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TU JE MOJ DOM 

 

BRINA IN MURI 

(OPIS SLIK) 

 

NEKOČ  STA  SE  BRINA IN  MURI  ODPRAVILA NA SPREHOD. 

BRINA  JE  VZELA   FRIZBI. PRISPELA  STA  V  PARK.  BRINA 

JE  VZELA  FRIZBI  IN  GA  VRGLA.  MURI  JE  TEKEL  IN  FRIZBI 

UJEL.  MURI  JE  PRITEKEL  K  BRINI  IN  JI  DAL  FRIZBI.  BRINA 

JE  VZELA  IZ  NAHRBTNIKA    PRIBOLJŠEK  IN  GA  DALA   

MURIJU.  NATO  STA  SE  ODPRAVILA  DOMOV. 

 

 Lovro Korpar,  1. a 

TU SEM DOMA 

 

Doma sem v Gerečji vasi. Imamo vrt in veliko dvorišče. Na vrtu raste paradižnik, korenček, melisa, 

redkvica. Imam trampolin in muco, ki ji je ime Lili. Popraskala nam je stole in kavč, zato si moramo 

kupiti nove. V hiši imam svojo sobo. Imam tudi brata.  

Vesela sem, da živim v Gerečji vasi.     

Ana Ranfl, 2. a 

Živim v Skorbi. Hiša je bele barve in ima tudi okna in vrata. Ima balkon. V okolici našega doma je tudi 

vrt. Na vrtu raste solata, paradižnik, bučke…. V okolici hiše rastejo drevesa. Naša hiša je zelo lepa in 

rada živim tu.         

                                                                                                                               Neja Cafuta, 2. a 

Doma sem v Hajdošah. Hiša je ob travniku. Doma imamo vrt. Poleg hiše je njiva. Na dvorišču je gol. 

Živim blizu babice. Imamo dve muci. Ena muca je prišla k nam, eno pa smo dobili od bratranca. Rad 

jim dam jesti in piti.  

Vesel sem, da živim v Hajdošah.    

                                                                                                           Matevž Emeršič, 2. a 

Živim na Sp. Hajdini v veliki oranžni hiši. Blizu nas je velika njiva. V hiši sta dve nadstropji. Imamo 

nekaj živali: psičko, ribice, muco.  

Imamo veliko dvorišče. Gradimo si novo hišo. Nova hiša bo bele barve. Rad pomagam mamici kuhati, 

prati in likati.  

Igram harmoniko in nogomet. Vesel sem, da živim v tako lepi hiši.   

                                                                                                                            Nik Krajnc Habjanič,2. a 
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Učenci 2.a 

 

TU SEM DOMA  

Doma sem v Skorbi. Naša hiša je sivo rumene barve. Ko pogledam skozi okno, vidim sosedovo 

kmetijo. Doma imamo vrt in pet dreves. Imamo dve psički, dva avta in dva gola. Blizu nas živi sošolka 

Lara. 

Nik Lenart, 2. b 

 

Doma sem v Gerečji vasi. Okrog hiše so polja, gozdovi in travniki. Živimo v zgornjem delu hiše. Pod 

nami živita babica in teta. Hiša stoji v bližini nogometnega igrišča in avtoceste. Hiša je vijolično bele  

barve. 

Rene Žunko, 2. b 
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Živim v Skorbi. Ko pogledam skozi okno, vidim sosedove in naš vrt. Živim blizu sošolke Lare. Okoli hiše 

so naši goli in gugalnica. Živim v hiši s hišno številko 51 a. 

Anže Lenart, 2. b 

 

Živim v Hajdošah. Naša hišna številka je 70. Skozi okno svoje sobe vidim sosedovo hišo. Okoli hiše 

nimamo veliko trave. 

Lota Kuča Belšak, 2. b 

 

Doma sem v Zgornji Hajdini. Živim v hiši. V sosednji hiši živi babica. Zunaj imamo vrt. Sadovnjaka 

nimamo. 

Ajda Širovnik, 2. b 

 

Doma sem v Skorbi. Živim v vrstni hiši. Naša hiša ima teraso in ograjo iz cipres. Hiša je sive barve. 

Moja soseda je Tinkara. 

Lara Kramer, 2. b 

 

Doma sem v Gerečji vasi. Ko pogledam skozi okno, vidim sosedovo hišo. Okrog nas so hiše. V bližini 

imamo tudi njivo. 

Anika Pauko, 2. b 

 

Živim v Hajdošah. V spodnjem delu hiše živita babica in dedek, v zgornjem pa naša družina. Na 

dvorišču imamo peskovnik, gugalnice, leseno hišico in trampolin. Imamo tudi živali: psa, kokoši, štiri 

race in ribe. V bližini hiše imamo tudi vrt, ribnik in njivo. 

Rok Hentak, 2. b 

 

Doma sem v Slovenji vasi. Živim v hiši. Za hišo so drevesa in gugalnica. Pred hišo so sosedje, drevesa in 

prazno zemljišče. 

Staš Furek, 2. b 

 

Živim v Slovenji vasi v hiši. Ko pogledam skozi okno, vidim sosede, gozd in našo okolico. Okolica hiše 

je velika. Imamo vrt, delavnico, igrala in klet. Pred hišo imamo tudi bazen. Hišo čuva pes. Rada grem 

na sprehod ali obisk k sosedovim. 

Larisa Sagadin, 2.b 
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Doma sem v Gerečji vasi. V hiši živimo štirje. Doma imamo vrt. Imamo dvojne sosede. Spadamo pod 

občino Hajdina.  

Aljaž Kancler, 2. b 

 

Živim v Slovenji vasi. Okrog nas so hiše, polja, hribi in gozdovi. Imamo svoj vrt in domače živali. Naša 

hišna številka je 59 b. 

Luka Serec, 2. b 

 

Doma sem v Gerečji vasi 88. Z dvorišča vidim njive in travnike. Doma imamo vrt in na dvorišču še bazen, 

uto, nadstrešek in trampolin. 

Vid Vidovič, 2. b 

 

Živim v hiši v Hajdošah. Doma imamo veliko dvorišče. Ko pogledam skozi okno vidim velik travnik in 

sosedove. Doma imamo vrt in sadovnjak ter uto in živali.  

Nina Tomanič, 2. b 

 

Živim v Skorbi. Imamo svojo hišo in vrt. Na dvorišču sta dve češnji. 

Arlind Krasniq, 2. b 

 

 

Avguština Marčec, 3.a 
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OD RIME DO RIME VODIJO ZANIMIVE POTI 

PRAZNIČNI ČAS 

 
Prišel je praznični čas, 

z njim pa božič na ves glas. 

Snežinke padajo z neba, 

na našo hišico iz snega. 

 

Zunaj mrzlo je, 

ko pa pridemo v hišo, 

pri srcu toplo nam je. 

Smrečica v kotu stoji, 

Božiček že mimo hiti 

in z darili nas obdari. 

 

Ko novo leto se začne, 

obljube narejene so že vse. 

Ob polnoči vse živo je, 

ognjemet na glas sliši se. 

Čas za pogostitev je 

vsa družina zbere se. 

 

Potem pa konec vsega je, 

prazniki končajo se, 

smrekica že spravljena 

za naslednji božič pripravljena. 

 

Vanja Vrabl in Emela Sivčević, 8. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAJ JE ZMAGA? 

Zmaga je cilj, 

do nje je dolga pot kot reka Nil. 

Težko jo dohitiš, 

sploh, če pri delu pogosto spiš. 

 

A ko sem jo ujel, 

po poti nazaj 

Kekčevo pesem sem zapel 

in domov varno prispel. 

 

Ta pot je zanimiva, 

a ne tako igriva, 

ta pot tudi mila ni, 

pri njej samo delo in učenje pomagata ti. 

 

Čakajo te tekmovanja, 

kmalu pridejo priznanja, 

mala in velika odlikovanja, 

ki smo jih vsi strašno veseli. 

 

Ponosna je moja družina 

in zdi se, da zmaga je prav fina, 

čas za nagrado je, 

sladka tortica že čaka me. 

 

Potem pa uživam 

in že nove cilje odkrivam, 

pomembna ni samo zmaga, 

ampak energija ta prava! 

 

Brin Kozel Tole,  6.  b 
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BOŽIČ 

 
Prišel je praznik veselja, 

ko izpolni se vsaka želja. 

Družina skupaj smrečico postavlja 

in vse  na božič se pripravlja. 

 

Mama spekla je piškote, 

na mizi zdaj so vse dobrote. 

Otroci plešejo in pojejo, 

z babico se smejejo. 

 

Očka obesil lučke je,  

da vse sveti se. 

Dedek večerjo je pripravil, 

krožnike na mizo je postavil. 

 

Božiček pripravil je sani, 

da otrokom darila prinesel bi. 

Zjutraj pod smreko polno je daril, 

ki  dobri Božiček jih je zavil. 

 

Ana Angel in Janja Murko, 8. r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLGČAS 

 
Biti dolgčasa prijatelj ni zabavno, 

ves čas eno in isto, nič novega, 

nič zanimivega, nič dobrega - 

v naših glavah vse je prazno. 

 

Si glavo napolnimo, 

da dolgčas preženemo. 

Saj kdor se uči, 

temu nikoli dolgčas ni. 

 

Sedaj, ko šola zaprla vse je poti, 

nam vseeno dolgčas ni, 

saj za šolo pridno delamo vsi. 

 

Da malo razgibamo kosti, 

v naravo se odpravimo, 

kjer nam nikoli dolgčas ni. 

 

Ko dolgčas preženemo , 

se v hišo zaženemo, 

kjer sveže pečeni piškoti 

dišijo po sami dobroti. 

Meni pa res nikoli dolgčas ni! 

 

Iva Ogrizek, 6. b 

 

  

Učenci 1. a 
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POMLAD 

 

Pomlad je čas,  

ko narava zacveti 

in nas vsako jutro  

sonce toplo prebudi. 

 

Mrzli dnevi za nami so  

in  toplo sonce je že vzšlo. 

 

Ptice razprle so krila,  

saj jih pomlad je prebudila. 

 

Tople plašče smo pospravili 

in se na cvetoč travnik odpravili. 

 

Eva Rihtarič, 7. a 

 

PTICA 

 

Ptica je simbol svobode, 

saj  lahko s svojimi krili odleti, 

kamor ji srce poželi. 

 

Ptice so kot mirne vode, 

ki se umirijo  

in v jasnem soncu zablestijo. 

 

Ptica je kot angel,  

ki nas s svojim glasom vse pomiri, 

kot majhna miška,  

ki se nas mnogokrat na smrt boji. 

 

Res je, da je majhna, 

a ima veliko srce, 

ki nas s toplino objame, 

ki nas z lepoto prevzame. 

 

Ptice so kot mavrice, 

saj krasijo nam nebo, 

so kot zadnji sončni žarki, 

ki nam mahajo v slovo.  

 

Janja Murko, 8. a 

 

DOLGČAS 

 

Dolgčasa jaz ne poznam, 

saj vedno v roki knjigo imam.  

 

Roke mi kar zadrhtijo, 

ker misli v šolo mi hitijo. 

Lahko povem zares na glas, 

da ne vem, kaj bil bi ta dolgčas. 

 

Bežijo minute in tudi ure, 

kot rekel bi sosedov Jure.  

Knjige in pa kak račun 

zbistri nam naš mladostniški um.  

 

Z žalostjo sem sedaj spoznala, 

da 9. razred bom kmalu končala.  

V svet bom šla za dolgo dni, 

spoznala nove bom ljudi.  

 

In spet povem vam jaz na glas, 

da res ne vem, kaj je to dolgčas! 

 

Maja Klaneček, 9. a  

 

 

 

POMLAD 

 

Ko narava se zbudi, 

se iz daljnih krajev vrnejo ptice; 

takrat te žarek sonca prebudi 

in posije na tvoje lice. 

 

Slišiš, da zvončki zvonijo 

in ptički žvrgolijo, 

čutiš, da zunaj je pomlad, 

ki odnesla bo ves zimski hlad. 

 

Sara Molnar, 7. a 
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PRIJATELJ  

 

Prijatelj je pisatelj,  

ki s tabo piše zgodbo 

življenja in spominov, 

ne trpljenja.  

 

Če kaj te skrbi, 

se tvoj strah ne poglobi, 

saj dobri prijatelj ob tebi stoji 

in te vedno nasmeji. 

 

Sreča se z njim veča 

in je kot polna vreča,  

ki te vsak dan sreča.  

 

Pravi prijatelj  

se tebi posveča, 

 četudi milijon drugih obrazov sreča. 

 

Nensi Jerot , 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RADA BI … 

 

Vsak dan z veseljem se zbudim, 

in urnih nog v šolo pohitim, 

pišem, rišem in se učim! 

 

Ko pouka konec je, 

na igrišču že trener z žogo čaka me. 

Dneva hitro konec je, 

žal pa zame ostane časa malo le. 

 

Včasih se mi zdi, 

da preveč vse hiti. 

Takrat si zaželim, 

da le dolgčas doživim. 

 

Ko bi dolgčas mi bilo, 

o sebi bi razmišljala tako: 

rada bi ob morju ležala 

in se svobodno smejala, 

na nič mislila ne bi, 

ob morju bi uživala vse dni, 

tako končno oddahnila bi si. 

 

Zdaj pa punca, zbudi se! 

Dolgčasa še dolgo 

ne bo za te! 

Vzemi knjigo in se uči, 

da lahko pokažeš se v pravi luči! 

 

Maša Belić, 7. a 

 

 

 

  

Zala Zelenko, 3. b 
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NJEMU  

 

Zdaj, ko je odšel, 

nikoli nazaj več ne bo prišel. 

Upam, da je srečen, 

njegov objem bi lahko bil večen.  

 

Če bi čas lahko nazaj prevrtela, 

še enkrat bi ga objela,  

nikoli ga več izpustila iz rok,  

pa če vsepovsod bi slišala njen zvok.  

Ko pogledajo me te svetlikajoče oči, 

me vedno pri srcu zaboli.  

 

Dala sem mu ljubezen svojo vso, 

a vseeno je prišel trenutek za slovo.  

Zdaj, ko ob meni več ga ni,  

ne vem, kako naj sploh živim.  

 

Barve črno-sive zdijo se, 

zunaj vedno deževno je.  

Z njim vse lepše je bilo,  

vem, da nikoli več ne bo tako.  

 

Maja Klaneček, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAKO PREGNATI DOLGČAS? 

 

Pozimi, ko snega ni,  

se nam vse dolgočasno zdi.  

Vsak se znotraj na toplem drži, 

počenja, kar njemu se pametno zdi.  

 

Velikokrat pa pametnih idej ni,  

ker pozimi je zares veliko dni. 

Potrebuješ kar nekaj moči,  

da se ti čas bolj zanimivo odvrti.  

 

Čas se kar naprej vrti, 

a meni se včasih prepočasi zdi.  

Ko gledam skozi okno,  

se vse spremeni  

in meni se to prav čudežno zdi. 

 

Sneg pa vse stvari spremeni 

in meni se to super zdi! 

Hitro na dvorišče odhitim 

in angelčka v snegu naredim! 

Tudi snežak na vrtu stoji 

in se v hiško ljubko mi smeji. 

 

Julija Mohorič, 6. b 

  

  

Učenci 1. a 
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JUTRANJE SANJE 

 

Sonce skozi okno sije, 

se dolgčas v moji sobi skrije. 

Pogled skozi okno me nasmeje, 

ptiček se na soncu greje. 

Ptiček vejico drži, 

le kam se mu tako mudi? 

 

Ptiček plete gnezdo si,  

mu gotovo dolgčas ni. 

Zdaj, ko vse že zeleni, 

rjave bilke išče si. 

Zelen je travnik spet in spet, 

kot dolgočasni naš planet. 

 

Me dolgčas na večer v sen popelje, 

dolgočasne misli mi pripelje … 

Le kaj bi rad počel  sedaj? 

Bi film pregnal mi ta nemir - 

morda bo boljši kot prepir. 

A za prepir sedaj mi ni - 

se dolgčas vse okrog podi. 

 

Le kdo iz sna me zdaj budi, 

na vrata nestrpno trka mi? 

Prijatelj prišel je na klepet, 

a dolgčas na dolgi svoj potep. 

Ptička poje spet napev, 

napev za dober dan, 

za vse nas s soncem obsijan.                                                                                                                   

 

Patrik Amon, 7. a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA DOMOVINA 

 

Moja domovina - 

kakor žametna je svila 

in lepa je zato,  

ker radi imamo jo zelo. 

 

Ima prelepa mesta in vasi 

pa posebne kraje, 

ki jih drugod ni. 

Svojo domovino imamo radi res vsi! 

 

Lepe gore in vode, 

po gozdovih pa ptice, 

ki med drevesi veselo žvrgole. 

Svojo domovino imamo res radi vsi! 

 

Še ptice selivke se rade vračajo  

v deželo, kjer za njih je raj. 

V največje veselje nam je,  

ko štorklje in lastovke nazaj pridejo. 

 

Še sinji galeb nam znamenje da, 

da na jugu naše morje je doma. 

Nam sonce ogreje srce  

in naše sanjave misli odpre. 

Svojo domovino imamo res radi vsi! 

 

Iva Ogrizek, 6. b 
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ZIMA 

Zima se končno začne 

in odločili smo se, 

da naredili bomo snežaka, 

ampak ne kakšnega orjaka. 

 

Potrebujemo kapo, 

pa ne tisto mapo, 

ne potrebujemo zvonca, 

ampak ta dva lonca. 

 

Obujam spomine, 

kako hitro čas mine, 

pa še kar naprej iščem rime, 

ampak zdaj je že konec zime. 

 

Gvido Brglez, 6. a 

 

 

 

 

 

 

PESMI V SANJAH 

 

V mislih poletim v deželo pesmi, 

kjer je lepo in niti malo grozno. 

Tam so pesmi različnih vrst, 

ki sporočajo, da naj bom čvrst. 

 

Pesem prva, pesem druga, 

vsaka je dobra kot kobra. 

Tretja, četrta, peta in šesta, 

iz njih nastane lepa šelesta. 

 

Tim Lajh, 6. b 

 

 

 

NAŠA MATI 

 

Naša mati je prijazna, 

lepa in vedno vesela 

a, ko pa je jezna 

pa ne bo tak' nežna. 

 

Rada me ima 

tako kot jaz njo, 

od zemlje do lune 

najina ljubezen potuje. 

 

Brin Kozel Tole, 6. b 

 

 

ABECEDNA PESEM 

 

Abeceda Beda!  

Cela Čreda, 

 Danes Eh Fina Goveda. 

 H In J Kakor Limona 

 Meni Navrh.  

Ocena Premala 

 Resno Slana.  

Šolarju Tam Ukazala: Vadi!  

Znati Želim.  

 

Julija Mohorič, 6. b  

 

Ali bo cvetlica črička dobila? 

Enega finega gospoda. 

Hodila, iskala jabolka. 

Kuhala lonec marjetic, narcis. 

Opazila rdečega slavčka, 

šepetaje tekla,  

ukazala vranam-zelo žalostna! 

 

Manca Sitar, Iva Ogrizek, 6. b 
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KAJ BI? 

Ne vem, kaj bi. 

Nimam idej, kaj bi storil,  

ko gledam okrog. 

Le kam bi se zatajil, 

ko pa se nič ne dogaja? 

 

 

Bi šel v bife, preveč pijancev, 

v restavraciji preveč izbire, 

hitra hrana ni dobra zame, 

zelenjave ne maram. 

Res, kaj bi storil?! 

 

Gaj Černezel, 6. b 

 

 

VREME 

Včasih je vreme veliko breme, 

Včasih je sončno, včasih vetrovno, 

Včasih je grdo,včasih pa lepo, 

Al pa deževno in še sneženo. 

 

Sonca ni na nebu, ker je zima 

in ko je zima, se vsaka beseda rima. 

 

Ivana Pintarič, 6. a 

 

  

Kevin Tomanič, 3. b 
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NITKE PRIJATELJSTVA 

 

BOŽIČNO-NOVOLETNI BAZAR  2019   

Tako kot vsako leto smo tudi letos pripravili božično-novoletni bazar. Nekaj dni prej smo imeli 

tehniški dan, na katerem smo izdelovali posebne izdelke za prodajo: venčke, voščilnice ter pekli 

različne vrste piškotov.  Otroci so venčke in voščilnice izdelovali sami, pri piškotih pa so nam 

pomagale gospodinje iz občine Hajdina. Stojnice smo okrasili z lučkami in tako pričarali prijetno 

praznično vzdušje, ki ga je spremljala dobra božična glasba. Prodajali smo piškote, venčke, čarovniške 

karte, začimbe, kopalno sol, papirnate smrečice, okraske zanje in še druge božične izdelke. Na bazarju 

je bilo zelo prijetno in upamo, da bo takšno tudi leto 2020.      

                                                                              Ajda Kozel Tole, Nika Šerdoner, 8. b 

SREČANJE S PRIJATELJSKO ŠOLO IZ RADOBOJA 

Naše prijateljstvo je začelo tkati vezi pred štirimi leti; od takrat se povezujemo ob različnih 

priložnostih. Sredi meseca novembra, 13. 11. 2019,  smo se ponovno razveselili srečanja z našimi 

hrvaškimi prijatelji - učenci in učitelji Osnovne šole Side Košutić iz Radoboja. Po uvodnem pozdravu 

ravnateljice Vesne Mesarič Lorber je sledilo ustvarjanje v devetih, tematsko različnih delavnicah. Delo 

je bilo zanimivo, raznoliko, ob tem pa smo krepili tudi poznavanje slovenskega in hrvaškega 

jezika. Uvodne minute so bile nekoliko mirnejše, kasneje pa je delo postalo živahno in učenci so z 

veseljem poklepetali. 

Druženje smo zaključili s krajšo evalvacijo v šolski telovadnici, kjer so se nam pridružili tudi nekateri 

starši. Predstavitve so bile zanimive, domiselne. Kot je zapisala učiteljica hrvaščine v uvodniku mini 

časopisa slovensko-hrvaškega prijateljstva: "Čeprav med nami poteka državna meja, pa naše 

prijateljstvo ne pozna meja - PRIJATELJSTVO NEMA GRANICA." 

Ob tej priložnosti je nastala lepa pesem, ki jo je ustvarila učenka iz Radoboja: 

Dragi čitatelju, 

ti si jedna posebna osoba.  

Tvoje srce je puno ljubavi,  

a tvoj osmijeh lijep je kao sunce. 

 

Možda si nekad tužan  

ali ako širom otvoriš vrata sreći,  

tuga će odmah nestati.  

 

Zato – raširi ruke sreći,  

sa osmijehom na licu 

i reci joj HVALA!               (Magdalena Guntner, 8. a) 

 

Irena Vesenjak, učiteljica slovenščine 
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KNJIGA IGORJA KARLOVŠKA Z NASLOVOM PREŽIVETJE 

RAZKRIVA ZANIMIVE ODNOSE …  

Simon Lotrič je v svojem življenju doživel veliko izkušenj, a pri vseh sta mu bila v največjo podporo 

oče Janez in pomočnik glavnega trenerja, Marjan. 

V Simonovem življenju je bilo veliko pomembnih moških oseb, ki so mu bile vzor. Najbolj pomemben 

je bil njegov oče Janez Lotrič. Bil je zelo strog, želel je disciplino in imeti nadzor nad Simonom. Nanj je 

bil zelo ponosen,  saj je bil odličen športnik, imel je željo po športu, a po nesreči  Janez ni bil enak. 

Simonu se je zdelo, da je svojega očeta razočaral, mu porušil sanje in veselje. Njun odnos je bil 

zadržan, nista si veliko zaupala bila sta oddaljena. Simona je to motilo, zato se je odločil da bo en 

mesec preživel v neznanem okolju in se tako dokazal očetu. Janezu se je njegova ideja zdela smešna, 

saj ni vedel, kaj si je Simon mislil o njem. Simon je prepričal očeta in odšel v Kočevski gozd. Njega je 

skrbelo, saj ni bil prepričan, ali se bo Simon v gozdu dobro znašel. Ko je zvedel novico, da je bila 

deklica Janja ugrabljena in da ji pomaga najstniški fant, je takoj vedel, da je to bil Simon. Vedel je, da 

je njegov sin dobrega srca in bi v trenutku pomagal deklici. Takoj so obvestili policijo, da vedo kje sta 

in začeli so iskanje. Prišli so v gozd in rešili Simona in Janjo, ki sta skoraj umrla. Ta trenutek je bil za 

Janeza najhujši, saj je mislil da bo svojega sina zares izgubil, zato ga je v trenutku objel in mu povedal, 

da je na njega zelo ponosen. Njun odnos se je poboljšal, Simon je odkril da se svojemu očetu ne rabi 

več dokazovati, da bi bil nanj ponosen. 

Simon je imel uspešno športno kariero, katero mu je pomagal ustvariti Marjan, pomočnik  glavnega 

trenerja, k kateremu se je lahko zatekel za prav vse. Marjanu je zaupal, če  je izgubil tekmo, se je pri 

njem potolažil, saj je vedno znal najdi prave  besede. Nekateri bi rekli, da je njun odnos slab. A ko se 

je zgodila prometna nesreča, v kateri je bil ravno Marjan voznik avtomobila,  sta kljub vsemu ostala 

povezana, saj sta oba utrpela hujše poškodbe, katere sta pozdravila skupaj. 

Simon je zaradi njiju postal boljši človek, boljša oseba, Spremljala sta ga njegova največja podpornika, 

ki sta mu bila ves čas vzor.  

                                                                           Vanja Vrabl, 8. a 

NARAVOSLOVNA ŠOLA V KRAŠKEM  SVETU 

 

Vsak 8. razred se odpravi v šolo v naravi in tako spozna različne dele Slovenije. Mi smo imeli 

priložnost obiskati prelep kraški svet. 

Na taboru smo doživeli veliko različnih dogodivščin in dobili veliko novih izkušenj. Od raziskovanja 

Zelških jam do lokostrelstva, plezanja ter plovbe s kanuji. Vse dogodivščine so bile posebne in nam 

bodo ostale večno v spominu. Najbolj mi bo v spominu ostalo veslanje s kanuji. Na začetku sem bila 

prestrašena, saj nisem vedela, kaj morem narediti ali kako naj sploh začnem. Dobili smo zelo dobra 

navodila in nisem se več bala, saj sem začela verjeti vase v to, da bom zmogla. Odpravili smo se na 

reko Rak in začeli z veslanjem. Bilo je zelo zanimivo, razburljivo in potrebno je bilo imeti veliko 

koncentracije. 

Ta izkušnja je bila res nekaj posebnega, saj ne veslaš s kanuji ravno vsaki dan. 

Nekaj posebnega pa je bilo plezanje. Imeli so naravno plezalno steno, torej nekaj velikanskih skal, 

primernih za plezanje. Tudi tukaj smo morali pokazati svojo moč in vzdržljivost. Ko smo steno 

preplezali, smo se spustili po vrvi. Na začetku je bilo strašljivo, saj si z veliko hitrostjo prispel navzdol. 
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Vsi smo preplezali ter se pogumno spustili po vrvi. Ta dan bo ostal v lepem spominu, saj smo videli 

česa vsega smo zmožni. 

 A seveda smo uživali v medsebojnem druženju v sobah in ob ognju. Naši odnosi so se izboljšali, 

izvedeli smo veliko drug o drugem. Ko smo večer preživeli ob ognju, smo se prepustili glasbi in uživali. 

Imeli smo se zelo lepo, saj smo se povezali v en skupen razred. Veliko smo se pogovarjali, se igrali 

različne družabne igre in se veliko družili.  

Ugotovili smo, da bi človek težko preživel noč v naravi, saj ne pozna osnov za preživetje. Veliko jih je 

obsedenih s telefonom, računalnikom in drugo elektroniko, a to jim ne bi pomagalo pri preživetju. 

Tukaj moraš uporabiti svoje znanje. Mi smo se naučili veliko veščin; ena izmed teh je bila, kako si 

narediti zavetje. Te stvari bi ljudje morali vedeti, saj nam to koristi v vsakdanjem življenju in če se 

znajdemo v gozdu in ne vemo, kaj narediti. 

Ta naš tabor je bil res nekaj posebnega. Vsi v razredu se bi z veseljem še enkrat odpravili na 

potovanje v kraški svet, saj je res prelep. Pred taborom nismo vedeli veliko o njem, a zdaj znamo 

povedati kar veliko, kar nam lahko pomaga v prihodnosti. Tabor 2020 bomo imeli v lepem spominu. 

                                           Vanja Vrabl, 8. a 

 

 

  
Učenci, 1. a 
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KO PREPROSTE STVARI NISO VEČ 

SAMOUMEVNE 
 

NAŠA RAZMIŠLJANJA IN ŽELJE O POUKU NA DALJAVO 

 

Moje mnenje o delu na daljavo je zelo preprosto; želim si, da bi se vrnil v šolo, v šolske klopi. Razlog, 

da bi se vrnil v šolo ni ta, da je delo na daljavo slabo, ampak pogrešam druženje in srečevanja s prijatelji 

ter seveda boljšo učno razlago, ki bi jo več ali manj zdaj vsi potrebovali. Seveda pa tudi delo na daljavo 

ni pretežko. Včasih pa pride snov, ki je ne razumemo popolnoma in nam je tudi starši ne znajo razložiti 

tako kot učitelji v šoli. Seveda pa bom kot učenec 9. r. najbolj pogrešal valeto. Tisti zadnji  dan  osnovne 

šole, poln veselja, smeha ter druženja z sošolci ter seveda na koncu tudi kakšna solza, saj odkorakamo 

iz osnovne šole v srednje šole ter postajamo odrasli. No, sedaj pa še nekaj besed o sedanjosti. Seveda 

delo na daljavo poteka zelo dobro; učitelji se trudijo za nas in  nam skušajo čim bolj olajšati zadeve, 

nato pa pride ena manjša zanka na našo pot in to je seveda naše nerazumevanje; res je, da nam vse 

piše na internetu, v učbenikih in tako dalje, ampak kot sem že večkrat poudaril, ni tiste pikice na i -  

učne razlage. Čeprav vem, da se vsi učenci trudijo, nekateri več, drugi manj, pa menim, da bomo z 

skupnimi močmi ter dobro voljo vsi  prišli skozi ta virus.  

Aljaž Janžekovič, 9. a  

 

Delo na daljavo je od začetka izgledalo zahtevno, potem pa smo po  nekaj dnevih vse uredili in sedaj 

teče brez zapletov. Vsi smo se na začetku učili, saj smo bili primorani učenje na daljavo vzpostaviti 

dejansko čez noč. Srečo imamo, da živimo v takšnih časih, kjer nam je na voljo praktično vse, v našem 

primeru  dostop do računalnikov in interneta. Vseeno je precej drugače, saj nam manjka osebni pristop 

učitelja, njegova razlaga in pomoč, ko nam kaj ne gre.       

Vsi učitelji se trudijo in nam pridejo vedno naproti z razlago, če česa ne razumemo. Doma mi pa 

manjkajo prijatelji in sošolci, naše skupne neumnosti in vsakodnevni smeh, nagajivost. 

Upam, da se naše življenje čim prej vrne v normalno stanje. 

Manca Matjašič,  9. a 

 

V času korona virusa smo se učenci in učitelji srečali z delom na daljavo, kar nam je vsem predstavljalo 

novi izziv. Na začetku si sploh nisem predstavljal, kako bo delo potekalo, a sem se hitro privadil nanj. 

Naloge, ki jih dobimo, niso prezahtevne. Včasih jih je manj, včasih več, a jih opravljam sproti. Če česa 

ne razumem, za pomoč prosim starše. V kolikor mi ne znajo pomagati, se obrnem na učitelje, kateri 

rade volje priskočijo na pomoč. Doma se sicer počutim dobro, nič mi ne manjka, vendar pa pogrešam 

svoje sošolce in sošolke ter učitelje. Želim si, da bi se še srečali, saj gremo naslednje šolsko leto novim 

izzivom naproti, vsak v svojo srednjo šolo. 

Marcel Karo, 9. a 
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Pouk pri meni doma poteka zelo dobro. Delo na daljavo teče super, navodila učiteljev so jasna in tudi 

z ocenjevanjem ni težav. Šolo in sošolce pogrešam, ampak mi je izvedba pouka doma zelo zanimiva in 

zabavna. V šoli se je sicer lažje učiti, saj doma ni razlage učitelja. Upam da se čim prej vrnemo v šolo in 

lepo končamo zadnje leto osnovne šole. 

Lora Šadl,  9. a 

 

Delo na daljavo mi je všeč; seveda ni tako, kot da bi hodili v šolo. Učitelji so zelo aktivni in nam hitro 

pridejo na pomoč, če jih potrebujemo, pošiljajo nam gradiva, ki niso pretežka, mi pa jim povrnemo s 

fotografijami naših zapiskov in pokažemo, da delo redno opravljamo. Seveda verjetno že vsi malo 

pogrešamo šolo, učitelje in pa sošolce in sošolke. Lepo se mi zdi, da se z učitelji redno dobivamo preko 

Zooma, kjer malo poklepetamo in se lotimo dela. Vse skupaj nas je karantena kar lepo omejila. Na 

začetku je bilo delo na daljavo težje, saj nismo  točno vedeli, kaj moremo narediti, do kdaj in kako. A 

sedaj, po nekaj tednih, smo že vsi tako utečeni in pri delu na daljavo uživamo. Upam pa, da se bo do 

naslednjega šolskega leta vse to uredilo in bo korona spakirala kovčke. 

Vanja Vrabl, 8. a 

 

Delo od doma je precej drugačno od dela v šoli; čeprav je bilo na začetku zanimivo, se ga sčasoma tudi 

naveličaš. Čez dan porabim veliko časa za šolo in za opravljanje zadolžitev, ki jih imamo pri predmetih. 

Način učenja je drugačen od učenja v šoli, saj ni učitelja, ki bi ti snov razložil, zato porabim veliko več 

časa in truda. 

Ana Marija Kancler, 8. a 

 

Marca smo izvedeli, da je korona virus resna težava, zato smo že kar nekaj  časa prisiljeni delati na 

daljavo. Vsi smo mislili, da bo trajalo le nekaj dni, a smo se zmotili. Že nekaj časa postaja jasno, da se 

morda v šolskem letu 2019/2020 ne bomo več vrnili v šolo.  

Večino časa namenim šoli. Delo na daljavo poteka v redu in mi je všeč. Če imam kakšno težavo, vprašam 

učitelje in starše. Posvečam se stvarem, za katere prej nisem imela toliko časa. Večkrat na teden se 

tudi vidimo z učitelji preko aplikacije ZOOM. Pri delu na daljavo mi je všeč, da si lahko sama razporedim 

čas, ni pa mi všeč, da že tako dolgo nisem bila v šoli.  

Začetki karantene so bili težki, saj smo imeli veliko prepovedi, ki so se postopoma le začele sproščati. 

Najbolj sem se razveselila sprostitve omejitve gibanja in prehajanja med občinami, da smo lahko šli k 

babici in dedku ter na morje. Učitelji se zelo trudijo pri izobraževanju na daljavo, skozi ves dan 

odgovarjajo na e-sporočila in nas obveščajo o uspešnosti poslanih nalog. 

Upam, da se ta kriza kmalu konča in bomo spet lahko živeli normalno življenje. 

Neja Šerdoner, 7. a 

 

Delo na daljavo je super rešitev za te krizne dneve in za šolanje, saj učenci znanje lahko pridobivamo 

kar iz udobja lastnega doma. Ta poseben način šolanja mi gre dobro, ampak ne morem reči, da je 

razumevanje snovi boljše kot v šoli. Prve tedne se mi je zdelo super, da se učimo lahko tudi doma, 
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ampak kmalu sem začela zelo pogrešati šolo, sošolce in  učitelje. Zato lahko prvič rečem, da komaj 

čakam, da se vrnem v šolske klopi in v stare tirnice.     

                                                                                                                                                       Nensi Jerot,  7. a 

Delo na daljavo je zanimivo, ampak precej drugačno od dela v šoli.  V glavnem vse za šolo naredim 

zjutraj, če pa kaj ne uspem narediti, pa to opravim popoldan. Če kakšne naloge pri določenem 

predmetu ne vem, vprašam učitelje ali pa starše.                                                             Doma se počutim v 

redu, vendar zelo pogrešam druženje s sošolkami, sošolci in prijatelji. Upam, da se bomo kmalu lahko 

videli in nadomestili to druženje.  

Eva Rihtarič, 7. a 

                                                                                                  

Začetki dela šole na daljavo so bili zelo težki in zmedeni za mene in  moje starše. V trenutku se je ves 

sistem obrnil na glavo. V tem času smo se s starši še bolj povezali.  Način šolanja je veliko nasprotje 

šolanja v šolskih klopeh. Sedaj, ko smo že v 8. tednu, je veliko lažje narediti šolske obveznosti, še vedno 

pa zame in moje starše zelo naporno in stresno. Vsak dan se znova in znova trudim in sproti delam 

šolske naloge. Imam starše, ki me podpirajo, spodbujajo in motivirajo. Stojijo mi ob strani, ko mi je 

najtežje. Pride dan, ko sem čisto na tleh, ker je včasih vsega preveč. Sam pa vem, da je šola nekaj, kar 

moram uspešno zaključiti.  Zato si želim dokončati ta razred z lepimi ocenami, saj v to vložim  ves svoj 

trud in energijo.  

Anej Turk, 7. a 

 

Tako kot večina šolarjev, sem si tudi jaz kdaj pa kdaj zaželela, da mi ne bi bilo treba v šolo.  

Želja se nam je uresničila, vendar je vsaj večini sedaj žal, saj bi raje bili v šoli, kakor delali od doma. Pa 

vendar se moramo sprijazniti s situacijo, kakršna je in se potruditi po svojih najboljših močeh, da bo 

vse skupaj čim prej minilo. Delo na daljavo je težko, saj moramo marsikaj narediti sami, pa tudi razlage 

preko Zooma in drugih aplikacij niso enake kot v živo. Se mi pa zdi, da je karantena dobra vsaj za eno 

stvar. Ugotavljamo namreč, da so tudi stvari, ki so se nam prej zdele samoumevne, pomembne in jih 

bomo sedaj znali bolj ceniti.  

Upam, da bomo na življenje po tem gledali iz druge perspektive in da bomo vsak trenutek znali uživati 

drug z drugim.  

                                      Ajda Kozel Tole, 8. b 

 

Na začetku karantene je bilo malo težko z delom za šolo, saj tega dela na daljavo nismo bili navajeni, 

vendar smo se zdaj nekoliko že navadili. Res že pogrešam družbo najboljšega razreda in najboljših 

sošolk in sošolcev. Prav tako pogrešam ples. Čeprav imamo treninge preko spleta, to ni enako kot v 

živo, saj se naučimo nekoliko manj, pa  še družba soplesalk in trenerke mi manjka.  

 Ana Angel, 8. b 

 

Marca smo v šoli izvedeli, da so šole od ponedeljka naprej zaprte. Takrat smo bili vsi veseli, saj smo 

mislili, da to ne bo dolgo trajalo in se bomo hitro vrnili. Vendar ni bilo tako. Iz tedna v teden nam je 
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postajalo bolj jasno, da se v šole ne bomo vrnili, čeprav še vedno upamo na kakšno spremembo.  Šola 

na daljavo je bistveno drugačna. Dela je več, saj moramo delati stvari, ki bi jih morali med poukom 

zraven pa še dodatno. Tudi takšne razlage snovi kot bi jo imeli v šoli, nimamo. Z učitelji  se večkrat 

slišimo preko Zooma. Zdaj se je začelo tudi ocenjevanje, ki bo prav tako drugačno. Mislim, da smo se 

zdaj začeli zavedati, kaj smo imeli prej in bomo to bolj cenili. Začetek karantene je bil težji, saj smo imeli 

več prepovedi, zdaj, ko pa se je vse začelo sproščati, je veliko lažje. Upam, da bo kmalu vsega konec in 

bo vse tako kot je bilo prej.   

 

Nika Šerdoner, 8. b 

 

 

Iva Ogrizek, 6. b 
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PESEM O VIRUSU 

 

Zdaj je čas, 

ko je virus prišel med nas. 

Doma smo ostali, 

ker smo se virusa bali. 

 

Ker učim se na daljavo, 

šolsko leto to bo pravo. 

Res zanima me, 

kako se bo končalo. 

 

Pogrešam vas, učitelji, sošolci, 

vendar kmalu vse za nami bo. 

Spet veselo bo in prav lepo, 

saj spet dobri časi prihajajo. 

 

Matevž Ranfl, 6. a 

 

 

KORONA VIRUS 

 

Je past za obolevnost, 

če prijatelj ga dobi, brž zboli. 

 

Virus prileti, 

Daška skoraj oboli,  

a virus je ne dohiti. 

Masko si je privezala, 

saj jo bo obvarovala. 

 

Šolska vrata so zaprta, 

digitalna pot 24 ur je odprta. 

V sobi se učimo, 

pazimo, da ne  obolimo. 

 

Ivana Pintarič, 6.a 

 

Blaž Zagoranski, 3. b 

Keli Tomanič, 3. b 
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ŠOLA OD DOMA 

 

Dnevi, meseci bežijo, 

odkar mi doma za mizo sedimo, 

vendar šolske obveznosti vsak dan sproti naredimo. 

Šola od doma ni šala,  

saj nam bo tudi ta ocene dala. 

Vsi zaključili bomo uspešno 

in upam, da za večino čim manj stresno! 

 

Anej Turk, 7. a  

 

 

KULTURNI DAN MALO DRUGAČE … 

V četrtek, 7. 5. 2020 , je potekal kulturni dan na daljavo. Ker smo vsi doma, smo navodila prejeli preko 

elektronske pošte. Ta dan smo morali pogledati predstavo Tajno društvo PGC. Čeprav je trajala uro pa 

pol, mi je čas kar hitro minil, saj je bila predstava zelo zanimiva. Po predstavi smo morali izpolniti krajši 

delovni list in zapisati svoje mnenje. Zraven tega smo narisali časovni trak Antona Ingoliča, saj je on 

avtor knjige Tajno društvo PGC. Ko smo vse to končali, smo svoje izdelke objavili na Padletu. Lahko smo 

videli tudi druge izdelke učencev. Objavljeni so bili številni barvni plakati in še veliko drugih izdelkov. 

Mislim, da smo ob tem kulturnem dnevu vsi uživali in čeprav smo bili doma, smo naredili nekaj 

ustvarjalnega in zabavnega.  

                                                                                                          Emela Sivčević, 8. a 

 

 

  

Hana Krasnić, 3. a 



Najdihojca iz Hajdine 2020 

 
 

9 

KAKO SO ŽIVELI KOLIŠČARJI 

 

Koliščarji so živeli na močvirnatih območjih v hiškah na kolih. Takšna poselitev se je zgodila po otoplitvi 

po zadnji ledeni dobi. Na kolih so gradili vasi, v katerih je bilo od 5 do 80 hiš in v večjih naseljih je tako 

živelo tudi do 500 ljudi. Bili so spretni rokodelci, žito so pridelovali s pomočjo orodja iz lesa, kamna in 

roževine. Prehranjevali so se s plodovi iz narave, gojili so ovce, koze in govedo. Bili so dobri lovci, lovili 

so jelene, srne, divje prašiče, bobre, vidre, race, ribe. Izdelovali so posodo iz gline. Najdbe dokazujejo, 

da so se ukvarjali s taljenjem rude, največ bakra, iz katerega so izdelovali različne izdelke. Za plovbo po 

jezeru so uporabljali drevake, ki so jih izdolbli iz ogromnih hrastovih debel.  

Mislim, da so živeli zelo lepo in v sožitju z naravo. Bili so iznajdljivi, saj so se znali dobro prilagoditi na 

okolje, v katerem so živeli. 

Val Osrajnik, 8. a 

 

Koliščarji so živeli pred približno 5000 leti. Ustvarili so veliko izumov, nekatere uporabljamo še danes. 

Njihov največji in najuspešnejši izum je bilo kolo, katerega so pritrdili na lesen voz, da so ga lahko peljali. 

Da pa voza niso rabili potiskati oni, so uporabljali živali (krave, konje). Preživljali so se največ z 

lovljenjem rib, saj so v bistvu živeli na vodi. Preživljali pa so se tudi z živinorejo, poljedelstvom in lovom. 

Živeli so v lesenih naseljih, ki so bila zgrajena na lesenih kolih, zabitih v jezersko dno. Izdelovali so tudi 

keramiko, ki so jo uporabljali v različne namene. Koliščarji pa niso bili le dobri v izumljanju stvari, ampak 

tudi v trgovanju z ljudmi iz različnih  drugih držav. 

Zame so bili koliščarji zelo pametni ljudje, saj so ustvarili veliko izumov, s katerimi so si lajšali življenje. 

Lia Gabrovec Vidovič,  8. a 

 

KRAJŠE RAZMIŠLJANJE O ŽIVLJENJU KOLIŠČARJEV 

 

Veliko ljudi pozna pojem »koliščarji«, ampak se sploh zavedamo, kdo so bili in kako so pripomogli k 

razvoju slovenske kulture in zgodovine? Večina nas tega ne ve, a bi se morali pozanimati, saj so bili 

koliščarji ključnega pomena pri razvoju slovenske kulture in gospodarskega razvoja. Koliščarji so bili 

ljudje, ki so na slovenskem ozemlju živeli 5000 let pred našim štetjem. Živeli so na Ljubljanskem barju 

v koliščih, katera so bila le nekaj metrov nad vodo, a ljudje so se takrat znašli in ustvarili veliko novih 

izumov, katere dandanes lahko samo občudujemo. 

Koliščarji so bili torej prebivalci Ljubljanskega barja veliko let pred našim štetjem. Bili so zelo pametni, 

izmuzljivi, inteligentni in pa predvsem zelo spretni na tehničnem področju. V takratnem času seveda 

tega ni bilo, ampak s svojimi izumi so dokazali, da so ljudje tudi pred našim štetjem znali razmišljati in 

marsikaj uporabnega so izumili. Ukvarjali so se predvsem z živinorejo ter poljedelstvom, lovom, 

nabiralništvom, bili so spretni in so žito nabirali s pomočjo orodja iz lesa in kamna. Prehranjevali so se 

s sadeži in drugimi plodovi narave, to nam tudi pove, da so znali opazovati okolico, saj so tako našli 

užitne rastline okoli sebe. Bili so spretni rokodelci, poznali so veliko stvari o različnih materialih, 

izdelovali so posode in orodja. To je imelo pomembno vlogo pri takratni trgovini. Da so dobivali različne 

materiale, so morali prehoditi kar dolge razdalje. Koliščarji niso imeli cest, po kopnem so hodili peš, po 

4. tisočletju pa so jim pri tem pomagali vozovi, ki jih je vleklo govedo. Najbolj pogoste poti pa so bile v 
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resnici vodne  poti, najbolj pogosto prevozno sredstvo so bili čolni deblaki, iz enega debla. Že pri idejah 

za prevozna sredstva se vidi, da so bili zelo inteligentni in so iz preprostih materialov izdelali uporabne 

stvari za njihova vsakdanja življenja. Eden izmed njihovih največjih in najboljših izumov je bilo Barjansko 

kolo, ki nam dandanes prikazuje izjemne dosežke koliščarjev.  Barjansko kolo je najstarejše leseno kolo 

z osjo. Kolo je natančno izdelano iz jesenovih plošč, ki so povezane s štirimi letvami, kar je dokazalo, da 

so bili zares spretni rokodelci. To kolo je bilo narejeno iz drevesa jesen, saj so dobro vedeli, da je jesen 

žilav in trden les, prav tako pa doseže dimenzije, ki so jih potrebovali za večje predmete. Koliščarji so iz 

materialov, ki so jih imeli v okolici, ustvarili izjemne stvari, vse iz naravnih materialov. O njih se bi v 

današnjem času lahko malo bolj pozanimali in se od njih kar veliko naučili. 

Ponosna sem, da so bili koliščarji na Ljubljanskem barju, da so bili pred našim štetjem na področju 

Slovenije. Pripomogli so k slovenski kulturi in bogati zgodovini. 

                                                                     Vanja Vrabl, 8. a 

 

  

Živa Juriševič Krajnc, 3. a 
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ŽIVLJENJE KOLIŠČARJEV 

 

Kolišča so značilna za predalpski svet in so kakor v Švici, Avstriji, severni Italiji in južni Nemčiji ter na 

področju današnje Slovenije obstajala od 5. do 2. tisočletja pr. n. št. To so bile lesene stavbe na kolih, 

postavljene na obrežjih nekdanjega jezera ali na poplavnem območju, ki je bilo ob visokih vodah 

občasno ojezerjeno. S postopnim manjšanjem jezera in preraščanjem v močvirje in nato v barje se je 

premikala tudi obrežna poselitev kolišč. 

Kolišče: koliba ali vas 

Na Ljubljanskem barju so prevladovale koliščarske 

kolibe pravokotnega tlorisa. Ožja stranica je v dolžino 

merila približno 3,5 m, daljša slemenska pa med 7 do 

8 m. Povprečna koliba je torej imela ne veliko več kot 

25 m2. Lesen pod je bil na kolih in dvignjen od tal. Za 

dodatno izolacijo so ga premazali z glino. Kolibe je 

večkrat uničil požar, kar se je dogajalo tudi na 

Ljubljanskem barju. V kolibi je bil en sam prostor, 

lahko tudi dva. Bolj v sredini, pod slemenom je bilo 

ognjišče, ob strani pa prostor za spanje. Streha je bila 

dvokapna, krita s slamo, skodlami ali drevesno glino, 

katere je bilo na obrežju jezera v izobilju. Vstop je bil mogoč skozi edino pravokotno odprtino ali vrata, 

ki je bila zastavljena na čelu, običajno tik pod slemenom. Na Ljubljanskem barju je obstajalo več 

naselbin istočasno, tj. v istem koledarskem letu. Arheologi ugotavljajo , da so v njih živeli čez vse leto, 

tako poleti kot tudi pozimi. Zaradi požara ali kakšnega drugega razloga opuščene naselbinske lokacije 

so bile včasih ponovno poseljene. 

 

Kako so živeli? 

Poselitev je bila mogoča po otoplitvi po zadnji ledeni dobi. Poljedelstvo in živinoreja sta kmalu dopolnila 

nekdanje nabiralništvo, lov in ribolov. Žito so pridelovali s pomočjo orodja iz lesa, kamna in roževine. 

Pomemben del prehrane so bili sadeži in drugi plodovi iz narave. Verjetno so poznali vinsko trto. Gojili 

so ovce, koze in govedo, veliko mesa pa so si zagotovili z lovom na jelene, srne, divje prašiče, bobre, 

vidre in vodne ptice. Kako so se prehranjevali, kako so pripravljali hrano in v kakšnih klimatskih in 

okoljskih razmerah so živeli, vemo na osnovi raziskovanja rastlinskih in živalskih ostankov, ki v suhih 

okoljih propadejo. Na podlagi analiz drobnih semen, zrn, plodov, kosti in drugih ostankov lahko danes 

vsaj približno ugotovimo, s čim so se prehranjevali koliščarji. Verovali so v Mater zemljo, častili Sonce 

in izdelovali prelepo keramiko, uporabno za vsakodnevne in duhovne potrebe. 

Kaj pa prazgodovinska moda? 

Kakšni so bili koliščarji videti in kako so se oblačili, je nemogoče natančno ugotoviti. Na osnovi 

ostankov, odkritih v naselbinah, pa lahko sklepamo o izdelavi oblačil in noši ljudi. Tudi tedaj je bil videz 

pomemben. Tkanine so izdelovali s pomočjo preslic in predilnih vretenc, tkali so jih s pokončnimi 

statvami z utežmi za nitke. Tako narejeno blago so barvali z rastlinskimi barvili. Oblačila in obutev so 

izdelovali tudi iz živalskih kož in drugih dostopnih surovin. Pri šivanju so si pomagali z iglami iz živalskih 

kosti. Krasili so se z obeski in okrasnimi jagodami. Nizali so prevrtane školjke, živalske zobe in kroglice 

iz lesa in gline. Odkrite so bile tudi bakrene zapestnice in pasne zaponke in živalskih kosti. 
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Po jezeru so pluli drevaki 

Najstarejša drevaka Ljubljanskega barja sta bila 

najdena na kolišču Stare gmajne. Izdolbena sta bila iz 

hrastovih debel. V notranjosti čolna imata ohranjeno 

prečno ojačitev, nekakšno pregrado, ki je čoln delila 

na prekata. Navadno pa so čolni imeli po več pregrad 

in prekatov. Po pripovedovanju Janeza Dirjeca je 

najdaljši drevak iz Ljubljanskega barja meril v dolžino 

skoraj 19 m. Očitno je šlo za izjemo, prevladujejo 

krajši od 12 m. Izdelovanje drevakov je bilo zahtevno 

in dolgotrajno opravilo. Najprej je bilo v gozdu 

potrebno najti primerno drevo. Po pripovedovanju 

starejših prebivalcev iz okolice jezera na Solnograškem v Avstriji so ga varovali in negovali iz roda v rod, 

nato so ga posekali, pripeljali na obrežje jezera in ga počasi začeli dolbsti z dleti in drugimi tesarskimi 

orodji, v bakreni dobi je bilo to predvsem iz rogovja pa tudi iz drugih materialov. Pomagali so si tudi z 

izžiganjem. Ob tem so skrbno pazili, da se čoln ni izsušil in počil. Izdelava je po navadi trajala več tednov. 

Uporabljali so jih za prevoz po jezeru, okoliških rekah in potokih ter za ribolov. 

Leseno kolo 

Prazgodovinsko kolo s Starih gmajn je bilo narejeno kot poln disk z odprtino štirikotne oblike na sredini. 

Disk je bil sestavljen iz dveh desk, ki sta širinsko spojeni s štirimi grebenastimi letvami. Deski sta iz lesa 

jesena s širokimi braniki iz debla, premera nad 40 cm in starosti več kot 80 let. Deblo je bilo iz drevesa 

večjih dimenzij kot debla, ki so jih uporabljali za vertikalne kole bivališč, katerih premer je bil 

najpogosteje okoli 10 cm. 

Ana Marija Kancler, 8. a 

 

 

 

 

  

Učenci, 1. a 
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5. MLADINSKA PRIPOVED 

 

RAZBITA STEKLENICA 

Prolog 

Moje ime je Žan in to je moja družina. Na pogled delujemo kot čisto navadna družina. Mama je 

zdravnica, oče je avtomehanik, jaz obiskujem 1. letnik študija, sestra pa je še v 3. letniku srednje šole. 

Delujemo čisto normalno, ne? Ampak nismo, odkar sem odšel na študij, doma več ni enako. Mama in 

oče se samo  prepirata, sestra je zaprta vase, obnašamo se kot čisto drugačni ljudje. Tudi sam sem se 

spremenil, a ne na dobro stran. Ko sem prišel na študij, sem padel v napačno družbo, hitro so me 

sprejeli in jaz  sem se počutil varnega in srečnega, saj sem dobil kar nekaj novih prijateljev. Kar 

velikokrat smo zapustili študentski dom in se odpravili na zabave, kjer smo si privoščili kakšen kozarec 

alkohola. Ko sem prvič poskusil, ni imel velikega vpliva name, mislil sem si: to sploh ni tako dobro, a po 

nekaj tednih popivanja se je vse spremenilo. Ni bilo to tisto, da bi vsak trenutek rabil kozarec, a zvečer 

ne morem zaspati brez kakšnega. A to ne pomeni, da sem postal oseba, katere sem se bal vse življenje? 

Moj oče? 

1. poglavje 

Končno grem študirat, komaj sem čakal ta dan, da lahko zapustim dom in grem zase. Mama seveda ni 

bila tega mnenja. Že cel teden me prepričuje, da bi ostal doma, a žal ne gre tako. Vem, da me ima rada, 

a me mora pustiti oditi od doma. Skrbi me za sestro, oče in mama nista v dobrih odnosih in velikokrat 

to jezo, ki jo nosita v sebi, preložita nanjo.  »Kaj res moraš iti, ne bi raje ostal doma?« mi je rekla. 

Zasmejal sem se. »Haha, komaj sem čakal, da se rešim te luknje. Pozdravljena, svoboda, adijo, zapor!« 

»Pogrešala te bom, ne pozabi name,« mi reče. »Ja ja, sem že pozabil nate,« rečem sarkastično. Vso 

prtljago sem znosil v avto, ko iz hiše pride človek, ki ga sovražim že kar nekaj let. Moj oče. Nekaj je začel 

govoriti, a ga nisem poslušal, zakaj bi ga, če mi je pred leti popolnoma uničil življenje. Videlo se je, da 

je bil pijan; joj, ta stari spet pije, zdaj pa res hočem iti! Prižgem avto, ko zaslišim mamo: »Glej, da boš 

imel naslednjič, ko te vidim,  s seboj punco!« »Ali pa fanta, haha,« se oglasi sestra. Še zadnjič se 

zasmejim in odpravim proti svojemu novemu življenju.  

2. poglavje 

Če me kaj zanima, je to, zakaj vsi mislijo, da je študij nekaj veličastnega; je le zgradba, polna učilnic in 

študentov. Sploh ne vem, zakaj sem se vpisal, vsi so rekli, da mi bo to  koristilo. To pa bomo še videli. 

Opravil sem vse potrebno, šel po ključe, dobil urnik in se pozanimal, kaj je za kosilo. Ko sem prišel v 

sobo, sem bil začuden, saj je bila soba lepa; ni bila neki presežek, je bila  pa v redu. Spoznal sem cimra 

Tomasa, takoj sva se zaštekala, tip je kar v redu. Edino kar me je presenetilo, je dejstvo, da igra 

violončelo (kdo za vraga še igra violončelo v 21, stoletju?) »Klical te bom mrtvi pesnik, saj razumeš, 

ne?« sem mu  rekel. Tomas je na moje presenečenje šalo razumel in mi rekel: »Haha, kdo še sploh igra 

violončelo v današnjem času, razen mene!«.  En teden sem že tu, na svoje presenečenje sem mislil, da 

bom pobegnil že drugi dan, ves teden sem se pogovarjal s Tomasom, saj je on moj edini prijatelj, pa še 

moj cimer je. Petek je in imamo še samo eno predavanje, glasbo. Kje bom jaz rabil glasbo! Pa saj ni to, 

da je ne maram, rad imam glasbo, samo da bi pa o tem poslušal predavanje, to je neznanska muka. 

Vstopim v učilnico in na svoje presenečenje vidim na pol prazen razred, očitno glasba ne zanima veliko 

učencev. Seveda bi jaz tudi bil med tistimi, ki niso prišli na predavanje, a moja mama preverja mojo 
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prisotnost pri pouku. Tako da ne morem nikdar špricati, super. Končno zazvoni zvonec in v učilnico 

vstopi najbolj čudno oblečena učiteljica, ki sem jo kdaj videl. Ne obsojam je, samo jaz si ne bi upal iti v 

javnost, če bi bil tako oblečen. Učiteljici je bilo ime Nuša in bila je kar kul, torej pregovor, ki govori, da 

obleka naredi človeka, NE drži.  

Sredi ure v učilnico vstopi punca, bila je božansko lepa, takoj je ujela moje oko. Na presenečenje se je 

usedla zraven mene, seveda trol kot sem jaz, ji rečem: »Zamujaš!« Punca me je pogledala in se 

zasmejala: »Oprosti, profesor,« je rekla sarkastično. Jaz pa sem se samo nerodno zasmejal. Predavanje 

ni bilo tako slabo, kar zanimivo. »Kako ti je ime?« sem rekel punci. »Ana, me preseneča da vprašaš, 

sem mislila da se me bojiš,« se zasmeji. »Jaz sem Žan.« In tako se je končal en najbolj sramotnih  

pogovorov celotnega stoletja. Seveda sem to takoj povedal  Tomasu, ta pa se ni mogel nehati smejati 

vso noč. 

3. poglavje 

Že en mesec sem na študiju, na moje presenečenje - pri študiju dejansko zelo uživam. Imam najboljše 

ocene v razredu, vsi profesorji  pa me obožujejo in moj najljubši predmet je postala glasba, še sam se 

čudim. Z Ano ne sedim več samo pri glasbi, ugotovil sem, da imava kar nekaj skupnih ur, to sem opazil 

šele zdaj, ko sem začel opazovati okolico. Postala sva dobra prijatelja, več sva se začela družiti in 

velikokrat me je obiskala v študentskem domu. Ugotovil sem, da Ana ni najbolj umirjena punca, je malo 

bolj divja, a še vedno jo imam rad. V tem mesecu  sem se bolj povezal z učiteljico Nušo, saj sem se lahko 

z njo pogovarjal o vsakdanjih stvareh in ona  bi me poslušala in mi svetovala. Nuša me je razumela, me 

spodbujala pri mojih odločitvah in videla v meni skrivni talent. Velikokrat sem ostal v njenem kabinetu 

po pouku, kjer sva se pogovarjala, kako je potekal moj dan in kaj se dogaja na svetu. Imela sva odnos 

kot mama in sin, kar se mi je zdelo zelo pomirjujoče, saj svoje mame zelo dolgo nisem videl. Bila je 

sreda in spet sem bil v njenem kabinetu, kjer sem ji pomagal zlagati knjige. 

 »No, že en mesec si na študiju, si mogoče spoznal kakšno punco?« me je vprašala z nasmehom. 

»Mogoče pa,« rečem nasmejano. Seveda me je takoj vprašala po imenu, ker jo je zanimalo, katera me 

je očarala. »Njeno ime je Ana, z mano sedi pri glasbi, če se spomniš.« Njen izraz na obrazu se je takoj 

spremenil. »Žan, veš, da te podpiram pri tvojih odločitvah, ampak s to punco so same težave.« Nisem 

mogel verjeti, kaj mi je rekla, zato sem brez besed jezno zapustil njen kabinet in zaloputnil vrata. Seveda 

tega nisem povedal nikomur, bil sem prizadet saj sem mislil, da me  bo podpirala pri tej odločitvi. Odkar 

sva se z Ano zbližala, zvečer težko zaspim in ne morem nehati misliti nanjo. Zaljubil sem se in to zelo. 

Ves čas sem mislil na njo in nisem mogel zatisniti oči, da bi imel kvaliteten spanec. Če sem zaspal, sem 

spal le kakšne dobre tri ure ali manj, Ana je moje življenje čisto spremenila. Pa ne samo moj spanec, 

tudi to, kako gledam na okolico, kakšen odnos imam do drugih, do študija in do sebe. Tomasu nisem 

razlagal o Ani, saj ga to ni najbolj zanimalo, vedno mi je rekel: »Pazi se te punce!« Sedaj, ko pogledam 

nazaj; veliko ljudi me je opozorilo glede nje. Kaj oni vedo, česar jaz ne vem? 

 

4. poglavje 

Ana je res super punca, vedno me nasmeji, polepša dan in preprosto naredi moje življenje boljše. 

Mislim, da imajo ljudje o njej tako slabo mnenje, ker se oblači v temnejše barve in daje takšen 

zastrahujoč  prvi vtis. Ampak ona ni takšna, ko jo enkrat bolje spoznaš. Bil je petek, končali smo s 

poukom in bile so spomladanske počitnice. Ana me je povabila na eno žurko, ki bi naj bila carska, to so 

bile seveda njene besede.  Nikdar nisem bil tip za zabave, a za punco bi naredil vse. Da po resnici 

povem; zabave sem se veselil, to je bila praktično moja prva  študijska zabava. 
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 »Si pripravljen na najboljšo noč svojega življenja?« me je nagovorila Ana, preden sva vstopila v klub. 

»Mislim, da,« so bile moje besede. Glasba je bila odlična, ena boljših, seveda po prvi uri plesanja 

postaneš žejen in edina pijača, ki so jo imeli, je bil seveda alkohol. »Dva kozarca tekile,« reče Ana, kar 

tako preprosto, kot bi  bila navajena. Ta pijača je tako pekla; napaka, sem si mislil, a po enem kozarcu 

je prišel še eden in še eden; no, kar veliko kozarcev. Domov smo se odpravili ob dveh zjutraj, Anini 

prijatelji so bili tako prijazni; no, bolj prisiljeni, da so me  peljali nazaj v študentski  dom. Najina soba je 

bila zaklenjena, zato sem klical Tomasa, ki je ves prestrašen odprl vrata in se čudil.  »Resno stari, prvič 

greš nekam pa se vrneš pijan, je bilo to res potrebno?« »Sori, samo malo tekile ne škodi ne, haha,« 

sem se smejal sam pri sebi. Ura je bila tri zjutraj, ko sva se oba razočarana odpravila spat, no, jaz se 

nisem niti zavedal, kje sem.  

Med počitnicami s Tomasom nisva veliko govorila, saj sem večino časa preživel pri Ani ali pa na zabavah. 

Ja, postal sem tip za zabave, presenetil sem samega sebe. Z Ano in njenimi prijatelji sem se zbližal in 

postali smo kot ena »klapa« za zabave. Na zabavah sva z Ano vedno plesala in si dala duška, po plesu 

pa rada kaj tudi popila. Ja, ja, vem, da se slabo sliši, alkohol pa to, ampak ni. Včasih si pač moraš dati 

duška. Ko je bilo počitnic konec, ni šlo vse po starem. Predavanja me niso več tako zanimala, moje misli 

so vedno odpotovale nekam drugam. Mamo sem prosil, naj mi zaupa, da redno hodim na predavanja 

in me naj neha nadzorovati. To sem naredil, da bi preprosto lahko kdaj pa kdaj šel na kakšen kozarček 

v gostilno z Aninimi prijatelji. A še vedno sem imel vse ocene odlične, talent pač. Videl sem, da me 

učiteljica Nuša in Tomas skrito obsojata, ampak ni moj problem, če ne znata živeti in sta oba tako 

zagrenjena. Moje življenje mi je bilo všeč, imel sem punco, nove prijatelje in zanimivo socialno življenje. 

Na presenečenje sem začel redno piti vino, ne vsak dan, kakšna steklenica na teden, pa kaj je to. 

Verjetno se sprašujete, kako sem dobil vino v študentski dom, pritihotapil sem ga. Da vam iskreno 

povem, sem začel tihotapiti kar veliko stvari, ki so bile prepovedane za druge študente. To je pomagalo 

tudi mojemu bančnemu računu, saj so mi plačali. To je bil seveda alkohol, da ne bi mislili na droge, to 

pa res nikoli.  Potem pa se je zgodilo nekaj  groznega.  

Bil je navaden dan, privoščil sem si en kozarec vina, ko se mi je kar naenkrat malo zvrtelo in po pomoti 

sem polil Tomasove note za violončelo. Takoj sem se streznil in začel brisati, a to ni uspelo. Na mojo 

srečo je v sobo vstopil Tomas, katerega obrazna mimika se je v trenutku spremenila. »To pa je višek, 

že več tednov te gledam, kako uničuješ samega sebe, zdaj pa že uničuješ moje stvari. Kaj se je zgodilo 

s tabo, strezni se!« mi je rekel jezno. »Oprosti, res mi je žal, nisem namerno, nikoli ne bi, stari,« mu 

rečem umirjeno, da ga malo pomirim, a ni uspelo. »Seveda nisi namerno, če si pijan!« Zresni se, 

drugače bom zahteval novega cimra!« To reče in jezno zapusti sobo. Nisem mogel verjeti, kaj mi je 

rekel, od njega tega nisem pričakoval, saj je bil moj prijatelj.  

 

5. poglavje 

Veste, kako sem se maloprej važil, da imam veliko denarja, no, ta denar je izginil. Ja, ves denar sem 

zapravil, še sam ne morem verjeti, vsaj pijača je bila dobra, če veste, kaj mislim. No, od tistega prepira 

s Tomasom sva se malo oddaljila, nisem več popival v  najini sobi, zdaj sem pil za šolo. Seveda nisem 

pil sam, dobil sem veliko Aninih prijateljev, ki so pili z mano. In Ana, ona je bila vedno z mano, pa tudi, 

če sem bil pijan kot čep, me ni zapustila. Kot sem povedal, sem bankrotiral in da ne bi uničil svojega 

ponosa, nisem nikomur povedal. Rabil sem kozarec, a nobeden ni imel  denarja, Tomasa seveda nisem 

prosil, zato sem vprašal Nušo, ki mi je dala 20 evrov. Z Nušo sem si bil nekako v redu, a ji še nisem 

oprostil. Naj sama spozna, da je Ano prehitro sodila. No, ta moja Ana je kar naenkrat izginila in ti njeni 

prijatelji tudi, pisal sem jim, a mi noben ni odgovoril. Kaj pa je zdaj to? Če so šli na kakšno carsko zabavo 

in me niso povabili, sem bil jezen, a minili so trije tedni, od njih pa nič. Zdaj pa sem res bil osamljen in 
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Tomasa nisem hotel nagovoriti, saj bi mi začel pametovati o zdravju. Bil je četrtek, ko me je Nuša 

potegnila v svoj kabinet in me vprašala: »Žan, a ti veš, kaj se je zgodilo z Ano in njenimi prijatelji?« Bil 

sem presenečen. »Ne, zakaj?« Nuša me je resno pogledala in rekla: »Vrgli so jih iz šole, ker so jih dobili, 

kako pijejo na igrišču. Žan, vem, da tudi ti to delaš, ampak prosim, nehaj, tvoja prihodnost je odvisna 

od tebe.« Nisem mogel verjeti dvema stvarema; najprej, da je Nuša vedela, da pijem, in drugič, da so 

Ano in druge vrgli iz šole. »Ja, bom nehal.« Še sam sebi nisem verjel, kaj šele da bi mi verjela Nuša. 

»Žan, to ni hec, to je resno, tvoje življenje je odvisno samo od tebe in od nikogar drugega, zresni se!«  

Pokimal sem in odšel iz kabineta, nisem razumel, zakaj mi vsi pravijo, naj se zresnim, saj sem zase bil 

dovolj resen. Tisti večer je bila v mestu zabava; odločil sem se, da grem lahko tudi sam brez podpore. 

Na začetku je bilo vse v redu, plesali smo, kar nekaj punc me je prosilo za številko, pili smo, se smejali, 

z eno besedo - »žurali » smo. Postalo mi je malo slabo, a nisem prenehal plesati zaradi male slabosti. 

No, potem pa me je zadelo, hitro sem stekel na stranišče in začel bruhati. Mislim sem, da je to zato, 

ker sem popil preveč alkohola, a potem nisem več mogel dihati. Mislil sem, da bom umrl, tako težko 

sem dihal. Ne vem, kako dolgo časa sem bil na stranišču, a zbudil sem se v Nušinem avtu, na zadnjem 

sedežu s Tomasom in peljali smo se v lokalno bolnišnico. 

6. poglavje 

Edino, kar sem slišal, so bili Tomasovi in Nušini glasovi; oba sta bila zelo zaskrbljena zame. Stvar, ki  sem 

jo  lahko v tistem trenutku naredil, je bila ta, da sem se zasmejal in vem, da je bilo nespodobno, a sem 

bil zelo srečen, da še vedno skrbita zame in nista obupala. Odprl sem oči in se čudil beli svetlobi, ki me 

je obdajala, nato pa sem slišal Tomasov glas: »Vse bo v redu, Žan, boš videl!« Sledil pa še je Nušin glas: 

»Žan, odločila sva se, da ne bova poklicala tvojih staršev, saj nočeva, da jih skrbi!« Vem, zakaj nista 

hotela poklicati mojih staršev, nista hotela, da vidijo, kaj sem postal. In kaj sem? Jaz sem postal en 

navaden, pokvarjen pijanec. In komaj zdaj, ko sem imel nek napad, sem se začel zavedati. Minili so trije 

dnevi, kar so zdravniki ugotovili, da sem imel  napad. Ugotovili so tudi, da imam uničena jetra zaradi 

prekomernega uživanja alkohola, a niso zelo poškodovana in se lahko popravijo s tem, da ne piješ več. 

Te tri dni sem preživel večino s Tomasom in malo z Nušo, Tomasu sem se večkrat opravičil in mi je kar 

hitro odpustil. Ugotovil sem, da sem zaradi Ane in njenih prijateljev skoraj izgubil svojega najboljšega 

prijatelja. Za Ano mi ni bilo več mar, ta punca mi je uničila življenje; no, sam sem kriv, saj sem se spustil 

na tako nizki nivo. Zdravnik mi je vse lepo razložil, kako lahko grem nazaj v dom, a ne smem piti 

alkohola, saj to lahko še bolj poškoduje moja jetra. Dal pa mi je tudi predlog, da se pridružim skupini 

odvisnikov, saj bom tam lahko vsem zaupal svojo stisko. Najprej nisem bil prepričan v to, a me je Tomas 

na koncu prepričal in da bi mi dal še večjo podporo, se je odločil, da bo na te delavnice hodil z menoj. 

Tomas je bil zelo pozoren, vedno me je imel na očeh in videlo se je, da mu je bilo iskreno mar zame. 

Minil je en teden od napada in s Tomasom sva se kar velikokrat odpravila na sprehode, na zrak, saj naj 

bi to pomagalo. Ugotovil sem, da imava kar veliko skupnega, zdaj me je on vedno spravljal v smeh, ko 

sem bil žalosten, me je razvedril in je bil ključnega pomena pri moji spreobrnitvi. 

7. poglavje 

Moram priznati, da na začetku teh delavnic nisem pričakoval nekega učinka. Imel sem deset ur teh 

delavnic. Te delavnice so zgledale tako: v krog so bili razporejeni stoli, na njih pa imena, usedel si se na 

stol, kjer je bilo tvoje ime, nato je prišel v sobo predavatelj in se je predstavil, nato pa še mi. Tako sem 

se predstavil jaz: »Pozdravljeni, moje ime je Žan, star sem 19 let, obiskujem prvi letnik študija in tukaj 

sem, zato ker sem postal odvisen od alkohola in sem zaradi tega dobil napad.« Ko sem to povedal na 

glas, se mi je zdelo, da se mi je od srca odtrgal en velikanski kamen, ki me je ves ta čas težil. Vsi v skupini 

so me podprli, ko sem jim še bolj podrobno predstavil svojo zgodbo. Povedal sem jim o Ani, o zabavah, 
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o preizkušnjah, prvem poskusu alkohola in o vsem drugem. Po svojem govoru sem se počutil 

svobodnega, saj sem to končno pustil za sabo.  

Predavatelj nam je rekel: »Hvala, Žan, za to zgodbo. Kot vidite, skoraj vse vaše zgodbe so si podobne, 

vsi ste zapadli v to iznenada, nikoli med tem niste pomislili, kaj delate s seboj in vsi ste rabili prelomni 

dogodek, ki vas je pozval k spreobrnitvi. A vi ste tukaj, lahko ste ponosni, da ste se odločili narediti 

korak naprej, da boste alkohol pustili za sabo in imeli boljše in lažje življenje. Zato bodite ponosni nase, 

saj smo vsi vaša podpora.« Ta njegov govor mi je dal veliko spobude za nadaljevanje moje poti k 

spreobrnitvi. Na teh delavnicah sem spoznal samega sebe, videl sem, da  nisem sam v tej situaciji, 

ampak je z mano vsa naša skupina.  

Tomas in Nuša sta mi v teh časih res pomagala, Nuša je večino časa igrala vlogo moje mame in me 

obravnavala, kot da sem star devet let, za Tomasa pa ne vem, kaj bi rekel. Oba sva se zelo spremenila 

in mislim, da sva postala nekaj več kot prijatelja, a tega nisem nikomur omenjal, niti njemu ne, saj še 

sam nisem vedel. Najprej za te delavnice nisem hotel povedati mami in sestri, saj me je bilo strah, kaj 

si bosta mislili, a Nuša je to opravila namesto mene in jih povabila, naj se mi pridružita ob sprehodu v 

park. Ko sem videl mamin avto, sem takoj stekel v njeno smer in objel sestro tako  močno, da je komaj 

dihala. »Ne morem verjeti, da bom to rekel, ampak pogrešal sem te in to zelo.« Mia je skoraj zajokala. 

Za tem je iz avta stopila še moja mama, moja predraga, lepa mama, kateri sem očital, da me je preveč 

nadzirala, kako mi gre študij. Ko sem jo videl, si nisem mogel pomagati, da ne bi zajokal. »Oprosti, 

mami, res mi je žal, da sem postal takšen.« »O, ne,« je zajokala. »Žan, ti si moj sin in ti me nikdar ne 

moreš razočarati. Moram priznati, da sem bila presenečena, ko mi je Nuša povedala, ampak ni bilo 

sekunde, ko ne bi bila ponosna nate. Tudi oče je, a žal ni mogel priti, ko je slišal zate, je tudi sam začel 

obiskovati delavnice in vse gre na boljše. Ni pomembno, kakšen si bil prej, pomembno je, kakšen si 

sedaj in kaj želiš v naprej.«  

 

 

11. poglavje 

Končno je prišel čas, ko sem zaključil z delavnico in se spremenil v človeka, na katerega sem ponosen. 

Na podelitev so prišli vsi: mama, Mia, Tomas, Nuša in pa tudi moj oče. Videlo se mu je, da je postal 

drug človek in celo opravičil se je za vse svoje napake. Ko sem prejel potrdilo, da sem opravil preizkus 

40 dni brez alkohola, nisem mogel biti bolj ponosen nase. Nisem pa bil edini, vsi so bili in tako so mi 

pokazali svojo podporo.  Zavedal sem se, da se je zdaj moje življenje čisto spremenilo in nikdar več ne 

bo enako. Alkohol sem odstranil iz svojega življenja, na stvari okoli sebe sem začel gledati iz drugačnega 

vidika in končno sem našel samega sebe. Svoj prvi letnik študija sem še vseeno končal z odličjem, 

talentiranost na kvadrat! Oče in mama sta vse moje stvari pakirala v avto, Mia je sedela na klopci in 

poslušala glasbo, jaz pa sem moral narediti nekaj najhujšega, se posloviti od Nuše in Tomasa. »Hvala,« 

je bila edina beseda, ki sem jo lahko namenil Nuši. S Tomasom sva se še zadnjič odpravila na kratek 

sprehod okoli parka. »Ponosen sem nate,« mi reče z nasmehom. »Tega ne bi opravil brez tebe, tebi 

hvala,« mu odgovorim. Ko prispeva do avta, ga objamem in Tomas mi reče: »Rad te imam, Žan, in 

mislim, da sem to že ugotovil od prvega dne, ko si me poklical mrtvi pesnik.« Na mojem obrazu se je 

narisal en velik nasmešek, objel sem ga še tesneje in mu zašepetal na uho: »Tudi jaz te imam rad, mrtvi 

pesnik.« 

Epilog 
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Počitnice so že minile, le še en teden in odpravil se bom še na eno študijsko leto. Lansko me je naučilo 

kar veliko novega. Pokazalo mi je kar veliko slabih stvari, a tudi nekaj dobrih. Spoznal sem svojo drugo 

mamo Nušo in svojega sedanjega fanta Tomasa. Ja, vem, presenečenje, kot sem velikokrat omenil, sem 

v spreobrnitvi odkril samega sebe. Tomas mi je vedno stal ob strani in se mi zdi, da sva oba čutila nekaj 

več kot samo prijateljstvo. Velikokrat sva se obiskovala, on je prišel k meni in jaz k njemu. Postal sem 

velik oboževalec klasične glasbe in hoje v gore. S Tomasom sva se dopolnjevala in drug drugega 

spremenila na boljše. Moje življenje, kot bi lahko rekli, je postalo popolno, a le tako, da sem alkohol 

pustil za sabo. Zdaj pa me res zanima, kakšne dogodivščine me še čakajo to leto. 

Opomba 

Namen te zgodbe je prikazati, kako odvisnost od alkohola vpliva na življenje ljudi, predvsem najstnikov. 

Ta zgodba je izmišljena in želi v svet podati sporočilo. Naslov te zgodbe je Razbita steklenica; steklenica 

pomeni življenje, a ko se zlomi, predstavlja življenjsko krizo, ki jo lahko po delcih popravimo, 

odpravimo. Cilj te zgodbe je, da vidimo, s kakšno težavo se je spopadel Žan. Le s tem, da je padel v 

napačno družbo in ni mislil nase. Prikazuje pa tudi, kako si lahko življenje s pomočjo svoje družine in 

najdražjih obrnemo na svetlejšo plat in ponovno začnemo živeti. V to zgodbo sem vključila še eno 

težavo današnje sodobne družbe in to je ljubezen do istega spola, ki je mnogokrat slabo sprejeta in 

obsojana.  

                 Vanja Vrabl, 8. a 

 

 

Iza Verbajs, 3. b 
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