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UVODNIK
Tudi letošnje leto je odbrzelo mimo nas, kot bi mignil. In tudi letos smo bili aktivni in
uspešni na različnih področjih.
Zato smo šolski novinarji zbrali vtise z različnih dogodkov, ki so se odvijali tekom šolskega leta 2015/2016. Ker so naši učenci precej aktivni tudi na literarnem in likovnem področju, so glasilo popestrili tudi njihovi prispevki.
Želimo vam prijetno branje, predvsem pa lepe in dolge počitnice.
Se vidimo zopet naslednje šolsko leto.
Vaši šolski novinarji skupaj z mentoricama
Vanjo Hočevar in Mojco Fuchs Lukežič

»Sreča ni v glavi in ne v daljavi,
ne pod palcem skrit zaklad.
Sreča je, ko se delo dobro opravi.
In ko imaš nekoga rad.«
(Tone Pavček)

Avtor slike: Matej Hrovat, 9. b
(mentorica: Irena Zagožen)

STRAN 4

SAVUDRIJA 2015
Drugi teden šole
smo se petošolci
odpravili v Savudrijo, kjer je potekala
morska šola v naravi.
Vreme smo imeli
lepo, zato smo bili

»Vsi smo se
imeli res lepo.

vsak dan na plaži.
Razdeljeni smo bili
po skupinah od 8
do 10 učencev in
plavali ter osvajali različne delfinčke (odvisno od tega, koliko časa
smo nepretrgano plavali). Plavali
smo v različnih tehnikah (kravl,
žabica, hrbtno in prsno plavanje).
Ko nismo bili na plaži, smo delali

Savudrija nam
je ostala v
lepem
spominu.«

te Savudrije, šli smo tudi do pomola, kjer so bile zasidrane ladje. Na
eni izmed delavnic smo porisali
svoje majice – midva sva nanjo
narisala skata. Lahko si narisal kar
koli, kar je bilo povezano z morjem
(npr. raka, školjke, ribe, morske
pse, morske konjičke …). Prosti
čas smo preživljali tako, da smo se
igrali, predvsem med dvema
ognjema, družabne igre, pred
večerjo smo šli tudi na igrišče, kjer
smo se igrali skrivalnice, odbojko,
nogomet …
En večer smo imeli predstavitev
naših skupin, ko smo morali pripraviti svojo točko. Pri tem smo se
zelo zabavali. Imeli smo tudi tekmovanje »jadranske igre«. Vsak
večer pred spanjem smo imeli tudi
žurko.
Vsi smo se imeli res lepo. Savudrija nam je ostala v lepem spominu.
Luka Blaževič in Ema Nuhija, 5. c

različne stvari. En
dan smo šli do svetilnika, ki smo ga potem tudi narisali,
kdaj pa kdaj smo šli
na kakšen sprehod,
enkrat smo šli tudi
na daljši pohod in
tako spoznavali lepo-
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Še nekaj spominov na poletje ...

Leja Budja, 8. b (mentorica: Irena Zagožen)

POLETNE SANJE
Zelo rada poletim
v svoje prečudovite sanje,
ob tem pa drhtim
in padam vanje.
Ne morem pozabiti poletja
in ta fantov krik
ter najinega skupnega petja,
in njegov nežni dotik.
Lana Razdevšek, 7. a

SANJE O POLETJU
Ko se zbudim, v nov dan poletim,
zaljubljen sem vanje, v te moje sanje,

ko se jih spomnim, od sreče drhtim,
še enkrat bi rad vrnil se vanje.

»V sanjah se
spomnim

V sanjah se spomnim topline poletja,

topline

na plaži se sliši otrok vik in krik,

poletja.«

a ne preglasi ubranega petja,
greje me toplega sonca dotik.
Lan Kenda Hribar, 6. a

(mentorica: Mojca Fuchs Lukežič)

Marjana Pančur, 8. a (mentorica: Irena Zagožen)

STRAN 6

Vodni detektiv: Kaj se skriva pod
kamnom?
Narava je lepa. Nudi nam največje bogastvo; zrak, sprostitev, čudovite barve, odkriva nam rastlinski in živalski svet …

»Potapljale
smo se dolgo in
kar naenkrat
zagledale
veliko živalic
na enem
mestu. Zdelo
se nam je
čudno. In …
videle smo
nekaj, kar se
sveti.«

S prijateljicami gremo do jezera, ker smo izvedele, da je zelo onesnaženo.
Poskusile ga bomo očistiti. Kmalu se nam pridruži še kuža Cof. In skupaj
smo pospravljale. Ko je minilo že kar nekaj časa, smo bile že vse utrujene,
a vsaka drugo smo spodbujale. Bila je že pozna ura in raje smo se odpravile domov, saj bomo nadaljevale drugo jutro. In nadaljevale smo tam, kjer
smo ostale. Res nam je uspelo, bilo je lepo. Naš kuža Cof pa je izginil.
Ustrašile smo se zanj. A kmalu smo ga zagledale, kako čofota v vodi. Odločile smo se, da pogledamo, kaj se skriva pod vodo. Videle smo, kako se
naseljujejo nove in nove male vodne živali. Videti so srečno, kakor me, kajti
bile smo ponosne nase. Potapljale smo se dolgo in kar naenkrat zagledale
veliko živalic na enem mestu. Zdelo se nam je čudno. In … videle smo nekaj, kar se sveti. Bilo je tako, kot da nam ga ribe in druge živalice podarjajo. Prijela sem ga in odplavale smo na gladino. Vse smo rekle, da je medaljon. Ampak kako je prišel sem? Dolgo smo razmišljale. Prišel je še Cof, povohal medaljon in odšel počivat. Ni bil samo on utrujen, tudi me smo bile,
zato smo se zmenile, da se dobimo v knjižnici.
Drugo jutro smo odšle v največjo knjižnico v mestu. Knjižničarko smo povprašale, kje je kakšna knjiga o medaljonih in vodnih živalih. Knjižničarka pa
je samo rekla, naj pogledamo na levi strani. Meni se je zdela ne preveč prijazna do nas. Iskale smo in iskale, pa vendar nismo našle ničesar. Obupano smo se sesedle in premišljevale. Prišla je tista knjižničarka in nam dala
neko knjigo z naslovom Kaj živi v vodah. Na videz zanimiva in stara …
Čudno se nam je zdelo, samo dala jo je in rekla, naj jo obdržimo. Naenkrat
pa je Cof popraskal po oknu. A ga sploh nismo pogledale. Zatopljene smo
bile v knjigo. Čez čas smo odšle brat k jezeru. Vzela sem še medaljon. A ko
smo prišle do jezera, smo bile v šoku. Jezero je bilo umazano oziroma onesnaženo, Cof pa je samo žalostno ležal. Seveda, hotel nas je opozoriti, pa
ga nismo poslušale. Če bi na Cofovo opozorilo prišle sem, bi bilo vse v redu, lahko bi bilo vse v redu, saj bi to preklicale. Joj, bilo je toliko vrečk,
gum, razne kovine, umazana rjava voda … toliko smeti. Cof pa je samo
žalostno gledal uboge živali. Zaradi Cofa smo se odločile, da počistimo jezero, saj je bil zelo nesrečen.
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Minilo je približno tri ure, ko smo bile čisto izmučene, a jezero je bilo čisto. Zdaj smo se morale
domisliti, kako odkriti onesnaževalce. Cof je prinesel iz trave neko kamero, o, Cof je res pameten. Na drevo bomo pritrdile kamero in ko bodo prišli onesnaževalci, jih bomo lahko zalotile.
Odločile smo se, da bomo ves dan pri jezeru, samo ponoči bomo doma.
Drugo jutro sem ugotovila, da sem pozna. Hitro sem pojedla zajtrk, vzela s seboj malico in odhitela do jezera. Vsi so me že čakali, tudi Cof. Niso me vprašale, zakaj sem zamudila. Spet smo
brale knjigo iz knjižnice. Na medaljonu je bilo narisano neko jezero kot to, ki smo ga že dvakrat očistile. Na medaljonu pa sta bile še dve ribi. In dobila sem idejo. Vem! Sem vzkliknila. Ta
medaljon je odvrgla tista raziskovalka Jerry. Ko je ona preučevala te vodne živali … ta knjiga
je njena, saj jo je ona napisala. Bile smo srečne, da je uganka rešena. Odšle smo na krajevno
skupnost, da zaščitijo jezero pred ponovno nesnago. Oni so ujeli onesnaževalce iz neke tovarne. In zdaj so se tam lahko vsi kopali, potapljali in preučevali vodne živali. Zdaj smo se najbolj zanimale za vodne vretenčarje. Vse smo vedele na pamet o teh živalih.
Uživale smo skupaj še zadnje dni počitnic. Oh, ob koncu počitnic pa smo se spomnile, da imamo še kamero na drevesu. Vse je posnela, naša kamera. In vse smo si ogledale … Super počitnice!
Kristina Koncilja, 7. a
(mentorica: Maja Drolec)

»Ujeli so
onesnaževalce iz
neke tovarne in zdaj
so se lahko tam vsi
kopali, potapljali in
proučevali vodne
živali.«

Zala Humar, 5. a
(mentorica: Irena Zagožen)

STRAN 8

Vodni detektiv: Kaj se skriva pod
kamnom?
Dekleta v naših letih ne prebiramo več pravljic. Rade imamo vse, kar je lepo, zdravo, zanimivo, barvito, zeleno … kot so gozdovi, modro-zelene reke,
nebo, posuto z zvezdami ...

»Tovarna v
bližini je začela
delovati. Voda
je bila res bolj
rjavkasta.«

Ko sem se zjutraj s prijateljicami odpravila v bližnji gozd, sem v reki opazila
nekaj nenavadnega! Bile so drobne alge, a vseeno so bile nenavadne, saj
naj bi jih naša reka ne imela. Eno sem vzela v roke in jo pokazala prijateljicam. Vse tri so se začudile in me vprašale, kje sem jo dobila. Pokazala sem
jim še druge, ki so ostale v vodi. Ker so bile poletne počitnice, voda pa prijetno topla, nizka ter nederoča, smo se odločile, da se gremo kopat. Vzela
sem še plavalna očala ter masko z dihalko. Ko smo raziskovale rečno dno,
smo opazile veliko drobnih živalic. Domov sem odšla po mikroskop in opazovale smo nenavadna bitjeca. Našle smo tudi potočnega raka, kar je pomenilo, da je voda zelo čista. Odločile smo se, da živalic ne bomo poškodovale in vrnile smo jih na isto mesto, kjer smo jih vzele. Naslednji dan smo
skupaj odšle k učiteljici za naravoslovje. Povprašale smo jo o naši najdbi in
pojasnila nam je, da je alge najverjetneje prinesel tok. Popoldan smo o dogodivščini povedale še staršem in vsi skupaj smo se odpravili do mesta,
kjer smo prejšnji dan raziskovale. A začuda tam ni bilo več alg in tudi drugih živalic ne. Nato nam je očka povedal, da je tovarna v bližini spet začela
delovati. Voda je bila res bolj rjavkasta. Pomislila sem, da so živali in alge
pomrle, ampak hkrati sem upala, da jih je odnesel tok do morja.
Čez en teden sem z družino odšla na morje. Prijateljicam sem obljubila, da
jim bom poslala razglednico in ker vem, kakšen pomen imajo umazane vode, sem se odločila za razglednice, na katerih so bili narisani vodni nevretenčarji z napisanim: Ohranjajmo čiste slovenske vode!
Ko smo prišli domov, so se starši odločili, da pokličejo naravovarstvenika.
Ta je napisal pritožbo, naj v tovarni ne spuščajo več odplak v vodo. To so
tudi upoštevali in ko smo se čez en mesec vrnile, smo opazile, da se je potočni rak vrnil. Bile smo zelo vesele in se še zadnjikrat pred novim šolskim
letom okopale v naši čisti reki.
Jerca Pirš Škoberne, 7. a

(mentorica: Maja Drolec)
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»Tovarna je
upoštevala
pritožbo,
da v vodo
ne spuščajo
več odplak
in potočni
rak se je
vrnil.«

Aljaž Bajec, 1. a: Kaj se skriva pod kamnom? (mentorica: Manca Griljc)

STRAN 10

NARAVOSLOVNI TABOR: FIESA

»Zelo nam je
bilo všeč in
upamo, da

bomo šli še
kdaj.«

7.—11. 12.
2015

Z avtobusom smo se
odpeljali v Fieso, bili
smo zelo razburjeni. Ko
smo prispeli, smo dobili nadaljnja navodila in
spoznali
tamkajšnja
pravila.
Razporedili smo se po
sobah in razpakirali
kovčke. Po kosilu smo
se razporedili v skupine
in nekatere so imele
morsko biologijo, druge pa
nordijsko hojo.

vali. Veliko smo hodili
po Piranu in si ogledali
njegove
značilnosti.
Spoznali smo Tartinijev
trg, Rt Madona, cerkev svetega Jurija in
Benečanko.
Obiskali
smo tudi Portorož in
soline, kjer smo se naučili, kako pridobivamo
sol.
Imeli smo tudi ribolov,

večerne aktivnosti, ob
katerih smo se zelo
zabavali.
Veliko znanja smo
pridobili pri morski
biologiji, pa tudi pri
kuhanju školjk nam
je bilo všeč. Pri lokostrelstvu in druženju
smo zelo uživali. Pohvalimo pa lahko tudi
kuharice za odlično
hrano. Zelo nam je

Naslednje
dni so se
skupine
zamenjale, imeli pa smo tudi
orientacijski pohod, na
katerem smo zelo uži-
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na katerem smo ulovili
nekaj ribic in rakov.
Zvečer

smo

imeli

bilo všeč in upamo,
da bomo šli še kdaj!
Jerca Pirš Škoberne,
7. a
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Lana Vuga: Voda
Kaj življenje
v nas prebuja
in pokonci
nas drži?

Zanjo
se zahvalimo
naši materi
naravi.

Oh, ta naša
ljuba voda,
res ne vem,
kaj brez nje bi,

Kaj je to,
čudese naše,

Pa da ne
pozabimo

vsi smo ji
lahko hvaležni,

ki ga pijemo
vsi?

vseh prijateljic
zelenih,

da za zdaj
še žubori.

To je voda,
bistra kaplja,

ob
primanjkovanju vode

biser naše
vse narave.

polno bi bilo
umorjenih.

Jaz prav resno

Moramo jo

ne poznam
tekočine
kaj bolj zdrave.

spoštovati,
bati njenih
se razmer,

Vsi jo
potrebujemo,
vsi ljudje
in vse živali.

saj nekje
na Zemlji naši
vsi so žejni
venomer.

Luka Blaževič: Zima

»Oh ta
naša ljuba
voda, res

ne vem, kaj
brez nje
bi ...«

Lana Vuga, 5. a
(mentorica:
Vanja Hočevar)

Lana Hrovat, 1. a (mentorica: Manca Griljc)

Zima je gozd in polje pobelila,
vrhove gora odela,
studenčke zamrznila
in otroke razveselila.

Otroci sankajo se radi,
babice pa nogavice pletejo,
pri topli peči pa se grejejo,
ko mraz jih v hišo prepodi.

To poseben je letni čas,

Zima res je lepa,

ko drug za drugega si vzamemo čas.
Tudi za ptičke poskrbimo
in jim sončnična zrna natrosimo.

če so srca naša ogreta,
če med seboj se radi imamo
in z naravo živeti znamo.
Luka Blaževič, 5. c (mentorica: Vanja Hočevar)

STRAN 12

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI: KOPE
(6. razred)

»Zahvaljujemo
se vsem
učiteljem, saj je

bilo
nepozabno.«

25.—29. 1.
2016

Učenci 6. razredov so
letos obiskali šolo v
naravi na Kopah.
Kljub
spremenjeni
lokaciji so učenci preživeli najboljši obisk
šole v naravi, saj so
se poleg druženja in
zabavnega programa,
ki so ga sestavili učitelji, tudi veliko naučili.
Čeprav so nekateri pr-

vič stali na smučkah,
so bili na koncu že pravi samostojni smučarji.
A nekateri so imeli več
smole in so nekajkrat
padli ali se lažje poško-

dovali, ampak kot pravi
pregovor, ko padeš, se
je treba tudi pobrati.
Ker je varnost na smu-

Kamniku skoraj ni več.
Sodeč
po
pričanju
učencev sta bili namestitev in strežba v ho-

čiščih najpomembnejša, nam je vsa pravila
dodatno razložil gospod policist iz Slovenj

telu odlični, nekateri
učenci pa so povzročili
nekaj škode in preglavice učiteljem, a so se

Gradca, ki je opozarjal,
da pozimi na smučiščih
nastane največ nesreč
ravno zaradi nepravilne
uporabe
smučarske
opreme in prevelike
hitrosti, nekateri pa se
na smučišča odpravijo
pod visokim vplivom

na koncu tudi učitelji
nasmehnili in raje to
pustili za sabo ter se
posvetili pripravljanju
zaključnega večera, ki
se je odvijal v hotelskem disku.

alkohola in tako povečajo možnosti za nesrečo.
Poleg zabave in
smučanja
so
učenci med daljšim sprehodom
lahko
vdihnili
tudi svež gorski
zrak, ki ga v
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Zahvaljujemo se vsem
učiteljem, saj je bilo
nepozabno.
Nemanja Kosić, 6. c
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Lana Vuga: Kako je biti sam
Zakaj se je to
zgodilo prav danes?
Zakaj ni na jutri
počakalo vse?

Zdaj vsega je konec,
je Mimi umrla,
vse njeno življenje
je tema zastrla.

Že res,
da bom novo ribo dobil,
a Mimi ne bom
nadomestil.

Sem bil poreden,
neubogljiv?

Kaj naj storim,
le kam naj se dam?

Morda vam je jasno,
morda pa pač ne,

Morda pa zato
sem akvarij razbil.

Biti nesrečen
je vse, kar zdaj znam.

morda se enako
počutite.

Zakaj ravno jaz
sem taka neroda?
No, zdaj pa imam:
je tu ta nezgoda!

Morda se čudno
to vam zdi,
saj to je pesem
o ribici.

Lana Vuga, 5. a

Ah, kakšna nezgoda,
to je poguba.
Še zadnjega nisem
dal ji poljuba.

A jaz vam povem,
kako je to,
če za vse ljudi
največje si zlo.

Morda se sprašujete:
kaj? Kako?
No, naj vam povem
resnico to.

Le ribi zaupaš,
le z njo govoriš,
ves čas si z njo
ostati želiš.

Imel sem akvarij,
lep res zelo
in Mimi v njem,
to moje zlato.

Kako pa bi se
vi počutili,
če vse bi prijatelje
izgubili?

Ona je riba,
nič več kot to,
a res mi pomeni
biserov sto.

No, kaj pa zdaj?
Razumete to,
zakaj sem jaz
žalosten tako?

»Ona je
riba, nič več
kot to, a res
mi pomeni
biserov

(mentorica:
Vanja Hočevar)

sto.«

Alja Mavec Krovinovič, 7. b
(mentorica: Irena Zagožen)

STRAN 14

»Pri skupinskih
maskah je
zmagal živalski
vrt (8. a) in za

nagrado dobil
en dan brez
pouka, pri
posameznih
maskah pa je
zmagala glasba
(Lana Vuga).«

6. 2. 2016

ŠOLSKA PUSTNA POVORKA
Zjutraj smo se oblekli v
maske in odšli pred
šolo. Nato smo se skupaj z razredom in našimi razredničarkami in
razredniki, odpravili po
ulicah Kamnika. Čeprav
je nekaj otrok manjkalo, je bilo rajanje zelo
veselo. Ob cesti, ki se
je zaprla prav zaradi
nas, so si nas ogledovali mimoidoči sprehajalci in naši znanci. Veliko je bilo skupinskih
in
doma
izdelanih
mask.

Seveda pa za njih ni
manjkalo nagrad. Ko
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smo prišli nazaj do šole, smo pojedli krofe in
popili mleko.

dobil en dan brez pouka.

Nato je potekala podelitev nagrad. Najprej so

Posebno nagrado pa

jih podelili posamičnim
maskam, nato pa še
skupinskim, pri katerih
je zmagal živalski
vrt
(8. a) in
za
nagrado

sta dobili tudi naši
dve čistilki, ki sta postali nuni, ter naša
učiteljica
Jagodka
(Teja Strlič).
Nekateri so kasneje
odšli še po hišah.
Jerca Pirš Škoberne,
7. a
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»Zmagovalna
skupinska
maska;
ŽIVALSKI VRT
(8. a) in
posamična
zmagovalka
GLASBA (Lana
Vuga, 5. a).«

STRAN 16

PREDSTAVA »ROSE V DEŽELI
CIRKUSA«

»Kulturni dan
smo počastili
9. 2. 2016 z
odhodom v
Dom kulture
Kamnik, kjer
smo si ogledali
predstavo Rose
v deželi
cirkusa.«

Potem ko smo se z avtobusi odpeljali na
predstavo in se posedli
po stolih v dvorani,
smo opazili igralce, ki
so se na odru pripravljali na predstavo. S
stropa so viseli obroči
in različne vrvi, igralci
so se raztegovali, potem pa je prišel direktor in jih spodil z odra.
Igralci so bili pravi
akrobati, plezali so po
vrveh in se vrteli na
obročih.
Vseskozi jim je nagajala klovnesa Rose, ki je
oboževala medvedke.
Rose delo, da
je pometala,
potem pa je v
smetnjaku ne-

Ona ni spadala v njihov
cirkus, zato jo je direktor podil s predstave, a
se je vsakič vrnila. Na
koncu je direktor dal

NOVICE Z DUPLICE

kaj počilo in
direktor jo je
spet
spodil.
Ob predstavi
smo se zelo
nasmejali
in
se
čudili
njihovim
spretnostim. Za boljše
vzdušje je direktor zaigral na harmoniko, ki

je visela z stropa. Ta
dogodek si bomo za
vselej zapomnili, saj
smo se ob njem zelo
zabavali.
Jerca Pirš Škoberne,
7. a
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Ana Jaklič: Ura

»Ura tika taka,

Ura tika taka,
čas beži.
Nihče se ne zmeni,
da čas tako hitro hiti.

čas beži.

Vsi so zadovoljni,
pri mizi sede,
ob dobri hrani
se vesele.

Govorijo o različnih stvareh,
ura pa odbije že kar deset.

Nihče se ne zmeni,
da čas tako hitro hiti.«

Hitro stečejo,
si zobke umijejo,
se pokrijejo
in že polete,
tja, kjer pravljični junaki žive.
Ana Jaklič, 5. a
(mentorica: Vanja Hočevar)

Maj Novak: Račka
Bila nekoč je račkica,
rumena, bela in puhasta.
Živela je v starem hlevu,
na kmetiji nekje na Bledu.

Žan Pečan, 9. a
(mentorica:
Irena Zagožen)

Imela je prijatelje,
rumene in bele račkice.
Bile vse tako so lepe,
kakor račka sredi smreke.
Maj Novak, 6. a
(mentorica: Mojca F. Lukežič)

Maj Novak: Metulj
Zdaj sem metulj in poletim.

Luka Dolinšek, 5. a

Rad bi imel sanje,
in sanjal da drhtim.
In ker so sanje super, sem se zaljubil vanje.
Rad bi videl pretekla poletja
in njen lanski krik.
Rad bi videl pesem petja
in njen nežen dotik.
Maj Novak, 6. a (mentorica: Mojca F. Lukežič)

Kseniia Votiakova, 5. c
(mentorica: Irena Zagožen)
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BUDNARJEVA DOMAČIJA
»Tako so se
imeli učenci 3.
razredov na
naravoslovnem
dnevu 20. 2.
2016 na
Budnarjevi
domačiji.«

Pred šolo smo se zbrali
ob 8.10 uri. Nato smo
odšli v razred. Učiteljica nam je razložila, kako bo potekal naravoslovni dan. Ob 8.30
smo se odpravili proti

zunanjost hiše, potem
še prostor, kjer so bile
nekoč slovenske krave,
imenovane cike. Ogledali smo si tudi prostor, kjer so bile še
krave iz drugih držav.

avtobusni postaji. Tam
smo se ob 8.45 odpravili v Zgornje Palovče.

Gregor nam je pokazal
plug.

Tam nas je pred vrati
Budnarjeve domačije
čakal vodič Gregor.
Skupaj smo si ogledali
črno kuhinjo. Gregor
nam je pokazal nekaj

Po ogledu smo se povzpeli na manjši hrib
zraven domačije. Vrnili
smo se v črno kuhinjo,
kjer smo počakali drugo skupino učencev, ki
je končala s peko kru-

predmetov, kot so na
primer lopar, kladivo,
burkle in druge stvari.
Nato smo si ogledali

ha. Nato se je naša
skupina v glavnem prostoru pripravila za peko
kruha.

Vsak učenec je dobil
posodo, v kateri smo
mesili testo za kruh.
Testo smo pripravili
tako, da smo zmešali
3 žlice moke in ščepec soli. Gospa Irena
nam je v posodo nalila pripravo iz kvasa,
mleka in vode. Zgnetli smo testo ter oblikovali žemljice in kajzarice.
Gospodinja
Olga jih je namazala
z jajcem in dala peči
v krušno peč.
Medtem ko so se
žemljice pekle, smo
odšli na krajši sprehod po zasneženih
Palovčah. Ko smo se
vrnili, smo pomalicali,
nato pa se še malo
razgledali po okolici.
Potem smo se vrnili v
hišo, kjer so nas čakale sveže pečene
žemljice, ki smo jih
pojedli na ganku. Počasi smo se z učenci,
ki so bili polni vtisov,
vrnili na avtobus, ki
nas je odpeljal domov.
Evelin Flis, 3. c
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Kmetija pod skalo
Pred davnimi časi je pod veliko skalo stala kmetija. Na tej kmetiji so prebivali
gospodar, njegova žena, sedem otrok, trije prašički, devet kokoši, sedem krav
in trije biki. Gospodarja je skrbelo, ker je že nekaj dni in noči močno deževalo.
Bal se je, da bi se zemlja preveč zrahljala in bi skala zgrmela na hišo.
Nekega večera, ko je šla že vsa družina spat, je gospodarja zbudil hrup. Skočil
je iz postelje, šel je ven pogledat, kaj se dogaja.
Ponoči se je sprožil majhen plaz, ki je skalo že malo premaknil. Ko se je zjutraj
gospodar zbudil, je videl, da je pol hiše zasute s skalami. Na mestu, kjer je bila
največja skala, je zagledal lepega konja. Konj se je pri premikanju skal končno
rešil iz kotanje. Bil je zelo hvaležen gospodarju, saj je mislil, da ga je rešil on. V
zahvalo mu je konj ponudil, naj si izbere tri želje. Gospodarjeva prva želja je

»Konj je
mislil, da ga
je rešil
gospodar
kmetije,

bila, da ne bi bil nikoli lačen, druga, da ne bi bil nikoli žejen, in tretja, da njegovi kmetiji nikoli več ne bi grozile skale.

zato mu je

Zjutraj ob zori je svojim trem sinovom povedal, katere tri želje si je izbral. Tudi

si izbere tri

sinovi so se strinjali z njegovimi željami in vsi skupaj so srečno in veselo živeli
do konca svojih dni.

želje.«

Max Kotnik Kranjec, 5. b (mentorica: Vanja Hočevar)

ponudil, naj

STRAN 20

VIKEND ŠOLA 2016

»Četrta vikend
šola«

V petek in soboto, 4. in
5. marca 2016, je na
naši šoli že četrtič potekala »Vikend šola«.
Pod mentorstvom Polone Mežnar in Helene
Sternad

da lahko v družbi prijateljev noč preživimo
kar v šoli.

smo se
imeli
nadarjeni učenci 7., 8.
in
9.
razredov
možnost
udeležiti

Janja Železnikar iz
Medobčinskega muzeja
Kamnik, ki nas
je seznanila s
tem, kako poteka delo v muzeju.
Izmenjaje
smo nato sodelovali na kemij-

različnih
delavnic,
ki
so jih za
nas
pripravili
bivši
učenci OŠ Marije Vere.
Prav poseben čar pa
ima zagotovo tudi to,

Udeleženci smo se
zbrali v petkovih popoldanskih urah. Vse skupaj nas je že pričakala

ski delavnici, ki
sta jo za nas
pripravila Tjaša
Koželj in Benjamin Bergant, in
mikrobiološki
delavnici, ki jo
je vodil Andraž Dolar.

Seveda smo si privoščili
tudi
okusno
večerjo, ki nas je napolnila s potrebno
energijo. V večernih
urah pa se nam je
pridružila Živa Makar
iz Bioexa. S seboj je
pripeljala mali živalski

vrt eksotičnih živali,
ki smo si jih lahko ogledali in jih
tudi pobožali.
Odpravili smo se
v knjižnico, kjer
smo se do poznih ur zabavali
ob
družabnih
igrah, nato pa
končno le zaspali.
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Sobotno jutro smo, kot se tudi
spodobi, začeli z zajtrkom. Kdor
je želel, se je kasneje lahko razgibal ob zdravi jutranji telovadbi
pod vodstvom mentoric. Na obisk
so prišli tudi trije izkušeni kamniški taborniki, ki so nam pripravili
zanimiv orientacijski tek. Ker nam
vreme na žalost ni bilo najbolj naklonjeno, smo ga izvedli kar v šoli.
Seznanili smo se z Morsejevo
abecedo, izvedeli pa smo tudi nekaj osnovnih podatkov glede taborništva.
Hvala vsem izvajalcem delavnic,
ki so si za nas vzeli čas in nam
popestrili program! Neizmerno smo uživali in upamo, da bomo imeli v prihodnje
zopet možnost za udeležbo na takih ali podobnih akcijah.
Maja Strle, 9. a

Taja Korošec, 6. b (mentorica: Irena Zagožen)

»Prav poseben
čar pa ima
zagotovo tudi
to, da lahko v
družbi
prijateljev noč
preživimo kar
v šoli.«

STRAN 22

RAZISKOVALNA DEJAVNOST NA
OŠ MARIJE VERE
V četrtek, 31. 3. 2016, je na OŠ Dob pri
Domžalah potekalo 15. regijsko srečanje
mladih
raziskovalcev
osnovnošolcev
domžalsko-kamniškega območja za šolsko leto 2015/2016. Udeležili so se ga
tudi učenci naše šole in uspešno predstavili svoje raziskovalne naloge.
Naša učenca Matej Hrovat in Urban Mežnar (9. b) sta se uvrstila na državno raven, kjer sta na 50. jubilejnem srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji Zveze za tehnično kulturo Slovenije, ki je potekalo v ponedeljek, 16. maja 2016 ,v Murski Soboti zablestela v zlatu in srebru.
Naslov: Upogljivi telefon MH V1
ZLATO priznanje
Področje: elektrotehnika in elektronika
Avtor: Matej Hrovat, 9. b
Želel sem raziskati, kakšna je praktična uporaba

Matej: »Če te
raziskovalno
delo zanima, se
boš trudil, da
nalogo
dokončaš in jo
izpopolniš do
perfekcije.«

upogljivega telefona in razvitost tehnologije, zmožnosti proizvodnje takšnega telefona.
Zanimalo me je, kaj si drugi ljudje mislijo o telefonu,
ki je upogljiv, ali je tak telefon boljši zaradi tega, ker

se težje poškoduje? Ugotovil sem, da je proizvodnja takega telefona glede
na trenutno tehnologijo mogoča, vendar bi imel upogljiv telefon tudi nekaj
pomanjkljivosti, največja je kapaciteta baterije. Baterija bi bila namreč zelo
majhna in ne bi zdržala dolgo.
Ugotovil sem, da bi bil upogljiv telefon bolj praktičen od navadnega pametnega telefona, da bi bil bolj trpežen ter da bi bila razvoj in proizvodnja takega telefona veliko dražja, kot pri navadnem pametnem telefonu.
Moje mnenje o raziskovanju v osnovni šoli je, da če si izbereš dobro temo in dober naslov, ki te zanimata, te bo tudi ustvarjanje naloge oziroma raziskovanje zanimalo in se boš trudil, da nalogo dokončaš in jo izpopolniš do perfekcije.
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Naslov: Mobilna konstrukcija za pokriti olimpijski bazen
Področje: arhitektura in gradbeništvo

Urban:

SREBRNO priznanje

»Moj

Avtor: Urban Mežnar, 9. b

koncept bi

Mentorica: mag. Polona Mežnar

omogočal

Z raziskavo sem želel ugotoviti. ali bi lahko izde-

boljše

lal mobilno konstrukcijo, ki bi izboljšala slabosti
»balona«, ki je trenutno ena najpogosteje uporabljenih metod pokrivanja bazena. Slabosti so
velika potrata energije, slabše počutje uporabnikov in še nekatere druge. Balon potrebuje tudi
stalno zračenje in napihovanje tako podnevi kot

prezračevan
je, bil bi
veliko bolj
energetsko

varčen in
ponoči. Zato sem načrtoval trdno konstrukcijo z možnostjo odpiranja in zapiranja
stranic za boljše zračenje. Pri načrtovanju sem bil pozoren na to, da je konstrukcija uporabniku
mobilna.
prijazen.«
Ugotovil sem, da bi moj koncept pokritega bazena omogočal veliko boljše prezračevanje, da bi bil veliko bolj energetsko varčen in uporabniku bolj prijazen kot »balon«.
Raziskovanje mi je bilo poučno in zabavno. Tako je bilo, ker sem izbral pravo temo oziroma področje.
Naslov: Lahka in težka kemija
Področje: Pedagogika
Avtorici: Aja Zajc in Maja Strle, 9. a
Mentorica: mag. Polona Mežnar
Z najino raziskovalno nalogo sva želeli izvedeti, kako oziroma na kakšen način razmišljajo sošolci, ko
dobijo priložnost izbirati preizkus znanja iz kemije.
Sestavili sva naloge, ki so se razlikovale v zahtevnosti. Nato sva na listke zapisali različne kombinacije nalog; težje, lažje, več in manj vprašanj oziroma nalog. K sodelovanju sva povabili nekaj sošolk in sošolcev in jim ponudili listke z nalogami ter želeli, da
si izberejo en listek po svoji presoji.
Ugotovili sva, da se sošolci radi odločajo za manj lažjih vprašanj, kar kaže na to, da si
želijo doseči uspeh po najkrajši in najmanj zahtevni poti.

Maja in
Aja:
»Sošolci se
radi
odločajo za
manj lažjih
vprašanj.«
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Maja Strle (9. a): Izdelava raziskovalne naloge se mi zdi zanimiva izkušnja. V samem štartu sem bila sicer bolj zainteresirana, a sva s sošolko nalogo vseeno izpeljali do konca. Potrebno se je bilo uskladiti še
z drugimi obveznostmi, tako da nama je včasih primanjkovalo prostega časa. Zadovoljna sem z najinim končnim izdelkom, nekoliko manj
pa z ocenami komisije. Po vsej verjetnosti se bom kakšnega takega
ali podobnega projekta tudi v bodoče lotila.
Aja Zajc (9. a): Raziskovati je bilo zelo zanimivo. Z Majo Strle sva izdelali nalogo o tem, kako najini sošolci razmišljajo ob izbiranju vprašanj za preverjanje. V nadalje bom še z veseljem raziskovala, saj me
veseli iskati nove rešitve za probleme, hkrati pa je zelo poučno.

Žan: »Zanima
me, koliko ljudi
v Kamniku jé
zdravo ekološko

Naslov: Eko dober tek v Kamniku
Področje: interdisciplinarno področje (ekologija/gospodinjstvo)
Avtor: Žan Pečan, 9. a
Mentorica: mag. Polona Mežnar

oz. organsko
hrano.«

Eva in Saša:
»Na splošno
dobro poznamo
nemške
popačenke in jih
uporabljamo v
vsakdanjem
življenju.«

S to raziskovalno nalogo bi rad izvedel in mogoče tudi na
kakšni ravni dokazal, koliko ljudi v Kamniku je zdravo
ekološko oziroma organsko hrano.

Naslov: Ne me farbat
Področje: nemščina

Avtor: Eva Budja in Saša Zabrič, 9. a
Mentorica: Edita Gavranovič
Za najino raziskovalno nalogo sva želeli ugotoviti pomen nemških popačenk, poznavanje ter pogostost uporabe v slovenskem jeziku med različnimi generacijami.
Ugotovili sva, da na splošno dobro poznamo nemške popačenke in jih redno uporabljamo v vsakdanjem življenju. To je seveda odvisno od generacije.
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Eva in Saša (9. a):
To leto sva se odločili, da bova naredili raziskovalno nalogo. In sva tudi jo.
To je bilo za naju nekaj povsem novega, saj še nikoli nisva počeli česa podobnega. Ker nisva točno vedeli, kako to delo poteka, je bil za naju začetek
težak, vendar sva se kmalu znašli ob pomoči mentoric. Delo je kmalu postalo izredno zabavno in poučno, saj sva se ob samem delu veliko naučili tudi
sami in pridobili nekaj izkušenj. Ob izdelavi anket in anketiranju učencev,
staršev in starih staršev sva se počutili kot »pravi novinarki«. Zelo sva jim
hvaležni, da so si vzeli čas, izpolnili anketo in pripomogli k nastanku najine
raziskovalne naloge. Vanjo sva vložili veliko truda in dela, kar se je razvidelo na samem končnem izdelku. Čeprav se z njo nisva uvrstili na državno raven, sva nanjo izredno ponosni in se počutiva zmagovalki že s tem, da nama jo je uspelo narediti »tako kot se za gre«. Če se vam kdaj ponudi taka
priložnost, jo zagrabite in se odpravite novim izzivom naproti.
Naslov: Igre naših dedkov in babic »po moje«

Podroičje: etnologija
Avtor: Natalija Močnik
Mentorica: Vanja Hočevar

Zanimalo me je, ali otroci poznajo sploh katero od starih iger iz
okolice Kamnika. Najprej sem o tem povprašala mojo babico
Venčeslavo Močnik. Povedala mi je nekaj iger, ki so se jih igrali kot otroci, jaz pa sem Natalija:
izbrala tri, jih zapisala in iz njih sestavila novo sodobno igro ter vse igre naučila otroke
»Otroci
iz OFS Verine zvezdice
poznajo stare
Raziskava je pokazala, da otroci poznajo stare igre, nekateri tudi v drugačni različici.
Presenečena sem bila tudi pri sošolkah, ki so poznale večino starejših iger ali pa so igre, nekateri
vsaj slišale zanje, saj zdaj današnja mladina bolj uporablja družabna omrežja ali pa se tudi v
ukvarja z različnimi športi ali inštrumenti. Od njih sem pričakovala več neznanja. Izvedrugačni
dela sem tudi, da veliko otrok pozna stare igre od starih staršev in zaradi folklorne
različici.«
dejavnosti na šoli, s tem pa se ljudsko izročilo prenaša naprej.
Moji vtisi s predstavitve naloge mi bodo ostali v spominu, saj je bilo zelo
poučno in zanimivo. Z raziskovanjem bom nadaljevala tudi naslednje šolsko leto, saj me to veseli, poleg tega pridobiš veliko znanja.

STRAN 26

Dženisa:
»Meni je bilo
zelo všeč in bi
rada, da bi
imeli še enkrat
pravljično
noč.«

PRAVLJIČNE NOČI ZA 4. RAZREDE
Letos smo imeli pravljično noč v 4. a razredu. Ko smo že vsi prišli, nam je knjižničarka
brala zelo lepe zgodbe
in potem smo si šli
umit zobe, nato smo
gledali film in hodili po
celi šoli.
Šli smo v klet, kjer smo
bili brez luči, zato smo
vsi kričali. Za večerjo
so bile hrenovke in palačinke, nato pa smo šli
nazaj gledat film.

še enkrat pravljično
noč.
Dženisa
4. a

Dizdarević,

Ko smo se zjutraj zbudili ob 8.00 uri, smo
imeli zajtrk, potem
smo se vrnili v knjižnico in nato odšli domov.
Meni je bilo zelo všeč
in bi rada, da bi imeli
Najbolj všeč mi je bilo to, ko smo gledali
film Pes na igrišču, in
ko smo izdelovali kozarce.
Nevena
4. c
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Kratkodlački
Za devetimi planeti od sonca in za tisočimi zvezdami je bil nekoč majhen roza planet
z modrimi črtami. Na tem planetu, z imenom Kratkodlak, so živeli Kratkodlački. To so
bila bitja, ki so imela štiri roke, dve glavi in kosmato telo. Iz spodnjega dela telesa pa »Kratkodlački
so kukale tri noge. Vsaka glava je imela dva para oči in pet nosov. Živeli so v hišah,
so se veselili
ki so spominjale na piramide.
vsakega
Kradkodlački so se veselili vsakega novega dne. Živeli so srečno, v slogi in prijateljstvu. Imeli so veliko časa drug za drugega in vsega je bilo dovolj. Nekega jutra pa je novega dne.
iz sosednjega planeta Hudoba priletela zlobna čarovnica, ki ni marala Krakodlačkov, Živeli so
ker so bili vedno tako dobrovoljni. Zato je vse Kradkodlačke začarala v kamne. Le
srečno, v slogi
Kradkodlaček Binček, ki je bil v tem času na poletu po vesolju, je ostal živ. Ko se je
vrnil, je zagledal okamenele prijatelje in sorodnike. Ni vedel, kaj naj stori. Nato pa se in
je spomnil stare vile, ki je živela sedem planetov stran. Odločil se je, da jo obišče in prijateljstvu.«
prosi za pomoč. Pohitel je v svoj leteči računalnik, vtipkal ime planeta in kot blisk je
že letel med zvezdami. V času, ko se je planet Kratkodlak dvanajstkrat obrnil okoli
svoje osi, je bil Binček pri stari vili.
Vila ga je lepo povabila v svoje domovanje. Ponudila mu je zvezdni sok. Binček ji je
razložil svojo težavo in stara vila ga je z zanimanjem poslušala. Po končanem pripovedovanju je presodila, da bo najbolje, če si vse skupaj ogleda. Skupaj sta se vkrcala na leteči računalnik in odletela na Kratkodlaka. Vila se je na lastne oči prepričala,
da je Binčkova zgodba resnična. Še preden sta pristala, je iz svoje torbice potegnila
dva prstana. Enega je dala Binčku, drugega pa je obdržala zase. Nadela sta si ju. Vila je pojasnila Binčku, da
ju prstan varuje pred čarovnico, ki je že opazila pristanek računalnika. To jo je razjezilo, zato je pohitela tja.
Tudi Binčka in vilo je hotela začarati, a ji ni uspelo, saj
sta ju zaščitila prstana. Vila je uporabila čudežno palico
in spremenila čarovnico v prah. Z Binčkom sta pobrala
prah in ga razpihala po celem planetu, njegovi prijatelji
in sorodniki pa so spet oživeli.
Skupaj so pripravili veliko slavje in se zabavali celih dvanajst obratov planeta Katkodlak. Vila se je morala vrniti
domov, Kratkodlački pa so srečno živeli do konca svojih
dni.
Vita Pestotnik, 5. c
Katarina Trobevšek, 9. b
(mentorica: Irena Zagožen)
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Tijana
Milošević, 6. a
(odbojka):
»Nikoli ni
dolgčas, zelo se
zabavam, ker

je to zabaven
šport. Dobro je
tudi to, ker ne
dela vsak sam,
poleg tega mi
je všeč, da so z
nami tudi
starejše
učenke.«

ODPRTA VRATA NA OŠ MARIJE VERE
Na Osnovni šoli
Marije Vere je 4. 2.
2016 potekal DAN
ODPRTIH
VRAT
ŠOLE. Na šoli so
potekale različne
delavnice, namenjene tako otrokom kot staršem.
Tako na razredni
kot tudi predmetni
stopnji je bilo res
pestro in zabavno. Po
končanih delavnicah pa
je bila v knjižnici prireditev ob zaključku družinske bralne značke in
bralne značke za učence 5. razreda.

svojimi starši poizkusili
v likovni tehniki monotipiji in s skupnimi
močmi pod budnim
očesom Mance Griljc in
Tanje Zupanc ustvarili
svoje
spomladanske
izdelke.
Drugi razredi so izdelovali vetrnice, 3. so se
odpravili kar na športni
dan na grad Zaprice, v
4. razredih pa so spoznavali poklice svojih
staršev. Tako so lahko
slišali, kakšno je delo

Prvi razredi so se zabavali in se staršem predstavili preko različnih
iger, nekateri prvošolčki pa so se skupaj s
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gasilcev, mizarjev, trenerjev košarke, defektologov … V 4. a so se
podrobneje seznanili s
poklicem ekonomista in
kako upravljati z denarjem. Spoznali so
tudi različne denarne
valute iz različnih držav.
Petošolci so se s svojimi starši zabavali pri
izdelavi zmajev. Nato
so jih tudi lepo okrasili
in upali, da bo njihov
zmaj poletel čim višje.
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Na predmetni stopnji
so potekale različne
delavnice, ki so se jih
udeležile manjše skupine otrok od 6. do 9.
razreda. Da je lahko
matematika zabavna,
so učeni spoznali na

Na improvizacijski delavnici so se učenci še posebej zabavali. Učili so se
osnov improvizacije, ki
zahtevajo precej koncentracije. Podobno ustvarjalno in polno smeha je
bilo tudi na Pripovedoval-

delavnici
Tekmujmo
matematično in na delavnici
Geometrijska
telesa, kjer jih učiteljica ni mučila z matematiko, ampak s striže-

ski delavnici, kjer so morali učenci prikazati čustva in se igrali razne igre.
Na delavnici Spoznavamo
Duplico so izdelali igrico
»Moja Duplica« (po vzo-

njem – učenci so izdelali mrežo geometrijskih teles. Na delavnici

ru igre »Moja Slovenija).
Ta družabna igra se navezuje na železniško po-

Dan družabnih iger se
je skupina šestošolcev
zabavala ob igranju
klasičnih
družabnih
iger in pri tem ugotovila, da se lahko v nasprotju z računalniškimi
igricami pri teh igrah v
miru družiš in zabavaš
s svojimi prijatelji ter

vezavo, abroretum, nekdanjo tovarno Stol, reko
Kamniška Bistrica … Pri
tem so se zelo zabavali.
Nič manj zanimivo ni bilo
pri geografiji, kjer so načrtovali geografsko ekskurzijo za naslednje leto,
in na tehnični delavnici,
kjer so izdelali Hanojski

se imaš prav »fajn«.

stolp.

Timsko delo je zahtevala tudi likovna delavnica, kjer so učenci reproducirali sliko francoskega slikarja Matissa –
vsak je narisal košček
slike, potem pa so svoje
slike združili v eno veliko. Kako prepoznati

Lazar Pajić,
9. a (nogomet):
»Vsi soigralci in

nasprotniki so

različne pisave oziroma odlični.«
jih analizirati, je bilo
podano na delavnici
Grafologija, v računalniški učilnici pa smo lahko
videli, kaj vse lahko naredimo pri robotiki – z
računalnikom lahko v
malo napravo vpišeš
ukaze, ta pa si jih zapomni. Robotika ni samo na višjem nivoju, že
učenci 4. razreda lahko
sestavljajo
različne
stvari. Tako je npr. četrtošolcu uspelo izdelati
majhen semafor z delujočimi signalnimi lučmi.

Skupina šestošolcev na
delavnici Dan
družabnih iger: »Všeč
nam je, ker se
sproščeno igramo in
zabavamo in ker ni
starejših učencev.«

STRAN 30

Jan Zemljič, 6. c
(jezikovna
delavnica; peka
mafinov): »Dobro
je, ker spoznaš
nove besede. Všeč

mi je tudi to, da
so z mano moji
prijatelji; tako se
je lažje učiti.«

Tudi na športnem
področju
nismo zaostajali
– imeli smo pravi
odbojkarsko in
nogometno tekmo. Zelo okusno
in sladko pa je
bilo na kuharski
in na jezikoslovnih delavnicah.
Ja, tudi jezikoslovje
se
da
uspešno združiti
s kuhinjo. Ena skupina
jezikoslovcev je imela
čajanko, druga je delala puding in mimogrede še kakšno križanko
v angleškem jeziku,
tretja pa je najprej
prevedla recept za mafine iz nemščine in angleščine v slovenščino,
nato pa jih je še spe-

kla. Vsi so se imeli
»great«. Tudi na španski delavnici so naredili
odličen smuti in kokosove kroglice po navodilih v španščini. Seveda pa je bilo najbolj
okusno v kuharski delavnici, kjer so učenci
spekli mini jabolčne
pite s krhkim
testom, ki
so prijetno
zadišale po
prostoru.
Seveda so
zahtevale
nekaj znanja in truda, verjetno pa ne
bi bilo nič
brez učite-

NOVICE Z DUPLICE

ljice Teje.
Po koncu vseh delavnic
so se učenci in njihovi
starši, ki so opravili
družinsko bralno značko, in učenci 5. razredov, ki so prav tako
opravili bralno značko,
udeležili prireditve v
knjižnici ob zaključku
družinske bralne značke in bralne značke za
petošolce. Obiskala jih
je znana pripovedovalka in pravljičarka Irena
Cerar, ki je otroke in
njihove starše navdušila s pripovedovanjem
Križnikovih pravljic. Ta
prireditev je bila tako
odlična popestritev že
tako pestrega in zanimivega dne (kot češnja
na vrhu torte).
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Tara Čatak, 6. c
(jezikovna
delavnica; peka
mafinov): »Všeč mi
je, da skupaj
sodelujemo, se
družimo in
spoznavamo nove
Celotno novico smo s skupnimi močmi sooblikovali učenci, ki
smo se udeležili novinarske delavnice:
Alexandra Stupar (6. c), Nemanja Kosić (6. c), Jerca
Šarc (7. a), Alisa Flerin (7. b), Marjana Pančur (8. a),
Lana Lunder (8. b) in Tijana Bezovnik (9. a).

besede; nemške in angleške. Zelo
je zanimivo tudi to, da smo
pomešani s starejšimi učenci.«

Neja Marcijan, 6. b (kuharska
delavnica): »Všeč mi je, da lahko
kaj pečemo in da smo vsi zaposleni.
Všeč mi je, da smo dobro
razporejeni in da se zabavamo.
Učiteljica nam je natančno
povedala, kaj moramo narediti in
sedaj vse znam, zato lahko to
naredim tudi sama doma.«

Damir Tiganj, 6. c: »Danes
pečemo mini mafine in jabolčno
Nadarjeni: skupinska reprodukcija francoskega slikarja
Matissa na dnevu odprtih vrat
(mentorica: Irena Zagožen)

pito. Učiteljica nam je vse
podrobno razložila, potem pa
smo lahko začeli peči.«
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GORAN VOJNOVIĆ NA OBISKU V
KNJIŽNICI

Goran
Vojnović: »V
vsaki knjigi je
delček mojega
življenja, vsaka
knjiga je polna
mene, saj

konec koncev
izhajaš iz
sebe.«

V ponedeljek, 4. 4.
2016, nas je na naši
šoli ob zaključku bralne
značke obiskal Goran
Vojnovič,
slovenski
filmski in televizijski
režiser ter scenarist,
pisatelj, pesnik in kolumnist.
Podrobneje
nam je opisal svojo
uspešnico – knjigo Čefurji raus! in povedal
nekaj o svojem življenju, kaj in kako ustvarja.
Rodil se je leta 1980 v

a se je odločil za študij
televizijske in filmske
režije v Ljubljani. Zaupal nam je, da se kot
majhen ni preveč rad
učil in bral. V gimnaziji
je pisal pesmi pred-

mati filme, kot pa pisati scenarije. Do sedaj je posnel dva celovečerna filma in štiri 15-minutne.
Knjiga Čefurji raus! je
bila njegova prva

Ljubljani na Fužinah,
kjer je živel 22 let (od
8. leta naprej). Tam
danes ne živi več, vendar pa živijo njegovi
starši. Kot nam je povedal, najprej ni bil
najbolj prepričan, kaj
bi v življenju rad delal,

vsem za zabavo. Takrat je že izšla njegova
šolska pesniška zbirka,
ki jo je poimenoval kar
»hormonska poezija«.
Pisatelj
je
postal
»naključno«, ne da bi
ga to od vedno veselilo, a ko se je spustil v

uspešnica, za katero
je prejel nagrado Prešernovega
sklada.
Idejo za knjigo je dobil prav v Fužinah,
kjer je takrat živelo
veliko priseljencev iz
Srbije, Bosne. Želel je
opisati takratno situa-

pisanje, je vedel, da je
to to. Piše tudi za časopis – članke, kritike
… Z veseljem piše namreč o različnih stvareh. Povedal nam je
tudi, da je snemanje
filmov zelo naporno in
vanj vloženo veliko ča-

cijo o življenju 17letnih mulcev na Fužinah. Kot pravi sam,
je napisana kot bi jo
pripovedoval prijatelj
na klopci, se pravi
preprosta in razumljiva. V knjigi pa niso
povsem knjižne bese-

sa in truda, čeprav si
je vedno bolj želel sne-

de, temveč se pojavljajo tudi
kletvice.
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Knjiga je bila izredna uspešnica, za kar je dobil še tisti dodatni zagon za pisanje. Ljudje,
ki so živeli tam, so se prepoznali v knjigi, saj je like podzavestno približal realnim (oče je
bil kot oče, mama kot mama ...). Vsa družina, sorodniki, prijatelji so izredno zadovoljni z
njegovim delom in so ga pri vsem podpirali. Njim je tudi posvetil svojo knjigo (»Vsem
mojim«). Pisal jo je približno 1 mesec, saj je imel pred tem že neko podlago – scenarij, ki
pa nikoli ni bil dokončan. Prevedena je v 8 jezikov, med drugim tudi v ruščino, poljščino,
češčino, švedščino … Zanimivo je bilo tudi to, ko nam je povedal, da ga je zadržala policija, ki je mislila, da je dogajanje v knjigi resnično, vendar je bilo v veliko primerih izmišljeno.
Po tej knjigi je posnel tudi film, ki pa nima čisto enake vsebine kot knjiga, saj se mu ni
zdelo »smiselno«, da bi do potankosti obnovili knjigo, ki jo lahko preberemo. Hoteli so
drugačen film – spremembo. Igralce za film je izbral predvsem po občutku, tiste primerne za vlogo, stare približno 17 let. Imeli so avdicije in jih iskali prek oglasov.
Ko smo ga vprašali, kaj bi spremenil glede knjige, je rekel, da je ne bi spreminjal, ve pa,
kaj bi se dalo mogoče spiliti oz. izboljšati. Knjiga je namenjena prav vsem generacijam,
kot se je pošalil: »Od 2. leta, pa vse tja do 99. leta.«
Zaupal pa nam je tudi, da trenutno piše svoj tretji roman, ki bo izšel konec meseca z naslovom Figa, ki govori o ljubezni med tremi generacijami. Pripravlja pa tudi film.
Med vprašanji, ki smo mu jih zastavili je bilo tudi, katero njegovo delo ima najrajši/je najbolj ponosen. Odgovoril nam je naslednje: »To je izredno težko vprašanje. Nekateri rečejo, da kot če bi me vprašali, kateri otrok mi je ljubši, a je seveda to o knjigah lažje reči
kot pa o otrocih. Vedno si bolj v knjigi, ki jo trenutno ustvarjaš, tako da težko rečem, katero moje delo mi je najljubše. V vsaki knjigi je delček mojega življenja, vsaka knjiga je
polna mene, saj konec koncev izhajaš iz sebe. Pišem o
nečem, kar čutim in česar se spomnim«.
Napisal je tudi druga dela; ena izmed njih so: Jugoslavija moja dežela, Piran Pirano … Za svoje knjige pa je
prejel kar nekaj nagrad:


3 vesne (nagrada za montažo, scenarij, glavni
igralec),



- nagrado Prešernovega sklada,



nagrado kresnik in druge.

Bilo nam je v veliko veselje, da smo izvedeli kaj več o tem pisatelju. Je izredno komunikativen, odkrit in zabaven. Sama sicer še nisem prebrala knjige Čefurji raus!, a mislim, da
si jo grem prav zdajle sposodit v knjižnico, saj se mi zdi izredno zanimiva, še posebej sedaj, ko sem pobližje spoznala avtorja. Moram pohiteti, da si je kdo ne izposodi že prej …
Adijo!
Eva Budja, 9. a

STRAN 34

PODELITEV NAGRAD ZA NATEČAJ
»Z DOMIŠLJIJO NA POTEP«
Luka Blaževič je na literarnem natečaju Z domišljijo na potep s
svojo pravljico "Deček in ovčka" po oceni strokovne komisije
dosegel odlično 3. mesto. V sredo, 6. aprila 2016, je bila v
Kulturnem domu v Bevkah prireditev s povezovalci Nino Valič,
Radom Mulejem, Chorchypom in Tjašo Zorc Rupnik. Na njej so
razglasili končne rezultate.
Na začetku prireditve
so otroci Osnovne
šole Bevke zapeli
himno Z domišljijo na
potep. Bilo je enkratno. Nato so na oder

»In končno so
začeli z
razglasitvijo
treh najboljših

ne! Potem pa je sledil
premor. Otroci Osnovne šole Bevke so deklamirali pesem Povodni mož. Za tem pa je

krat niso razglasili
mojega imena. Bil
sem zelo začuden.
Zasedel sem enega
od treh najboljših

prišli voditelji. Začeli
so s podelitvijo nagrad za kategorijo

na vrsto prišla podelitev nagrad za kategorijo dijaki. Za to podelitvijo je prišla na vrsto

vrtci. Otroci vrtcev so
napisali zelo osupljive
pravljice! Nato je prišla
na vrsto podelitev nagrad za otroke predmetne stopnje. Tudi te
pravljice so bile izvrst-

mest. Nato je sledil
premor. In končno so
začeli z razglasitvijo
treh najboljših mest.

kategorija
razredna
stopnja. Srce se mi je
tako rekoč ustavilo.
Voditelji so povedali,
da je to razglasitev nagrad za četrta mesta
razredna stopnja. Ta-

Zasedel
mesto.

mest.

Zasedel sem
tretje
mesto.«
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sem

tretje

Luka Blaževič, 5. c
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Luka Blaževič: Deček in ovčka
Nekoč pred davnimi časi je za devetimi gorami in devetimi vodami živel deček, ki je s
svojimi tremi brati živel v skromni koči. Starša sta umrla in jim zapustila le eno majhno
ovčko. Ovčka jim je dajala le malo volne, s katero so zaslužili le toliko, da so kupili malo
kruha, ki so si ga starejši bratje takoj prilastili in lakomno pojedli. Najmlajši pa je skrivaj
pobiral le drobtinice, ki pa ga niso nasitile. Vsako noč se je lačen in premražen stiskal k
ovčki in jokal. Rad je imel svoje brate, vendar ni razumel, zakaj z njim ne delijo niti koščka kruha. Ovčka ga je tiho grela vsak večer in poslušala njegovo bridko usodo. Smilil
se ji je.
Nekega večera pa je dečka iz sanj prebudil nežen glasek. Bila je ovčka. Začudil se je in
pomencal svoje oči, da bi se prepričal, ali so to le sanje. Rekla mu je: »Dobro poslušaj
vsako mojo besedo. Ob izviru, ki ga boš našel za sedmimi griči, vsako noč točno ob polnoči plešejo svoj vilinski ples drobne vile in objokujejo svojo žalostno usodo. Vsakih deset polnih lun prileti k izviru strašni triglavi zmaj, popije iz njega požirek vode, izvir postane z vsakim požirkom bolj kalen, nato ugrabi eno izmed vil in jo odnese v svoj podzemni grad. Nihče ne ve, kakšna žalostna usoda jih čaka tam. Toda ko bo zmaj odnesel
še zadnjo vilo, bo zlo premagalo dobro. Vzemi ta košček moje volne. Grela te bo, ko te
bo najbolj zeblo. Dajala ti bo pogum, ko te bo najbolj strah. Ko pa boš srečal zmaja, si jo
trikrat ovij okrog palca na roki pa boš vedel, kako ravnati. Usoda dobrih vil in dobrega
na svetu je sedaj v tvojih rokah.«
Deček si je zapomnil sleherno besedo. Čeprav je bil še majhen, je še predobro razumel
pomen ovčkinih besed. Bos in pogumnega srca se je podal na pot. Hodil je dvanajst dni
in dvanajst noči. Moč so mu dajale sladke gozdne jagode in maline, žejo pa mu je blažila
bistra studenčnica. Zadnja noč je bila temna, pot skozi gozd pa skrivnostna in neznana.
Postajalo ga je strah. Spomnil se je ovčkine volne, segel je v žep, toda volne ni bilo
nikjer več. Izgubil jo je, saj je imel raztrgane žepe. Počutil se je nemočnega. Stisnil se je
k deblu starega hrasta in začel neutolažljivo jokati. Naenkrat je začutil, da ga nekdo nežno boža. Pogledal je navzgor. Stari mogočni hrast mu je dejal: »Deček, obriši si svoje
bridke solze, spočij se in naspi, kajti jutri boš odločal o usodi dobrega na svetu. Ob polnoči bo luna spet zasijala v polnem sijaju in zmaj se bo spet prikazal ob izviru. Spet si bo
prilastil eno od vil in skalil bistrino izvira. Le ti si tisti, ki lahko spremeniš zlo usodo. Si
dobrega srca, zato verjamem, da bo tvoja dobrota prerasla v pogum, ki ga boš potreboval.« Hrast ga je spet pobožal s svojimi nežnimi vejami in ga stisnil v svoje zavetje.

Zjutraj ga je zbudilo petje drobnih ptičic. Pomencal si je oči, se toplo zahvalil hrastu in se
odpravil na pot. Dolgo je hodil, preden je prispel do izvira. Ura se je bližala polnoči. Skril
se je za star leskov grm in čakal. Prišle so vile, ki so sijale v taki lepoti, ki je nikoli še ni
videl. Njihovi obrazi so bili mili in žalostni. Deček je vedel, zakaj. Takrat se je spomnil
hrastovih besed, namreč današnja noč je bila spet ena od tistih.
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»Deček in
bratje niso
mogli verjeti

svojim očem.
Toliko ovčic,
toliko volne,
toliko kruha.«

Bližala se je polna luna. Zmrazilo ga je po telesu, zato je segel v žep, da bi si
ogrel roke. Toda glej – žepi so bili zašiti, v njih pa košček volne, ki mu ga je
dala njegova ovčka. Postalo mu je toplo pri srcu, ko se je spomnil nanjo in na
stari hrast, ki ga je tako lepo uspaval in mu pomagal, da je dobil košček volne nazaj.
Kar naenkrat pa se je zabliskalo in zagrmelo. Zaslišalo se je strašno rjovenje
in prhutanje kril. Zmajev ogenj je švigal čez celo nebo. Vilam je zaledenela
kri po žilah. Deček si je hitro trikrat ovil volno okrog palca na roki. Veje leskovega grma so se spremenile v dolge in ostre meče. Triglavi zmaj se je bližal,
da bi spet pil iz izvira in si prilastil eno od vil. Njegove oči so zlovešče ugledale dečka in jezen je poletel proti njemu. Deček pa je zavihtel meče v obeh
rokah in se z nenavadno lahkoto spopadel s pošastjo. Boj je bil srdit in pošasten. Zmaj je bil premagan in se je v trenutku spremenil v pepel, ki ga je veter raznesel po nebu. Meči so se spremenili nazaj v leskove veje. Vile, ki so
trpele svojo žalostno usodo v podzemlju, pa so se v trenutku žive in nepoškodovane vrnile nazaj k izviru. Izvir se je ponovno zbistril. Vile niso mogle
verjeti svojim očem. Majhen in suhljat deček je premagal strašnega zmaja, ki
je krojil njihovo usodo in usodo sveta. Bile so mu
zelo hvaležne. Hotele so ga bogato poplačati. Toda deček, ki je še vedno stiskal košček volne svoje ovčice v roki, si je želel le domov. Vile so mu
željo v trenutku izpolnile in že je bil pri svoji ovčici. Toda tam ni bila le njegova ovčica. V hlevu je
bilo polno ovčic; belih, črnih, črno-belih …
Deček in njegovi bratje niso mogli verjeti svojim
očem. Toliko ovčic, toliko volne, toliko kruha. Nič
več ne bodo lačni. Sreča je bila neizmerna. Postali so prijatelji med seboj. Deček ni več iskal
drobtinic, le vsak večer se je vračal v hlev k svoji
ovčki in se stiskal k njej. Tudi solz mu ni bilo treba več prelivati.
Luka Blaževič, 5. c
(mentorica: Vanja Hočevar)

Hana Cedilnik, 5. a
(mentorica: Irena Zagožen)
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Koliko domišljije in idej se lahko poraja v otroških glavah pa so dokazali tudi
učenci 2. b razreda, ki so se poigrali z besedami in napisali nekaj pesmic.

Zala Gale: Matija

Zala Mihelič: Zala tamala

Matija je Matija,

Zala tamala na štoru sedi

ki žogo rad nabija, visoko do neba.

pa fikce moli.

Ptičke sliši,

Pa skoči v vodo in se potopi.

pa ga strese, mi pa se smejimo, ha.

Potem pa iz vode prst pomoli.

Matija se jezi,

Potem pa z nogo vse poškropi.

da vsi se ustrašimo, ker močen je za tri.

Pa je pridna ta Zala?

Vsi mu figce kažemo,

Vsak dan si skrbno umije zobe,

vsi se mu smejimo,

da mami poljubček in reče – hvala mami za vse!

potem še bolj se razjezi.
Vsi se sprašujemo,

Mark Vuga: Andrej gre naprej

kaj mu je,

Andrej gre naprej

kaj mu je?

in to rima se zdej,

Nato vsi se skrijemo.

Ker ti mi povej,

Matija, poišči nas, gremo!

kaj rima se zdej?
Rima se zdej:

Nik Vučko: Jaz sem Nik

Andrej gre naprej.

Jaz sem Nik,

Andrej, ti mi povej,

ti pa ne,

ti greš res naprej?

jaz mam sestro,

Jaz grem res naprej!

ti pa ne,
jaz mam bombone,

Manca Majdič Vrhunec:

ti pa ne!

Prijateljice

Potem me napade slon

Moje prijateljice so mi všeč,

in vzame mi bombon.

ker smo se zbližale.

Bombon se mu zasmili, joj.

Nikoli se nismo kregale,

Potem spusti ga

na taboru smo si malce nagajale.

in moj bombonček je spet moj.

Zmišljevale smo si plese vse,
vse smo se strinjale.

Mentorica: Tanja Štiglic

Smo plesale Nosa-nosa,
na koncu pa bila sem bosa.
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TURISTIČNA NALOGA: MARIJA VERA
OB ZELENI KAMNIŠKI BISTRICI
Naslov: Dogodivščine Marije Vere ob zeleni Kamniški Bistrici

»Celo šolsko
leto smo
pridno pisali
nalogo in jo
združili v dober
projekt, ki je
vključeval pot
ob Kamniški
Bistrici.«

SREBRNO priznanje
Avtorji:


9. a: Žan Pečan, Maja Strle, Manuela Vanessa Reid,



8. a: Maja Berlisk, Tjaša Čirović,

7. a: Jaka Hace, Jaka Semprimožnik, Jerca Pirš Škoberne.
Mentorica: mag. Polona Mežnar


Turistični produkt »Dogodivščine Marije Vere ob zeleni Kamniški Bistrici«
predstavlja sprehod ob reki Kamniški Bistrici od Arboretuma Volčji Potok do
igrišča na Duplici v družbi z znano slovensko igralko Marijo Vero. Na igrišču
na Duplici se bodo družinski člani pomerili v Zelenih družabnih igrah, ki vključujejo nekaj znanih Kamničanov in kamniških značilnosti. Tako bomo staršem
in otrokom preko igre in zabave približali mesto Kamnik. Naša želja je, da se
udeleženci našega turističnega dogodka še kdaj vrnejo in raziščejo lepote in
zanimivosti našega mesta.

Celo šolsko leto smo
pridno pisali nalogo in
jo
združili v
dober

smo jo oddali, so nas
povabili, da jo predstavimo še drugim ljudem
v Mercatorju. Ko smo
prišli v Mercator center
smo pripravili stojnico,

hotelo izvedeti podrobnosti naše naloge, saj
jih je pritegnila okrašenost stojnice, naslov,
žganci z ocvirki in kislo
mleko. Mamut je bil

projekt,
ki je
vključeval
pot
ob
Kamniški

voditelj nas je poklical
in začeli smo s predstavljanjem naše naloge. Bilo je še nekaj
drugih šol, ki so z nami
predstavljale svoje naloge. Na stojnici smo
imeli: naš naslov, igro
mamuta, našo nalogo,

naša
znamenitost,
hkrati pa tudi igra, s
katero so se otroci preizkusili v metanju krogov v mamuta. Vsak
od otrok, ki je predstavljal turistično nalogo, je odšel po drugih
stojnicah in se pozani-

Bistrici. Ko

žgance z ocvirki in kislo
mleko. Veliko ljudi je

mal, kaj predstavljajo
drugod.
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Kasneje je potekal kviz vprašanj iz vsake stojnice. Na koncu pa je bila podelitev
priznanj in vsaka šola je dobila Mercatorjevo vrečko. Mi smo osvojili srebrno pri- »Ta dan je
znanje in bili veseli z doseženim rezultatom in majhnimi darilci, ki so nas čakali v
bila čudovita
vrečki. Ta dan je bil čudovita izkušnja.
izkušnja.«
Jerca Pirš Škoberne, 7. a

Mentorica: Manca Griljc: Bine Remic in

Martin Šarec (1. a)
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USTVARIMO ŠE BOLJŠI JUTRI
Naši učenci so sodelovali na natečaju Evropa v šoli,
ki je imel letos tematiko »Ustvarimo še boljši jutri.

Eva Budja: Bodimo človeški
Prav vsi lahko ustvarimo in pripomoremo k še boljšemu
jutri. Jaz, ti – ja, ti! Mi vsi! Vsak človek bi lahko pripomogel k delčku dobrega dejanja in če za spremembo ne bi
mislil samo nase in na svoje dobro, temveč tudi na druge,
bi bil svet mnogo lepši.

Kaja Rihar, 9. b
(mentorica:
Irena Zagožen)

»Če bi vsi
razmišljali s
kančkom
razuma v sebi
in želeli, da bi
na svetu vladal

mir, ne bi
prišlo do
konfliktov,
vojn, v katerih
se je prelilo
veliko krvi,
trpljenja in
bolečine.«

Če bi vsi razmišljali s kančkom razuma v sebi in želeli, da
bi na svetu vladal mir, ne bi prišlo do konfliktov, vojn, v
katerih se je prelilo veliko krvi, trpljenja in bolečine. Čemu? Vse to zaradi nepotrebnih konfliktov, zemlje? Da se pokažejo, kdo je močnejši? No, veliko ima
pri tem sama politika. Potem pa je tu tudi revščina – stvar, ki se ti lahko zgodi
tako rekoč »čez noč«. Ostaneš brez službe, ti primanjkuje denarja … Relativne revščine se ne bomo nikoli znebili. Vedno bodo bogati in revni ljudje; neenakosti že zaradi različnih mnenj, misli, pogledov, znanja. Za izkoreninjenje
revščine pa bi se dalo naredi kar nekaj stvari. Mislim, da nikoli ne bomo tako
enotni, da bi se izognili revščini, a veliko lahko pripomoremo k temu, da se
vsaj zmanjša. Manj je več. Podpiranje brezplačne prehrane v šolah, več možnosti za zaposlitve – več delovnih mest, večja gospodarska rast, ustrezno plačilo za delo, solidarnost, padanje cen, višje plače, sredstva, namenjena tistim,
ki jih resnično najbolj potrebujejo … To je le nekaj od stvari, ki bi vsaj malo
pripomogle k zmanjšanju revščine. Ko smo ravno pri ustreznih plačilih za delo,
ki ga opravlja posamezen človek ali skupina ljudi, se sprašujem, kaj bodo milijoni evrov politikom, ki samo sedijo v svojih pisarnah, državi obljubljajo nebesa, a nič od tega ne izpolnijo. Kaj pa narod? Strada, medtem ko se oni kopajo
v denarju. Več denarja bi po mojem mnenju morali dobiti delavci, ki garajo
tudi ob vikendih, v vseh vremenskih razmerah, v vseh okoliščinah. Dobijo minimalno plačo, okoli 572 evrov! Ravno toliko, da zadovoljijo svoje potrebe, kaj
šele da bi si privoščili kaj več. Plačilo za delo bi namreč moralo biti dovolj visoko, da vsakomur omogoči dostojno življenje in ne zgolj zadovolji najnujnejše potrebe. Verjetno je nekaj odvisno tudi od izobrazbe človeka. Danes je
svet obrnjen na glavo. Če bi si vsi pomagali, bili solidarni, ohranjali mir v svetu, imeli pred sabo lepo, svetlo prihodnost, ki bi bila cilj vsakega človeka in na
sploh vseh, bi bil takrat svet popoln. Brez vojn, lakote, nepomembnih večjih
prepirov ... Vendar je to tako rekoč misija nemogoče, saj smo si ljudje preveč
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različni.
V Sloveniji imamo kar nekaj dobrodelnih organizacij za pomoč revnim (Humana, Karitas, Rdeči križ ...), veliko prireditev v dobrodelne namene, zbere se veliko denarja,
spet pa je tu vprašanje, če ta denar res pride v enaki vsoti na želeno mesto (ne govorim samo za Slovenijo). Nisem prepričana v to. Pa vi? Veliko denarja »pokradejo«.
Kdo? Res ne bi vedela, vem le, da to ni prav. Jaz bi denar osebno nesla revežem,
tistim, ki bi jih videla na lastne oči, da potrebujejo pomoč. Spijo na ulicah, so resnično
podhranjeni itd. Čeprav večina tistih, ki res potrebuje pomoč, ne govori o tem, ne pro-

»Jaz bi
denar
osebno
nesla
revežem ...«

sijo in se ne izpostavljajo. Tisti, ki pa prosijo na vsakem vogalu in se nastavljajo, kako
ubogi so ..., no, to je pa že druga zgodba. Ko smo že pri tem, naj povem še, da tisti
zelo bogati ne prispevajo kaj dosti denarja za revne, saj ne vedo, kako se počutijo revnejši in se s tem ne ubadajo.
Vendar, dragi ljudje, kaj pa solidarnost, pomoč, sodelovanje?! Denar sveta vladar, kot
pravijo. Vendar temu ne bi smelo biti tako, čeprav živimo v časih, ko se je treba boriti
za vsak evro, cent, da sploh lahko preživimo. No, da ne zaidem preveč. Da ne govorim
samo o slabih stvareh, temveč dam še kakšno idejo za odpravo revščine – ena od
stvari je povečanje pridelovalnih površin za pridelovanje hrane, enakomerna razdelitev
dobrin med vse, primerna izobrazba, možnosti za normalno delo in preživetje itd. Podobno je, ko govorimo o lakoti – več organizacij za zbiranje hrane, omogočanje rodovitne zemlje za samooskrbo. Revščina in lakota sta »odvisni druga od druge«. Ko se
pojavi ena, nastopi tudi druga. Vzroki za nastanek lakote npr. v Afriki so različni in so
lahko političnega, geografskega in socialnega izvora. Eden glavnih vzrokov za nastajanje lakote je suša. Ljudje na izsušeni zemlji ne morejo obdelovati površine in tako tudi
ne morejo pridelati dovolj hrane za življenjske potrebe, uvoza pa je premalo. Tukaj pa
je še varovanje okolja. Veliko vlogo v naravi ima človek, saj poseljuje oz. širi naselja
povsod in s tem ogroža življenjski
prostor mnogim živalim, rastlinam. Velik poseg pa je tudi v
ozračje, saj se veliko izpušnih plinov (iz avtomobilov, tovarn …)
dviguje v ozračje in veča ozonsko
luknjo. Morali bi se vrniti čim bolj
»k naravi« in izumiti stvari, ki bi
opazno zmanjševale onesnaženost okolja. Nekatere obstajajo
že danes (avtomobili na elektriko), vendar še niso aktualni.
Nevena Trifunović, 4. c: Človek prosi za denar,
hrano in pijačo (mentorica: Irena Zagožen)
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Na natečaju so
sodelovale Eva
Budja (9. a) s
svojim spisom,
Lana Vuga (5.
a) s pesmico,
ter Aja Zajc, ki
je napisala
besedilo pesmi,
in Manuela

Vanessa Reid
(9. a), ki je

Zaradi česa mislite? Zaradi denarja. Velike količine denarja se obračajo pri nafti,
bencinu oz. gorivu za avtomobile in druge stroje. Problem pa se pojavlja tudi pri
trgovini z zaščitenimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Ubijanje živali zaradi njihovih posebnosti, kot so npr. nosorogov rog in slonji okli. Čemu? Zaradi vere in
prepričanja ljudstev, ki pravijo, da pomeni, kaj pa vem, bogastvo?! To bi lahko
omejili tako, da bi zablokirali tržišča, zbili cene takim izdelkom … Na svetu je toliko problemov, nerešenih stvari in konec koncev tudi idej, kako bi morali posredovati v tem primeru, da bi bilo za vse boljše in na splošno več miru, svobode, solidarnosti v svetu …
Ampak zdaj je vse na nas, ali bomo to hoteli slišati, upoštevati, pomagati, posredovati ali ne. To so kar precej zahtevne teme za nas, otroke, saj so to svetovni
problemi, ki jih ne vedo rešiti še tisti »večji«, bolj izobraženi ljudje. Ampak če pogledamo z druge strani, je toliko načinov, s katerimi bi naredili svet lepši. Odvisno pa je od nas, ali želimo narediti tisto stvar za boljši jutri ali ne. Še nekaj pa je
zagotovo res – ne glede na to, kako premožni smo – tu na Zemlji. Nič od tega ne
bomo nesli s seboj, ko bomo umrli. Edino bogastvo bo v našem srcu, duši in to je
tisto, kar šteje.
"Užitek je srečati pogled tistega, kateremu si pred kratkim storil kaj dobrega."

(Jean de La Bruyère)

"Zadnja srajca nima žepov."

pesem

Ljudski pregovor
Eva Budja, 9. a (mentorica: Vanja Hočevar)

uglasbila. Aja
in Manuela sta
bili za svoje
delo tudi
nagrajeni.«

Saša Zabrič, 9. a (mentorica: Irena Zagožen)
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Lana Vuga:
Ta naš svet
Po svetu se
dogaja krivica.
Ljudem nekje
se jemlje pravica,

Nekateri
revni so,
drugi vse
umažejo!

da svobodno
bi živeli
in zares
lepo se imeli.

A vse
le ni slabo,
kjer le modro
je nebo.

Kruti
bogataši so.
Ves denar
nam jemljejo.

Nekateri
so prijazni,
ne dobivajo
vseh kazni.

Oni v
palačah so,
a mi na cestah
jočemo.

Ponekod
narava je
taka, da
prekaša vse.

Pa poglejmo
še k naravi –
tej prijateljici
zdravi.

Res jo rada
pogledujem
in pri tem jo
občudujem.

A ne vidim
jaz je zdrave,
krive naše
so naprave.

Ta naš svet
je prav tak,
kot si ga
ustvari vsak.

Kaj se v svetu
vse dogaja,
tu prav resno

Le tako
bi ga rešili,
če bi vsi se

ni več raja.

potrudili.

Maja Strle, 9. a (mentorica: Irena Zagožen)

Lana Vuga, 5. a (mentorica: Vanja Hočevar) Špela Dolenc, 9. b (mentorica: I. Zagožen)
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Manuela Vanessa Reid
in Aja Zajc:
Svet za boljši jutri
D

G

Medigra

Svet u kerem ž'vimo,

G

G

Šolo obiskujem

D

svet u kerem spimo,

Am

C

G

D

G

D

D

in se izobražujem,

mi daje moč, da zaživim.

Am

Am

s prijatelji se veselim.

C

C

G D

Lahko sem srečna,

Am

G

Vsak ima pravice,

D

C

ljubezen večna.

G

Am

dogajajo se krivice.

C

GD

D

Imam vse, kar si želim.

Am

G

Na svetu mir za vse ljudi!

C

Ko se sprašujem:
G

Dm
D

»Je tako za vse ljudi?
G

C

G

G

G

D
C

F

Mnogo ljudi pred vojnami beži,
Dm

A

C

G

C

F

mnogo ljudi se z boleznimi bori.

Lahko vsak dobi, kar si želi?«

Maruša
Bujanič, 9. b:

»Obnovljivi
viri«

Dm

G

C

F

Mnogo ljudi v pomanjkanju živi,

G

Dm

Če možnost bi imela,

G

C

F

mnogo ljudi za lakoto trpi.

C

G

D

za vse bi poskrbela,

(mentorica:
Irena Zagožen)

Refren

Refren

F

G

C

G

C

tega bila bi najbolj vesela.

Če možnost bi imela,
G

Manuela Vanessa Reid in Aja
Zajc , 9. a

D

za vse bi poskrbela,
F

G

C

tega bila bi najbolj vesela.
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Matija Košir: Pšeničko
Nekoč je na polju živel Pšeničko s svojimi
sorodniki. Kar naenkrat je zapihal veter in
Pšenička odpihnil. Neslo ga je vedno višje
in višje in pristal je na stolpnici. Pšeničko ni
bil vajen višine, zato se je bal. Zopet je zapihal veter in ga ponesel k mlinu. Pri mlinu
je zagledal nekatere sorodnike. Pohitel je k

»Ti učenci

njim. Mlinar jih je prijel in stresel v mlin.
Veliko kasneje so postali kruh, ki je danes
na moji mizi.

natečaju Od

Pia Fabijan, 6. b

(mentorica: I. Zagožen)

(Matija, Neža,
Ivana, Maj in
Pia) so
sodelovali na

zrna do kruha,
ki ga je
razpisalo
društvo Naša
zemlja.«

Neža Božeglav: Striček Kruh
Živel je kmet. Nekega dne je oral njivo in
kmetoval. Žena je medtem spekla kruh. Odličen je bil, zato je bila tako vesela, da ga je
poimenovala striček Kruh. Dala sta ga na
okensko polico. Kruh je pobegnil v pekarno.
Tam ga je našla kuharica, ki ga je odnesla domov in vsega pojedla. Tako je striček Kruh
živel v trebuhu zvite in pretkane kuharice.

Maj Mirnik, 6. b
(mentorica: Irena Zagožen)

Mentorica Matiji in Neži je
bila Tanja Štiiglic.

Ivana Lap, 6. c
(mentorica: Irena Zagožen)
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MUZIKAL 2016: MartinKrpan.com
Na
začetku
leta smo se
zbrali in naredili načrt za
letošnje šolsko leto. Na
muzikal si se
lahko prijavil

Začeli smo s pisanjem znanstvenofantastičnih spisov in se odločali, kakšen pravzaprav bo naš muzikal. Vmes
smo se nekajkrat zbrali v kulturnem
domu v Kamniku, kjer smo poskusili
nekaj možnosti, kako bi muzikal lahko
izgledal, a to nam še vedno ni bilo
všeč. Ko smo končno prišli na idejo,

preko krožka
ali
izbirnih
predmetov

da bi imel muzikal aktualno, realno
zgodbo, je bilo treba napisati scenarij. To je trajalo kar nekaj časa.

rem
bomo
ustvarjali
ta
muzikal. Pri delu
so
nas
usmerjali mentorji: Goran Završnik, Alenka
Markus, Vanja Hočevar in Mojca
Fuchs Lukežič.

Ko smo končno dobili scenarij, smo
razdelili vloge. Nato smo končno lah-

GKL – gledališki
klub in GLP –

»Premiera je
bila 24. maja
2016 v Domu
kulture
Kamnik.«

Glasbeni
projekt.
Določili
smo četrtek kot
dan, na kate-

ko začeli z vajo. Velikokrat smo se
dobili tudi v kulturnem domu in tam
intenzivno vadili. Premiero smo imeli
bolj pozno, ampak smo »razprodali«
dvorano.
Naslednji dan smo imeli še dve predstavi, in sicer za učence OŠ Marije
Vere.
Urh Prosen, 7. b
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Ocena predstave MartinKrpan.com
Predstava mi je bila všeč. Bila je zabavna, smešna in bolj sodobna. Vse to bi se
lahko zgodilo tudi v resničnem življenju, ker se podobno tudi dogaja.

Lana Lunder:

Ta sodobni Martin Krpan je bolj majhen in običajen najstniški fant, ki trenira
dresurno jahanje in je v tem precej dober. Je prijazen do vseh in priden fant.

»Meni je bila

Zgodba se začne tako, da je Martin zamudil na avtobus, ker je pouk trajal malo
dlje. Ker je imel prazno baterijo, ni mogel poklicati mame, da bi jo obvestil o
tem. Mediji so začeli poročati, da se je izgubil, kar ni bilo res. Še enkrat je za-

Levstikova

mudil avtobus in ob tem pozabil svoj nahrbtnik. Ko so ljudje našli nahrbtnik, sta
ga Tina Maze in Peter Prevc razstrelila. Martin Krpan je nato naletel na Brdavsa
v avtomobilu in ga prosil, naj mu pomaga domov. Po radiu sta slišala, da se je
izgubil fant Martin, ki bi se moral udeležiti evropsko prvenstvo v dresurnem jahanju.

predstava, ker

Takrat so mediji začeli predvajati novico, da naj bi Martina ugrabil Brdavs, znani
prekupčevalec s travo, za katerega se izkaže, da na Dunaj vozi pravo travo za
konje. Martin in Brdavs nato naletita na Martinovo mamo in vsi skupaj se odpravijo na Dunaj.
V obeh zgodbah, Levstikovi in sodobnejši, nastopata Martin Krpan in Brdavs. V
sodobni predstavi ni nastopal cesar in Martin ni imel orožja. V predstavi je Brdavs tovoril travo, v Levstikovi zgodbi pa Martin sol. Martinova mama v Levstikovi zgodbi ni prisotna, v predstavi pa se je vse vrtelo okoli nje.
Meni je bila bolj všeč predstava, ker je sodobna in zabavna hkrati.
Lana Lunder, 8. b

bolj kot

zgodba všeč

je sodobna in
zabavna
hkrati.«
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GIBANJE
Gibanje

V gibanju

Gibati se ni lahko,
le malo spretnih je zato.

Nič v življenju ne miruje,

Gibanje so bolečine,
pa smeh in zdravje ter vrline.

Nobena stvar pri miru ni,

vse na svoj način deluje.

»Naši učenci
so za natečaj
Pranger
napisali nekaj
pesmi. Maja
Strle je bila
tudi
nagrajena.«

Gibanje je zdravo,
včasih tudi trmoglavo.

še Zemlja naša se vrti.

Prav počasi teče reka

Včasih govori vse povprek,
včasih pa utihne za cel vek.

od izvira do izteka.
In v njej vsaka riba
plava in se torej giba.

Zato zdravo je,
če dosti gibaš se.

Tudi ljudje kakor reka smo:

s tokom življenja potujemo.

Drugače srce ti obstane
in lenoba v glavi nastane.

In kakor konča se reke struga,

Če gibal bi se rad,
preberi knjigo ali pesniški zaklad.
Taja Korošec, 6. b
(mentorica: Maja Drolec)

tudi nas na koncu čaka truga …

Zato pa v življenju ne miruj –
bodi aktiven, delaj, potuj.
Saj počival boš tedaj lahko,

ko te črna zemlja krila bo!
Maja Strle, 9. a
(mentorica: Mojca Fuchs Lukežič)

Larisa Vrečar, 4. b
(mentorica: Irena Zagožen)
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Gib
Jaz res rada tečem, skačem,
rada se okrog podim,
Vedno, kadar mi je dolgčas,
gibanja si zaželim.
A tu dolgčas le ne mine,
tu še zdravje se krepi.
Ko se kakšno uro gibaš,
res lahko si brez skrbi.
Skoraj sem prepričana,
da pri nas nikogar ni,
ki bi mu všeč bili
športi naši čisto vsi.

A vse to je čisto v redu,
mnenja naša so različna:
komu je všeč balet,
komu košarka je mična.
Ta naš gib pa ni le šport,
z njim lahko mi govorimo,
koga tudi užalimo,
koga pa bodrimo.
Gibajo besede se
in včasih so še hujše,
kot udarcev grdih sto
ranijo hudo.
Lana Vuga, 5. a
(mentorica: Vanja Hočevar)

Lana Vuga, 5. a
(mentorica: Irena Zagožen)

»Gibajo besede se
in včasih so še hujše,
kot udarcev grdih sto
ranijo hudo.«
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OTROŠKA FOLKLORNA SKUPINA
VERINE ZVEZDICE NA

»27. maj 2016«

VERONIKINEM FESTIVALU
S folklorniki smo nastopali na Veronikinem
festivalu. V mesto smo
se odpeljali z vla-

spi.
Tokrat
je
medveda
odlično
odigral

kom. Čeprav smo
izstopili
eno postajo prepozno,
smo
vseeno prispeli pravočasno. Preoblekli smo
se v majhni pisarni, ki

Ismet. Na
harmoniko je odigral Max,
glavna pevka je bila
Lara, ostali pa smo peli
in plesali.

smo se preoblekli, smo
odšli na postajo, kjer
smo se lovili. Ko je pri-

so nam jo prijazno odstopili na Turistično
informacijskem centru
(TIC) v Kamniku. Kite
so se pletle kot po tekočem traku, zato smo
bili hitro pripravljeni na
nastop.
Nastopili smo z odrsko
postavitvijo Medved še

Gledali so nas otroci iz
kamniških vrtcev. Ko

šel vlak, smo se odpeljali v šolo.
Tisti dan je bilo zelo
vroče, zato smo se čez
en teden, ko smo imeli
zadnje srečanje v tem
šolskem letu, ohladili s
sladoledom.
Brina Frece, 5. c
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FRANCE PREŠEREN NEKOLIKO DRUGAČE:
Zapuščena (Jan Stele Kovič)

Je za druzega dekleta
zdaj ljubezen tvoja vneta;

jezik ji lažniv obeta
jo peljati pred oltar;

Bog te obvar!

De prisegel si, obljubil,
de boš mene sámo ljubil,

STRAN 52

De ne boš ti druge snubil,
niti v mislih več nikdár,

Bog te obvar!

De srce, ki je gorelo

le za té življenje celo

níkdar več ne bo veselo,
kaj je tebi tega mar.

Bog te obvar!
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Bog obvar te zdaj in vedno,

Bog obvar te z ljub'co čedno,

Bog men' uro daj posledno

préd, ko gresta pred oltar,

Jan Stele Kovič,
8. b
(mentorica:
Katarina Kesič
Bog te obvar!

Dimic)
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SREČA DELA PRIJATELJE, NESREČA
JIH PREVERJA
(angleški pregovor)

»Društvo za
teorijo in kulturo
hendikepa je
razpisalo
natečaj, na
katerem so
sodelovale tudi
naše učenke
Maja Strle (9. a),
Lana Vuga (5. a)

in Vita Pestotnik
(5. c). Maja Strle
je bila za svoj

Kar stal sem tam. Nisem si upal potrkati ali pozvoniti. Jona zdaj že kak teden
nisem videl. Mislim, da je to najdaljše obdobje, ko nama je uspelo zdržati drug
brez drugega. Močno sem ga pogrešal in imel sem ga zares rad, o tem ni bilo
dvoma. Seveda, ko pa je bil moj najboljši prijatelj, vse odkar pomnim. Želel
sem ga zopet videti, slišati kakšno njegovo šalo in ga objeti. A v tistem trenutku, ko sem stal na hodniku pred vrati njegovega stanovanja, me je prijelo, da
bi se obrnil in preprosto odšel.
Vseeno sem potrkal. Sprva zelo rahlo, a ko sem ugotovil, da me ni nihče slišal,
sem to storil malo močneje. Zaslišal sem korake, ki so se mi doneče približevali.
Nekajkrat je škrtnilo v ključavnici, nato pa so se vrata počasi odprla. Pred mano
je, urejena kot vedno, stala Jonova mama. Prijazno se mi je nasmehnila in mi
pomignila, naj vstopim.

Previdno sem stopil čez prag. Ozrl sem se naokoli in poskušal najti spremembe,
ki bi mi nakazovale, da se je usodna nesreča res pripetila. A razlik nisem opazil.
Vse je bilo natanko tako kot takrat, ko sem bil zadnjikrat tukaj – lično pospravljeno in urejeno.

spis tudi
nagrajena.«

»Matevž, ti nalijem malo soka?«
»Res ne bi, hvala.«
»Kaj pa kakšen piškot?«
»Ne, ne. Nisem lačen. Rad bi samo …«

»Šel k našemu Jonu, mar ne? Že prav, ti kar pojdi. Verjetno te že nestrpno pričakuje.«
Napotil sem se torej proti prijateljevi sobi. Za nekaj trenutkov sem postal pred
vrati, saj se mi je v grlu nabral debel cmok, ki sem ga le s težavo pogoltnil.
Globoko sem vdihnil in naposled le vstopil.
In zagledal sem ga. Sedel je za mizo in nekaj kracal na list papirja. Dvignil je
pogled in se ozrl proti meni. Razigrano se je nasmejal, v njegovih očeh pa si
lahko opazil posebno iskrico. Tak je bil kot vedno. Le ena razlika je bila očitna –
sedel je na invalidskem vozičku.
»Kako lepo, da si se oglasil, Matevž! Povej, kako se kaj držiš?« me je ogovoril
Jon, kot da bi bil jaz tisti, ki se mu je pripetila nesreča.
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Namenil sem mu rahlo jezen pogled, ki pa se je kmalu prevesil v obojestranski smeh.
Toliko stvari sem ga želel vprašati, a nisem vedel, kako. Nisem želel, da bi mu postalo neprijetno ali nerodno. Toda Jona sem še predobro poznal in vedel sem, da se z »Oba sva se
njim lahko pogovorim o čemerkoli.
zamislila in v
»Torej … Boš kmalu spet prišel v šolo?«

mislih obujala

»Seveda, a zdaj bom hodil v novo šolo. Skupaj z drugimi otroki, ki so taki kot jaz. nepozabne
Pravzaprav se kar veselim! Lepo bo spoznati nove prijatelje, poleg tega pa bodo tam trenutke, ki sva
znali super poskrbeti zame!«
jih doživela
»Oh …« sem glasno zavzdihnil. Veselilo me je sicer, da Jon ostaja pozitiven in da z skupaj na
navdušenjem sprejema nove izzive. Potrla pa me je novica, da ga ne bo več v našem
treningih in
razredu. Imel sem sicer krasne sošolce in sošolke, s katerimi sem se dobro razumel,
a Jonu ni bilo para. Z njim sem vedno ostajal po šoli na različnih krožkih, tudi popol- tekmah.«
dneve sva preživljala skupaj, dostikrat pa naju niso mogli ločiti niti ob večerih.
»Pa se bova potem sploh lahko še kaj videla?«

Jon se je glasno zakrohotal, nato pa rekel: »Saj se hecaš, Matevž! Vedno sva bila kot
rit in srajca in vedno bova. Neko prevozno sredstvo, ki si tega imena pravzaprav
sploh ne zasluži, že ne more razdreti najinega prijateljstva! Doma bom sicer le čez
vikende. Problem je, ker živimo v bloku in me do našega stanovanja loči kar čedno
število stopnic. Čez teden pa bom skupaj z vrstniki nastanjen v nekem domu poleg
moje bodoče šole. A ne skrbi, to ni daleč stran – le kakšne tri ali štiri avtobusne postaje naprej. In lahko me boš obiskoval tako pogosto, kot boš želel!«
Pomežiknil mi je, nato pa še pristavil stisnjeno pest, da sem lahko udaril vanjo. Z vozičkom se je premaknil proti omari in mi s prstom pomignil, naj mu sledim. Po sobi
sva nekajkrat zaokrožila in Jon mi je sproti nakazoval mesta, kjer bo po novem stalo
pohištvo, da se bo z vozičkom lažje premikal po sobi. Povedal mi je tudi, da sta se
starša ponudila, da bosta po celem stanovanju prestavila marsikatere police nižje in
jih bo tako lahko dosegel.
»In če pomisliš, da je za vse to kriv le liter mleka … Mar bi tistega nesrečnega jutra
ostal žejen. Ampak, saj me poznaš! Če hočem imeti mleko, ga bom tudi dobil. In tako sem šel s kolesom proti supermarketu, kjer me je na ovinku neki norec zadel s
svojim avtom. Česa več se niti ne spominjam, kajti zbudil sem se šele naslednjega
dne v bolnišnici. Zdravniki pravijo, da sem imel veliko srečo, da sem sploh preživel,«
je povsem mirno povedal Jon, kot bi to vadil že celo jutro. Na koncu pa je še pristavil: »Presneto mleko!« in oba sva bruhnila v smeh.
»Veš, kaj me edino spravlja v slabo voljo?«

STRAN 56

»Kaj?«

»Jon je bil še
vedno isti;
šaljiv,
optimističen
ter poln
življenja v
sebi.«

»To, da bom moral prenehati s plavanjem. Pa tako sem vedno užival na naših treningih. In moraš priznati, da sploh nisem bil tako slab – vsakič sem te
za kak delček sekunde prehitel!«
»To pa res … Sedaj bo na treningih tako dolgočasno brez tebe. S kom se
bom igral brodolomce? In koga bo zdaj trener po nepotrebnem nadiral?«
Oba sva se zamislila in v mislih obujala nepozabne trenutke, ki sva jih doživela skupaj na treningih in tekmah. To so bili lepi časi!
Potem je Jon nadaljeval: »Sem pa razmišljal, da bi se sedaj posvetil kakemu
novemu športu. Če sem iskren, me je že od nekdaj mikal namizni tenis. Začel
ga bom trenirati in čez nekaj let bom postal pravi profesionalec, kaj praviš?«
O tem, da bi mu šlo igranje namiznega tenisa dobro od rok, sploh ni bilo dvoma. Jon je bil namreč izvrsten v vsaki stvari, katere se je lotil.
»Zamisel sploh ni slaba! Imam le majhen popravek … Kaj, če bi na namizni
tenis hodila skupaj? Tako bi se še vedno lahko družila, pa še dolgčas nama
ne bi bilo!«
»Zelo bom vesel tvoje družbe! Vendar moraš priseči …«
»Kaj?«
»… da se ne boš cmeril, ko te bom premagal!«
In tako sva zaključila pogovor. Jon je torej še vedno isti – šaljiv, optimističen
ter poln življenja v sebi. Prepričan sem, da najino prijateljstvo ne bo zamrlo,
ampak naju bo neljuba izkušnja le še bolj povezala!
Vem, da se bo tudi v najinem odnosu potrdil (angleški) pregovor, ki ga poznam že dalj časa: da sreča dela prijatelje, nesreča pa jih preverja!
Maja Strle, 9. a
(mentorica:
Mojca Fuchs Lukežič)

Davor Vujasin, 4. c
(mentorica: Irena Zagožen)
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DOBILI SMO NOVO SOŠOLKO, KI NE
VIDI

»Imeli smo
razredno uro.

Imeli smo razredno uro. Učiteljica nam je povedala, da bomo v prihodnjem mesecu Učiteljica nam
dobili novo sošolko. Vsi smo bili veseli. Nato nam je učiteljica razložila, da je sošol- je povedala,
ka slepa. Veselje nas je malo minilo, saj nismo vedeli, kako naj ravnamo v njeni blida bomo v
žini.
prihodnjem
Učiteljica nam je hotela pomagati, zato smo več ur namenili pogovoru. Prišli smo
do zaključka, da se do nje vedemo čisto običajno, le da ji moramo pri nekaterih mesecu dobili
stvareh ponuditi pomoč. Minilo je nekaj tednov in bil je tisti teden, v katerem pride
sošolko, ki je
naša nova sošolka. Zato je učiteljica določila nekaj otrok, ki bi pomagali sošolki.
Med njimi sem bila tudi jaz. Bila sem presrečna, da sem med njimi. Ko sem prišla slepa.«
domov, sem o tem dosti razmišljala.
Bil je ponedeljek in naša nova sošolka je prišla drugo uro. V razred je prišla s palico
in si z njo utirala pot. Bili smo v zadregi in čakali, kaj bo rekla. Izkazalo se je, da je
zanimiva, zgovorna, simpatična, zabavna in da ima kljub temu, da je slepa, veliko
talentov. Sprejeli smo jo medse in z Greto smo postali dobri prijatelji.
Vita Pestotnik, 5. c
(mentorica: Vanja Hočevar)

Maja Strle, 9. a
(mentorica: Irena Zagožen)
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OVIRA PRIJATELJSTVA
»Najboljša

Najboljša prijateljica in sošolka z imenom Klara se je poškodovala v prometni
nesreči. Ima poškodovane noge. Pravzaprav nog sploh nima več. Morali so ji
jih odrezati. Uboga Klara je bila celo večnost v bolnici.

sošolka z

Njena mama me, ko Klara pride iz bolnice, povabi na obisk. Obotavljam se, a
me moja mama prepriča, da grem. Ko pridem tja, me njena mama pospremi
v Klarino sobo, potem pa odide in naju pusti sami.

imenom Klara

Nekaj časa samo nepremično stojim in gledam. Res ne vem, kaj naj rečem.

se je

prometni

Čez nekaj časa se oglasi Klara, zdolgočaseno mi reče: »Živjo.« Še nekaj časa
sva obe tiho. To res ni tako kot včasih, ko sva se lahko skupaj pogovarjali in
se smejali. Zdaj se mi zdi, da je Klara čisto drugačna, čeprav vem, da je to še
vedno ona.

nesreči. Ima

Strmim vanjo. Ona to opazi ter se obrne stran. Tudi jaz pogled usmerim dru-

prijateljica in

poškodovala v

poškodovane
noge.«

gam. Le kje v tej novi punci se skriva tista prava Klara. Moja Klara.
Ker še nekaj časa ni nič, se oglasim jaz. »Kako si kaj?« rečem. »V redu,« odgovori. Ko sem jo včasih to vprašala, mi je vedno odgovorila nekaj takega:
»V redu, pa čeprav sem za kosilo jedla pokvarjeno juho! Pa ti?«
No, zdaj vidite, zakaj sem taka. Klara je res zelo zabavna punca. No, vsaj bila
je. Do zdaj. »Mama me čaka, moram iti,« hitro rečem in grem iz sobe. Poslovim se od Klarine mame ter grem.
Na poti domov razmišljam o tem obisku. Vedela sem, da bo Klara drugačna,
a nisem vedela, da se bo vse toliko spremenilo. Res sem zelo žalostna in počutim se osamljeno ter zmedeno. Ko vsaj ne bi bilo te neumne, butaste in
grozne nesreče! Vzela mi je najboljšo prijateljico!

Joj, joj! O, ne! Jutri imava obe s Klaro plavalni tečaj! Kaj, če se Klara počuti
dovolj dobro, da gre z mano. Potem se mi bodo vsi nesramni fantje smejali,
ker bom z njo, ki je drugačna od njih.
Naslednji dan pa problem ni le plavanje, saj mora Klara v šolo. Mama mi reče, naj sem ob njej, saj me potrebuje. V šoli se tako zadržujem blizu nje. Nekako. No, pravzaprav sem bolj stran od nje. Kot tudi vsi moji sošolci, pa čeprav nam je učiteljica razložila vse o njej.
Četudi se skoraj vsi držijo stran, pa do Klare med odmorom pridejo fantje. Ne
zato, da bi jo potolažili, temveč zato, da bi se iz nje norčevali. Govorijo ji žaljivke, kot je »breznoga pošast« in tako naprej. Klara plane v jok, jaz pa samo stojim tam. Vem, da sem grozna, a preveč me je sram, da bi kaj storila.
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Po šoli je plavanje. Klara res pride in z njo je mama. Nekaj razlaga našemu učitelju.
Točno vem, kaj. Pogledam Klaro. Vidim, da si želi, da ne bi bila na plavanju. Vsi strmijo vanjo, ona pa gleda v tla. Tisti dan je isti kot v šoli. Klara je žalostna, jaz pa ne »Tudi jaz ji
storim nič.
povem o
To se ponavlja še cel teden. Potem pa nekega dne, ko na plavanju fantje ob odsotnosti učitelja zopet žalijo Klaro, vzkipim. Čeprav je zdaj drugačna, je še vedno moja
prijateljica. Klara že skoraj zajoka, ko se postavim pred njo. Fantom z zelo odločnim
tonom glasu rečem: »Veste kaj, če mislite, da je ona spaka, se zelo motite! Vi sami
ste ničvredne in neumne spake!!!« Fantje me debelo pogledajo, potem pa se začnejo ritensko oddaljevati od naju.

rečeh, ki jih je
zamudila in
DA SEM TUDI
JAZ
POGREŠALA

Klara me pogleda. Vidim, da ne joče več. Nasprotno, videti je vesela, čeprav je še
NJO.«
vedno tiho. Po mojem jo je še vedno nekoliko sram. Toda mene ni. Zelo sem vesela, da sem to storila. Enako stvar ponovim v šoli in tudi vsem sošolkam povem, da
je Klara žalostna, da jo vsi zavračamo, saj je to še vedno ona, le da malo drugače
izgleda. Tudi sošolke se začnejo pogovarjati z njo.
Naslednjo soboto od Klarine mame dobim povabilo na obisk. Tokrat vem, da je povabilo od Klare. Ko pridem k njej, je bolj zgovorna. Najprej se mi sicer le zahvali za
tisto na plavanju, a potem mi razloži o prometni nesreči, bolnici in o tem, DA ME JE
ZELO POGREŠALA!! Tudi jaz ji povem o rečeh, ki jih je zamudila in DA SEM TUDI
JAZ POGREŠALA NJO.
Zatem mi Klara pove šalo in spet se
skupaj smejiva! Sicer se ne moreva več
skupaj loviti, a Klara še vedno obiskuje
plavanje. Veliko se igrava kakšne mirnejše igrice ali pa se jaz gibam, ona pa
sedi (na primer pantomimo, kjer Klara
ugiba).
Zdaj, ko sva spet prijateljici, to nesrečo
jemljem kot nekakšno preizkušnjo za
naju obe. Po tem res vem, da sva zelo
dobri prijateljici ter da bi se težko za
zmeraj oddaljili druga od druge.
Takšno je torej najino prijateljstvo in če
je tudi vaše, vam zagotavljam, da boste
za vedno zelo, zelo srečni. BFF.
Lana Vuga, 5. a
(mentorica: Vanja Hočevar)
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OBISK IZ MAKEDONIJE
V ponedeljek, 30. 5.
2016, so nas obiskali
učenci
in
učitelji

»Makedonci
so morje v živo
videli prvič in
se brez
obotavljanja
kar oblečeni
pognali vanj.«

soli in se že kopali v
morju. Makedonci so
ga v živo videli prvič in
se brez obotavljanja
kar oblečeni pognali
vanj. Pri tem pa so potrdili teorijo, da je morje še slano. Makedonci

zumevali bolj kot ne v
angleščini.

so bili izredno sproščeni, polni humorja in
zamisli, tako da z njimi
nikoli ni bilo dolgčas.

prost nakit. Pri nas so
dvakrat prespali, v sredo popoldne pa smo se
s težkim srcem poslovili

Osnovne šole Blaže Ko-

Obiskali smo muzej na
gradu Zaprice, kjer so
nam predstavili zgodovino Kamnika in kjer
smo si iz polstene volne izdelali čudovit pre-

neski iz Prilepa. Zelo
smo se razveselili njihovega obiska, jih lepo
sprejeli in jih nato odpeljali vsak k sebi domov, da so se nastanili. Ogledali so si Ljubljano, z njimi pa smo
skupaj odšli še v Sečoveljske soline in Piran,
kjer smo si ogledali postopek
pridobivanja

Naučili pa smo se tudi
nekaj njihovih besed,
čeprav smo se spora-

in potočili tudi kakšno
solzo. Ko se imaš lepo,
vse prehitro mine. Skupaj smo preživeli nepozabne trenutke, ki
nam bodo za vedno
ostali v spominu. Vsi
upamo, da se bomo še
kdaj videli, saj smo
stkali prav posebne
prijateljske vezi in se
imeli izredno lepo. Saj
veste, prijateljstvo je
neizbrisna vez.
Eva Budja, 9. a
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25 LET SAMOSTOJNE SLOVENIJE
Letos praznujemo 25 let, odkar se je Slovenija osamosvojila. Ob tej priložnosti je
nastalo kar nekaj literarnih izdelkov, s katerimi smo sodelovali tudi na natečaju,
ki ga je razpisal Koordinacijski odbor veteranskih in domoljubnih organizacij
občine Kamnik.
Na literarnem področju smo dobili pohvale in knjižne nagrade za sodelovanje, na
likovnem področju pa je zablestela Elena Nerjovaj in prejela posebno nagrado.

SLOVENIJA NAŠA
Domoljubje … Ja, Slovenija je pravi naslov za to. Moja domovina si, Slovenija!

»Zelo sem
ponosna, da
sem Slovenka,
ker je
Slovenija res
prelepa

Ta mala deželica pod Alpami nima le žalostne zgodovine, ko so naši očetje umirali za država in za
njeno svobodo in samostojnost, ampak ima tudi veliko kulturnih in naravnih znameni- nič na svetu se
tosti.
ne bi preselila
Na Bledu se jedo kremne rezine in se vozijo s čolnom po prelepem jezeru, sredi katerega plava otoček, kamor mladoporočenci hodijo pozvanjat boginji rodnosti Živi, pod drugam.«
Peco spi kralj Matjaž, na vrhu Triglava ponosno stoji Aljažev stolp in gleda nove in
nove obiskovalce, v Vrbi pa nas še vedno pozdravi Prešernova hiša s cerkvico svetega Marka.
Vsi Slovenci smo lahko ponosni na svojo domovino in jo z veseljem občudujemo ob
njenih lepotah. Slovenija je res majhna, a po njenem domoljubju je zagotovo na vrhu
lestvice. Leta 1991 je želja postala resničnost, Slovenija je postala samostojna država, dobila zastavo, grb in himno, ki jo je napisal sam France Prešeren. Otroci so mu
rekli doktor Fig. Dal nam je našo prelepo Zdravljico.
Žive naj vsi narodi,
ki hrepene dočakat' dan,

da koder sonce hodi,
prepir iz sveta bo pregnan,
da rojak,
prost bo vsak,
ne vrag, le sosed bo mejak!
Zelo sem ponosna, da sem Slovenka, ker je Slovenija res prelepa država in za nič na
svetu se ne bi preselila drugam. Želim si, da bi tudi naši otroci znali ceniti svobodo,
da lahko govorijo materni jezik in živijo pod svobodnim soncem.
Slovenija, prelepa si dežela naša,
v tebi skriva se lepota,
domovina ljuba.
Živa Javornik, 6. b (mentorica: Maja Drolec)

STRAN 62

»Preden je šla,
mi je rekla, da
še ni srečala
tako zanimive
države, kot je
Slovenija.«

SLOVENIJA, MOJA DEŽELA
Slovenija je lepa država. To potrjujejo tudi številni turisti. Ravno včeraj sem
dobila obisk. Iz Kanade je prišla moja prijateljica Maša. Pravi, da je Kanada
lepa država, a se ji ne zdi zelo posebna. Odločila sem se, da ji razkažem Slovenijo.
Najprej sva odšli v Postojnsko jamo, ki je moja najljubša turistična točka, saj
v njej rastejo kapniki in v njej plava človeška ribica. Turisti si lahko znamenitosti ogledajo z vlakcem, ki vozi po jami. Odšli sva v bližnji kraj gledat Predjamski grad. Tudi ta je zelo zanimiv. Zgrajen je v skali. V njem je prebival ropar Erazem. Znamenitosti pa niso le v kraškem svetu.
Peljala sem jo na morje. Tam sem ji razkazala obmorska mesta in pristanišče
v Kopru. Všeč so ji bile soline. Zdaj je bil čas, da ji pokažem še Alpe, ki
se dvigujejo na drugi strani.
Še posebej jo je presenetilo Bohinjsko jezero.
Razkazala sem ji tudi Bled in jo peljala na Triglav – prav do Aljaževega
stolpa.

Rekla je, da jo zelo zanima Prekmurje, zato sem jo peljala še tja. Presenečena je bila nad toliko ravninami. Tudi vinogradi so se ji zdeli zanimivi. Osvežili sva se v toplicah, katere turisti še posebej pohvalijo.
Zanimive so se ji zdele celo pastirske koče na Veliki planini in dolina v
Kamniški Bistrici.
Za konec sva odšli v Kamnik, kjer sem ji povedala še nekaj o pomembnih slovenskih ljudeh. Najprej sem ji opisala Franceta Prešerna. Spomnila se je, da njegovo pesem Zdravljico predvajajo ob zmagi naših športnikov. »Pomemben Slovenec je bil tudi Primož Trubar, ki je napisal prvi

Ana Turičnik, 9. b
(mentorica:
Irena Zagožen)

dve slovenski knjigi,« sem ji povedala. Ker Maša še ni slišala zanj, sem ji
ga podrobneje opisala: »Rodil se je na Rašici, kjer se je šolal za duhovnika. Njegovi knjigi, prvi slovenski tiskani knjigi, sta Abecednik in Katekizem. Pomemben Slovenec je bil tudi Rudolf Maister, ki je živel prav v Kamniku,« sem pojasnila. »On pa ni bil le pesnik, temveč tudi borec za severno
mejo Slovenije. Brez njega bi imela Slovenija čisto drugačno obliko.« Maša je
trdila, da bi tako imela manj zanimivosti in ne bi bila tako obiskana.
Napočil je čas, da se Maša vrne nazaj v Kanado. Preden je šla, mi je rekla, da
še ni videla tako zanimive države, kot je Slovenija.
Pia Fabijan, 6. b (mentorica: Maja Drolec)
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PRELEPA SLOVENIJA
V naši prelepi Sloveniji je veliko naravnih znamenitosti. Ena izmed njih je narodni park,
ki se imenuje po naši najvišji gori Triglav. Pri Planici, kjer skačejo naši najboljši skakalci,
med skalami izvira Sava Dolinka. V Postojni pod zemljo se skriva človeška ribica. Na Veli»V naši prelepi
ko planino pozimi pride veliko ljudi smučat, saj tam pade sneg, poleti pa se gredo ohladit v slovensko morje. Ob Blejskem jezeru se turisti sladkajo s kremnimi rezinami. Na Sloveniji je
drugi strani Slovenije, v Prekmurju pa je znana prekmurska gibanica.
veliko
Iz tujine prihajajo turisti, da bi si ogledovali Arboretum v Volčjem Potoku. Tu imajo veli- naravnih
ko eksotičnih rastlin, ki so jih pripeljali iz drugih držav. Po parku pa letijo najrazličnejši
znamenitosti.«
metulji. Tam je tudi veliko rož, ki jih preletavajo čebele. Veliko ljudi si tja pride ogledat
zanimivo razstavo dinozavrov. Da pa je vzdušje pravo, velikokrat pridejo tja nastopat
pevske skupine. Otroci pa se pozabavajo na igralih.
Rudolf Maister je zelo pomemben, saj brez njega Slovenija ne bi bila v obliki kokoši. V
Sloveniji je veliko znanih pisateljev in eden izmed njih je Primož Trubar, ki je napisal prvi
dve tiskani slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. V glavnem mestu Ljubljana je veliko
kulturnih znamenitosti, kot so: Prešernov trg, Tromostovje, Zmajski most, NUK, Parlament, opera … Večino teh znamenitosti je zgradil Jože Plečnik, zato smo tako ponosni
nanj. Na Kranjsko pa hodimo po kranjsko klobaso, ki je najboljša v Sloveniji. Ker so je
meja med Slovenijo in sosednjimi državami premikala, imamo dve manjšini, v kateri sta uradna jezika slovenski in madžarski ali slovenski in italijanski. Kar nekaj zemlje po smo tudi
izgubili na Koroškem. V Sloveniji pridobimo sol na sečoveljskih solinah. V
Piranu pa je najlepši Tartinijev trg, Rt
Madona in cerkev Sv. Jurija.
Vse te znamenitosti in zanimivosti so
nam v veliki ponos.
Jerca Pirš Škoberne, Kristina
Koncilja, Liza Balantič, 7. a
(mentorica: Maja Drolec)

Ana Lucija Čuk, 8. b
(mentorica: Irena Zagožen)
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SLOVENIJA, PRELEPA SI
Oj, Slovenija, ti lepotica!
Ponosni smo, da evropska si krasotica.
Očetje te naši s krvjo so dobili, ponosno te bomo slavili.

»Oj, Slovenija,
ti lepotica!
Ponosni smo,

Voda veliko imaš,
kakor čista solza, lepo podobo nam daš.
V dolinah pase se živina, na zelenih gričih trte so vina.

da evropska si
krasotica.«

Prešerna Julija ne usliši,
a pesem njegova, Zdravljica, himna se sliši.
Veronika kaže zaklada cekinov, da bi jih našel narod trpinov.
V Prekmurju po gibanici diši,
pod Peco kralj Matjaž z Alenčico spi,
na morju se ribe dobi, a meja, ojoj, nam nekam na Hrvaško drsi.
V Ljubljani na hribu grad stoji,
osvetljen v nočeh gleda, kaj se v mestu godi.
Gospoda se po trgih vrti, zabava polnočna jutranji spanec budi.
Biserček blejski že dolgo je naš ponos,
kaže pot premnogim turistom do rajskih lepot.
O, da bi v deželi slovenski tudi novi rodovi, naši sinovi,
srečni v objemu očaka Triglava bili.
Jerca Pirš Škoberne, Kristina Koncilja, Liza Balantič, 7. a, Lara Bošeska, 7. b
(mentorica: Maja Drolec)

Elona Nerjovaj, 8. a;
nagrajeno likovno delo
(mentorica: Irena Zagožen)
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DOMOLJUBJE V PROZI
Preden začneva govoriti o naši domovini, morava s ponosom poudariti, da živiva v svobodni, neodvisni državi Republiki Sloveniji, kjer lahko tole domoljubno prozo piševa v
svojem maternem jeziku – slovenščini.
Domovina nama pomeni dom, varnost, kraj, kjer odraščaš, živiš, se svobodno izražaš,
govoriš svoj materni jezik … In kot je bilo že večkrat povedano, domovina niso samo lepe gore, gozdovi, reke, morja, temveč smo domovina tudi ljudje. Tako pravi tudi ta globok, a hkrati preprost pregovor: »Dom ni v hiši, kjer človek domuje, ampak je dom v
človeku, ki v tej hiši prebiva.«
Kot vsi narodi imamo tudi mi bogato in naravno kulturno dediščino. Ko govorimo o naravni dediščini, govorimo o čarobnosti narave, ki nam jo ponuja naša domovina. To so
gore, bogati gozdovi, jame, slapovi in navsezadnje tudi živali. Lipicanci, soška postrv,
kranjska čebela, kraški ovčar, štajerska kokoš, cikasto govedo, rjavi medved, človeška
ribica, bela štorklja … To so naše najbolj znane avtohtone pasme živali. Rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti je prav kulturna dediščina, med katere
spadajo Ptujski grad, grad Grad, kozolci, klopotci in drugi. Veliko kulturnih, turističnih,
industrijskih in naravnih znamenitosti pa nam prav tako ponuja najin rodni kraj, Kamnik.
Neokrnjene narave se lahko naužijemo v Kamniški Bistrici, Velika planina ima najstarejše
ohranjeno pastirsko naselje, blizu se nahaja tudi Arboretum Volčji Potok, v Sloveniji najbolj obiskana botanična ustanova. Tu se je rodilo kar nekaj znanih Slovencev. Omenili
bova le dva od njih. Gledališko igralko Marijo Vero, ki je predstavnica naše šole, in Rudolfa Maistra, slovenskega generala, borca za severno mejo Slovenije.
Omenili sva le nekaj od mnogih znamenitosti; zatorej poglejte naokrog, koliko in kaj
nam naša domovina ponuja, zavedati se namreč moramo, na kakšnem lepem kraju živimo. Smo majhna, a
prečudovita dežela,
kjer imamo na dosegu roke praktično
vse. Tako rekoč lahko iz planin že skočimo v morje, imamo tudi lepe slovenske običaje, ročne
spretnosti, ljudske
pesmi in še in še bi
lahko naštevali.

Elena
Jermol, 4. b
(mentorica:
Irena
Zagožen)
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»Na našo
domovino
moramo biti
ponosni in se
zanjo boriti.«

Zato ne glede na vse branimo in ohranjajmo našo domovino ter njene običaje,
ki nas predstavljajo; ne pozabimo pa na naš državni in uradni jezik, slovenščino
– jezik, ki se ga prvega naučimo ter v njem najlažje doživljamo, razumemo,
čustvujemo in razmišljamo. Dandanes ga v pogovoru, predvsem mladih, že zamenjujejo drugi jeziki, npr. angleščina in južni jeziki, kar seveda ni nič narobe,
vendar v določenih mejah in odvisno od tega, ob katerih priložnostih. Torej
spoštujmo, govorimo svoj jezik s ponosom in ga čim bolje ohranjajmo. Prav vsi
skupaj lahko pripomoremo k lepši prihodnosti, če le hočemo.
O zgodovini Slovenije bi lahko povedali marsikaj; od časa Karantanije, Brižinskih spomenikov, Celjskih grofov, a to ni najina naloga, zato, ko ravno opisujeva najino domovino, ne
smeva mimo državnih simbolov; grb, zastava
in himna, ki predstavljajo našo državo in seveda nas kot narod. Zastava vsebuje slovanske
barve; belo, modro in rdečo ter vsebuje državni grb, ki ima obliko ščita. V sredini je lik Triglava, pod njim sta dve valoviti modri črti, ki
po-

Alja Mavec
Krovinović, 7. b
(mentorica:
Irena Zagožen)

nazarjata morje in reke, nad njim pa
so v obliki navzdol obrnjenega trikotnika razporejene tri zlate šesterokrake zvezde, ki simbolizirajo Celjske grofe. Zadnji, zelo pomemben
državni simbol pa je seveda naša
himna. Besedilo himne je sedma kitica "Zdravljice", pesmi največjega
slovenskega pesnika Franceta Prešerna. Poleg državnih simbolov pa
imamo še druge, ki predstavljajo
slovensko kulturo, znanost, šport,
gospodarstvo, našo naravo in vse
nas, prebivalce Slovenije. To so lipov list, napis I feel Slovenia, zelena
barva in druge. Prav tako jih ni čez
slovenske športnike, ki dosegajo odlične, kaj odlične, neverjetne uspehe
na tekmovanjih!

Karolina Ržišnik, 4. a
(mentorica: Irena Zagožen)
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Kar želiva povedati, je, da moramo biti ponosni na našo domovino, ki ima veliko potenciala za uspeh. Če bi vsi prispevali vsaj kanček tistega »dobrega«, bi bila naša država lahko več kot samo v redu, kajti sami veste, da ne živimo v prav rožnatih časih. Pomnite
tudi, da moramo biti ponosni na našo domovino in se zanjo boriti. Vsi skupaj želimo, da
bi bili čim bolj enotni, naklonjeni domovini, da bi pletli lepe prijateljske vezi doma in drugod, pa ne pozabimo na mir. Zatorej, Slovenci, stopimo skupaj in naredimo našo državo
še lepšo. Pa seveda ne moreva mimo tega pregovora: »Povsod je lepo, a doma je najlepše!«
Eva Budja in Saša Zabrič, 9. a
(mentorica: Vanja Hočevar)
»Povsod je
lepo, a doma
je najlepše.«

Pia Žagar, 7. a
(mentorica: Irena Zagožen)
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»Na našo
domovino
moramo biti
ponosni in se
zanjo boriti.«

DOMOLJUBJE
Živim v Sloveniji, prelepi deželi naravnih in kulturnih znamenitosti. To je moja
domovina. Sem njen ponosen državljan. Do nje čutim posebno pripadnost, veliko spoštovanje in ljubezen. Ali bi lahko temu rekel domoljubje? Mislim, da. Čeprav nam je v današnjem času omogočeno, da potujemo v različne dežele, se
radi vračamo domov. Zdi se mi, da vsaj zame velja stari pregovor, ki pravi, da
je povsod lepo, a doma je najlepše.
V preteklih časih so naši predniki bili pripravljeni žrtvovati svoja življenja za našo domovino. Danes pa do svoje domovine
čutimo posebno naklonjenost in ljubezen,
predvsem do njenih naravnih in kulturnih znamenitosti. Narava nas je v Sloveniji res velikodušno obdarila. V mislih imam jezera (Blejsko,
Bohinjsko, Krnsko jezero, Triglavska jezera),
kraške jame (Postojnska jama, Škocjanske
jame), Triglav in številne gore v Julijskih in
Kamniško-Savinjskih Alpah ter Karavankah,
doline med njimi (Trenta. Logarska dolina),
Prekmurje in Muro, številne naravne parke
(Sečovlje, Strunjan, Triglavski narodni park,
Goriško, dolina reke Dragonje, Cerknica s Cerkniškim jezerom), morje. Svoj čar nam nudijo
tudi slapovi (slap Peričnik, Slap Savica in Rinka), reke (Soča in skrivnostne kraške ponikalnice, Krka).
Slovenija je tako lepa in zelena tudi zaradi
številnih gozdov in travnikov. Celo pragozd

Ines Kijamet, 8. b
(mentorica: Irena
Zagožen)

imamo v tej majhni deželici. Tukaj najdemo
najrazličnejše rastline, rože in živali. Zanimive
so tudi kulturne znamenitosti, npr. gradovi, arheološke najdbe. Prav je, da obiščemo muzeje in tako spoznavamo našo zgodovino, naše korenine in našo bogato preteklost. Saj če ne poznamo naše države in njene zgodovine, do nje ne
moremo čutiti ponosa in ljubezni.
Živim v Kamniku, zame najlepšem mestu v Sloveniji. Nad njim je prelepa Velika
planina s pastirskim naseljem. Tja se z družino vedno znova in znova vračamo.
V okolici se Kamnik ponaša tudi z dolino Kamniške Bistrice, z Malim in Velikim
Predasljem, s slapom Orglice in s Korošaškimi slapovi.
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Na moj domači kraj sem zelo ponosen, saj tukaj narava prevlada nad mestnim betonom.
Tukaj sem lahko aktiven, lahko pa se tudi spočijem v naravi. Tukaj se počutim varnega,
sprejetega in svobodnega. Tukaj imam družino, prijatelje, tukaj hodim v šolo in treniram
svoj najljubši šport. Tukaj sem doma.
Moja domovina Slovenija je neizmerno lepa. Toda domovine brez nas, državljanov, ne bi
bilo. Ne bi je bilo, če njeni prebivalci ne bi čutili ljubezni, spoštovanja in pripadnosti ter
tega ne bi izkazovali. Mislim, da domoljubnost izražamo tudi tako, da spoštujemo slovenski jezik, da se ga učimo in da beremo slovenske knjige in pesmi. Prav je, da poznamo državne simbole in da praznujemo državne praznike, predvsem tiste, ki so povezani
z nastankom naše države. Lepo je, če takrat izobesimo zastavo. Kljub temu da so težki
časi, kot pravita moja starša, ne smemo obupati. Imejmo se radi med seboj ter ljubimo
svojo domovino. Dodal bi še misel, ki jo je lisica povedala Malemu princu in jo moja mami tolikokrat ponovi: »Kdor hoče videti, mora gledati s srcem. Bistvo je očem nevidno!«
Luka Blaževič, 5. c
(mentorica: Vanja Hočevar)

Lea Berlec, 8. a
(mentorica: Irena Zagožen)
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KROŽEK EKO ŠOLSKI VRT NA EKO
KMETIJI

»Šli smo na
kmetijo pri
Šuštarju v
Hotemažah.«

Ob 8.05 smo se zbrali
pred šolo. Z avtobusom smo se odpeljali
na kmetijo pri Šuštarju

Ko smo prišli do pašnika, kjer se pasejo
ovce, smo poskusili
ujeti
eno
ovco, ampak
to nam ni
uspelo. Ja-

Prišli smo na kmetijo,
videli smo psa, ki je
zgledal kot ovca.

genček se je
zapletel
v
električno
mrežo.

v Hotemažah. Imajo
eko kmetijo. Ukvarjajo
se z ovcami, prašički in
kokošmi. Imajo tudi
ponija.

Vodnik nam
je razložil, s čim se
ovce hranijo. Odšli smo
na kmetijo. Zraven poti
smo zagledali prašičke,
učiteljica je mislila, da
so divji, ampak so bili v
ogradi in seveda tudi
domači.

Končno je bil čas, ko
smo ostrigli ovco. Zgledalo je malo ogabno.
Šli smo gledat še kokoši
in prašičke. Sledila je
malica. Pripravili so
nam čaj in hrenovke s
kruhom, bilo je zelo dobro.
Hitro smo vzeli lonček
in šli k ribniku, tam
smo ujeli paglavčke.
Škoda, da smo jih morali vrniti. Šli smo že
proti avtobusu in odšli
v šolo. V šoli pa sMo šli
še na kosilo.
Rok Brezovšček, 3. c
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STROČNICE V DEŽELI PRAVLJIC
STROČNICE

»Letos je leto
stročnic, zato je Center

V majhni koči živela

Pa se ribica oglasi:

sta starec in starka.

»Starček, prosim, le počasi …

Mirno plula je

Karkoli želiš, vse dobiš!

njunega življenja barka.

Seveda – če me izpustiš!«

za mlade Domžale
razpisal natečaj na to
temo. Na njem je

sodelovalo tudi nekaj
Precej skromno

»Skromen sem človek,

vsa leta sta živela,

do bogastva mi ni.

skoraj nikoli mesa

Vseeno pa je nekaj,

Želja se starčku

na mizi nista imela.

kar mi srce želi:

je res izpolnila,

naših učencev.«

obilen pridelek fižola
Večkrat lačna bila

z ženko obožujeva fižol …

sta njuna trebuha.

Naj nama ga nikoli ne zmanjka;

Povrhu vsega pa še

da vedno ga bosta polna

In od tedaj

ona bila je gluha.

trebuh in danka!

po svetu tako se godi,

sta vsako leto dobila.

da po fižolu se prdi,
Kljub vsemu

Pa žena je gluha,

izgubila nista volje.

ves čas pridno dela,

Živela sta pač od tega,

zato glej, da še ona

Da tako, kot je starček želel,

kar jima je dalo polje.

kaj od fižola bo imela!«

tudi gluhi kaj od tega imajo:

zraven pa smrdi.

na žalost prdenja ne slišijo,
Starček nekega dne

Zlata ribica

trgat fižol na polje je šel.

se je zabavala,

Prej pri potoku se je ustavil,

medtem ko daleč

da nekaj vode s sabo bi vzel.

stran je odplavala:

»O, poglej, to pa to!

»Lahko bi si zaželel,

Ujel sem zlato ribico!

da ženka mu sliši …

Kaj naj naredim z njo?

Prav brihten pač ni,«

Ženki moji prav všeč bo!«

si misli in željo mu usliši …

nos pa verjetno dober imajo!
Maja Strle, 9. a
(mentorica: Mojca Fuchs
Lukežič)
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TRIJE BRATJE IN FIŽOLOVA ZRNA
»Na natečaju
sta bila za svoji
literarni deli
vsak v svoji
skupini
nagrajena
Luka Blaževič
in Maja Strle,
za likovno delo
pa Ana
Turičnik.«

Nekoč, že dolgo je tega, je za devetimi gorami živel kralj, ki je vladal kraljestvu Okrajni Log, v katerem je bilo vsega na pretek. Lakote niso poznali.
Toda leta so minevala in jim prinesla tudi njo. Zato je kralj razglasil, da bo
bogato nagradil tistega, ki bo šel v svet iskat tako zrno, ki bo nahranilo celo
kraljestvo in jih rešilo hude lakote. Ta razglas je veter na uho prinesel tudi
trem bratom Ferjanču, Ignaciju in Žmohorju, ki so živeli v majhni kolibi z
bolno materjo. Bili so prijatelji med seboj. Sovraštva niso poznali. Garali so
od jutra do večera, toda še vedno so živeli v hudi revščini. Materi niso
mogli ponuditi niti močnika, zato je vedno bolj hirala. Srce jih je bolelo od
žalosti, ko so gledali njeno trpljenje. Pozno zvečer, ko je mati že spala, so
se odločili, da bodo šli v svet iskat zrno, ki bo nahranilo celo kraljestvo,
predvsem pa njihovo bolno mati. Zjutraj so ji povedali svojo odločitev. Težko ji je bilo, toda razumela jih je. V solzah so se poslovili drug od drugega
in si obljubili, da se ponovno snidejo čez sedem dni, z zrnom ali brez njega.
Bratje so se odpravili. Hodili so in hodili. Prehodili so mnogo gozdov, mnogo poti in prečkali mnogo potokov. Iskali so, spraševali po zrnu, ki bi nahranilo veliko ljudi, toda odgovora niso našli. Bili so zelo lačni, izčrpani, odžejali
pa so se v bistrih studenčkih. Ob križišču treh kolovozov pa so srečali sključeno staro ženičko s sivimi lasmi. Prosila jih je za vodo. Dobri bratje so jo
takoj odvedli do bistre studenčnice, kjer se je odžejala in si nabrala novih
moči. Zelo jim je bila hvaležna. V zahvalo jim je podarila pest zrn – vijoličnih, črnih, sivih, rjavih, rumenih … Dejala jim je, naj se vrnejo domov k
svoji materi in za kolibo na polju zasadijo visoke palice, ob njih v zemljo pa
zrna. Bratje so se začudili, se zahvalili in se vrnili domov.

Doma je bila mati že zelo izčrpana. Zelo je bila srečna ob vrnitvi svojih dobrih sinov. Povedali so ji, kaj jim je dala stara ženica. Niso izgubljali časa.
Na polju so takoj posadili zrna, jih pridno zalivali in čakali, čakali ... Pa se je
zgodilo – zrno je vzklilo in začelo rasti, se vzpenjati in ovijati svoje ovijalke
in liste vedno višje in višje okoli palice. Česa takega še nikoli niso videli. Na
rastlini so se razcveteli oranžni, beli in vijolični cvetovi, iz njih pa so se razvili dolgi stroki, v strokih pa enaka zrna, kot so jih posadili. Takrat je mimo
njihove kolibe prišla ženica, ki jim je zrna podarila. Povedala jim je, da so to
zrna, ki bodo nasitila ljudi in ozdravila njihovo mater. Tedaj je v trenutku
izginila. Bratje so takoj pripravili okusno jed za svojo mater. Okrepila se je
in kmalu ozdravela.
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Bili so presrečni. Kmalu je na njihovi njivi zraslo toliko rastlin, da so zrna razdelili po kraljestvu in lakota je kmalu izginila iz dežele. Kralj je bil ganjen. Kot je obljubil, je dobre
brate hotel bogato nagraditi. Toda njim je bila hvaležnost dovolj. Niso bili več lačni. Mati
je ozdravela. Toda kralj se ni pustil kar tako odgnati. Sklenil je zrnom dati ime po začetnicah imen dobrih bratov ter kraljestva. Tako je nastalo ime FIŽOL, ki se ga drži še danes.
Fižolova zrna so tako nasitila ljudi po širnem svetu. In še danes jih ozdravljajo in jim dajejo moč!
Luka Blaževič, 5. c
(mentorica: Vanja Hočevar)

Ana Turičnik, 9. b
(mentorica: Irena Zagožen)

»Pravljica
o tem,
kako
FIŽOL
dobi
ime.«
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ČUDEŽNI FIŽOLČKI

»Starec je od
fanta kupil
kravo. A ker ni
imel dovolj
denarja, mu je
dal še 3
fižolčke.«

Živel je fant z imenom Matjaž. Zelo rad se je igral na travniku pred hišo.
Nato pa je prišla suša in z njo revščina. Z mamo nista imela kaj jesti. Zato
ga je mama poslala na tržnico, da bosta prodala edino, kar še imata. Kravo.
»Dobro jo prodaj,« mu je rekla mama, preden je šel.
Ko je prišel na tržnico, je začel prodajati. Nato pa pride mimo starec. »Lepa
krava,« reče in si jo ogleduje. Ko si jo ogleda, vpraša: »Koliko pa stane tale
lepotica?« Mladenič razmišlja, nato pa reče: »30 grošev bo zadosti.« Starec
prikima, seže v žep in fantu izroči denar. Ker pa je imel denarja premalo, je
fantu dal še 3 fižolčke. Posadi jih v lonček. Ko fižol zraste točno pol metra,
ga presadi na vrt. Fant pride domov, izroči materi denar in odide v sobo.
Tam si ogleduje fižolčke in razmišlja, le zakaj mu jih je starec dal s tako natančnimi navodili. Ampak vseeno naredi tako, kot mu je naročil starec. Čez
nekaj dni je prvi fižolček že zrasel pol metra. Fant se spomni, kaj mu je naročil starec in fižol pridno presadi. Naslednji dan drugi fižolček doseže pol
metra. Fant ga presadi tako kot prvega. Enako je storil tudi s tretjim fižolom.
Čez točno en mesec na prvem fižolu že zrastejo prvi plodovi. Nato še na
drugem in tretjem. Kmalu so na prvem fižolu stroki že zreli. Mati jih je hotela odpreti in v prvem najde cekin. Nato odpre še vse ostale in v vseh so
cekini. Mati je presrečna. Sin pa ugiba, kaj bo zraslo šele na drugem in tretjem fižolu. Ko so plodovi na drugi rastlini dozoreli, jih je mati spet razprla v
upanju, da bo kaj notri. In res, v teh strokih so bili diamanti. S tretjim je
naredila isto in v njem so bili
zlati kamni.

Počasi sta si opomogla. In
tudi denarja jima ni nikoli
več primanjkovalo, saj so
jima vsak mesec dozoreli novi fižolčki.
Vita Pestotnik, 5. c
(mentorica: Vanja Hočevar)

Saša Zabrič, 9. a
(mentorica: Irena Zagožen)
NOVICE Z DUPLICE

LETNIK II, ŠTEVILKA

STRAN 75

GRAHKO IN FIŽOLKO
Nekoč sta živela Grahko in Fižolko, ampak nista bila prijatelja. Kar naprej sta se kregala.
Nekega dne pa sta se začela obmetavati s fižolom in grahom. Nista bila srečna. Nekega
čudežnega dne pa je Fižolko imel čudne sanje, da je čisto sam. Zjutraj je sklenil, da mora nekaj spremeniti. Opravičil se je Grahku za vse in od takrat naprej sta prijatelja. Vedno si pomagata in se igrata. Verjetno bosta živela srečno do konca svojih dni.
Nik Vučko, 2. b
(mentorica: Tanja Štiglic)

JAKEC IN FIŽOL
Nekoč je živel Jakec. Ob cesti je zagledal visok fižol. Splezal je nanj. Nad oblaki je zagledal grad. V njem je bila kraljična. Zaljubila sta se in poročila. Imela sta otroke, ki so najraje od vsega jedli fižol.
Matija Košir, 2. b
(mentorica: Tanja Štiglic)

Zala Korać, 1. a
(mentorica:
Manca Griljc)

STRAN 76

KAJ VSE POČNEMO PRI ŠPANŠČINI
Nekateri učenci smo si
za 3. tuji jezik kot izbirni
predmet
izbrali

ljico pripravili dramsko
igro za španski festival
iHola chicos! Letošnja

tema festivala je bila
»otroci in moderna tehnologija«, zato smo
uprizorili odlomek iz
razreda, kjer učenci nič
ne vedo, zanimajo jih le
mobilni telefoni in socialna omrežja, učiteljica
pa ob tem dobi živčni
zlom.
Igro pa smo nato v šolski knjižnici uprizorili še
za starše.
Julija Slapnik, 8. a

španščino.
»Pripravili smo
dramsko igro.«

Skozi celo leto smo se
učili nove besede in
spoznavali dejstva o
Španiji. Nekajkrat nas
je obiskala Španka
Aurora, s katero nismo
govorili veliko.

Prav tako smo z učite-
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KRIMINALKA: Umor na Hvaru
»Tudi Toni
1. MELIOR SE PREDSTAVI
»Da se predstavim. Sem doktor Melior, pomočnik glavnega detektiva v mestu,
sira Johna Lenyja Rapida, in to, kar se je zgodilo, je v bistvu malo noro skozi oči
novinca v tej službi. J. L. – tako smo ga klicali – je na čaju svojim kolegom pravil svoja doživetja. Na kar je eden od gospodov omenil, da je pomočnik J. L.-ja
preslab in naj si poišče novega. Takrat sem bil še ponižni čistilec v trgovini poleg bara, v katerem so razpravljali. Vse sem slišal in premišljeval, da bi se prijavil. Ura je bila pozna, zato sem odšel domov in šel spat. Živel sem v le eni sobi,
ki je bila zanemarjena. Zidovi so bili razpokani in blede sive barve. Spal pa sem
na tleh v spalni vreči. In še to sem si komaj privoščil. Kot sem dejal, vse se je
dogajalo poleti in potreboval sem tudi malo časa za sprostitev. Zjutraj sem se
zbudil in se odločil, da grem boljši službi naproti. Vstal sem, se oblekel v svojo
večerno in edino obleko ter se s starim kolesom odpeljal proti policijski postaji.
Tam je za lesenim pultom s steklenimi okenci sedel pisarniški delavec. Vprašal
sem ga: »Ali lahko poveste, kdaj so prijave, prosim?« Obotavljal se je. Medtem
sem se razgledal po pisarni. Bila je velika soba s skromnim okraskom na steni in
še to je bila črno-bela slika ustanovitelja postaje. Pisarnar, ki se ni več obotavljal, je z jezikavim glasom dejal: »Prijave so jeseni, za poletje imamo začasno
mesto za J. L.-jevega pomočnika. Oprostite za ta izraz, naj obrazložim. J. L. je
najboljši detektiv v mestu. Mi, policisti, pa menimo, da v celi jugovzhodni Evropi.« Vprašal sem ga, če se lahko prijavim. Odgovoril mi je: »Da, samo izpolnite
ta obrazec.« Dal mi je velik list A3 formata, na katerem je z majhnimi črkami
pisalo:
PRIJAVNI OBRAZEC
Delovne izkušnje:
_______________________________________
_______________________________________
Moški

Ženska

Ime:___________

Priimek:__________

EMŠO:________________________
Ste pripravljeni sprejeti delo v kakršnih koli razmerah in času?

Da

Ne

Imate vozniški izpit?

Da

Ne

Podpis:_________ Datum:__________

Lah je
sodeloval na
natečaju Z
domišljijo na

potep, in sicer
s svojo
kriminalko
Umor na
Hvaru.«
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Vse sem izpolnil in oddal pisarniškemu delavcu. Čez pet minut pa sem dobil
odgovor, da sem za to delo ravno pravšnji. Šel sem nazaj v bar, dal odpoved
in se veselil jutrišnjega dne kot detektivov pomočnik.
2. SLAVOJ MIKLOŠIČ
Zjutraj sem se zbudil in si v mislih zaobljubil, da bom predan svoji službi. Ves
vesel in malo utrujen sem se s kolesom odpeljal proti policijski postaji. Na
Miklošičevi ulici sem se ustavil in na cesti predse spustil nerodnega voznika
osebnega avtomobila. Ustavil se je poleg mene in me s hrvaškim naglasom
pozdravil: »Dobar dan!« Odzdravil sem mu in odvrnil mi je: »Moje ime je Slavoj Miklošič, pa tako me zovu!« Opazil sem, da ima tudi rahlo slovaški naglas,
a to zdaj ni pomembno. Povedal mi je še: »Živim tu na Miklošičevi, a rodio
sam se, ovaj, na Hvaru.« Niti malo ga nisem razumel, pač nisem plačal za dodatno uro hrvaščine, in z njim se nisem več ubadal. Odrinil sem do policijske
postaje in se kmalu že ustavil. Opazil sem pisarniškega delavca, s katerim
sem govoril včeraj, in ga pozdravil. Dal mi je mojo novo detektivsko značko in
me peljal do sobe oziroma pisarne, kjer sta bili dve mizi. Na eni je bil papirnat
znak Melior, na drugi pa Rapid. Moja miza je bila povsem prazna, J. L.-jeva pa
obložena z raznimi slikami, spisi in računalnikom. Pravijo, da je imel J. L. navado priti v službo pred delom, da se pripravi. A danes zamuja, v službi je bil
samo pisarniški delavec. Čez kakšno minuto sta v pisarno vstopila dva moška,
ki sta se prepirala. Eden je bil manjši in bolj zavaljen, drugi pa visok in suh
kot prekla, če se lahko tako izrazim. Višji je zavpil zavaljenemu: »Odpuščen
si! Poberi se!« Potem sva se rokovala in ugotovil sem, da bom z njim preživel
celo poletje, saj je on J. L. Vprašal sem ga, če ima danes kaj dela in odgovoril
mi je: »Pff, saj je poletje! Se pa lahko tudi kdaj zgodi.« Zarežal se je in še vedno ne razumem te detektivske šale. Malo sva se pogovarjala in omenil je
mafijo, ki naj bi jo zdaj lovila. Južni orli, njihova rodna domovina je Hrvaška,
drugače pa Miklošičeva ulica. Dva, ki sta bila v tej tolpi, bi se naj skrivala na
Hvaru in nam nista nevarna. Njuni imeni sta Ivo in Željko. Na Hvaru pa je še
vedno nevarnost, da bi koga umorila. Sta tudi preprodajalca mamil in dobra
tihotapca. V avtomobilu Smart sta pretihotapila 5 ljudi čez tri meje iz Hrvaške
v Nemčijo. Saj poznate te avtomobile Smart, majhni, a zelo trdni, skoraj najmanjši avtomobili na svetu. Nato se je preko zvočnika na steni oglasila tajnica
s hrvaškim naglasom: »Odmor.« J. L.-ju sem dejal: «Ona ima hrvaški naglas.« Prekinil me je, rekoč: »Ni razloga za skrb. Ima moža, Slavoja Miklošiča.
On je najbolj zanesljiv Hrvat v mestu. Nekaj časa je bil celo policaj in zelo rad
pomaga.« Seveda, Slavoj Miklošič, ki sem ga srečal na poti v službo. S svojo
prijaznostjo bi lahko prikrival kriminal. A to razmišljanje sem si pustil za naslednje dni.
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Na malico smo hodili v bar poleg moje bivše službe, trgovine, v kateri sem čistil. Danes sem na račun postaje naročil »capuccino de latte«, ki je bil zelo dober, J. L. pa
alkoholno pijačo somersby. Saj bi tudi sam kaj alkoholnega, a moram v delovnem času trezno razmišljati.
Prišel je Slavoj Miklošič in vprašal, če lahko prisede. J. L. mu je dovolil, jaz pa sem
imel občutek, kot da je že ves čas tukaj, a sem pomislil, da sem zaradi prvega dne v
novi službi samo malo živčen. Po malici je bilo dela konec. Odpravil sem se proti domu in se zavil v spalno vrečo. Nekaj časa sem še razmišljal o mafiji, a sem naposled
le zaspal.
3. SOMERSBY
V preteklem dnevu sem ugotovil, da mi nova služba ugaja, ker ne hodim domov s
skrbmi, kot so, da nisem zaklenil trgovine ali kaj takega. Ko pa se je začel nov delovni
dan, je šlo vse po zlu. Nisem našel detektivske značke. Po dolgem in živčnem iskanju
sem jo naposled le našel pod spalno vrečo. Kot po navadi sem s kolesom odpeljal do
policijske postaje, a se mi je nekaj zdelo narobe. Vse je bilo videti normalno, a vseeno nekam čudno. Potem sem se spomnil, da me vsako jutro soseda, ki jo kličem Stara Megg, pozdravi, danes pa je ni bilo nikjer. Ko sem vstopil v pisarno, sem opazil, da
niti pisarniškega delavca ni pri mizi. Pogledal sem skozi okno in videl Jacka, šefa iz
moje bivše službe, kako teče. Stekel sem do njega in vprašal, kaj se dogaja. Malo je
prikimaval, to je pri njem v navadi, in potem zinil: »J. L. je v bolnici.« Odvrnil sem
mu: »Kaj pa se je zgodilo?« Jecljavo mi je razložil, da se je J. L. zastrupil. Takoj ko
sem to slišal, sem stekel v bolnišnico nasproti postaje. Če me kdo zdaj vpraša, kako
sem vedel, da je tam, mu odgovorim, da je imel J. L. tako rad to mesto, da drugam
ne bi hotel. Ko sem bil v bolnišnici, sem se spomnil, da J. L. ni pil nič drugega razen
somersbyja, tiste alkoholne pijače. Morda je v somersbyju kaj, kar bi spodbudilo njegovo alergijo. Glede tega sem se pozanimal pri zdravnikih in glavnem dr. Murryju. Izvidi so kazali, da je somersby lemon, ki ga je J. L. takrat pil, sestavljen samo iz limone, alkohola, vode, sladkorja in jabolčne arome. Dodana je bila še neka sestavina.
Pogledal sem še drugo stran izvidov in tam je pisalo, da je v njegovem telesu še heroin. Zdaj pa: ali mu ga je kdo podtaknil v hrano (čeprav ne vem, kaj je jedel in verjetno je bil sam, ko je jedel) ali v somersby ali pa se celo sam drogira. A to je skoraj
nemogoče.
V bolnišnici sem srečal še pisarniškega delavca, ki mi je povedal, da danes služba od-

pade, in s solzami v očeh sem odšel domov. Poglejmo: zastrupil bi ga lahko Jack, saj
mu je J. L. odvzel delavca, mene. Ali pa morda njegov bivši pomočnik, ki ga je J. L.
odpustil. Zdaj vidim, da je ta služba precej težka. Nekako mislim, da se sam ne bi hotel drogirati, saj ima rad življenje in bi si ga s tem samo pokvaril.
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Odkolesaril sem nazaj domov in pogledal v poštni nabiralnik. Tam je bila moja
plača, okoli 500 evrov. S tem sem imel načrte prepleskati in urediti stene, obložiti tla in kupiti posteljo. Zato sem bil vesel, a vseeno sem se bal za J. L.-ja.
Zdrav bo šele čez en mesec in takrat bi moral biti primer že rešen. Izgleda, da
se ga moram sam lotiti. Pisarniški delavec pa mi je poslal sporočilo, da si moram vzeti počitek. Nameraval sem iti na Hvar, ki naj bi bil v tem času prelep.
Zato sem si spakiral stvari in naslednji dan nameraval oditi.
4. VIRA
Prtljago za Hvar sem si že pripravil in ob štirih odrinil. Kot bi mignil, je avtobus pripeljal do Splita, a vrsta za trajekt je bila dolga. Ko sem le prišel na trajekt, je bilo tam polno podivjanih ljudi in vsi so viseli na telefonih. To mi je šlo
pri ljudeh zelo na živce. Saj veste, kako je v teh časih, najamejo avtomobile in
gredo, kamor jih pot zanese, tudi na trajekt. Medtem ko sem opazoval potnike, smo le prispeli na Hvar. Do kampa Vira, v katerem bom kampiral, je še
dvajset minut vožnje. Ko sem prispel, sem postavil šotor in se šel kopat. Voda
je bila čista in topla, poleg plaže pa je bil Beach bar, nad njim pa še restavracija Trattoria. V najemu sem imel parcelo številka deset in bila je krasna. Vse
je bilo krasno. Takrat sem vzdihnil in se vprašal, kaj vse bo prinesel jutrišnji
dan.
Zraven kampa je bila še ribiška vasica z istim imenom, kjer je bilo polno ribičev. Važno, da sem bil stran od vseh težav in tistega Slavoja Miklošiča. Ne zaupam mu, še zdaj ne. Bil mi je sumljiv, zato sem šel na Hvar, da mi ne bi bilo
potrebno delati. Zdaj pa zagledam človeka s samokolnico. Šel je mimo moje
parcele in se mi zlobno nasmehnil. Bil je brez sekalca in prav nič mi ni bil
všeč. Zraven je bil še en tip, ki je bil rahlo pritlikav, a prijaznega videza. V samokolnici sta prevažala nekaj pokritega z vrečo. Ko sta odšla, sem se spomnil,
kaj mi je govoril J. L. Ive in Željko na Hvaru, a se mi zdi, da ne v Viri. In počutil sem se kot doma v spalni vreči, tako da domotožja ni bilo. Ponoči sem se
večkrat zbudil, saj je bilo slišati krike. Zjutraj sem odšel v mini market pri sanitarijah. Kupil sem kruh, ki so mu rekli »pecivo« in namaz Nutela. Na policah
sem opazil tudi somersby. V trgovini je bil moški, podoben Slavoju Miklošiču,
in za trenutek se mi je zazdelo, da je to res Slavoj, a je imel prelepe zobe. Pojedel sem zajtrk in šel na plažo pri Beach baru. Tam je bil tudi televizor in pogledal sem novice. Poleg mene je sedel moški iz trgovine, zazrt v ekran. Televizijski novinar je poročal: »Glavna novica danes je, da so v kampu Vira na
Hvaru sinoči ubili trinajstletno dekle Ginoro. Osumljenca sta Ivo Kraoić in Željko Želvač.« Nisem mogel verjeti svojim očem in ušesom.
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5. KRVAVI DAN
Zraven moje parcele je bila gruča otrok, ki se je pretepala celo noč, ko sem spal. Na
sosednji parceli sem opazil lužo krvi. Bila je sveža. V kampu je bilo vse tiho. Po radiu
so poročali: »Skrivnostno je izginil še bratec Ginore. Deležen bi naj bil nasilja. Eden
od osumljencev je tudi njegov oče. Komu bo uspelo razrešiti izginotje in umor?« Ko
sem šel na meni najbližje sanitarije, sem našel samokolnico, prekrito z vrečo. Odkril
sem vrečo, a v njej ni bilo ničesar razen stare zarjavele lopate in nekaj pepela. Na sumu sem še vedno imel Slavoja Miklošiča, Iveta in Željka. A do konca primera je še
dolga pot, saj nimam dokazov.
Šel sem nazaj do šotora in videl, da proti meni prihaja tisti tip, ki je podoben Slavoju
Miklošiču. Pozdravil sem ga, on pa je bil tiho. S policijske postaje so mi sporočili, da
bo J. L. ozdravel predčasno in da čez dva dni pride v Viro. To je bila zame vesela novica, saj sem J. L.-ja zelo spoštoval. Na kosilo sem šel v restavracijo Trattoria. Jedel
sem pico, pil pa pivo Ožujsko. Z balkona restavracije se je slišalo streljanje. Ali je bil
to lovec ali pa umor, sem se spraševal. Stekel sem tja in videl, da se dva tipa streljata. Eden je bil isti kot pri samokolnici in mi je bil sumljiv, zato sem iz žepa potegnil
pištolo in ga ustrelil v nogo. To pa je moč pištole Revolver 902, saj je tip padel. Hitro
se je pobral in šepajoč stekel naprej. Drugi tip pa se je jokal in s pištolo meril sebi v
glavo, na kratko povedano, hotel je narediti samomor. Svojo pištolo sem nameril v
njegovo in ustrelil. Padla mu je iz rok. Potem je iz žepa potegnil bančno kartico in se
začel rezati po telesu. Zavpil sem: »Hej, kaj je narobe s tabo!?« Prišel je bliže in mi
odgovoril: »Kako naj ima življenje smisel, če zgubiš sina in hčer!« Takrat sem se
spomnil. Seveda, on je Ginorin oče! Zinil sem: »Zato še ni treba delati samomora!«
Obrnil se je in odkorakal domov. Potem so dnevi minevali zelo hitro, a vseeno vam
bom o teh strelskih prigodah tudi malo govoril. Neki dan je bilo neurje in sosedov šotor je skoraj odpihnilo. Elektrika je pešala, saj je bil generator pokvarjen. Poklical sem
nekega serviserja Vasjo Gorja iz Kopra in čez nekaj ur je bil tu. Ko ga je popravil, ga
je vsekala strela in ga spravila na kolena. Bil sem prestrašen, zato sem se zaprl v šotor. Za Vasjo se je prikazala neka moška podoba in mu z nožem prerezala vrat, potem
pa stekla stran. Tisti Vasja je »škripnil« na sosednji parceli. Izraza škripnil sem se navadil od okoliških ribičev, ki so ga radi uporabljali za ribe. Truplo Vasje pa sem odnesel forenzikom.

6. PRIDE J. L.
Tisti dan sem komaj čakal. Morda se sprašujete, kateri dan. Tisti, ki naj bi bil prijetno
obarvan z J. L.-jevim prihodom. Tisto jutro sem vse počistil, pometel ponjavo in šotor
ter pripravil pico. Ko je J. L. prišel, sva se rokovala kot mož in mož. Pripravil sem kavo
in sedla sva.
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Z nekoliko pustim glasom je rekel: »V bolnici je bilo grozno. Še konkretnega
kosila nisem dobil. Mimogrede, kaj si pripravil za kosilo?« »Pico sem spekel,«
sem hladno odgovoril. Vse sem mu povedal in začel je sklepati, a ni še nikogar obsodil. Razmišljujoče je rekel: »Čez trinajst dni bova vedela.« Sam ne
verjamem v vedeževanje, a se mi zdi, da ima J. L. vedno prav, tako kot Hercule Poirot iz romana Agathe Christie. Tisti dan, ko je J. L. prišel, sva spoznala
tudi preiskovalca Aljaža in tajnico Emo. Spoznali smo se, ko sva jima z J. L.jem pomagala postaviti šotor. Takrat sva uvidela, da prihajata s policijske postaje v Ljubljani in preiskujeta isti primer, zato smo se združili. Ker smo imeli
sosednji parceli, smo lahko skupaj premišljevali in delali. Takrat sva ju z J. L.jem povabila, da prideta delat v Kamnik, a nista utegnila. Vse sem jima razložil, samo prikimavala sta. Večerjali smo v restavraciji Trattoria. Midva z J. L.jem sva jedla školjke »na buzari«, ki mi niso bile všeč, Ema in Aljaž pa testenine. V restavraciji sem opazil tistega tipa, podobnega Slavoju Miklošiču. Pomel sem si oči in si rekel: »Ali si zdaj že domišljam?« Večerja je minila, kot bi
mignil. Z J. L.-jem sva šla spat. Neka mularija pa je navijala glasbo pozno v
noč. Šel sem jih napodit in nazaj spat.
7. KAJ NE VIDITE?
Tisi dan sem šel z ladjo Edi v Zeleno in Modro jamo. Tako se imenujeta zaradi
svetlobe in zelo sta lepi. V Zeleni jami je dovoljeno plavati, Modra pa je za kopanje prepovedana, dovoljen je samo ogled s čolnom. V Zeleni jami je bilo
noro. Ni se mi zdela ravno zelena. Neka tipa sta se potapljala v jami in nekaj
ju je posrkalo v morje. Kar izginila sta. To je bilo zelo čudno. Peljali smo se še
do Modre jame in med potjo sva z J. L.-jem igrala tarok. Med igro naju je
zmotil Arabec s cigaro v ustih. Da je Arabec, sem prepoznal po polti in po
očeh. Namenoma je polil pivo po kartah. Napol pijan natakar v ladijskem baru
ga je prijel za vrat in porinil ob zid. Zavpil je: »Pa što sam ti ja rekao? Samo
još jednom i plivat češ u vodi.« Z J. L.-jem sva ostala brez besed. Potem je
Arabcu nekdo zavpil: »Maj, Maj!« Preklinjal je dalje. Pričakoval sem, da bo na
ladji dalmatinska glasba. A so predvajali osladen jazz. Ko smo prispeli do Modre jame, je voznik najavil: »Please, give attention for a minute. You will pay
50 kunas for the ticket to the Blue cave.« V programu ni pisalo, da bomo plačali še 50 kun. To so nam nalašč zamolčali. Ne vem, zakaj, a to je čista goljufija. Nekaj se dogaja v ozadju. Na ladji sva bila samo midva Slovenca. Mogoče
so naju spustili samo zato, ker sva detektiva. Mogoče pa kuhajo proti nam,
Slovencem, kakšne zamere. Lahko bi hrvaška vlada najela Južne orle za umor
in Ediju naročila, naj Slovencev na barko ne spušča. Težko je vedeti. Moral
sem odtočiti. Na ladji so bili WC-ji majhni.
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V moškem sem videl kri in v banji truplo Arabca. Pokazal sem ga J. L.-ju, a naju je
videl natakar in truplo vrgel v morje.
8. SENCA
Naslednji dan sva se z J. L.-jem sprehajala po mestu Hvar. Ulice so bile ozke, mesto
pa je imelo velik glavni trg, ki ni značilen za dalmatinska mesta. Pregnal naju je dež.
Zatekla sva se v nenaseljeno vilo v skriti ulici. V njej sem slišal nek glas, ki ni bil J. L.jev. Bil je nekako popačen, lahko bi rekel nosljav. Znan mi je bil iz kampa, a se mi ni
sanjalo, kdo bi lahko bil. Nato sem slišal, da se je nekje razbilo steklo in vzklik:
»Aaaaaa!« Stekel sem po stopnicah navzgor in videl moškega, ki sem ga videl voziti
samokolnico. Odpeljala sva ga na sodišče, pa ni ničesar priznal. Za vrati sem videl
senco, kot bi nekdo prisluškoval sodbi. J. L. je šel pogledat in privedel je Slavoja
Miklošiča, Željka in Iva. Povabil me je v sobo, kamor je zaklenil Željka, Iva in Slavoja
Miklošiča.
9. ZASLIŠEVANJE
J. L. je imel v načrtu zapreti vse osumljence v sobo. Zaprl je tudi osumljence z ladje
Edi. V sobi so bili tudi varnostniki, ki jim je J. L. dal ključ sobe, dokler vsi osumljenci
ne bi povedali resnice. V sobi je bil tudi star detektor laži. Najprej smo zaslišali kapitana ladje Edi. Ob njem je sedela tudi njegova sestra, madame Oz, ki je bila na ladji
v času dogodka. O dogodku nista vedela nič. Detektor laži je pokazal, da govorita resnico. Z J. L.-jem sva vedela, da uprava ladje Edi nima nič z umorom Arabca na ladji.
Natakar pa je rekel, da ni nič kriv. Res, da je umoril Arabca, a mu je to naročil on.
Takrat je s prstom pokazal na Slavoja Miklošiča. Detektor laži je to označil za resnico,
zato je J. L. rekel varnostnikom: »Odpeljite ga in pospremite do doma.« Bil je kriv.
Kaznovali smo ga z dosmrtno ječo. Na vrsti je bil že Željko. Rekel je: »Nič ne bom
govoril.« Iz torbe je potegnil pištolo, a so ga varnostniki pravočasno ustavili. J. L. mu
je zabrusil: »Tukaj boš ostal, dokler ne spregovoriš.« Udaril me je in nato mu ja J. L.
rekel: »Ustrelil te bom, če ne boš govoril. Željko mu je odvrnil: »Pa daj, stari!« Varnostniki so ga prijeli in J. L. je s pištolo nameril vanj. Nato je rekel: »Preveč lahko!«
Začel je govoriti: »Jaz sem bil del misije Južnih orlov. Jaz sem ubil Vasjo Gorja. J. L.
mu je zabrusil: »Zakaj pa si umoril Vasjo?«, odgovoril mu je: »Če bi imeli elektriko, bi
imeli internetni dostop. Z Ivom sva namreč objavila sliko naju s truplom Ginorinega
brata. In kriv sem tudi za umor Ginore. Brata ne boste našli, saj sva njegovo truplo
zažgala. Ginoro pa sva skrila v recepciji kampa Vire. A vse to sem storil, da bi dobil
denar za operacije svoje hčerke. Ste zdaj srečni?« Takrat je J. L. že vse vedel. In
sodnik na sodbi je začel govoriti: »Iveta in Željka bomo kaznovali z dosmrtno kaznijo,
Slavoja Miklošiča pa prav tako.«
Toni Lah, 6. a (mentorica: Mojca Fuchs Lukežič)
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