nekaj časa. Otroci niso tega očetu nikoli odpustili.
Ivan je najprej obiskoval »enajsto šolo«, potem pa je s šestimi leti začel hoditi v osnovno šolo
na Vrhniki. Tu so se učili nemščino. Vodič nam je tudi opisal dogodek, kako je Cankar, ko je
šel prvi dan v šolo, padel v edino lužo, ki je bila na cesti, in tako umazal edino šolsko
uniformo. Potem se je moral oditi domov preobleči v svoje stare, umazane cunje. To šolo je
obiskoval šest let.
Potem se je vpisal na ljubljansko realko, študij je trajal sedem let.

Ko je bil Cankar star štirinajst let, je imel za sabo že sto petdeset pesmi. Po maturi je odšel na
Dunaj študirat tehniko. Tu so se učili tri jezike: slovenščino, nemščino in francoščino.
Poudarek je bil tudi na verski in moralni vzgoji. Nato smo odšli za Vodičem do Cankarjevega
spomenika.
Vodič nam je povedal, da je Cankar nekoč izjavil, da naj bo njegov spomenik v sedečem
položaju, ker ne more stati. In tako je Cankar dobil svoj prostor v središču mesta, s katerega
sede premišljuje in gleda na Tržaško cesto. V Sloveniji ima štiri spomenike, dva sta v
Ljubljani.
Potem smo odšli na kraj, kjer je Cankar hodil v «enajsto šolo«. Tukaj se je z drugimi otroki
igral različne igre, lovil ribe in vedno so našli kakšen zanimiv predmet v Ljubljanici. Cankar
je nekoč pravil, da se je prav v tej šoli največ naučil.
Povzpeli smo se na grič, kjer stoji cerkev sv. Trojice. Cankar ji je rekel bela nevesta.
Potem smo odšli po poti, kjer so z družino živeli, ko so bili gostači. Devetkrat so se morali
seliti. Ko so bili v zadnji hiši, sta v dveh dneh zapored umrli njegova mati in babic., to je bil
za Cankarja hud zlom.
Nato smo odšli do cerkve sv. Pavla. Tu je Ivan, ko je bil majhen, pogosto ministriral in ravno
tukaj se je zgodil dogodek, ki ga opisuje v eni izmed črtic, kako je dobil groš in ga zapravil za
pest sladkih dateljnov, ki mu potem sploh niso bili všeč.
Odšli smo še na pokopališče za cerkvijo, kjer so pokopani Ivanov oče, mati in najmlajša sestra
Francka. Cankar pa tukaj ni pokopan, ampak je v Ljubljani na Žalah skupaj z njegovimi
sodobniki.
Nazadnje smo odšli še do Močilnika, izvira Ljubljanice. Tja je Cankar največkrat zahajal, da
bi si zbistril misli. Tam je nastalo največ pesmi. Vodič nam je tukaj povedal tudi legendo o
Jazonu in Argonavtih, da so ladjo razstavili, ko so prišli do izvira, in prenesli do Jadranskega
morja in tu naj bi Jazon v jezi udaril s pestjo v skalo, zato je odtis v skali podoben pesti.
Flavija Žagar, 9. a

Cankarjev vrh na Rožniku
Aprilski kulturni dan smo učenci šestega razreda preživeli na Cankarjevem vrhu na Rožniku,
kjer smo se naučili mnogo o Ivanu Cankarju, predvsem o njegovem življenju, ter si ogledali
spominski prostor v hiši, kjer je stanoval.
Najprej smo se usedli na klopi pred hišo in prisluhnili vodiču. Najprej smo izvedeli, da se je
Cankar rodil leta 1876 Na klancu na Vrhniki, umrl pa leta 1918 – torej je bil star le
dvainštirideset let, in je eden najbolj znanih slovenskih pisateljev. Po njem se imenujejo
nekatere znane stvari: Cankarjev dom, Cankarjeva knjižnica, Cankarjeva pot, Cankarjeva
ulica, Cankarjev vrh … Izvedeli smo, da je Cankar odraščal v številni revni družini, bil je
osmi od dvanajstih otrok. Njegov oče je bil krojač, a je ob prihodu trgovine s tekstilom izgubil
delo, saj so ljudje obleke raje hitreje in ceneje kupovali v trgovini. Takrat se je oče odločil, da

gre »s trebuhom za kruhom« v Bosno. Zaradi tega je družina postala še bolj revna. Po požaru,
ko jim je hiša pogorela do tal, so se naslednja leta precej selili iz hiše v hišo po domači
okolici.
V šoli pa je šlo Ivanu Cankarju zelo dobro – bil je odličnjak, a šole vseeno ni maral. Sam je
izjavil, da se je več kot v pravi šoli naučil v »enajsti šoli pod mostom«. To pomeni, da se je po
njegovem več naučil ob pohajkovanju s prijatelji po naravi, kjer so kdaj našli kakšno staro
kolo ali počen lonec, spet drugič polomljen star lijak ali podobne stvari.
Nekoč pa so ga za neko pomembno šolsko prireditev izbrali za glavnega recitatorja, in ker je
pesem zrecitiral zares enkratno, so se bogati gospodje z Vrhnike domenili, da ga bodo poslali
v šole v Ljubljano ter mu pošiljali denar za preživljanje.
Ko je torej odšel v Ljubljano, kjer je živel pri stricu, pa se je zgodila nenadna sprememba. Na
vrhniški šoli je bil odličnjak in povsod najboljši, v Ljubljani pa mu nič ni šlo in njegove ocene
so naglo padale. Poleg tega je bil pouk v nemščini, ki pa je ni znal niti malo in je zato imel
prvo leto v šoli velike težave. Kmalu so mu tudi vrhniški gospodje pozabljali dajati denar,
odseliti pa se je moral tudi od strica. Tako je naslednji čas v Ljubljani prebil kot posteljaš – v
majhni sobici je imel posteljo, kjer je lahko samo prespal, čez dan se je moral znajti sam, zato
je bil pogosto lačen.
Naslednje leto je bilo v šoli malo bolje, tudi pri nemščini, a je v svojem znanju vseeno nihal,
po maturi pa je dobil celo štipendijo za študij na Dunaju, in to za risanje, torej tehniko, pri
kateri so mu učitelji celo zapisali, da ima posebne sposobnosti. Vendar je po enem mesecu
študij opustil, saj ga risanje ni veselilo. S tem je izgubil tudi štipendijo in se je nekaj časa
preživljal s poučevanjem francoščine in slovenščine, kar mu je šlo dobro.
Leta 1897 ga je zadela huda tragedija – umrla mu je mama, na katero je bil zelo navezan. To
ga je zelo potrlo in dolgo časa ni vedel, kaj bi sploh počel. Takrat se je že ukvarjal s pisanjem
in dobil tudi prvi honorar, s katerim je mami plačal pogreb. Ob tem je spoznal, da ga zares
veseli edino pisanje in se je na Dunaju potem ukvarjal s pisanjem. Tisto leto je živel boemski
način življenja – ni imel veliko denarja niti hrane, hodil je na zabave in včasih tudi malo
preveč spil. Po tem letu je dobil sobo pri družini Löffler in se zaljubil v njihovo hčerko
Štefko, s katero se je pozneje tudi zaročil. Pri tej družini se je počutil sprejetega, imel je mir
za pisanje in je v naslednjih letih izdal vsaj eno knjigo na leto. Takrat se je uveljavil kot
najboljši slovenski pisatelj.
Čez nekaj časa ni bil več prepričan, ali bi se rad poročil s Štefko, in je zato odpotoval k
svojemu prijatelju, duhovniku, v Sarajevo. Tam se je dokončno odločil, da se ne bo poročil s
Štefko, a zato tudi nazaj k družini Löffler na Dunaj ni mogel. Odločil se je, da se preseli nazaj
v Ljubljano.
Ko se je nekoč v Ljubljani sprehajal po Rožniku, je spoznal gospodarico gostilne in njenega
sina in oni njega, in so mu dovolili, da se preseli k njim. Na Rožniku je spet našel svoj mir in
je spet začel pisati. Kmalu se je razvedelo, kam se je preselil Cankar, in so k njemu vsak dan
hodili oboževalci, študenti in njegovi prijatelji, saj je bil tisti čas najbolj znan slovenski
pisatelj. Govorilo se je, da je bil poznan tudi po svojem nihanju razpoloženja. Kadar je bil

dobre volje, je rad s študenti zapel kakšno pesem in se pošalil, ko pa je bil slabe volje, jih je
kar odgnal. Nekateri prijatelji so včasih pri njem ostali tudi po več dni. Med njimi sta bila tudi
Oton Župančič, znan slovenski pesnik, in Rihard Jakopič, slikar. Med bivanjem na Rožniku je
Cankar enkrat na teden odhajal v mesto, ko je svoja dela odnašal založniku Schwentnerju.
Čez leta so se gospodarji gostilne na Rožniku zamenjali in Cankar se ni več počutil tako
sprejetega, zato se je odločil, da se bo spet preselil v mesto. Na Kongresnem trgu je živel v
sobi, do katere so vodile zelo strme stopnice. In neko noč, ko je moral iti na stranišče, ni
prižgal luči in je padel po stopnicah in se tako hudo poškodoval, da je moral v bolnišnico, kjer
je preživel mesec dni. V tem času je staknil še pljučnico, kar je pripomoglo k prezgodnji
smrti.
Na njegov pogreb je prišlo za tisti čas rekordno število prebivalcev – okoli trideset tisoč;
Ljubljana jih je imela tedaj nekaj tisoč več.
Po predstavitvi Cankarjevega življenja smo se odpravili na ogled njegove spominske sobe. Za
njim sicer ni ostalo veliko stvari, a nekaj smo jih le videli. Opazili smo npr. njegov portret,
čeprav je na njem drugačen – ravno takrat, ko naj bi nastal ta portret, si je namreč Cankar
obril svoje slavne brke in si zato na portretu ni zelo podoben. Cankarjev založnik Schwentner
se je odločil, da slike ne bo uporabil za naslovnice njegovih knjig, kar je sicer nameraval.
Slikarju je naročil, naj pisatelja naslika še enkrat, tokrat z brki. Ta slika se je na žalost
izgubila. Veliko ostalih slik v zbirki so Cankarjevi avtoportreti, saj je bil v šoli zelo uspešen
pri risanju. Na ogled so tudi njegove knjige, med njimi njegova prva knjiga, Erotika. Vsebina
te knjige ni bila všeč takratnemu škofu, saj je govorila predvsem o spolnosti, o čemer pa je
bilo v tistem času nezakonito brati. Škof je ukrepal tako, da je dal zažgati vse knjige, ki jih je
lahko našel. Ko je opazil, da se knjige zelo hitro prodajajo, je opustil uničevanje in dopustil
prodajo.
Ogledali smo si tudi nekaj običajnih, življenjskih stvari, ki jih je uporabljal – krožnike, pribor,
vizitko (podobna denarnici), stojalo za peresa in črnilnik ter druge stvari. Na fotografijah pa
so njegova rojstna hiša, hiša na Rožniku v času, ko je tam živel Cankar, obisk pri Franu
Saleškem Finžgarju …
Kulturni dan je bil zelo zanimiv, veliko sem izvedela in se naučila o našem pisatelju Cankarju.
Petra Burnik, 6. b

Kako sem razveselila brata
Med poletnimi počitnicami sem se odločila, da bom svojega mlajšega brata peljala v živalski
vrt. Bratcu je ime Kan, star je tri leta, rad ima živali in naravo, zato sem se odločila, da ga
peljem v Zoo Ljubljana.
Zgodaj zjutraj sem vstala, se uredila ter z mami odšla v trgovino, da bi nama kupila malico.
Nato naju je mami odpeljala do živalskega vrta in nam dala še dvajset evrov, da bi si
privoščila sladoled in pijačo.

Takoj ko sva prišla, sva si šla ogledat morskega leva, saj so ga tisti trenutek oskrbniki hranili.
Nato sva šla do opic, in ker se jih je Kan bal, saj so skakale gor in dol po kletki, sva se
odpravila na igrišče, ki je bilo tik za opičjo kletko. Tam nisva ostala dolgo, ker je bratec
zagledal žirafo. Žirafe ima zelo rad, ker so rumene barve, ki je njegova najljubša. Šla sva
pogledat še slona, ki so ga ravno takrat kopali. Po dolgem ogledu živali sva si vzela čas za
malico. Odpravila sva se do medvedov, a so takrat poležavali v senci. V hiški, kjer so bile
kače, sva se zadržala več kot pol ure. Nazadnje sva prišla do travnika, kjer lahko božaš
prašiče, ovce in koze.
Ob treh popoldne sva se odpravila proti izhodu, kjer naju je že čakala mami. Vse do doma sva
mami pripovedovala, kaj vse sva videla.
Tako se je končal ta dan. Najbolj mi je bilo všeč, da je bratec še en teden govoril o tem, kaj je
videl, in da sem mami dokazala, da zmorem sama poskrbeti za bratca.
Ajla Šuvić, 8. a
Snežni mož prijateljstva
S prijatelji smo šli ven. Želeli smo narediti iglu, vendar smo se kasneje
dogovorili za snežnega moža.
Delali smo eno uro in uspelo nam je . Sedaj na dvorišču stoji naš snežni mož snežni mož prijateljstva.
Amin Žunić , 2. a

Jaka in sneženi muc
Jaka ima nove rokavice, ki so rdeče barve. Z njimi lahko naredi pravega sneženega mucka.
Zelo je vesel! In potem naredi sneženega muca .Vsi ga občudujejo.
Izak Potočnik, 2. a

Anže se sanka
Anže si je oblekel kombinezon. Šel je do hriba. Sedaj se sanka. S prijatelji gre gor in spet dol.
Nekajkrat se še spusti, potem mu je dovolj. Prijateljem reče adijo in gre domov.
Maks Lenard Marinko, 2. a

INTERVJUJI
INTERVJU Z UČITELJICO MARJETO COLARIČ
Ali vam je všeč delo, ki ga opravljate?
Ja, ker je zelo zanimivo, eno leto hitro mine, čeprav učim enake stvari, jih počnem z drugimi
otroki, iščem nove načine, kako bi čim bolje razložila tisto, kar morajo učenci znati.
Ali bi nadaljevali s tem delom, zakaj?
Ja, zato ker je to moj poklic, pa ne samo zato, rada delam s toliko starimi otroki, ki so v 4. in
5. razredu, poleg šolskega znanja mi je pomembno, da jih naučim tudi, kako naj na pravilen
način rešujejo spore, kako naj bodo odgovornejši, ustvarjalni in ponosni nase.
Katero delo v vaši službi je za vas najtežje?
Urejanje papirjev in dokumentacija.
Zakaj pa ste se odločili za to delo?
Že od malega sem vedno skrbela za otroke, najprej za mlajšega brata, potem pa še za ostale
mlajše otroke, velikokrat sem bila varuška. To mi je bilo blizu.
Koliko ur na dan delate?
Poleg tega dela, ki ga opravljam v razredu z otroki, imam še sestanke, govorilne ure,
konference, priprave doma, iskanje materiala za delo, pisanje poročil in priprav. Kakšen dan
več, kakšen manj.
Ali se pri svojem delu zabavate?
Velikokrat, ne pa vedno, včasih je tudi težko, ko ne morem uresničiti tistega, kar sem
načrtovala. Dober občutek mi dajo dnevi, ko vidim pri učencih, da se dobro medsebojno
razumejo, jih zanima šolsko delo in imajo željo, še sami kaj ustvariti.
Kateri predmet imate najraje?
Naravoslovje in matematiko.
Kateri predmet se vam zdi najlažji?
Nikoli nisem razmišljala, kateri je najlažji, pri vsakem se trudim tako razlagati, da učenci čim
bolje razumejo tisto, kar morajo znati.
Ali je težko sestavljati teste?
Ja, pri testu moraš misliti na veliko stvari, kako postaviti vprašanja, da bodo učenci lahko
pokazali svoje znanje, da se pravilno točkuje, da se bo videlo, kdo zna razmišljati in
uporabljati svoje znanje, da izračunaš kriterij, da je dovolj prostora za pisanje, da so vprašanja
razumljiva, da najdem prave sličice ali risbe za test itd.
Ali je težko ocenjevati?
Zelo, zato ker mi je vedno težko učenčevo znanje spraviti v pet predalčkov, pa tudi zato, ker
vem, da so še druga znanja, ki so zelo pomembna, pa jih ne morem oceniti, npr. timsko delo,
sklepanje kompromisov, vodenje skupine, pomoč drugim, upoštevanje in poslušanje drugih,
natančnost, čitljivost ...
Intervju pripravili: Nina Tkavc in Ajla Haralčič, 5. b

INTERVJU S PEDAGOGINJO ALENKO GNEZA
S koliko otroki na dan se pogovarjate? Ali so kdaj nesramni ?
Dnevno delam z veliko otroki, mnogokrat pa s celim razredom.
Ali se vam je z otroki kdaj težko pogovarjati ? Zakaj ?
Ne, ker so otroci iskreni in neposredni.
Koliko let delate na šoli ?
Okoli 27 let.
Ali vam je vaš poklic všeč? Zakaj ?
Zelo, ker rada delam z ljudmi in ker se mi vsak dan kaj zanimivega zgodi.
Ali ste opravljali že kak drugi poklic? Kateri?
Ne, drugače pa sem na različnih področjih delala kot prostovoljka.
Kaj vam je pomembno, da dosežete v pogovoru?
Pri konfliktu, da obe strani slišita druga drugo in da je rešitev za obe strani sprejemljiva, da se
ohrani spoštljiv odnos.
Milijan Mačkić in Maks Gaberšek, 5. b
POGOVOR S KNJIŽNIČARKO MAJDO SAMSA
Zakaj ste postali knjižničarka?
Rada sem brala, rada sem imela knjige in sem se odločila za študij knjižničarstva.
Kateri del vaše službe vam je najbolj všeč?
Všeč mi je, ko pridejo učenci v knjižnico, brskajo po policah, sprašujejo in si radi izposojajo
knjige. Kadar je polna knjižnica in so učenci zbrani in tihi in zamišljeni v branje je v knjižnici
najlepše.
Koliko knjig imate v knjižnici?
Okoli 30000 jih je.
Katera knjiga vam je bila najbolj všeč v otroštvu?
Nimam najljubše knjige, veliko je takih, ki so mi bile všeč.
Kateri/a pisatelj/ica vam je najbolj všeč?
Tudi posameznih pisateljev ne morem izpostaviti, je pa veliko slovenskih
in tujih dobrih pisateljev in pisateljic.
Ali bi še vedno izbrali isti poklic?
Slika: Ela Komel, 6. b

Ne vem, ali bi se danes odločila enako, vem pa, da bi želela delati na
socialnem področju.
Pogovarjal se je Adis Zukić iz 5. b razreda

INTERVJU Z UČITELJICO DODATNE STROKOVNE POMOČI NEŽO ZAZVONIL
Kakšna je vaša vloga v šoli ?
Sem učiteljica za dodatno strokovno pomoč. Pomagam vsem učencem, ki imajo odločbo, in
po navadi delam z enim učencem.
Kako razporejate svoje delo v šoli?
Na začetku šolskega leta izvem, katere učence bom imela in koliko ur bom imela z njimi.
Potem si sama naredim urnik.
Ali je vaše delo v šoli naporno?
Odvisno od dela bom rekla, ampak zelo rada opravljam svoje delo, saj z učenci nikoli ni
naporno.
Ali bi v šoli kaj spremenili, če bi, kaj je to ?
Jaz osebno bi imela več ur izven šole, zunaj na prostem, v smislu, da bi bili projektni dnevi v
spoznavanju življenjskih aktivnosti.
Ali so vam sodelavci na šoli všeč ali ne?
Ja, sodelavci na šoli so mi všeč.
Zakaj ?
Skušam se razumeti z vsemi. Na šoli imam nekaj prijateljic. Pomemben mi je odkrit in dober
odnos.
Intervju opravila: Aldin Jašari in Viktor Breskvar, 5. B

Slika: Manca Strušnik, 7. a

INTERVJU S HIŠNIKOM FRANCIJEM BRČANOM
Zakaj ste se odločili za to delo?
Zato, ker je dinamično. To je zelo razgibano in raznoliko delo. Služba mi je prav zaradi tega
všeč. Za to službo sem se odločil 31 let nazaj.
Kaj vse delate v šoli? Ali je to kdaj težko delo? Zakaj?
Delam vsa popravila, kar mi jih naročijo. To so na primer: popravilo luči, košenja trave …
Da, včasih je to težko delo. Takrat, ko zapade sneg in moram vstajati zelo zgodaj zjutraj.
Ali ste se že kdaj zmotili pri delu? Kaj ste naredili?
Ne spomnim se, da bi se kdaj zmotil pri delu. Če pa sem se, je bila to zelo majhna napaka.
Kaj najraje delate? Zakaj?
Najraje kosim travo, zato ker je to delo na prostem.
Koliko ur na dan delate?
Delam osem ur na dan. Včasih več, ker želim čim več dela opraviti v enem dnevu.
Katera znanja morate imeti, da ste lahko hišnik?
Imeti moram skoraj vsa znanja. Vse od lesarstva do električarstva. Skoraj vsa znanja pridobiš
sproti.
Intervju pripravili: Neža Osredkar, Lana Špan, Aljaž Anže Ostrec, 5. B

Slika: Nina Tkavc -uvrstitev na razstavo grafičnega
bienala otroške grafike

Slika: Petra Burnik – bronasto priznanje na
natečaju Portret

Kaja Smrekar - nagrada na natečaju - Po čebelah se zgleduj

Matic Prah - nagrada na natečaju - Po čebelah se zgleduj

Enisa Žunić – nagrada na Dadinem likovnem natečaju
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