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PROMETNA KAČA IN PRVOŠOLCI 
 

Kako ste danes prišli v šolo? 

Učenci: Peš. S  kolesom. Mene je pripeljala mama… 

Kaj pomeni na naravi prijazen način? 

Učenci: Da ne onesnažujemo narave. Paziti moramo, da ne spustimo 
kakšne plinarne po poti! ( smeh) 
Kako vozila na motorni pogon onesnažujejo naravo? 

Učenci: Z izpuhom. Dim je škodljiv, ker je to nafta. V telo pride tako, 
da ga vdihujemo. 
Kako bi vi prišli v šolo, če bi izbirali? 

Učenci: Peš ali s kolesom. Samo starši nimajo časa. 
Kdo bi ves teden hodil peš?  

Učenci: Jaz, jaz, jaz… (28 krat jaz) 
 
 

 

Karin Muršec, 6.a 
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UČENCI 1.A LIKOVNO USTVARJAJO 

 

Nik Vintar, Žana Ogrizek, Blaž Tetičkovč, Zoja Vegelj, Anej Dobnik, Anja Brodnjak, Marsel 

Petek, Taša Marčič, Klemen Kores, Rosa Cafuta Gajšt, Ali Krasniq, Ajda Mirković Zver, Žana 

Hohnjec, Valentina Žumer; mentorici Karmen Jerenko in Dragica Rozman 
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ISKRICE PRVOŠOLCEV 
 

 Učiteljica, ali veš, da si iz celic? Včasih si bila ena sama 

premikajoča se celica. Imela si na milijone bratov in sester, ki jih 

je maternični vrat ubil. Samo ti in tvoji bratje ste se prebili.  

 Naša muca je skotalila več mladičev. 

 Film je bil zanimiv, ker smo kupili takoooo velik paket kokic. 

 Ključe sem pozabil, ker nimam torbe. Pa kaj češ, samo da si tu, 

ne? 

 Jaz bi razdelila 1000 evrov tistim, ki so lačni. Pa jih nimam. 
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Tudi v 1. b zelo radi ustvarjamo  

Rea Kuča Belšak, Nick Horvat, Medina Januzi, Matej Panikvar, Rene Vrbnjak, Vanesa Greif, 

Teja Karo, Zala Vidovič, Tiara Podhostnik, Luka Vauda, Hana Vaupotič, Aljaž Fostnarič, 

Matevž Peklar, Ema Premzl, Živa Matjašič 
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MOJ DELOVNI DAN 
 

¸ Zjutraj se zbudim, zajtrkujem, si umijem zobe in se oblečem. 

Potem si oblečem  bundo, jopico, šal, kapo in obujem škornje. 

Ko se oblečem in obujem, grem na avtobusno postajo. Avtobus me 

pelje v šolo. V šoli se učimo. Ko je konec vseh ur pouka, pride po mene 

mama. Pelje me domov. Doma pojem kosilo in naredim nalogo.     

Ob 14:30 uri grem v glasbeno šolo. Potem malo počakam pri mami 

in nato grem k uri flavte. Po flavti grem k baletu. In ko je konec baleta, 

greva z mamo domov. Doma povečerjam, se umijem in grem spat. 

          Eva Rihtarič, 3. a 

MOJ POČITNIŠKI DOGODEK 
  

V soboto,  30.4.2016, smo se z družino Klaneček odpravili v 

Minimundus v Avstriji. Peljali smo se s kombijem. Ko smo prispeli, smo 

dobili zemljevid, da smo vedeli, kam gremo. Med potjo so videli narisane 

puščice. Ko smo si tam  ogledali vse pomanjšane znamenitosti sveta, 

smo šli v Mc Donald’s.   Najedli smo se in se na poti domov ustavili še 

na sladoledu v Staršah. Nato smo odšli k nam domov. 

                                                                   Neja  Šerdoner, 3. a 
 

V četrtek, 28.4.2016, sem šla z mamico, atijem in prijatelji v 

Vulkanijo. Vulkanija je doživljajski park pri Gradu na Goričkem. Tam je 

pred 3 milijoni let bruhal zadnji vulkan na območju današnje Slovenije. 

Dobili smo čelade in 3D očala. Sedli smo na stole, ki so nas tresli, 

škropilo je in padal je umetni sneg. Potem smo dobili še ena očala in šli 

na vlakec, ki ni zares peljal, ampak se je zibal levo, desno, gor in dol, ko 

smo gledali potovanje pod površjem zemlje. Spoznali smo krtka Olija in 
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kristale olivina, ki so z izbruhom vulkana pri Gradu na Goričkem prišli 

na površje. Nazadnje mi je mama kupila prstan in potem smo šli nazaj 

domov. 

Sara Molnar, 3. a  

 

V nedeljo,  1.5.2016, smo z mojim bratom Leonom, sestrično ter 

stricem odšli v kino v Maribor. Najprej smo šli po kokice in pijačo. Vse  

stvari smo vzeli in se odpravili v kino dvorano. Ogledali smo si film 

KUNG FU PANDA 3. Ko je bilo filma konec, smo odšli v MC’ DONALDS.  

Tam smo jedli samo sladoled, ker smo se v kinu preveč najedli 

kokic. Moj stric nas je odpeljal domov. Mamici in atiju sem povedala, 

kako je bilo. Z družino smo zvečer pogledali še film na televiziji.  

Lepo smo se imeli med počitnicami. 

                                                                         Lina Wolf , 3. a   

MOJA MAMA 
 

Moji mami je ime Darinka, piše se Amon. Živi v Skorbi, v 

petčlanski družini. Ima rjave kratke lase, oči ima rjavo-zelene, nos ima 

majhen. Rada nosi rdečo majico in temne kavbojke. Obuta je v črne 

čevlje. Je srednje visoke in vitke postave. Službo ima v vrtcu. Je 

vzgojiteljica, v službi je sedem ur. Med prostim časom rada bere knjige 

in telovadi. Rad jo imam bolj kot vse na svetu. 

                                                                                        Patrik Amon, 3. a 
 

 

Moji mamici je ime Martina, piše se Novak. Živi v petčlanski 

družini, v Skorbi 56 b. Preden se je poročila z atijem, se je pisala 

Vogrinec.  

Ima okroglo glavo, majhen nos, lepe rdeče ustnice. Ima 

rjavozelene oči in rdečerjave lase. Je ravno pravšnje postave. Stara 
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je 34 let. Najraje ima oblečene kavbojke in majico. Po poklicu je 

ekonomistka, a dela doma. Njen poklic je pisanje dobavnic. 

Rada hodi po trgovinah, najraje nakupuje v trgovini Orsay.  

Je zelo pridna mamica. Veliko dela, je prijazna in prikupna kot 

sonce. Za nič na svetu je ne dam, saj je zame in za moja bratca zlata 

mamica. 

 Taja Novak, 3. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Blažka Horvat Hernec, 2.a               Zara Papež, 2.a 

UČENCI 3.A SO POVEDALI O PRVI TRIADI 
 

Naja Potočnik: Veliko smo se naučili, dosti smo nastopali. Spoznali smo 

nove prijatelje iz drugih razredov.  

Lina Wolf: Naučili smo se brati, pisati, računati, tekmovali smo v 

znanju iz matematike, slovenščine. 

Neja Šerdoner: Spoznali smo se med seboj in postali dobri prijatelji.  

Maša Belić: Hodili smo na pohode, se učili o zdravem življenju. Radi smo 

brali in pogosto obiskovali šolsko knjižnico. 

Lan Tian Fridl: Pridobili smo veliko novega znanja.  

Taja Novak: Imeli smo prijazno učiteljico Tatjano. 

Sara Molnar: Veliko smo izdelovali iz različnih materialov in se mnogo 

naučili. Rada hodim k računalniškemu krožku. 

Munira Bajrić: Veselim se ponovnega tabora v domu Planinka. 

Lan Drevenšek: Moj najljubši predmet je šport.  
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Urban Skledar: Doma sem v Žetalah, a rad obiskujem šolo na Hajdini. 

Blaž Drobnič: V šoli je zelo lepo, rad imam matematiko in računalništvo. 

Med odmori rad gradim iz lego kock. 

 

 

     

Neža Angel in Valentina Vogrinec, 2.a 

OBISK  OBRTNIKOV VOGRINEC 
 

V petek, 13. Maja, ob 7.25 smo se učenci 5. razreda, ki obiskujemo 

krožek UPI in učiteljica Dragica Kosi, odpravili na Sp. Hajdino do 

Apartments - Rooms Vogrinec. Iz šole smo se odpravili peš. 

Podjetnica gospa Silva Vogrinec nas je prijazno sprejela, pozdravila in 

nas povabila v gostinske prostore. Ko smo  posedli, smo gospe Silvi 

postavili nekaj vprašanj. 

 Koliko ur traja vaš delovnik? 

Moj delovnik traja 24 ur, ker imam poleg gostilne še apartmaje. 

 Katere dejavnosti opravljate? 

Imamo apartmaje in gostinstvo.  

 Koliko imate zaposlenih? 

Zaposlenih je osem, od tega je samo ena delavka zaposlena za polni 

delovni čas. 
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 Koliko let opravljate to obrt? 

Opravljamo jo 6 let. Izkušnje sem si nabirala v Švici. 18 let sem delala  

v turizmu. 

Gospa Silva nam je še povedala, da so tuji jeziki najpomembnejši v 

življenju. 

Ena od natakaric pa nam je povedala, da je zadovoljna z delom, ampak 

si želi opravljati svoj poklic. Po izobrazbi je biokemik, ampak ni dobila 

službe v svojem poklicu.  

Med obiskom nas je gospa Silva častila s torticami, muffini ter sokovi. 

Bili so odlični. 

Po pogovoru smo si še ogledali sobe, ki so zelo lepe. Vsaka  soba je imela 

svoje ime in pomen - zraven je imela vsaka svojo fotografijo. 

Fotografirala je njihova hči Alina. Ena soba je imela z balkona pogled 

na golf. 

Gostilno Vogrinec smo obiskali, ker smo se pogovarjali o obrteh v občini 

Hajdina. 

                                                 Manca Matjašič, 5. r. 

INTERVJU S ČEBELARJEM SLAVKOM 

ČEHOM 

Pri čebelarskem krožku že kar nekaj let sodelujemo z g. Slavkom 

Čehom. Priskoči nam na pomoč tudi pri tehničnih ali naravoslovnih 

dnevih, tradicionalnem slovenskem zajtrku in še kje, zato je že naš 

dober znanec. Povabili smo ga k razgovoru in z njim naredili krajši 

intervju. 

 

Kdaj in zakaj ste se začeli ukvarjati s čebelami? 

S čebelami sem se začel ukvarjati pred 40 leti. Všeč so mi bile že v 

mladosti. Ko sem bil star 25 let, pa sem se začel z njimi intenzivneje 

ukvarjati. 

Kdo vas je navdušil nad čebelami? 



Najdihojca iz Hajdina, 2016 

 
14 

 

Nad čebelami so me navdušili sorodniki, zanimanje zanje je vedno 

raslo, ker sem jih veliko videl v naravi. 

Zakaj ste se odločili voditi čebelarski krožek? 

Hotel sem, da bi mladim prikazal svet čebel. Morda bo to tudi lahko 

njihov poklic. 

Ali je čebelarstvo samo vaš hobi ali tudi vaša služba? 

Čebelarstvo je samo moj hobi, saj sem upokojen. 

Ali imate še kakšne druge hobije? 

Da, šport, ampak moj glavni hobi so čebele. 

Koliko imate čebelnjakov? 

Imam enega glavnega in enega manjšega, torej dva. 

Koliko čebel je v enem panju? 

V AŽ panju je približno 45-50 tisoč čebel.  

Koliko medu pridelate vsako leto? 

Zelo različno. Letos sem pridelal 350 kg, največ pa sem pridelal celo 

1500kg. 

Ali med tudi prodajate? 

Ja, medu veliko podarim sorodnikom in prijateljem, a ker ga je 

preveč, ga tudi prodajam. 

Ali izdelujete še kaj drugega razen medu? 

Ja, pripravljam vse, kar čebela pridelajo, npr. vosek, cvetni prah in 

podobno. 

Ali imate kakšen zanimiv spomin iz čebelarstva? 

Imam zelo veliko lepih spominov. Najlepši je, ko sem prvič z drevesa 

pobral roj čebel.  

Kaj vam je najbolj všeč pri čebelarstvu? 

Najbolj mi je všeč, da smo čebelarji kot nekakšni okoljevarstveniki in 

da opazujemo naravo ter vemo, kje kaj cveti in raste.  

 

Jure Glodež in Matic Kolarič, 8. r 
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PRVI ŠPORTNI DAN 
 

V četrtek ob 8:30 smo se s tremi avtobusi odpravili proti 

Trnovski vasi. 

Bilo je sončno jutro okrog devete ure. Vodili so nas planinci iz 

planinskega društva Hajdina. Najprej smo hodili po pločniku. Cesta ja 

bila zelo prometna.  Čez nekaj časa smo zavili na makadamsko cesto, 

kjer smo se ustavili za nekaj časa in slekli zgornja oblačila, če je bilo 

komu vroče. Pot smo nadaljevali po travi, ki je bila še malo mokra. Nato 

smo prišli do mosta, ki je vodil preko potoka, ob katerem smo hodili. 

Prišli smo do kmetije, kjer smo imeli počitek za malico. Nato smo pot 

nadaljevali v hrib, ki je bil zelo strm. Malo višje smo dobili grozdje od 

domačinov, ki je bilo odlično. Ko smo prišli na vrh, smo si ogledovali lep 

razgled in zanimive hiše, ki so jih imeli domačini. Pot smo nadaljevali po 

vrhu in občudovali vinograde in razgled. Na cesti smo srečali dosti 

traktorjev. Pot smo končali na hribu, kjer je bila cerkev, trgovina, 

sadjarstvo, šola in občina. Od sadjarstva smo dobili odlična jabolka. 

Tam sem pojedel še sendvič. Nato so po nas prišli avtobusi. V šolo smo 

prišli približno ob dvanajsti uri. 

Ko sem prišel domov, sem bil malo utrujen. 

Leon Tikvič, 8. r. 

OBISK LONDONA 
 

Kot vsako leto, smo se tudi letos odpravili na jezikovno potovanje 

v London. Ni nas bilo veliko,  Leon Tikvič, Jure Glodež, učiteljica 

angleščine Tatjana Lukovnjak in jaz. 

Naše potovanje se je začelo v torek, 29.3.2016, ob 23:30 uri. 

Dobili smo se na parkirišču pod Gradom na Ptuju, kjer nas je čakal 

avtobus. Vsi smo bili dobre volje in polni pričakovanj. Potovali smo vso 

noč. Na avtobusu smo spoznali še prijatelje iz drugih šol. Avtobus nas 

je odpeljal na letališče v Benetke, kjer smo se ob 6:55 uri vkrcali na 

letalo za London. 
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V London smo prispeli v sredo zjutraj. Najprej smo se odpravili v 

hotel, kjer smo se namestili v sobe in si odpočili. Popoldne smo šli v 

mesto. Ogledali smo si ulico Oxford Street in trgovino Hamleys. Tam 

smo si kupili nekaj spominkov. 

V četrtek smo si ogledali postajo 9 ¾, kjer je bil posnet film o 

Harryju Potterju. Peljali smo se tudi s podzemno železnico. Zvečer smo 

si ogledali muzikal Thriller. Bilo je fantastično. 

V petek smo si ogledali muzej voščenih lutk Madame Tussauds. 

Tukaj smo videli veliko znanih ljudi in se z njimi seveda tudi 

fotografirali. Odpravili smo se še na London Eye – razgled je bil 

čudovit, saj smo videli vse mesto. 

Zvečer smo si ogledali še Buckinghamsko palačo. Bila nam je zelo 

všeč. 

V soboto, zadnji dan našega obiska, smo obiskali Naravoslovni in 

Znanstveni  muzej, kjer hranijo veliko zbirko dinozavrov, dragih 

kamnov, žuželk, mineralov … Nazadnje smo si ogledali še stadion 

nogometnega kluba Chelesea. To mi je bilo najbolj všeč. 

Pozno popoldne smo se odpravili na letališče, se vkrcali na letalo 

za Benetke, od tam pa z avtobusom do Ptuja, kjer so nas že nestrpno 

čakali starši.  Domov smo prispeli v nedeljo, ob 4: 30 uri zjutraj. 

Bilo je super in nepozabno! V London bi šel še enkrat, morda že 

naslednje leto. 

Bor Žiga Ivančič, 8.r. 

POT V PREKMURJE 
 

V Prekmurje se peljemo 

in radi se imamo. 

Tihi smo, 

pridni ko angelčki. 

Poslušamo radi, 

še rajši pa bi tiho klepetali. 

Luka Šlamberger, 9. b 
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Gal Hostnik in Lyn Petek, 2.a 

USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI 
 

Vsak dan v življenju je najboljši. Vsak dan znova se dogajajo 

dobre, zanimive in nove stvari. Skoraj vedno in povsod pa se najde tudi 

kakšna slaba prigoda ali novica, ki ti lahko še tako lep dan spremeni v 

slabega. Pri takšnih dneh ti lahko ogromno pomagajo prijatelji, družina 

in pogovor z njimi. Pri meni ne bi bil noben dan tako lep, če ne bi imela 

tako dobrih prijateljev in družine. Vedno znova mi stojijo ob strani in 

me imajo radi takšno kot sem.  

Da bi bil dan, mesec ali leto, morda tudi življenje še boljše, k temu 

lahko ogromno pripomoremo mi sami. Več druženja izven družabnih 

omrežij, bi bilo zagotovo boljše in lepše, saj je pogovor na štiri oči čisto 

drugačen in bolj pristen. Vsi se moramo truditi, se spoštovati, da bo 

svet lepši. Veliko, največ je odvisno od nas! 

Ana Kokol, 9. b 
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USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI 
 

Ljudi vedno bolj skrbi prihodnost, še posebej prihodnost nas 

mladih. Zato moramo sami pri sebi spremeniti negativni pogled in začeti 

razmišljati  pozitivno. V življenju si moramo zadati cilj in ga doseči. 

Začeti moramo čim prej in vsak dan za to nekaj narediti. 

Najprej moramo spoštovati sebe in biti samozavestni, s svojo 

pozitivno energijo obdajati druge, šele potem lahko načrtujemo 

prihodnost. Za svojo prihodnost in za boljši jutri se moramo truditi, 

saj nič ne pride samo od sebe. Potruditi se moramo v šoli, med vrstniki, 

pa tudi v družini. 

Biti moramo odločni in se postaviti zase. Poskrbeti moramo, da ne 

zapademo v droge ali v kakšno drugo obliko zasvojenosti. Biti moramo 

dovolj zreli, saj je tega veliko v naši okolici. Za boljšo prihodnost se 

moramo družiti z ljudmi, ki na nas dobro vplivajo in nas podpirajo, saj 

je to zelo pomembno. Imeti moramo dobre prijatelje, ki nas razumejo, 

saj je vsakemu lažje, če nekomu zaupaš in imaš občutek, da nisi sam na 

svetu. 

Urška Špurej,  9.b 

LJUBEZEN JE… 
 

Ljubezen je lepa, 

če jo imaš. 

Lahko je slepa, 

če je uporabiti ne znaš. 

 

Lepo jo je imeti ob sebi, 

je krasna, ko jo on daje tebi. 

 

Ljubezen potrebna nam je, 

zato nikoli ne zavrzi je. 

 

Enkratna zna biti, 

naj bo junak tisti,  

ki jo zna ceniti. 

Erzana Krasniqi, 9. b 
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ROMEO IN JULIJA V SODOBNEM ČASU 
 

Romeo je fant zvedavi, ki lepo Julijo na ples povabi. 

Čeprav med njima skrita zgodba tli, ju ta nič ne skrbi. 

Po plesu sta se odločila, da se bosta še dobila. 

 

Naslednji dan, ko Julija še spi, ji telefon zazvoni. 

Bilo je Romeovo povabilo, ki jo je razjezilo. 

Julija sitna je bila, telefon je zalučala ob tla, 

a Romeo kavalir pravi, na njenem oknu se pojavi. 

 

Julija se je jezila, ker je Romea užalostila, 

a on jo gledal je s solznimi očmi in ji rekel, lepa si. 

Julija je padla v jok in se vrgla v objem njegovih rok. 

 

Zdaj res sta srečna, oba, ker se imata rada. 

Ljubezen sta našla in zadovoljna odjahala v beli kraj. 

 

KRALJ MATJAŽ 
 

Pri slovenščini smo se učili o zgodovinski idili. 

Pripovedke govorijo o mnogih stvareh in  o kralju Matjažu je ena od 

teh. 

 

Kralj Matjaž je dober bil, Alenčico osvojil ter se s srcem boril. 

Pri boju s Turki ga je Peca zaščitila in mu skrivališče ponudila. 

Zdaj spi v jami z vsemi svojimi občani; tukaj spijo in v sanjah se 

borijo. 

 

 

Nuša Vrabl, 9. a 
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NOVA FACA 
 

(Nadaljevanje pesmi Toneta Pavčka) 

V šoli ga faca niti pogledala ni, 

a on je gledal le njene lepe oči. 

 

Naslednji odmor je stopil do nje,  

in jo prijel za njene nežne roke. 

 

Ker iz ust ni mogel dobiti nobenih obljub, 

ji na lice je stisnil velik poljub. 

Minea Vrabl, 9. a 

 

MAMA 
Mama, 

je kot moja rama, 

stoji mi ob strani, 

tudi ko stojim postrani. 

 

Vedno bo moja, 

nikoli tvoja, 

vedno edina, 

in vedno bom jaz njena hči edina. 

 

Ko sem žalostna,  

in ko sem tečna, 

takrat potolaži me, 

saj ne želi, da hudó mi je. 

 

Nekatere mame te zjutraj zbudijo, 

nekatere še spijo, 

a vendar se od tebe poslovijo. 

 

Lahko si star kolikor hočeš, 

za mamo še vedno jočeš. 

 

Brez mam ne bi nas bilo, 

brez njih hudo bi bilo, 

zato mame, zapomnite si, 

da radi vas imamo mi.                                                                    

 Klara Nahberger,  9. a 



Najdihojca iz Hajdina, 2016 

 
21 

 

SAMOTA 
 

V temi sama stojim,                                                                          

sprašujem se,  

zakaj sploh živim. 

Na misel pade mi,                                                                                          

naj me ne skrbi. 

Življenje bolje gre,                                                                                      

zato uživaj ga smeje,                                                                                    

pa naj karkoli se zgodi. 

 

TEHNIŠKI DAN 
 
Tehniški dan mi imamo,                                                                                 

z veseljem se poigramo.                                                                            

Vsako temo radi imamo,                                                                              

saj zabavati se znamo. 

Učitelji na pomoč hitijo,                                                                               

ko nezgode se nam godijo.                                                                          

Na koncu vedno  

dober je zaključek,                                                           

ko predstavimo naš izkupiček. 

Nato domov hitimo,                                                                                       

še na avtobusu se poveselimo.                                                                     

Na avtobusu že pogovor teče,                                                                    

kakšno temo naslednji tehnični 

dan prinese. 

 

Larisa Toš, 9. b 

KRALJ MATJAŽ NA OBISKU 
 

Kralj Matjaž je dolga leta spal pod Peco. Legenda pravi, da je 

čakal, da se njegova brada devetkrat ovije okoli mize. Ko se bo to 

zgodilo, se bo Kralj Matjaž zbudil. In nekega dne….. se je zgodilo! 

Kralj Matjaž se je ves omotičen zbudil in opazil, da se mu je 

brada res devetkrat ovila okoli mize. Naspan je vstal od mize, se 

pretegnil in naredil nekaj počepov, da je prebudil svoje stare kosti. Ko 

je bil že čisto prebujen, se je odpravil iz jame pod Peco na površje. 

Opazil je prelepo naravo, ki se je na žalost v vseh teh letih veliko 

spremenila. Kralj Matjaž ni vedel, v katerem letu se je prebudil, vedel 

je le, da je vse drugače, kot je bilo nekoč. Ko se je ozrl okoli sebe, je 

za drevesom nekaj tako močno zasvetilo, da ga je zaslepilo. Ko je 
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ponovno odprl oči, je za drevesom zagledal veliko bleščečo, srebrno 

škatlo.  

Ko je stopil do škatle, si jo je pobližje ogledal in opazil, da ima 

veliko gumbov in ročic. Največja in najbolj zelena je nad sabo imela 

napis »Dotakni se me!«. Kralj Matjaž takšnega stroja še ni videl in 

počutil se je dolžnega, da stori tako kot v »navodilih« piše. Ko je 

pritisnil na ročico, se je okoli njega vse zavrtelo in dobil je zelo čuden 

občutek, takšen kot da bi ga odplaknila straniščna školjka.  

Odneslo ga je v Ptuj. Srebrna škatla ga je odložila na velikem 

parkirišču pod Ptujskim gradom. Opazoval je čudne škatle na štirih 

kolesih in sledil njihovemu toku v središče mesta. Tam se je sprehajal 

med ljudmi in vsi so ga čudno gledali. Spraševali so ga, kdaj se začne 

predstava v ptujskem gledališču, saj so mislili, da je eden izmed 

igralcev. Bolj ko je sledil ljudem, bolj čudno jih je gledal. Najbolj mu 

je v oči padel njihov stil oblačenja. Kdo pa še je videl žensko v hlačah?! 

To je nedopustno! Nato pa je pomislil, da se je morda znašel v 

prihodnosti in je na kratko obstal sredi ulice. Ko se je tako nenadoma 

ustavil, se je vanj zaletel prikupen mladenič in mu povedal, da so 

trgovine z lepšimi oblačili 200 metrov naprej. Kralj Matjaž je zaupal 

njegovemu nasvetu in kmalu zašel v moderno trgovino. Iz trgovine je 

prišel moderno »napravljen« in nihče več ga ni spraševal o gledališki 

predstavi.  

Poiskal si je prenočišče v bližnjem hotelu Park in povprašal ljudi, 

kje se nahaja. Odgovorili so mu, da je v najstarejšem slovenskem mestu 

Ptuj, kjer si lahko ogleda enega izmed najbolj ohranjenih gradov na 

Slovenskem. Kralj Matjaž se je naspal in se naslednje jutro odpravil na 

Ptujski grad. Tam so mu uslužbenci zelo razkazali grad in vse njegove 

prostore in mu celo dovolili, da vse fotografira. Kralj Matjaž pa 

fotoaparata ni poznal in je preprosto ostal  tiho. Bil je navdušen zaradi 

lepote gradu in se po tem obisku vrnil v hotel. Med potjo je srečal zelo 

zanimivega dečka Roka. 

Deček je opazil, da je Kralj Matjaž malce zmeden, ker ga je kar 

takoj  spoznal. Rok ga je povabil k sebi domov, da bi mu vse pojasnil. Ko 

sta prestopila domači prag, je mama takoj vprašala dečka, koga je 
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pripeljal na kosilo. Rok je dejal, da Kralja Matjaža iz pripovedke. Mama 

mu ni verjela, saj je bil Rok večkrat zelo navihan in je imel precej bujno 

domišljijo. 

Rok je Kralja Matjaža povabil v svojo sobo in se pogovarjal z njim. 

Razkazal mu je vse svoje električne napravice in ga poučil o tej ali oni 

stvari. Kralj Matjaž je bil najbolj navdušen nad telefonom, ki ga je tudi 

najmanj razumel. Nikakor mu ni šlo v glavo, zakaj bi človek nekoga klical 

po tej smešni škatli, če se lahko lepo v miru odpravi do njega in se z 

njim pogovori o vsaki stvari. Rok pa mu je na to odgovoril, da se v 

današnjih časih pač pogovarjamo na tak način.  

Ker sta Rok in Kralj Matjaž postala dobra prijatelja, je mama 

dovolila, da je Kralj Matjaž ostal pri njih. Postal je njihov nov družinski 

član. Kralj Matjaž je spal v Rokovi sobi in vsak dan sta se veliko naučila 

drug od drugega.  

Dnevi so tekli in Kralj Matjaž je vedno bolj začel opazovati  

neljubo zadevo, ki se je ponavljala iz dneva v dan. Rok je namreč vsak 

večer sedel za računalnikom in neprestano igral trapaste igrice in se 

pogovarjal s prijatelji preko računalnika. Nikoli se ni pogovarjal z mamo 

o šoli, ljubezni, prijateljih,… Vedno samo računalnik in računalnik.  

Kralj Matjaž se je odločil, da bo to spremenil. Zvečer, ko se je 

deček odpravil za računalnik, ga je Kralj Matjaž povabil v dnevno sobo 

na klepet. Ko je klepet začel lepo in gladko teči, ga je pustil samega z 

njegovo mamo. Odpravil se je v Rokovo sobo in si podrobneje ogledal 

knjižne police, ki jih ni bilo malo. Naenkrat pa se mu je pred očmi 

zasvetila knjiga z njegovim imenom v naslovu. Vzel jo je s police in bil 

vesel, ko jo je prebiral, saj je vedel, da se je Rok želel zgledovati po 

njem. Vendar mu v napornem, sodobnem času to ni najbolj  uspelo. Kralj 

Matjaž se je sam pri sebi odločil, da bo Roku vsak večer povedal eno 

pravljico, ki si jo bo sam izmislil.  

Ko pa je minilo že veliko časa,  se je Kralj Matjaž odločil, da 

zapusti dečka in gre živet na svoje, tja, kjer bo prav tako srečen in ne 

bo nikomur v napoto. Preden je odšel, je napisal pismo: 

  

Dragi Rok! 
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V vsem svojem bivanju pri vas sem ugotovil, da si zelo dober in priden fant. Mislim 

pa, da bi bilo prav, če bi se ti in tvoja mama več pogovarjala, saj ne želim, da bi 

kasneje v življenju obžaloval ta čas, ki ga nisi dobro izkoristil. Povem ti namreč, da 

je pogovor človekovo najmočnejše orožje, ki ga je pomembno znati spretno 

uporabljati. Velikokrat se marsikatera težava tako lažje reši in ne boš verjel, ampak 

je res, tudi sam se boljše počutiš, če se veliko pogovarjaš. Upam, da ne boš takoj 

pozabil name in res upam, da ti je bila moja družba v korist. 

Lep in prijazen pozdrav!  

Kralj Matjaž  

P.S.: Iskreno se opravičujem za tiste piškote v shrambi. Zares so bili odlični! 
 

Kralj Matjaž po odhodu iz stanovanja ni takoj vedel, kam bi šel, 

zato se je odpravil proti Ptujskemu gradu. Nenadoma pa se je pred 

njim ponovno pojavila srebrna, bleščeča škatla, ki ga je pripeljala na 

Ptuj.  

Tokrat ni potreboval nobenega navodila več, le premisliti je 

moral, če se res želi vrniti v svoje stare čase. Odločil se je in sklenil, 

da je za vsakega človeka pod zvezdami usojeno, v katerem obdobju 

živi, in tako naj ostane.  

Z velikim olajšanjem in veseljem je pritisnil na ročico. Ponovno 

tisti občutek straniščne školjke, nato pa malce trd pristanek na veliko 

skalo pred vhodom v jamo pod Peco. Takoj, ko se je pobral, je na sebi 

opazil svoja stara oblačila. Ko je zaprl in odprl oči, se je pred njim 

pokazalo vedno več ljudi, ki so mu ploskali in se ga veselili. Kralj Matjaž 

je bil tako še bolj zadovoljen, da se je odločil prav in se vrnil v 

preteklost, kjer so ga ljudje imeli zelo radi. Prav tako se je odločil, da 

svoje dogodivščine na Ptuju ne bo nikoli pozabil, tudi dečka Roka ne, s 

katerim je preživel veliko časa in doživel mnogo novih izkušenj.  
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Sovaščani in njegovi prijatelji pa so bili zelo veseli in pomirjeni. Vrnil 

se je namreč njihov pošteni kralj, kralj Matjaž.  

 

ROMANTIKA 
 

Romantika lahko pomeni dvoje, 

v vsakem primeru je zraven srce tvoje. 

Čustva so pomembna zelo, 

zmaga tisti z bogato domišljijo. 

 

Posebno ustvarjalno obdobje je, 

v Sloveniji pa v ospredju Prešeren France. 

 

Romantiko si lahko vsak razlaga po svoje, 

čustva, besede in misli so samo tvoje. 

Pesmi, vrtnice, svečke in čokolada, 

so čisto prava romantična razvada. 

 

V romantičnem slogu pisati je čast, 

lahko izraziš svoja čustva in strast. 

 

Umetniki so ustvarjalni bili, 

za sabo pustili so velike sledi. 

Vedno se jih bomo spominjali, 

njihove knjige pa z veseljem listali. 

 

 

Urška Kiselak, 9. a 
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ROMEO IN JULIJA 
(poustvarjalne naloge) 

 
Ljubezen je velika stvar, 

ki nam včasih daje mnogo utvar. 

Noben spor je ne prepreči, 

ko par drvi proti skupni sreči. 

 

Romeo in Julija se na koncertu spoznata, 

saj oba instrument igrata. 

Iskrica je takoj preskočila 

in najstnika sta se zaljubila. 

 

Med njunima družinama je bil prepir, 

zaradi katerega sta zaljubljenca preskočila veliko ovir. 

Nesrečna usoda se z njima je poigrala 

in napačnemu prejemniku SMS je Julija poslala. 

 

Vrh stolpnice bil kraj je njunega srečanja 

in Romeo je bil zaskrbljen, ker je Julija zamujala. 

Čakal in čakal je, 

ko je naenkrat izza hrbta zagledal Julijinega očeta. 

 

Ta ga je izpod zvezd proti tlom poslal 

in niti Julijin blagoslov ga ni obvaroval. 

 

Ko ga je Julija na tleh zagledala, 

je od bolečine zakričala 

in se pod najbližji avtobus pognala. 

 

Ko je to videl Julijin oče 

je poklical Montegove hlipajoče. 

Na kraj dogodka prihiteli so 

in zagledali ljubezen nesrečno, 

a žal prepozno je bilo. 

Urška Kiselak, 9. a 
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Ingolič GIMNAZIJKA 

(nadaljevanje zgodbe – napisala Urška Kiselak) 

 

Jelka je zelo skrbelo glede šolanja, saj ni vedela, če ga bo lahko 

nadaljevala na svoji stari ljubljanski gimnaziji. V tem času, ko se je 

obremenjevala s to skrbjo, se je vedno raje zamotila tako, da je z 

veseljem skrbela za svojega otroka, ki ga je imela iz dneva v dan rajši. 

V veliko pomoč in podporo ji je bila tudi prijazna teta Katra, ki je živela 

pri njih in skrbela za gospodinjstvo ter Jelkinega otroka.  Oče je bil 

ljubezniv in razumevajoč ter je oboževal malega Francoisa. Mama je 

bila še vedno zelo zaposlena, ampak je zdaj več časa posvečala družini 

in zaradi tega so se vsi bolje razumeli.    

Ko je oče prišel iz službe, je Jelki povedal veselo novico, da bo 

lahko nadaljevala šolanje v ljubljanski gimnaziji in Jelka se je tega zelo 

razveselila. Komaj je čakala, da bo lahko ponovno videla svoje sošolce 

in sošolke, pa tudi učitelje ter ravnatelja, zaradi katerega so jo tudi 

sprejeli nazaj v šolo. Najbolj se je veselila srečanja s Tomažem, hkrati 

pa se je bala, kako se bo on obnašal do nje. Med poletnimi počitnicami 

je namreč izvedela, da sta Tomaž in njena najboljša prijateljica Darja, 

par.   

Napočil je dan, ko je končno lahko odšla v šolo. Otroka je pustila 

v varstvu pri ljubeznivi teti Katri in se peš odpravila po starih ulicah 

ter po poti obujala spomine. Zdelo se ji je, kot da je minilo že veliko 

časa odkar se je nazadnje sprehajala po teh ulicah. Naenkrat se je izza 

ovinka prikazala ljubljanska gimnazija. Pospešila je korak in prispela v 

garderobo.           Ko 

je prišla v šolo, so najprej vsi ostrmeli in utihnili, nato pa so njeni sošolci 

planili proti njej in jo začeli objemati in pozdravljati. Vsi so je bili 

veseli in ona je bila vesela njih. Tudi Tomaž jo je prišel objet in prijazno 

pozdravit. Nato so se odpravili v razred, kjer se je pričel pouk. Ko je 

v razred stopil učitelj francoščine jo je navdušeno pozdravil, vendar je 

ni nič spraševal. Ure so minevale in Jelki se je zdelo, da se ni čisto nič 

spremenilo. V družbi svojih prijateljev se je počutila prijetno in z 

lahkoto je sledila pouku. Po pouku je s prijateljicami odšla domov. Te 
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so jo po poti spraševale o tej in oni stvari, ter jo prosile, če lahko 

pridejo pogledat njenega otroka. Jelka je z veseljem sprejela vsak 

obisk in vse je povabila k sebi domov na čaj in pecivo.     

Ko je vstopila skozi vrata svoje hiše, jo je prišla pozdravit teta 

Katra z otrokom. Jelka se je najedla, se nekaj časa igrala z otrokom, 

nato pa odšla delat nalogo. Naenkrat je pri vratih pozvonilo in Jelka je 

odšla odpret. Pred vrati je stal Tomaž s šopkom rdečih vrtnic v rokah. 

Lepo jo je pozdravil in povprašal če sme naprej. Jelka ga je z veseljem 

povabila naprej in le s težavo je skrivala rdečico, ki ji jo je povzročil. 

Imela ga je namreč še vedno zelo rada. Ko sta odšla po stopnicah proti 

Jelkini sobici, sta iz nje zaslišala otrokov jok. Jelka je želela pohiteti 

in otroka pomiriti, vendar jo je Tomaž prehitel in prvi prijel otroka v 

naročje. Francois je takoj prenehal jokati in si z zanimanjem ogledoval 

Tomaža. Ko je Jelka videla Tomaža z otrokom v naročju, se ji je skoraj 

stopilo srce. Njeni najljubši osebi v življenju sta stali pred njo.  

    

Prisedla je k Tomažu in začela sta se pogovarjati. Tomaž ji je 

povedal, kako zelo jo je med počitnicami pogrešal. Jelka mu je 

odgovorila, da ji je zelo žal, da mu ni mogla povedati za svojo težavo, 

saj ji je bilo preveč nerodno in nikakor ni našla pravega trenutka za 

izpoved. Tomaž jo je potolažil in objel ter ji rekel, da jo razume in da 

mu je zelo žal, da sta se oddaljila. 

Čas je mineval. Jelka in Tomaž sta si bila vedno bližje, saj sta si 

zaupala vedno bolj osebne stvari. Povedala sta si vse svoje skrbi in 

težave ter si zaupala vse zgodbe, ki so se jima zgodile med počitnicami. 

Jelka se je končno lahko popolnoma izpovedala o svoji nosečnosti, saj 

je čutila, da Tomažu lahko zaupa. Tomaž ji je pozorno prisluhnil in jo 

gledal z velikim čarom in občudovanjem v očeh. Bil je zelo presenečen 

in prestrašen, ko mu je Jelka povedala vso zgodbo. Jelko je po vseh 

teh neprijetnih dogodivščinah le še bolj spoštoval.  

Po končani pripovedi se je Tomaž vstal in poljubil otroka. Otrok 

se je nasmejal in čez nekaj minut zaspal. Ko je Tomaž odhajal po 

stopnicah v pritličje, je Jelki povedal, da sta se z Darjo skregala in 

razšla. Povedal je tudi, da njuna zveza ni trajala dlje kot dva tedna. 
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Jelki je ob tem stavku zaigralo srce in nikakor ni mogla skriti 

navdušenja, potem ko je Tomaža pospremila iz hiše. 

Meseci so tekli, Tomaž in Jelka pa sta skupaj hodila v šolo, tako 

kot v starih časih. Tomaž se je včasih, po poti domov, ustavil pri 

Stropnikovih in pockrljal malčka. Tomaž je imel vedno bolj rad otroka 

in Jelko. Prav tako Jelka ni mogla skrivati svoje ljubezni do Tomaža.  

Med novoletnimi prazniki je Tomaž povabil Jelko, da bi se skupaj 

z otrokom odpravila peš v center Ljubljane gledat novoletne lučke. 

Jelka je predlog z veseljem sprejela in z navdušenjem so se vsi trije 

odpravili v center. Preživeli so prečudovit praznični večer. Tomaž in 

Jelka sta se imela vedno rajši. Na poti domov so se ustavili v parku. 

Otrok je v vozičku zaspal, Tomaž in Jelka pa sta sedla na klop in 

opazovala zvezde. Tomaž je Jelko prijel za roko in ji povedal, da jo ima 

zelo rad. Povedal ji je tudi, kako jo občuduje glede vsega kar je 

preživela, ko je bila noseča v Franciji. Ni nehal naštevati stvari zakaj 

obožuje malega Francoisa. In na koncu pripovedi, jo je vprašal, če bi 

postala njegovo dekle. Jelka je otrpnila od sreče, saj je to vprašanje 

hotela slišati že od nekdaj, vendar je naenkrat pomislila na otroka. Zelo 

se je ustrašila, da bi otrok lahko veljal za prepreko v njuni zvezi. Tomaž 

ji je dejal, da bo vestno skrbel za njenega  otroka in ga bo imel vedno 

rad. Jelka je bila očarana, ko je slišala vse te besede in iz parka so 

odšli, kot srečna mlada družinica. Odpravili so se proti Jelkinemu domu.  

Ko so prišli pred prag hiše, je Tomaž poljubil otroka in mu voščil 

lahko noč. Ko je Jelka že hotela oditi v hišo jo je potegnil za roko, jo 

ustavil, ji povedal kako zelo jo ima rad ter jo poljubil. Jelka je zasijala 

od sreče in smuknila v hišo.  

Ko je prišla v jedilnico, sta jo tam že pričakala oče in mama, ki 

sta se smejala od sreče. Povprašala sta jo, če je bil pred vrati Tomaž 

in če je vse v redu. Jelka je odgovorila, da je vse v najlepšem redu, več 

pa ni povedala. Vedela je namreč, da sta oče in mama vse videla skozi 

kuhinjsko okno. Starša sta bila zelo vesela, še posebej je bila vesela 

mama, ki je bila zdaj popolnoma brez skrbi za svojo hčerko, saj je 

vedela, da je Tomaž pravi fant za njo.  
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Prazniki so minili in šola se je ponovno resno nadaljevala. Potekala 

so vsa pomembna ocenjevanja, ki pa Jelki niso povzročala težav. Učila 

se je zraven otroka, včasih pa se je temu učenju pridružil tudi Tomaž. 

Oba sta bila vsa tri leta gimnazije odlična, zato je bilo zanju učenje 

nekaj lahkega. S šolo so se kmalu po novem letu odpravili na maturantski 

izlet. Jelka in Tomaž sta na izletu zelo uživala, saj sta bila brez skrbi 

za otroka, ki je bil v varstvu pri Jelkinih starših in teti Katri. Po izletu 

je sledila samo še zaključna matura, nato pa priprave na maturantski 

ples. Jelka in Tomaž sta maturo opravila z odliko in tega sta bila zelo 

vesela. Prav tako sta se zelo zabavala na maturantskem plesu, kjer sta 

se njuni družini tudi uradno spoznali. Tomaževi starši so Jelko sprejeli 

z velikim navdušenjem in spoštovanjem. Najbolj pa so bili navdušeni nad 

malim Francoisom, ki je za obe družini pomenil veliko veselje in nikakor 

nobene prepreke.  

Po zaključeni gimnaziji sta Tomaž in Jelka skupaj preživljala 

zaslužene počitnice. Veliko sta se družila in odhajala na sprehode s 

Francoisom. Jelka občasno napisala pismo teti Franchon v Francijo, 

kjer ji je opisala, kako lepo je njeno življenje in kako veliko je prav ona 

pripomogla k temu. Teta Franchon ji je vedno odpisovala spodbudne 

besede, ki so Jelko in Tomaža samo razveselile in jima dala novega 

zagona za nadaljnje šolanje in veliko popotnico za življenje.  

Vzdušje v družini Stropnik je bilo mirno in lepo, niso se kregali in 

veliko so se družili. Jelka se je po srednji šoli odločila za študij 

medicine. Želela je namreč osveščati mlade o spolnosti in njenih 

posledicah, saj je vedela, da je sama predvsem zaradi neznanja o tej 

stvari nesrečno zanosila. Kljub temu je vedno na otroka gledala kot na 

srečo in veselje in ga nikoli ni zanemarila. Veliko podporo je našla pri 

svojih staršev in v Tomaževi ljubezni.    

Urška Kiselak, 9. a     

FRANCE PREŠEREN GAZELA 3 
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Živel je mož po imenu Marjan. V svojem življenju je preživel že 

marsikaj težkega, vendar ni nikoli v celoti prebolel nesrečne ljubezni. 

Zaradi te ljubezni je bil nadvse žalosten in nikakor si ni mogel opomoči. 

Sam pri sebi je vedel, da so njegova čustva do sosedove Roze resnična. 

Vsi so vedeli, da jo ljubi, le ona ne. Zaradi tega je bil še bolj žalosten 

kot običajno.  

Marjan je imel skrito navado. Zelo rad je pisal pesmi. Take 

globoke pesmi s pomenom, ki so bile napisane po točno določenih 

navodilih. V svojih pesmih je ponavadi opisoval svoje prijatelje, vino in 

vinsko trto, včasih pa je v njih okrcal tudi kakšnega vplivnega gospoda. 

Zadnje čase pa je Marjan pisal samo ljubezenske pesmi, ki so bile 

posvečene samo Rozi in so govorile o tem, kako jo ljubi.  

Marjan je imel težave pri spanju, saj ga Rozina podoba nikakor ni 

pustila spati. V postelji se je zvečer premetaval in ni mogel zatisniti 

očesa. Celo noči, ki je visela nad njim je izpovedoval svojo ljubezen do 

Roze. Noč je vsakič zvesto poslušala, o tem kako močno Marjan ljubi 

Rozo. Tudi, ko se je Marjan zjutraj zbudil, je jutro vedelo, da ljubi 

Rozo.    

Vsi deli dneva; jutro, popoldan in večer so že vedeli, da jo ljubi. 

Vedeli so zaradi tega, ker so poznali Marjana in so vedeli kaj ga teži. 

Ker je bil že dolgo časa nesrečno zaljubljen je imel bled in žalosten 

obraz. Kadar ga ni nihče poslušal je tiho jokal in stokal, saj ni vedel kaj 

bi naredil.  

Svojo ljubezen je izpovedal tudi stenam svojega stanovanja, saj 

je bil tako osamljen, da se je začel pogovarjati z njimi. Samota v 

njegovem stanovanju pa je ponovno pozorno prisluhnila njegovi izpovedi 

ljubezni do Roze. Kljub temu, da se je pogovarjal s stenami svojega 

stanovanja, je njegov glas odneslo tudi daleč, daleč v center mesta. 

Ker se je tudi to ponavljalo iz dneva v dan je kmalu cel mestni vrvež 

vedel za ljubezen do sosedove Roze.  

Roza je imela zelo rada mestni park. V njem je rada sedela in se 

sprehajala ter opazovala rože in ptice. To je začel početi tudi Marjan 

in kmalu je ves park vedel, da Marjan ljubi Rozo, le Roza tega ni vedela. 
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Vsi pragi mestnih hiš in vsi kamenčki v mestu so vedeli za 

Marjanovo ljubezen do Roze in vsi so vedeli, da je resnična, vendar niso 

vedeli, kako mu pomagati.  

Vsi predmeti, pojmi in živali, ki so bili del Marjanovega življenja 

so vedeli, da ljubi Rozo. Sosedova Roza pa tega ni in ni hotela verjeti.  

 

Niko Križnik,  Luka Novak,  Aljaž Gasenburger in Urška Kiselak, 9. a  
 

 

Učenci 1. b 
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NAJSTNIŠKA LJUBEZEN 
 

Ljubezen je, 

ko v srcu nekaj premakne se. 

In to najlepši občutek 

tvojega življenja je. 

Od ljubezni velikokrat zardiš, 

ko v šoli zraven njega sediš. 

Ko se med odmorom na hodniku srečata, 

se sramežljivo pogledata. 

Vse v ljubezni tudi lepo ni, 

ko kakšen prepir med vama se pripeti. 

Zato v ljubezni zaradi njega velikokrat trpiš, 

vendar ga sčasoma preboliš. 

Kljub temu 

najstniška ljubezen lepa je, 

saj to 

najlepši trenutek tvojega življenja je. 

 

 

Lana Sel, Tia Furman in Zala Majhen, 7. r. 
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Tako smo pri pouku angleščine prevajali: 

GOOD HOPE 
 

Verjamem 

Da je dovolj hrane 

Na tem planetu 

Za vse. 

 

Verjamem 

Da je mogoče 

Za vse ljudi 

Da živijo v miru. 

 

Verjamem 

Da lahko živimo 

Brez pištol, 

Verjamem da so vsi 

Pomembni. 

 

Verjamem , da so dobri 

Kristjani 

In dobri Muslimani, 

Dobri Judje. 

 

Verjamem 

Da je dobro v vsakem. 

Verjamem v ljudi. 

 

Če ne bi verjela 

Bi nehala pisati. 

 

Vem 

Vsak dan 

Otroci jočejo za vodo, 

In vsak dan 

Rasisti napadajo. 

Še vedno se vsak 

Otroci igrajo 

Ne da bi skrbeli za barvo kože. 

 

Zato verjamem a je upanje 

In upam da je veliko 

zagovornikov 

Ki verjamejo 

Da je upanje. 

To je kaj upam jaz 

In to je kaj verjamem. 

Verjamem v tebe, 

Verjemi vame. 

 

                                                                                               

Benjamin Zephaniah 

Kaja Intihar, 9. a 
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GOOD HOPE 
 

Verjamem,  

da je na tem planetu 

dovolj hrane za vsakogar.  

 

Verjamem,  

da je mogoče,  

da vsi ljudje živijo v miru. 

 

Verjamem,  

da lahko živimo 

brez pištol, 

verjamem,  

da je vsak pomemben. 

 

Verjamem,  

da obstajajo dobri kristjani,  

in dobri muslimani,  

dobri ljudje 

in dobri tisti, ki niso prepričani.  

Verjamem, da je dobro v 

vsakomur. 

Verjamem v ljudi. 

 

 

Če ne bi verjel, 

 bi nehal pisati. 

 

Vem, 

da vsak dan 

otroci jočejo za vodo 

in vsak dan 

rasisti napadajo. 

Vseeno pa se vsak dan 

otroci igrajo 

in ne mislijo na barvo kože.  

 

Torej verjamem, da je upanje 

in upam, 

da veliko ljudi verjame, 

da je upanje. 

To upam. 

In to verjamem. 

Verjamem v vas,  

verjemite mi.  

 

Benjamin Zaphaniah,  

Minea Vrabl, 9. a 
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DOBRO UPANJE  
 

Verjamem, da je na tem planetu dovolj hrane za vse. 

Verjamem, da je mogoče živeti v miru. 

Verjamem, zmoremo živeti brez pištol, verjamem, da so vsi  pomembni.  

Verjamem, da so dobri kristjani in dobri muslimani, dobri judi in dobri 

neverniki. Verjamem, da je dobro v vsakem. Verjamem v ljudi.  

Če ne bi verjel, bi nehal pisati. 

Vem, vsak dan otroci jočejo za vodo, in vsak dan rasisti napadajo. A še 

vedno se vsak dan otroci igrajo ne glede na barvo. 

Verjamem, da je upanje in upam, da veliko vernikov veruje, da je 

upanje. V to upam in v to verjamem. Verjamem vate, verjemi mi. 

 
Benjamin Zephaniah 

Urška Kiselak, 9. a 

… in razmišljali o človekovih pravicah:  

»I HAVE A DREAM! «  
 

I think Martin Luther King was a very brave and fair man. I like 

his speech. He wasn’t thinking about himself, he was thinking about us. 

He was thinking about all those poor people, he was thinking about 

everyone! We can all agree that he had a really beautiful dream. But 

the problem is that dreams don’t come true by themselves, we have to 

make them true. That’s why Martin Luther King had his speech. He 

wanted people to hear him. He wanted us to hear those words, because 

he was clever enough to know that something is wrong with people. 

Something is wrong with our world. There are lots of humans in this 

world yet no humanity. He knew that. And he was thinking about the 

future generations. He was dreaming about their fair world, world 

without pain and suffering. We didn’t do much to thank him… we didn’t 

make his dreams come true. There’re still lots of men, women and 
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children in this world that suffer and are treated unfairly. We should 

be thinking about them and making Martin Luther King’s dreams come 

true. Because people these days think and care about football players 

and movie stars more than they care about people who need to be 

cared about! In hundreds of years from now, when we are all gone, 

there have to be a beautiful world left behind us. So that next 

generations will know that we were all beautiful and kind people living 

in this world. Next generations will know that they have to be kind too.  

Minea Vrabl, 9. a 

Pogovarjali smo se tudi o socialnih omrežjih: 

FACEBOOK IS A WASTE OF TIME 
 

Now we live in a world of modern technology. Computers and 

smart phones are everywhere. And Facebook … Some people think that 

Facebook is a waste of time and I partly agree with them. There are 

some advantages and disadvantages about it. Facebook can be a very 

good thing if you don't spend all your free time on it.  There is a lot 

to discuss about Facebook friends, news and things that happen on 

Facebook.  

First of all, I think one of the advantages is that you can talk to 

your friends that don't live near you. For example, I sometimes talk 

to our friend Jure that lives in Switzerland. Facebook talking is also 

good for those friends who live in Slovenia but don't live near your 

village. For example I sometimes talk to my friend Tjaša because Tjaša 

doesn't have much time to come to Gerečja vas just for one talk so 

we prefer talking on Facebook.  

Facebook also brings to us a lot of information. For example we 

know where exhibitions, concerts or lost animals are. 

Now disadvantages… I think that very, very bad thing about 

Facebook is that you never know who you are talking to. For example I 

know some of my friends have made fake Facebook profiles. And I 

think this is very dangerous. If you are talking to somebody on 
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Facebook you must make sure you know them in person. Well, that is 

my opinion. The other thing is also that some people are very “loud” on 

Facebook, but in person they don't know how to say hello. I think those 

people are mentally poor. They don't know how to talk to other people. 

And I also know that nowadays is very hard to talk to somebody in 

person, because Facebook makes everything easier. You can talk to 

someone about anything on the Internet, this is the bad thing. 

Computers take care of everything. First you want to talk to someone 

about one thing, then you think again and you delete all the text and 

write something else. In person you can't do that. You can't take the 

word back! This is what Facebook does to us. We don't know how to 

talk to people in person. We are strong on the Internet, but the truth 

is, we are only hiding, because we are too scared to say something 

openly. We are not sociable. If we want to talk to someone about thing 

we always say “I will write you about this on the Facebook”. This is 

just how it works. I hate it when people say that to me. Tell me now, 

tell me in my face. Not via Facebook… Bloody hell!  

The other thing is also a very strong obsession. Some people stay on 

Facebook all night and are looking at news just because they don't 

want to miss anything. I think this is crazy. For example some people 

are on Facebook till midnight… They go to sleep and wake up at six 

o'clock and they are again on Facebook. They can't live without 

Facebook for six hours. This is unbelievable.  

And about the news on Facebook, it is sometimes insane. 

Facebook makes fool out of people. Now they talk like this… “My 

internet shot down so I went to the living room. There were my 

parents, they seemed like nice people.” I mean is this normal?!  

I am very old fashioned. I still think that family and friends are 

two the most important thing in my life. And everyone should think like 

this. I think this is how the world should work. 

Urška Kiselak, 9. a 
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