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UVOD

UVOD

UVOD

UVOD

UVOD

Dragi bralci!

Pred vami je glasilo Rimski vrelec, ki izhaja že vrsto let – kar 45 se jih je nabralo.
Glasilo je, seveda s presledki, izhajalo ob koncu šolskega leta. Vsaka številka je tematska, torej je posvečena
posebni temi, dogodku, ki je zaznamoval šolsko leto. Letošnja številka bo, seveda, posvečena energetski
obnovi šole in gradnji prizidka. Zato bo vse, no, skoraj vse, povezano s tem.
Med šolskim letom smo se pri dodatnem pouku skupaj z mentorico trudili in zbirali prispevke. Vključili smo
tudi delo, ki ga je opravila gospa Janja Cesar z novinarkami v lanskem letu.
Dodali smo nekaj svojih pogledov in vtisov, seveda smo se tudi razpisali in izživeli naše literarne sanje.
Ker smo ustvarjali pri dodatnem pouku pri slovenščini, je razumljivo, da je RV zelo literarno obarvan.
To pa ne pomeni, da se na drugih predmetnih področjih ni nič dogajalo. Bilo je veliko narejenega in o vsem
se lahko prepričate, če le skočite na šolsko spletno stran, ki je pisana in zelo zanimiva.
Za konec smo pripravili še horoskop za hec in križanko. Če jo boste pravilno rešili, lahko odgovor napišete
na list in ga oddate v knjižnici. Nagrajenca bomo izžrebali na zaključni prireditvi 24. junija.

Da se predstavimo. Za vas smo se trudili:
Tjaša Videc, Simon Obrovnik, Liza
Škorja, Ana Belej Kovačič, Špela
Dvorjak, Amadeja Kopinšek, Nina
Gračner, Nika Romšak, Katja Lipovšek,
Anže Borinc, Matic Pinter, Eva Leskovar

Takole smo se postavili pred Aškerčevo spominsko ploščo na Globokem.
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INTERVJU Z GOSPO RAVNATELJICO

Kar nekaj časa smo potrebovale, da smo se uskladile in opravile intervju z ravnateljico OŠ Antona
Aškerca Rimske Toplice gospo Manico Skok. Ko pa sva jo dobili v roke, sva ji postavili precej
vprašanj, na katera je vestno odgovorila.

1. Kakšni so bili vaši občutki, ko ste izvedeli, da je gradnja prizidka odobrena in zakaj niste v
času pridobivanja dovoljenja za gradnjo obupali?
Ja, zelo vmesno vprašanje. Obupala? Ne. Nikoli. Vsa leta mojega ravnateljevanja (skoraj dvanajst jih je
bilo lani) sem opozarjala na prostorsko problematiko na naši šoli in verjela v srečen zaključek te zgodbe.
In takšni, presrečni, torej, so bili tudi moji občutki ob novici, da se bo sočasno z energetsko sanacijo šole v
letu 2014 končno izvedla tudi dozidava.
2. Ste kdaj imeli pomisleke glede uspeha izgradnje in če ste, kakšne?
Pomisleki so seveda bili in tudi neprespane noči. Povezani so bili z zagotavljanjem sredstev za izgradnjo
oziroma z odločitvijo Občine Laško, kdaj in kako bo prijavila našo šolo na razpis ministrstva za šolstvo za
sofinanciranje šolskih objektov. Žal je bilo kar nekaj neuspelih poskusov.
3. Se je vse izteklo po vaših željah?
Da, če izvzamemo telovadnico - športno dvorano, ki je v Rimskih Toplicah ni in je nujno potrebna za varen
in kvaliteten pouk športa učencev naše šole in za rekreativni šport ostalih krajanov. Vesela sem, da so v času
energetske sanacije in izgradnje tudi izvajalci del in odgovorni občinski možje prisluhnili našim željam ter
pobudam za določene spremembe projekta (npr. našim predlogom za izhodna vrata iz likovne učilnice na
teraso, stekleno steno in vrata v učilnicah za tehniko in matematiko ter naravoslovje, živahnejšo barvo
fasade, funkcionalno in estetsko pohištveno in računalniško opremo …)
4. Kdo vas je pri tem projektu podpiral?
Podporo sem v vseh teh letih čutila od vas učencev, vaših staršev in učiteljev oziroma vseh delavcev šole,
članov sveta zavoda, občinskih svetnikov ter mnogih krajanov Rimskih Toplic. Zahvala za končno izvedbo
projekta velja ustanoviteljici naše šole-Občini Laško, ki je v preteklih dveh letih uspešno pridobila evropska
sredstva za energetsko sanacijo šole v Rimskih Toplicah in Zidanemu Mostu ter uspela zagotoviti tudi
proračunska sredstva za nujno dozidavo matične šole.
5. Menite, da prizidek omogoča boljše in lažje izvajanje pouka?
Prepričana sem v to in upam, da to pridobitev najbolj občutite predvsem vi, učenci in učitelji, seveda, bodisi
v novi prostorni in svetli knjižnici ali specializiranih učilnicah za naravoslovne predmete, tehniko in
tehnologijo, likovno umetnost, računalništvo, gospodinjstvo, tuje jezike …
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6. Ali načrtujete še kakšno dodatno gradnjo pri šoli? Kakšni so načrti?
Seveda, v načrtih je energetska sanacija podružničnih šol Jurklošter, Lažiše in Sedraž, obnova šolske
kuhinje in obstoječe telovadnice na matični šoli, dozidava športne dvorane »Draga Ulage« …
Pa da v tem intervjuju ne bomo govorili samo o materialnem področju, imam kot ravnateljica še mnogo
drugih izzivov in želja.
In največja želja je, da bo Osnovna šola Antona Aškerca Rimske Toplice tudi v bodoče ŠOLA,
OBSIJANA S SONCEM oziroma šola, ki med vrednotami postavlja na prednostno mesto znanje,
ustvarjalnost, odgovornost, poštenost, spoštljiv odnos do ljudi, zdravja, kulture in okolja.
Vsi skupaj in vsak zase se bomo tudi v prihodnje trudili za vse to, kajne?
»Seveda se bomo trudili«, sva v en glas zatrdili in se gospe ravnateljici zahvalili za čas, ki si ga je vzela za
izčrpne odgovore.
Ana in Špela, 9. a
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KAKO JE NASTAJAL PRIZIDEK – KRONOLOŠKI PREGLED V SLIKAH KAKO JE

Le kaj bo
nastalo?

Že nastajajo temelji …
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Nekaj sten je
že
postavljenih.

Še dodatek, da
kasneje ne bo
prišlo do kakšnih
nevšečnosti!
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Nov prizidek že
"raste"…

… Še bolj "raste" …
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… In še bolj …

Čez nekaj
mesecev bomo
tukaj že sedeli v
novih učilnicah.
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Nova okna za
prenovljeno
šolo.

Hmm ,
kako sem
vesela 

Posvet o željah in možnostih
–bodo uresničene vse želje?

10

RIMSKI VRELEC

Uf, koliko novih
učilnic!

Streha že
raste!
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Novi prizidek je že
skoraj končan.

Manjka še samo fasada.
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Pogled na
prizidek z igrišča.

Zdaj pa je tako lepa, rumena, sončna – ta naša šola.
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To pa je naša lepotica!

Najsrečnejši dan – odprtje prenovljene in energetsko obnovljene šole in novega
prizidka.
Vsi smo se veselili novih prostorov in nove opreme.
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O NOVI ŠOLI SO POVEDALI O NOVI ŠOLI SO POVEDALI O NOVI ŠOLI SO POVEDALI

PRIZIDEK IN ENERGETSKA OBNOVA ŠOLE SKOZI MOJE OČI

Že med poletnimi počitnicami mi je prišlo na ušesa, da bodo našo šolo prenovili. Bila sem vsa navdušena.
Komaj sem čakala prvi šolski dan, da sem izvedela kaj več informacij.
V šoli smo se pogovarjali le o tem. Povedali so nam, da bomo dobili nov prizidek, kjer bodo nove učilnice,
in da nam bodo šolo tudi energetsko posodobili.
S tem prizidkom bomo pridobili nove učilnice in s tem bo konec naše prostorske stiske. V njem bodo
učilnice za likovno umetnost, gospodinjstvo, naravoslovje, tehniko in tehnologijo in tam bo tudi nova
knjižnica.
Dobili smo že tudi nova okna, vhodna vrata, fasado, prezračevalni sistem in strope. Za novi prizidek se
moramo seveda zahvaliti pridnim delavcem, ki so se vsak dan spopadali z gradnjo in obnovo naše šole.
Zanimivo nam je bilo tudi to, kako so nas delavci gledali skozi okna, ko smo mi imeli pouk, zato smo bili
mogoče med poukom kdaj tudi malo odsotni. Ropotanje in brnenje strojev nas je včasih motilo in tudi
zmedlo, a vredno je bilo potrpeti. Delavci so zamenjali vsa okna in vhodna vrata. Dobili smo že tudi novo
fasado, ki je iz treh barv.
Učenci in vsi delavci šole smo zelo zadovoljni z novim prizidkom in energetsko prenovljeno šolo. Komaj že
čakamo drugo šolsko leto, ko bomo pouk pričeli v čisto novih učilnicah.
Nina Gračner, 7. razred

RAZMIŠLJANJA O POLEPŠANJU ŠOLE
Všeč mi je fasada šole, žaluzije in da bomo dobili novo knjižnico.
Nejc Pinter, 2. razred
Všeč so mi učilnice, prav tako tudi fasada in prezračevalni sistem. Delavci so zelo prijazni, ker nam delajo
šolo.
Lana Počivalšek, 2. razred
Naša nova šola mi je zelo všeč, predvsem fasada šole in okna. Zelo pa se veselim tudi nove knjižnice.
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Eneja Verbovšek, 2. razred
Zelo sem vesela, da smo dobili nov prizidek in nova okna. Zelo všeč mi je fasada šole in izolacija. V tej
prenovljeni šoli se bomo lažje učili.
Neža Hochkraut, 3. razred
Super je, da imamo novo fasado in dobimo nove učilnice.
Miha Pušnik, 3. razred
Vesela sem, da so naredili prezračevalni sistem, da nas ne bo zeblo in nam ne bo vroče.
Anja Bezgovšek Trefalt, 3. razred
Všeč mi je nova barva fasade, ker je tako živahna. Od prizidka mi je najbolj všeč nova knjižnica in
računalniška učilnica. Zahvaljujem se vsem delavcem, ki so nam pobarvali šolo in naredili nov prizidek.
Hvala vam vsem!
Tjaša Ulčnik, 4. razred
Pričakujem večjo računalniško učilnico. Všeč mi je nova barva fasade, nove žaluzije in nova okna. Komaj
čakam na novo knjižnico.
Ina Majda Knez, 4. razred
Hvala za prenovo šole. Hvala za novo naravoslovno in računalniško učilnico ter knjižnico.
Andraž Bregar, 4. razred
Zadnje čase se na šoli veliko dogaja. Naredili so novo fasado, napeljali zračenje in kmalu bo končan tudi
prizidek. Dobili smo tudi nova vrata in okna. Najbolj se veselim knjižnice, saj bo večja in sigurno bo v njej
več knjig.
Eva Pavšek, 5. razred
Upam, da bo v novi računalniški učilnici več računalnikov. Želim si, da nam bo toplo v učilnicah in da se
bomo veliko naučili.
Matevž Rožej, 5. razred
Nov prizidek bo krasen. V njem bo večja knjižnica, dobili bomo tudi računalniško učilnico z boljšimi
računalniki. Dobili bomo tudi gospodinjsko učilnico, v kateri bomo kuhali. Vsi se veselimo prizidka!
Gašper Zupan, 5. razred
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Prizidek mi je zelo všeč, ker dobimo nove učilnice. Najbolj se veselim knjižnice in računalniške učilnice.
Upam, da bo v računalniški učilnici več računalnikov. Zelo so mi všeč nova okna, vrata, fasada in izolacija.
Komaj čakam, da vstopimo v nove prostore.
Pika Penko, 5. razred
Kmalu se bodo končale spremembe na naši šoli. Dobili smo nov prizidek, izolacijo, fasado in še bi lahko
naštevali. V novem prizidku bomo dobili novo knjižnico, računalniško učilnico, likovno in gospodinjsko
učilnico. Se že veselim 1. septembra!
Staš Doberšek, 5. razred
Naša šola je večja in prebarvana. Na okna so dali žaluzije. Barva mi je všeč, saj me spominja na sonce in
poletje.
Anja Stopinšek, 6. razred
Na naši šoli se je spremenilo to, da imamo nova okna in novo fasado. Kar naprej se selimo iz učilnice v
učilnico. Nova barva mi je všeč, ni mi pa všeč, da se na njej pozna vsaka packa in se zaradi tega učitelji
jezijo. Komaj čakam drugo šolsko leto.
Luka Peklar, 6. razred
Od spomladi šolo obnavljajo, gradijo, barvajo … Zdaj je fasada rumena, siva in marelična. Všeč mi je nova
fasada, ker je lepe barve.
Maja Škorjanc, 6. razred

Zelo sem vesela, da se je spomladi začelo nekaj dogajati. Dobili smo nov prizidek in v njem večje, boljše
učilnice. Včasih je bila šola manjša, brez fasade, zdaj pa se je vse spremenilo.
Nika Romšak, 7. razred
Zelo mi je všeč, ker imamo v novem delu teraso za slikanje zunaj.
Nina Gračner, 7. razred
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Naša šola je kot sonce zažarela.
Kaja Sluga, 8. razred
Ko smo izvedeli, da dobimo prizidek k šoli, smo bili neizmerno veseli.
Kristina Mužar, 8. razred
Všeč mi je barva naše fasade. Zaradi nje bom imela sobo takšne barve.
Eva Leskovar, 8. razred
Špela Dvorjak, 8. razred

Zaradi prizidka bomo lahko imeli likovni pouk zunaj

.

Tjaša, 9. r
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ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

ANKETA

Hodile smo po obnovljeni šoli in po novem prizidku in učence spraševale, kako se počutijo in kaj mislijo o
novi pridobitvi na OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice. Postavile smo jim tri vprašanja, in sicer:
1.
2.
3.

Kateri je tvoj najljubši prostor in zakaj?
Kaj si pričakoval/pričakovala, ko si opazoval/opazovala gradnjo prizidka?
V kolikšni meri so se tvoja pričakovanja uresničila?

Odgovori so zanimivi in nekateri prav iskrivi.
GAŠPER STUPAN, 8.A : Garderoba, saj se tam lažje družiš. Pričakoval sem večji prizidek in več učilnic.
Delno, prostori so mi všeč, vendar pogrešam športno dvorano.
ARMIN AVDIĆ, 6.B: Knjižnica, ker se lahko spočijem .Mislil sem, da bo končan prej.100%

KAROLINA VIDIC, 7.A: Knjižnica, ker rada berem. Pričakovala sem moderno šolo.
Prizidek mi je zelo všeč.
ANJA JAZBINŠEK, 7.B: Učilnica za biologijo, saj je zelo svetla. Šolo v eni barvi. Prizidek je odličen.
KRISTIJAN KRAŠOVEC, 9.A: Igrišče, ker se lahko sproščeno gibam. Pričakoval sem čudovite svetle
prostore. Pričakovanja so se uresničila v veliki meri.
KLEMEN VIDEC,9.B: Zgornja avla, ker se rad družim. Novo, moderno šolo. 100%
ŽAN PAJEK, 7.A: Tehnika in tehnologija, ker rad izdelujem razne izdelke. Veliko šolo z modernimi
pripomočki. Vsa pričakovanja so se uresničila.
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DOMIŠLJIJA IMA PROSTO POT DOMIŠLJIJA IMA PROSTO POT
NOVA, DRUGAČNA ŠOLA

Bil je ponedeljek in konec počitnic ter začetek pouka. Ob grozoti te besede je Naja zastokala ter si zaželela
še nekaj minut poležavanja v topli postelji. Vdana v usodo, da bo spet morala v šolo, si je hitro pripravila
stvari in odhitela tja, kamor si je v tistem trenutku najmanj želela. Vendar se ni zavedala, da se bo tisti
šolski dan spremenil v nekaj posebnega in da nikoli več ne bo, kot je bilo.
Vse se je začelo, ko je končno prispela do stavbe, ki so jo krasila nova okna in vrata ter sveže pobarvani
zidovi. Vstopila je v garderobo in zazehala. Kar naenkrat so se tla pod njenimi nogami močno stresla in
povzročila, da se je Naja skupaj s sošolci obrnila. Pristala je na stropu ter se prestrašeno ozirala okoli sebe.
Narahlo se je uščipnila, da se je prepričala, da je prizor, ki se odvija pred njenimi očmi, resničen. Stresla je z
glavo ter v pripravljenosti na padec, roke stegnila pred seboj. Previdno je naredila korak, da se je prepričala,
če še vedno lahko hodi. Odkorakala je v učilnico, kjer je imela pouk.
Vstopila je v prostor in se z zanimanjem razgledala po njem. Vsi stoli in mize so bili narobe obrnjeni in
razmetani po vsej učilnici. Učiteljica je mirno sedela na stolu in si prepisovala zapiske s table. Vsi učenci pa
so se smeje podili po učilnici, kakor da se ni nič zgodilo. Naja je takoj vedela, da se je šola obrnila na glavo.
Navihano se je nasmehnila in umirila svoje sošolce. Učiteljica je kljub temu, da je bila v vlogi učenke,
prevzela nadzor v razredu in vsem povedala, kaj se je zgodilo.
Zvedeli so, da so pravila zdaj drugačna, kot so bila. Najvišja ocena je pomenila najnižjo, prej najhujša
kazen za učence je bila od takrat prepovedana in v šoli se bodo poleg učenja vsi zabavali. Najpomembnejše
učencem je bilo, da bodo zdaj tudi oni učili učitelje. Ves razred je vzkliknil in zaplesali so na šolsko himno,
ki ni bila več stara pesem, katere nihče ne mara, ampak sodobna pop glasba. Tako so vsi vedeli, da bo šola
od zdaj naprej samo še šala.

Ana Belej Kovačič, 8. razred
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STARA ŠOLA JE IZGINILA

Bil je navaden deževen šolski dan. V šoli je hrumelo polno gradbenih strojev, učenci so bili pri pouku ter se
dolgočasili in čakali na odmor.
V tem času sem bila pri pouku biologije in kot po navadi sem poslušala in se hotela naučiti nekaj novega.
Komaj sem čakala na konec pouka. Čas je kar hitro minil in ravno takrat, ko sem hotela odgovoriti na
vprašanje učiteljice, je zazvonil zvonec. Pospravila sem zvezke, se preobula in odšla na igrišče. Igrali smo se
razne igre z žogo ter se pogovarjali o vsakdanjih stvareh.
Začelo se je mračiti. Po večerji sem se odpravila spat in pričakovala utrujeno jutro. Ko sem prispela na
zemljišče, na katerem je stala šola, je bilo prazno. Prišla sem do šolskih vrat in jih hotela odpreti, vendar jih
zaradi megle nisem videla. Iskala in iskala sem vrata, a zaman, nisem jih videla. Ko so prišli še drugi otroci,
so tudi oni iskali vrata, vendar jih nihče ni našel. Vsi smo bili zgroženi, ker smo mislili, da šole ni več. Stekli
smo v bližnje hiše, potrkali na njihova vrata in skušali ugotoviti, če so kaj videli. Vsi so nas začudeno
pogledali in se zasmejali ter zaprli vrata. Po dolgem spraševanju v okolici smo počasi postali utrujeni in se
odločili za počitek. Sedli smo na travnik in kar naenkrat so se začela tla močno tresti. V tistem trenutku smo
se zbali, da se bi podrlo kakšno drevo, ki bi padlo na nas. Po nekaj minutah se je zaslišal močan pok.
Zaradi dima so temni oblaki zatemnili sončno svetlobo. Začelo se je spet tresenje tal, strele, grmenje in
močni poki. Bum!!!!! Po nekaj minutah tišine se je začelo jasniti. Vstali smo in se pognali proti prostoru,
kjer naj bi stala naša šola. Nič, prav nič ni ostalo od šole. Samo velika luknja in prah.

Eva Leskovar, 8. razred
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KAKO SO PRENOVILI ŠOLO

PRENOVA ŠOLE

Bilo je nekega dne,

Bili smo veseli,
da šolo nam bodo prenovili,
in tudi z delavci smo se spoprijateljili.

izvedeli smo skrivnost,

Nekaj časa nam je ropotalo,
hrumelo in šumelo. Ko učitelji so nas spraševali,
dogajanje zunaj smo opazovali.
Naši delavci pesmi so prepevali in na naša lica
nasmeh privabljali.

ki je še nihče ne ve.
Novo šolo bomo dobili,
tega smo se vsi veselili.

Spremljali so nas pri pouku,
krajšali so nam čas, ko bil je dolgčas.
Potem postalo je vse bolj zanimivo
in tudi čedalje bolj igrivo.

Pripeljal je velik tovornjak,
vanj zrl je čisto vsak.

Stroje so pripeljali.

Slišali smo, da poleg šole bo stal prizidek.
Potem bili smo prav veseli, ker nove učilnice bomo
imeli.

Z delom niso odlašali
in takoj skupaj beton zamešali.

Učilnice bodo velike,
krasile pa jih bodo pisane slike.
Delavci so se zelo trudili,
da nas bi osrečili.

Opeko na opeko so zlagali,
kmalu prizidek sezidali.

Včasih bili smo zelo radovedni,
da bi kaj novega izvedli.
Gledali smo jih, kako delajo in prepevajo slovensko
narodno zabavno glasbo.
Imeli smo se lepo, razveselili pa smo se tudi zelo.

Sedaj ga občudujemo vsi
in komaj čakamo,
da se bomo tam učili.

Komaj čakamo, da bodo delavci končali z deli
in mi videli bomo našo čudovito prenovljeno šolo.

Ana Belej Kovačič, 8. razred

Amadeja Kopinšek in Tija Valušnik, 7. r

22

RIMSKI VRELEC

NAŠA PRENOVLJENA ŠOLA

NOVI ŠOLI NAPROTI

Ko vsi učenci smo v šoli se zbrali,

Že septembra smo začeli z obnovo in hiteli,

so delavci že pridno garali.

vse do junija in dlje,

Učenci smo se učili,

komaj čakam na vse.

delavci pa veselili.
Delavci v roke so vzeli zlato lopato,
Delavci pridni so bili,

prinesli opeko in beton,

kljub kakršnemu koli vremenu.

da so sploh lahko začeli.

Ker novo in lepše sedaj bo,
vsi že srečni so.

Zdaj naša šola videti je lepa,
učenci smo veseli tega.

V šoli že zdaj je vse napeto
in v harmoniji dela prevzeto.

Eva Leskovar, 8. r

Vsi smo dobre volje,
zato ocene grejo nam na bolje.
Zelo smo veseli,
da prenovljeno šolo bomo imeli.

Andreja Guček, 6. r
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VILINČEK LOUIS

Bilo je lepo sončno jutro. Iznenada je zapihal močan sunek vetra in zavrtinčil pesek. Zaslišalo se je
škrabljanje in kriki osebe, ki je počasi prihajala iz vrtinca. Nenavaden človek se je po trdnem pristanku na
zadnjici počasi pobral in stresel svoja krila in si pogladil pričesko. Svoje svetle lase je imel razmršene in
njegov obraz je krasil nagajiv nasmešek ter iskrica v njegovih rjavih očeh. Vendar to ni bil navaden človek.
Bil je Louis oziroma tako imenovan vilinček Louis.
Začel se je razgledovati po okolici in njegov pogled je najbolj pritegnila stara velika stavba, ki je že močno
klicala po obnovi. Pohitel je nasproti zgradbe in ugotovil, da je prišel do šole. Z zanimanjem je obhodil
okolico in se odločil, da bo pripomogel k boljšemu zgledu ustanove.
Vzel je svojo čarobno palčko in pričaral nova okna. Začel je z vgradnjo oken, a je kmalu ugotovil, da sam
ne bo zmogel dela. Zato je poklical svoje prijatelje iz Vilinskega dola. Delavci oz. vilinci so vgradili okna v
našo šolo. Vsi so si navdušeno podali roke, da so si čestitali za uspeh. Vendar je šola še vedno delovala
dolgočasno. Louis se je zamisli in se določil, da bo naredil fasado, ki bo šolo poživila.
Vsi so bili veseli. Vilinček Louis najbolj, saj je končno dobil malo zlatnikov. Bolj kot so delali, več je
vilinček Louis zaslužil. In bolj kot je zaslužil, bolj je bil vesel.
Ampak, ker mu je šola dala toliko zlatnikov, jih ni imela toliko, da bi ga plačevala. Vilinček se je razjezil in
se odločil, da brez zlatnikov ne bo delal. Odločil se je tudi, da bo učencem pomagal, tako da bo uročil
učitelje. Začaral je šolo in vsi učitelji so začeli lebdeti v zraku. Vilinček Louis je pričaral kletko in vanjo ujel
učitelje. Vile iz Vilinskega dola so učile učence. Učenci so bili veseli in pri pouku jih nič ni skrbelo, zato
nihče ni poslušal, saj so vedeli, da bodo dobili vedno same petice, ki so bile na šoli odslej edina ocena.
Ana Belej Kovačič in Špela Dvorjak, 8. razred
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KAKO RASTE ŠOLA
Prvega septembra smo učenci razredne in predmetne stopnje pričeli s poukom. Ta teden smo bili zaprti v eni
učilnici, saj novi del šole še ni bil nared, da bi se že selili iz učilnice v učilnico. Zaradi tega so se selili
učitelji, mi pa smo ostajali v eni učilnici. Tako ni ostalo dolgo, saj smo 11. 9. 2014 prvič lahko šli po vseh
novih učilnicah- po našem novem prizidku. Od takrat naprej se selimo učenci in ne učitelji. Zdaj, ko je šola
večja in lepša, gremo še raje k pouku.
ANJA POSPEH, 6.A
Prva dva tedna šole sta bila čisto dolgočasna. Pouk smo imeli samo v eni učilnici, razen športne vzgoje, ki
smo jo imeli v telovadnici. V petek 6. uro nam je razredničarka naznanila, da se bomo v ponedeljek preselili
v nove prostore osnovne šole. Tega smo se zelo razveselili, zato smo z veseljem odšli pregledat novo šolo in
nove učilnice. Meni so se zdele zelo lepe. K srcu mi je najbolj prirasla učilnica za gospodinjstvo, ker je zelo
lepa in ima sodobno opremo. Sedaj se bomo verjetno lažje in še bolj učili v novih učilnicah na OŠ Antona
Aškerca v Rimskih Toplicah.
PIKA PENKO, 6.A
Ko sem prvič vstopila v prizidek, je še lepo dišalo po novem. Že zdaj vem, da se v teh učilnicah ne bom
počutila slabo. Komaj čakam, da se bo pouk začel v teh učilnicah. Res je prečudovito!
ANA GUČEK, 6.B
Novi del šole mi je všeč zaradi večjih učilnic, boljše opreme, lepših oken. Všeč mi je tudi barva sten in nova
fasada, ki poživi naša šolo. Vem, da se bom v teh učilnicah dobro počutil. Zelo je lepo!
MATEVŽ ROŽEJ, 6.b
Ko smo vstopili v prizidek in nove učilnice, sem se počutila, kot bi bila še enkrat prvošolka. Polna
pričakovanj in želja. Tako, da komaj čakam, da se bomo učili v novih učilnicah.
NIKA ŠPAN, 6.B
Šola je bila včasih šola za mravlje, zdaj pa je šola za velikane. Kako se je to zgodilo? Živel je znanstvenik,
ki je rad gradil, vendar ves čas mislil:>> Rimska šola je tako majhna, le kaj naj naredim, da jo povečam?<<
Nekega dne je ugotovil recept. Recept je bil:
-3 tovornjake zlata
-2 ščepca soli
-1 tovornjak prijateljstva
Le zakaj? Zato, ker je šola rasla od samega prijateljstva. Ja in zakaj vendar zlato? Zato, ker je prijateljstvo na
šoli zlato.
ALEKSANDER VRHOVŠEK, 6.A
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Naša šola ima že dolgo tradicijo, saj so v njej že dolgo gulili šolske klopi. Ker pa našo šolo obiskuje čedalje
več znanja željnih učencev, mora tudi šola rasti. Tako vsake toliko časa šola dobi novo podobo in nove
prostore. Tako bomo končno tudi mi sedeli v novih in večjih učilnicah. Dobili smo namreč lep in velik
prizidek k matični šoli. Nad učilnicami smo zelo navdušeni, saj je v njih mnogo več prostora.
STAŠ DOBERŠEK, 6.A

Novi del šole je bil zelo lep, ko vstopiš notri misliš, da vstopiš v nov del nebes! Če bi princese še kar
obstajale, bi celo šolo kupile za njihov grad. Zelo lepo je, barve se zelo ujemajo z naravo, cela šola je taka
kot velika cvetlica, lepa in čista.
LARISA LIPOVŠEK, 6. B

Naša šola bo končno odprla vrata novega prizidka, ki smo ga že težko pričakovali mi učenci in tudi učitelji.
Ko vstopiš vanj, te na ogled privabijo že barve na stenah. S prizidkom so vsi knjižni molji dobili večjo
knjižnico, ki jim bo omogočala branje skozi celo šolanje na naši šoli. Pridobili so tudi računalničarji, saj so
pridobili novo računalniško učilnico. Nova učilnica tehnike je končno dobila čisto nove zaželene
»mašinice«, katere naše fante že zagotovo zelo mikajo. V prizidku bodo lahko uživali vsi tisti, ki radi slikajo,
ustvarjajo, namreč čaka jih čisto nova likovna učilnica, iz katere lahko vstopimo vem in tam ustvarjamo
svoje umetnine. Vse to in še več. Upam, da bomo sedaj v novih in prenovljenih učilnicah lažje in še z večjim
zanimanjem spoznavali nove besede, likovne izraze, uporabo strojev in še in še. Prizidek je nov zagon in nov
korak naše šole.
VERONIKA NOVAKOVIČ, 6. B

Najprej, ko začnejo graditi šolo, morajo za gradnjo imeti dovoljenje. Nato postavijo temelje in začnejo
graditi. Z opeko na opeko postaja čedalje večja. Ko je pozidana in pokrita, se začnejo notranja dela, ureditev
prostorov, beljenje, napeljava, polaganje podov, uredijo tudi zunanji del in tako nastane šola. Z novim
prizidkom imamo tudi nove učilnice, likovno, tehnično, računalniško ter novo knjižnico.

ANDREJ GORIŠEK, 6.A
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Učenci naše šole so skozi vse leto sodelovali na različnih literarnih natečajih. Za svoje delo so dobili
priznanja in posebne nagrade. Pred vami je samo izbor nekaterih njihovih izdelkov.

TERMALNA VODA
Pred davnimi časi so se trije največji bogovi: Kronos, Zevs in Okean odločili, da s skupnimi močmi ustvarijo
zdravilno vodo, ki bo ljudi ozdravila bolezni. Ampak, ker je na skrivnosten način pripomogel s svojimi
močmi tudi Tanatos, bog smrti, je šlo precej stvari narobe. Uspelo mu je prekleti del vode za tistega, ki bi
odkril to prekletstvo, in ga želel odstraniti. Pri temu pa bi mu pomagali Kronos, Zevs in Okean.

Anabella je v hudi revščini s svojimi bolnimi starši in dvema starejšima sestrama živela v majhni koči. V
tistem času se je povsod govorilo o termalni vodi, ki ozdravi vsakega človeka s še tako hudo boleznijo.
Anabella je zato svoja starša želela odpeljati na ta kraj in ju ozdraviti. A ker ni bila prepričana, če voda res
deluje, je raje še naprej sama skrbela zanju. Pot do izvira termalne vode pa bi ju lahko tudi izčrpala. Sestri
Johana in Helena se nista ozirali na bolna sarša, zato sta sklenili, da sami pojdeta do te vode in jo prineseta
domov. Želeli sta svobodno zaživeti, brez obveznosti do staršev. Zato sta dekleti želeli, da starša čim prej
umreta in sta se pozanimali o učinkovitosti te vode. Vaška čarovnica je namreč znala delati zvarke, ki bi
vodo spremenile v strup, in tako bi Johana in Helena dosegli svoje načrte. Tiste nevihtne noči je Anabella v
sanjah zaslišala glas Atene, ki ji je govoril, naj gre čim prej po vodo z svojimi starši, ter ji namignila na
starodavno prekletsvo. Anabella je še isto jutro odšla na dolgo in naporno pot s starši. Kljub temu da ji je
Atena v sanjah namignila na zlo prekletsvo, Anabella ni razumela, zakaj je pri tem omenila njeni zlobni
sestri. Ko sta sestri videli, da Anabella odhaja, sta se urno podvizali in tudi onidve krenili na pot. Na poti je
Anabella vsak dan morala prečkati ovire, ki ji jih je postavil Tanatos. Kljub vsemu pa je Anbabella z velikim
upanjem in ljubeznijo do staršev po 7 dneh in 7 nočeh končno prispela. Tam pa je zagledala svoji sestri, ki
sta jo prestregli v nepravem trenutku. Johana in Helena sta s Tanatosom že govorili in mu naročili, da naj
ustavi Anabello na poti in ji prekriža načrte. Ker mu to ni uspelo, sta sestri morali sami poskrbeti za starše in
Anabello. Anabella je zdaj vedela, o čem ji je pripovedovala Atena v sanjah, in žal ji je bilo, da ni na pot
odšla že prej. Johana je zgrabila Anabello in jo želela utopiti v prekletem delu termalne vode, Helena pa je
isto poskušala storiti s starši. A bogovi, ki so to opazovali, so se takrat zavedali, da je za vse kriv Tanatos in
ga v istem trenutku uničili. Ko so vsi padli v vodo, se je učinek Termalne vode obrnil in za vedno pogubil
Johano in Heleno, ki sta morali še v posmrtnem življenju služiti 3 glavnim bogovom. Kaj pa se je zgodilo z
Anabello in z njenimi starši? Starši so ozdraveli in z Anabello še mnogo let, čeprav v reščini, živeli z veliko
radostjo in ljubeznijo, ki jim jo je naklonila boginja Atena.
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ODA IN VODOMEC
Na prelep sončen dan se je po Rimskih Toplicah sprehajala vila Oda.
Kot ponavadi si je prisrčno prepevala in plesala. Ko je prišla do Savinje in se hotela ohladiti, jo je
nemudoma ustavil mladenič. Bil je oblečen v modro, imel je svetle razkuštrane lase. Bil je zelooo umazan.
Vila ga ni hotela pogledati, tako je bil grd. Spregovoril je:«Sem princ Vodiomec in živim ob reki.princ
Vodomec.
Bil je fleten in moder. Rekel ji je, naj se ustavi, saj je ta voda zelo onesnažena. Oda se je nad tem zgrozila,
saj tukaj voda ni zgledala onesnažena. Sklenila sta, da jo bosta s skupnimi močmi očistila. Ko sta delala
načrte, ji je princ rekel, da mu je všeč. Oba sta za trenutek zardela, nato pa mu je še Oda izpovedala svojo
ljubezen do njega. Stopila sta bliže drug drugemu in se poljubila. Zanju je to bil poseben trenutek, ki ga nista
hotela nikoli končati in pozabiti. Skupaj sta bila nepremagljiva. Ko sta načrtovala načrt sta se držala za roke.
Kmalu sta odšla k Savinji. Iznenada se je pooblačilo in začelo deževati. Iz vode je izbruhnil vrtinec, ki je
postajal vse večji in večji. Nato se je iz vrtinca pokazal mračen obraz in rekel: Jaz sem mogočni Zlatorog in
nihče me ne more uničiti hahahaha. Princ Vodomec se je opogumil in rekel: Res je da si mogočen, vendar te
nekaj le lahko uniči. Zlatorog je mračno pogledal in rekel: Kdo? Oda mu je glasno odgovorila: Ljubezen.
Moja in Vodomčeva ljubezen te lahko premaga. Zlatorog se je samo smejal in bil brez besed. Oda in
Vodomec sta se spogledala in prijela za roke, bila sta popolno prepričana, da jima bo uspelo. Potem sta
začela ponavljati besede, ki jih Zlatorog ni prenesel. Borila sta se do konca in Zlatorog je rekel, da še nikoli
ni videl take ljubezni, nato pa je zajokal in umrl. Oda in princ sta bila presrečna saj je Savinja spet bila čista
in pitna. Ustvarila sta si skromen dom in srečno družino. Tako so vsi živeli srečno do konca svojih dni in
nikoli neveš če sta še danes tam.
Zala in Andreja, 7. b

Kapitanov dnevnik
Nekega jutra je neka deklica na podstrešju našla knjigo. Na njej je pisalo: ''Last kapitana Alberta
Percivala''. Ni se ji sanjalo, kaj počne tako stara knjiga na njenem podstrešju, a ker se ji je zdelo zanimivo,
je knjigo odprla in začela brati:
Četrtek, 28. maj
Danes zjutraj smo odpluli na dolgo plovbo do Kitajske. Mislili smo, da bomo hitro zaključili potovanje, ker
se je pričel strašen vihar. Žvižgalo je kot v peklu, sunki vetra so vsakič znova zamajali ladjo, da se je obrnila
na bok in se nato zopet čudežno vzravnala, oblaki so se podili s strašansko hitrostjo tik nad morjem, v sivini
nisi videl pred seboj niti dlani; lilo je kot iz škafa, dežne kaplje so postajale debele kot jabolka in hruške, da
so te tolkle po obrazu in je bilo telo polno modric.
Nenadoma je nastalo zatišje, dež je hipoma prenehal, na nebu se je razsvetlilo, čudna rožnata svetloba se je
zableščala, kot da bi se velikanski rožnati kremen pojavil nad ladjo. Nikomur se ni niti sanjalo, kaj bi to
lahko bilo. Izkazalo se je, da je padli angel. Vzel sem ga pod streho svoje kabine, a se mojim mornarjem ni
zdelo pametno, saj so mislili, da padli angel prinaša nesrečo in da te ta nesreča v šestih dneh pokoplje. Rad
imam izzive, zato sem šel stavit z enim mornarjem, da me ne bo pobralo v šestih dneh.
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Petek, 29. maj
Novo, sveže jutro sredi Tihega oceana. Angel še kar spi. Mogoče zaradi vsega ruma, ki sem mu ga zlil po
grlu. Upam, da bo preživel. Danes so nas napadli gusarji in mi pobili nekaj mornarjev. Na srečo so se
ustrašili angela in zbežali, ker so mislili, da prinaša nesrečo. Seveda nisem nasedel tem vraževercem. Na
ladji razsaja morska bolezen. Na glavo mi je padel velik kup ptičjega iztrebka. Mornarji so se smejali kot
nori. Trajalo je kar nekaj časa, da sem si spravil ptičje govno iz čepice. Če ne drugega, mora biti kapitan
lep.
Sobota, 30. maj
Danes se je razbesnela še ena nevihta, ki traja že cel dan. Valovi so višji kot gore, voda bolj divja kot najbolj
divji mustang na zahodu, oblaki sivi kot pepel. Ladjo komaj še držimo v enem kosu, ker se maje, kot se še ni
nikoli. S krova je pometlo tri mornarje. Iskali smo jih, a ni bilo haska. Mornar v podpalubju se je uprl.
Moral sem ga kaznovati s šibanjem. To bom storil, ko bo lepše vreme. Hitro moram nazaj na delo, da ne bo
zunaj še večji kaos.
Nedelja, 31. maj
Končno se je nevihta polegla. Nebo je spet čisto in voda mirna. Videli smo jato kitov, ki so plavali vzporedno
z nami. Zraven smo videli veliko morskih deklic. Vem, da nam na kopnem ne bodo verjeli. Enega mornarja
je pograbilo, da bi šel jahat kita. Nisem mu dovolil, a je vseeno skočil. Njegove zadnje besede so bile:
''Jiiiiihaaaa kitek!!!''. Razkosale so ga morske deklice. Na kopnem mi zdaj sploh ne bodo verjeli.Še en
neprijeten opravek sem imel. Bičanje. Tega ne delam rad, a kazen je kazen. Bič sem dal v roke
najšibkejšemu mornarju in mu naročil, naj ga zavihti trikrat. S težavo sem gledal in poslušal švistenje biča
in stok mornarja. Kje je zdaj ta angel, da bi pomagal?
Spi. Spet preveč ruma.
Ponedeljek, 1. junij
Morska bolezen se me je prijela. Slabo mi je in sili me na bruhanje. Verjetno zaradi majanja ladje. Ali pa je
morda kriv rum? Ne smem pokazati te slabosti svojim mornarjem. Ah, kaj! Ponesreči sem pobruhal svojega
mornarja. Morda se zdaj kopa v morju, ali pač. Spet so nas napadli gusarji. Jaz pa se komaj držim na
nogah! Ampak nas niso napadali dolgo. Le zakaj? Nekaj dolgega plava ob ladji. Podobno je velikemu
morskemu psu. Z mornarji smo ga poimenovali MEGALODON. Tu je odgovor. Zelo počasi in težko se
premika. Ima v trebuhu morda …? Grozen zaključek dneva.
Torek, 2. junij
Danes sem doživel in preživel rahlo srčno kap. Jutri naj bi me pobralo zaradi angela. Rahlo me je strah,
ampak jim vseeno ne verjamem. Zato sem angela vrgel v vodo megalodonom. A ga niso požrli. Ko sem videl,
kaj se je zgodilo, me je postalo še bolj strah. A megalodoni še kar vztrajajo ob naši ladji. Upam, da se nam
ne bo zgodilo isto kot piratom. Ampak jutri je nov dan in vse je mogoče (na žalost). No, če me jutri pobere,
bom tole napisal tistemu, ki to bere: ali so nas požrli megalodoni ali so nas razkosale morske deklice ali pa
smo šli rakom žvižgat (to pomeni: umrli). Kdorkoli bere to, naj ve, da se Albert Percival ne pusti kar tako,
saj je preživel že tisoče morski bolezni, sedem srčnih kapi in napad megalodonov (bom preživel… upam).
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Sreda, 3. junij
Tako sem srečen kot še nikoli!!! Današnji dan se končuje, in ja, preživel sem napad megalodonov!!! Jaz sem
car!! Najbolje, da kar grem pobrat stavo. Pa še angela vzamem s sabo. Postala sva prijatelja, saj angeli
odpustijo vse. Celo to, da jih vržeš v morje!
Kapitan Albert Percival je zavil dnevnik v nepremočljivo krpo, ga pospravil v škatlo in jo zaprl ter zaklenil.
P.S.
Tole je zapis mornarja, ki so ga našli naplavljenega na samotnem otoku. V rokah je držal zaklenjeno škatlo.
Ko je kapitan stopil skozi vrata kabine, pa je videl gromozanskega lignja, ki je napadal ladjo. Pomislil je, da
je to njegov konec. In je res bil. Končal je v lignju, ki je razbil njegovo ladjo na koščke. Nekateri mornarji so
končali tako kot kapitan, meni pa je morje tokrat prizaneslo.
Mornar je škatlo prodal najboljšemu ponudniku. Izkazalo se je, da je bil ta bogataš Hubert Percival,
kapitanov brat. Ta je dnevnik spravil na podstrešje, kjer ga je čez dvesto let našla Hubertova praprapra
vnukinja, ki ta dnevnik ravno zdaj bere.
Nik Matek, 7.b

Zgodba je na republiškem natečaju Bodi pisatelj uvrščena med 10 najboljših zgodb. Učenec Nik Matek je
dobitnik priznanja s posebno omembo.

PRVI LOV NA SKUŠE
Prihajal je konec jeseni. Dnevi so se krajšali, noči pa daljšale, saj se je vse bolj bližala zima. V Skandinaviji
je to pomenilo, da se morajo dobro pripraviti na to, da bodo za nekaj mesecev ostali pod snegom in ledom.
Začenjal se je lov na skuše.
Sveinn je odraščal na Norveškem. Tam se s petnajstimi leti vsi fantje preizkusijo v lovu na skuše. Ta čas je
prišel tudi za Sveinna, saj je prejšnji teden dopolnil petnajst let. Oče mu je večkrat pripovedoval, kako je z
ostalimi ribiči po več dni čakal na jato teh srebrnkastih rib, da so lahko nahranili svoje družine. Že večkrat je
videl skušo, saj jih je njegov oče večkrat prinesel domov, še posebej pozimi, ko ni bilo druge hrane. Riba se
mu je zdela lepa, saj je bila po hrbtu modro-zelena s tigrastim vzorcem. Spominjala ga je na žival, ki jo je
nekoč videl na šolskem izletu, ko so odpotovali v Nemčijo v živalski vrt. Tam je videl tigra in žival mu je
bila tako všeč, da je svojo sobo polepil s slikami in plakati tigrov, začel pa je zbirati tudi figure te velike
mačke.
Čeprav se je riba precej razlikovala od živali, ki jo je tako občudoval, se mu je zdela tako lepa, da je strgal
slike tigrov s sten in nanje nalepil slike, na katerih so bile ribiške ladje ter jate skuš, nad posteljo pa je
prilepil sliko s svojim očetom, ki je v rokah držal največjo skušo, kar jih je Sveinn videl. Po tistem je začel
odštevati dneve in čakal na dan, ko bo tudi sam lahko lovil te veličastne ribe.
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Teden dni pred začetkom lova je Sveinnov oče prišel domov prej kot po navadi, s seboj pa je prinesel polno
torbo, iz katere je gledala ostra konica in Sveinnu se je zdelo, da bi to lahko bila harpunina puščica, s
kakršno so lovili skuše. Postal je še bolj neučakan, saj je to pomenilo, da mu bo oče razložil vse o lovu na
skuše. Težko pričakovani dan pa se je vse bolj bližal. Na mizi so se znašli vsi pripomočki in naprave, ki jih
je uporabljal njegov oče. Napravo za napravo je oče jemal v roke in sinu razlagal, za kaj se uporabljajo.
Pri vsakem predmetu in napravi je oče preverjal, če si je sin vse zapomnil. Predvsem pa se mu je zdelo
pomembno, da je Sveinn razumel, da so vse naprave lahko tudi zelo nevarne.
Sveinna pa je seveda najbolj pritegnila harpuna, ki je bila tudi najbolj nevarna. Slišal je zgodbe o ribičih, ki
so lovili s tmi nevarnim orožjem. Puščica, ki jo ribič ustreli v ribo, je z vrvjo povezana s harpuno in če
ribičem ne uspe povleči ribe na krov, jih ta povleče čez krov. Nek ribič, Haldor, je ulovil tako veliko skušo,
da je šest mož ni moglo zvleči na krov ladje, na koncu pa je Haldorja potegnila za sabo v morje. Še danes naj
bi ga riba vlekla po morju in strašila ribiče. Sveinn ni verjel zgodbi, ker je dobro vedel, da z njo strašijo
otroke, da se sami ne bi potikali preblizu vode. A temu, da lahko res velika riba zvleče odraslega človeka
čez krov, je verjel ,saj so se ribiške ladje pogosto vračale brez nekaterih ribičev. Tako je umrl tudi njegov
stric Gymir in Sveinnov oče si je nato prizadeval ujeti to skušo v spomin na svojega brata. To mu je tudi
uspelo in fotografija strica in skuše visi nad Sveinnovo posteljo.
Težko pričakovani dan je končno prišel in Sveinn se je že na vse zgodaj pripravljal na lov. Mama mu je
pripravila lahek zajtrk, suh kruh in sir ter mleko, da mu na morju ne bi bilo slabo. Oblekel si je debela
volnena oblačila in obul gumijaste škornje. Nato pa se je z očetom odpravil v pristanišče, kjer ju je čakal
Visoki val, ribiška ladja Sveinnovega očeta. Čez nekaj časa so se prikazali še ribiči, ki so mu pomagali pri
lovu. Sveinn je kot enakopravni član posadke dobil vodoodporni plašč, ki ga bo ščitil pred mrazom in vodo.
Ob zori so se končno odpravili na morje in Sveinna je razganjalo od pričakovanja lova na skuše.
Sveinnov oče je ladjo usmeril na najboljše lovišče skuš, Sveinnu pa je dovolil, da je krmaril. Medtem mu je
razlagal, na kaj naj bo pozoren, ko gre na lov. Sveinn ga je le delno poslušal, saj je prvič v življenju lahko
krmaril ladjo. Po uri vožnje so prispeli na lovišče, kjer so ribiči v morje vrgli kovinske vrše, ki so jih pritrdili
na plovce ter mrežo, ki so jo nato vlekli po morju. Sveinn jih je pri tem pozorno opazoval, saj bo od
njegovega znanja o lovu nekoč odvisna njegova družina. Čez nekaj časa so se vrnili k vršam , vendar so bile
večinoma prazne, le zadnja je bila do polovice polna. To je bil bolj slab ulov, zato so še enkrat namestili
vrše, tokrat drugje. Dvignili so tudi mrežo, ki je bila še kar polna, vendar ne dovolj. Še enkrat so jo vrgli v
morje in jo vlekli za sabo, ulovljene ribe, med katerimi je bilo veliko skuš, pa so zaprli v skladišče pod
palubo. Vendar jim sreča ni bila naklonjena, saj so bile vrše in mreža bolj prazne kot polne. Zato je Sveinnov
oče usmeril ladjo malo dlje od lovišča in tam so spet poskusili srečo.
Nebo je postajalo vse bolj oblačno, a oblaki so bili sivi in grozil jim je strašen vihar. Sprva je le lahno pršelo
in tega ni nihče opazil, saj bi to lahko bile morske kaplje, ki so pršele na krov. Kar naenkrat pa je grozno
zagrmelo. Pričel se je strašen vihar. Žvižgalo je kot v peklu, sunki vetra so vsakič znova zamajali ladjo, da se
je obrnila na bok in se nato zopet čudežno vzravnala, oblaki so se podili s strašansko hitrostjo tik nad
morjem, v sivini nisi videl pred seboj niti dlani; lilo je kot iz škafa, dežne kaplje so postajale debele kot
jabolka in hruške, da so te tolkle po obrazu in je bilo telo polno modric.
Nenadoma je nastalo zatišje, dež je hipoma prenehal, na nebu se je razsvetlilo, čudna rožnata svetloba se je
zableščala, kot da bi se velikanski rožnati kremen pojavil nad ladjo.
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Bilo je čudovito. Strmeli so v čudovito svetlobo in za nekaj časa pozabili, da so njihove vrše prazne. Da
bodo njihove družine lačne. S težavo so odvrnili oči od te lepote in pogled razočarano usmerili k vršam.
Oh, kaj takega! Vrše so bile tako polne, da niti ene ribe ne bi spravili več noter. In tudi mreža je bila nabito
polna. Tako so lahko napolnili skladišče do roba pa tudi na palubo so spravili toliko rib, kolikor prostora so
našli. Sreča jim je bila naklonjena, saj so opazili, da so v večini skuše.
Sveinn je moral delati, kot da bi že bil pravi ribič, saj je bilo rib preveč. Bili so zelo srečni, saj je bil ulov
uspešen, pa tudi vihar ni potopil ladje. Ker je bilo rib dovolj, so po radiu poklicala ostale ribiče, Sveinn pa se
je z očetom vrnil v pristanišče. Tam so raztovorili ribe, ki jih bodo posušili za zimo. Sveinn je ostal in
počakal na ostale ribiške ladje. Ko se je vrnila še zadnja, je ugotovil, da so vsa njihova skladišča polna do
roba. Bil je vesel, saj bo dovolj hrane, ko pride zima. Bil pa je tudi vesel, saj je bil njegov prvi lov na skuše
uspešen.
Mornarji so modrovali, čemu se je toliko rib ulovilo v mreže. Še bolj jih je begala čudovita svetloba. Če so
še tako razmišljali, niso našli pametne razlage. Le Sveinnov oče je pripomnil:« Nisem si mislil, da mi lahko
Gymir pomaga še po smrti.« In tako je bila zgodba zanj, ki je bil zelo redkobeseden, zaključena.
Sveinn je vzel skušo, da bi jo doma pokazal mami. Spotoma je občudoval njen tigrasti vzorec. Ugotovil je,
da je riba bolj podobna tigru, kot si je mislil. »To bi lahko bil skandinavski tiger,« je na glas rekel ribič
Sveinn.
Tjaša Videc, 9.b

Torta presenečenja
Na žalost me še nihče ni presenetil z rojstnodnevno torto in tudi ne poznam nikogar, ki se bi mu to zgodilo.
Starši ponavadi vprašajo otroke, kakšno torto si želijo. Otroci jim vedno torto opišejo do potankosti: kakšna
mora biti (okrogla, trikotna …), kaj mora biti na njej (letalčki, mucice, psički, gasilec…), kakšnega okusa
naj bo (čokoladna, jagodna, višnjeva, lešnikova…), kakšen obliv naj bo na njej in še bi lahko našteval.
Želim si, da bi se tudi meni kdaj to zgodilo, a dobro vem, kdaj imam rojstni dan in tudi ne bi bil
presenečen, ampak prej jezen, ker bi se ves dan do mene vsi obnašali, kot da me poznajo in ne vedo, kdaj
imam rojstni dan, popoldne pa bi me radi presenetili z zabavo. Ne bi jim uspelo.
A si vseeno želim takšnega dne, saj bi občutil ta občutek presenečenja. Ta občutek sreče in zastajanje diha
ob pogledu na prečudovito torto.
Če zaprem oči, si jo zlahka predstavljam. Velika in okrogla, rjava, čokoladna. Oh, ta slastna čokolada!
Čokoladni biskvit, mehek in sladek. In vmes krema – čokoladna, seveda. Ki pa mora biti kremasta, da se
topi na jeziku in brbončice uživajo. Oblita pa, ja, oblita s čokolado. Temno in gladko. Po njej pa se igrivo
spogledujejo pisane drobtinice – rjave, rdeče, bele, zelene. In še nekaj ne sme manjkati – moje ime.
Napisano z velikimi črkami. Da se ve, da je moja, da je zame.
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Enkrat sem bil na rojstnem dnevu moje sošolke. Njena mama je spekla odlično torto. Bila je čokoladna, a
posebnega okusa. Moja mami ji je rekla, naj ji da recept, da bo tudi ona poskusila. Rahlo smo dvomili, da bi
bilo to mogoče. Dva tedna pozneje je moja mama res spekla enako torto, ki je bila podobna sošolkini.
Nekaj časa smo vsi zrli vanjo in kar nismo mogli verjeti, da je mamici uspela takšna mojstrovina. Bila je
okrogla, oblita s temno čokolado, posuta s pisanimi mrvicami in okrašena s smetanovimi volančki. Na njej je
pisalo: Vse najboljše, dragi Nik.
Nimam pojma, kaj je dala v njo, a bila je istega čarobnega okusa kot torta izpred dveh tednov. Čista
harmonija okusov čokolade, banane, višenj in smetane. Biskvit ravno pravega kakavovega okusa se je kar
topil v ustih. Vsak grižljaj je bil svojevrsten kulinarični občutek, ki je kar klical po naslednjem grižljaju.
V bistvu sploh nisem pričakoval, da bo mami uspelo speči tako čarobno torto. Iz srca sem pohvalil mamico,
da ji je uspelo speči ta božanski desert.
In čeprav nisem imel rojstnega dne, je bil dan tako lep, kot bi ga imel. In to sta zakrivili moja mami in njena
čudovita torta.
S torto lahko polepšamo čisto navaden dan in ta postane čaroben, ne, čokoladen. Mljack!

Nik Matek, 7.b

TORTA PRESENEČENJA
»Jutri imam rojstni dan!!!«sem na ves glas kričala v šolski učilnici. Takrat sem bila stara 7, no, skoraj 8 let.
Ko je učiteljica prišla v razred, me je najprej grdo pogledala, ker je na hodnik slišala moje vpitje, ampak
kasneje se je omehčala. Povedala sem ji, da bom jutri praznovala rojstni dan in jo vprašala, če bi lahko nekaj
dobrot prinesla še v šolo. Učiteljica je z veseljem privolila.
Ko sem prišla domov, je mami zame pekla rojstnodnevno torto. Vedno je spekla zelo dobro torto, zato sem
od nje pričakovala najboljšo. Iz radovednosti sem jo vprašala, kaj mi bo prinesla za darilo. Rekla mi je, da je
to skrivnost in da jo bom jutri odkrila. Komaj sem že čakala na naslednji dan.
Končno je le prišel ta slovesni dan. Zjutraj sem v šolo prinesla različne sladkarije, popoldne doma pa smo
imeli praznovanje, na katerega so bili povabljeni vsi moji sorodniki. Imeli smo manjšo pojedino.
Ko se je stemnilo, je na vrsto prišla rojstnodnevna torta. Na zunaj je zgledala zelo lepo. Bila je okrogla,
bela in zelo pisana. Beli obliv je bil gladek, okrog in okrog pa je bil venec iz smetane roza barve. Na vrhu je
bila slika, ki je prikazovala našo družino na morju. Ob strani pa so bili roza cvetovi, ki so kar klicali k jedi.
Seveda je bila tudi svečka, ki je stala sredi mojega imena. Bila sem ponosna na svojo torto in sem se z
veseljem fotografirala. Pihala sem v svečko enkrat, dvakrat, trikrat .. . Potem pa so gostje začeli vzklikati:«
Nehaj se spakovati! Torto bi radi poskusili!«
Vzela sem nož, ki ga je mami namočila v vročo vodo, in zarezala. Za trenutek sem se ustavila, pogledala v
fotografski objektiv in se nasmehnila.
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Ko pa sem nož porinila globlje, se je zgodilo nekaj strašnega. Namesto da bi odrezala raven kos torte, se je
pod noževo konico začelo cediti. Krema se je razlezla po podstavku in začelo je kapljati na mizo. Hitro sem
jo začela pobirati in dajati na krožnik, a mi ni najbolj uspevalo. Testo je bilo čvrsto, krema pa se očitno ni
dovolj strdila. Z nožem v vzdignjeni roki in z obrazom presenečenja sem strmela v mami. Fotografski aparat
je škljocal in zabeležil tako trenutke sreče kot tudi trenutke začudenja in nemoči. Vse to je bilo na mojem
obrazu.
Vsi sorodniki so se začeli na polno smejati. Mamico pa je bilo še najbolj sram, ker je to torto spekla. Bila je
rdeča v obraz in se ji dogodivščina ni zdela niti malo smešna.
To je res bila torta presenečenja. Ker ta torte ni bilo mogoče lepo narezati, sem predlagala, da jo pojemo kar
z žlico. A mami ni bila za to. Hitro je poklicala prijateljico in prinesla je novo torto, ki se je lepo rezala.
Ko so vsi odšli, sem začela odpirati darila. Vsa so bila zelo lepa in zanimiva. Od mamice pa ga nisem našla,
zato sem jo vprašala: » Mami, kje pa je tvoje darilo zame?« Odgovorila mi je:« Torta je bila moje darilo
zate. Tako zelo sem se potrudila.«
Bila sem užaljena pa tudi vesela, saj sem se pri mamičnem darilu še najbolj nasmejala.
Pozno zvečer sem bila žejna in sem se v temi odpravila v kuhinjo. Bila sem nemalo presenečena, ko sem
videla, da gori luč nad mizo. Še bolj pa sem bila presenečena, ko sem videla mamo in očeta, ki sta vsak s
svojo žlico zadovoljno jedla mojo torto presenečenja.
Vzela sem žlico in se jima pridružila. Priznam, da je bila mamina torta bolj okusna.
Tudi tort ne ocenjuj zgolj po zunanjem videzu. V notranjosti se skriva lepota – ne, sladkost čokoladnosadnega nadeva.

Iza Verbovšek,7.b
Najboljša torta na svetu
Rada se spominjam svojega desetega rojstnega dne. Takrat sem namreč poskusila najboljšo torto na svetu.
Torte nisem pričakovala, saj nobeden v moji družini ni sladkosned. Razen mene, seveda.
Spomnim se, da sem sedela za mizo in se pogovarjala s sorodniki. Pravkar smo pojedli okusno pripravljen
narezek in kuhala se je kava.
Naenkrat so vsi utihnili. Pogledala sem proti vratom in zagleda mamo. V roki je držala pladenj. Na njem pa
– prečudovita torta. In to ne kakršnakoli torta. Bila je nenavadna, saj je bila v obliki zvezde.
Na pogled je bila čudovita. Bila je oblita z jagodnim prelivom svetle rožnate barve, na katerem so bile s
smetano izdelane snežinke. Nekatere so bile večje, druge spet manjše. Bile so različnih oblik in postavitev.
Čisto v sredini pa je bil sladkorni preliv, v obliki velike gore snega, ki se je bleščal ravno tako kot sneg.
Poleg snežne gore je bila iz sladkorja narejena zasnežena hišica. Bila je izdelana tako, da so se videle vse
malenkosti, okna pa so bila pobarvana tako, kot da je v hiši luč. Ko sem pogledala to umetnino, sem ostala
brez besed. Šele nato sem zagledala drevo, ki je bilo oblito s peno, da je bil vtis, kot da je zasneženo.
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Stopila sem malo nazaj, da sem jo videla v celoti. Res je bila imenitna na pogled.
Bila sem nekje med jokom in smehom. Mami sem bila hvaležna, saj sem vedela, da je to presenečenje
pripravljala kar nekaj časa. Pa nič nisem posumila.
Komaj sem že čakala, da jo lahko poskusim, saj je bila že na pogled zelo okusna. Po drugi strani pa mi jo
je bilo škoda uničiti. A je želja po okusu po sladkem zmagala. Z veseljem sem zarezala vanjo in si vzela
prvi kos. V notranjosti so se izmenjavale različne barve: rumena, roza, bela. Čisto moje barve.
Vedela sem, da jo je mama delala zame, kar so dokazovale barve. In dišala je po jagodah. Gozdnih jagodah,
ki sem ji jih velikokrat prinesla iz gozda.
Torta je omamno dišala po gozdni jagodi in vaniliji. Na vilico sem napičila majhen košček in ga pojedla.
Okus je bil res neverjeten. Najprej sem okusila smetano, ki se mi je kar stopila v ustih. Nato je prišel na
vrsto čudovit jagodni okus. Zazdelo se mi je, da se sprehajam po gozdu in zobam pravkar nabrane gozdne
jagode. Vanilija je samo dopolnila ubranost okusov. Torta je bila zelo sočna in sladka, a ne presladka.
Seveda smo se mlajši prepirali, kdo bo pojedel hiško, pa drevo , … . Prednost sem imela seveda jaz, saj
sem bila slavljenka. Odločila sem se za drevesno krošnjo, ki je imela rahel okus po limoni. Ostalo sem
prepustila drugim.
Ko sem pojedla prvi kos, sem se takoj lotila drugega, nato pa tretjega. Verjetno bi pojedla tudi četrtega, če
torte ne bi delila z gosti.
Mamo sem vprašala:«Od kod ti ideja, da mi prineseš torto?« Nasmejala se je in rekla:«Spomnila sem se,
kako navdušeno si govorila o torti, ki si jo jedla na Janini zabavi. Pa sem te presenetila.« »Res si me, mami.
Čudovita torta presenečenja je bila. Hvala ti.«
Tina Šmerc, 9.b
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DOGAJALO SE JE … veeeliko DOGAJALO SE JE … veeeliko DOGAJALO SE JE …..
ENA KNJIGA IN VEČ KOT 100 ROK
Velikokrat vzamemo knjigo v roke in gremo z njo v posteljo, na vrt, v skrit kotiček … in z njo in ob njej
uživamo. Zgodi pa se, da več rok seže po eni sami knjigi. In to kar 140 rok in več! Kaj pa potem? Ja,
potem je pa to najbolj vesel dogodek na Osnovni šoli Antona Aškerca Rimske Toplice.
V sredo, 17. septembra, na dan zlatih knjig, so vrtičkarji vrtca Ostržek, učenci naše šole in nekaj krajank
oblikovali knjižno verigo od stare knjižnice do nove. Knjige so potovale iz roke v roko. Marsikateri vrtičkar
in učenec prvega razreda je zaustavil knjižno pot, saj se je zatopil v zgodbo zanimive slikanice. A so ga kaj
hitro opomnili in knjiga je romala naprej in našla svoj prostor na polici v novi knjižnici.
Bilo je veliko smeha, malo težav s prekinjanjem verige, a so učiteljice in tovarišice iz vrtca priskočile na
pomoč.
Naslednjo verigo pa so sestavili učenci višjih razredov in delo je potekalo kot po tekočem traku.
Čeprav se je slišalo:«U, poglej, tole knjigo pa morš prebrat. Je super!«
«A si vedel, da je ta knjiga tudi v naši knjižnici. Še sreča, da je nova knjižnica večja in bolj pregledna. Bom
marsikaj našel tam,« je komentiral Andraž.
Tako je vsaka od 8500 knjig romala iz roke v roko, bila pregledana, pobožana, včasih malo polistana in
postavljena na svoje mesto.
Ja, bil je res vesel dan, ker smo z novim prizidkom pridobili lepo, novo, svetlo učencem in delavcem šole
prijazno knjižnico. Nanjo smo čakali dolga leta.
In ko bomo naslednjič vzeli knjigo v
roke, se zatopili v svet domišljije,
pomislimo, da je prav to knjigo
prijelo več kot 100 radovednih in
pridnih rok. To pa ni kar tako. Tako
knjigo pa je res vredno vzeti v roke.

Iz rok v roke – pa je nova knjižnica
polna knjig.

IZVEDLI smo projekt Tabor Skriti zaklad – S knjigami sanjamo prihodnost
36

RIMSKI VRELEC

NOČ BRANJA
Mame so bile osuple, ko smo jih vprašali: »Ali lahko v petek, 10. aprila, prespimo z vsemi 26 sošolci?«
Mame so začudeno vprašale: »Kaj, s toliko sošolci? Kje? Kdaj?« Takrat nam je bilo jasno, da jim moramo
povedati vse, od začetka do konca o noči branja.
Sprva so bile malce negotove, ali nam lahko zaupajo, ampak so nam kasneje dovolile, da smo noč preživeli v
šoli. Vsi smo se zelo razveselili in nestrpno pričakovali magično noč.
Najprej smo se nadarjeni učenci zbrali v jedilnici, kjer smo spletli pajkovo mrežo. Nato smo se zapodili v
telovadnico, kjer smo si priborili mesto spanca. Tako smo se s skupnimi močmi prebijali skozi labirint
množice, ki je imela pred očmi isti cilj kot mi, spati na mehki blazini.
Pa še ni bil čas za branje in druženje v soju lučk.
Nasmejali smo se ob ogledu gledališke predstave Striptiz naše razredničarke, ki so nam jo predstavili čalni
KD Zidani Most, nato pa smo morali »preživeti« še okroglo mizo o poklicih. Dogajanje je popestril Matjaž
Knez, ki je razložil, kaj pomeni biti producent na radiu.
In potem končno – nočno branje! Ja, kaj pa je to? Škrebljanje in zvončkljanje v temi in potem se pojavi
hecno oblečen možic s končasto kapo. Ja, seveda, palček Bralček! Posedel nas je v krog na sredo
telovadnice in začela se je pridiga o nakupovanju, nepospravljanju, razvajenosti … Le kam je šel tisti
prijazni palček izpred nekaj let, ki je bral lepe pravljice s srečnim koncem?

Vse je zašumelo,
zaropotalo in potem,
potem se je
vse umirilo.
Seveda, saj smo zaspali. Nekateri smo imeli še prižgane luči, naše veke pa so
počasi lezle skupaj.
Jutro je pregnalo temo in čakal nas je nov dan, posebno zanimiv dan –EKO dan.
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PESEM LEDU IN OGNJA
Roman Spopad Kraljev iz zbirke Pesem ledu in ognja je napisal ameriški romanopisec in scenarist George R.
R. Martin. Avtor je v zgodbo vpletel tako humor kot dramatiko. V zgodbi lahko zasledimo tudi podobnosti s
srednjim vekom, in čeprav se njegov domišljijski svet razlikuje od resničnosti srednjega veka, je avtor
razlike dobro vključil v zgodbo, tako da se zdi, da njegov svet resnično obstaja. Knjiga Spopad Kraljev je
leta 2012 izšla pri založbi Mladinska knjiga in je druga iz zbirke Pesem ledu in ognja. Prevedel jo je Branko
Gradišnik. Avtor je odlično prikazal like zgodbe s pomanjkljivostmi in njihovimi težavami tako, da se zdi,
da so resnični. Likom je dal tudi izvirna imena, kot so Cersei, Jon in Tyrion ter Theon. Avtor je delo razdelil
na poglavja, in sicer tako, da vsako poglavje prikazuje življenje ene od glavnih oseb.
Zgodba govori o usodi družine Stark, varuhov Severa. V drugem delu Spopad Kraljev izvemo, kako se je
začel boj med petimi kralji v kraljestvu Zahodnje. Lannisterji so ubili Eddarda Starka, njegovo hčerko Sanso
pa obdržali v jetništvu, kjer ji je namenjeno poročiti se s kraljem Joffreyem, ki je začel vladati po sumljivi
smrti svojega očeta. Vendar pa preko kralja vlada njegov stric Škrat, ki je veliko bolj pretkan in iznajdljiv,
kot so mnogi mislili. V Zahodnjem pa skušata svojo vladavino uveljaviti tudi brata pokojnega kralja, Kralj v
Visokem vrtu in Kralj na Ozkem morju. Na Severu poskuša svoje ozemlje zavarovati Robb Stark, sin
Eddarda Starka, ki se okliče za Kralja na Severu. Čeprav je še vedno le deček, uspešno brani Zimišče in
ozemlja svojih podanikov, dokler ga ni primoran zapustiti, da bi se spopadel z Lannisterji. Takrat Zimišče
zavzame Theon Železnorojeni, ki je bil nekoč Robbu kot brat. Tam najde Brana, mlajšega brata Zimiškega
kralja, ki je zaradi padca hrom, pa vendar mu to prinese prednost. Še bolj je povezan s svojim krvovolkom
Poletjem, ki ga varuje in je eden od šestih krvovolkov, ki so jih za varuhe dobili otroci Eddarda Starka in
njegov pankrt Jon Sneg, ki dobi belega volčiča z rdečimi očmi. Ta se pridruži Nočni straži, kjer je poveljeval
njegov stric, dokler ni izginil.
Če mislite, da je to vse, se motite! Kajti igro za prestol se vplete skrivnostna mati zmajev Targaryenka,
Daenerys.
Knjiga je najbolj zanimiva tistim, ki imajo radi fantazijsko literaturo, veliko užitka pa bo prinesla tudi vsem,
ki jo bodo vzeli v roke. Knjiga je, vsaj meni, zelo zanimiva. Ob tej knjigi se boš tako nasmejal, kot tudi
razjokal. Roman ima tudi zelo pomembno sporočilo, ki ga je avtor skrbno vpletel v zgodbo. Sporoča, da se
je treba boriti za tisto, kar ti je drago, družino, prijatelje, dom, ljubezen, ki pa je prav tako uničujoča kot
osrečujoča.
Ob branju te knjige sem neizmerno uživala. Knjigo priporočam vsem, ki so starejši od 12 let, saj lahko
zasledimo tudi manj primerne izraze, saj je knjiga namenjena bolj odraslemu delu bralcev. Mnogi ste
verjetno že slišali za serijo Igra prestolov, ki je posneta po zbirki Pesem ledu in ognja, katere scenarist je
prav tako George R. R. Martin. Pa veliko užitka ob branju ali ogledu serije.
Tjaša, 9.b
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KRIVE SO ZVEZDE
(JOHN GREEN)
Knjiga Krive so zvezde je zgodba, ki je pred kratkim obnorela svet in ganila mnogo ljudi. Zgodba je zelo
žalostna, realistična in sodobna. Glavna junaka sta Hazel Grace in Augustus. Oba sta zbolela za rakom.
Hazel je imela raka na pljučih in mora zato s seboj vedno nositi jeklenko s kisikom. Augustus pa je imel
raka in je zato izgubil nogo.
Lika se spoznata v podporni skupini za pomoč mladim, obolelim za rakom. Hazel privlači Augustusa in tako
se začne njuna prva najstniška zaljubljenost. Skupaj doživita neverjetne dogodke, ki jih ne bosta nikoli
pozabila.
Knjiga nama je bila zelo všeč, saj je zgodba tekoča in te vleče k branju. Je tragična, a v njej tudi spoznamo,
da čeprav smo bolni ali pa imamo druge težave , lahko še vedno uživamo življenje s polno paro. Dobimo
tudi občutek o tem, kakšno življenje preživljajo ljudje z rakom. Zgodba veliko govori o ljubezni in o drugih
navadnih najstniških težavah.
Knjigo bi priporočali predvsem najstnikom in vsem, ki jih pritegnejo realne, a obenem čudovite zgodbe.
Misliva, da vam ne bo žal.

Katja, Liza, 8.a

KO ZORIJO JAGODE
Knjiga se mi zdi zelo zanimiva, saj pripoveduje o nesrečni najstniški ljubezni. Iz le – te se lahko veliko
naučimo o ljubezni in prijateljstvu. Nauči nas, da moramo pred začetkom razmerja dobro premisliti in
pretehtati vse možnosti in posledice. Najstnica Jagoda pa v knjigi na žalost izbere napačno in ima krajše
razmerje s fantom z imenom Dragi, a na koncu spozna, da se je odločila napačno, saj jo je Dragi skušal le
izrabiti. Že drugi dan pa opazi Dragija z drugim dekletom. Ta knjiga pokaže, kaj se lahko zgodi pri ljubezni
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na prvi pogled, zato je boljše, da pred razmerjem dobro premislimo. Priporočil bi jo vsem mladim, ki
razumejo pojem ljubezni in bi radi izvedeli več o življenju najstnikov včasih.
Anže, 8.a

THE HOBBIT - TRILOGIJA - FANTAZIJSKI FILM
To je trilogija so fantazijskih filmov. Režiser tega filma je Peter Jackson. On sam se je odločil, da bo posnel
trilogijo filma po knjigi, ki jo je napisal J.R.R. Tolkien. Knjigo sem prav tako prebral in ni nekakšnih večjih
razlik med filmom in knjigo.
Prvi del filma, imenovan Nepričakovana pustolovščina, se mi je zdel dolgočasen, saj ni bilo veliko napetih
trenutkov, večinoma kaže, kako hodijo, pojejo, se prerekajo ali pa pogovarjajo. Najbolj napet trenutek je na
koncu, ko jih grdini dobijo v past in se jih poskušajo znebiti. Za trenutek se vrnimo na začetek in povejmo
o čem zgodba sploh govori. Zgodba govori o čarovniku Gandalfu, trinajstih škratih in hobbitu, ki potujejo do
samotne gore, do kraljestva škratov, ki ga je zmaj Smaug zavzel pred mnogimi leti.
Sedaj se pa posvetimo drugemu delu z naslovom Destinacija Smauga. Ta del mi je bil že malo bolj všeč, saj
je bilo več teh napetih trenutkov in več dogajanja. Ampak mislim, da bi lahko bil še vseeno bolje posnet. Ta
del pripoveduje o njihovem prispetju do kraljestva škratov in njihovega bojevanja z zmajem Smaugom.
Na koncu še tretji del, Bitka petih vojska. Ta del je meni osebno bil najboljši, saj je ta del en sam velik napet
trenutek. Iz sekunde v sekundo je bolj napeto in nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo. Ne glede na to, da sem
gledal trailer, ki je bil odličen, me je film sam zelo presenetil.
Res velika škoda, da ne bo nobenega nadaljevanja več. Drugače povedano, če pa vse tri dele združiš v eno
veliko celoto, je pa res, da je to eden oziroma ena iz med najboljših filmov, kar sem jih gledal do sedaj.

Klemen Videc,9.b
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POLETNI HOROSKOP ZANJ

POLETNI

HOROSKOP ZANJ

OVEN
Prijateljstvo :☺☺
Ljubezen: ♥
Veliko se boš zabaval. Imel boš
težave pri učenju, vendar boš še vedno uspešen.
BIK
Prijateljstvo: ☺☺☺☺☺
Ljubezen: ♥ ♥
S prijatelji se boš zelo razumel in
zabaval. V ljubezni pa se ti ne bo tako dobro godilo.
A na koncu boš spoznal prijetno dekle, ob kateri ti
bodo kar oči zažarele.

POLETNI

HOROSKOP POL

TEHTNICA
Prijateljstvo: ☺☺
Ljubezen: ♥ ♥ ♥ ♥
V šoli ti bo šlo zelo dobro, spoznal boš
pravo ljubezen. Skregal se boš z nekaterimi
prijatelji, vendar se boste na koncu vsi
pobotali.

ŠKORPIJON
Prijateljstvo: ☺
Ljubezen: ♥ ♥ ♥
Komaj čakaš konec šole, da se lahko odpravite na
morje in uživate. Po koncu šole boš postal zelo
živahen in igriv, kar bo všeč prelepemu
dekletu z morja.
DVOJČKA
SRELEC
Prijateljstvo: ☺☺☺☺
Prijateljstvo: ☺☺
Ljubezen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
V šoli ti nebo šlo dobro, vendar ti
Ljubezen: ♥ ♥
bodo vsi prijatelji priskočili na pomoč pri učenju. Na Niti najmanj si ne želiš, da bi se šolsko leto že
koncu boš zelo zadovoljen s svojim uspehom in se
končalo, saj se zelo rad družiš s svojimi sošolci in
odločil, da se boš naslednje leto še bolj potrudil pri
sošolkami in boš zelo pogrešal to druženje. Počitnice
učenju.
ti bodo hitro minile, ker se boš med njimi zelo
zabaval in boš zelo vesel, da boš spet v družbi svojih
prijateljev.
RAK
KOZOROG
Prijateljstvo: ☺☺☺☺
Prijateljstvo: ☺☺☺
Ljubezen: ♥ ♥ ♥
Nimaš veliko prijateljev, vendar so ti,
Ljubezen: ♥ ♥ ♥
ki jih imaš zelo zvesti. Svojo pravo ljubezen boš
V tem času boš spoznal veliko novih
spoznal, ko bo čas za to. V šoli bo tvoja
oseb in se navezal na njih, a ena od teh ti bo postala
koncentracija na vrhuncu
še posebej všeč. Namenil ji boš veliko pozornosti in
to bo tudi opazila.
LEV
VODNAR
Prijateljstvo: ☺☺☺
Prijateljstvo: ☺☺☺☺☺
Ljubezen: ♥ ♥ ♥ ♥
V prijateljstvu in v ljubezni ti bo šlo
Ljubezen: ♥ ♥ ♥ ♥ ♥
kar dobro, vendar se ti bo zapletlo pri učenju.
Končno se ti bo izpolnila tvoja srčna želja. Po
štirinajst dnevnih počitnicah s starši, te bo na morje
povabil še tvoj prijatelj za cel mesec in spet
DEVICA
boš zaljubljen kot vsako poletje.
Prijateljstvo: ☺☺☺☺
RIBI
Ljubezen: ♥
Prijateljstvo: ☺☺☺☺
Cele počitnice boš porabil za to, da se
boš pripravil za naslednje šolsko leto. Ovijal boš
Ljubezen: ♥ ♥ ♥
zvezke in izbiral torbo, hkrati pa boš videl tudi, da te Skozi celo šolsko leto si bil tih in vase zaprt in v sebi
soseda skrivaj ogleduje. Najverjetneje boš nekaj
nosiš veliko bogastvo. Prav te počitnice bodo
časa porabil tudi za dvigovanje uteži.
prelomne zate, saj boš našel sorodno dušo in dnevi
bodo prekratki, da bi si povedala vse kar želita.
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POLETNI HOROSKOP ZANJO

POLETNI

HOROSKOP ZANJO

POLETNI

HOROSKOP

OVEN
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥♥
Tvoje brezzvezne muhe bosta prenašala
tvoja starša. Privarčevala boš toliko, da si boš kupila
sladoled z okusom vanilije. Super!

ŠKORPIJON
Prijateljstvo :☺☺☺☺
Ljubezen: ♥♥♥
Veš čas boš pod stresom, prosila boš
za pomoč. Povabili te bodo na veliko
zabavo, kjer pa boš zelo pikra.

BIK
Prijateljstvo :☺☺☺☺
Ljubezen: ♥♥♥♥♥
Simpatijo boš spoznala v kinu, ko bosta šla gledat
Spužija na suhem. Prosti čas boš posvetila prijateljem.

STRELEC
Prijateljstvo :☺☺☺☺
Ljubezen: ♥♥♥♥♥
Zadela te bo Amorjeva puščica med
potjo v Pariz. A žal, bo govoril samo
francosko. Ostal ti bo samo francoski poljub.

DVOJČKA
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥♥♥
Do sredine meseca boš lena kot lenivec in
veš čas boš visela na tablici in računalniku. Potem pa
te čaka presenečenje na morju.

KOZOROG
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥♥♥♥
Šla boš v tovarno čokolade in
spoznala fanta svojih sanj. Ta bo iz
čokolade. Dilema! Pojesti ali odnesti domov.

RAK
Prijateljstvo :☺☺☺☺
Ljubezen: ♥♥
Na morju boš prava faca. Našli boste
zaklad na dnu morja. Sklenila boš bratovščino rožnatih
kopalk.
LEV
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥♥♥
Do polovica meseca boš ukazovala vsem okoli sebe, v
drugi polovici pa se boš posvetila športu, saj si boš
želela izklesati postavo.
DEVICA
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥♥♥♥
Počutila se boš samozavestno in zelo boš priljubljena
med fanti. S starši pa se ne boš najbolje razumela.
TEHTNICA
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥♥
Veliko časa boš preživela v naravi, čas
poletja se boš morala učiti, saj imaš krizo v šoli.
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VODNAR
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥♥
Zadela boš na lotu in odšla na
najdražje počitnice. Ugotovila
boš, da denar ni vse.
RIBA
Prijateljstvo :☺☺☺
Ljubezen: ♥
Zelo se boš razumela s starši.
Ljubezen te sploh ne bo zanimala.
Tvoj prijatelj pa te bo gledal z zelo
zaljubljenimi očmi.
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KRIŽANKA

KRIŽANKA

KRIŽANKA

KRIŽANKA

KRIŽANKA

REŠI KRIŽANKO IN ČRKE S TEMNIH POLJ VPIŠI V SPODNJO TABELO.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1. Prvi tuji jezik.

2. Prostor, kjer potekajo šolske prireditve.
3. Učiteljica iskanega šolskega predmeta je Milena Suhodolčan.
4. V razredu jih je veliko, za njimi sedimo.
5. Najljubši predmet fantov, saj lahko tam brcajo žogo.
6. Ko se zmotimo, nam zelo pomaga.
7. Najbolj obiskan prostor v prizidku.
8. Vanj zapisujemo snov in se iz njega učimo.
9. Brez tega zvezek ne bi bil popisan.
10. Potrebujemo ga pri geografiji.
11. Zelo radi beremo pustolovske, romantične in fantazijske.
12. Pri tem predmetu delamo poskuse.

REŠITEV ODDAJTE V KNJIŽNICO DO 20. JUNIJA.
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REŠETO- besede iščite vodoravno, navpično in diagonalno.
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Uredniški odbor:učenci DOD pouka pri slovenščini z mentorico Mileno Suhodolčan
Del besedila in fotografij so prispevale učenke pod mentorstvo mentorice Janje Cesar.
Fotografije: arhiv OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice, junij 2015
Natisnjeno 20 izvodov
Glasilo je dosegljivo na spletni strani OŠ Antona Aškerca Rimske Toplice
www.os-rimsketoplice.si/
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