Dragi učenci in učenke, bralci in bralke Najdihojce iz Hajdine!

Že 56. leto prihaja med nas v šolskem glasilu Najdihojca iz Hajdine bogastvo literarnih in
likovnih del.

Tudi letos smo se odločili, da nekaj izvodov Najdihojce natisnemo, objavljena pa bo tudi na
spletni strani šole.

Hvala vsem, ki ste prispevali svoja literarna in likovna dela, in tako pripomogli, da je luč sveta
zagledala še ena Najdihojca. Zahvala tudi mentoricam, ki so vse prispevke zbrale in jih
uredile.
Vsem radovednim, ki boste Najdihojco brali, želim ob prebiranju veliko prijetnih trenutkov.
Naj vam bodo literarni in likovni prispevki navdih za ustvarjanje,
da boste tudi v prihodnjem letu še naprej ustvarjali za našo Najdihojco.

Pred nami je še nekaj dni pred težko pričakovanimi počitnicami.
Zato vam namenjam pesem Ferija Lainščka z naslovom, Kaj moraš med počitnicami storiti

Šolske skrbi in stvari
moraš v predal zakleniti,
da ti ne morejo počitnic greniti,
a tudi ne pobegniti.

Nato moraš počitnicam
natančno dneve prešteti
in vsak dan moraš nekaj
hoteti, želeti, početi.

Prijetne in brezskrbne počitnice.

Vesna Mesarič Lorber, vaša ravnateljica
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Enkrat je vse prvikrat.
prva risba, prva naloga
in pod njo sonce
kot prva žoga…
(Tone Pavček)

MOJA PRVA PESEM
Moja prva pesem ni bila
nič posebnega.
Moji verzi in vsaj dve rimi,
nista bili prav nič fini.
Bila je preprosta,
ampak zame je bila
začetek mojega
ustvarjanja in pisanja.
Poznala nisem vseh vrst rim,
zato se danes mojim prvim
iskreno smejim.
Nikoli ne bom pozabila,
da sem svojo prvo pesem,
z veseljem dopolnila,
kadar sem se česa spomnila.
Spominjam se je dobro,
in vedno se je bom,
saj samo zame obstaja,
v mojem srcu ima dom.

Urška Kiselak, 8. a
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MISLI 1. A RAZREDA O ŠOLI
MATEVŽ: V šoli mi je všeč in je lepa.
URBAN: Rad se učim in hodim v šolo.
JAN G.: V šoli mi je všeč, da se igramo in rišemo.
ZARA: V šoli se rada igram, rišem in gugam na gugalnici.
GAL: Rad hodim v šolo in se učim.
MAJ: Rad hodim v šolo. Všeč mi je, ko se igramo in ko ima kdo rojstni dan.
JAN N.: Rad hodim v šolo, se učim in igram s prijatelji.
NUŠA: V šoli mi je všeč, da se učimo, delamo in se igramo s prijatelji.
ALJA: Rada se igram, rišem in učim.
VID: Zelo rad hodim v šolo in se učim.
IVANA: Rada hodim v šolo, se igram in rišem.
VALENTINA: Rada hodim v šolo. Rada berem, rešujem matematiko in se igram s prijatelji.
NEŽA: Rada hodim v šolo. Zelo rada imam učiteljico in matematiko.
LYNN: Rada hodim v šolo in se igram s prijatelji. Rada imam učiteljico in matematiko. V šoli
rada ustvarjam.
BLAŽKA: Rada hodim v šolo, ker je zabavno. Rada imam matematiko in pomagam drugim
sošolcem.
GVIDO: Rad hodim v šolo. V šoli sem se naučil brati in računati.

MI
Mi smo 3. a na seznamu,
ki vse znamo.
Zgodbice nam pripoveduje Lia, v b razredu
pa Pia.
Zoja je videla dva noja.
Janja zna toliko kot Vanja.
Val je enako kot pokal.
Pokal nam Teo priskrbi,
ki nogomet igra za tri.
Se Luka rad z žogico igra
in k igri povabi še prijatelja.

Jure lepo riše,
Simon pa v našem razredu najlepše piše.
Ardit se pridno uči,
Alja pa vsem pomagati želi.
Ana Marija se že zdaj veseli,
da k njej na obisk prišli bomo mi.
Lara harmoniko igra in o glasbi res veliko
zna.
Tilen igra kitaro, ki je brenkalo.
Konec je zdaj pesmice,
ker imamo vsi v šolskih torbah peresnice.
Učenci 3. a
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ZGODBA O NAS
Mi smo 3. a razred in to je zgodba o nas. Vsako jutro prihajamo v šolo veseli, da se bomo kaj
naučili. Potem pride najslajši nasmeh učiteljice Karmen, ki nas pridno uči. Zjutraj sedemo v
krog in se pozdravimo. Potem gremo pisat, računat, brat in risat. Potem stečemo ven na
igrišče. Tam fantje igrajo nogomet, punce pa smo z učiteljico Karmen. To je naša zgodba in
upam, da vam je všeč.
Vanja Vrabl, 3. a

HAJDINA
Naši dnevi so običajni,
niso nenavadni.
V šolo pridemo vsi,
razen, če kdo zboli.
Če pa koga zob boli,
pa samo prvo uro zamudi.

Ko pouk se res konča,
takrat se žura, kar se da.
Potem pa domov pohitimo,
a pazimo, da avtobusa ne zamudimo.
Ko pa smo doma,
domača naloga nas preganja.
Po dolgem dnevu gremo spat
in naslednji dan spet čaka nas.

K drugi uri gremo vsi,
če le matematike ni.
Tretja ura ni zanimiva,
saj je vsaka ura skor` kot sliva.

Patrik Kolar, 8. b

ŠOLA
Še nekaj tednov šole je,
zato zelo naporno je.
Učiteljice jezne so,
ker mi poredni smo.
Vsi na glas kričimo in se veselimo,
da konec šole bo
in počitnice se začno...
Petra Habjanič, 6. a
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ŠOLSKO LETO
Eno šolsko leto traja 192 dni, kar je za nas nekatere učence zelo veliko. Običajen šolski dan
traja 6 do 7 ur. Zjutraj lahko pridemo nulto ali prvo uro. Ko zazvoni zvonec, se pouk začne. Ko
učitelj vstopi, moramo vstati, da se umirimo. Pri nekaterih učencih to traja nekaj časa.
Imamo dva glavna odmora, trajata pa 20 minut. Ostali odmori trajajo 5 minut. Pouk se konča
ob 12:55, 13:45 ali 14:50 uri. Ob koncu šolskega leta dobimo spričevalo, nekateri tudi nagrade
in priznanja. Zadnji šolski dan smo vsi veseli, ker je konec šole. Imamo dva meseca počitnic,
potem pa spet v šolo.
Žan Beranič, 8. b

Matic Obreht, 1. b
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POČITNICE

POLETJE

Komaj čakamo,
da počitnice se začno.
Zadnje tedne vse okrog morja se vrti
in na sonce čakamo že vsi.
Kmalu spričevala bomo dobili
in z njimi babice razveselili.
V bazenih bomo čofotali,
se s sladoledi posladkali.

Sonce močno sije,
včasih tudi dežek lije,
ptice letijo in otroci se veselijo.
S kepicami sladoleda se sladkamo,
da svoje sanje dokončamo,
ko pa gre zares,
gremo mi spet v red.
Lea Koderman, 6. a

Karin Gojkošek, 6. a

NA MORJU

BMW

Najprej smo prišli na morje. Potem smo
postavili baldahin. Potem sva šla lovit ribe.
Ulovila sva 136 rib. Ena od teh je bila igla.
Potem sva jih očistila in smo jih spekli.
Najedli smo se in šli spat.

BMW obožujem zato, ker mi je všeč.
Obstaja tudi BMW motor in BMW
štirikolesnik. BMW vozi 255 km/h. Ima 5stopenjski menjalnik. Komaj čakam, da
bom vozil BMW.

Simon Mohorič in
Teo Fridl, 3. a

Ardit Krasniq, 3. a

POT IZ ŠOLE
Ko grem iz šole, prečkam cesto. Po cesti grem 10 metrov. Zavijem levo in spet prečkam cesto,
da pridem na pločnik. Po pločniku ob ograji golf igrišča grem 300 metrov. Na prehodu za pešce
spet prečkam cesto. Na drugi strani ceste zavijem desno. Po nekaj korakih zavijem levo. Ob
robu ceste prehodim še 30 m in sem doma.
Alja Muršec, 3. a

ŠPORT
Pri športu moramo biti primerno oblečeni. Če nismo, ne moremo igrati različnih športov.
Če pa smo primerno oblečeni, se pri športu prijetno počutimo.
Tilen Hercog Lampret, 3. a
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ŠOLA
S šestim letom v šolo greš,
koga boš spoznal, res ne veš.
Vsak dan zjutraj se zbudiš,
da v šolo hitro odhitiš.
Včasih si zaspan,
a vedno moraš biti zbran.

Pri vseh jezikih trpimo
in zaradi šole premalo spimo.
Največje veselje,
bolj sladko od čokolad je,
ko šolski zvonec zazvoni
in konec pouka se končno zgodi.

Telovadba hitro mine,
matematiko prespim,
slovenščino pa pišem,
še prej pa se učim.

Vsi komaj čakamo na zadnji šolski dan,
ki naj bo nasmejan,
saj poletne počitnice se začnejo
in vsi na morje grejo.

Na dan imamo kar 6 ur,
pri nemščini pa se učimo, da se vratom
reče Tür.

Karmen Veis in Mia Molnar, 7. a

Življenje piše svoje zgodbe…

MASA, PROSTOR IN ČAS
Na začetku je bila masa, bil je prostor, bil je čas.
Čez milijone let nastal je naš planet.
Danes sprašujem se jaz:
»Kaj je sploh masa, prostor in čas?«
Masa je v vsakem od nas,
Prostor je vse okrog nas,
Čas je nekaj, kar gre mimo nas.
Tilen Kröpfl, 9. a
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ZIMSKO VESELJE
Nekega dne je zapadel sneg. Otroci so se zbrali na hribu. Naredili so velikega sneženega
moža. Iz snega so naredili snežene kepe. Dekleti in fanta so se obmetavali s kepami. Nekateri
otroci so se sankali, drugi pa smučali. Smučarji so imeli čelade. Deček z oranžno kapo je tekal
na smučeh. Pred njim je tekal kužek. Otroci so uživali na snegu.
Urban Skledar, 2. a

OB POTOKU
Živela je družina Nedeljko. Sestri je bilo ime Lina, bratoma Jure in Luka ter kužku Potepuh.
Družina Nedeljko se je odpravila k potoku. Luka je prinesel mlin. Kuža Potepuh je tekel in
prevrnil Jureta, ki je padel na mlin. Luka in oči sta popravljala mlin, mamica pa tolaži Jureta.
Jure krivi Potepuha in Lina nato okrega Potepuha. Zvečer se vsi odpravijo domov.
Lan Drevenšek, 2. a

OB POTOKU
Bil je lep sončen pomladni dan. Družina Lončarič se je odpravila k potoku. Ko so prispeli, sta
Alen in Jožef v potok postavila mlinček in vsi so bili veseli, da se je začel vrteti. Kužek Reks je
pritekel in podrl Nejca, ki je padel v potok, točno na mlin. Mama Damjana je Nejcu ožela
oblačila, Monja je Reksa skregala. Jožef in Alen sta pospravila mlin. Pozneje so vsi šli na
sladoled.
Nejc Lončarič, 2. a

NA PODSTREŠJU
Jan in babica sta odšla na podstrešje. Jan je zagledal skrinjo in jo odprl. V njej najde lesenega
konjička in klobuk. Babica odmakne pajčevino in sede na stol. Jan vpraša babico o konjičku in
babica mu začne pripovedovati, kako so se včasih otroci igrali. Jan jo posluša. Naenkrat prileti
netopir, Jan se prestraši in skoči k babici. Potem Jan pospravi konjička in klobuk nazaj v skrinjo.
Ko odideta s podstrešja, zapreta loputo.
Nensi Jerot, 2. a
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NA PODSTREŠJU
Tilen in babica sta se igrala različne igre. Potem sta odšla na podstrešje. Tilen je na podstrešju
zagledal skrinjo. Babica je sedla na gugalnik, Tilen pa je odprl skrinjo. Iz skrinje je vzel lesenega
konjička. Potem mu je babica pripovedovala o svojih igračah. Tilen se je prestrašil netopirja, ki
je priletel. Zajokal je in babica ga je potolažila. Spet je bil vesel.
Šla sta v stanovanje in babica je skuhala večerjo, ki sta jo skupaj pojedla.
Taja Novak, 2. a

NA PODSTRŠJU
Nekega dne je Matic šel z babico na podstrešje. Matic je vprašal babico, zakaj je tako prašno.
Babica je rekla, da tu že dolgo ni bilo nikogar. Nato je Matic zagledal veliko skrinjo. Odprl jo je
in v njej našel zelen klobuk z belim peresom in lesenega konjička. Matic je pokazal babici, kaj
je našel. Babica je sedla na gugalni stol in mu pripovedovala zgodbe iz preteklosti. Naenkrat se
je Matic prestrašil, ker je priletel netopir. Začel je jokati in babica ga je potolažila.
Lina Wolf, 2. a

OB POTOKU
Družina je odšla k potoku. Izdelali so mlinček in ga postavili v potok. Veseli so bili, ker je mlinček
deloval. K potoku je pritekel kuža. Nejcu se je zgodilo, da ga je kuža podrl. Padel je točno na
mlinček in ga polomil. Nejc se je prestrašil in mamica ga je tolažila. Očka in Rožle sta popravila
mlinček, Gaja pa je skregala kužka.
Patrik Amon , 2. a

Iva Ogrizek, 1. b
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PTICE SO SE SKRILE
Ptice so se skrile,
le kam so se zavile?
So morda zaspale
Ali pa se razbežale?
Ne, na jug so odletele,
da njihove perutnice
lažje bi poletele
proti višini neba,
kjer jih čaka sreča pisana.
The birds have just hidden,
Where have they gone?
They might have fallen asleep
Or run away.
No, they have flown south
So their wings can reach
The hight of the sky
Where colours of the happiness are waiting for them.

Ivana Pintarič, 1. a

Nuša Vrabl, 8.a

MRAZ
Obstaja mraz, ki gre do kosti,
ki se na mrzel zimski dan te oklene.
Ko prideš na toplo, spet popusti,
sonce vedno lahko ga prežene.
Obstaja pa mraz,
ki ga sončni žarki ne bi stalili,
ki ga ogenj ne pogreje,
edino ljubezen ga lahko omili.
To je mraz v duši.
Nina Štumberger, 9. a

Tjaša Šterbal, 7.a
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AMSTERDAM
Tom Maierhofer, poročen in uspešen moški, je iz Münchna. Pred nekaj dnevi mu je ljubeča
žena za rojstni dan plačala izlet v Amsterdam, zraven tega pa mu je kupila še edinstveno
raznobarvno kolo. Tako je napočil čas, da Tom pripravi kovčke, vzame kolo in se z letalom
odpravi v Amsterdam.
Ko je letalo pristalo, je Tom opravil vse potrebne postopke na letališču in se s kolesom odpravil
na svojo prvo pot po Amsterdamu. Peljal se je mimo vrstnih hiš, nakupovalnih centrov,
opazoval je množice ljudi na cestah, videl je veliko čolnov, ki so bili parkirani na reki Amstel. »
Končno sem prispel do hotela,« si je mislil Tom. Kolo je zaklenil, vzel vso svojo prtljago in se v
hotelu prijetno namestil. Odločil se je, da bo šel na naslednjo raziskovanje Amsterdama.
Odklenil je kolo in se preko mostu zapeljal v stari del mesta.
Naenkrat mu je pogled vzela ljubezen njegovega življenja! To je bil plesniv amsterdamski sir.
Svoje kolo je kar pustil sredi mostu, vključno s svojimi dokumenti, denarjem, bančnimi
karticami in mobilnim telefonom. Tekel je do stojnice s sirom in ga hotel kupiti. Ampak ni imel
denarnice, saj jo je pustil v predalu kolesa na mostu. Stekel je do kolesa, ampak kolo je že
izginilo. V tistem trenutku je Tomu začelo pospešeno biti srce, začel se je potiti. Torej, bil je v
totalnem šoku. Vprašal se je: »Kako bom pa prišel iz Amsterdama do Münchna brez denarja?
Mislil sem si kupiti letalsko karto, zdaj pa je edina možnost, da pešačim do doma.« Odšel je do
hotela, razmišljal in se spomnil na svojo ženo. Sklenil je, da bo res šel peš. Še sam ni vedel, kaj
se mu je pletlo po glavi, ko se je tako odločil. Ko je odhajal iz hotela, je svojo odločitev podkrepil
tako, da je rekel : »Če je Marko Polo pešačil od Benetk do Kitajske, bom pa še jaz do Münchna.
In začel je svojo pot. Odšel je iz mesta, prišel v predmestje in nato še na nizozemsko podeželje.
Hodil je po prazni poljski cesti, za katero se je zdelo, da se ne bo nikoli končala.
Naenkrat je Tom zaslišal zvok motorja. Počasi se je do njega pripeljal star, zelen volkswagnov
hrošč. Voznik je pred njim ustavil avto in odprl okno. Tom si je mislil : »Ta pa je pravi Nemec,
»bundesliga« pričeska, nemški nogometni dres, na zadnjem sedežu pa zaboj piva.«
Takoj za tem je voznik spregovoril : » Kam pa greš peš, popotnik? Če greš v Nemčijo, kar skoči
noter, ker jaz grem itak za Hamburg.« Tom je brez besed sedel v hrošča, prtljago pa pospravil
v prtljažnik spredaj. Med vožnjo sta se popolnoma spoznala. Tom je izvedel, da je šoferju ime
Kurt Schmidt in da je hrošča kupil leta 1965. Tom ga je vprašal : » Pa bo zdržal avto do
Münchna?« Kurt pa je odgovoril : » Če bo sreča, mogoče.«
Po nekaj urah vožnje sta prispela do nemške meje. Hvala Bogu, da smo v Evropski uniji.
Drugače bi potreboval dokumente, ki so mi jih telebani ukradli. Prečkala sta mejo, zapeljala na
avtocesto in pičila do Münchna. Sredi poti je Kurt prižgal radio in vstavil kaseto Stari hiti
Ramsteina. To je bil ultra heavy metal. Toma so vedno bolj bolela ušesa. Kurt je namreč imel
radio na maximum. Ves hrošč se je tresel, desno sprednje kolo pa je počasi drselo navzven.
Vozila sta se po nemških avtocestah, tako dolgo, da je padla noč. Tom je zaspal, Kurt pa je
neumorno vozil hrošča. Kilometer pred Münchnom je desno kolo zletelo s podvozja in Kurt je
komajda pravočasno ustavil avto. Tom se je zbudil, bil je zelo utrujen. Zdaj sta morala pot
nadaljevati peš, z vso prtljago. Ko sta prispela, je Tom postal neizmerno srečen, da se je vrnil
domov in videl svojo ženo. Bil je zelo zadovoljen in objel je tudi Kurta. Postala sta prava
prijatelja. Za zahvalo je Tom Kurtu ponudil svojega mercedesa, ampak Kurt ga je zavrnil in
Toma prosil, naj mu plača popravilo za hrošča.
Tako je Tom poplačal svoj dolg Kurtu za prevoz. Poslovila sta se in si obljubila, da se bosta še
srečala in morda odšla še na kakšno divje potovanje.
Gabrijel Škraba, 8. b
11

MEXICO CITY
Nekega dne sem odkril deželo, ki se je imenovala Mexico city. V njej so živeli majhni ljudje,
ampak so bili zelo domiselni in prebrisani. Hiše so imeli narejene iz testa, vrata so naredili iz
čokolade. Živeli so tako, kot mi navadni ljudje.
Čez nekaj dni sem se odločil raziskati deželo, saj se mi je zdela nekaj posebnega. Našel sem
veliko živali, ki sem jih videl prvič v življenju. Odločil sem se, da se odpravim na drug del otoka,
kjer so bile pravljične osebe; Sneguljčica, trije pujski, .... Seveda sem te osebe poznal in me
niso zanimale, zato sem šel na sever, kjer sem spoznal ljudi, ki sem jih poznal iz igrice. Tudi
tam so bili znani in bogati ljudje. Previdni so bili, ker so jih že večkrat hoteli oropati.
Na severu sem ostal kar dolgo, če premislim, sem ostal predolgo. Zakaj predolgo? Ker so nas
po treh mescih napadle tolpe. Tolpo so sestavljali ljudje z juga. Zato nikoli nisem odšel na jug.
Čez pet dni se je začela dogajati grozna reč. Vulkan je izbruhnil in moral sem oditi domov.
Zbudil sem se v postelji in sem se spraševal, ali so bile to sanje?
Patrik Cener, 8. b

MOJ ZIMSKI VZPON NA TRIGLAV
Ko sem prvič stal na vrhu Triglava in utrujen gledal Aljažev stolp, sem bil star okoli 11 let. Takoj
sem vedel, da si želim vrh osvojiti še enkrat, vendar v zimskih razmerah, saj sem bil že takrat
zelo zagret za alpinizem. Zelo sem si namreč želel videti, kako je pozimi v tako visokih gorah,
ko imaš v rokah cepine, na nogah pa dereze, in jih zabijaš v ledeno skorjo. Svojo željo sem
povedal atu, ki je alpinistični inštruktor, in rekel mi je, da je to mogoče, vendar bom moral še
malo zrasti in izpolniti določene pogoje.
Čas je tekel in zrastel sem dovolj, pa tudi na vso moč sem se potrudil, da sem izpolnil vse
pogoje. To je bilo letos januarja. Začela sva iskati ugoden termin, ki bi nama časovno ustrezal,
hkrati pa bi bilo ugodno vreme. Tak termin pa je bilo težko najti, zato smo se ata, njegov
prijatelj Vlado in jaz na odpravo podali šele v nedeljo, 12. aprila 2015.
V nedeljo me je kljub slabemu spancu ob petih zjutraj kar izstrelilo iz postelje od samega
navdušenja nad odpravo. Z atom sva znosila opremo v avto. Nahrbtnika sta bila zelo težka, saj
jaz še nimam turnih smuči, zato sva morala zraven težkih cepinov in derez, nekaj oblačil, dveh
parov smuči in še nekaj malenkosti, nesti tudi moje smučarske čevlje. Poleg tega nisva bila
gotova, ali je moč na Kredarici tudi pozimi kupiti kaj hrane. Zato sva je nekaj tovorila s seboj.
Ko sva bila pripravljena, sva sedla v avto in se odpeljala proti Slovenski Bistrici, kjer sva
pobrala še Vlada. Nato sta sledili dve uri in pol vožnje proti Krmi, od koder bi naj krenili na
Triglav. Čas je zelo hitro minil, saj sta mi oba izkušena alpinista pripovedovala o svojih izkušnjah
in prigodah, saj sta, tako vsak posamezno kot skupaj, osvojila že zelo veliko vrhov. Zelo dobro
smo se razumeli in ozračje je bilo zelo prijetno, saj je bilo izrečenih veliko šal.
Prispeli smo v Krmo in se pripravili za vzpon. Ko smo si oprtali nahrbtnike, se je atu zaradi
teže in starosti nahrbtnika strgala ena naramnica. Morali smo improvizirati, zato smo jo
privezali nazaj, kolikor se je dalo. Začeli smo se vzpenjati po dolgi dolini. Po slabi uri hoje smo
prišli do snežne odeje, kjer sta si ata in Vlado pripela smuči, jaz pa sem še naprej pešačil, saj
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alpske smuči, ki sem jih imel jaz, nimajo vezi, ki se zadaj odpenjajo. Hitro smo napredovali in
kmalu smo prišli na konec doline in iz sence bližnje gore. Vreme je bilo res lepo, lahko bi rekel
celo prelepo, saj je sonce naravnost pripekalo. Zato smo se po obrazu namazali s kremo za
sončenje, jaz pa sem se pozabil namazati po ušesih in sem kasneje doma ugotovil, da sem dobil
opekline.
Nato smo se povzpeli po strmi grapi, kjer je bila hoja že kar naporna, ker je bil sneg že čisto
razmehčan in se je kljub že shojenim stopinjam vdiralo in nam odnašalo sneg pod nogami.
Prispeli smo do neke koče, ki je bila napol zasuta s snegom. Pili smo in jedli. Tam smo naleteli
tudi na nekaj planincev. Večina jih je že smučala v dolino in povedali so nam, da niso šli na vrh
Triglava, zgolj do Kredarice, saj pristop na vrh ni mogoč, zaradi preveč južnega snega.
Nadaljevali smo pot. Teren je postajal vse strmejši in sonce je vedno bolj pripekalo. Zaradi
dokaj hitrega tempa smo sedaj že začeli dohitevati ljudi pred nami. Prišli smo do zadnjega,
najbolj strmega in najdaljšega pobočja na poti do Kredarice. Pobočje je bilo na prisojni strani,
zato je sonce peklensko pripekalo. Na srečo se je potem na nebo prikradlo nekaj malih
oblačkov in veter je nežno zapihal. Je pa bilo že moč čutiti redkejši zrak, saj se je utrujenost
močno povečala. Na sredini pobočja sem bil že čisto izčrpan, ampak sem si v glavi samo
predstavljal cilj in noge so hodile. Ko mi je koleno klecnilo, sem si zamislil, da zmagovalno
dvigujem roke ob Aljaževem stolpu, in noge so šle naprej. Kljub naporu je bila vsaka moja
misel: gor, gor, gor. Mislim, da mi je bilo to pobočje najtežja preizkušnja, saj sem že do
Kredarice prišel popolnoma utrujen.
Koča na Kredarici pozimi ne obratuje polno. Tam sta samo dežurni meteorolog in vojak.
Okoli pol druge ure popoldan smo prišli do koče in si malo odpočili. Nato smo vprašali, ali lahko
dobimo kaj za pod zob. Vojak nam je povedal, da bodo skuhali ričet in klobase, ker je bilo več
povpraševanja.
Želeli smo si priti na vrh. To pa istega dne zaradi preveč južnega snega ni bilo več mogoče.
Zato smo se odločili, da bomo prenočili na Kredarici in krenili na vrh naslednji dan zgodaj
zjutraj, ko bo snežna podlaga še dovolj trda. Vprašali smo vojaka, ali je mogoče na koči tudi
prespati, in rekel je da ja, edini problem pa je bil, da koče niso ogrevali.
Ko smo se najedli, smo se šli ven gret na sonce, saj je bilo v koči hladneje kot zunaj. Čas do
večera smo izkoristili za opazovanje planinskih kavk, ki so elegantno jadrale v lahnem vetriču.
Zanimivo je, kako so lahko tako majhna bitja prilagojena tako skrajnim razmeram kot so
gorske. Zanimalo me je tudi, kje pozimi najdejo hrano v naravi.
Okoli 17.00 ure smo šli v sobo, da bi jo pred spanjem malo zagreli z lastnimi telesi. V njej je
bilo ledeno mrzlo. Malo smo zaspali, potem pa smo se šli gret v jedilnico, kjer je bilo za
spoznanje topleje. Jedli smo študentsko hrano in gledali Dnevnik ter razpravljali o trenjih na
Bližnjem vzhodu, da smo lažje preganjali misel na mraz. Ko smo pogledali Dnevnik, smo šli
spat.
Ponoči je bilo res mrzlo, ves čas sem se prebujal, ker me je kljub trem debelim odejam še
vedno zeblo. Komaj sem čakal, da mine noč.
V ponedeljek zjutraj smo vstali ob 5. uri in kar se da hitro krenili proti vrhu Triglava.
Nadaljevanje poti je bilo zame prava avantura, saj sem prvič plezal s cepini in derezami.
Plezanje je bilo kljub naporu in globokima prepadoma na desni in levi strani en sam užitek.
Imel sem občutek, kot bi hodil po zasneženi strehi Slovenije. Najprej smo osvojili Mali
Triglav, nato pa nadaljevali po grebenu proti najvišjemu vrhu Slovenij
Potem pa se naenkrat ves zadihan vzravnam in zagledam, da izza
grebena gleda kos pločevine, takoj mi je bilo jasno, da je to lahko
samo Aljažev stolp. Ko smo prišli na vrh, smo bili zelo srečni, da
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nam je uspelo, zavriskali smo in si čestitali. Občudovali smo druge gore, ata in Vlado sta mi
kazala, kje peljejo katere poti, katero
steno se splača preplezati…
Nato pa smo se kar hitro odpravili nazaj dol, saj se nismo smeli obirati zaradi snega,
ki je postajal vedno južnejši. Povratek je bil nevarnejši, saj so se na derezah zelo hitro delale
cokle - snežne grude, ki se primejo na derezo in povzročijo veliko zdrsov.
Ko smo se spustili do Kredarice, je pristopil vojak, ki je imel v rokah daljnogled in rekel:
»Mladin'c, 's tebe pa še bo neki, sm te gledu, kk
hitr si šou!«. In mi je stisnil roko. Vojak nam je
tudi povedal, da se danes s helikopterjem
menja ekipa. Se pravi, da bosta prišla nov
meteorolog in vojak.
Začeli smo se pripravljati na turni smuk v
dolino, ko je prihrumel velik vojaški helikopter.
Skoraj bi nas odpihnilo. Ko se je ekipa
zamenjala in raztovorila zaloge, je helikopter
odletel na vrh
Triglava in se vrha dotaknil s
tačko, nato pa odletel v dolino. Nova ekipa nam
je pojasnila, da je to pilotska tradicija in hkrati
vaja.
Nato je sledil zahteven turni smuk po južnem
snegu. Zame je bil sploh zahteven, ker je bil to
moj prvi pravi turni smuk in moram priznati, da
je to nekaj čisto drugega kot alpsko smučanje.
Večkrat sem tudi končal v snegu.
Na koncu smo morali samo še slabo uro nesti
smuči do avta. Na srečo je bil v bližini izvir, saj
nam je med povratkom zmanjkalo tekočine.
Potem smo sedli v avto in se podvizali proti
domu, saj se je meni mudilo v glasbeno šolo.
Samo ustavili smo se na bencinski črpalki, kjer
sem dal za pijačo, kot je alpinistična navada, da
po turi tečajnik »plača rundo«.
Veliko ljudi gre v gore zato, da osvojijo vrh. Da
stopijo na vrh in rečejo: »Tako, splačalo se je
mučiti v ta breg, zdaj je vse poplačano, ker mi
je uspelo!« Jaz pa ne razmišljam tako. Jaz ne
Zasneženi Aljažev stolp
grem v gore zato, da osvojim vrh, pač pa zato,
ker v gorah res uživam. Ko grem v gore, ne
uživam samo tiste pol ure, ko stojim na vrhu, pač pa od prve sekunde, ko si oprtam težki
nahrbtnik, do zadnje sekunde, ko ga prijetno utrujen odložim. V gorah se zbližam sam s sabo.
V gorah si lahko v miru uredim prenatrpane misli, ko diham svež planinski zrak. Poleg tega so
gore še edino nedotaknjeno okolje, zato moramo paziti, da bo tako ostalo še v prihodnje. V
gorah občudujem čudovite stvaritve narave, ki mi dajejo vedeti, kako majhen in nepomemben
sem sredi vseh čudes narave. MOJE NAJVEČJE VESELJE JE V GORAH.
Matevž Vaupotič, 8. b
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V znanju je moč…

OTROŠKA VARNOSTNA OLIMPIJADA
Učiteljica nam je povedala, da se bomo 6. maja udeležili tekmovanja iz spretnosti in
poznavanja prometne varnosti naslovom Otroška varnostna olimpijada. Bili smo zelo
presenečeni in veseli. Določili smo tekmovalce in dobili smo liste s vprašanji, ki smo se jih
naučili.
Napočil je dan tekmovanja in zjutraj smo se z avtobusom odpeljali v Cirkovce. Na igrišču pri
šoli so že čakali policisti in gasilci. Učiteljica je prijavila našo ekipo. Najprej smo se fotografirali.
Poslušali smo navodila za tekmovanje. Prva je bila igra Človek ne jezi se. Na vprašanja smo
pravilno odgovorili, vendar na poljih nismo imeli sreče, zato smo igro izgubili. Sledila je vožnja
s kolesom, potem pa malica. Po malici smo si ogledali policijsko in vojaško opremo. Potem smo
nadaljevali s tekmovanjem. Sestavljali smo simbol in ciljali z vodo.
Kljub temu, da smo se zelo trudili, nam ni najbolj uspelo, vendar smo se na tekmovanju imeli
lepo in se veliko naučili.
Marcel Karo, 4. a
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NOČ BRANJA
V petek 17. smo se v sklopu projekta SKK zbrali v OŠ Duplek , saj se je tam dogajala NOČ
BRANJA. Prisostvovali smo učenci, ki smo bili naključno izžrebani, saj je veliko otrok imelo željo
iti na ta dogodek. Iz 5. a razreda nas je bilo izžrebanih pet učencev, iz 4. razreda pa dve učenki.
Po dolgem iskanju šole smo končno prispeli na cilj. Tam nas je pričakal učitelj Rok, ki nas je
odpeljal v razred, kjer smo spoznali še učence iz drugih šol. Vsi so bili prijazni. Fino se nam je
zdelo, da smo bili najstarejši. Sodelovanje smo začeli z raznovrstnimi igrami. Nato je vsak
učenec predstavil svojo najljubšo knjigo. Najbolj nam je bila všeč knjiga z naslovom Črna
rokavica, ki jo bomo z veseljem prebrali.
Nato sta prišla poklicna gasilca, ki sta opisala svoje delo. Tam sta bili tudi deklici iz Španije in
Ukrajine, ki sta prebrali knjige v svojem jeziku. Bilo je zelo čudno, ker nismo ničesar razumeli.
Znočilo se je, oblekli smo se v pižame in odšli v telovadnico. Tam smo razpakirali stvari, ter
pripravili spalne vreče. Sledila je okusna večerja, palačinke in slasten kompot.
Nato pa PIŽAMA PARTY! Plesali smo in peli. Španka in njen mali bratec sta naredila pinjato. Šli
smo v telovadnico in učitelj nam je predvajal risanko Trd oreh.
Pred spanjem nam je učitelj rekel, da si moramo umiti zobe. Ker je bila vrsta zelo dolga, smo
šli v šolsko stranišče. Noč je bila več kot razburljiva. Večino učencev iz OŠ Hajdina je nosila
luna. Prišlo je jutro in po deževni noči smo s sošolci odšli do jedilnice in se najedli. Po zajtrku
smo pospravili vreče in se šli umit in preobleč.
Na koncu je vsak izmed nas povedal, kaj mu je bilo najbolj všeč in kaj bi spremenil. Povedali
smo tako:
Vita Ž., 5. a:«Najbolj všeč mi je bilo, ko smo se spoznavali z drugimi in ko smo imeli pižama
party.«
Vita B., 5. a :« Bilo je SUPER! Vsi smo se zelo zabavali. Lahko bi trajalo več dni in želim si, da bi
to ponovili. »
Alen L., 5. a:«Všeč mi je bilo, da smo spoznali nove prijatelje in da smo tolkli po pinjati.«
Žiga F., 5. a:«Všeč mi je bilo, da smo gledali film.«
Luka P.S., 5. a:« Najbolj všeč mi je bilo, ko smo plesali, zbili pinjato in gledali film. Bilo mi je
všeč.«
Nika, 4. a: »Bilo mi je zelo všeč. Mogoče bi se lahko več igrali.«
Manca, 4.r:»Najbolj mi je bil všeč film, pa tudi kompot. Rada bi, da se to večkrat ponovi.«
Vita Belič & Vita Žumer, 5. a

IGRE BREZ MEJA
V soboto, 9.5.2015, so se na naši šoli odvijale igre brez meja. Iz naše šole nas je sodelovalo šest
učencev, pet dečkov in ena deklica, vsi iz petega razreda.
Zraven so bili povabljeni še ostali sodelujoči pri SKK, in sicer iz OŠ Duplek, OŠ Zavrč in OŠ
Cirkulane. Zjutraj smo se zbrali na šolskem dvorišču, kjer so nas učitelji razporedili v ekipe. V
vsaki ekipi je bil po en učenec iz vsake šole, tako da smo se med sabo hitro spoprijateljili.
Ekipam smo nadeli imena: Adidas, Bayern, Legende 10, NK Maribor in Real Madrid.
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Najprej smo se preizkusili v nogometu. Igrali smo štirje igralci proti štirim, na male gole.
Zmagovalci so bili ekipa Adidas.
Po tej igri smo si privoščili hot-dog
Sledile so štafetne igre. Podajali smo si vodne balone, tekali z obroči in s pomočjo soigralca, s
prsnim delom telesa, nosili jabolko. Pri zadnjih dveh igrah smo morali tekmovati z vodnimi
baloni.
Ob zaključku smo si še privoščili sladoledno lučko.
Imeli smo se super in upamo, da bo takih srečanj še veliko.
Luka Pišek Svenšek in Alen Lončarič, 5. a

TEHNIŠKI DAN
V četrtek, 26.2.2015, smo na naši šoli izvedli tehniški dan na temo VARNA RABA INTERNETA.
Pouk smo začeli ob 8.20 uri. Učenci smo bili po razredih, in sicer 6., 7., 8. in 9. razred. V našem
8. b razredu smo uro začeli s splošnim pogovorom o tem, kako bi pouk potekal z uporabo
računalnikov, telefonov, tabličnih računalnikov ipd. Ugotovili smo, da bi bila uporaba koristna,
če bi naprave uporabljali v šolski namen, kar pomeni, da bi reševali naloge, uporabljali eučbenike… V razredu smo se nato razdelili v skupine in vsaka skupina je pripravila kratek
povzetek o določeni temi. To smo počeli 1. in 2. šolsko uro, v naslednjih dveh pa smo imeli
skupaj z 8. a razredom predavanje na temo Mobilni telefon. Predaval je predavatelj iz Safe.si.
Ob tem smo se naučili veliko novega, predvsem pa, da smo ljudje pametnejši od mobilnih
telefonov. Zadnjo, 5. uro smo izvedli evalvacijo in tam je vsak razred, oz. vsaka skupina
predstavila svoj izdelek.
Na tehniškem dnevu smo izvedeli veliko novega, poučnega, zato je bilo vse še toliko bolj
zanimivo.
Ana Kokol, 8. b

TEHNIŠKI DAN
Tehniški dan mi imamo,
z veseljem se poigramo.
Vsako temo radi imamo,
saj zabavati se znamo.

Na koncu vedno dober je občutek,
ko predstavimo naš zaključek.
Nato domov hitimo,
in na avtobusu se poveselimo.
Na avtobusu že pogovor teče,
katero temo naslednji tehniški dan
prinese.
Larisa Toš, 8. b

Učitelji na pomoč hitijo,
ko nezgode se nam godijo.
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LAHKOTNI SVET
V letošnjem šolskem letu smo izvedli tudi tehniški dan, na katerem smo se ukvarjali z
aluminijem. Pred tem je vsak učenec od tovarne Talum dobil knjigo »Lahkotni svet«, katere
avtorica je Janja Vidmar.
Tovarna Talum se je odločila predstaviti svoje delo, saj je leta 2014 praznovala 60 let. Janja
Vidmar nam je prišla predstavit delo Taluma in povedala je nekaj zanimivih načinov uporabe
aluminija. Izvedeli smo, da je aluminij zelo dober material, ker se da predelati in na novo
uporabiti. Zaradi predstavitve uporabe aluminija smo organizirali tehniški dan, kjer smo
izdelovali izdelke iz ostankov aluminija. Razdeljeni smo bile v skupine in vsaka skupina je imela
svoje delo. Zadnjo uro se je v mali telovadnica vsaka skupina na kratko predstavila. Tako smo
si ogledali tudi zanimive izdelke ostalih skupin.
Tehniški dan na temo aluminija je bil zanimiv in poučen.
Anja Molnar, 8. b

Skrivnosti
čudežnega sveta

ČAROBNI DIAMANT
Nekoč je živela družina, ki je bila revna. Deklica je nekega dne šla v gozd po jagode. Videla je
nekaj svetlečega in šla pogledati bližje. Bil je diamant. Vzela ga je in šla domov. Diamant je
pokazala mami in očetu. Deklica je vzela diamant v roke in rekla: »Iz hiše želim grad, iz male
mize veliko mizo, iz mame kraljico, iz očeta kralja, iz mene princeso in iz gozda lepe cvetlice.«
Vse je bilo tako, kot je rekla. Bili so tudi bogati. Princesa je imela čudovito sobo, na steni pa
cvetlice. Kadarkoli so si nekaj zaželeli, je tako bilo narejeno.
Nekega dne je prišla deklica, ki je bila lačna. Sprejeli so jo v grad. Dali so ji hrano. Zdaj je tudi
ona postala princesa in bogata. Princesi sta nekega dne šli ven nabirat cvetlice. Ko sta jih
nabrali, sta si jih dali v lase. Videli sta, da na grmu ni cvetlic in sta rekli: »Grm je poln cvetlic,«
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in grm je imel cvetlice. Prišla je deklica in prosila princesi, da ji dasta eno cvetlico. Dali sta ji in
postale so najboljše prijateljice. Princesi sta rekli: »Deklica naj ima lepo obleko,« in jo je imela.
Bila je vesela. Princesi sta rekli: »Krono želiva na glavi, čeveljčki naj imajo narisane diamante
in obleka naj bo prelepa.« Tudi to se je zgodilo. Princesi sta si spet zaželeli, ena je rekla: »Želim
si muco«, druga je rekla: »Želim si dva piščančka«. Ko sta jih dobili, sta bili veseli.
Vsi skupaj so bili srečni, ker so edini imeli čarobni diamant. Diamant so skrili v skrinjo in jo
zaklenili. Ključ so skrili na varno. Srečno so živeli so do konca svojih dni.
Sara Molnar, 2. a

ČAROBNI AVTO
Nekoč pred davnimi časi je živel gospod. Imel je avto. To ni bil avto kot vsi ostali, imel je namreč
čudežno moč. Imel je takšno moč, da je lahko sam od sebe vozil. Gospod, ki se je vsak dan vozil
z njim, niti ni vedel, da je avto čaroben.
Nekega dne se je gospod ravno odpravljal v službo. Prišel je iz hiše in videl, da se avto vozi sam.
Skoraj ga je kap od presenečenja. Ko se je avto ustavil, je mimo prišel sosedov fant in pomagal
presenečenemu gospodu. Kmalu se je gospod na avto, ki vozi sam, navadil. In avto je začel
prevažati ljudi iz cele vasi. Gospod je bil na avto zelo ponosen in ga je nagradil z zlato značko.
Avto je bil presrečen. Gospod ga je občudoval in imel ga je zelo rad.
Maša Belić, 2. a

ČAROVNICA LIA JE ZAČARALA UČITELJICO
Čira – čara, učiteljica Karmen, spremenila te bom v princeso. Ugrabila te bo zlobna čarovnica
in se boš zbodla na kolovratu, nato boš zaspala. Če se bi zbudila, ne bomo veseli, ker se ne
bomo učili. Ne boš vedela, koliko je ena plus ena, in rekla boš 20. Štela boš tako 1, 2 ,6, 10, 11,
18 ,100, 3, 5, 1000 . Urok bo trajal večno -ha ha ha ha ha .
Lia Gabrovec Vidovič, 3. a
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(FRANCE PREŠEREN, POVODNI MOŽ, NADALJEVANJE V ZGODBI)

URŠKA PRIPOVEDUJE…
Ko sva s povodnim možem hitro plesala, me je postalo strah. Nisem vedela, kam me vodi moj
plesalec. Želela sem se ustaviti, da bi si odpočila noge, ki so bile že zelo utrujene. Vendar ne!
Plesalec se ni želel ustaviti. Plesala sva še hitreje. Naenkrat sem pred sabo videla obrežje reke
Ljubljanice. Nazadnje se spomnim samo tega, kako sva divje zaplesala v vodo in mi je zaradi
mokrote odneslo čevelj. Nato se ne spomnim ničesar več. Pred mojimi očmi je bila samo tema.
Naenkrat sem se zbudila. Ko sem odprla oči, se je nad mano zasvetil strop iz samega zlata.
Vedno sem imela rada bogate, razkošne in lepe stvari. Takoj sem vstala in se razgledala po
sobani, ki naj bi, po mojem mnenju, postala moj novi dom. Najprej sem zagledala velikansko
okno. Zelo sem se razveselila pogleda na Stari trg, ki sem ga tako oboževala. Ampak pozabila
sem že, kje sem pristala in kdo me je sem prinesel. Ko sem pogledala skozi okno, sem zagledala
okoli sebe vse polno umazane vode in sluzastega rečnega rastlinstva.
Nenadoma pa je z desne priplavala velika riba. Tako sem se prestrašila, da sem zakričala na
ves glas in padla na stekleno mizo zraven okna. Zaradi glasnega poka je v sobano nenadoma
pritekel moški. Zelo sem se ga ustrašila, saj nisem vedela, kdo je. Približal se mi je in me vprašal,
če je vse v redu. Bila sem tako preplašena, da nisem mogla niti odgovoriti, samo pokimala sem
lahko. Pomagal mi je vstati in me pospremil do moje postelje, ki je bila prav tako vsa odeta v
zlato. Poleg mene je sedel na stol in mi razložil, kdo je. Ko je omenil ples, sem ga s solzami v
očeh rotila, naj me pelje v Ljubljano. Vendar je mojo prošnjo z močnim glasom zavrnil in ves
jezen oddrvel iz sobane. Nisem vedela, kaj naj storim, zato se sem odločila, da bom raziskala
moje novo domovanje.
Kakor hitro sem stopila iz sobane, sem pred sabo zagledala dolg in širok hodnik. Sprehodila
sem se po njem in med tem opazovala portrete rodbine Van Nerešerp. Vsaj tako je pisalo na
slikah. Kmalu zatem sem ugotovila, da je moj ugrabitelj eden izmed pomembnih članov te
družine. Kolikor sem lahko razbrala, je bil kralj Podvodnega sveta. Nikoli si nisem mislila, da se
pod gladino naše Ljubljanice skriva kraljevina. Kako zanimiva zgodba! Vsekakor jo bom
povedala vsem prebivalcem Ljubljane, kakor hitro se bom rešila tega podvodnega gradu, ki mi
je, moram priznati, bil kar všeč. Ko sem prišla na konec hodnika, sem zagledala še en hodnik,
ki je vodil naravnost v prekrasno jedilnico. Imela je visok strop in bila je vsa v steklu, tako da si
lahko opazoval rastlinstvo in živalstvo reke Ljubljanice. Nisem vedela, da je življenje v naši reki
tako pestro. Na sredi jedilnice je bila zelo dolga miza in na vsakem koncu te mize je stal po en
stol. Bila sem že utrujena in tako sem sedla za mizo, da bi si malo odpočila. Kmalu je za menoj
v jedilnico prišel Van Nerešerp. Sedel je na drug konec mize. Povedal mi je, da bo vsak večer
ob sedmih večerja, da ne mara zamujanja, zato naj bom vedno točna. Ker sem bila že navajena
njegovega močnega glasu, me ta ton niti ni več tako prestrašil kot prvikrat. Poskušala sem se
obnašati, kar se da spodobno in sem v odgovor samo prikimala. V jedilnico so nato prišle tri
kuharice, ki so nama prinesle večerjo. Po večerji me je Van Nerešerp povabil na ogled gradu.
Najprej mi je razkazal razkošno vežo in nato glavni prostor, v katerem je preživel večino
svojega prostega časa. Odpeljal me je tudi v njegovo pisarno. Tam sva se ustavila za nekaj
trenutkov, da sva si odpočila. Grad je bil zelo velik. V pisarni sem kmalu opazila vrata, ki so bila
očem skoraj nevidna. Ko sem ga vprašala, kam vodijo, me je lepo pogledal, me prijel za roko
in me peljal skoznje. Ko sem stopila skozi vrata, sem se počutila kot v raju. Pred nama se je
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namreč odpirala ogromna knjižnica. Sama sem zelo rada brala, zato je ta prostor zame bil kot
sedma nebesa. Van Nerešerp mi je povedal, da sem prva oseba, ki ji je dovolil stopiti v ta
prostor. Nikoli ni nikogar spustil sem, ker se mu je ta prostor zdel preveč oseben. Sem je rad
zahajal, saj je tukaj našel svoj mir. Postajal mi je všeč zaradi najine skupne ljubezni do knjig. Ko
sva odhajala iz knjižnice, mi je rekel, da lahko sem pridem, kadarkoli želim in da si lahko
vzamem katero koli knjigo. To mi je bilo zelo všeč, saj sem sedaj vedela, da se tukaj ne bom
dolgočasila. V Ljubljani sem se namreč kar pogosto. Večkrat sem v svojem prostem času odšla
ven in osvajala vsakega moškega, ki mi je prišel naproti. Tukaj tega nisem mogla početi, saj ni
bilo nobenega drugega moškega, razen Van Nerešerpa.
Odšla sva iz njegove pisarne. Vodil me je še do ene sobane, ki pa je ni bilo tako težko najti. Bila
je nasproti moje sobane. Ko je odprl vrata, sem zagledala velik bel klavir. Nad klavirjem je visel
razkošen lestenec, ki je dajal svetlobo. Ko je Van Nerešerp sedel za klavir, je bil videti tako
eleganten. Takoj mi je padla v oči njegova klavirska drža, držal se je pokončno in ponosno, kot
da bi bil ves svet njegov. Ko je zaigral na tipke, me je njegovo igranje tako prevzelo, da sem
samo stala in poslušala. Ko je odigral, je videl, da tudi jaz obožujem glasbo, prav tako kot on.
Dovolil mi je, da sem tudi jaz pokazala svoje adute na klavirju. Ko sem prenehala igrati, me je
pohvalil in mi povedal, da česa takega od mene ne bi nikoli pričakoval.
Zelo sem ga presenetila s svojim igranjem. Ko sva si ogledala še zadnjo sobano, me je
pospremil v mojo spalnico in mi voščil lahko noč. Ko sem legla v posteljo, nisem mogla takoj
zaspati. Razmišljala sem o Van Nerešerpu.
Tako so potekali najini dnevi. Dan za dnem ista zgodba. Ko pa sva nekega dne skupaj sedela
za klavirjem in se pogovarjala, me je Van Nerešerp zaprosil za roko. Takoj sem privolila, saj
sem si od nekdaj želela postati kraljica in imeti v rokah vso oblast v deželi. Nikoli si ne bi mislila,
da se bo to tako hitro zgodilo. Tako sva se poročila. Tekla so leta, desetletja. Čez nekaj časa
sem začela opažati, kako se moj mož spreminja. Postajal je vedno bolj bled v obraz, med prsti
na rokah je dobil plavalno kožico in lasje so mu zrasli do pasu, namesto ušes pa je zdaj že imel
škrge. Postajal je rečna pošast.
Nekega dne mi je povedal, da bo čez nekaj dni umrl in da me mora vrniti na površje Ljubljanice,
v moje staro domovanje. Nisem se želela ločiti od njega, vendar je rekel, da to morava storiti.
Tako sva za vedno odšla iz najinega gradu na dnu Ljubljanice. Tokrat se spominjam celotne
poti. Ko me je prinesel na površje, se je poslovil in za vedno odšel v temne globine reke
Ljubljanice. Sama pa sem utrujena ležala na bregu in jokala za njim. Kmalu sem se pobrala in
odšla v mesto, tja, kjer je bil moj prvi in edini pravi dom. Ko sem pozvonila na hišni zvonec, je
prišla odpret hišna pomočnica. Ker me po dolgih letih ni prepoznala, me ni spustila v hišo. Vsa
objokana sem ji želela razložiti, kdo sem in kaj se mi je zgodilo, vendar me ni poslušala. Pred
nosom mi je zaprla vrata in morala sem se znajti po svoje. Tega pa nisem bila vajena. Ko sem
odšla na Stari trg, me tam nihče ni prepoznal. Vsi so hodili mimo mene, kot da sem zrak. Nihče
me ni poznal. Ko sem nato pristala v nekem zanikrnem delu Ljubljane, sem tako pogledala
svoje življenje. Bila sem tako pohlepna in prevzetna, da nisem cenila tistega, kar sem imela,
čeprav ni bilo veliko. Vedno sem mislila, da si zaslužim še boljše, še lepše, še bolj razkošno. Ko
pa sem zdaj pristala na ulici kot navadna smet, sem spoznala, da je tisto, kar sem imela, bilo
čisto dovolj.
Zdaj sem izgubila vse, kar sem imela pred plesom, pa tudi vse, kar je ostalo pod gladino vode.
Imela nisem ničesar. Spala sem na ulici in tako prvič občutila mrzle in vlažne ljubljanske noči…
Urška Kiselak, 8. A
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Kaj je sreča…

KAJ JE SREČA?
Sreča je, če si zdrav in vesel. Sreča je tudi, če ne padeš s kolesom. (Tai Zupanič)
Sreča je, če si zdrav in imaš možnost hodit v šolo. Sreča je, če imaš mamico, atija in živiš v
srečni družini. (Ajda Kozel Tole)
Sreča je veselje in ljubezen. Sreča je, da imam mamico in atija, da hodim v šolo in imam
prijazno učiteljico. (Teja Horvat)
Sreča je, da imam mamo, očeta in prijatelje. Sreča je, da imamo hrano in živimo v lepem okolju.
(Vid Kokol)
Sreča je, da me imata starša rada in da lahko hodim v šolo. Sreča je veselje. (Lara Klaneček)
Sreča je, da imam starše in prijatelje, da lahko hodim v šolo in da imam nekaj za pod zob. (Tilen
Jakomini)
Sreča je veselje, prijateljstvo in ljubezen. (Jure Gerečnik)
Sreča je družina, prijateljstvo, zdravje, ljubezen, zdravo okolje in šola. (Marsel Sitar)
Sreča je modrost, ljubezen in veselje. Sreča je, da lahko hodim v šolo. (Pia Premužič Gojkovič)
Sreča je, da imam atija, mamico in sestrico. Srečna sem med svojimi sošolci, ko dobim petico
in kadar imam počitnice. (Nika Šerdoner)
Sreča je nalezljiva. Je veselje in to, da imaš rad cel svet. (Alen Kosar)
Sreča je veselje. Sreča je, da imam starša, ki me imata rada. Sreča so tudi poletne počitnice
(Tjaša Vratič)
Sreča je veselje do šole. Sreča je, da imam mamico, atija in sestri Pio in Fibi. Največja sreča je,
da imam poletne počitnice in lahko grem zato v Nemčijo. (Finn Luca Premužič Gojkovič)
Sreča je, da imam mamico, ki je noseča. ( Sonita Januzi)
Sreča je, ko kaj najdemo. Sreča je ljubezen in prijateljstvo. (Munira Bajrić)
Sreča je, ko si nekaj zaželimo in se nam to tudi uresniči. Sreča je tudi, če pride na obisk kdo, ki
ga imamo zelo radi. (Ana Angel)
Učenci 3. b
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DOBRODELNA AKCIJA PODARI IGRAČO
V okviru projekta Dvig socialnega in kulturnega kapitala, ki ga izvajamo na naši šoli, smo imeli
dobrodelno akcijo. Zbirali smo igrače, oblačila in šolske potrebščine. Učitelj Rok nas je seznanil
s potekom in nam razdelil listke s pojasnili in navodili. Na listu je pisalo, od kdaj do kdaj zbiramo
določene predmete. Prav tako naj je razložil, kako bo potekala menjava. Vse stvari so bile
razdeljene v tri skupine, zato smo učenci za vsako stvar, smo jo prinesli, dobili kartonček z
določeno barvo. Rdeč kartonček je bil za igrače, za oblačila je bil kartonček zelene barve in za
šolske potrebščine je bil moder kartonček. Vsi predmeti so bili lepo zloženi in razstavljeni v
mali telovadnici. Učenci smo dva dni opravljali menjavo prinesenih igrač, oblačil in potrebščin.
Vse predmete, ki so ostali, smo podarili v dobrodelne namene, da jih bodo lahko uporabljali
še drugi otroci.
Laura Jambrovič, Maja Klaneček, Šanaja Zupanič Robar, 4. a

MOJA MAMA
Mami ima v srcu rožo. Vsakič ji zacveti in me ima še veliko bolj rada.
Včasih mi dovoli, da si kaj kupim. Veliko želj mi uresniči tudi ati. Ati je zelo zelo prijazen.
Mislim, da te imata ati in mami še vedno rada, tudi če te kdaj skregata.
Družina je pomembna!
Zoja Vrabl, 3. a

OKROG SVETA

ŽAREK

Sem ter tja okrog sveta,
z dobro voljo do srca,
na svetu širnem,
mesta, kraje in vasi,
vsa spoznam.
Z veseljem mnogo ljudi rad spoznam,
in jih razigram.
Srečo in nasmeške rad delim
in srcu veselje podarim.

Zjutraj, ko se prebudim,
v soju žarkov zaživim.
Skozi okno greje me prelepo sonce
in že zaslišim peti cerkvene zvonce.
Piko na i
pa mi sončni žarek podari,
ki mi pove,
da sreča v mojem srcu je.

Zala Majhen, 6. a
Nato se oblečem in za žarkom stečem
na travico se uležem
in zamižim,
Ali uganete,kaj si zdaj želim?
Nuša Vrabl, 8. a
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Nekoga moraš imeti rad,
pa čeprav trave, reko, drevo ali kamen,
nekomu moraš nasloniti roko na ramo,
da se, lačna nasiti bližine…
(Ivan Minatti)

NA KONJU
Sem velika ljubiteljica konjev. Konji so zame nekaj posebnega. Že ko sem jih prvič videla, sem
si zaželela, da bi jih poskusila jahati.
Ko sem bila še zelo majhna, to ni bilo mogoče, ker sem bila za konje premajhna. Kot otrok sem
najraje gledala risanke o konjih in imela sem veliko plišastih konjev.
Nekega dne, ko sem prišla iz šole, takrat sem hodila v prvi razred, sta mi mama in oče povedala,
da gremo v konjeniški klub, kjer me bodo naučili jahanja. Tisti dan sem kar žarela od sreče, ker
se bom naučila jahati konje. Po kosilu smo odšli v konjeniški center blizu Destrnika. Priznati
moram, da sem bila malo neučakana, ker sem si tega res zelo želela. Ko sem videla konje, sem
komaj dojela, da se to res dogaja. Tisti trenutek je stopila do mene učiteljica Hana in mi
povedala, da bom jahala Trola. In od tistega dneva naprej se učim jahati. Dobila sem potrjeno
knjižico, da sem lahko opravila izpit "Jahač 1" in jahala brez nadzora učiteljice. Zdaj jaham že
6 let. Ko sem na konju, sem popolnoma sproščena in nimam nobenih skrbi. Zato mi bo ta
dogodek za vedno ostal v najlepšem spominu in se ga bom vedno spominjala.
Lana Sel, 6. a
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Mihael Furek, 1. b

Mihaela Gojkovič, 8. b

25

Zoja Vrabl, 3. a

Ajda Kozel Tole, 3. b

Lynn Petek, 1. a
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Manca Sitar, 1.b

Matevž Ranfl, 1. b
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Teja Žnidarič, 1. b

Vanja Vrabl, 3. a
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PRIHOD MUCE KITY
V začetku oktobra sem dobila najdeno muco, z imenom Kity. Stara je bila približno tri mesece.
Bila je polna energije.
Ko sem se je prvič dotaknila, je bila zelo prestrašena. Ko je minil dan, je bila že razigrana,
skakala in tekala je po dvorišču. Ko sem jo hotela pobožati, me je ugriznila in popraskala. Tako
sem ugotovila, da bo zelo težko skrbeti za njo. Čez mesec dni je bila še vedno enako huda in
praskala je vse, ki so ji prišli na pot.
Odkar sem jo dobila, je minilo že pet mesecev. Še vedno je polna energije, a se je že kar
udomačila in lahko jo božam.
Lea Kozel, 6. a

PRIJATELJSTVO
Prijateljstvo. Vsi vedno pravijo, kako lepo je. In ja, z veseljem se strinjam z njimi. Prijateljstvo
je najlepše, kar se ti lahko zgodi. Lahko je opora, ko se lastna podre, dežnik, ki ti ga nekdo drži
nad glavo še v najhujšem dežju. Lahko je sonce, ki ti daje toploto, luna, zvezde v temni
brezizhodni noči. Luč na koncu tunela. Lahko. Ampak ni nujno… Prijateljstvo je lahko tudi
najgloblji vbod noža, ki si ga kdaj čutil. Pusti lahko globoko rano. Takšno, ki se sploh ne zaceli
in če se, za seboj pusti brazgotino, ki ti nikoli ne da pozabiti.
In to nima nič s tem, da ni bilo pravo prijateljstvo. Ne. Če ne bi bilo pravo prijateljstvo, ne bi
nikoli pustilo takšnih sledi. Vzrok je v tem, kar ga več ni. Vzrok je v tem, da je vse mimo. V tem,
da se ga ne da več rešiti.
Med nama se je odprla razpoka. Najprej majhna, čisto nevidna. Ampak rasla je, iz dneva v dan.
Vedno večja je postajala. Prepozno je bila opažena. Ker takrat je bila prevelika, da bi jo lahko
popravil. Nobeno lepilo, noben beton je ne bi mogel več popraviti. Kar ne pomeni, da nisva
poskušala. O, še kako sva. Z vsemi sredstvi, z vso močjo. Vsaj jaz. Kje si bil ti? Verjetno drugje.
Saj si imel vedno druge, druge, ki so bili vedno pomembnejši. Veš kaj? Pri meni si stal vedno
na prvem mestu. Vedno sem ti bil na razpolago. Vedno. Tudi sredi noči. Če si me potreboval.
In ko sem jaz tebe enkrat potreboval? Bolj kot karkoli, bolj kot kdajkoli prej? Pustil si me pasti.
Kot vroč kamen si me vrgel na tla. Ali si slišal? Si slišal, kako je zabobnelo, ko sem udaril ob tla,
ker tam ni bilo ničesar, kar bi me lahko ustavilo? Verjetno ne. Verjetno niti nisi mogel. Ker če
padeš in se za to nihče ne zanima in te ne sliši, ali sploh ustvariš zvok, ko udariš ob tla?
Zakaj? Verjetno enostavno nisem bil dovolj dober zate. Samo polnilo, ko ravno ni bilo nič
boljšega. Ampak veš kaj, ti si meni bil pomemben. Izredno pomemben. Pomembnejši kot
veliko ostalega.
In eno stvar si mi obljubil. Obljubil si mi, da mi boš vedno stal ob strani. Da me ne boš nikoli
pustil pasti. Zadal si si cilj, da mi boš opora. In veš kaj? Verjel sem ti. Vsako sleherno besedo.
In ti si jo prelomil. Vsako sleherno.
Prijatelj te zabode od spredaj, da vidiš, kdaj te doleti, pravijo. Ampak ti si me ledeno zabodel
v hrbet. Me potisnil s pečine, ko me nisi več potreboval. Ampak veš kaj? Ujel sem se. Na majhni
vejici. In držim se. Držim. Zate.
Nina Štumberger, 9. a
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NAJBOLJŠA PRIJATELJICA
Pesmi o prijateljih
govorijo različne stvari.
Pravi prijatelj te posluša,
se s tabo igra
in samo tebe lahko rad ima.
Kar se tiče teh stvari,
to zame ne drži!

Na svetu je
mnogo dobrih stvari,
a boljšega od prijateljice ni.
Najboljša prijateljica
je le tista,
ki v dobrem se s tabo smeji,
a v žalosti te vedri.
Kaj narobe delaš,
ti v obraz pove,
za tvojim hrbtom pa
o tebi govori lepe stvari.

Najboljša prijateljica
se s tabo pogovarja,
modne nasvete ti da,
se ne vsiljuje
in tvoje prijatelje rada ima.

Naj po vsem svetu se ve,
da boljše od moje najboljše prijateljice ni.

Če pa vse to ne drži,
to pomeni,
da tvoja prijateljica ni.

Minea Vrabl, 8. a

OBA

ZANKA

Pravijo, da je oko ogledalo srca,
a srce očesu ni ogledalo,
saj oko srcu ne pride do dna,
to bije le za srce, ne za ostalo.

Vse se začne, vse se konča,
vsaka stvar ima svoj potek.
Četudi ob koncu se žalost pozna,
z njim začne se nov vek.

Kar srce čuti, to čuti,
tega se ne da spremeniti.
Oči si zakriješ, če prizori so kruti,
a srca pred čustvi ne da se zakriti.

Naše življenje sprememb je polno,
te so naša edina konstanta.
Četudi po njih srce včasih je bolno,
so časovnega teka poanta.

In enkrat se bo našel nekdo,
ki ti bo pospešil bitje srca,
takrat pomembno ne bo več oko,
ampak v ritmu bitji le dve.

Četudi vse teče in se oblikuje,
čas za trenutke obstane.
Četudi se konec kdaj objokuje,
spomin na trenutek ostane.

Nina Štumberger, 9. a

Nina Štumberger, 9. a
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(TONE PAVČEK, NOVA FACA, NADALJEVANJE PESMI)

NOVA FACA

NOVA FACA

V šoli ga faca niti pogledala ni,
a on je gledal le njene lepe oči.

Ko srečal jo je spet,
bil je še bolj »zadet.«

Naslednji odmor je stopil do nje,
in jo prijel za njene nežne roke.

Pogled je vrnila,
in se zaljubila.

Ker iz ust ni mogel dobiti nobenih obljub,
ji na lice je stisnil velik poljub.

Par sta postala
in za vedno ostala.

Minea Vrabl, 8. a

Klara Nahberger, 8. a

(GREGOR STRNIŠA, ORION, NADALJEVANJE PESMI)

IZPOVED MLADE DEKLICE
Kako lepo je stati tu s teboj,
ko gledam zvezde nad seboj.
Vse krasne, svetle, se nama smehljajo,
saj te lepote tukaj
si predstavljati ne znajo.
Ko ob tebi ljubljeni je človek,
ko nad teboj je tisoč lučk,
želiš si, da ta trenutek bil bi večen
in zmeraj spomnil bi te na življenjsko luč.
Urška Murko, 9. a
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Bralcu
na pot…

ANGEL
Si srečal osebo, ki te pozna,
bolje kot se poznaš ti,
ki v tvojem srcu svoj prostor ima,
katere del v tebi živi?
Si srečal osebo, ki spoštuje,
vse v kar trud vložil si,
srečal osebo, ki te varuje
brez ozira na nevarnosti?
Si srečal osebo, ki ti pomaga,
ki vedno zate čas ima,
ki s teboj vse ovire premaga?
Potem srečal si svojega angela.
Nina Štumberger, 9. a
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