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I. Uvod … Uvod … Uvod … Uvod … Uvod … Uvod … Uvod … Uvod … 

 

Dragi sošolci in sošolke! 

Postavljene smo pred neprijetno nalogo ,in sicer napisati moramo uvod v Rimski 

vrelec za šol.l. 2016/2017.  

Kaj naj napišemo?  KHM,KHM … 

Najprej naj vam povemo,d a smo se ob pisanju in zbiranju podatkov zelo 

zabavale. Itak. 

Nam so najbolj všeč šolske novičke in nepismenost naše Tince, saj smo morale, 

karkoli je napisala, popravljati! 

Naše uredništvo je postalo pravo zbirališče čenč , predvsem o ljubezni in o 

ostalih zabavnih zadevah v šoli. 

Vendar pa v tej številki lahko najdete tudi zelo resne prispevke, ki kažejo, kako 

uspešni smo na različnih področjih, npr. 1. pomoč, razni natečaji, intervjuji, 

tekmovanja … 

Če pa ne veste, kako bo potekalo vaše poletje, pa poglejte v poletni horoskop. 

 

UŽIVAJTE V BRANJU! 

Vrelčki in Vrelčice 
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II. Intervju  … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju …  

Intervju z Mio 

 

Z Mio Koritnik, slepo 11-letno deklico, ki je letos prišla k nam v 6. razred iz Zidanega 

Mosta, sem se pogovarjal v knjižnici. Zanimalo me je, kako se je znašla pri nas, a me je 

presenetila z zrelimi odgovori, tako da me je bilo tudi malo sram.  

1. Ka ko je potekalo tvoje prvo srečanje s šolo? 

Mia:  Najbolj me je bilo strah, ker nisem poznala ne učiteljev ne sošolcev. Skrbelo 

me je, kako se bodo odzvali name, ker ne vidim. Še najbolj pa me je skrbelo, da 

ne bom mogla sodelovati pri pouku. 

2. Kje so se pokazale največje težave? 

       Mia:  Zame je bilo vse novo, tako prostori, kot ljudje in je bilo na začetku zelo 

težko. A smo se hitro navadili drug na drugega in smo se hitro ujeli. Moti me le, da 

vsi mislijo, da lahko naredim vse enako dobro kot ostali. Od mene pričakujejo enake 

rezutate, vendar vsega ne zmorem. Večina učiteljev je to sprejela, imam pa tudi 

podporo pri sošolcih. 

3. Letos si prišla v osnovno šolo v Rimske Toplice. Kaj je drugače? 

Mia:  Med počitnicami sem veliko razmišljala in me je malo skrbelo, ker je veliko 

več učencev in je šola nasploh večja. Tudi selitev iz razreda v razred zahteva od 

mene malo več napora. Drugače pa ni nekih večjih razlik. Sem se že privadila.  

4. Kaj pa orientacija in gibanje? 

Mia: Že ob koncu lanskega šolskega leta sem z učiteljico Jasmino in učiteljem 

Petrom nekajkrat prišla na šolo, da sem jo malo spoznala. Po tleh so nalepili 

trakove, po katerih se orientiram. Ves čas pa imam ob sebi učiteljice Jasmino, 

Matejo, Moniko, Karmen … Tako, da mi je prav fajn. Malo težje je gibanje v 

garderobi, ker so ozka vrata in  je ozek hodnik. V razredu imam stalno mesto in 

dovolj prostora za moje stroje.  

5. Kako pa prenašaš gnečo in hrup? 

Mia: Hrup v jedilnici me moti, a sem se na to že navadila, saj ne morejo biti vsi 

tiho.  Je pa vseeno zame zelo težko in me včasih prime, da bi jim zaklicala, naj 

utihnejo. A se premagam.  

V razredu učenci včasih pozabijo name in so glasni. Ni tako kot v Zidanem 

Mostu, kjer nas je bilo manj, pa še z mano so hodili v šolo od prvega razreda.  
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Intervju  … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju …  

 

Tudi tukaj imam ob sebi Lovra in Katarino, ki ju že poznam,  pridružila pa se jima 

je še Neža, s katero se zelo razumeva. 

6. Kaj počneš po šoli? 

Mia: Pišem nalogo, včasih mi pomaga mami. Berem ali pa poslušam zgodbe 

po diktafonu, ki  mi jih pripravi mami.  Delam z računalnikom in Brajevim  

pisalnim strojem, kar že dobro obvladam. Igram klavir in zelo rada pojem. 

Dvakrat  tedensko grem v  Ljubljano v Zavod za slepo in slabovidno mladino. 

 

7. Se tam učiš? 

Mia: Ja, tam se učim računalništvo in matematiko. Imam pa tudi vaje za 

orientacijo v prostoru in po mestu. Po Ljubljani  hodim s spremljevalcem in 

palico, orientiram pa se po robnikih pločnikov, z  zvočnimi semaforji, s talnimi 

oznakami na pločnikih … Vsega tega v Rimskih Toplicah ni, bi mi pa bilo zelo 

v pomoč. Tako bi se lahko sama bolj sigurno gibala. 

 

8. Vidim, da se gibaš s pomočjo palice. Si že razmišljala, da bi imela psa? 

Mia: Ko sem bila manjša, sem si ga želela. Pes ti pri hoji in orientaciji zelo 

pomaga, se navežeš nanj. Je pa zelo velika odgovornost. Zato zdaj ne 

razmišljam o tem, da bi ga imela. Je pa tudi dosti takšnih elepih ljudi, ki si ga 

ne želijo. 

 

9. Kaj bi sporočila nam, ki vidimo z očmi? 

Mia: Rekla bi vam:«Fajn je, da vidite z očmi. Jaz ne. Jaz gledam z drugimi 

čutili. Imam srečo, da dobro slišim, zato sem na boljšem od marsikoga 

drugega. Vsi mi, ki ne vidimo, lahko delamo večino stvari, kot vsi ostali. 

Morda bi pripomnila še to, da bi bilo  zelo dobrodošlo, če bi tudi v manjših 

krajih poskrbeli za primerne zvočne, fizične oznake, ki bi nam olajšale 

življenje.« 

 

Res me je bilo malo sram, saj je Mia odgovarjala zrelo, optimistično in nič 

zagrenjeno. Opazil sem, da ima bogat besedni zaklad in mislim si, da je morda 

prebrala celo več knjig kot jaz. Ko sem jo srečeval na hodniku, me je skrbelo, kako 

se bo znašla, zdaj pa vidim, da se znajde bolj, kot marsikdo, ki vidi z očmi. 

  

                                                    Nik Matek, 9.b 
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Intervju  … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju …  

SREDNJEŠOLSKI  STRAHOVI 

Prehod iz OŠ v SŠ zagotovo ni lahek, zato sem k pogovoru povabil  Nino Gračner, ki se je 

vpisala na Gimnazijo Center – predšolska vzgoja in jo  poznam že vse življenje. Postavil 

sem ji nekaj vprašanj, pa mi jih je kar naprej popravljala in spreminjala. Nazadnje niti ne 

vem, kdo je bil intervjuvanec in kdo intervjuvar. 

1. Česa te je bilo najbolj strah pri odhodu iz OŠ? 

Hmmm .. najbolj strah? Po pravici povedano, morda tega, kakšne sošolke in 

sošolce bom imela in kako se bom ujela z njimi. Ampak ves ta strah je bil odveč. 

Čeprav nisem ob vstopu v SŠ nikogar poznala, sem se skoraj z vsemi dobro ujela in 

dokaj hitro so se začela razvijati prva trdnejša prijateljstva. 

2. Si bila presenečena nad novim okoljem in novimi sošolci? 

Ne, nisem bila presenečena. Morda je bilo prvih nekaj tednov malce težko, ker je bilo 

vse novo … novi profesorji, sošolci, okolje … Nanj sem se hitro privadila, čeprav 

sem nekajkrat zamudila pouk, ko sem iskala učilnico. Najbolj me je pa presenetilo 

to, da smo v razredu samo punce. Zdaj mi je pa to všeč, čeprav bi tu in tam bila 

vesele kakšne »moške družbe«.  

3. Katere stvari v novi šoli se ti zdijo dobe? 

Veliko je dobrih stvari. Najboljša stvar, ki se je zgodila, so novi prijatelji, ki jim lahko 

zaupam in jim vse povem. Brez njih ne bi tako rada hodila v šolo.  Ena boljših stvari 

je tudi to, da se kot razred v glavnem dobro razumemo in smo ekipa, tudi profesorji 

so odlični. Če tega ne bi bilo, bi bilo v SŠ zelo težko. 

4. Kaj pa slabe stvari? 

Oh, jih ni veliko, a so. Uff … , res ne vem. Mogoče to, da imajo nekatere punce veliko 

slabih komentarjev o sošolkah. Nekaj jih je takih, ki mislijo le nase in ne na razred v 

celoti. Je pa SŠ zelo zahtevna in je potrebno veliko delati, je malo prostega časa, 

veliko je sprotnega dela. A tega ne bi izpostavila kot slabo, saj to je šola in v šoli se 

res ne sme spati. 
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Intervju  … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju … Intervju 

5. Kaj priporočaš devetošolcem? Naj kaj naj bodo pozorni? 

 Priporočila bi jim predvsem to, da naj bodo preprosto to, kar so in da naj bodo 

samozavestni.  SŠ je nova izkušnja v življenju, ki jo je preprosto treba dati skozi in 

ki te lahko nauči marsikaj novega. Nič na SŠ ni težko, če imaš voljo in motivacijo. V 

novi šoli naj bodo previdni, komu zaupati in s kom se družiti. Po mojem mnenju, 

vsakdo ni dobra družba. 

Dragi devetošolci! le pogumno in brez strahu prestopite prag nove šole. Vse, kar 

boste dali skozi, verjemite, ne bo zastonj. Iz vsake dobre in tudi manj dobre stvari se 

boste zagotovo kaj novega naučili in tako boste pridobili nove izkušnje v življenju, 

ki vam bodo še kako prišle prav.  

Nini sem se zahvalil za čas, ki si ga je poleg šolskega dela vzela za ta intervju. 

                                                                         Jure Palčnik, 7.a 
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III. Ustvarjamo … Ustvarjamo … Ustvarjamo … Ustvarjamo … Ustvarjamo  

Republiški natečaj »Bodi pisatelj/pisateljica 2017« 

UJETNIKI 

(fantazijska zgodba) 

  Videli smo, da je pomočnik odšel k deklici, se sklonil in vprašal: »Zakaj ti to toliko pomeni?« 

Deklica je hotela povedati, da si ni želela prepira, verjela je, da se zaupanje in nezaupanje širita kot 

roj kobilic, hotela je zaupanju pripraviti prostor. 

  Bili so zmedeni. Jaz za razliko od njih nisem bil, saj sem točno vedel, za kaj gre. Niso vedeli, 

vendar sem jim na koncu vse povedal.  

  Vse se je začelo pred približno enim tednom, ko nas je glasna sirena zmotila med obrokom. Vsi 

smo bili začudeni, saj se je to zgodilo le še enkrat prej. Ko je kdo ušel. Varnostniki so se spogledali 

in pričeli dajati ukaze:«Vsak  naj se s spremstvom enega varnostnika vrne v svojo sobo!« Seveda 

mi, prebivalci tega kraja, tega nismo naredili, ampak smo se pognali v dir proti najbližjim vratom. 

Le enemu od nas je uspelo priti mimo varnostnikov, vendar se vrata za izhod niso odprla. Stal je ves 

ogorčen in jih poskušal nasilno odpreti. Goran, ki ga kličemo Godzzila, je bil glavni varnostnik tisti 

dan. Tik preden je slišal razbijanje po vratih, se je boril z ostalimi. Ko ga je zagledal pri vratih, je 

stekel proti njemu, ga močno zgrabil za roke ter ga napotil proti zdravstvenemu oddelku. Vsi smo 

obstali, ko smo ga videli vsega potolčenega, saj je bil navsezadnje najmočnejši v naši skupini. Po 

vsem direndaju smo bili pospremljeni vsak v svojo sobo. Vsaka soba je bila majhna in imela je le 

posteljo, WC školjko in umivalnik. Seveda ni vsebovala ničesar ostrega, da se ne bi kdo urezal. 

Seveda pa se je kdaj našel kakšen prismojenec in se poskusil porezati na čemerkoli, kar je bilo malo 

bolj ostro od blazine na postelji. Takega so ponavadi poslali dol po stopnicah, kjer, predvidevam, da 

je kakšna posebna soba za usmrtitev, saj se nikoli ni več vrnil od tam.  

  To vse vem, ker je na vratih sobe majhno okno, skozi katerega spremljam, kaj se dogaja. Nikoli ne 

vem, koliko je ura, saj niti ne vem, kako poteka rutina skozi dan. Mislim, da se moramo približno 

ob sedmih zjutraj zbuditi, ko pa je osem zvečer, moramo spat. Vsi smo zaprti in nikoli ne gremo 

ven. Sploh ne vem, ali je sonce še na nebu ali ga je kam odpihnila ta naša onesnažena Zemlja. No, 

kakorkoli, jaz sem prišel sem, ko sem bil zelo majhen in se komajda spomnim, kako je zunaj. 

Vendar to ni point te zgodbe. Hočem vam povedati, kaj je s tisto deklico. 

   Pred šestimi dnevi je moj dober prijatelj, ki ima sobo poleg moje, naredil nekaj strašansko 

nespametnega. Takrat je imel nočno  strašni Godzzila. Bil je strah in trepet. No, moj sosed ga je 

vprašal, zakaj je prejšnji dan tulila sirena in on ga je samo pogledal. Počasi se mu je približal in mu 

rekel:« Ali se zavedaš, da je prepovedano govoriti po deveti uri? No, tudi če se ne, si si prislužil 

kazen, ki je ne moreš odplačati.« Vsi smo skozi naša majhna okna na vratih gledali, kaj se dogaja. 

Godzzila je vzel ključ, ki ga je skrbno hranil v žepu hlač, in odklenil vrata sosedove sobe. Vsi smo 

bili prestrašeni. Vzel je majhno napravo, ki je bila pripeta na njegovem pasu, in z njo stresel mojega 

soseda. Nato ga je odvlekel po stopnicah in se nedolgo zatem vrnil. Ko smo opazili, da se približuje 
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sobam, smo zlezli v postelje in se delali, da spimo. No, za druge ne vem, ampak jaz sem to storil in 

najbrž tudi drugi, saj je bilo potem vse tiho.  

  Naslednji dan sem se zbudil in varnostnik me je že čakal pred vrati, da me odpelje. Ko sem stopil 

iz sobe, sem opazil, da sem dobil novega soseda. Presenetilo me je, saj ni bil sosed, ampak zelo 

majhna soseda. To je bilo prvič v približno 12 letih, da sem videl žensko, saj smo do sedaj tukaj 

bivali  samo moški. Imeli smo eno varnostnico dolgo časa nazaj, ampak je bila videti kot fant, zato 

to ni štelo. Varnostniki so nas kot ponavadi odpeljali proti delavnicam in pečem na premog. Tam 

smo prijeli za lopate in delali do obroka. Ta je bil dopoldne in je bil edini obrok, ki smo ga dobili. 

Opazil sem, da se Godzzila druži z deklico, ki je prišla na novo. To me je zelo presenetilo. Kmalu 

sem opazil, da se je klepet končal in morala je nazaj na delo. Godzzila jo je gledal grdo in od takrat 

naprej nista spregovorila besede. Stopil sem k deklici in jo pozdravil. Odzdravila je. Začela sva 

klepetati in povedala mi je, da ji je ime Osem (8). Vsak od nas je imel številko namesto imena.  

Prav čudno, kaj? Imeli smo jo vtetovirano na desni roki. Pokazal sem ji desno roko, na kateri je 

pisalo 18. Vprašal sem jo, zakaj je prišla sem. Povedala mi je, da so jo premestili, kar pomeni, da je 

že dolgo tukaj in ni novinka. Varnostniki so naju opozorili in nehala sva govoriti. Bil je čas za 

obrok in s svojo skupino sem sedel pri mizi. Za mizo nas je bilo 20 in vsi smo imeli sobe v istem 

hodniku. Poleg mene je sedela Osem. Sosedje z njo niso najbolje ravnali. Najprej so jo ignorirali, 

kasneje pa so ji govorili, da je majhna in čudna ter da je zagotovo psihično bolna. Želela je nazaj v 

sobo. Varnostniki ji seveda tega niso dovolili. Ko je bilo konec obroka, sem ji rekel, da se mora 

navaditi na tako obnašanje. Prikimala je in šla proti svoji sobi.  

   Naslednji dan jo je poleg varnostnika spremljal še pomočnik. To je bilo zelo nenavadno, saj so 

pomočniki bili zgolj in samo poleg ljudi, ki so imeli psihične težave. V naši skupini sta bila taka 

samo dva. Od takrat naprej pa trije. Videti je bilo, da se poznata, kakor da bi ovce skupaj pasla.  

  Z njim se je družila vse do včeraj. Včeraj je bil dan, ko smo dobili dva obroka (to se zgodi samo 

trikrat na leto), zato predvidevam, da je bil kak praznik. S pomočnikom se ni več pogovarjala, zato 

je bila ves dan tiho. Ko smo bili pospremljeni v sobe, sem opazil, da je Godzzila pozabil zakleniti 

vrata moje sosede. Nisem mogel ugotoviti, ali je res pozabil zaradi vse hrane ali je namerno pustil 

odklenjena vrata. Tiho sem opazoval, kaj se dogaja. Ko je Godzzila zadremal, je bilo že pozno in 

popolnoma temno. Osem je počasi odprla vrata in se izmuznila proti Godzzili. Potihoma sem jo 

poklical in jo vprašal:«Si nora? Če nameravaš pobegniti, ti ne bo uspelo. Še nikomur ni.« 

  Bil sem prepričan, da bo rekla, da bo vseeno poskusila, ampak se je izšlo drugače.  Počasi je 

odkorakala proti Godzzili in mu vzela ključe. Našla je ključ moje sobe in začela odklepati. Zavpil 

sem: »Takoj nehaj!  Oba  bova oba umrla!« ampak me sploh ni poslušala. Vrata so se odprla in 

počutil sem se nenavadno svobodno, kot da bi vdihnil svež zrak, ki ima vonj po cvetlicah. V tistem 

trenutku mi je bilo vseeno, ali umrem ali preživim. Vedel sem, da nimam možnosti za lepo ali 

kakršnokoli življenje sploh, če bom ostal tukaj. Umrl bom pa tako ali tako. Danes ali kdaj drugič. 

Ni pomembno. Zame že ne. Hitro sva zbežala mimo Godzzile in na srečo je še vedno spal kot top. 

Kljub izmučenosti od vsega dela tisti dan, sva tekla, kar so naju nosile noge. Kmalu sva prišla do 

vrat, ki vodijo v sobo, kjer imamo obroke. Osem je na srečo obdržala ključe in spretno našla 

primeren ključ. Potihoma je odklenila in videla sva, da tam ni nobenega. To se nama je zdelo 

čudno, vendar sva vseeno nadaljevala. Prišla sva do vrat, skozi katera je zadnjič želel pobegniti 

Enajst. To je tisti najmočnejši, ki je bil odveden v oddelek brez vrnitve. Vrata so bila odklenjena. 
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Spogledala sva se in to se nama je zdelo zares zelo čudno. Nadaljevala sva po hodnikih in prišla do 

stopnic, na katerih so bile rdeče puščice. Na njih je pisalo »zasilni izhod«. Hitro sva začela 

premagovati stopnice in odprla vrata. Ko sva zagledala zunanjost tega groznega sveta, sva bila brez 

besed. Videla nisva skoraj nič, saj je bilo temno. Nisva vedela, kaj sedaj. Dihal sem in vdihoval 

svež zrak in kmalu ugotovil, da ne mirujemo. Osem je rekla:«Nekaj je hudo narobe. Ne voham nič 

poznanega, samo vlažen slan zrak je.« Kmalu sem ugotovil, kje sva in skoraj padel nazaj po 

stopnicah. Osem je pogledala in vprašala:«Kaj je  narobe?« 

 Ko sem ji povedal, je planila v jok. Vse sanje o svobodi so se nama porušile. Takoj zatem sva se 

izmuznila mimo Godzzile in se vrnila v sobe ter razmišljala o tem, kar sva ugotovila.  

  Sedaj pa smo tu. Pomočnik nekaj sprašuje Osem, ona pa vsa žalostna vse zanika in govori, da je 

pomembno, da drži skrivnosti, ki se zgodijo med prijatelji. Zdi se mi, da pomočnik ve. In zdi se mi, 

da je vse to bila samo past. V njo sva se z Osem ujela in sedaj pričakujejo, da bova vsem izdala, kaj 

sva videla. Mislim, da varnostniki želijo, da poveva, kje pravzaprav smo. Mislijo, da bo to 

preprečilo vsem, ki poskušajo pobegniti, da bi o tem sploh razmišljali. Če bi slišali resnico! Osem 

se je vrnila k mizi in rekla, da pomočnik sumi, kaj se je zgodilo včeraj.«Če se včerajšnji dogodek 

ponovi, bom odvedena po stopnicah. Rekel je tudi, da ne bo nikomur povedal, vendar ne 

verjamem.« Nato sem ji razložil, kaj jaz mislim, kaj sva povzročila. Strinjala se je in žalostno 

gledala v mizo, na koncu pa rekla: »Zgleda, da bova vseeno umrla tukaj.« Rekel sem ji, da bova že 

preživela in ji skušal malo dvigniti moralo: »Nikoli ne veš, mogoče pa bo vsak čas prišel helikopter 

in nas vse rešil.«   

  Še danes, približno 50 let od tega dogodka, upam, da bo res prišel helikopter in nas vse rešil. 

Vendar je morje preveliko in ta temačna in umazana ladja, na kateri smo, premajhna, da bi nas kdo 

našel. 

                                                                                                          Andreja Guček, 9.b  

        

 

                                                                                        

                                                                                   Zgodba je bila nagrajena                                                                                                

                                                                               priznanjem in knjižno nagrado. 
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ALININ ZADNJI BOŽIČ 

(pripovedovalna zgodba) 

 

 

  Videli smo, da je pomočnik odšel k deklici, se je sklonil in vprašal:«Zakaj ti to toliko pomeni?« 

Deklica je hotela povedati, da si ni želela prepira, verjela je, da se zaupanje in nezaupanje 

širita kot roj kobilic. 

 

   Na šoli so se vsi iz nje norčevali, a ona tega ni nikomer povedala. Še posebej ne učiteljem. Deklici 

Alini ni bilo lahko ,saj so jo vsi zbadali in se iz nje norčevali, ker je bila 

drugačna. Zelo rada je risala in želela je postati svetovno znana slikarka. Risala je metuljčke, 

čebelice, rožice, vesele in zabavne risbice. Na njih je slikala svoje srečno življenje in srečno  

življenje njene družine, saj so bili srečna in vesela družina. Teden dni po prepiru s sošolci se je z 

mamo Ally odpravila v bolnišnico, saj se zadnji mesec ni počutila preveč dobro. Po vseh pregledih 

in raziskavah je Alina in njena družina izvedela precej težko in slabo novico. Izvedela je, da ima 

raka, ki ni ozdravljiv. Njej in njeni družini se je življenje obrnilo na glavo. Ally in Dejan sta vedela, 

da je pred njo kratko in nesrečno življenje. Alina je to novico težko sprejela in sprejemala jo je zelo 

dolgo. Oblačila se je v črna oblačila, nosila je kapo in na njenih oblačilih ni bilo niti malo veselja ali 

zabave. Alina je bila zamorjena, žalostna in včasih čisto zmedena, saj  jo je bilo zelo strah 

preostalega življenja. V šoli se je počutila slabo, saj nobeden ni vedel za njeno bolezen, a vseeno so 

se njeni sošolci obračali stran. Ostala je sama. Po svoji sobi si je obesila črne in zamorjene slike. 

Plakate katerih vsebina je bila žalostna. Njene slike niso bile več polne zabave in veselja, postale so 

temne in prikazovale so črna srca in žalost. Mama jo je opazovala in ob tem zmeraj jokala. Starša ji 

seveda nista nič rekla, saj bi ji s tem pokvarila še to veselje, ki ga ima. 

 

  Mesec november je minil kar hitro. Alini so dan za dnem izpadali lasje in bila je veliko v 

bolnišnici. Ko pa ni bila  vozili so jo sem in tja. Bila je na slikarskih tekmovanjih in nehala je hoditi 

v šolo, saj če bi sošolci izvedeli za njeno bolezen, bi jo še bolj zbadali in se iz nje norčevali. Začel 

se je praznični december in za Alino zadnji. Malo pred božičem se je Alina prebudila in se počutila 

zelo slabo. V glavi se ji je začelo vse vrteti in kar naenkrat je padla na tla. Mama je zaslišala močen 

pok in takoj tekla v njeno sobo. Tam jo je videla ležati na tleh, takoj je poklicala reševalce in 

odpeljali so jo v bolnišnico. Na večer istega dne se je prebudila in videla, da ne   leži doma, temveč 

v bolnišnici. V bolnišnici je morala ostati se eno noč, ker so jo naslednji dan čakale preiskave. 

Zdravniki so ugotovili, da se rak širi. Njej in mami so to povedali in jih niso kaj preveč razveselili, 

saj niti vedeli niso, če bo preživela božič. Alina je to sprejela zelo težko, saj je bil božič njen 

najljubši praznik. 

 

   Dva dni pred božičem je prišla domov, brat in oče sta se je zelo razveselila, čeprav sta 

izvedela za žalostno novico, ki so jo napovedali zdravniki. Z Jakom in očetom so se 

malo kasneje odpravili k prijatelju Gregorju iskat buče, saj so doma imeli farmo buč. Buče so 

jim predstavljale neko veselje in zabavo. Alina je imela rada buče, tudi njej so predstavljale 

neko življenje in zabavo. Rada je izrezovala strašne buče za noč čarovnic, za božič pa jih je 

okrasila z lučkami. Ta dan ji je minil kar hitro. Prišlo je jutro pred božičnim večerom. Alinina 

družina se je odpravila v gozd, da poišče jelko za božično drevesce. Ustavili so se na jasi, kjer je 

bila lepa lesena lovska hišica. Zakurili so v kaminu, potem pa so se odpravili ven. Bilo je veliko 

jelk, ena je bila lepša od druge. A ena je bila prav posebna. Starša sta izbiro prepustila svoji hčeri, 

saj sta vedela, da je to njen zadnji božič. Izbrala si je veliko in zelo košato, saj je zelo rada 
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okraševala božične jelke. Jaka in očka sta začela sekati jelko, ko je kar naenkrat Alina padla v sneg 

in zaprla oči. Oče je poklical reševalce, mama pa jo je ta čas 

poskušala zbuditi. Še pred prihodom reševalcev je Alina odprla oči in očetu rekla z 

nežnim glasom:«Očka, prenehaj sekati, pusti, da jelka živi in naj te spominja name, ko me ne 

bo več!« 

 

    Prišli so reševalci in jo odpeljali v bolnišnico. V bolnišnici jo je pomirjajo risanje, saj je trpela 

hude travme. Zdravniki do večera niso vedeli, kaj naj naredijo, Alino pošljejo domov ali naj ostane 

v bolnišnici. Zdravniku je narisala sliko, na kateri je bila velika jelka, okrašena z veliko okraski in 

lučkami in s tem hotela povedati, da hoče svoj zadnji Božič preživeti doma in ne v bolnišnici. 

Zdravnik je deklico razumel saj se je postavil v njeno vlogo in tudi on bi hotel biti doma. Spustil jo 

je domov in na poti do doma je razmišljala o stvareh, ki jih je imela namen narediti v naslednjih 

letih, a ji je ta bolezen vse obrnila na glavo. 

 

      Z mamo sta prispeli domov, a Jake ter očeta ni bilo doma. Na mizi sta pustila pismo in na njem 

je pisalo:«Pridita k jelki.« Odšli sta k jelki, a nista opazili nič posebnega. Šli sta v kočo in v njej sta 

z večerjo na mizi čakala Jaka in oče. Med večerjo so obujali spomine. Ko se je povsem znočilo, jih 

je oče povabil ven. Toplo oblečeni so stali na pragu in gledali Alinino jelko, ki je   stala ponosno in 

živo. A bila je okrašena z lučkami vseh barv. Okraski so bili…neverjetni.   

 

    Naredili so nekaj skupnih posnetkov zadnjega božičnega večera. 

 

      Alina se ni počutila preveč dobro, saj je vedela, da se njeno kratko življenje izteka. Sedla je pod 

svojo jelko in tam jokala. Ni hotela, da jo kdo vidi, saj bi jim pokvarila božič. Po večerji so se še 

malo zabavali, potem pa so odšli domov. Alinin zadnji Božič se je iztekel dobro. Med potjo domov 

jo opazovala božične lučke in veselje sosedov. Alina je naslednjih pet dni preživela v bolečinah in 

joku. V petek zjutraj je Alina umrla, to so potrdili tudi zdravniki in njih in družino je to zelo 

razžalostilo. 3. januarja so jo pokopali, na pogreb je prišel tudi njen zdravnik, ki jo je na nek način 

vzljubil. V bolnišnici se mu je zasmilila, saj je videl njene oči med vsemi preiskavami, v njih je 

videl majhno in srečno deklico. Po hiši in po celi farmi so obesili njene slike. Jaka je odrasel in se 

preselil v gozd kjer je stala Alinina jelka. Tam si je postavil hišo in si v njej ustvaril svojo družino. 

Ally in Dejan sta se grela ob kaminu in se ob slikah spominjala svoje hčerke Aline. Kmalu sta 

umrla.  

 Jaka je ostal sam s svojo ženo, otroci pa so se odselili v velika mesta. Hiša stoji še danes in v njej 

so obešene vse Alinine slike. In na vsak božični večer družina okrasi Alinino jelko. Tako se jo 

bodo spominjali za vedno. 

 

                                                                                                             Živa Kandolf,7.a 
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FANTAZIJSKA KRESNA NOČ 

( fantazijska zgodba) 

  Poletje se začne z najdaljšim dnevom 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. 

»Oh!« zazeham, da skoraj pogoltnem vse v sobi. Poletno jutro se mi zdi, a koledar piše  čisto svojo 

zgodbo. Tudi če nam ni všeč, se na koledarju pojavi datum testa, datum počitnic, čeprav to ni slaba 

novica, datum začetka šole. Stop!  Dovolj o datumu in njegovi zgodbi. Začnimo raje s 23. junijem. 

Skoraj vsak otrok ve, kateri dan je to. Že dedkove zgodbe temeljijo na tem, da se v tej noči dogaja 

marsikaj. Če pa imaš v škornju praprotno seme, se lahko dogodi nekaj res nenavadnega. To, da 

razumeš govorico živali, to je še najmanj. 

 No, očitno se zgodovina ponavlja. Druženje  ob toplem čim večjem kresu, klepetanje s  prijatelji in 

dedkove zgodbe o vojnah. To je tradicija. Vsaj za mojo družino. A tokrat se je začelo že zjutraj. 

Kako nenavadno. 

Iz kuhinje je dišalo.  Mmmmmm,  palačinke. Vonj me je  vodil v kuhinjo in  še preden sem odprla 

oči, sem sedela za mizo s palačinko v roki.  

 Mama se je čudno vedla. Je kar s pogledom spekla palačinko! Vedela sem, da ima mama pekoč 

pogled. Kadar sem dobila slabo oceno, me je njen pogled  do dna duše spekel kot palačinko v 

ponvi. Opazovala sem nenavadno družino, ko se me nekaj dotakne. Zakričim. A kako si naj 

pomagam, če pa me ne slišijo.  Pogledam okrog sebe, ko zagledam kos pice z usti. Čudila sem se, 

ker so usta jedla pico, kot bi človek jedel svoja kolena. Torej, pica je jedla svoje mastno telo. A 

pogled mi obstane na  očetu s kavčem v desni roki in psom v levi .  A to ni vse še, celo  lebdel je. 

Pogled usmerim navzdol in se zavem, da imam nevidno telo. Po govoreči in premikajoči se pici sem 

mislila, da ne more biti hujše. O ne, pojedla sem se!  Mama me vpraša:« Boš jedla?«  Jaz pa sem se 

samo spraševala, kaj se je zgodilo in kako me  lahko slišijo zdaj, prej pa me niso. 

 Med premišljevanjem pa oče reče z gromkim glasom: »Spet ta pokora! Dajmo mu ime Denis 

pokora.« »Kaj pa se spet razburjaš, naš Piki je prav pridna žverca,« zabrusi mama. Kot vedno mama 

nasprotuje očetu in seveda se on ne vda. »Kavč  je razgrizel, kaj boš pa na to rekla?« A mama ga ni 

več poslušala, bratu pici je težila, naj se spremeni nazaj v človeško obliko. Sama sem imela svojih 

težav čez glavo, vse se mi je zdelo nenormalno, zato sem pobegnila v svojo sobo.  

   V roke sem vzela dnevnik, da bi  dogajanje tega jutra zapisala vanj.   A ko sem ga odprla, so se mi 

zapisane besede kar same ponudile v branje. Pisalo je  o nekih superjunakih s supermočjo,  o psu 

pokori in še in še. Zavem se, da je napočil zdaj moj čas za superjunakinjo. Med razmišljanjem, da 

sem lahko mačka, hitra kot strela in nevidna ali pa karkoli drugega, se s stolom pomaknem nazaj in 

se želim pretegniti, ko udarim v steno. Med mojim vpitjem se stena odpre in že sedim za veliko 

tipkovnico in ekranom. Na zaslonu se pojavi starec v beli halji s skoraj golo glavo, le na straneh je 

imel nekaj štrlečih oranžnih las.  »Zdaj pa poslušaj, kjuti kat!« Pogledam se. Z masko in vso 

opremo, še z nohti, velikimi kot zmajevskimi, sedim v stolu za teleportiranje. »Moški s kartoteko 
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gradi napravo za pomanjšanje. Želi ukrasti Luno. Prestregel sem pogovor med gospodom 

Torbofolom  in doktorjem Mexsamom.« »Je kaj zanimivega v kartoteki?« sem podzavestno rekla. 

»Ulični kriminalec, nič takšnega« »Kaj pa zdravstvena kartoteka?« sem kot iz topa izstrelila. 

»Sploh je nima.« Moje oči so kar naenkrat pogledale v daljavo, preko morja in ga zagledala.  

Poznavalsko sem rekla:«Eden tistih, kaj?«  Eden tistih. Kaj  neki sem sem mislila s tem? V sobo je 

vstopil oče v čudni oprijeti obleki.»A te je že obvestil?« Moje prazne oči pa so gledale neznano 

kam. »Kaj ti je danes? Nekam čudna si, kot da nisi več Gruberjeva?«  Kaj? Kdo so Gruberjevi? Kaj 

se dogaja? Še in še vprašanj, na katera zdajle nimam odgovorov 

  Nekaj je začelo predirljivo tuliti.  Za  očetom  pritečeta še ostala dva člana   

    družine. Na koncu pa priteče Piki z masko in nekakšnim ogrinjalom. Oh,  

     kaj  bo zdaj? Razbijalo mi je v glavi. Še predem se zavedela, sem letela.  

Ko sem pogledala dol, se mi je zvrtelo. A kaj naj, ko pa je moja podzavest ravnala 

 čisto po svoje. A odločila sem, da ji bom zaupala in se ji prepustila.  

Prileteli smo na stavbo. Oče nam je požmrknil in pokazal navzdol proti oknu. 

 Zasvetlikalo se mi je, da je tam doma Xemalin. On priskrbi za vse rezervne  dele.  

On zagotovo ve,  kje se gradi ta nevarna pomanjševalna naprava, da jo prestrežemo. 

 Vstopili smo na precej nenavaden način. Res je bil v sobi nekdo iz mojega spomina 

 po imenu Xemalin. Očitno sem že imela opravka z njim. Začelo se mi je svitati, 

 kaj se dogaja. Super družina  smo!  A, kako? Zakaj? Še vedno je mnogo vprašanj 

 odprtih. V sobi je smrdelo po vsem možnem, moški je sedel za računalnikom.  

Imel je oči rdeče kot angora zajec. Oblečen  je bil v ohlapna, čisto popacana  

oblačila in smrdel je po psih, po mokrih psih. Nič čudnega, če pa je bila soba polna različnih psov 

in psičkov.  Na mizi je ležala plesniva pica. Oče  je z rokami vzdignil  dolgolasega moškega. »Začni 

govoriti!« »Kaj hočete od mene? Kaj sem vam naredil?« »Ne samo nam, celotnemu svetu želiš 

pogubo!« »Neeee,  ne rrazuummetee,« je zajecljal. »Ukradli so mi pomanjševalnik PMX234, 

verjemite mi!« Stisnila sem ustnice, saj se mi je zdelo, da govori resnico. Oče je pogledal na 

računalnik. Našel  je grozeče sporočilo. Pogled je usmeril v   Xemalina  in dejal: »Naj ti bo, če pa 

imaš prste vmes, se pazi.«  

 Mama je začela klepetati,  kako  to, da nismo ostali in se prepričali, če res ne laže. In bla bla bla. 

klepetulja pač. Odšli smo domov, kot da ni bilo nič. Utrujena od vsega sem legla v posteljo in 

pogledala kvišku. Na stropu se je prikazala podoba dr. Mirkuština , saj veste gospod v beli halji. 

»Si mislila počivati? Nič ne bo,« reče s hripavim glasom. Zavijem z očmi, to najbolje znam in 

vstanem. »Kaj je spet? Še en super zlobec?« » Saj še prvega nisi prijela. Danes je dan, ko bo 

ukradel Luno, zato ne smeš počivati.«  »Oh,« ga prekinem z vzdihovanjem. Pogleda me s strogim 
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pogledom, ki me utiša, in nadaljuje. »Tu imaš posnetke  z ulice 23, kjer živi X. Poglej in najdi 

sumljive ljudi.«  

     Se prestavim  na stol, udarim po steni in že se mi prikaže ekran s posnetki.  Gospodinja, varuška, 

otrok na kolesu v kratkih hlačah, mož v zapetem zimskem plašču in kapo, kolesar s slušalkami brez 

majice …  »Opa!«. Previjem nazaj. Vroč junijski dan, tip pa v plašču. Kaj neki skriva?  Ta pa je 

zelo  sumljiv.  Nekaj skriva pod plaščem. Kaj neki? »Ta je pravi. Vemo, kje živi in kje  izdeluje 

nevarno napravo,«se oglasi moja mama. Pogledam jo čudno, kako ve, koga mora preveriti. A  

preden sem uspela vprašati, mi je že odgovorila: » Branje misli, halo! No, saj ni pomembno. Imam 

idejo. Zajemimo ga, ko bo želel  krasti  Luno.« Pogoltnem slino, se nasmehnem in prikimam. Ko je 

ura odbila 20, smo poleteli v temno noč. Potiho smo se splazili po zidu stolpnice prav na vrh 

najvišje stavbe v mestu. Kot je bilo  pričakovano, je zlobec  že pripravljal raketo za vzlet. 

Pritihotapila sem se z mojo nevidnostjo za njega. Srce mi je razbijalo. Tako kot tudi njemu, ko sem 

ga ustrašila. Stekel je naravnost v očetove  roke. A tudi on ni priplaval po juhi in očeta je brcnil v 

koleno. Oče je zakričal in ga  izpustil. Torbofol je skočil na raketo in jo pognal. A raketa ni vzletela.  

Tresla se je, nagibala sem in tja. A ostala je na mestu. Ko se je zabliskalo, je  na mestu, kjer je prej 

stala raketa, stal le še moj brat in poleg njega zlobec. Kako? Tega  pa še sama ne vem. A logično je 

bilo treba pomisliti. Mama ve, kaj kdo misli, torej je bratu naročila, naj se spremeni v raketo. No, 

pa saj ni pomembno, samo da je zdaj zlobec v zaporu. Ko smo leteli proti domu, sem bila zelo 

utrujena, a še vedno me je žulilo vprašanje, kaj sem mislila s tistim  »Eden tistih, kaj?« in kako sem 

sploh prišla v na kraj . Takoj ko sem zaprla oči, sem zaspala . Potem tema, tema, tema.  

 Zbudila sem se 25. junija. Nisem vedela, kaj se je dogajalo prejšnji dan tu pri nas, na Polani. Vem 

samo, da smo imeli za zajtrk palačinke. In očitno sem ves dan in celo noč prespala. Še kresa ni bilo. 

Kakšna škoda!  A moji nohti so malce čudni, kot da bi bili ošiljeni. In v žepu pižame imam 

nenavaden kovinski predmet. Podoben je delčku nekega motorja, stroja. Od kod se je vzel? Torej 

nisem le spala. 

O tej zgodbi vam lahko povem le to, da se dan lahko lepo začne s palačinkami, potem je pa sama 

tema. Ali pač ne? A zapomnite si, kresna noč je nekaj čarobnega in veličastnega. Vse je mogoče. 

Julija Pušnik,7.a 

Kresna noč 

(vsakdanja zgodba) 

 

 

  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 

… Povedal vam bom, kaj se je zgodilo letos … 

 

 Deklica si je vedno želela, da bi bila tako velika kot mama in hodila v službo v pisarno, imela 

denar, moža, otroke in kar mame še vse imajo. Vsak dan je v šoli mislila na mamo in kako se kaj 

počuti, ko ima službo in dela in služi denar, da ji lahko potem kupuje plišaste samoroge in lizike. 

Med prostim časom se je igrala, da dela v pisarni, njena najboljša prijateljica Meta pa je igrala njeno 

šefico. Meta je bila stroga šefica in je Mariji nalagala veliko  dela (risati je morala na papir in se 

delati, da zna pisane črke, čeprav sta bili šele v 1. razredu). Večkrat se je v šoli igrala 'družino'. Ona 

je bila mama, sošolec Jožef (Mariji je bil všeč) je bil njen mož, sošolka Ana pa njuna neubogljiva in  
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naporna hči. Tako je Marija preživljala dni v šoli, doma pa je mamo ves čas nadlegovala z 

vprašanji. Vprašala je: ''Kako je bilo v službi? Kaj si počela? Je kaj novega v službi?'' Mama vedno 

odgovorila na vsa vprašanja. Oče je tačas bral časopis ali pa gledal poročila na televiziji. Z Marijo 

se je ukvarjal, ko je imela kakšno težko nalogo in je potrebovala nasvet strokovnjaka. Pa tudi včasih 

se je igral z njo. Igrala sta se različne igre: spomin, človek ne jezi se in včasih sta tudi kartala.  

 

 Dnevi so leteli mimo kot ptički mimo mačke. Vedno bolj se je bližala kresna noč. Oče ji je zvečer, 

pred dnevom kresne noči, pravil zgodbice o kresni noči, ki mu jih je povedala njegova mama. 

Povedal ji je tudi, da ko je bil star 7 let, je na kresno noč postal to, kar si je vedno želel biti. Hotel je 

biti novinar. Delati je hotel za časopis in je v šoli večkrat pisal izmišljene vremenske napovedi, pisal 

je zgodbe, ki so se godile doma. Na kresno noč pa je za en dan postal novinar. Rekel je, da je bilo 

zelo lepo. Ampak ko je odrasel, se je raje odločil, da bo delal v parlamentu. Pravi, da je tam veliko 

denarja za skoraj nič dela. Zaradi njegovih zgodbic je Marija ta večer komaj zaspala. 

 

 Na dan kresne noči se je Marija zbudila zgodaj zjutraj. Že ob  šesti uri je bila pokonci. Sedla je in 

se pretegnila. Nekaj časa je še sedela tam, potem pa je vstala in videla, da je nekam visoka. Izza 

vogala je zaslišala vzklike neke punčke. Ta punčka se je drla: ''Vstani mama, vstani! Budilka ti je 

zvonila pa še lačna sem!'' Marija je pomislila, kateri dan je. ''23. junij. Kresna noč bo!!! Ampak je še 

dan in jaz sem postala mama. In tudi v pisarni delam! Lačna sem. Naredila nama bom zajtrk!'' je še 

vzkliknila Marija in se odpravila v kuhinjo in pristavila mleko. Mali je naredila kakav, sebi pa 

skledico čokolina. Umili sta si zobe, se počesali in se odpeljali. Malo je odložila pred šolo, ji 

zaželela lep dan in se odpeljala v službo. Na poti je doživela zeleni val, kar se njeni mami ne zgodi 

velikokrat. Parkirala je pred veliko stavbo s pisarnami. 

 

 V stavbo je stopila polna energije in pričakovanja. Stopila je v dvigalo in se odpeljala v 12. 

nadstropje. Tam se je usedla v svojo pisarno in prižgala računalnik. Delala je kot delavka v klicnem 

centru in se je večino časa oglašala na telefone, preostanek časa pa je porabila za zapiske. Delala je 

osem ur, od tega je imela 45 minut odmora za kosilo. Za kosilo se je odločila, da bo jedla v pritličju 

zgradbe. Z dvigalom se je odpeljala v pritličje in se potem 

usedla v restavracijo. Po kosilu je morala nadaljevati z delom in delati nadure, ker je njena 

sodelavka manjkala in jo je morala nadomeščati. Domov se je vrnila ob 17.45. Skuhala je večerjo 

zase in za malo. Bila je popolnoma izčrpana. Komaj je še pomila posodo in se spravila v pižamo. 

Padla je v posteljo in v hipu zaspala.   

 

 Zjutraj je ni zbudila budilka, temveč mama. Marija jo je vprašala:«Kateri dan je danes?« Mama ji 

je odgovorila:«Danes je 24. junij.« Marija se je po zelo napornem dnevu v sanjah zbudila v nov dan 

kot majhna deklica. Odločila se je, da bo s službo in starševstvom še malo počakala, ampak si je 

obljubila, da bo svojim otrokom pravila zgodbo o kresni noči, ki se ji je pripetila, ko je bila stara 

sedem let. 

 

 Marija je svojo obljubo držala in je zgodbo povedala svojim otrokom. Bog ve, ali so otroci 

preživeli takšen dan, kot ga je Marija in če so se jim za en dan izpolnile želje, kot so se 21. junija pri 

sedmih letih izpolnile Mariji. 

 

                                                                                                                         Nik Matek,9.b 
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TISTE KRESNE NOČI … 

(vsakdanja zgodba) 

  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 … 

  Pred nekaj časa sem še živela v majhni hiši s polomljeni okni na koncu vasice.  Moji sovaščani so 

bili zanimivi in so živeli  v  kamnitih hišah s  slamnatimi strehami, iz katerih so štrleli dimniki.  Vsi 

so živeli v sožitju med seboj in tudi z živalmi, ki jih je bilo v bližnjem gozdu ogromno. No, ne vsi. 

Vsi niso bili prijazni.  

Po dogem času sem se vrnila domov in mama mi je povedala zanimivo zgodbo prav o kresni noči.  

Kajti, letos se je na  kresno noč zgodilo nekaj nevsakdanjega, kar je povsem logično, in za mnogo 

ljudi zelo poučnega. 

  V vasi namreč živita tud dve precej prepirljivi ženici. Neprestano sta se prepirali o tem, katera ima 

večjo solato, katera ima lepši predpasnik,  čigavi  otroci so bolj uspešni, katera ima pogumnejšega 

moža in  še bi lahko naštevali. Nihče se ne spomni dne, ko iz njunih dvorišč ne bi prihajalo 

vreščanje in ropotanje. Ostali vaščani so ju morali miriti in stati med njima, da se nista stepli.  

  A nedaleč od njunih hiš je v duplu živela lisičja družina. Te lisice so vedno tekale okoli hiš in 

poslušale ženici, kako se prepirata. Lisice niso nikoli nikogar motile, saj nikoli niso delale škode. 

Nekega jutra pa je za hišo ene od ženic tik ob drvarnici sedela lisica, ki se je vsem zdela nekam 

drugačna. A vaščani, navajeni vseh nenavadnosti v naravi,  se s tem niti  niso obremenjevali.   

 Na kresni večer, ko so možje zakurili  kres, se je zbrala gruča vaščanov. Med njimi sta bili tudi obe 

prepirljivki , ki sta se, nič hudega sluteči, normalno družili z ostalimi vaščani. In kot vedno sta se 

ženici spet sprli. Prva se je pohvalila:« Jaz imam najlepši predpasnik za ta kresni večer. Pa še s 

čipkami sem ga obrobila!«  Druga ji ni ostala dolžna: »Seveda, zato pa imaš dvorišče nastlano kot 

pri pujsih. Raje imam urejeno hišo kot nov in lep predpasnik. Kaj pa je ta kresna noč? Sam larifari!« 

Ostali vaščani se niso pustili motiti. Že navajeni na njune prepire so  mirno so sedeli okoli ognja in 

malce kramljali o vsem možnem, otroci so tekali naokoli in se sabljali s palicami ter jedli pecivo.  

 Naenkrat pa je nebo postalo polno črnih oblakov in strele so začele švigati vse naokoli. Kresni 

ogenj je ugasnil. Ljudje so bili prestrašeni, saj se je to le redko zgodilo. Začeli so  brezglavo teči v 

svoje hiše. 

 A ženici se nista zmenili niti za strele. Še vedno sta se prepirali. Naenkrat je švignila ogromna 

strela in je  zadela prav njiju. Do njiju je prišla lisica  in spregovorila: ,,No, zdaj pa imata. Sta videli, 

kam je pripeljalo vajino prepiranje?  Od tega trenutka dalje bosta odvisni ena od druge. Nobenega 

opravila ne bosta mogli opraviti sami. V vsem si bosta pomagali. Pa če vama je to všeč ali ne. In 

tako naj kar ostane do nadaljnjega.'' Ko je lisica to povedala, se je obrnila in odšla globoko v temen 

gozd.  
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Prepirljivki sta zamahnili z rokami in odšli vsaka  v svojo hišo. Mislili pa sta si, da je to vse larifari 

in da je itak ona druga kriva za vse. 

Toda naslednje jutro je razkrilo nekaj nenavadnega. Ko je prva odprla vrata hiše, je to storila tudi 

druga. Ko je hotela pomesti dvorišče, ni mogla premakniti metle, dokler ni prišla druga in sta 

družno delali. In tako je bilo ves dan.  

  Zgodilo se je nekaj, česar si nista nikoli želeli. Postali sta odvisni druga od druge. Bili sta obsojeni 

celo na to, da postaneta dobri prijateljici.  

  Takoj naslednji dan sta starki že zgodaj zjutraj stekli k duplu, kjer je živela lisica z  družino.  

Ženici sta začeli panično sikati v lisico in jo obtoževati vsega hudega. Ko sta ugotovili, da ne bo šlo 

zgrda sta poskusili zlepa. Lisico sta začeli spraševati, kaj naj storita, da bosta odrešeni tega uroka.  

 Lisica ju je le začudeno gledala. Ni razumela, po človeško govoriti pa tudi ni mogla, saj je žival.  A 

izza dupla je prišla lisica, ki je bila drugačna. Imela je skoraj človeške oči. Prezirljivo ju je 

pogledala in mirno odšla v gozd. Nikoli več je niso videli.   

  Ženici sta uvideli, da ne bosta nič dosegli, zato sta se odpravili domov vsaka k svoji  hišici. 

Objokovali sta svojo usodo in si želeli, da se jima to ne bi nikoli zgodilo. Po dolgem času  pa sta 

ugotovili, da sta  postali prijateljici. Uganite! Še vedno se zelo dobro razumeta. 

 

                                                Klementina Ulčnik,8.b 
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Regijski natečaj »Namesto rok delajo stroji« 

NAMESTO ROK DELAJO STROJI 

 

 V šoli smo raziskovali delo na kmetiji nekoč in danes. Brskala sem po internetu, po 

knjigah. A nisem dobila zadovoljivih odgovorov. Ko sem potožila mami, da bom oddala 

slabo in nepopolno narejeno nalogo, me je opomnila:«Ja, očija vprašaj. Saj veš, da zelo 

rad govori, kako je bilo nekoč.« 

Poslušala sem jo in oči  mi je povedal mnogo zanimivosti, ki jih je slišal v mladih letih. 

NEKOČ 

  Včasih je košnja potekala ročno, brez strojev, zato so potrebovali veliko delovne sile. 

Sodelovala je cela družina, pomagali pa so tudi sosedje. Uporabljali so kose, grablje in 

vile, za prevoz sena pa lesene vozove, vprežene z govedom ali konji. Seno so ročno 

spravljali z vozov na kozolce ali na skednje. Pri delu so se veliko družili in se zabavali.  

 Pogosto so se fantje in dekleta lovili okrog senenih kopic. In ni bilo nenamerno, da je 

kakšen par končal v sladko dišečem senu. Fantje, kosci, so se radi pomerjali v hitrosti v 

košnji. Fant, ki je zmagal, je imel pri dekletih veliko več možnosti in je še dolgo časa 

ponosno hodil po vasi. Travniki niso bili gnojeni, zato so morali pokositi veliko površino za 

malo sena. Kosili so tudi po strminah.  

  Košnja je potekala večinoma enkrat letno. Kosci so se odpravili na košnjo zgodaj zjutraj, 

že pred svitom. Pred košnjo so spili kakšno žganje za moč. Pri spravljanju sena na senike 

se je mladina veliko družila, obmetavala s krmo, prižgala se je tudi kakšna ljubezenska 

iskra. In z delom so končali, preden je postalo zelo toplo. Travo so kosili zjutraj, ko je bila 

še rosna. To delo so opravljali moški, ženske pa so raztrosile redi trave in pripravljale 

hrano. Seno so ročno obračali, da se je posušilo z obeh strani. Po končani košnji so kar na 

travniku pojedli kakšen kos kruha ali pa žgance z mlekom. Če pa je bila kmetija bolj 

bogata, so imeli narezane še kakšne suhe domače klobase. Ko je bilo seno suho, so ga 

tudi ročno pograbili in odpeljali domov. 
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Očiju se je oko kar malo zarosilo, ko se je spominjal tistih lepih mladih dni, ko je poslušal 

starejše, ki so obujali spomine na mladost.  

»A danes, danes pa je vse drugače. Vse gre hitro, vse ropota in petja ne slišim več. Danes 

je res vse drugače. Saj ne rečem, da je vse slabo. A je bilo nekoč lepše,« je še dodal. 

DANES 

   Danes pa kmetje kosijo strojno in zato potrebujejo le malo delovne sile. Zaradi 

intenzivnega gnojenja travnikov morajo kositi večkrat letno in zato imajo več pridelka, 

vendar ti travniki ne cvetijo in posledično ne dišijo.  

Kar nisem verjela babici, ko mi je rekla, da travniki ne dišijo več. Zato sem vprašala še 

očija, ki mi je pritrdil. Kakšna škoda! Da travniške rožice ne dišijo? Potem tudi seno ne 

diši? Če bi me kakšen fant  vrgel v seno?  Fuj! Počakajte, saj sena skoraj ni več! 

 Pokosijo s kosilnico, obračajo in pograbijo z obračalniki, napol suho travo pa poberejo z 

nakladalko. Pokosijo le strojem dostopne terene, zato strma pobočja večino zaraščajo. 

Poti, ki so bile včasih prehojene zaradi druženja, medsebojne pomoči pri delu, so danes 

zaraščene, kakor tudi odnosi med ljudmi. Košnja poteka od trikrat do štirikrat letno. 

Naslednji dan po košnji pa že lahko balirajo seno, ki pa še ni čisto suho. Travniki, na 

katerih je seno ovito v plastiko- bale, me spominjajo na smetišče in niso nič kaj prijetni na 

pogled.  

  Delo s stroji je narejeno veliko hitreje kot brez njih, vendar pa sedaj ni toliko druženja, ni 

kvalitetno seno, vendar je količina veliko večja. S tem posledično vzredijo več živine, to 

pomeni več hrane oziroma denarja. Včasih so imeli na eni majhni njivi več različnih vrst 

rastlin, danes pa imajo na velikih njivah samo eno vrsto. Včasih so bili ljudje odvisni od 

pridelkov na kmetiji, kajti ni bilo služb, zato je kmet s srcem obdeloval zemljo, ki mu je 

pomenila samooskrbo s hrano, da pri hiši ni bilo lakote. Stroji so s sabo pripeljali dobro in 

slabo. 
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 Zdaj pa sem  imela dovolj materiala za izdelovanje projektne naloge.  Oči pa mi je hotel 

povedati še zgodbo o babici in kako jo je sosedov Poldi »po nesreči« porinil v kopico sena 

in …  A to je že druga zgodba. 

 

                                              

  Tjaša Ulčnik, 7.a  - druga nagrada natečaja 

 

KDO BO ZMAGAL ? 

  Vsa starejša orodja so zdaj nadomestila novejša, s katerimi hitreje opraviš neko 

delo. To še posebej velja za  kmetijstvo.  Včasih so pri oranju s konji vlekli oralo, 

zdaj pa to opravijo s traktorjem. Včasih so kosili s koso, kar je veliko težje kot pa 

danes, ko to opravijo  kosilnice. Ampak tukaj  se postavi  vprašanje, ali res z 

novejšim orodjem opravimo dela bolje? 

  Na kmetiji, kjer je živela družina Novak, so vsako leto priredili festival. To je bila 

enotedenska prireditev, na kateri  si si lahko ogledoval kmetijo, živali na kmetiji, 

kmetijsko orodje, staro in novo. Lahko si tudi poskusil, kako je  živeti na kmetiji. 

Opravljal si lahko vsa primerna kmečka dela, seveda pod budnimi očmi gospodarja 

kmetije.   

  Nekaj dni pred festivalom, ko so potekale priprave nanj,  je Martin razmišljal o novi 

temi, ki bi lahko bila na festivalu. Zasledil je video, kjer sta dva tekmovalca 

tekmovala v oranju. Tekmovala sta, kdo bo hitrejši. Eden je oral s konji, drugi je imel  

najnovejši traktor s priključkom  za oranje. Zanimalo jih je, kdo bo hitreje preoral 

polovico polja.  

Martin se je hotel sam preizkusiti, ampak  v hitrosti košnje. A namesto, da bi sedel  

na traktor, se je odločil za staro koso, ki jo je uporabljal še njegov ded. A se je hitro 

znašel pred težavo. Koso je bilo treba pripraviti. Zato je poiskal deda in ga prosil, naj 

mu » skleplje« koso in nato še nabrusi z brusnim kamnom.  Svojo zamisel je kot 

zanimivo točko na festivalu predstavil tudi svojemu bratu. 

  Kmalu je prišel dan za tekmo. Martin in njegov brat sta se pripravljala. Eden s staro 

koso, drugi s kosilnico. Na travniku sta pustila dve enako veliki površini  nepokošene 

trave. Tam se je zbralo veliko ljudi in komaj so čakali, da bodo videli, kdo bo zmagal.  
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Borba se je začela. Najprej je zmagovala kosilnica, a kmalu jo je prehitel Martin s 

koso.  In tako je zmagal. Zamahoval je enakomerno, za seboj ni puščal stoječih bilk . 

Na robu površine se je hitro obračal. Brat s kosilnico je bil manj okreten. O zmagi pa 

je odločil dedov vzklik:«Kakšna kosilnica neki! Poglej, koliko trav še stoji in kako je 

vse pomendrano!« 

 Vsi so bili presenečeni, saj niso verjeli, da bo staro orodje premagalo novejšo dobro 

delujočo kosilnico. Tako je Martin dokazal, da so današnji stroji lahko premagljivi. 

                                                                                           Ina Majda Knez,7.a 

GOZDAR 

(NAMESTO ROK DELAJO STROJI) 

 

 Dedek mi včasih pripoveduje, kako je bilo včasih, ko so gozdarili, saj je bil tudi on gozdar. 

  Pa začnimo. Bilo je vse drugače . Res je bilo. Na začetku je bilo treba drevo podreti. 

Samo malo  počakajte!  Najprej so naredili pot, da so lahko prišli do drevesa,  da so ga 

lahko podrli.   To so naredili tako, da so gozdarji razstreljevali    del gozda in tako naredili  

pot – gozdni kolovoz.  Šele nato so bile vse okoliščine pripravljene,  da so lahko podrli 

drevo.  

 To pot so uporabljali za prevoz požaganih dreves, kasneje pa tudi za vse vrste prevozov  

z vozovi. Večinoma so te poti uporabljali za prevoz krme. 

 No, včasih je vsak gozdar vzel svojo sekiro ni tudi žago.  Najprej so se dogovorili, v katero 

smer bo padlo drevo, nato pa so začeli žagati, dokler ni padlo. Pri sečnji so si pomagali z 

lesenimi zagozdami. Malico so si največkrat vzeli s seboj. Bila je skromna,  največkrat so 

vzeli kruh in še kakšno pijačo. Ženske so pomagale pri spravilu lesa in pri kleščenju vej ter 

pripravi tal za sajenje dreves. Kajti včasih so kmetje posadili toliko dreves, kolikor so jih 

podrli. Za svoje sinove, vnuke.  Pri sajenju dreves so pomagale ženske pa tudi otroci. 

  Včasih so za transport s hribov zgradili nekakšne tobogane, imenovane drče. Najprej so 

podrli nekaj mladih dreves in jih zložili v obliko črke U. Drče so morali graditi blizu izvira 

vode, saj je morala neprestano teči po njej. Z njimi so spravljali les v dolino, v dolini so  ga 

naložili na  vozove, jih pripeli na krave ter  

jih prepeljali do domačije. 

 Pa se vrnimo v sedanjost.  Sedaj je 

gozdarjev manj, saj jim delo olajšajo stroji 

in pripomočki. Sedaj gozdar pride z 

motorno žago in podre drevo, odžaga  



RIMSKI VRELEC 

Junij 2017 Stran 22 

 

veje, jih razdrobi in podre naslednja drevo. Vsa drevesa, ki jih mora gozdar podreti, označi 

revirni gozdar. On ve, katera mora označiti bodisi zaradi bolezni, prostora za rast  ali 

delanja poti. 

 

 

 
 

  Ko podre drevo, ga  gozdar enostavno pripne na vitel in ga odvleče do mesta, kjer hlode 

naloži na prikolico ali na tovornjak. To je verjetno vrhunec sečnje, saj lahko z lahkoto  

prepelje les, kamor hoče .  

  No, veste, je pa ena podobnost med včasih in danes.  Tudi danes gozdar pride domov, 

se zahvali bogu, da je uspešno prestal dan , nato pa gleda, kako se dviga dim iz dimnika. 

Prav tako, kot se je dvigal nekoč  iz vsake gozdarjeve hiše.  

  In tako so tekli  gozdarjevi  dnevi nekoč  od zime do zime, od poletja do poletja. Vse dni 

iz roda v rod, dokler ni povest izginila in z njo tudi gozdar, ko je podrl zadnje drevo. 

Jure Palčnik, 7.a 
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ŽETEV PŠENICE NEKOČ 

(NAMESTO ROK, DELAJO STROJI) 

   Dedek in vnukinja sta pogosto hodila po travnikih in ob njivah. Pripovedoval ji je zanimive 

prigode iz preteklosti. 

  Bil je vroč poletni dan. Po njivi je hrumelo ogromno železno strašilo. »Kaj dela ta stroj na naši 

njivi?« je vprašala vnukinja.  Dedek je  vzdihnil, si otrl čelo in z žalostnim glasom rekel: » Ja, draga 

moja. Pogled na to žival je res žalosten. Nekoč, veš, nekoč je bilo vse drugače.«  

» Kako drugače,  dedek?« 

   Začel ji je pripovedovati o najpomembnejšem kmečkem opravilu – o žetvi.  

» Preden smo sploh lahko moški začeli mlatiti pšenico, so jo morale pridne žanjice požeti. Bilo jih 

je veliko, tudi do 30. Pridno se vihtele srpe, moški pa smo pomagali izdelovali  snopke pšenice za 

vezanje večjih snopov, ki smo jim rekli poreslni.  Včasih pa so se žanjice malo pošalile iz moških, 

ki so vezali snope. To je zgledalo tako, da so vrgle snop na še ne požeto pšenico in ga zavezale.  To 

je bilo smeha!   

 

Snope, ki so bili narejeni, smo nato naložili na lojtrski voz in smo jih odpeljali do kozolca, kjer smo 

jih vložili v late, tako imenovani štant. Žito se je sušilo približno deset dni. Potem pa je prišla na 

vrsto  mlačev pšenice. Gospodar se je dogovoril z okoliškimi fanti, naj pridejo zvečer naokoli. 

Gospodinja je ves dan pripravljala hrano za mlatiče. Mlatili smo na skednju po naše podu, kjer smo  

na tla položili laneno rjuho. Na podu so bila vrata zmeraj odprta, da je veter odnašal  plevel in prah 

s poda.   

Ko so mlatiči prišli, je bila najprej mala malica, da so potem lažje začeli z mlatenjem pšenice. Vsak 

mlatič je imel svoj cepec za mlatenje.« 

 » Cepec, ha, kako smešno! Kaj je to, cepec?« je hotela vedeti malčica. To jo je zanimalo, ker cepec 

rečemo nekomu, ki se čudno obnaša.  

Dedek je nadaljeval. »Cepec ali cepe je staro kmečko orodje, ki se je uporabljalo za mlatenje 

žitaric po žetvi, da bi ločili zrnje od slame za nadaljnjo predelavo zrnja. Cepec je sestavljen 

iz lesenega držala (ročaj ali ročnik), na katerega je s pomočjo gibljivega gradiva (večina usnje) goži, 

pritrjen krajši kos oglatega grobo obdelanega trdega lesa, cepiča. 

 Med samim mlatenjem  se je slišalo petje, predvsem pa takrat, ko je gospodinja prinesla malico in 

seveda jabolčnik. Pijača je bila potrebna, saj se je med mlačvijo zelo kadilo in so se mlatiči drli : » 

Mi že  treske pljuvamo!«  To je seveda pomenilo, da so žejni. Seveda pa je bilo treba s cepcem znati 

mlatiti, zato ker si se lahko kaj kmalu močno udaril po glavi. Taka nesreča pa je sprožila val smeha 

med ostalimi mlatiči. Po končani mlačvi smo iz skednja odnesli slamo. Na ponjavi oz. plahti pa je  
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ostalo seme s plevelom. To pa se je ločilo z velikimi siti- rehtami, ki so imela večje ali manjše 

luknje, tako da je seme padalo skozi, plevel pa je ostal zgoraj in smo ga stresali v  platnene vreče.  

Po koncu sejanja pa je zvečer sledila prava zabava, ki se je začela najprej z žganci, s kislim 

mlekom, špehom, potico in seveda jabolčnikom, ki je dal mlatičem energijo, da so ubrano prepevali 

pozno v noč.«   

Dedek je zaključil s svojo pripovedjo. A vnukinji še ni bilo dovolj. »In kako je bilo potem, ko so 

prišli prvi stroji?« je vnukinja vprašala dedka.  

»Seveda smo  se kasneje malo modernizirali in smo imeli prve stroje za mlačev in sejanje. Mlatili 

smo z velikimi mlatilnicami, ki sta jo morala poganjati dva moška na veliko kolo. Mlatilnica je 

imela v notranjosti dva bobna , ki sta stiskala klasje. Ampak še vseeno je bilo treba sejati, saj se je 

poleg zrnja znašel tudi plevel. Plevel od zrnja pa smo ločevali z vejovko, ki jo je bilo prav tako 

potrebno poganjati ročno. Vejovka je tako ropotala in zganjala tak hrup, da so včasih kakšni ženski, 

ki je na glas govorila, rekli, da klopota kot vejovka. Kasneje so vejovke in ročne mlatilnice 

zamenjale velike mlatilnice na motorni pogon, ki so opravljale delo dveh strojev. Mlatile so pšenico 

in jo skozi sita sejale, tako da je v vreče prihajala že očiščena pšenica v zrnju. S prihodom mlatilnic 

pa smo tudi žeti začeli s kosilnicami, ki so tudi že vezale snope in jih je bilo potrebno z rokami še 

samo naložiti na voz. » V dedkovih očeh se je nabirala žalost, a je hitro izginila, ko je pogledal 

svojo deklico. 

Na koncu je še dodal:«No, vidiš, vnukinja tako je bilo včasih. Danes pa pride samo en stroj, ki se 

mu reče kombajn, pa naredi vse namesto nas, požanje, preseje, če je novejši, še vreče napolni z 

žitom. Vse delo opravi en človek. Včasih pa se je zbrala cela vas za takšno delo. In to je bil po svoje 

en majhen praznik z veliko veselja in petja. Danes so nam stroji vzeli še tisto malo druženja, ki ga je 

bilo včasih veliko. Še dobro, da danes nekateri obujajo stare običaje, da jih ne pozabimo. » 

In tako je vnukinja slišala pripoved, kako so včasih mlatili in spravljali žito. Kdo ve, ali se bo čez 

mnogo let spomnila na sprehode z dedkom in na njegove pripovedi. 

 

cepec za mlatenje žita                                             sito ali rehta 
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vejovka ali mlatilnica                                          mlatenje s cepci 

 

 

 

 

 

 

ročno spravilo in žetev                                                               žetev s kombajnom 

  

                                                                                        Monika Kunšek, 7.a 

 

 

Nadaljevanje zgodbe … 

 

 

KAKO POSTANEM ČLOVEK? 

 

    Rastem v zelo lepem delu gozda. Sem najlepša bukev daleč naokoli. Moja soseda je 

mlajša in me večkrat, ko piha veter, požgečka po mojih vejah, da se smejem. Lepo mi je. 

Slišala sem pogovor gozdarjev: »Tole bomo posekali. Gospodarica si je zaželela umetelno 

izdelano omaro.« »Imaš prav. Ravno pravšnja je. Jutri pade.« 

In tako se je zgodilo. Prišli so stroji in začelo se je … 

»Au!« Padla sem po gozdnih tleh. »Pum, pum, pum,« slišim topotanje. Tovornjaki, traktorji, 

ljudje, vse je zbrano okoli mene. Povlekli so me na voz. »Pum, pum, pum.« Zavezali so 

me, kot bi hotela pobegniti, da se še premakniti nisem mogla. Nekaj minut kasneje … 
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Čutim veter v svojih košatih vejah. Ustavili smo se. Pomanem si oči.  Saj jaz velika gozdna 

bukev, stojim sredi mesta. Utrip in dihanje se mi pospešita. Spomnim se materinih (MAMA 

BUKEV) zgodb o bežeči in plešoči bukvi. Vedno sem jo rada poslušala. 

Nekoč pred davnimi časi, tam čez Alpe je živela majhna bukev. Gledala je kako ljudje 

hodijo, plešejo, igrajo, pa čeprav ni vedela, kaj je to ples, je želela poskusiti. Njej se je zdel 

ples kot ena sama čarovnija »To je premikanja telesa po notah in glasbi, to je pobeg za 

dušo, to je najlepš,e kar lahko imata plesalca, poglede, ko se jima duši zlijeta v eno, pa 

čeprav sta dve telesi in poplesujoče poletita v sanje.« No, tako je naša bukev čakala in 

čakala. Nekega dne pa pride ptička, pa ne kar ena ptička sinička. »Ali se lahko  ob tebe 

stisnem da mi bo toplo?« jo povpraša. »Seveda lahko sinička, kako si pa ravno mene, 

revno bukev, izbrala. Jaz nimam nič več, kot le sanje.« »Videla sem, da te sanje ženejo, in 

sklenila sem ti jih uresničiti,«  je zapela sinička s svojim prečudovitim glasom. Bukev je 

začela plesati, vriskati, teči. Vse do večera se je zabavala. Zvečer pa se je postavila na 

svoje mesto in se ponovno namestila. Čeprav se je zavedala, da nikoli več  ne bo plesala, 

je bila srečna, saj je vedela, da tega trenutka ne bo pozabila. 

No, tako takšna je bila ta zgodba. Globoko vdihnem, korenine postavim v pozo nog in se 

prevrnem na bok. »O ne, ljudje prihajajo, bežati moram!« S svojimi vejami se odrinem od 

tal in zavoham smrad dima, ko sem že daleč stran od središča mesta. Stojim tam sredi 

križišča. Skoraj zajokam od strahu, ko me vse te oči, rjave kot moj žir, plave kot nebo, 

zelene kot trava, mešane barve kot vsa narava v enem košu, gledajo s povečanimi 

zenicami.  

 
 
Gozdarji  vpijejo za menoj. Ženske bežijo prav tako moški in otroci. Pripeljejo pa se tudi         
nekakšne škatle z modrimi in rdečimi lučkami,  ki svetijo  v temi. Nekaj bi rado skočilo iz 
lubja! 
Srce? Ali  sploh imam srce? 
Kaj sploh sem? Nad mano se nekaj zasvetlika. Kaj je to? »Vila je vila!« 
V  takšnem rdeče zelenem krilcu, modri majčki, s prozornimi rilci in čisto drobcenimi 
čeveljci. Posuje  me z vilinskim praškom in kar poletim. »Kaj,  kaj   sem?« zavpijem . 
»Znam govoriti« se mi    posveti. Začnem se vrteti občutim bitje srca. 
 

»Človek sem in ne omara!« 
 

Julija Pušnik, 7.a 
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IV. Poeti so med nami … Poeti so med nami … Poeti so med nami …Poeti so  

 

 

Ljubezen je b´la, ljubezen še bo,  

ko tebe in mene  na svet´več ne bo. 

                      (avtor je morda eden od Smrkcev)  

ZAJČJA 

Zajček skače sem ter tja, 

sreča lovca, ki godrnja: 

»Mali zajček, kam hitiš? 

Pridi k meni, da se okrepiš.« 

 

Zajček plašen res je bil 

in se je raje hitro skril. 

Saj, če lovec bi ga dobil, 

bi za slastno večerjo mu bil. 

                                                 

Eva,7.b 

                    PES  IN  MAČKA 

Bila sta pes in mačka 

in hudo ju je bolela tačka. 

A kljub temu sta ukradla čevlje 

in se skrila pod vejevje. 

Drevo se jima je maščevalo, 

vse hruške jima je na glavo 

zmetalo. 

Pes in mačka sta zbežala 

in vse čevlje nazaj sta dala. 

 
 

PLESOČE MIŠKE 

Na podstrešju babičine hiške, 

Plešejo vesele miške. 

Se za repke vse držijo, 

V ritmu polke se vrtijo. 

 

Plešejo za pridne mačke 

Lepe stare nežne valčke. 

A ko lunica zasije, 

Vsaka se hitro v svojo luknjico skrije. 

                                                Anja Šeško, 7.b 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

                                            Anja Štepec, 7.b 
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ČAS JE 

 
Čas je, da sem življenje, 
čas je, da živim življenje, 
čas je, da vidim življenje, 

čas je, da ustvarjam življenjske želje. 
 
 

Ljubezen 
 

Ljubezen obstaja, da se je veselimo, 
ljubezen obstaja, da si jo želimo, 

ljubezen obstaja, da po njej 
hrepenimo, 

ljubezen obstaja, da zanjo trpimo. 
 

Ljubezen obstaja, da jo ulovimo, 
ljubezen obstaja, da jo doživimo, 
ljubezen obstaja, da jo izgubimo. 

 
Ljubezen obstaja, da jo ponovno 

dobimo. 
 

A vsi si isto želimo ljubezen pravo, ki 
bo vzklila, se rodila, izgubila, 

a v srcu in raju  se na novo obudila. 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

Medvedek in snežinke 
 

Snežinke padajo z neba, 
jih medved že lovi 

 
Zajček opazuje, 

kako se okrog vrti 
in še sam poskakuje, da se mu vrti 

 
V šapi jih stiska 

in se veseli. 
Ko se vse stopi, jih na novo ulovi. 

 

 

Julija Pušnik, 7.a 
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V.Ocenjujemo … Ocenjujemo … Ocenjujemo … Ocenjujemo … Ocenjujemo … 

NERVE  (SI UPAŠ?) 

   Žanr filma je detektivski. Scenarij sta napisali Jessica Shazer in Jeanne Ryan. Režiserja sta Ariel Schulman in 
Henry Joost. Skladatelj pesmi v filmu je Rob Simonsen. Film je bil sneman v Kanadi leta 2016. Traja 1 uro in 36 
minut. Glavna igralca sta Dave Franco, ki igra Iana, ter Emma Roberts, ki igra Vee. Poleg njiju je še mnogo 
drugih stranskih igralcev. 

     Film je ljubezenska zgodba med Ianom ter Vee, ki se spoznata 
preko igranja igre. Tam opravljaš izzive, ki jih določijo gledalci. Če 
prideš v finale in nato zmagaš, dobiš veliko vsoto denarja in to je 
eden od razlogov za tako veliko število igralcev. Igra obstaja le, če jo 
igra vsaj en posameznik. Zaradi igre ogromno ljudi umre, ampak tega 
nihče ne jemlje resno. Ian in Vee pripravita sceno, kjer Vee ˝umre˝. 
Takoj se vsi odjavijo in igra ne obstaja več.  

 

Film mi je zelo všeč, saj pokaže, kaj vse bi človek naredil, da bi prišel 
do slave in denarja. Zanimivo je tudi, kako je prikazano, da ljudi ne 
prizadene smrt mnogo igralcev, v primeru, kjer pa vidijo umor v živo, 
pa se končno zavedajo posledic igre.  

Ian je zelo pogumen in skrivnosten. Igra mu zagreni  

obenem pa polepša življenje. Vee je sramežljiva in prikupna punca, ki se kmalu opogumi in spremeni. Oba lika 
sta na zgodbo vplivala pozitivno, saj sta 
ukinila igro, ki je prinesla mnogo smrtnih 
žrtev.  

    Film priporočam predvsem 
najstnikom, z upanjem, da bodo 
spoznali, kaj vse se lahko zgodi na 
spletu. Če bodo neprevidni, se jim lahko 
pripeti kaj zelo podobnega, saj se to na 
žalost dogaja tudi v resnici.  

 

 

 

Takim stvarem se je najbolje izogibati, ter tudi druge opozarjati o nevarnosti. Na žalost posameznik na to nima 
velikega vpliva, vendar se vseeno lahko potrudi in je pazljiv. 

                                                                                                                                                      Andreja Guček 

VI. Dogajalo se je … Dogajalo se je … Dogajalo se je … Dogajalo se je … 
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Z nami ste varni 

V torek, 11.4.2017, je na naši šoli potekalo 10. območno tekmovanje ekip prve pomoči . Na 

tekmovanju je sodelovalo 10 ekip. Naša šola je sodelovala s štirimi ekipami. 

 

 

Najprej smo znanje izkazali s pisnim preizkusom, potem pa so pred nas postavili dva izziva.Prva 

situacija je od nas zahtevala oživljanje mlajše osebe, ki je bila v nezavesti zaradi alkohola, in osebo, 

ki je bila pri zavesti, a hudo vinjena. Pri drugi situaciji pa smo morali oskrbeti arterijsko krvavitev 

in zlom medenice. Vsi smo se dobro odrezali. 

 

 

 

 

 

Dosegli smo lepe rezultate, in sicer : Ekipa 3 (Andreja Guček, Maja Škorjanc, Karin Klepej, Anja 

Stopinšek , Jure Koren, Iza Verbovšek) se je uvrstila na 3. mesto. 

Ekipa 1 ( Lana Jošovc, Romana Zupan, Pika Penko, Gašper Zupan, Matevž Rožej, Andrej Gorišek) 

se je uvrstila na 4. mesto. 

Ekipa 4( Aljaž Belej Kovačič, Zala Bezgovšek, Marija Terezija Kolman, Kaja Gričar, Karolina 

Vidic, Tjaša Jazbinšek) se je uvrstila na 5. mesto. 

 

Anja in Klementina oskrbujeta 

Nežo, ki je imela arterijsko 

krvavitev. Zato so jo morale 

obvezati in z njo počakati na 

reševalce. Neža pa se je odločila, 

da bo naslednjič  bolj previdna. 

 

Najprej smo reševali teste, in sicer o 

zgodovini RK  ter prvi pomoči. 

 Jošt in Staš sta zelo napenjala svoje 

možgane pri reševanju testa . 
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Ekipa 2 (Jošt Bezgovšek, Staš Doberšek, Anja Pospeh, Klementina Ulčnik, Klara Ivanovič, Nika 

Špan, Tinkara Repovž) se je uvrstila na 6. mesto. 

 

Med tekmovanjem je bila na šoli čista tišina, saj se tekmovalci nismo smeli pogovarjati med seboj. 

Obiskala  sta nas tudi laški podžupan g. Jože Senica, ki nas je nagovoril, ter novinarka KANALA 

A. Prva tri mesta so bila posebej nagrajena s pokali,ostali pa so dobili priznanja za sodelovanje. 

Najbolj uspešni so bili naši devetošolci, ki so osvojili tretje mesto. Zadovoljni smo z rezultati, z 

organizacijo, ki je plod skupinskega dela predstavnikov RK,  delavcev šole in nas, tekmovalcev in 

statistov.  

                                      Anja Pospeh, Nika Špan in Klementina Ulčnik  -TRIO ADIJO  

 

 

Med 19. in 23. decembrom 2016 so se sedmošolci udeležili šole v naravi v CŠOD Gorenje nad 

Zrečami. 

Dogajale so se same zanimive reči, nekaj pe je bilo zeloooo zanimivih. 

TEDEN DNI V NOVEM DOMU 

Gorenja nad Zrečami – naš novi dom. Prvi dan smo preživeli tako, da smo si priborili najboljše sobe 

in naj naj cimre. To je bil boj.  

Potem pa se je vsak dan kaj dogajalo. Vse pa je imel pod kontrolo Lev. Pa se nam je tako priljubil, 

da ga je hotel g. unuk vzeti kar domov. Ker pa bi ga radi vsi, se je sam odločil, da bo ostal tam in 

lovil domače miši. 

Imele smo sicer malo domotožja, a smo si druga drugi stale ob strani. Kot takrat … 

Andreja,Maja in Karin oživljajo 

mladoletno osebo. 
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Ja, imeli smo eno sitno punco z druge šole, ki je bila predrzna in se je z vsemi kregala in jezikala. 

Tako so se fantje 7.a odločili, da jo bodo pretepli. Fantje, junaki pa taki! Komaj smo jim preprečile. 

Sobo smo imele ves čas razmetano, veliko solz je preteklo – žalostnih in veselih – a k sreči ni bilo 

poplave. 

Po tednu dni, kar je zanimivo, se ni nikomur ljubilo domov, čeprav ni bilo lahko zaspati ob hrupu, 

ki je bil na hodniku. Morda g. Unuk smrči ali pa je zelo glasen?  

Preživeli smo lep, boleč, zabaven in vesel teden. 

Lahko si mislite, da slovo ni bilo lahko. Sploh od Leva. 

Živa, Klarisa, 7.a 

SPANJE V ŠKRIPAJOČI POSTELJI 

Vsakodnevna aktivnost v CŠOD je bilo smučanje. Eni so smučali odlično, spet drugi pa sploh še 

niso stali  na smučeh. 

Prvi dan smo mi, nesmučarji, veliko padali. Ti padci so nas opozarjali, da potrebujemo veliko vaje. 

Prva noč je bila zato neprespana.  

Naslednji dan nas je pričakalo čudovito vreme. Tokrat pa smo že skoraj uživali. In potem do konca. 

Noči pa so bile posebne. Tudi zato, ker smo vsak večer poslušali:«Kdo še ne spi? Vsi spat!« Pa tudi 

če si že zadremal, si se zbudil. Le kdo je to bil? 

Nekega večera, ko se je že vse skoraj umirilo, smo zaslišale:«Škrap, škrip, škrip … škrip …« 

Kmalu smo ugotovile, da zvok prihaja iz Blažkine postelje. Ko se je v postelji obrnila, je postelja 

povzročala čudne glasove. »Blažka, umiri se, ne obračaj se!« je bil naš ukaz.  

Zato smo pa zadnji večer odlično spali. Imeli smo disko. Naplesali smo se in nadivjali. Pa tudi 

prestrašili, saj nas le Lev strašil za vsakim vogalom. 

V petek pa, končno, domov! 

Nika, Eva, 7.b 
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SMEJOČA  SEDEŽNICA 

Smučanje. Sicer znava smučati, a se na smučišču in na sedežnici lahko dogodi marsikaj zanimivega. 

Vsak skupina je šla na svoj del smučišča, tudi na tisto progo, ki ima sedežnico. 

Prvi dan je bilo zelo mrzlo. Sneg se je lepil na smuči in težko se je bilo peljati. Na sedežnici je 

potekalo vse gladko, dokler nisva prišli do konca. Ko bi morala s sedežnice, so se moje smuči 

zalepile za tla in nisem mogla dvigniti nog. Začela me je grabiti panika. Nisem vedela, kaj naj 

storim, a me je sedež sam potisnil na stran. Zato sem padla. 

Naslednji dan je bilo še bolj pestro. Živi, Blažki in meni se je pridružila še Neža. Vožnja je postala 

še bolj zanimiva zaradi Nežinega nesmiselnega vpitja. Med vožnjo s sedežnico je s prstom pokazala 

nekam v sneg in začela kričati:« Poglej, noga moli iz snega!« Vse štiri je pograbil huronski smeh, ki 

ga ni bilo mogoče ustaviti.  

 

 

Naslednje dni smo se smejale, pele, se hecale, plesale in se kregale z otroki na sedežih za in pred 

nami. Kar pa seveda ni imelo nobenega smisla, saj niso vedeli, kaj govorimo. 

Ena zelo čudna svar se je zgodila, ko se nam je nasproti peljal en gospod in nam mahal ?!?! Pa še 

smuči ni imel! In to je bil zopet povod za celodnevni smeh. 

Ina, Neža, 7.a 

 

Čudno čudo 

V šoli v naravi so se dogajale čudne stvari. Sedmošolci smo na snegu frčali po zraku, fantje so se 

stepli zaradi punc … me, punce, pa smo nekega večera odšle v klet  in iskale hišnika. A ga ni bilo 

nikjer. Bile smo v strašnih skrbeh.  Nekaj časa smo hodile po temačni kleti in vprašala sem eno od 

sošolk: » Ali si ga že videla? « Odgovorila mi je, da ne in da jo je zelo strah. Pogledale smo povsod.  
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Naenkrat smo zagledale »leva«, ki se je oblizoval. Bilo nas je zelo strah in oddirjale smo vsaka v 

svojo sobo. Pozabile smo na hišnika in na popravilo, ki naj bi ga opravil. 

 

 

Zvečer, ko smo že skoraj spali, je nekdo potrkal na vrata. Mislile smo, da nas želi nekdo ukrasti in 

nekje drugje umoriti. Kot v prejšnjem primeru nas je bilo tudi tukaj na smrt strah. Čudo je odprlo 

vrata in zakričalo: »Kdo dela galamo?« Vsi smo vedeli kdo je to čudo. Bil je naš učitelj, ki se rad 

dere. Ker mu raje nismo odgovarjali, je nastala tišina. Zaloputnil je z vrati tako, da je zbudil vse, ki 

so že spali.  

To sta le dve čudni stvari, ki sta se nam zgodili v enem samem dnevu. Zamislite si, kaj vse se je 

zgodilo v PETIH DNEH! 

                                                                                                             Monika,Tjaša U.,7.a    
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OŠ ANTONA AŠKERCA VELENJE                       OŠ ANTONA AŠKERCA RIMSKE TOPLICE 

 

 

Tako so zapisali učenci iz Velenja, ki so nas obiskali 21. aprila. To je bilo že 11. srečanje učencev 

novinarjev obeh šol. 
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Popeljali smo jih po okolici in na ogled Rimskih term.   

 

      Lep sončen dan in termalna voda.  

 

    Včasih so se tukaj skrivaj srečevali zaljubljenci. Zdaj pa se pletejo drugačne vezi.                                                                    
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VII. Šolske opravljive novičke – XOXO  … Šolske opravljive novičke – XOXO   

 

L.L. zadnje čase več gleda v 

fante  kot pa v zvezke.     

 

                          

M.S. se je po dolgem času le opogumil  

  in svoji simpatiji napisal sporočilo. 

 P.P. ima iz devetega razreda čedalje več oboževalcev. 

                     Fantje iz devetega razreda si močno želijo pozornosti P.P. 

K.U. je vedno bolj nora-neprestano se    

smeji in izumlja nove variacije smehov  in raznorazne 

roaste. 

                           K.K. in Ž.P. sta rečnozaljubljena. 

K.U.  je bila nekaj minut srečno poročena s T.S. 

T.R. je na skrivaj zaljubljena v fanta iz Debra. 

N.Š. je že velikokrat dala košarico M.R. 

Kaj se plete med A.J. in E.P. ter M.C. in P.P.? To je zdaj vprašanje meseca! 

Vaša XOX 
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VIII. Devetošolci odhajajo … Devetošolci odhajajo … Devetošolci odhajajo … 

Kakšna bo njihova pot ? Upamo, da bo srečna in uspešna. 

9.B 

  Bezgovšek Zala – gimn. LAVA 
 
Zala rada se uči, 
zato se vsak dan na Lavi poti. 
 

 

 

  Končan Jan- elektrikar  

Jan se z elektriko ukvarja, 
zato se na šolo za elektrikarja odpravlja. 

  Cepuš Matija- strojni tehnik 
 
Matija radoveden je zelo, 
zato za strojnega tehnika izšolal se bo. 

 

 

  Matek Nik- kemijski tehnik 
 

 

         Nik kemijski tehnik bo postal, 
         ko se s farmacijo bolje bo spoznal. 

  Cmok Luka-zdravstvena nega 
 

 

               Luka rad ima ljudi, 
               zato za bolničarja se izuči. 

  Mrgole Patrik- elektrotehnik  

            Patrika elektrika zanima zelo, 
           zato elektrotehnik postal bo. 

  Guček Andreja-gimn. Center 
 
Andreja ljubi naravo in živali, 
zato se preko gimnazije na agronomsko 
 fakulteto odpravi. 

 

 

  Pinoza Magdalena – kemijski tehnik  

         Ker kemija všeč ji je, 
         naprej za kemijskega tehnika Magdalena odloči se. 
 

  Herman Mateja-frizerska 
 
Ker Mateja rada z lasmi se igra, 
kmalu na frizersko šolo bo odšla. 

 

 

  Podbregar Lavrič Jože-računalništvo  

          Ker računalništvo njegova je vrlina, 
       za srednjo računalniško Jože se zanima. 

  Jakopič Alen-elektrotehnik 
 
Elektrika njegova stvar je, 
zato Alen za elektrotehnika izšola kmalu  se. 

 

 

  Špan Petra - mediji  

            Petra medije rada ima, 
            Zato na srednjo medijsko bo odšla. 

  Jazbinšek Anja-gimn. Kajuh 
 
Anja se od osnovne šole poslavlja 
in na Kajuhovo gimnazijo se odpravlja 

 

 

  Verbovšek Iza  - gimn. Center 
 

          Iza ima odlične ocene, 
         zato za Gimnazijo Celje Center krene. 

            Klepej  Karin – srednja zdravstvena 
 
              Karin sočustvuje s  poškodovanimi ljudmi, 
             zato se ji na srednjo zdravstveno mudi. 
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9.A 

  Stopinšek Anja- srednja zdravstvena 
 
Anja prvo pomoč pospravi 
in se na srednjo zdravstveno odpravi. 

 

 

  Kristanec Klara- gostinstvo 
 

Klara rada v kuhinji se vrti 
in v gostinski šoli še kaj več nauči. 
 

 

 

  Planinc Miha- strojni tehnik 
 
Stroji ga zanimajo zelo, 
Kaj je v notranjosti pa še izvedel bo. 

 

 

  Gal Larisa – medijska 
 
Kako  lansirati novi v svet, 
Se bo Larisa učila na medijski šolikar nekaj let 

 

 

  Vidic Karolina-zobotehnik 
 
Karolina o zobeh svetuje, 
zato za zobotehnika v Ljubljano potuje 

 

 

  Belej Kovačič Aljaž- gimn. Center 
 
Bi bil pilot ali zdravnik? 
Aljaž ne ve, zato na Gimnazijo center gre. 
 

 

 

  Škorjanc Maja – računalništvo 
 
Bo Maja na računalniški šoli iskala 
UBE, ROM  in ostala  znanja 
 

 

 

  Pintar Žan- mehatronika 
 
Mehanika ali elektronika sta izbiri dve, 
a ker se ne odloči, Žan združi obe. 

 

 

  Kolman Marija T. - gimn. Kajuh 
 
Kaj postati? Ta je težka. 
Odločiti se za gimnazijo Kajuh pa naloga 
za Mici  ni pretežka 

 

 

  Peklar Luka – gradbeništvo 
 
Lego kocke so za otroke fina stvar, 
a prave hiše bo gradil Luka Peklar. 

 

 

  Gričar Kaja- gimn. Center 
 
Grem na Gimnazijo center, 
je zapisala Kaja in pritisnila enter. 

 

 

  Koren Jure – avtoserviser 
 
Jure avtoserviser bo postal, 
saj zmeraj šraufati je znal. 

 

 

  Jazbinšek Tjaša – biotehnik 
 
Rastlince in živalce  so Tjaši všeč, 
zato bo o njih na šoli izvedela še več. 
 

 

 

  Škorja Gašper – mediji 
 
Gašper bo super video posnel 
in za igralko kakšno sošolko bo vzel. 

 

               Funkelj Ana- cvetličarstvo 
 
               Ana rada rože goji, 
              zato na cvetličarsko šolo se ji mudi 
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IX. Poletni horoskop … Poletni horoskop … Poletni horoskop … Poletni  … 
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