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Zakorakali smo že krepko v jesen. Za nami je 
del šolskega leta, v katerem so se zvrstile številne 
dejavnosti. Upajmo, da bo tudi letošnje leto polno 
dogodivščin in znanja, da boste tudi letos dokazali 
uspešnost na tekmovanjih in pokazali veliko mero 
ustvarjalnosti ob različnih dnevih dejavnosti. 

Za nami so jesenske počitnice. Koledarsko leto 
se počasi izteka in to je tudi čas za izdajo novega 
glasila. Pred vami je prva številka glasila Šolski ža-
rek, v kateri so zbrani literarni in likovni prispevki 
učencev razredne in predmetne stopnje. 

Želimo vam prijetno branje!

Uredniški odbor

Leon Gomolj, 4. r.

[ Uvodnik ]
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RAZMIŠLJANJA O JESENI

SMREKI IN JELKI NE ODPADEJO IGLI-
CE. MACESNU ODPADEJO IGLICE.

 JONAS KACIJAN, 2. R.
 
JESENI POBIRAMO KOSTANJE IN SI 

JIH PEČEMO. IZ GROZDJA STISNEMO 
SOK ALI VINO.

RENE RIBIČ, 2. R. 

KO SMO ŠLI Z BABICO V GOZD, SMO 
NAŠLI VELIKO GOBO, KI JE BILA TEŽKA 
500 GRAMOV.

NATAŠA KNEZAR, 2. R.
 
PRI NAS DOMA SE PRIPRAVLJAMO 

NA ZIMO. 
ANEJA ČRNČEC, 2. R.

JESENI POSTANEJO LISTI RUMENI.
GREGOR KRETIČ, 2. R.

V JESENI SE LISTJE POBARVA RUME-
NO IN KMETJE POBIRAJO PRIDELKE.

 LAURA ŠKAMLEC, 2. R.

LISTJE ODPADA Z DREVESA IN GA 
POGRABLJAMO. LISTJE JE PISANO.

 DAMIR KOROŠEC, 2. R.

BLIŽA SE ZIMA. LISTJE ODPADA Z 
DREVES.

KATJA GORNIK, 2. R.[ 
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Anja Krautič, 6. aGašper Mohorko, 5. a
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 Z DREVES PADA LISTJE. KMETJE 
OBIRAJO V SADOVNJAKU SADJE.

MAJA ŠKAMLEC, 2. R.

JESENI RASTEJO VSE VRSTE GOB. PA-
ZIMO, KATERE SO STRUPENE. 

TAJA MURKO, 2. R.

KMETJE ORJEJO NJIVE IN NA POLJA 
VOZIJO GNOJ. OBIRAJO TUDI SADJE. 

ALEN KOLARIČ, 2. R. 
 
JESENI OBIRAMO JABOLKA. 

DAMIR HOLER, 2. R.

JESENI JE V GOZDU VELIKO GOB IN 
KOSTANJEV. LISTJE SPREMINJA BARVO.

JULIJA KONRAD, 2. R. 

JESENI JE POLNO LISTOV. VRT JE PO-
SPRAVLJEN. 

TIJANA ŠKRLEC, 2. R.

JESENI SE MEDVEDI PRIPRAVLJAJO 
NA SPANJE. 

SILVANA ŠEFER, 2. R.

Z DREVESA PADAJO LISTI, KI SO RU-
MENE, ZELENE IN RDEČE BARVE.

KELLY TOŠ, 2. R.

ŽIVALI GREDO POČASI SPAT. PTICE 
SELIVKE ODLETIJO. 

KARIN POTRČ, 2. R. 

Elvis Demšar, 3. r.Staša Holer, 2. r.
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KO SMO ŠLI V GOZD, SMO NAŠLI DVE 
VELIKI GOBI. VIDELI SMO MUŠNICO, KI 
JE STRUPENA, IN ENO ZELENO GOBO, 
KI JE SPREMINJALA BARVE.

KEVIN DEMŠAR, 2. R.

ŽIVALI SE PRIPRAVLJAJO NA ZIMO. 
STAŠA HOLER, 2. R. 

V gozdu

V gozdu sem slišal ptičke. Bil sem čisto tiho, 
da ne bi prestrašil živali in bi pobegnile. Opazovali 
smo listje na drevesih, ki že spreminja barvo. Vi-
deli smo gobe, ki smo jih pustili pri miru. V gozdu 
je bilo lepo.

Martin Januš, 3. r.

Na obisku v deželi Smejalki

Ko sem bil prvič tam, je bila dežela polna vese-
lih barv. Všeč mi je bilo, ker je bilo vse iz kock. Na-
redil sem svojo hišo iz kock. Sonce je bilo smeško. 
Luna je vedno spala. Skupaj smo naredili grad. 
Kupili smo štirikolesnik in motorje. Plačevali smo 
s kockami. Najbolj pa smo se smejali. 

Tilen Lorber, 3. r. 

Dežela Smejalka

V deželi Smejalki sem se imela lepo. Tam ni 
ne bank in tudi denarja nimajo, vse imajo zastonj. 
Ko sem prišla v šolo, sem spoznala predmete in se 
začudila, saj ni bilo računanja in pisanja. Tam smo 
se učili, kako si med seboj stiskajo roke, se smejijo, 
mežikajo, ... Spoznala sem, da se imajo ljudje radi, 
se ne prepirajo, kdo ima več denarja. Tudi ne go-
vorijo, da je en suh, drugi debel ali grd, ... Smejanje 
je najpomembnejši predmet. Ta mi je najbolj všeč. 
V deželi Smejalki sem zelo uživala, zato jo bom še 
večkrat obiskala.

Nuša Brunčič, 3. r. 

Na obisku v deželi Taka-Tuka

V deželi Taka-Tuka smo najraje lovili ribe in 
školjke. Ko pa je prišel morski pes, smo mu vrgli 
ribo. Lovili smo bisere, plezali in se zabavali. Za-
kurili smo ogenj in plesali. Vozila sem se z ladjo. 
Hodila sem v šolo. Lovili smo morske pse.

Eva Krel, 3. r. 

Polžek Tone

Na današnji deževen dan
polžek priplezal je na plan. 

Lara Črnčec, 3. r.
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Ker mene ni bilo, 
odlezel je nazaj v svojo hišico.
 
Za večerjo polžek Tone 
pojedel je vse moje bonbone.

Metka Zemljič, 3. r.

Dežela Smejalka

Ko sem bila v deželi Smejalki, smo spuščali 
milne mehurčke. Hodili smo z rokami na hrbtu in 
na prsih. Mežikali smo z levo in desno roko. Igrali 
smo se išči ostale z zaprtim levim očesom. Igrali 
smo nogomet, košarko in rokomet. Prespali smo 
tudi v šotoru in na prostem. Bilo je res, res super. 

Zoja Škerget, 3. r. 

V deželi Smejalki

V deželi Smejalki sem si kupil štirikolesnik. 
Videl sem veliko ljudi, ki so se smejali. Poskusil 
sem še enkrat. Takrat pa sem se tako zasmejal. Vi-
del sem, kako je to zabavno in nisem mogel neha-
ti. Potem sem šel kupit hrano. Zvečer sem zaspal, 
pripravljen na nove dogodivščine. 

Timotej Eder, 3. r. 

Zoja Škerget, 3. r.
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Bilo me je strah

Nekaj tednov nazaj sem sanjala nekaj zelo 
groznega. Počutila sem se zelo grozno. Bilo je 
tako, kot da bi se zares dogajalo. 

Bila sem v zelo veliki trgovini. Tam je bil tudi 
laboratorij z okostnjaki v steklu. Ko bi šef labora-
torija pritisnil na rdeči gumb, bi okostnjaki oživeli 
in tistega, ki bi ga popraskali, bi dobil svetleče rde-
če oči. Nato bi tudi on počel isto. Šef laboratorija 
je res pritisnil na gumb in začela se je grozljivka. 
Okostnjaki so začeli napadati ljudi. Mojo najbolj-
šo prijateljico so popraskali. Naenkrat se je zraven 
mene pojavila mama in mi rekla, da greva domov. 
Stekli sva do avtomobila in se odpeljali domov. V 

hiši je bilo veliko okostnjakov, ki so naju napadli. 
Bilo me je tako strah, da sem se iznenada zbu-

dila. Bila sem zelo srečna, da se to ni zares zgodilo, 
saj so bile samo moreče sanje.

Nika Gamser, 4. r.

Najbolj me je bilo strah, ko je res hudo grmelo. 
Skril sem se pod odejo in se tresel. Želel sem si, 
da bi nehalo grmeti. Tako je pač bilo. Vzel sem 
telefon in igral igrice, tako da me ni bilo več tako 
strah. Potem sem skoraj zaspal, ampak je spet 
močno zagrmelo in tako sem preživel celo noč. 
Zjutraj je prišla mama povedat, da grem v šolo.

Denis Smrekar, 4. r.
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Patrik Knuplež, 1. r. Taja Kirbiš, 1. r.
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Nekega večera me je bilo strah teme. Šla sem 
v hlev in slišala smrčanje. Ni bilo luči, zato me je 
bilo zelo, zelo strah. Začelo me je zebsti, začela 
sem se tresti, srce mi je bilo na vso moč, a na koncu 
sem le ugotovila, da je bil to noč zunaj pes.

Nika Ornik, 4. r.

Ko sem bil majhen, me je bilo strah toče in da 
bi drevo padlo na našo hišo. Srce mi je bilo tako 
hitro kot še nikoli. Skril sem se pod odejo in nisem 
mogel zaspati. Stisnil sem se h kužku in ko je ne-
halo deževati, sem lahko končno zaspal. 

Dominik Jaušovec, 4. r.

Nikoli

Nikoli! Nikoli več ne bom pridna!
Nikoli se ne bom učila!
Ne bom pospravila sobe!

Poredna bom vsak dan!
Ne bom šla v šolo!

Nikoli več ne bom jedla mesa!
In vsak dan na morje bom šla.

Zakaj še nisem pozabila, 
da je moj kuža umrl ...

Nuša Urbanič, 4. r. 

Julija Konrad, 2. r. Taja Murko, 2. r.
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Jeza

Tjaša!
Ne jezi se name, saj ne bom z vrta potrgala vse 

trave!
Če boš ti sobo pospravila, ti jaz ne bom raču-

nalnika pokvarila.
Lahko si vzameš moje stvari, ampak ne jezi se 

več, saj veš, da je to zame preveč. 

Nika Gamser, 4. r.

Jezna deklica

Ne bom, ne bom več pridna deklica!

Tekala bom ob gozdu in največjo vejo zagnala 
v ribnik! 

Telička bom spustila iz ograde in tekala po 
dvorišču in pregnala kokoške! 

Moj kužek je pobegnil ...

Tinkara Knuplež, 4. r. 

Ples

Nekoč bilo je gobje kraljestvo,
ko mrak je padal na vodo.
V jezeru nekajkrat je zašumelo,
ko v gozdu je bilo veselo.

Maja Škamlec, 2. r. Žiga Egartner, 2. r.
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Živali pustile vse kosilo
in žabe svoje so perilo,
ko jurček valček je zaplesal.

Vsem z veseljem svoj ples pokazal je,
s plesom bahal se je.
Mušnica se je vanj zaljubila in se veselila,
jurček pa je hotel ni.
Rekel je kot sam goban:
Kje zdaj tvoj vražji goban živi?

Gašper Mohorko, 5. r. 

Gobji ples

Prišel je vražji goban, 
mušnica upala je,
da jo bo prosil za raj.

A kmalu je videla, 
da drugo ima.
Mušnica ni vedela,
kaj naj naredi. 

Jurček gobanček prosi še enkrat,
a tedaj mušnica roko mu da.
Plesala sta še takrat, 
ko glasbe več ni bilo. 

Zarja Mohorko, 1. r. Primož Sulcer, 1. r.

Lucija Zemljič, 5. r.
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Počitniški dan na Madžarskem

Bil je lep dan, ki smo ga z družino preživeli na 
Madžarskem. To je bil naš zadnji dan, zato smo 
hoteli, da bo nekaj posebnega. Mama in oče sta se 
odločila, da se bomo šli kopat.

Spakirali smo kovčke in vse ostalo ter se od-
pravili proti avtu. Oče je v garmina vtipkal naslov 
in že smo bili na poti. Mama je spet imela obču-
tek, da smo nekaj pozabili, a izkazalo se je, da smo 
imeli vse. Končno smo prišli na cilj. 

Voda ni bila premrzla in ne prevroča. Tam so 

bili bazeni z vročo vodo, skakalnice, tobogani itd. 
Tam smo bili približno dve uri. Ko smo se vračali 
proti avtu, smo opazili, da je zadnja šipa zlomljena. 
V avtu ni bilo maminega telefona, denarnice in ki-
tare. Mama je bila žalostna zaradi kitare, saj je bila 
njena prva. Oče je poklical policijo, ta pa je vzela le 
prstne odtise in ni naredila nič drugega. 

Ta dan mi je bil kljub žalosti vznemirljiv, saj 
sem se prvič srečal z ropom.

Gašper Waldhütter, 5. r. 

Anej Satler, 1. r. Sara Fanedl, 1. r.

Silvana Šefer, 2. r. Kevin Demšar, 2. r.
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Počitnice

Počitnic sem se zelo veselila in ko so prišle, 
sem šla z bratom k stricu Jožetu. 

Skupaj z bratom smo postavili šotor. Zvečer 
smo opazovali luno in zvezde ter poslušali čričke 
in glasove drugih živali. Ob večerih smo gledali 
olimpijske igre in se veselili zmag naših športni-
kov. Ta večer je hitro minil, zato smo se odpravili 
spat. Neki dan smo šli po brata Andreja in šli sku-
paj na igrala in sladoled. Teden pri mojem stricu je 
zelo hitro minil. 

Če bo lepa jesen, bova šla k njemu na krom-
pirjeve počitnice.

Barbara Januš, 5. r.

Nepozabne počitnice

Počitnice so za vse otroke nekaj posebnega. V 
času počitnic si želimo, da bi se nam zgodilo veliko 
lepega in nepozabnega. 

Počitnice sem preživel doma. S starši pa smo 
se tudi za pet dni odpravili na morje v Starigrad 
v bližini Paklenice. Imeli smo lepo vreme. Veliko 
časa smo preživeli na plaži. Z nami so bile tudi 
sestrične. Radi smo plavali in se igrali v vodi. Se-
strična je imela mavec na nogi in tako ni smela v 
vodo. Privoščili smo si veliko sadja in sladoleda. 
Pred odhodom sem si kupil za spomin dres Bar-
celone z napisom Messi. 

Počitnice so zelo hitro minile. Želim si, da bi 

Silvana Šefer, 2. r. Tijana Škrlec, 2. r.
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se še enkrat vrnil v Starigrad. Rad bi še videl Pa-
kleniški nacionalni park in Velebitsko gorovje. 

Lin Grah, 5. r.

Moje počitnice

Med počitnicami sem doživela veliko stvari, a 
opisala bom samo eno. 

Petega julija sem šla za štirinajst dni v Punat. 
Zbudila sem se ob šestih zjutraj, potem sem šla v 
Maribor. Čakali smo pol ure. Nato smo se poslo-
vili od staršev in odpotovali na Hrvaško. Ko smo 
prispeli, smo nesli kovčke v svoj paviljon in šli na 
kosilo. Po kosilu smo se šli kopat. Po kopanju smo 

večerjali, nato pa šli v mesto na sladoled. Ko smo 
se vrnili, smo se odpravili spat. To se je dogajalo 
štirinajst dni. Spoznala sem veliko prijateljic. Bila 
sem v skupini Rožice. 

Vse skupaj je bilo eno samo veliko prijetno 
doživetje.

Sanja Halič, 5. r. 

Andrej Lubi, 1. r. Katja Špindler, 1. r.
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Princesa in žabec

Princesa sprva žabca ni hotela povabiti v kra-
ljevo palačo. Žabec jo je ogovoril, zato se je odloči-
la, da ga vseeno povabi. Žabec je bil zelo vesel, zato 
je hitro odskakljal v kraljevo palačo. Ko je stopil 
noter, je zagledal kralja, ki se ga je ustrašil in se 
skril. Kralju se je zdelo čudno, da sliši žabje reglja-
nje. Takoj je poklical kraljico in služkinjo v palači. 
Obe sta prihiteli na kraljev ukaz. Seveda nobena ni 
vedela, kaj hoče kralj povedati z žabjim regljanjem. 
V palačo je prihitela princesa, kralj ji je ukazal, da 
zdaj ni pomembna. Princesa je žalostna odšla iz 
palače in se še enkrat obrnila proti kralju. Ko je 
bila v grajskem parku, se je iz palače slišal samo 
grozen glas kralja. Princesa je začela jokati, to pa 
je privabilo žabca, ki se je postavil pod njene solze 
in takrat se je zgodil čudež. Žabec se je spremenil 
v mladega in lepega princa. Princesa je nehala jo-
kati in princ se je spremenil v žabca. Princesa je 
bila tako ganjena nad tem, da je spet začela jokati. 
Žabec se ni spremenil v princa. Povedal ji je, da se 
spremeni samo takrat, ko so solze iskrene. Dodal 
pa je še to, da je v resnici pravi princ. Princesa je 
stekla v palačo in kralju povedala, da je ona spusti-
la žabca, ki je v resnici princ. Kralj ji je rekel, da v 
palači nima več kaj iskati, zato jo je vrgel na cesto. 
Princesa je bila zelo žalostna. Na cesti je zagledala 
žabca, ki je držal njeno žogo. Princesa jo je hotela 
vzeti, a žabec ji je prej rekel, naj mu da poljub in 
mu ga je dala. Žabec se je spet spremenil v lepega 
princa in princesa je spet dobila svojo žogo. Princ 
jo je povabil na njihov grad, kjer sta se zaročila in 
nato še poročila ter živela srečno do konca svojih 
dni.

Tako sta kralj in kraljica ostala sama. Srečna 
sta bila s svojimi vnuki, ki sta jih vzgajala. Ti so 
tudi podedovali vse bogastvo. 

Maja Kukovec, 6. r. 

Princesina žaba

Princesa se je ustrašila, kajti žabe v kraljevi 
palači ne sme biti. Ampak kaj je princesa hotela, 
žogo je imela zelo rada. Prosila je, naj ji da žogo, 
ampak žaba je bila trmasta in je ni hotela dati. 
Princesa je potem res vzela žabo na dvor in ji dala 
dobre jedi. Potlej pa se je žaba hotela igrati skok v 
daljino. Princesa in dvorne dame so jo hotele pre-
magati, ampak žaba je skočila tako daleč, da niso 
imele možnosti. Potem si je zaželela oblačila iz 
čistega zlatega sukanca. Princesa je bila jezna, kajti 
žaba je samo hotela stvari. Zaželela si je tudi ime 
in princesa ji je dala prav grdo ime, kajti zdaj jo 
je zasovražila. »Tečnoba, mislim, da si dobila, kar 
si hotela in zdaj mi vrni mojo žogo.« Ko je žaba 
hotela vstati, pa je padla nazaj. Bila je debela od 
vseh jedi, da ni mogla zaplavati za centimeter v 
vodnjaku. Princesa je bila tako jezna, da se je smo-
dilo od nje. Pograbila je žabo in jo zalučala skozi 
okno v veliko vedro vode. »Pomagajte,« se je drla 
žaba, »ne morem plavati!« Princesa je to opazovala 
in se ji je zasmilila. Ko je prišla do nje, je ona že 
potonila in jo je princesa hitro pograbila. Odnesla 
jo je na njeno posteljico in jo pustila, da spi.

Zjutraj se je žaba zbudila v sončnih žarkih, 
kajti bil je prvi dan pomladi. Čutila je, kako jo 
sončni žarki ogrevajo, da se je do konca posušila, 
pa še opazila je, da je malo shujšala. Prisedla je k 
princesi in jo gledala, nato pa pomislila, če jo ima 
princesa res rada. Ko jo je princesa zagledala, se 
ji je opravičila in ji dala košček sira. »Kaj bomo 
danes počele?« je vprašala princesa. Žaba ni ver-
jela svojim ušesom, da bi se princesa hotela igrati 
z njo. »Kaj pa tvoja žoga, a nisi jezna name, ker ti 
je nisem prinesla?« je vprašala. »Ne, pa saj je samo 
žoga, tukaj pa imam odurno tečno žabo, s kate-
ro se lahko igram.« Žaba je bila presrečna in tisti 
trenutek je postala najsrečnejša v celem mestu in 
deželi. 

[ Srečanja z junaki iz knjig in film
ov ]
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Žaba in princesa sta tako odraščali in bili naj-
boljši prijateljici. Tako sta se igrali, včasih nagajali 
in se imeli lepo. No, neko pomlad pa sta skupaj v 
sončnih žarkih umrli. 

Filip Senekovič, 6. r. 

Čudežna svetilka

Nekoč je živel v čudežnem tropskem gozdu lep 
labod in med drevesi je bila majcena mlaka. Ni bil 
sam. Imel je tudi prijatelje labode. 

Nekega dne je laboda napadel zmaj. Njegova 
gospodarica je hotela labodu ukrasti čudežno sve-
tilko, ki jo je imel na glavi. Ta svetilka je bila v obli-
ki majhnega kamenčka, ki ga je labod imel v kroni. 
S čudežno svetilko je lahko odprl čudežna vrata, ki 
so bila v drevesu. Labod je odprl vrata v drevesu in 
se napotil v resnično mesto k deklici, ki je proda-
jala vžigalice in občasno služila pri neki hudobni 

gospe, ki je bila sestra od gospodarice zmaja. Obe 
sta bili zelo hudobni. Premagal si ju lahko samo 
s čudežno svetilko. A labod ju ni mogel sam pre-
magati. Večkrat je slišal o tej deklici. Labod je šel 
k majhnemu stolpu, kjer je bila deklica. Vprašal jo 
je, če bosta skupaj s skupnimi močmi in čudežno 
svetilko premagala ti dve coprnici. Labod je de-
klici podaril v zameno polovico čudežne svetilke. 
Oba sta imela zdaj čudežno moč.

Nekega dne je labod šel obiskat deklico. Go-
spa je to opazila in hitro sporočila gospodarici 
zmaja. Ta je zmaju naročila, naj leti, kolikor hitro 
gre. V petih minutah sta bila pri gradu z majhnim 
stolpom. Gospa je deklico poklicala, naj pride na 
dvorišče. Deklico je spremljal beli labod. Zunaj sta 
ju pričakali hudobni gospe. Začeli sta čarati, da bi 
vzeli deklici in labodu čarobno svetilko. Deklica in 
labod sta se močno, kolikor gre, stisnila in upala, da 
ne bosta okamnela. Naenkrat se je zasvetila polo-
vica na kroni laboda in polovica na ogrlici deklice. 
Tako močno sta zasvetili in gospe sta okamneli. 

Labod in deklica sta zmaja začarala, da je po-
stal prijazen. Onadva pa sta se vrnila v čudežni 
tropski gozd. Vsem živalim sta sporočila, da je go-
spodarica okamnela. In tako so vsi lepo živeli do 
konca svojih dni.

Anja Krautič, 6. r.

Deklica z vžigalicami

Bilo je poletje in sonce je pripekalo na kraljevo 
jezero. To je bilo lepo, v njem so živele najlepše 
ribe, na njem pa so plavali labodi, ki so bili prav 
kraljevski.

Nekega dne se je mimo sprehajala lepo oble-
čena deklica, ki je prodajala lesene izdelke in med 
njimi so bile tudi vžigalice. Ravno te so ljud-
je najraje kupovali. Deklica je imela pametnega, 
spretnega in dobrega očeta, ki je izdeloval lesene 
izdelke. Kar lepo sta živela, bila sta zelo srečna in 

Matic Repa, 8. r.
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vesela. Lepo sta služila kruh in se zabavala. De-
klica, ki ji je bilo ime Katja, se je rada ustavila pri 
kraljevem jezeru in opazovala bele labode. Bili so 
prav posebni in so imeli dolge, vitke, lepe vratove. 
Tako elegantno so plavali in se šopirili, nekateri so 
imeli s seboj celo mladiče, ki so bili zelo prikupni. 
Oba z očetom sta jih občudovala. Nekega dne, ko 
je bila nedelja, pa je prišlo do velikanske nesreče. 
Zagorela je hiša, deklica se je prestrašila, vzela svoj 
nahrbtnik za nujne primere in zbežala do jezera, 
kjer je pomalicala kruh. Čez nekaj ur se je na cer-
kev obesila črna zastava. Vedela je, kaj to pomeni 
in tudi, kdo je umrl. Bil je njen oče. Bila je tako 
žalostna, da je zbežala v temačen gozd in bilo je 
tako temno, da je prižgala svetilko svojega očeta. 
Takrat pa so prileteli trije labodi, ki so živeli na 
jezeru v mestu, kjer je živela. Vprašali so jo, kaj naj 
storijo za njo in odgovorila jim je, da jo odpeljejo v 
lepe kraje in tako so tudi storili.

Tako so ji labodi vsak dan prinašali stvari, ki 
jih je potrebovala. Žalost je izginila. Bila je spet 
srečna in vesela. Postavila si je veliko lepo hišo s 
slikami, ki jih je našla v torbi. Na njih so bili oče, 
mati in brat. Ko pa si jih je silno zaželela, so se na-
enkrat pojavili in skupaj so ostali srečni za vedno. 

Gregor Sulcer, 6. r.

Brata Levjesrčna 
(nadaljevanje zgodbe)

Oba sta prišla v Nangilimo. Tam sta opazila 
Grimma in Fjalarja. Kako so bili veseli, ko so se 
spet srečali. Usedla sta se na konja in odjahala, 
ampak nista vedela, kam morata iti. Odjahala sta 
v gozd. Kot da bi bil čudež, sta zagledala Huberta, 
ki je streljal. Pozdravili so se. Hubert jima je rekel, 
da ju bo odpeljal v Jabolčni Dol. To je bila vas, 
ki je bila podobna Šipkovemu Dolu, le da je bila 
še bolj vesela. Odpeljal ju je k Matiji. Jonatan in 

Karl sta odpeljala konja v Matijev hlev. Hubert je 
potrkal na vhodna vrata. Ko so se odprla, je prišel 
iz hiše Matija in objel Jonatana in Karla. Dolgo so 
se pogovarjali. Oba sta živela pri Matiji, Hubert 
pa je odšel domov. Nekega dne, ko so se vsi zbrali 
na trgu, so za velikimi hribi opazili velik ogenj. Jo-
natan je prepoznal ta ogenj in rekel, da je to Katla. 
Požar je bil v bližnjem kraljestvu, kjer je prebival 
prijazen kralj, ki je naredil že veliko dobrih stvari 
za Jabolčni Dol. Matija je vedel, da sta Karl in Jo-
natan zelo pogumna, zato jima je rekel, da morata 
iti v kraljestvo in vzeti pradavni meč. Sedaj pa je 
priletel golob, ki je pošiljal sporočila iz kraljestva. 
Na listu je pisalo, da je Katla pojedla kralja. Jona-
tan in Karl sta morala rešiti kralja. Matija pa jima 
je pred odhodom dal pradavni ščit in rekel, da te ta 
ščit lahko zaščiti pred Katlinim ognjem. Sedaj pa 
sta odšla na pot. Ko sta jo uspela prehoditi, sta si 
zakurila taborni ogenj. Ob njem je Jonatan Karlu 

Filip Senekovič, 6. r. 
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pripovedoval pravljico. Jonatan je še rekel, da je to 
za Grimma in Fjalarja prenevarno. Naslednje ju-
tro sta nadaljevala pot. Končno sta prišla na grad, 
ampak v tistem trenutku je prišla Katla. Hitro sta 
tekla na grad, da bi ji ubežala. Tam pa sta zagledala 
pradavni meč, ampak je bil v zaklenjeni kovinski 
kletki. Stala sta pred njo in Katla je izbruhnila 
ogenj, ki je bil dovolj močan, da je uničil kletko. 
Meč je ostal cel. Katla je videla, da Jonatana in 
Karla ni pokončala. Sedaj ju je opazila in vanju 
izbruhnila veliko količino ognja. Nič jima ni bilo. 
Karl je hitro stekel proti meču in ga vrgel v Katlin 
vrat. Katla je umrla, iz nje pa je prišel kralj. 

Vsi so odšli domov in praznovali. Bili so veseli. 
Karl pa je spoznal, da je pogumen. 

Tadej Roškarič, 7. r. 

»O, Nangilima! Res, Jonatan, že vidim luč! 
Vidim luč!« In že sta se znašla v Nangilimi, ki je 
bila čudovita. Brata sta zraven sebe opazila konja 
– Grimma in Fjalarja. Zelo sta se razveselila. Jo-
natan je rekel: »No, zdaj pa hitro v Jablanov Dol, 
dedek naju že čaka.« Vzpela sta se na konja in se 
pognala v dir. Jahala sta po beli stezici. Nedaleč 
vstran je stala tabla z napisom Jablanov Dol. Pi-
škotek je opazil dedka in stekel k njemu. Dedek ju 
je vprašal: »Kaj se je zgodilo, da sta že tu?« Jonatan 
je odgovoril, da ni šlo vse po načrtu in ... Dedek 
ga je hitro prekinil in rekel, da zdaj ne bi govorila 
toliko o tem.« Razkazal jima je svojo hišo, ki je 
bila kot nekakšen grad. Piškotek je vprašal, če je 
v bližini kakšna vas. Dedek je odgovoril: »O, ja, 
ravnokar sem namenjen, gremo.« 

V vasi je bilo čudovito. Nobenega nasilja, na 
cesti niti enega odpadka. Odšli so v bližnjo krčmo. 
V njej so bili ljudje zelo prijazni. Jonatan je naen-
krat zagledal Huberta. Ta je bil čisto drugačen kot 
v Nangijali. Tudi on je veselo pel in ni bil videti 
nič jezen. Jonatan je odšel k njemu, ta pa se je raz-
veselil: »Pozdravljen, fant, nekam hitro si prišel za 
mano.« Jonatan pa je odgovoril, da ni sam, ampak 
sta tam še dedek in Piškotek. »No, potem smo pa 
tako vsi.« A naenkrat Piškotka ni bilo več. Jonatan 
je stekel k dedku in ga ves paničen vprašal: »Kje je 
Piškotek?« Dedek je odgovoril, da je bil še pred se-
kundo z njim, a ne ve, kam je odšel zdaj. Jonatan je 
pogledal ven. Poleg vasi je stal hrib. Dedek je pri-
hitel za Jonatanom in se ozrl: »Poglej ga na hribu, 
le kaj počne zgoraj?« Odhitela sta na hrib, seveda 
je dedek ostal kar precej zadaj. Ko pa je Jonatan 
stopil na nekakšno »dvorišče« na hribu, je zgrože-
no opazil, da se je na kraju tega »dvorišča« udrlo 
in je Piškotek padel navzdol. »Le kaj je z njim?« se 
je vprašal Jonatan. Pogledal je navzdol. Zaslišal je 
Piškotka: »Hej, Jonatan, boš poskusil, saj ni globo-
ka voda in polet je kar zabaven!« Tudi on je skočil. 
Potem je prišel na hrib še dedek in zavpil: »Kje pa 

Doris Ribič, 8. r.
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sta vendar!?« »Tukaj!« se je zaslišal glas ...

Kristjan Mihael Reisman, 7. r. 

Princ in zmaj

Pred davnimi časi sta živela princ in zmaj. 
Imela sta prečudovito kraljestvo, ampak princ 
ni bil srečen. Nekega dne je bil praznik, ki so ga 
praznovali prav zaradi tega, ker sta se na ta dan 
spoznala zmaj in princ. To je bil zelo pomemben 
dogodek. 

Princ pa sploh ni bil vesel. Zmaj ga je vpra-
šal: »Moj dobri prijatelj, kaj je narobe?« Princ je 
odgovoril: »Tako rad bi našel princeso, rad bi bil 
zaljubljen!« Zmaj je premišljeval, kako bi našel 
princeso za njega. Vprašal ga je, kakšna mora biti. 
Priredil je zabavo in povabil vse princese v državi. 
Princ si je tako našel zelo lepo princeso. Čez en 
mesec sta se poročila. Poroka je bila zelo razkošna 
in lepa. Princ se je zahvalil zmaju za vse, kar je za 
njega dobrega storil. Zmaj pa je bil žalosten, ker ga 
je že dva meseca ignoriral. Napil se je in odšel. 

Bila je nevihta. Zjutraj se je zbudil v neki koči 
pri gospodu, ki je trdil, da je čarovnik. Ta mu je 
predlagal, da mu lahko naredi napoj, ki vpliva na 
žalost in jo zbriše. Takoj se je strinjal. Čarovnik 
pa je bil zloben in se je zmaju zlagal. Ta je popil 
napoj. Spremenil se je v temnega zlobnega zmaja. 
Njegova edina želja je bila ubiti princa. Napovedal 
mu je krvavo vojno, ki je trajala devet let. Po dese-
tih letih je princ izvedel, kaj se je zgodilo, zato je 
ubil zlobnega čarovnika. 

Zmaj je postal spet prijazen zmaj. In tako so 
princ, zmaj in princesa spet živeli srečno do konca 
svojih dni. 

Tristan Hudales, 7. r. 

Hiša tisočerih lantern
(nadaljevanje zgodbe)

Nekega dne je Jane odpotovala v Egipt. Tja si 
je šla ogledat piramido, ki je bila tako lepa. Zelo 
dolgo si jo je ogledovala. Začelo se je temniti, Jane 
pa si je še vedno ogledovala piramido, dokler ni 
našla skrivnostnih vrat. Ko so se ta odprla, je Jane 
globoko zaspala.

Zbudila se je in pred seboj zagledala obalo in 
morje. Mislila je, da jo tlači mora. Z rokama si je 
podrgnila po očeh in videla, da je to res. Postavila 
si je tabor in šla v morje lovit ribe, da bi si jih spe-
kla in pojedla. Ko se je začelo temniti, si je zakurila 
ogenj in spekla ribo. 

Drugo jutro se je zbudila in si šla poiskat zaj-
trk. Našla je banane in kokos. Ko je pojedla, si je 
naredila splav iz bambusa in se odpeljala po mor-
ju, dokler ni zagledala še enega otoka. Seveda ni 

Tomaž Horvat, 6. r.
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bilo na njem ničesar, zato se je vrnila. Po poti si je 
poiskala hrano. Ko se je vrnila, ni bilo več njene-
ga tabora. Zelo je bila zaskrbljena. Iz grmovja so 
se prikazali Indijanci. Jane jih je vprašala, kako se 
pride od tod. Poglavar ji je odgovoril: »Primi me 
za roko.« 

Jane se je prebudila v svoji hiši. Bila je zelo 
srečna in živela je srečno do konca dni.

Sebastijan Krel, 7. r. 

Jane je ugotovila, da se ji je Joliffe zlagal, ker 
je bil v hiši njegov prijatelj. Razšla sta se, ker ga 
ni več marala. Joliffe pa je bil do ušes zaljubljen v 
Jane. Tja, kamor je šla Jane, je šel tudi on, ker ji ni 
hotel oprostiti.

Nekega dne je šla Jane po parku in srečala svo-
jo najboljšo prijateljico ter ji povedala, da sta se z 
Joliffe razšla in zakaj. Ko sta se pogovarjali, se jima 
je pridružil Joliffe. Jane je odšla. Joliffe pa je tako 
dolgo hodil za njo, dokler si ni našla novega fanta, 
ki je bil zelo privlačen. Imel je tudi dolge lase. Jane 

pa to ni bilo všeč, zato mu je rekla, naj se ostriže. 
Fant tega sprva ni hotel, ampak ker je tako želela, 
se je le ostrigel. 

Novi fant ji je za rojstni dan prinesel kužka, ki 
ga je bila zelo vesela.

Manica Šenekar, 7. r.

Gulliverjeva potovanja
(nadaljevanje zgodbe)

Osvobodili so me in bil sem zelo vesel. Dobil 
sem toliko hrane in pijače, kolikor mi je je poželelo 
srce. Vsak dan je bilo zabavno. Otroci so se igrali v 
mojih laseh, lordi in dame so plesali po mojih ro-
kah. Izmislili smo si tudi veliko drugih iger, ena od 
teh je bila plezanje po Možu-gori. Za Liliputance 
sem bil velik, kot je za normalne ljudi velik Mount 
Everest. Tisti, ki je prvi splezal na mojo glavo in 
dvignil svojo roko visoko v zrak, je zmagal.

Nekega dne je bil v Liliputu velik in močan 
vihar. Lomila so se liliputanska drevesa – travne 
bilke, a nekako sem ljudstvo ubranil pred vihar-
jem. Nato je začelo zelo deževati in kralja je na 
velikem listu voda nesla proti lisičjemu brlogu. To 
bi za kralja pomenilo konec, s tem pa bi tudi Li-
liput propadel. Trudil sem se, da bi ga ulovil, toda 
ni mi uspelo. Začelo je bliskati in grmeti, toda jaz 
sem še vedno vztrajal. Nisem si želel samo tega, da 
bi našel kralja, temveč sem želel videti tudi lisico, 
ker je nisem videl. Kralja je odneslo v lisičji brlog, 
jaz pa sem naredil velik korak za njim in že sem 
bil tam. Ko sem opazil lisičko, se mi je zdela tako 
prikupna. Rekel sem ji le: »Ne, lisica! Ne smeš!« 
In tako ni pojedla kralja. Končno sem spoznal, da 
je to v resnici moj izgubljen pes. Skupaj smo se 
vrnili domov, vsi so bili zelo veseli in so vzklikali: 
»Juhej!« 

Osvobodili so me in tako sem z mojim psom 
odpotoval na drug otok.

Sara Fras, 7. r.

ht
tp

://
go

o.
gl

/2
Q

he
7



19

Šolski žarek, glasilo OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol, december 2012

Nato sem odšel. Prišel sem v gozd, kjer sem 
splezal na visoko drevo, na katerem sem tudi za-
spal. Zbudil sem se pozno ponoči. Ker sem bil vi-
soko, sem imel pogled na morje. Zagledal sem ve-
liko ladij. Mislil sem si, da bi lahko bili sovražniki 
Liliputancev, zato sem stekel v njihovo vas in jim 
povedal, da prihajajo neke ladje. 

Kralj je vstal prvi in poklical vojsko. Ko pa so 
prišli sovražniki, se je pričela bitka. Suvali so se 
in podirali. Kralj je bil že skoraj mrtev, saj ni imel 
orožja. Nato pa je prišel Gulliver. Za sovražnike je 
bil pravi orjak. Zbežali so k ladjam. Velikan je bil 
zelo hiter in jih je ulovil. Razbil jim je vse ladje in 
jih pometal v morje. Tako smo zmagali Liliputan-
ci in jaz. Kralj me je postavil za kralja otoka. Jaz 
pa tega nisem hotel in sem mu rekel, da bom raje 
ostal navaden velikan in pomagal Liliputancem. 

Kristijan Mihael Reisman, 7. r.

Ananas
(nadaljevanje zgodbe)

Peter Lovrin je bil zelo vesel, da je bil spet med 
prijatelji. Tudi te oranže, ki so jih priberačili, je de-
lil z ostalimi. Naslednji dan so se zbrali na trgu in 
se pogovarjali, kaj se jim je zgodilo včeraj. Nena-
doma so zagledali veliko ladjo. Stekli so k njej. Vi-
deli so veliko gospodov in gospodičen, vendar jim 
nihče ni dal niti pet stotink. Naenkrat so zaslišali 
glas. Obrnili so se in zagledali zamorca. Podaril 
jim je ananas.

Bili so veseli in hitro so stekli na trg, da bi si 
ga razdelili. Zamorcu so ti fantje postali všeč, zato 
jim je vedno kaj prinesel. Ko so odrasli, so se res 
napotili v Afriko. Z njimi je šla tudi Petrova se-
strica. 

Sara Fras, 7. r. 

Sredi trga so se zbirali otroci vseh narodno-
sti. Teh otrok je bilo deset in morda še več. Fantje 
so se sporazumevali med seboj dobro, kot bi go-
vorili en jezik. Njihovi odnosi so bili lepi, dobri, 
prijateljski. To so bili revni otroci, ki so izhajali iz 
revnih in socialno ogroženih družin. Otroci so bili 
prepuščeni trgu in ulicam. Njihova največja nesre-
ča je bila lakota. 

Največji revež med njimi pa je bil Marijo Mo-
rel, ker ga je mati vsak dan pretepla. Črn zamorec 
mu je poklonil ananas. Fant je pojedel polovico 
sadeža, drugo polovico pa je razdelil svojim prija-
teljem. Dečki so si vse, kar so po milosti ujeli, med 
seboj pravično razdelili. Ananas so izmaknili zato, 
ker so mislili, da branjevka tatvine ne bo opazila. 
Tatvino je predlagal Marijo Morel, proti tatvini pa 
je bil Peter Lovrin, ker je vedel, da jih bodo prete-
pli, če jih bodo ujeli. Branjevka je imela vse anana-
se preštete zaradi tega, ker so bili dragi in zato, da 
jih ne bi kdo ukradel. Branjevka je poklicala stražo 
in stražniki so tatiče takoj našli, ker so začeli brez-
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umno teči. Marija Morela so izdale njegove oči, ki 
so bile polne strahu. 

Peter Lovrin je prevzel krivdo nase zaradi tega, 
ker je bil Marijo Morel vsak dan tepen že doma. 
Marijo Morel pa mu je pokazal svojo hvaležnost z 
objemom in tremi oranžami, ki jih je priberačil 

Karin Najdenik, 7. r.

Vsak dan so se zbrali na širokem trgu otroci 
vseh narodnosti. Med seboj so se razumeli tako, 
kot bi govorili en jezik. Otroci in njihovi starši so 
bili revni. Med vsemi otroki je najbolj trpel Marijo 
Morel, ker ga je mati vsak dan pretepla. 

Nekega dne pa se je Marijo naveličal tepeža, 
zato je vstal zelo zgodaj. Odšel je na pomol, kjer so 
ravnokar pripeljali ananase in jih razdelili branjev-
kam. Do Marija Morela je stopil črn zamorec, ki 
mu je z veseljem dal največji ananas. Ko je Marijo 

pojedel polovico, se je spomnil na tovariše. Poča-
kal jih je, da so tudi oni prišli in okusili to slad-
kost. Marijo jih je prepričeval, da bi lahko ukradli 
branjevki. Nekateri se s tem niso strinjali, ampak 
vseeno je Marijo ukradel ananas. Branjevka je to 
opazila, zato je poklicala stražo, ki jih je takoj na-
šla. Vprašali so, kdo je ukradel ananas. Peter Lo-
vrin je dvignil roko, ker je vedel, da je Marijo vsak 
dan doma tepen. 

Marijo se je Petru Lovrinu zahvalil z oranžami 
in objemom.

Lucija Ornik, 7. r. 

Pet Pepelk
(nadaljevanje dramskega besedila)

Kraljevič: Tukaj sva (veselo).
Minister: Ja, lepo. Kje pa je knjiga pravljic ozi-

roma, kje je prava Pepelka?
Kraljevič: Videl sem Pepelko, samo malo, ta-

koj se vrnem!
Minister: V redu.
Kraljevič: Tukaj je, takoj vam jo bom predsta-

vil.
Pepelka: Jaz sem samo Pepelka, ali me hočeš 

za ženo, kraljevič?
Kraljevič: Ja, hočem te, bi me imela za moža?
Pepelka: Ja ... ja ... ja ... poročiva se.
Kraljevič: Izvoli prstan (ji ga nadene). 
Pepelka in kraljevič sta se poročila in imela dva 

otroka. Živeli so lepo in srečno.

Karolina Klobasa, 8. r.

Nino Ornik, 5. r.
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Pet prijateljev na otoku zakladov

Petek, 1. 6. 2012

Dragi dnevnik!

Rada imam svoja bratranca in sestrično. Ko 
smo se vrnili z otoka, smo odšli na kosilo, potem 
pa smo se šli igrat družabne igre. Jaz se nisem igra-
la, pač pa sem razmišljala o otoku. Predlagala sem 
jim, da bi se vrnili na otok. Ko smo prišli tja, smo 
videli, da so zlate palice izginile. Takoj smo se raz-
kropili in jih začeli iskati.

Iskali smo jih po celem otoku, našli pa smo 
samo staro svetilko. Očistili smo jo in prikazal se 
je duh. Bil je zloben in prav on je vzel palice in jih 
odnesel daleč stran. Pomislila sem, da so mogo-
če doma. In res, bile so v sobi, kjer so spali Anne, 
Dick in Julian. Bila sem jezna, saj so mi priznali, 
da so prvič, ko so bili na otoku, videli duha in skle-
nili zavezništvo, da ukradejo palice.

Do konca življenja bom jezna nanje. Palice pa 
sem vrnila na otok. 

George

Lucija Ornik, 7. r. 

Sobota, 18. 7. 2012

Dragi dnevnik!

Sestrična in bratranca so prišli k meni na Kirri-
novo kmetijo. Ime jim je Anne, Julian in Dick. Vsi 
so tako uglajeni in tečni. Nočem, da bi sploh prišli. 
Najbolj sovražim Anne. Ves čas se igra s punčka-
mi. Kako lahko sploh prenese, da je dekle? Jaz ho-
čem biti fant, zato me morajo klicati George. Če 
me kdo pokliče Georgina, se ne oglasim. Mami 
mi vedno pravi, da sem razvajena smrklja. Julian se 
obnaša tako odraslo. Samo zato, ker je leto starejši 

od mene. Naj jim niti na misel ne pade, da bi se 
spoprijateljila z njimi. Nikoli jih ne bom popeljala 
na moj Kirrinov otok. Tja peljem samo moje pra-
ve prijatelje. To je zaenkrat samo moj Tim. In še 
Dick. Kako grozno! Njegove butaste ideje in ugla-
jenost! Nočem, da bi sploh prišla. Sama znam skr-
beti zase. Tudi družbe mi ne primanjkuje. Imam 
svojega dragega Tima. Hočem, da gredo domov. 
Najstrašnejše od tega pa je, da hoče mama, da po-
peljem nove prijatelje na moj otok. No, bom. To je 
moj otok! Samo moj! 

George

Živa Waldhütter, 7. r. 

Nina Terbuc, 9. r.
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Sobota, 17. 8. 2012

Dragi dnevnik!

Moja bratranca in sestrična mi niso ravno všeč. 
Rada sem sama in sovražim družbo. Jezna sem na 
Anne, saj me je vprašala, zakaj želim postati fant 
in da naj ostanem dekle. Nisem bila ravno zado-
voljna, zato mislim, da je drugo leto ne smem več 
povabiti k sebi. Sovražim jih, ker bi radi ves čas 
nekaj delali. To mi gre na živce. Julian in Dick sta 
nesramna. Prestrašila sta Tima, zato vedno hodi 
k meni in Anne. Julian ves čas tiči pri svoji be-
ležki. Ko sta mu oče in mama kupila dnevnik, ga 
je pospravil v nahrbtnik. Spet je začel brati svojo 

beležko. Anne je velika tečka. Če ni po njenem, je 
vse narobe.

Naslednje počitnice hočem preživeti samo s 
Timom. Z njim se najbolj zabavam.

George 

Karin Najdenik, 7. r.

Daleč po svetu

Moja babica ima sestrično v Argentini. Njeno 
ime je Mimi Senovršnik. Prej se je pisala Tašner. 

Mimi je 80-letna babica in prababica. Njena 
družina se je po vojni izselila v Argentino. Tam 
je Mimi spoznala Slovenca in se z njim poročila. 
Ima pet otrok. 

Mimi je bila lastnica trgovine in mesnice. Je 
članica Slovenskega izseljeniškega društva. Njeni 
otroci znajo govoriti slovensko in so poročeni s 
Slovenci. Njena hči je ustanovila slovensko fol-
klorno skupino, ki je gostovala tudi v Sloveniji. 
Pred dvema letoma nas je obiskala njena vnuki-
nja Mihaela. Obiskala je babičin in dedkov rojstni 
kraj in njune sorodnike.

Moja babica in Mimi imata redno stike po te-
lefonu. Babica ji pošilja zgoščenke o dogajanju v 
domačem kraju. 

Mimi že peša zdravje, ampak si še zelo želi in 
upa, da bo še kdaj prišla v Slovenijo. 

Karin Najdenik, 7. r. 

To je norišnica

Lenča je prišla iz šole in mama jo je vprašala, 
kako je bilo. Odgovorila ji je, da je bilo imenitno, 
saj ji zaradi Martina Krpana ni bilo potrebno lupi-
ti krompirja. Povedala ji je tudi, da ni dobila ocene 
in da ji je učiteljica rekla, da je dobra za plemeni-
tenje ljudi. Mama je ni razumela, zato je vprašala, Martina Pečar, 7. r.
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kaj je rekla. Lenča ji je odgovorila, da je dobra za 
glasbo in da bi jo morali vpisati h klavirju. Mama 
je bila tiho. 

Oče je prišel iz službe in sedel za mizo. Mama 
mu je servirala hrano. Oče se je že najedel, Lenča 
pa se ni dotaknila hrane. Oče jo je vprašal, kaj je 
narobe in odgovorila mu je, da ne bo jedla. Oče se 
je prijel za glavo. Lenča se je nenadoma zvrnila s 
stola in začela vpiti, da je to norišnica in da ne bo 
nehala vpiti, dokler je ne vpišejo h klavirju. 

Oče je popustil in ji rekel, da jo bodo vpisali 
v glasbeno šolo. Lenča se je razveselila in očetu 
obljubila, da bo igrala na klavir le takrat, ko bo on 
spal. 

Sara Fras, 7. r.

Mary se predstavi

Detroit, 10. 9. 1936

Draga teta Elizabeta!

Sporočam ti, da se imamo v Detroitu zelo lepo. 
Povedati ti moram nekaj lepega. Čez nekaj tednov 
te bomo prišli obiskat v Slovenijo. Komaj čakam, 
da vidim tebe in sorodnike ter svoj rodni kraj.

Pogrešam te. 

Lep pozdrav
Mary

Pija Grah, 8. r.

Film Pastirci

Pri slovenščini smo si ogledali film Pastirci, 
trajal je tri ure. Glavni igralci so bili Lenart, Fer-
janč in Terezka. Zgodba pripoveduje o pastircih, 
ki so služili kruh s pašo ovac. Delali so različne 
vragolije. Blaž je pritekel k Ferjanču, ki mu je na-

stavil skobec, da bi ga prestrašil. Naenkrat pa se 
je ujel v skobec in se hudo poškodoval. Namesto 
njega je prišla na pašo deklica Terezka. Ferjanč in 
Lenart je nista sprejela, potem pa ji je začel Fer-
janč pomagati, zato je nastal spor med Lenartom 
in Ferjančem. Začela sta si nagajati. 

Všeč mi je bil konec zgodbe, ko so se Blaž, Fer-
janč in Lenart pobotali.

Tristan Hudales, 7. r.

Larisa Knezar, 7. r.
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Film Pastirci se dogaja v hribovski primorski 
pokrajini. Režiral ga je France Štiglic. Film je tra-
jal skoraj tri ure in govori o tem, kako so pastirci 
čuvali ovce, da so si prislužili kruh. Pastirja Blažeta 
je enkrat zgrabila za nogo past za lisice in se je 
hudo ranil. Nadomestila ga je pastirica Terezka, ki 
je povzročila spor med Ferjančem in Lenartom. 

Film mi je bil zelo všeč. Predvsem so mi bila 
všeč oblačila igralcev. Njihov jezik pa mi ni bil naj-
bolj všeč, ker nekaterih besed nisem razumel. 

Tadej Roškarič, 7. r.

Film Moj ata, socialistični kulak

Pri pouku slovenščine smo si ogledali film Moj 
ata, socialistični kulak. Scenarij za ta film je napi-
sal Tone Partljič, režiser filma pa je Matjaž Klop-
čič. Glavni igralci filma so: Jože Malek – Polde 
Bibič, Mimika Malek – Milena Zupančič, Tinček 
Malek – Matjaž Partlič, Olga Malek – Urška Hle-
bec. Film je trajal 107 minut.

Zgodba se dogaja na podeželju v času agrarne 

reforme. Družina Malek je živela v hiši Medve-
dovih, ki so bili v tistem času kulaki. Jože Malek 
je moral v vojsko, kjer je služil Rdeči armadi, in 
se nekega dne vrnil domov živ in zdrav. Kruh so 
služili z okopavanjem njiv pri Medvedovih. Malek 
je prisiljeno veroval v Boga, vendar je zaupal de-
vici Mariji. Tinček je na humorističen način pisal 
pesmi in mislil s svojo glavo. Olga je bila odločna 
mladenka, ki je hodila na sestanke z Edom. Z njim 
je imela tudi otroka. Jože je delal na železnici, imel 
je bratranca Vanča. Na koncu so dobili zemljo, 
vendar so jim jo vzeli zaradi gradnje Kmetijske 
zadruge.

Film mi je bil zanimiv, ker je poln humorja in 
dobrih igralcev. Všeč mi je bila tudi glasba.

Anja Lorber, 9. r. 

Zasliševanje Tinčka

Jože Malek je izgubil zemljo in dostojanstvo 
na zaslišanju. Moral se je narediti neumnega, da so 
ga izpustili. Tinček, njegov sin, pa je zelo rad pisal 
pesmice. Te pa so bile velikokrat politično obarva-
ne. Zaradi njih je večkrat zabredel v težave.

Tinček je ravno na svoj osemnajsti rojstni 
dan napisal pesem. Bil je zelo vesel, da je postal 
polnoleten. Svoja pozitivna čustva je izlil na pa-
pir. Pesem je napisal v zvezek za slovenščino. To 
pesem pa je v zvezku našel tudi učitelj za sloven-
ščino. Pesem je prebral in o vsebini še dolgo časa 
razmišljal. Sprevidel je, da je Tinček zelo nadarjen, 
a ker je bila pesem preveč politična, je moral pe-
sem prijaviti na Krajevni ljudski odbor. Tinček se 
je kmalu znašel na zaslišanju. Tam so ga o pesmi 
in navdihu spraševali še dolgo v noč. Tinček pa, 
ki jim je znal kar dobro lagati, jim ni povedal vse 
po pravici. Ni se zavedal, v kakšni nevarnosti je. 
Tinčka so kasneje tudi aretirali in zaprli. Zaradi 
vsebine so ga izpraševali vsak dan. Kasneje se mu ht
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je komaj posvetilo, kaj vse se mu lahko zgodi. Za-
čel je vse bolj lagati. Zaradi izpraševanja je postal 
vedno bolj nestrpen in živčen. Začel se je zapletati 
v lastne zanke. Vedno je razmišljal, kaj bo storil 
in kako se bo branil. Ni več zdržal vsega pritiska. 
Odločil se je, da bo pobegnil, saj se mu je zdelo, 
da ni ničesar storil. Tako je tudi napravil. Ob begu 
niti mislil ni na to, da ga lahko spet dobijo. Zaradi 
njegove nespretnosti je že nekaj metrov od zapora 
zagledal svetlobo. To je bila svetloba desetih sve-
tilk. Ugotovil je, da so mu miličniki tik za petami. 
Ujeli so ga v bližnjem gozdu. Na ponovnem zasli-
šanju si je Tinček izmišljal razne zgodbe. A tokrat 
so mu le malce verjeli. Tinček je uporabil govorno 
tehniko svojega očeta. Naredil se je neumnega, da 
so mu le malce verjeli. Svojih sorodnikov ni nikoli 
omenjal. Obenem pa mu je bilo težko, saj jih že 
dolgo ni videl. Domači so mislili, da je v mestu in 
da se pridno uči. Niti sanjalo se jim ni, v kakšni 
nevarnosti je. Na zaslišanju so mu tudi sodili. Ob-
sodili so ga na deset let zapora in veliko denarno 
kazen. Tinčku je bilo zelo hudo, saj je vedel, da 
bodo domačim vzeli zemljo, če ne bo plačal kazni 
za beg. Tinček je prodal vse svoje imetje. S tem pa 
je odplačal vsaj polovico kazni. Njegovim sorodni-
kom so vzeli le nekaj zemlje. Tinčkova družina je 
izvedela, kaj se je z njim zgodilo. Zaradi pesmi so 
sledila še mnoga zaslišanja, a lepega dne se je pod 
pritiskom zlomil. Na eni strani svetlozelene sobe 
je videl sodnike in miličnike, ki so ga grdo gledali, 
na drugi strani sobe pa svojo objokano mater. 

Tistega dne je Tinček na zaslišanju povedal 
vse po resnici. Prosil je miličnike, naj ga izpustijo. 
Obljubil jim je, da ne bo nikoli več pisal političnih 
pesmi, a ti so vztrajali pri obsodbi. Tinček je sedel 
v zaporu še nekaj let. Ni več videl smisla v svojem 
življenju. Naredil je samomor. Pred tem je napisal 
še nekaj pesmi, ki niso bile vezane na politiko. Mi-
ličniki so ga naslednji dan našli mrtvega na mrzlih 
tleh zapora, zraven njega pa so ležale njegove pe-

smi. Te so kasneje izdali v pesniški zbirki.
Tinček je umrl zaradi psihičnega pritiska. Ni 

bil tako spreten govorec kot njegov oče. Njegovo 
življenje se je končalo veliko prezgodaj. Mogoče 
bi se lahko njegova usoda spremenila, če bi bil 
previdnejši in bi že na prvem zaslišanju povedal 
vse po resnici. Bil je zelo nadarjen pesnik. Njegovi 
sorodniki so živeli naprej, le da Tinčka ni bilo več 
z njimi. Njihov vsakdan pa je spremljal občutek 
žalosti in grenkobe.

Vesna Zemljič, 9. r.

Lucija Ornik, 7. r.
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Tinček na zaslišanju

Jože Malek je bil človek, ki je vedno ponavljal 
besedo Stalin, saj je bil v času vojne Stalinov vojak. 
K temu ga je nagovarjal njegov v politiko zagledan 
bratranec Vanč. Nekega dne so se skregali z Rusi, 
zato so hoteli zapreti tistega človeka, ki je vedno 
omenjal in hvalil Stalina. Na zaslišanje so najprej 
pripeljali Jožeta Maleka, a ga niso zaprli zato, ker 
se je delal norega. Vseeno pa so nekoga morali za-
preti, saj so jim tako naročili. Po daljšem premisle-
ku so se odločili, da bodo na zaslišanje pripeljali 

Tinčka Maleka, saj ga je ta velikokrat omenjal v 
svojih pesmicah.

Po odločitvi krajevnega ljudskega odbora je 
miličnik Edo dobil ukaz, da pripelje Tinčka Male-
ka na zaslišanje. Ko je Edo povedal, zakaj je prišel, 
je njegova mati Mimika začela jokati, tudi očetu je 
bilo žal, da je »igral bedaka«, saj bi bilo veliko bo-
lje, da bi zaprli njega in ne njegovega sina Tinčka. 
Sestra Olga je rekla Edu, da tega ne more storiti, 
saj še Tiček ni dopolnil osemnajst let, a Edo ga 
je vseeno odpeljal na zaslišanje. Tinček se je vso 
pot tresel, saj se je zavedal, kaj se lahko zgodi v 
najhujšem primeru. Že se je videl v zaporu med 
samimi zaporniki, takrat se je pričel še bolj tresti. 
Nato je razmišljal naprej. Mislil si je, da so v za-
poru tudi zapornice. Ko sta z Edom prispela, ga 
je ta odpeljal v sobo, kjer so zaslišali že njegovega 
očeta. V trenutku, ko je stopil, se je spomnil besed, 
ki jih je oče povedal po zaslišanju. Rekel je, da se je 
delal norega in ga zaradi tega niso zaprli. Tinček 
se je odločil, da se bo zgledoval prav po njem. Ko 
so ga vprašali po imenu in priimku, je rekel, da mu 
je ime Jože, piše pa se Broz. Zasliševalec ga je v 
tistem trenutku malce čudno pogledal. Tinčkova 
učiteljica, ki je to zapisovala, je zasliševalca opom-
nila, da se je zlagal in Tinček je povedal, da se je 
zlagal zato, ker ga v sobi tako ali tako vsi poznajo 
in da se mu zdi popolnoma nesmiselno odgovo-
riti na to vprašanje. Zaslišanje se je nadaljevalo 
z vprašanjem po kraju in letnici rojstva. Tudi na 
to vprašanje si je Tinček izmislil odgovor. Vedel 
je, da je na dobri poti k temu, da ga izpustijo. Ko 
ga je zasliševalec vprašal, kje stanuje, se je Tinček 
ponovno zlagal. Učiteljica je po vsakem odgovoru 
morala povedati pravega. Zasliševalec je bil že pre-
cej besen. Kasneje, ko ga je vprašal, s kom živi, je 
Tinček rekel, da živi z živimi bitji. Ko ga je vprašal, 
s kom natančneje, pa je rekel, da z mačkami, kra-
vami, cvetlicami. Vsi navzoči so bili zelo jezni in 
začudeni nad tem, kaj vse si upa Tinček povedati. 

Živa Waldhütter, 7. r.
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Kasneje je povedal, da živi z očetom, mamo in se-
stro Olgo. Ko pa ga je vprašal, kako je ime njego-
vemu očetu oziroma čigav je, pa je rekel, da je od 
ateja in mame. Takrat je vsem prekipelo. Zasliše-
valec je ukazal, da Tinčka odpeljejo domov, saj ga 
ne more več prenašati. Preden je odšel, je povedal, 
da so vsi člani KLO-ja.

Ko je Tinček prišel domov, so bili vsi družinski 
člani zelo srečni, saj so mislili, da bo moral zaradi 
svojih pesmic v zapor. Kasneje je Tinček moral ra-
zložiti, kako se je rešil zapora. Povedal je, da se je 
držal očetovih načel. Oče je bil zelo ponosen nanj, 
saj se je njegov sin rešil samo zaradi njega. Tinček 
se je ta dan odločil, da bo kljub temu nadaljeval 
s pisanjem pesmic, saj je prav ta dan dobil novo 
temo za pisanje.

Anja Zorjan, 9. r.

Usoda družine Malek

Potem, ko je bil Jože Malek oproščen sodbe 
in je izgubil svojo zemljo, ni vedel, kaj bi naredil. 
Še vedno je delal na železnici, ampak ni bil tako 
srečen, ko je imel svojo posest. Njegova družina pa 
je bila zelo nesrečna.

Po devetih mesecih je Olga rodila sina in se 
poročila z Edom. Tinček je pisal svoje kratke pe-
smi in postal zelo dober. Vsi so ga hvalili in mu 
pravili, da bo postal pesnik. Zaradi tega je pisal še 
več pesmi. Jože in Mimika sta bila še vedno po-
ročena. Včasih se je zgodilo kaj dobrega, ampak 
to je bilo redko. Kmalu je bilo že deseto leto po 
tem, ko je bil Joža oproščen sodbe. Vsi so že na to 
pozabili. Tinček je odrasel in se zelo trudil, da bi 
postal pesnik. Rad je imel poezijo in toliko pesmi 
je že napisal, da se ni več znašel v svoji sobi. Olga 
je bila srečna, poročena je bila z Edom in skupaj 
sta imela desetletnega sina Jaka. Njena družina je 
bila srečna in imela je dovolj denarja. Jože Malek 
je bil premožen in uspešen. Svojo hišo je preuredil 

v eno najlepših v vasi. Živel pa je preprosto življe-
nje, delal je na njivi, ker je imel rad svoje posestvo. 
Mimika, njegova ljubezen, je živela izpopolnjeno 
življenje. Po nekaj mesecih se je Tinček zaposlil v 
ljubljanski knjižnici. Tam je lepo v miru še naprej 
pisal pesmi. Pokazal jih je nekaterim prijateljem. 
Rekli so mu, naj jih objavi v Novicah. Tinček jih 
je res in sčasoma je z njimi zaslovel. Postal je pravi 
pesnik. Bratranec Vanč je bil obsojen in je tri leta 
sedel v zaporu. Potem je prišel ven in si rekel, da 
se ne bo več ukvarjal s politiko. Odločil se je za 
trgovino, v kateri je imel najpomembnejše stvari, 
kot so hrana, pijača, obleke in vrtni pripomočki. 
Trgovina je bila zelo obiskana in zaslužil je veliko 
denarja. Vanču je šlo zelo dobro. 

Malekovi so tako postali zelo uspešna družina. 
Jože ni bil več tako zategnjen, postal je bolj zaba-
ven. Mimika je postala še bolj ljubeča in prijazna. 
Olga pa neizmerno srečna z Edom in Jako. Tinček 

Luka Gomolj, 6. r.
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je ostal takšen, kot je bil. Vanč pa je postal nasme-
jan in prijazen človek. 

Tomaž Korošec, 9. r.

 Romeo in Julija

Pravimo, da ljubezen ne pozna meja. Ljube-
zen ljudi napolnjuje z notranjo energijo in jim daje 
moč, da premagajo težke preizkušnje, pa če so še 
tako težke. Največja težava v ljubezni je, če se pred 
srečo postavi velika ovira, ki je skoraj ni moč pre-
magati. Veliko ljudi se takrat zlomi in tako pozabi 
na srečo ter se zanjo več ne bori. Usoda je hotela, 
da sta na to nesrečno oviro naletela tudi Romeo 
in Julija.

Imela sta to nesrečo, da sta prihajala ravno iz 
najbolj sprtih družin, Capuletove in Montegove. 
Nekega dne je družina Capulet priredila ples, na 
katerem je bila tudi Julija. Tudi Romeo si je nadel 

masko in se udeležil plesa. Na njem je srečal Julijo 
in že na prvi pogled sta se zaljubila. Vedela sta, da 
sta si usojena. Najhujše je bilo spoznanje, da pri-
hajata iz najbolj sprtih družin. Vedela sta, da njuni 
starši nikakor ne bi dovolili njune poroke. Sklenila 
sta se poročiti naskrivaj. Poročil sem ju jaz, saj sem 
takoj ugotovil, da sta si usojena. Ljubila sta se tako 
močno, da bi bila za srečo pripravljena storiti kar 
koli. Ob koncu obreda sta bila presrečna, da sta 
si pred Bogom obljubila večno življenje. Na ve-
liko žalost je usoda spet posegla med njiju in ju 
ločila, saj je bil Romeo izgnan v Mantuo. Čeprav 
sta bila ločena, sta v mislih in sanjah bila vedno 
skupaj, ona in on srečno zaljubljena. Na žalost pa 
je bila resnica veliko bolj temačna. Julija ni našla 
rešitve, da bi bila lahko z možem skupaj, zato se 
je odločila priti k meni po nasvet. Predlagal sem ji 
napoj, ki bi jo naredil za dvainštirideset ur mrtvo. 
Velika težava je namreč bila, da je njena družina 
hotela, da bi se poročila z grofom Parisom. Julija 
je po tehtnem premisleku sklenila, da sprejme moj 
načrt. Zavedala se je, da lahko gre marsikaj narobe 
in to se je tudi zgodilo. Usoda je hotela, da sel v 
Mantuo ni prišel pravočasno, da bi Romeu pre-
dal novico o Julijini navidezni smrti. Do Romea je 
prišla novica, da je umrla njegova ljubljena Julija. 
Odločil se je odpraviti na njen grob. Med potjo si 
je pri trgovcu kupil strup. Ko je prišel do njenega 
groba, je naletel na Parisa, ki mu je hotel prepre-
čiti, da bi vstopil v grobnico. Romeu ni preostalo 
drugega, kot da ga je ubil. Zatem je vstopil v grob-
nico in zagledal Julijo. Bila je mrtva. Njen obraz je 
bil bled kot sneg. Odločil se je, da bo umrl zraven 
nje, zato je izpil strup in umrl. Nekaj minut zatem 
je Julijin napoj popustil. Ko se je zbudila, je zagle-
dala svojega moža mrtvega. Vedela je, da je moralo 
iti nekaj narobe. Sklenila se je ubiti. Zabodla se je 
z bodalom in tako tudi ona umrla zraven Romea. 
Ko sem prišel jaz, je bilo že prepozno.

Spor med rodbinama je terjal tri mlada, nedol-

Dejan Ketiš, 8. r.
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žna življenja. Zakaj jima lastni družini nista pustili 
biti srečna? Zakaj se je moralo končati na tako tra-
gičen način? Na koncu je le zmagala njuna brez-
mejna ljubezen. Ugotovila sta, da sta lahko srečna 
le v onostranstvu, v nebesih, kjer ju nobeden ne bo 
oviral pri njuni sreči.

Anja Zorjan, 9. r.

Lorenzova pripoved

Ljubezen je resnično čudna stvar, ki se je ne 
da zlahka razumeti. Zaljubi se lahko kdor koli ne 
glede na raso ali starost. Tako sta se zaljubila tudi 
Romeo in Julija. Po njuni tragični usodi je menih 
Lorenzo povedal gospodoma Capuletu in Monte-
gu zgodbo njunih otrok ...

Siniore Capulet, Siniore Monteg! Niti pred-
stavljati si ne morete, kakšna je bila ljubezen va-
jinih otrok. Mogoče zdaj čutita drug do drugega 
veliko sovraštvo. Opazoval sem vajini življenji. 
Povem vama, da se obnašata kot dva zavistneža, 
ki sploh ne vesta, zakaj sta sprta. Med iskanjem 
odgovora blodita kot slepca v blodnjaku. Vajino 
početje je terjalo svoj davek. Nikoli nista niti po-
mislila, kakšna čustva sta nosila v srcu ta dva mla-
da zaljubljenca. V njunih mladostnih letih sta jima 
porezala peruti svobode. Siniore Capulet, kljub 
zavračanju vaše hčerke v poroko s Parisom ste jo 
prisilili v grozno odločitev. Ampak pustimo to za 
konec. Siniore Capulet, ali se še spomnite plesa v 
maskah? Čeprav se zdaj verjetno delate nevedne-
ga, vam bom povedal, da je tisti večer spremenil 
Julijino razmišljanje. Tam je srečala Romea. Sini-
ore Monteg, ali ste vedeli, da se je vaš preljubi sin 
odplazil na zabavo? ... Se mi je zdelo, da ne. Takrat 
sta se namreč ta dva otroka srečala. Nista vedela, 
kako je ime drugemu. Zapletla sta se v pogovor. 
Zaljubila sta se na prvi pogled. A šele, ko je prete-
klo nekaj časa po preskoku prve iskrice, sta ugoto-
vila, da sta otroka sovražnih družin. Naskrivaj sta 

se družila. Temu jaz rečem prava ljubezen. Vedel 
sem zanju, medtem ko se vama niti sanjalo ni, da 
lahko vajino sovraštvo vse pogubi. Nikar zdaj ne 
zardevajta. Povem vama, da dobivata barvo para-
dižnika. Pri vaju ta dva otroka res nista mogla najti 
zaupanja, zato sta se zatekla k meni. Bil sem pre-
senečen, ko sem slišal njuno zgodbo. Najprej sem 
mislil, da je vse skupaj le neslana šala. Nato sem 
videl pravo iskrenost v njunih očeh. Na njuno že-
ljo sem ju tudi skrivaj poročil. Zdaj veste, gospod 
Capulet, zakaj se vaša hčerka ni hotela poročiti s 
tem bahavim grofom Parisom. Zopet se je zatekla 
k meni. Dal sem ji stekleničko napoja, po katerem 
bi za dvainštirideset ur padla v globok spanec. Niti 
dvomil nisem, da zvijača ne bi uspela. Poslal sem 
sla v Mantuo, da Romeu, ki je, kot veste, bil iz-
gnan, prenese pismo z mojim načrtom. A pismo se 
je nekje izgubilo. Do Romea so prišle le govorice, 
da je Julija na dan poroke umrla. Romeu je počilo 

Žiga Sagadin, 6. r.
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že tako obupano srce. Odločil se je, da bo odpoto-
val v Verono in se poslovil od svoje ljube žene, ki 
je že ležala v grobnici. Romeo je tako tudi storil, a 
med odpiranjem grobnice ga je zalotil tisti Paris. 
Niti vedel ni, zakaj Romeo odpira grobnico. Izzval 
ga je na dvoboj, v katerem je sam umrl. Romeo pa 
je po dvoboju iz žepa vzel stekleničko strupa, ki 
jo je na poti v Verono kupil. Popil je tisti grozni 
strup in takoj umrl. Čez nekaj časa sem, nevedoč, 
kakšen prizor me čaka, odšel v grobnico po Julijo. 
Ko sem prišel tja, sem videl na tleh trupla Parisa, 
Romea in Julije. Julija se je predčasno prebudila, 
videla mrtvega Romea in se kasneje iz obupa še 
sama zabodla. Seveda, ko sem prišel tja, tega ni-
sem vedel. Začel sem razmišljati šele nekaj sekund 
po videnju. Sestavil sem vse koščke sestavljenke. 
Siniore Monteg in siniore Capulet, lahko vama je 
žal, da jima nista znala prisluhniti. Upam le to, da 
se bosta zdaj pobotala. Zapomnita pa si to, da sta 
ta dva zaljubljenca, ki sta umrla prehitro, moralna 
junaka. Premagala sta vajino sovraštvo. Upam, da 
se kesata za vse in da se kaj takšnega nikoli več ne 
bo zgodilo.

Lorenzu je odleglo, ker je gospodoma povedal 
to zgodbo. To je storil iz spoštovanja, ki ga je čutil 
do Romea in Julije. Gospoda Monteg in Capu-
let pa sta postala prava prijatelja, čeprav za njuna 
otroka prepozno. 

Vesna Zemljič, 9. r.

Menih Lorenzo pripoveduje

Gospod Monteg in gospod Capulet sta prišla 
do rodbinske grobnice, kjer sta zagledala trupli 
svojih otrok. Ob njima je stal Lorenzo, ki se je del-
no počutil krivega za njuno smrt. Odločil se je, da 
bo družinama povedal za ljubezen med Romeom 
in Julijo. 

Gospod Monteg in gospod Capulet, zelo mi 
je žal za smrt vajinih otrok. Vse bi se lahko dru-

gače končalo, če bi bili v dobrih odnosih. Julija je 
na zabavi v maskah zagledala Romea, v trenutku 
sta se zaljubila, pa čeprav še nikoli nista govorila. 
Ko sta izvedela za priimka, sta bila presenečena, 
vendar sta se kljub temu odločila, da bosta skupaj, 
saj je bila njuna ljubezen močnejša od sovraštva 
med njunima družinama. Sklenila sta, da se bosta 
naskrivaj poročila v mojem samostanu in ja, jaz 
sem ju civilno poročil. Najprej sta vama želela po-
vedati, da sta zaljubljena in poročena, da bi dobila 
vajin blagoslov, kasneje pa sta načrtovala še cer-
kveno poroko. Julija je bila oblečena v snežno belo 
obleko. Poroka je potekala brez prič. Bila sta sreč-
na vse do takrat, dokler ni Romeo ubil Julijinega 
bratranca Tybalta. Takoj po izgnanstvu pa ste vi, 
gospod Capulet, želeli Julijo omožiti. Pripeljali ste 
ji mladega, lepega mladeniča Parisa, ki je bil sedaj 
nova žrtev vašega spora. Julija se je nekaj dni pred 
poroko zatekla k meni, dal sem ji čudežen napoj, 
ki te naredi mrtvega za dvainštirideset ur. Pona-
vadi ga uporabljajo tihotapci, ona pa se je želela 
izogniti poroki, saj je večno zvestobo obljubila Ro-
meu. Dan preden je Julija navidezno umrla, sem v 
Mantuo poslal sla, da bi mu izročil pismo, a žal je 
bil prepozen. Novica o Julijini smrti je izbruhnila 
kot požar po vsej Italiji. Prebivalci Mantue so po-
vedali, da se je Romeo ustavil pri starem lekarnar-
ju, kjer je kupil strup. Obupan in žalosten je kljub 
izgnanstvu prišel v Verono. Ko je zagledal Parisa, 
ga sprva ni poznal, pa saj ne bi umrl nihče od njiju, 
če ne bi Paris mislil, da se želi Romeo maščevati 
zaradi izgnanstva. Mogoče želi celo ukrasti Juliji-
no truplo ali pa le uničiti vašo razkošno grobnico, 
gospod Capulet. Temu spopadu sem bil priča in v 
njunih očeh se je iskrila sama žalost. Hmmm ..., 
če samo pomislim, kako bi se lahko vse to druga-
če končalo. Gospoda Capulet in Monteg pa sta 
ves čas samo stala in gledala v prazno ter pozor-
no poslušala Lorenza. Parisov meč se je zataknil 
v drevesu, Romeo pa ga je v samoobrambi ubil. 
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Splezal je v temno, hladno grobnico, na sredini je 
bila kamnita miza, na kateri je ležala Julija. Obje-
mal in poljubljal jo je, ob tem pa so mu tekle sol-
ze, saj je izgubil svojo ljubljeno ženo Julijo. Toliko 
vsega sta prebrodila skupaj, sedaj pa ju je ločila ta 
hladna smrt. Romeo se je še zadnjič poslovil od 
Julije, njenih žarečih lic, ki pa so sedaj bila mrzla 
kot led. Dal ji je poslednji poljub, nato pa segel v 
žep ter izvlekel majhno stekleničko strupa, ki jo 
je kupil pri lekarnarju in jo brez pomisleka spil. 
V hipu je njegovo srce nehalo biti. Nepremično je 
obležal ob Juliji. V tistem hipu se je zbudila. Ko 
je zagledala Romea, kako brez utripa leži ob njej, 
ga je poljubila, v upanju, da je še na njegovih ustih 
ostalo kaj strupa. Žal brez uspeha. Spomnila se je 
na bodalo, ki ga je imela vedno ob sebi, poslovila 
se je od Romea, izvlekla bodalo iz nožnice ter si ga 
v upanju, da bosta z Romeom skupaj v poslednjem 
življenju, zarila med prsi. Kasneje sta prišla vidva 
z množico nespečih in radovednih meščanov ter 
celotno kraljevo stražo.

Kako bi se lahko celotna zgodba drugače kon-
čala, če bi se vidva razumela in sprejela njuno lju-
bezen. Sedaj lahko upata na odpuščanje in na to, 
da sta vajina otroka srečnejša v onostranstvu. Po 
Lorenzovih besedah sta gospod Capulet in Mon-
teg sklenila premirje in od zdaj naprej sta družini 
živeli v miru in prijateljskih odnosih. 

Larisa Horvat, 9. r.

Sirota Jerica

Mačeha je Jerico vsako jutro zbudila že zelo 
zgodaj, še preden se je pričelo daniti in so odpeli 
petelini, da je gnala past vole v zeleno reber. Jerica 
je ubogala strogo mačeho in odšla na pašo. 

Medtem ko je bila na paši, pa je obiskala mate-
rin grob, kjer ji je potožila, kako hudo ji je na tem 
svetu. Povedala ji je, da mačeha z njo ravna zelo 

Adrijana Horvat, 9. r.

Suzana Knezar, 8. r.
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grdo, saj jo budi že pred začetkom dneva, da že na-
vsezgodaj žene past vole, da ji peče kruh iz pepela, 
ki ga soli z drobnim peskom. Ko ji ga odreže, dobi 
tenak košček, da se vidi skozenj. Materi je potožila 
tudi o tem, da jo krušna mati češe grobo do krvi 
in da mora spati na zelo trdi postelji, ki je mačeha 
nikoli ne zrahlja tako, kot je to počela njena mati, 
ko je bila še živa. Za povrh vsega pa ji v vzglavje 
postelje daje trnje in v vznožje pesek. Jerica se je na 
grobu spominjala, kako lepo je bilo, ko je bila nje-
na mati še živa in je z njo ravnala povsem drugače 
kot krušna mati. 

Kljub materini tolažbi, naj gre domov in se 
priporoči Bogu, se je odločila, da bo ostala pri njej 
na grobu, kjer je po izgovorjenih besedah: »Boljša 
mati so mrtvá kakor živa mačeha!« od vsega hude-
ga tudi umrla. 

Tomaž Korošec, 9. r.

Urban Škrlec, 9. r.
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Sončen dan

V soncu ves dan je obsijan.
Sončni žarki nežno sijejo na zemljo
in jo nežno grejejo.

V vetru listje šelesti,
v vetru ptice letijo pod nebo
in se v sinjih oblakih skrijejo. 

Karolina Klobasa, 8. r. 

Haiku

Narava diši,
je neverjetno lepa,
spomladi cveti.

Muce so lepe,
z volno se igrajo,
rade predejo.

Morje je modro,
notri je mnogo bitij,
zelo se blešči.

Sara Fras, 7. r. 

Mesec se sveti,
otroci že spijo in 
se ne zbudijo. 

Žiga Sagadin, 6. r. 

Šolska himna

Za zelenimi griči naša šola stoji,
naše ime Jože Hudales se glasi.
Naša šola ni velika,
naši talenti njena so odlika.

Naše znanje je odlika,
saj Jurovčani smo in pika. 
Mi najboljša šola smo,
vsak dan šolsko zgodovino spreminjamo.

Naš kraj v Slovenskih goricah leži,
lepšega od njega ni,
maskota Jurček za zabavo poskrbi,
da čim boljše imeli bomo šolske dni.

Kultura tuja nam ni,
pri športu radi sodelujemo vsi.
Naša šola vedno skup drži,
zato vsaka druga naj se nas boji.

Pet dni na teden v šoli sedimo,
da si le nekaj znanja pridobimo.
Za teste in spraševanja vedno pripravljeni smo,
zato na tekmovanjih redno sodelujemo.

Naše znanje je odlika,
saj Jurovčani smo in pika. 
Mi najboljša šola smo,
vsak dan šolsko zgodovino spreminjamo.

Naš kraj v Slovenskih goricah leži,
lepšega od njega ni.
Maskota Jurček za zabavo poskrbi,
da čim boljše imeli bomo šolske dni.

Larisa Horvat, 9. r.

[ Poezija ]
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Gašper 

Ime Gašper izhaja iz latinskih oblik imena 
Caspar, Gaspar ali Casparus, Gasparus. Različice 
imena so: Gašpar, Gašpa, Gašpe, Gašpo. Po po-
datkih statističnega urada Republike Slovenije je 
bilo na dan 31. decembra 2007 v Sloveniji število 
moških oseb z imenom Gašper 4577. Med vsemi 
moškimi imeni pa je ime Gašper po pogostosti 
uporabe uvrščeno na 58. mesto. Po eni iz svetopi-
semskih legend je Gašper prvi izmed svetih treh 
kraljev. V zvezi z imenom Gašper je pri nas več 
besed in izrazov. Tako je npr. gášperček, bolj redko 
gášper, naziv za »majhna železna peč«.

Gašper Mohorko, 5. r.

Sara

Ime je besedna označba za stvar, kraj, izdelek 
(kot v imenu zaščitne znamke) ali celo za zami-
sel oziroma pojem, ki ga običajno uporabljamo za 
razlikovanje ali določevanje. Znanstvena veda, ki 
se ukvarja z imeni, je imenoslovje. Ime za dolo-
čenega posameznega človeka ali več osebnosti je 
lastno ime. Lastno ime človeka je osebno ime. Na 

celem svetu obstaja ogromno različnih imen (za 
moške in ženske), ki izvirajo iz različnih držav in 
so različnih pomenov.

Meni je ime Sara. To ime izvira iz hebrejščine, 
pomeni pa princesa, kneginja oziroma vladarica. 

Po podatkih Statističnega urada Republi-
ke Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v 
Sloveniji 5826 ženskih oseb z imenom Sara. Med 
vsemi ženskimi imeni pa je ime Sara po pogostosti 
uporabe uvrščeno na 47. mesto. 

Obstaja tudi več različic tega imena: Sarina, 
Sali, Sarah, Saraja, Sari, Sarita ... V tujih jezikih 
se ime Sara večinoma napiše enako ali pa vsaj 
podobno kot v slovenščini. Vse ženske z imenom 
Sara imajo god 9. oktobra (Abrahamova žena).

Sara Fras, 7. r. 

Laura
Osebno ime Laura je ženskega spola in izhaja 

iz latinščine. 
Izvor imena
Ime Lavra oziroma njena številčnejša različica 

Laura je skrajšana oblika iz imena Lavrencija, ta pa 
izhaja iz latinskega imena Laurentia, ki je ženska 
oblika imena Laurentius, v slovenščini Lovrenc.

Pogostost imena
Po podatkih Statističnega urada Republike 

Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v Slo-
veniji število ženskih oseb z imenom Laura 2120. 
Med vsemi ženskimi imeni pa je ime Laura po 
pogostosti uporabe uvrščeno na 120. mesto. 

Osebni praznik
V koledarju je ime Laura skupaj z imenom 

Lovrenc, razen tega pa sta v koledarju zapisani še 
Laura (argentinska redovnica, umrla 22. januarja 
1904) in Laura (španska redovnica in mučenka, 
umrla 19. oktobra 1864).

Laura Gragar, 7. r. 

[ 
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 ]

Maja Kukovec, 6. r. 
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Živa 

Ime je besedna označba za stvar, kraj ali celo za 
zamisel oziroma pojem, ki ga običajno uporablja-
mo za razlikovanje. Ime za določenega človeka ali 
več osebnosti je lastno ime.

Ime Živa je južnoslovansko. Nastalo je iz pri-
devnika živa in pomeni: živa, živahna, razposajena, 
vitalna. Živa je bila tudi boginja življenja. Predsta-
vljali so jo v sedečem položaju, na glavi je ponavadi 
imela okras, ki je spominjal na Sončeve žarke. V 
levi roki je držala klasje žita, v desni pa nekakšno 
sadje, podobno jabolku. Različice tega imena so: 
Živana, Živkica, Živodarka, Živojka, ... V letu 
2012 je bilo približno 991 žensk s tem imenom.

Živa Waldhütter, 7. r. 

Vesna

Ime Vesna je slovanskega izvora in izhaja iz 
besede vesna, pomeni pa pomlad. Ta beseda je sta-
rodavnega indoevropskega izvora, saj je v Indiji še 
vedno v rabi, le da je sanskrtska oblika Vasantha. 
Vesna praznuje god 17. julija.

Po podatkih Statističnega urada Republike 
Slovenije je bilo na dan 31. decembra 2007 v Slo-
veniji število ženskih oseb z imenom Vesna 7607. 
Med vsemi ženskimi imeni pa je ime Vesna po po-
gostosti uporabe uvrščeno na 27. mesto.

Vesna se je imenovalo umetniško društvo, ki 
so ga leta 1903 na Dunaju ustanovili slovenski 
slikarji. Ti so se programsko zavzeli za ljudstvu 
dostopno slikarsko umetnost. Člani društva, med 
katerimi so bili med drugimi tudi Maksim Gaspa-
ri, Hinko Smrekar, Ivan Vavpotič, so se imenovali 
vasnijani. Vesne so od leta 2001 tudi glavne nagra-
de na osrednjem nacionalnem filmskem festivalu.

Vesna Ornik, 6. r.

Nina Terbuc, 9. r.
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Šola v naravi

V ponedeljek, 10. septembra 2012, smo se 
učenci sedmega razreda odpravili v šolo v naravi 
v Libeliče na Koroškem. Dobili smo se pred šolo, 
sledila je krajša vožnja z avtobusom in že smo stali 
pred domom Ajda s kovčki v rokah. Naši prvi ob-
čutki so bili mešani, ker je bila stavba videti precej 
zastarela. A kmalu smo spremenili mnenje: naše 
sobe so bile zelo lepe. Vsa dekleta smo bila v eni 
sobi, fantje pa v drugi. Me smo imele zelo lep raz-
gled, fantje pa so bili skupaj z gimnazijci, saj se 
vrata med njihovimi sobami niso dala zapreti. 

Na uvodni uri smo spoznali učitelja Mirana, 
ki nam je razkazal okolico, videli smo igrišče za 
nogomet, košarko in odbojko. Prosti čas, ki smo ga 

imeli, so fantje porabili za iskanje izgubljene žoge. 
Žal je bilo neuspešno in vedeli smo, da učiteljica 
Cvetka s tem ne bo zadovoljna. Na naravoslovni 
delavnici smo se učili vezati vozle, sledila je ma-
tematika, nato pa končno večerja. Bila je odlična, 
točno po naših okusih! Zapisali smo še dogodke 
današnjega dne, potem pa smo hitro zaspali, ker 
smo bili izmučeni. 

Naslednji dan smo najprej šli na pohod. Uči-
telj Dušan nas je vodil preko strmih hribov vse do 
čolnarne ob reki Dravi. Vožnja s kanuji je bila zelo 
zabavna, zabavali pa smo se tudi pri nogometu. Za 
malico smo si spekli hrenovke, kosilo pa so nam 
pripeljali. Popoldan smo se odpravili naprej. Ogle-
dali smo si kostnico in kmečki muzej. Ker smo 
bili izmučeni, smo se vračali po krajši poti vse do 
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doma, kjer nas je čakala večerja. Zaspali smo kot 
ubiti. 

Sledil je naravoslovni dan, opazovali smo pti-
ce in iz odpadnih materialov delali izvirne slike 
pod vodstvom učitelja Braneta. Večer je bil najbolj 
zanimiv: zakurili smo taborni ogenj, igrali smo 
se različne smešne igre, ob katerih smo se vsi na-
smejali. Imeli smo celo svoj program, ob katerem 
smo zapeli in zaplesali. Bilo je prav lepo. Naslednji 
dan je bil bolj deževen, ravno prav za tekmovanje 
v matematiki, na katerem smo se vsi dobro odre-
zali. Tudi tokrat smo imeli uro naravoslovja, saj je 
učiteljica Milena prinesla krastačo z imenom Ber-
ta, ki smo jo lahko vzeli v roke. Sledilo je okusno 
kosilo, potem pa program za Maničino rojstno-
dnevno zabavo. Tudi plezali smo. Umetna stena je 
bila visoka kar sedem metrov. Bilo je zelo zabavno 
in zadnji večer šole v naravi smo zaključili z za-
bavo. 

Zadnji dan smo imeli lokostrelstvo in razi-
skovanje mlake, v kateri so živeli pupki. Na koncu 
smo jih seveda spustili nazaj v mlako. Po kosilu 
smo se poslovili od učiteljice Milene in se odpe-
ljali do Črne na Koroškem. Dobili smo kolesa in 
kolesarsko opremo za kolesarjenje po rudniku. Pot 
je bila dolga približno sedem kilometrov in pol. 
Bilo je super. 

Pa je bilo konec šole v naravi! Sledila je vožnja 
do doma. Pri šoli v Jurovskem Dolu so nas že ča-
kali starši. 

V šoli v naravi smo se imeli zelo lepo in upa-
mo, da bo naslednja šola v naravi prav tako zani-
miva kot ta.

Živa Waldhütter, 7. r.

Ekskurzija v Primorje

V petek, 21. septembra 2012, smo se učenci 
9. razreda odpravili na ekskurzijo na Primorsko. 
Ta dan smo se zbrali ob 6. uri zjutraj v Jurovskem 

Dolu. Vsi smo bili dobre volje, kot se tudi spodobi 
za tako lep dan. Z nami sta šli učiteljici Aleksan-
dra Žnuderl in Milena Kokol. Imeli pa smo tudi 
vodiča Žana, ki nam je med potjo proti Primorju 
povedal veliko zanimivosti o točkah, ki smo si jih 
kasneje ogledali. 

Peljali smo se po avtocesti in imeli krajše pos-
tanke. Bližali smo se morju in opazovali krasno 
primorsko pokrajino. Ko smo ugledali morje, smo 
postali še boljše volje. 

Najprej smo si ogledali Koper, in sicer več tr-
gov, mestno hišo in druge znamenitosti. Od vodi-
ča smo izvedeli, da na pomembnih zgradbah ne 
sme manjkati kip, kar pomeni, da ni vojne. Koper 
je največje pristanišče v Sloveniji. Po njem smo se 
popeljali z avtobusom. O Luki Koper nam je veli-
ko povedal gospod Jože. 
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Naša naslednja točka so bile Sečoveljske soli-
ne, ki imajo že dolgo tradicijo pridobivanja mor-
ske soli. Ogledali smo si tamkajšnji muzej in izve-
deli, kako poteka pridobivanje soli. Kasneje smo se 
odpravili v Portorož, kjer je sledilo kopanje. Ta čas 
je še posebej hitro minil, saj smo prav vsi uživa-
li. Imeli smo prečudovito vreme, kar je še posebej 
pripomoglo k temu, da smo uživali. Po kopanju 
smo se odpravili do Pirana. Najprej smo si ogle-
dali akvarij, kasneje pa smo se odpravili po Piranu. 
Ogledali smo si Tartinijev trg, hišo Benečanko in 
cerkev sv. Jurija. Po ogledu teh znamenitosti smo 
imeli pol ure prostega časa, ki ga je vsak izkoristil 
po svoje. Popoldan smo se odpravili proti domu. 
Med potjo smo se še enkrat ustavili na Trojanah. 

Domov smo prispeli okoli 22. ure. Vsi smo bili 
veseli, ker smo preživeli lep dan.

Anja Zorjan, 9. r. 

Likovna razstava

V sredo, 5. septembra 2012, je potekalo na naši 
šoli odprtje likovne razstave učenke devetega ra-
zreda Nine Terbuc.

Učenci smo se zbrali v avli šole. Sledil je kratek 
kulturni program, nato sta spregovorila učiteljica 
za likovno vzgojo in gospod ravnatelj. Oba sta 
Nini tudi čestitala. Sledila je pogostitev. 

Učenka Nina Terbuc slika na platno. Njene 
slike ponazarjajo realistične in fantazijske motive, 
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in sicer samoroga, cvetlice, balerino, tihožitje, na-
ravo.

Tadeja Grabušnik, 8. r.

Prvi športni dan

Prvi športni dan je potekal v soboto, 29. sep-
tembra 2012. V šoli smo se zbrali ob 8.20, in sicer 
v jedilnici šole.

Ob 8.30 uri smo imeli malico. Potem smo od-
šli na spodnje igrišče, kjer smo tekli kros. Po teku 
smo se razdelili v skupine. Prva skupina je igrala 
tenis na spodnjem igrišču, druga skupina je igrala 
nogomet na zgornjem igrišču, tretja in četrta sku-
pina pa sta igrali odbojko in med dvema ognjema 
v telovadnici. Tako razdeljeni po skupinah smo 

igrali vse do konca športnega dneva. 
Ob koncu smo se vsi zbrali na šolskem igrišču, 

kjer so bila podeljena priznanja prvim trem naj-
boljšim tekačem krosa. 

Športni dan je potekal zelo lepo. Tudi vreme 
nam je bilo naklonjeno, čeprav v jutranjih urah ni 
kazalo na to.

Vesna Zemljič, 9. r.

Teden otroka

Na Osnovni šoli Jožeta Hudalesa je potekal 
teden otroka, in sicer od 1. do 5. oktobra 2012. 
Letošnja tema tedna so bile države. Vsak dan je 
eden izmed razredov od 5. do 9. razreda predsta-
vil eno državo, njej primerna je bila tudi hrana in 
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glasba, ki se je predvajala med malico in kosilom. 
V jedilnici je nastala razstava plakatov držav.

Prva država, ki so jo predstavili učenci 5. razre-
da, je bila Avstrija. Predstavitev države je potekala 

po šolskem radiu pred začetkom prve šolske ure. 
Učenci razredne stopnje so za prvošolce pripravili 
sprejem v šolsko skupnost, kasneje pa so nadalje-
vali z ogledom poučne oddaje v matičnih učilni-
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cah. Za malico smo dobili značilno belo klobasico, 
kajzerico in belo kavo, pri kosilu pa smo uživali v 
raznoliki kulinariki Avstrije, in sicer juho, dunaj-
ski zrezek, riž in zeleno solato ter se posladkali s 
tortico Sacher. 

V torek, 2. oktobra 2012, so učenci 6. razreda 
predstavili značilnosti romantične Italije. Pri ma-
lici smo poskusili eno izmed mnogih italijanskih 
specialitet bruschette, za kosilo pa paradižnikovo 
juho s fritati, špageti bolognese, radičevo solato in 
se posladkali s sladoledom. Pouk je za razredno 
stopnjo potekal nemoteno, učenci od 5. do 9. ra-
zreda pa smo si po peti šolski uri ogledali doku-
mentarni film o hitri prehrani.

V sredo je bilo na naši šoli najbolj pestro. Zju-
traj smo slišali predstavitev nam seveda najbolj 
poznane Slovenije, ki so jo predstavili učenci 7. ra-
zreda. Seveda je bila tudi ob predstavitvi te drža-
ve izbrana primerna hrana. Za malico smo dobili 
polento z ocvirki in mleko, za kosilo pa smo jedli 
govejo juho z rezanci, pražen krompir, govedino, 
mešano solato in za sladico jabolčni zavitek. Po-
tekale so lutkovne delavnice, tehniški dan, dnevi 
dejavnosti in projekt Rastem s knjigo za učence 
7. razreda. 

V četrtek je bila predstavljena država Srbija, ki 
jo je po šolskem radiu predstavil 8. razred. Za ma-
lico smo jedli vsem poznano pleskavico v lepinji, 

pri kosilu pa smo poskusili še srbsko kulinariko, in 
sicer pasulj, kruh ter se posladkali s pudingom.

Zadnji dan v tednu otroka je bila predstavljena 
zadnja država, in sicer Kitajska, ki so jo predstavili 
učenci 9. razreda. Za malico smo imeli piščanca 
z zelenjavo in kitajski noodle, popečen v voku, 
sojino omako in zeliščni čaj. Pri kosilu pa so bila 
piščančja bedra v sladko-kisli omaki, riž in solata 
s kalčki. Po četrti uri so se učenci razredne stopnje 
zbrali na igrišču, kjer so pekli kostanje, po peti uri 
pa smo se pridružili še učenci predmetne stopnje 
in tako skupaj zaključili teden otroka. 

Larisa Horvat, 9. r.

Rastemo s knjigo

Ob pol devetih smo se zbrali v šolski jedilnici. 
Tam smo pojedli zajtrk. Potem smo šli do svojih 
omaric, se preoblekli in se odpravili na avtobus. Z 
nami sta šli knjižničarka Barbara Waldhütter in 
učiteljica Karmen Polič. 

Okoli devete ure smo prispeli v lenarško knji-
žnico. Po prihodu smo imeli približno deset minut 
prostega časa. Ogledali smo si prostore knjižnice. 
Nato smo se razdelili v sedem različnih skupin, tri 
skupine po tri učence in štiri skupine po dva učen-
ca. Vsaka skupina je reševala različne naloge. Delo 
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je potekalo v dveh delih, vsak je trajal pol ure. V 
prvem delu je vsaka skupina iskala različne infor-
macije o Tadeju Golobu. Vmes smo pokazali, kaj 
smo naredili. V drugem delu smo na plakat prile-

pili lističe, na katerih smo imeli napisane naloge. 
Pri tem smo tudi okrasili naslov plakata. 

Po zaključku dela je vsak učenec prejel knjigo 
z naslovom Zlati zob, ki jo je napisal Tadej Golob. 
Ko se je podelitev končala, smo odšli na avtobus. V 
Jurovski Dol smo se vrnili okoli 12.15 ure.

Tristan Hudales, 7. r. 

Po poteh štirih občin

V okviru projekta Popestrimo šolo in izbirnega 
predmeta Turistična vzgoja smo organizirali eks-
kurzijo po poti štirih občin: Občine Sv. Jurija, Sv. 
Ane, Benedikta in Lenarta. Obiskali smo čudovi-
to naravno okolje na Sv. Ani, čajnico Kolarič in se 
seznanili z zeliščarstvom in čebelarstvom. Prijetna 
gospa Danica Kolarič nas je popeljala po »brega-
či«, tako imenuje grič, na katerem ima vse, kar želi 
videti naše oko. Spoznali smo različna zelišča in se 
seznanili, v katere zdravstvene namene se upora-
bljajo. Posebej smo bili presenečeni nad vremen-
sko postajo in gospa Kolarič nam je zaupala, da 
sta z mamo redno spremljali vreme in vremenske 
pojave in podatke pošiljali v Ljubljano. 

Po prijetnem sprehodu po »bregači« smo na-
posled prišli do prekrasnega objekta, vgrajenega v 
zemljo, v leseno čajnico. Ob vstopu v ta prostor 
nam je zastal dih. Imeli smo občutek, da smo res 
med Kekčevimi junaki. Domačnost, urejenost, 
glasba, kamin, zelišča, spominki in vonj po čaju 
nas je navduševal. Gospa Kolarič nam je v čajnici 
povedala na kratko o zgodovini čajnice in nam po-
vedala, da je bila zgrajena s tramovi gospodarskega 
poslopja svojih staršev. To poslopje pa je bilo staro 
več kot 150 let. Zaupala nam je recept Aninega 
čaja in nam tudi postregla. Povedala nam je, da 
pripravlja delavnice za učence osnovnih šol. Tako 
učenci spoznajo pomen zelišč za zdravje ljudi. 
Učenci pripravljajo namaze iz zelišč in izvajajo 
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ustvarjalne delavnice na temo o čebelarstvu, ki jih 
vodi njen mož. Ob koncu našega srečanja smo si 
še posebej zapomnili njene besede: »Živimo svoje 
sanje ... Rumeni cvet, ki simbolizira našo čajnico, je 

ognjič. Srednjeveška čarovniška modrost pravi, da 
nas pod posteljo raztreseni venci ognjiča varujejo 
med spanjem in nam uresničujejo sanje. Razlog, 
da smo si to zel izbrali za svoj simbol. V sanjah 
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zakonitosti narave pogosto ne veljajo. V naravi 
ima vsaka stvar svoj namen, tako tudi »za vsako 
bolezen raste rož’ca«, kot je rad povedal Vando-
tov Kosobrin. Svoje sanje bomo lažje uresničili, 
če bomo zdravi, zato prisegamo na naravo in za-
upamo v njene moči. Narava nam je dala vse, kar 
potrebujemo. A v sožitju z njo lahko živimo le, če 
jo spoštujemo. Ohranimo jo čisto in ponudila nam 
bo darove, ki nam bodo pomagali ostati zdravi.

Po ogledu čajnice nas je pot vodila do mine-
ralnih vrelcev v Benediktu in do cerkve sv. Treh 
kraljev, kjer smo se seznanili z zgodovino te naj-
večje gotske znamenitosti v Slovenskih goricah. 
Učiteljica Milena Kokol, ki je vodila to ekskurzijo, 
nas je prijazno povabila na pico v gostišče Trsek v 
Benediktu. Ko smo se okrepčali, smo pot nada-
ljevali skozi Lenart do Črnega lesa. Tam nas je 
prijazno sprejel gospod Dejan Kramberger, vodja 
turistično-informativnega centra, in nas seznanil 
o njegovi vlogi. Spoznali smo, da Slovenske go-
rice ponujajo veliko naravnih in kulturno-zgodo-
vinskih znamenitosti. Veliko je še neodkritega in 
neraziskanega in naloga turistično-informativne-
ga centra je, da jih promovira. Dejan Kramberger 
nam je ponudil tudi domači sok, pridelan v Slo-
venskih goricah, in nam postavil vprašanje, kakšno 
vlogo ima ovtar. Suvereno je na to vprašanje od-
govorila Tadeja Grabušnik in si pridobila nagrado. 
Ogledali smo si tudi nov prenovljen center Črni 
les in prijazna športnica nas je popeljala po fintes 
in wirpool centru. Ogledali smo si tudi dvorano za 
izvajanje kongresnega turizma. Ugotovili smo, da 
smo turizem ljudje in še posebej, če ga ustvarjajo 
za to usposobljeni in prijazni ljudje. Naše štiriurno 
potepanje po Slovenskih goricah je bilo poučno, 
zanimivo in pestro.

Učenci izbirnega predmeta Turistična vzgoja 
in mentorica Milena Kokol

Šolski sklad v šolskem letu 2012

Hvala vam za neprecenljivo pomoč pri uresni-
čitvi naših ciljev. Z vašimi prispevki ste v šolski 
sklad doprinesli h kvalitetnejšemu in pestrejšemu 
delu ter boljšemu počutju naših otrok.

Hvala vam, ker se zavedate, da so otroci naše 
največje bogastvo, in hvala vsem za ta čudoviti ne-
deljski popoldan. Vsi skupaj še naprej pojdimo z 
roko v roki in uresničujmo sanje naših otrok. V 
šolski sklad so prispevali naslednji donatorji:

Občina Sv. Jurij, Copy center iz Lenarta, Alek-
sandra Žugman iz Jurovskega Dola, Frizerski sa-
lon Tanja Lavrenčič iz Jurovskega Dola, Lipa iz 
Lenarta, Vrtnarstvo Biserka Kramberger iz Plo-
deršnice, Avtoprevozništvo Jožef Divjak iz Jurov-
skega Dola, Trgovina Azur iz Lenarta, Cvetličarna 
Almaja iz Lenarta, Makroteam iz Lenarta, Go-
stilna Špindler-Konrad Mateja, Računovodstvo 
Kocka iz Lenarta, Krovstvo Branko Sraka iz Bene-
dikta, Trgovina Mercator, Pošta Slovenije, Nataša 
Lorenčič – bar pri Ančki, Jelka Breznik, trgovina 
Bala iz Maribora, Laura Bukšek Kreft, Radio Slo-
venske gorice, kamera in fotografija: Maksimiljan 
Krautič in Silvo Lešnik, Agrolist iz Jurovskega 
Dola in Društvo kmečkih gospodinj Sv. Jurij. 

Hvala vam!
Upravni odbor šolskega sklada
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