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UVODNIK 

 

Leto je naokrog in tudi tokrat prihajajo med nas Iskrice, ki nas bodo obogatile s svojo vsebino, 

zlasti z literarnimi in likovnimi prispevki. Poglejte in preberite si, kaj vse je nastalo v tem letu, ter 

uživajte v novih idejah. 

Na povabilo k sodelovanju se je tudi letos odzvalo veliko učencev, ki se jim zahvaljujem za 

vsako delo in jim želim še naprej uspešno razvijanje vseh talentov. Zahvalo pa namenjam tudi 

učiteljicam mentoricam in staršem, ki so jih pri tem spodbujali, zlasti v času šolanja na daljavo.  

Počitnicam na pot pa dodajam misel, ki jo je zapisal Henry Van Dyke: »Bodite zadovoljni, da 

živite, ker vam življenje ponuja priložnost, da ljubite in delate, se igrate in gledate zvezde.«  

Vzemimo si čas za to. 

 

Mentorica Nataša Hvala 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tija Černilogar, 6. a 

 

 

 

 



 

PRVOŠOLCI SMO SE DOMA PRIDNO UČILI IN USTVARJALI 

 
PRI LIKOVNI UMETNOSTI SMO IZDELALI DOMOVANJE ZA ŠKRATKA. 
 

   
MARINA ERJAVEC                     NEŽA MAGAJNE 
 
OPAZOVALNI ŠPORTNI DAN                                 RELIEF 
 

                  
ALEKSEJ RUS                              TEO KLEMENČIČ 
  



 

TRI DNEVE SMO POVEZALI Z RDEČO KOKOŠKO, KRUHOM IN SEJANJEM PŠENICE. 
   
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANES SVA Z MAMI SPEKLI ŽEMLJE. V 

POSODO SEM DALA MOKO, KVAS, VODO, 

OLJE, SLADKOR IN SOL. APARAT JE 

ZGNETEL TESTO. MIDVE SVA IZ TESTA 

OBLIKOVALI ŽEMLJE. S KUHALNICO SEM 

PRITISNILA NA TESTO. ŽEMLJE SVA DALI 

VZHAJATI. POTEM SVA JIH DALI V PEČICO. 

POJEDLI SMO JIH S FIŽOLOVKO. 

IZABELA NOVAK 

 

PEKA KRUHA 

V LUKNJICO SEM NADROBIL KVAS IN 

POMEŠAL Z MALCE VODE. KO JE KVAS 

VZHAJAL, SEM VSE SKUPAJ ZMEŠAL Z 2 dl 

VODE IN ŽLIČKO SOLI, DA SEM DOBIL 

GLADKO TESTO. KO JE VZHAJALO, SEM 

OBLIKOVAL KAJZARICE. BILE SO ZELO 

DOBRE. 

NEJC LAHAJNAR 

 
DOMA SVA Z OČETOM UREJALA OKOLICO. 

NAJPREJ SVA PRIPRAVILA ZEMLJO. JAZ SEM 

PRIPRAVILA LONČEK IN VANJ POSEJALA OVES. 

OČE JE OVES POGRABIL, DA JE SEMENA 

POKRILA ZEMLJA.  NA KONCU SVA GA ŠE 

ZALILA. OVES SE NAJPOGOSTEJE UPORABLJA 

ZA KRMO ŽIVALI. POZNAMO TUDI OVSENE 

KOSMIČE. 

ULA WALLANT 

 

LUKA GNJEZDA  

CENE BRENCE  

KRUH 

RADI IMAMO KRUH, 

ČEPRAV JE VČASIH SUH. 

JAM GA Z MARMELADO, 

DOBER BIL BI S ČOKOLADO. 
LANA KAVČIČ 

 
ANDRAŽ ALIČ 

 
LANA KAVČIČ 

 
TINE PELHAN 



 

 

ZGODBICA O ZDRAVJU 

  
ŽIVELA JE ZAJČICA TINA. IN ZELO VELIKO 
ČASA JE BILA ZUNAJ. RADA SE JE IGRALA Z 
ŽOGO IN TUDI NA GUGALNICI JE BILA 
VELIKO ČASA. 

KO JE PRIŠLA DOMOV, JI JE BILO MALO 
SLABO. POTEM JE POJEDLA VEČERJO IN JI JE 
BILO ŠE BOLJ SLABO. ZATO JE POTEM ODŠLA 
SPAT. 

 

  
ZJUTRAJ JE UGOTOVILA, DA JE DOBILA 
KORONAVIRUS. BILO JI JE ŠE VEDNO 
SLABO IN ZELO JE KAŠLJALA. IN IMELA JE 
TUDI VROČINO. 
 

POTEM JE ŠLA VEN, KER JE BILA MALO 
BOLJŠA. KO SE JE IGRALA Z DRUGIMI 
PRIJATELJI, SO SE NALEZLI OD NJE. VSI SO BILI 
4 TEDNE DOMA, SAMO DA SO IMELI ŠE 
MALO VROČINE.  

POTEM SO BILI ŠE EN TEDEN DOMA IN SO SE LAHKO VSI SKUPAJ IGRALI, KER NISO IMELI 
VEČ VROČINE IN SO SE POZDRAVILI.   
ŽIVA MRAK 

 

 

  



 

 
IZABELA NOVAK 
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FILIP ČIBEJ 

 
SVOJI 90-LETNI PRABABICI SEM 
POMAGAL PRINESTI POLNE VREČE 
POSUŠENEGA KRUHA IN OLUPKOV 
DO NJENEGA STANOVANJA. Z NJIMI 
BO LAHKO NAHRANILA SVOJE 
KOKOŠI. 
OSKAR ŠTREMFELJ 

RAZMIŠLJAMO O SOLIDARNOSTI 

 ŽIVA MRAK 
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3 

2 

 



 

V KAKŠNI SLOVENIJI ŽELIJO ŽIVETI PRVOŠOLCI OŠ SPODNJA IDRIJA? 

 

Na pobudo učiteljice Špele Virag in pod mentorstvom učiteljice Tanje Čuk so učenci prvega razreda 

OŠ Spodnja Idrija razmišljali, v kakšni Sloveniji želijo živeti. Vsi učenci so si bili enotni, da si želijo 

Slovenijo brez vojn, Slovenijo, ki je čista. Nekateri učenci so s svojimi razmišljanji naredili korak dlje. 

Njihovo globoko razmišljanje me je prijetno razveselilo in ga želim deliti tudi z vami. Verjamem, da 

odrasli vemo, kakšno Slovenijo si želimo. Kaj smo pripravljeni narediti, da bi postala oziroma ostala 

takšna? 

Tanja Čuk 

 

Želim si, da bi bila Slovenija čista, s čim manj odpadkov in brez vojn. (Rok Burnik) 

V Sloveniji so nekateri ljudje slabi. Želim si, da bi bili vsi ljudje pošteni in bi imeli poklic, ki jim je 

všeč. (Ajda Trček) 

Živel bi v taki Sloveniji, da bi bilo veliko sadja in zelenjave. Da bi lahko kupili domače sadje. Da bi 

bili prijazni in pošteni. V Sloveniji je lepo. Lepo je tudi, kjer sem jaz doma, v Krnicah. (Nejc Lahajnar) 

Želim si, da imam hrano.  

Želim si, da bi imeli dovolj hrane in pijače, da ne bi bilo vojne in da bi lahko hodila v šolo. (Neža 

Magajne) 

Želim si živeti v mirni Sloveniji, da ne bi ljudje toliko smetili. (Tomaž Krapež) 

Želim si, da ne bi bilo vojne, da bi lahko živeli lepo. (Andraž Alič) 

 

SVET PRAVLJIC 

 

SLADKA DEŽELA 

 

Anja se je odpravljala spat. Očku in mamici je zaželela lahko noč in zaspala. Sanjala je o deželi, kjer 

so na drevesih rasle sladkarije. Vse se je začelo tako. Anja se je v deželo pripeljala z avtom iz 

bonbona. Šla je čez most iz čokolade in peljala se je mimo hiš iz piškotov. Namesto reke je pod 

mostom tekel jagodni sok. Ko je Anja prispela do gozda, so jo obkrožile majhne roza mucke. Bile so 

puhaste in telo so imele takšno kot žogica. Veliko stvari je doživela, ampak to je bilo zares pravo 

doživetje. Ko se je zbudila in pozajtrkovala, se je oblekla in zgodil se je čudež. Pred hišo so na 

drevesih rasle sladkarije. Naokrog so skakale puhaste mucke. Ampak ko se je obrnila, je bila njihova 

hiša, tako kot v sanjah, iz piškotov. Takrat je Anja zavpila: To je sladka dežela! 

 

Ela Pavšič, 2. a 

 

DOBRI ZMAJ 

 

Nekoč pred davnimi časi so živeli kralj, kraljica in princeska Kaja. Kralj in kraljica sta bila zelo prijazna 

in sta princeski pustila vse. Nekoč pa so pričakovali drugega otroka. Kraljica je rodila Elizabeto. S 

Kajo sta se dobro razumeli. Ko je sestrica že malo zrasla, so šli v kraljevo mesto. Po poti so srečali 

čarobno vilo in povedala jim je za bližnjico. In šli so po bližnjici. Ko so prišli do kraljevega mesta, so 

videli, da to ni kraljevo mesto, ampak dežela zmajev. Videli so zmaja, ki je sedel na dimniku. Potem 



 

jih je vprašal, kaj delajo tukaj. Povedali so mu, da so mislili, da je tu kraljevo mesto. Potem jih je 

on peljal v kraljevo mesto in potem so se zahvalili dobremu zmaju. 

 

Lara Lukan, 2. a 

 

ČAROBNI SVINČNIK 

 

Pred davnimi časi je bil čarobni svinčnik. Po videzu je bil kot ostali. Nekega dne je prišel v šolo. Bil 

je odmor in pritihotapil se je v peresnico. Bila je last učenke Marje. V njej so bile pisane barvice in 

svinčniki. Videl je, kako Marja lepo piše črke. Naslednji dan ji je pomagal pri pouku. Dan za dnem ji 

je pomagal. Marja je skrbela za čarobni svinčnik in čarobni svinčnik ji je pomagal pri predmetih. In 

srečno sta živela. 

 

Elena Prezelj, 2. a 

 

MOJA PRAVLJICA 

 

Nekoč je za devetimi gorami in devetimi vodami živela prekrasna deklica. Deklici je bilo ime Anja. 

Bila je zelo prijazna do drugih ljudi in živali. Vsak dan je šla po vodo k potoku. Nekega dne pa je v 

potoku zagledala tri žabe s kronami na glavi. Od takrat naprej so se vsak dan igrali. To je videla 

njena hudobna mačeha in ji prepovedala hoditi k potoku. Deklica je bila zelo žalostna. Nekega dne 

se je izmuznila iz gradu in šla k potoku. Tam pa ni bilo več žab. Žabe so se spremenile v princa z 

belima konjema. Princ je zagledal čudovito deklico in se takoj zaljubil vanjo. Odjezdila sta v prinčev 

grad in se tam tudi poročila. Dobila sta tri otroke. Morda srečno živita še danes. 

 

Maks Prezelj, 2. a 

 

MOJA PRAVLJICA 

 

Nekoč je živelo sedem morskih deklic. Vsak dan so brale knjige o morju in živalih. Vsaka je za svoj 

sedmi rojstni dan dobila posebno knjigo. V knjigi je bil opisan skrivni zaklad. Sedem sester se je 

odločilo, da ga bodo poiskale. Na pot so se odpravile nekega jutra. Že za prvimi koralami jih je 

presenetil triglavi morski pes, ki pa je bil zelo prijazen in jim je ponudil pomoč. Skupaj so se borili 

proti vsem pošastim, ki so jim prekrižale pot. V nekem trenutku so zagledali velik zaklad. Ves zaklad 

so porabili za očiščenje morja. Tako so do konca svojih dni živeli v čisti vodi. 

 

Neža Moravec, 2. a 

 

MOJA PRAVLJICA 

 

Tam nekje za devetimi gorami stoji velik grad. Grad ima sedem visokih stolpov. V najvišjem stolpu 

živi velikan. Ker so se ga vsi bali, ni hotel iti ven iz gradu. Velikokrat je bil osamljen. Nekega dne je 

mimo gradu prišla mlada deklica. Ko je zagledala velikana, se je ustrašila. Ko je hotela zbežati stran, 

je velikan začel jokati. Deklica ga je vprašala, kaj je narobe. Velikan ji je povedal, kako ga je 



 

čarovnica začarala. Ker se je deklici zasmilil, mu je obljubila, da bo njegova prijateljica. Tako se je 

velikanu uresničila velika želja, da se je spremenil nazaj v princa. 

Nikolas Velikanje, 2. a 

 

DVA BRATA LEVČKA 

 

Nekoč pred davnimi časi sta za devetimi gorami in devetimi vodami živela dva levčka. Enemu so 

pravili Zaspanček, ker je rad spal, drugemu pa Nagajivček, ker ves čas enemu nagaja. Nekoč ju je 

obiskala babica, ki je skupaj z Zaspančkom zaspala pred televizijo. Nagajivček pa je ostal buden in 

zvezal njune noge skupaj. Ko se je babica zbudila in hotela vstati, je padla po tleh in si zlomila nogo. 

Zdaj je Nagajivček dobil kazen, da ji mora pomagati pri opravilih, dokler se ne bo pozdravila. 

 

Tadej Močnik, 2. a 

 

MOJA PRAVLJICA 

 

Nekoč je za devetimi gorami živela revna deklica. Bila je prijazna do vseh ljudi, še posebej pa do 

živali. Nekega dne je hodila po travniku in naenkrat zagledala samoroga, ki je bil zapleten v trnje. 

Deklica mu je pomagala. Samorog se ji je zahvalil in ji rekel, da ji lahko podari tisto, kar si želi.  

Deklica si je domislila, da si želi, da bi se lahko pogovarjala z živalmi. Samorog jo je oplazil z rogom 

in že ga ni bilo več. Šla je do ptička in poizkusila svojo moč, pogovarjala se je z njim. Ko je ptiček 

odletel, je deklica tekla za njim. Nenadoma se je prikazal volk. Deklico je vprašal: Kam pa kam? Jaz 

grem za ptičkom. Ko je deklica tekla naprej, ji je volk sledil vse do roba gozda. Ko se je ustavila, je 

v daljavi zagledala hiško. Ptiček ji je dejal: Pojdi do hiške, v njej živi dobra čarovnica. S teboj naj 

gre tudi volk. Ko sta z volkom prišla do hiške, je ven pritekla čarovnica in je v joku objela volka. 

Čarovnica ji je povedala, da je volk njen sin, ki so ga začarale zlobne čarovnice. Nazaj k meni si ga 

lahko pripeljala samo ti, saj imaš poseben dar, ki ti ga je podaril samorog. V zameno za tvoje dobro 

delo ti podarjam ta safir, ki izpolni vsako željo. Ko si boš kaj zaželela, ga močno stisni v pest in na 

glas povej željo in ta se ti bo uresničila. Deklica se je poslovila od čarovnice in volka, stisnila čudežni 

safir in se v hipu znašla doma. Od takrat naprej je deklica srečno živela v svoji hiški in se pogovarjala 

z živalmi. 

 

Ota Likar, 2. a 

 

MOJA PRAVLJICA 

 

Nekoč za devetimi gorami je živel siromašen deček, ki si je želel, da ne bi bil več reven. Nekega dne 

je pogledal za skalo in videl sedem palčkov, ki so rekli: Izpolnili ti bomo tri želje, ki si jih najbolj 

želiš. Deček si je zaželel oblačila, zavetje, v katerega bi se lahko skril, tretje želje pa ni vedel. Jutri 

te pridemo obiskat, da nam boš povedal tretjo željo. Palčki so skočili v zrak in že jih ni bilo več. 

Deček je ves dan premišljeval, kaj si lahko zaželi. Naslednji dan so palčki prišli nazaj. Dečku je ostala 

še ena želja in zaželel si je nevesto. Palčki so dečku prinesli tri neveste, a nobena mu ni bila všeč. 

Nekega dne se je sprehajal po gozdu in zagledal  kralja, ki se je hotel znebiti princese tako, da bi jo 



 

vrgel v prepad. A preden je kralj vrgel princeso v prepad, jo je deček ujel in skupaj sta kralja vrgla 

v ječo, onadva pa sta se poročila in skupaj živela do konca svojih dni. 

 

Žana Pavšič, 2. a 

 

MALIM SO VŠEČ 

 

Malim so všeč nenavadne reči 

kot recimo dimnikarji, 

kot recimo kretničarji, 

kot recimo smetarji, 

kot recimo veterinarji, 

kot recimo komentarji. 

 

Malim so všeč sladke reči 

kot recimo palačinke 

kot recimo marmelada, 

kot recimo čokolada, 

kot recimo med, 

kot recimo sladoled. 

 

Malim so smešne besede všeč 

kot recimo rizibizi, 

kot recimo macafizlji, 

kot recimo hortenzija, 

kot recimo filana paprika, 

kot recimo abra kadabra. 

 

Ota Likar, 2. a 

 

Malim so všeč 

kot recimo policaji, 

kot recimo rejci, 

kot recimo bonboni, 

kot recimo sladoled, 

kot recimo roža poža, 

kot recimo banana njam. 

 

Elena Prezelj, 2. a 

 

 

 

 

 

 

Malim so všeč nenavadne reči 

kot recimo piloti, 

kot recimo kapitani, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Malim so všeč sladke reči 

kot recimo čokolada,  

kot recimo sladoled, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Malim so smešne besede všeč 

kot recimo mikipiki,  

kot recimo ževuzhonprrriii, 

kot recimo, kot recimo … 

 

 

Ana Bolarič, 2. a 

 

Malim so všeč kisle reči 

kot recimo limona, 

kot recimo kumara, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Malim so všeč sladke reči 

kot recimo čokolada, 

kot recimo sladoled, 

kot recimo, kot recimo … 

 

Grega Strel, 2. a 

 

 

 

 

 



 

POUSTVARJANJE OB PRAVLJICI PEKARNA MIŠMAŠ 

 

 
 

Žana Pavšič, 2. a 

 

 
 

Elena Prezelj, 2. a 



 

 

 
 

Lara Lukan, 2. a 

 

 
 

Ela Pavšič, 2. a 



 

 
 

Neža Moravec, 2. a 

 

 

IZŠTEVANKE 

 

MOJA IZŠTEVANKA 

 

Vika Mika se boji, 

onkraj vrha se poti, 

ona gleda v zrak 

in izmuzne se ji strah. 

Kdo je slepa miš? 

Potem pa ti loviš. 

 

Jakob Prezelj, 2. a 

 

MOJA IZŠTEVANKA 

 

Kuža laja hov hov hov, 

muca, hitro prid' domov, 

da ulovila boš vse miši, 

ki se skrivajo po hiši. 

 

Maša Gostiša, 2. a 

 

 

 

 



 

MOJA IZŠTEVANKA 

 

Luka kuka, 

sestrica ga cuka. 

Luka zakriči,  

sestrica zbeži,  

Luka jo lovi. 

 

Vito Demšar, 2. a 

 

MOJA IZŠTEVANKA 

 

Tam gor rožice cveto,  

jaz pa pojdem na goro. 

V travi vidim miš,  

zdaj pa ti loviš. 

 

Ela Pavšič, 2. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOJA IZŠTEVANKA 

 

Muca zlezla je pod klop,  

psiček teče brž za njo,  

veverica na drevesu.  

Ptica tja čez breg leti  

in tebe ulovi. 

 

Žana Pavšič, 2. a 

 

MOJA IZŠTEVANKA 

1, 2, 3 – na morje bomo šli, 

4, 5, 6 – vse otočke preštet, 

7, 8, 9 – rajat in pet, 

10, 11, 12 – hojla, drija, drajs. 

 

Ota Likar, 2. a 

 

MOJA IZŠTEVANKA 

Moja muca, moja gos,  

lepa roka in moj nos.  

Moja riba in moj pes  

in za konec lovi tvoj rep. 

 

Kris Medved, 2. a 

 

 

 

SNEG IN SNEŽENI MOŽ 

 

SNEŽENI MOŽ 

 

Nekega jutra je zelo snežilo. Mija, Lina, Lan in Tomo so se zmenili, da se dobijo na dvorišču. Vsi so 

prišli. Odločili so se, da bodo naredili sneženega moža. Lotili so se dela. Snežak je bil skoraj narejen. 

Dodali so mu še usta, gumbe, oči in korenček. Snežak je bil zelo lep. Ko so ga končali, so bili zelo 

zadovoljni s svojim delom. Potem so odšli domov. Snežak je ostal dva dni, potem se je stopil. 

 

Žana Pavšič, 2. a 

 

NAJLEPŠI SNEŽENI MOŽ 

 

Zjutraj so se otroci zbudili in pogledali skozi okno. Jej, sneži, je zavpila deklica v rožnati pižami. 

Gremo ven, reče deček v zeleni pižami. To bi bilo imenitno, reče deklica v rumeni pižami. Ja, doda 

deček v modri pižami. Oblekli so bunde svojih najljubših barv in se odšli igrat na sneg. Naredimo 



 

sneženega moža, predlaga deklica v rožnati bundi. Vsi se strinjajo in začnejo delati snežaka. Naredili 

so najlepšega snežaka na svetu. Viv! Zelo lep snežak. Še kužek občuduje najlepšega snežaka na 

svetu. 

 

Žana Pavšič, 2. a 

SNEŽENI MOŽ 

 

Čez noč je zapadel prvi sneg. Zjutraj sta Lan in Mija pogledala skozi okno. Poklicala sta Nino in 

Toma. Preoblekli so se in odšli ven. Zunaj so se odločili, da bodo naredili snežaka. Najprej so mu 

naredili trup, potem pa še glavo. Poiskali so kamenčke. Domov so šli po korenje. Odšli so nazaj do 

snežaka in mu s korenčkom naredili nos. Kamenčke, ki so jih nabrali, pa so porabili za oči, usta in 

gumbe. Zadovoljni so odšli domov. 

 

Neža Moravec, 2. a 

 

PRVI SNEG V JANUARJU 

 

Ponoči je padal sneg. Otroci so se toplo oblekli in stekli na dvorišče. Denis hodi po hribčku, Lovro 

se sanka, Tim dela iglu, Klara se drsa, Jon pa gleda ves čas naravo. Ko so se že vsi naveličali te igre 

ali opazovanja narave, so se odločili, da naredijo snežaka. Bili so zelo veseli, zato so šli staršem 

povedat vse, kaj in kako se je dogajalo. 

 

Ota Likar, 2. a 

 

SNEŽENI MOŽ 

 

Danes je sneg. Otroci so se odločili, da grejo naredit snežaka. Mija in nina sta šli iskat kepe. Mija je 

naredila dve kepi, nina pa eno. Potem sta poklicali Lana in še Toma. Nadeli so mu gumbe in korenje. 

Mija se je spomnila, da nimajo še dveh vej. Potem so našli palice in šal. Otroci so bili zelo utrujeni 

in veseli, ker jim je snežak uspel. 

 

Ana Bolarič, 2. a 

 

SNEŽENI MOŽ 

 

Danes je snežilo. Leon, Taja, Mija in Tomo so šli na igrišče. Odločili so se, da bodo naredili snežaka. 

Taja in Tomo sta naredila glavo. Leon in Mija sta naredila telo. Na glavo so mu dali še korenje. Sneg 

je bil bel in moker. Dali so mu gumbe za oči in usta. Iz palic so mu naredili roke. Ovili so mu šal. 

Nastal je velik in lep sneženi mož. 

 

Grega Strel, 2. a 

 

 

 



 

ČUDEŽNO ZDRAVILO 

 

ZDRAVILO ZA MAMO 

 

Živela je mama s tremi deklicami. Bile so zelo revne. Nekega dne je mama zbolela. Deklice so šle 

iskat čudežno zdravilo. Srečale so kraljeviča. Kraljevič jim je povedal, da je čudežno zdravilo 

zdravilno korenje. Povedal je še, naj gredo do prijaznega medveda, ki jim bo pokazal pravo pot. Kot 

jim je kraljevič naročil, so odšle do prijaznega medveda, ki jim je pokazal pravo pot. Prišle so na 

jaso, na jasi je bil majhen vrtiček, v majhnem vrtičku pa eno samo korenje. Tri deklice so ga vzele 

in odšle domov. Ko so deklice prišle domov, je bilo že pozno zvečer. Zjutraj je mama pojedla korenje 

in ozdravela. 

 

Žana Pavšič, 2. a 

 

POGUMNA DEKLICA 

 

Nekoč je živela prijazna mama s tremi hčerkami. Deklice niso imele očeta, ker je pred šestimi leti 

umrl zaradi raka. Ko je prišla zima, je zbolela tudi mama. Zdravniki ji niso mogli pomagati. Pomagalo 

bi ji lahko samo čudežno zdravilo. Deklice so vprašale zdravnika, kje bi ga lahko dobile. Poslal jih je 

za devet gora do medveda kosmatinca, ki ima čudežni vrt. Najstarejši sestri si nista upali iti. 

Najmlajša si je upala, zato se je odpravila na pot. Našla je medveda in ga lepo prosila, če ji lahko 

pomaga. Medved ji je obljubil, da ji bo prinesel zdravilno korenje, samo če ga poljubi. Da bi 

pomagala bolni mami, ga je res poljubila. V tistem trenutku se je medved kosmatinec spremenil v 

najlepšega kraljeviča. Skupaj sta šla do bolne mame in jo pozdravila. Deklica in kraljevič sta se 

poročila. Srečno so živeli in bili veseli do konca svojih dni. 

 

Ota Likar, 2. a 

 

BOLAN KRALJEVIČ 

 

Nekoč je živel kraljevič. Ime mu je bilo Tanter. Imel je tri deklice. Ko je mama zbolela, je Tanter 

poklical tri deklice. Trem deklicam je rekel, da gredo po zdravilo. In deklice so šle iskat čudežno 

zdravilo. Deklice so zelo dolgo časa iskale zdravilo. Ko so deklice našle zdravilo, so odhitele h 

kraljeviču. Ko je kraljevič dal mami zdravilo, je mama ozdravela. In živeli so srečno do konca svojih 

dni. 

 

Kris Medved, 2. a 

 

ZDRAVILO ZA MAMO 

 

Nekoč je v grad prišel prodajalec. Imel je veliko stvari. Mama je izbrala zeleni napitek. Popila ga je 

in padla na tla. Prodajalec se je zlobno zahihital in hitro zbežal. Straža ga je skušala ujeti, a ga niso 

in niso dohiteli. Tri deklice pa so prišle do mame. Zastrupil me je, je rekla mama. Kraljevič je to videl 



 

in prišel. Dal ji je korenje in bila je v redu. Tako so živeli srečno do konca svojih dni. Medved pa je 

napadel prodajalca, da ne bo nikoli več prišel na grad. 

 

Ela Pavšič, 2. a 

 

ČUDEŽNO ZDRAVILO 

 

Nekoč je prišel prodajalec pijač. Prispel je do gradu. Kraljica je prišla pogledat, kdo je. Prodajalec ji 

je ponudil zastrupljeno pijačo. Ko jo je kraljica popila, je omedlela. Kraljevič je zagledal bolno mamo 

ležati na tleh. Poklical je na pomoč. Slišale so ga tri deklice, ki so peljale medveda na sprehod. 

Prihitele so mu pomagat. Naredile so čudežno zdravilo, ki je bilo narejeno iz zdravilnega korenja. 

Kraljici so zdravilo dali v usta. Takoj nato se je zbudila in se zahvalila deklicam, ker so jo rešile. 

 

Neža Moravec, 2. a 

 

BOLNA MAMA 

 

Nekoč je živela bolna mama, ki je jedla samo v postelji. Pomočniki so izumljali zdravila. Vsi so dali 

vsak svoje zdravilo, a ugotovili so, da je zdravilo zdravilno korenje. Mama je imela tri deklice. Prva 

in največja je bila Simona. Mama ji je povedala, da mora iti po korenje. Deklica se je takoj odpravila. 

Ko je bila že na polovici poti, jo je napadel medved. Hitro je tekla domov, a mama je takoj poslala 

srednjo deklico. Ko je tudi ona bila na polovici poti, so se začela kar tako podirati drevesa. Tako je 

stekla domov. Potem je mama poslala najmanjšo deklico. Ona je prišla h kraljeviču, ki ji je povedal, 

kje je vrt. Potem je prišla domov s korenjem. Mama ga je pojedla in čudežno zdravilo je delovalo 

 

Tadej Močnik, 2. a 

 

ČUDEŽNO ZDRAVILO 

 

Tri deklice so bile v gozdu. Zagledale so medveda in šle so naprej. Med potjo so videle mamo, ki je 

jokala. Niso vedele, kaj ji je. Vprašale so jo, kaj ji je, da joka. Rekla je, da je bolna. Rekle so ji, da 

bodo šle pogledat po gozdu. Šle so in našle zdravilo in nekaj jabolk. Šle so do nje, ji dale zdravilo in 

jabolka, potem pa so vse skupaj odšle domov. 

 

Ana Bolarič, 2. a 

 

ČUDEŽNO ZDRAVILO 

 

Tri deklice so živele v gozdu. Imele so zelo hudo bolno mamo. Edino čudežno zdravilo je bilo zdravo 

korenje, ki bi pomagalo ozdraveti bolni mami. A to čudežno zdravilo je raslo v gradu hudobnega 

kraljeviča. Tri uboge deklice so žalostne jokale sredi gozda. Mimo je prišel velik medved in vprašal 

deklice, zakaj tako jokajo. Deklice so mu povedale celo zgodbo. Medved jim je obljubil, da jim bo 

pomagal. Hitro se je odpravil na grad poiskat hudobnega kraljeviča in ga izzval na dvoboj. Hrabri 

medved je premagal kraljeviča in vzel zdravilno korenje. Hitro ga je odnesel deklicam. Mami so 



 

skuhale čudežno zdravilo, ki je bolno mamo takoj pozdravilo. Tri deklice so bile medvedu nadvse 

hvaležne. 

 

Maša Gostiša, 2. a 

 

ČUDEŽNO ZDRAVILO 

 

Nekoč, pred davnimi časi je živela kraljica s tremi hčerami. Nekoč je kraljica zbolela. Poklicala je 

hčerke. Rekla je, da se ji bliža konec. Hčere so šle v gozd. Srečale so prijaznega medveda. Povedal 

jim je, kako ozdravijo njihovo mamo. Povedal jim je za čudežno korenje. Pomaga le ljudem čistega 

srca. Raste na sedmem hribu. Deklice so šle po čudežno korenje. Brž so ga izpulile in ga odnesle 

njihovi mami. Mama je res ozdravela. In tako so živele do konca svojih dni. 

 

Elena Prezelj, 2. a 

 

 

IGRA NA SNEGU 

 

IGRA NA SNEGU 

 

V Zagrebu je zapadel sneg. Otroci ga imajo zelo radi. Stekli so na bližnje dvorišče in se začeli igrati. 

Klara dela snežaka, Tine dela angelčka, Miha in Zoja pa se kepata. Kuža Timi se igra z žogico. Starši 

so jih poklicali, naj pridejo na vročo čokolado. Po vroči čokoladi so jih pod božičnim drevescem 

čakala darila. Zelo lepo so bila zavita. Imeli so se lepo in bil je srečen božič z vsemi sorodniki. 

 

Ota Likar, 2. a 

 

NOVA PRIJATELJICA 

 

Ana, Jan in Gregor so se igrali na snegu. Prišla je nova deklica Tina. Tina je imela s sabo kužka 

Pikija. Vsi so se hoteli igrati z njim. Tina je dovolila, ampak če bodo njeni prijatelji. Otroci so rekli, 

da bodo. In cel dan so se igrali. 

 

Lara Lukan, 2. a 

 

NAJA IN NESREČA 

 

Naja se je danes toplo oblekla. Na glavo si je nataknila kapo in na roke si je nadela rokavice. Vzela 

je sanke in se odpravila na hrib. Sanke je vlekla za sabo po hribu navzgor. Bile so precej težke, 

ampak je potrpela. Ko je prišla na vrh, se je skupaj s prijatelji spustila po hribu navzdol. Ko se je 

spustila, je zapeljala čez kamen. Sanke so se zavrtele in Naja je padla. Obležala je v snegu. Takoj 

so prišli prijatelji. Poklicali so zdravnika. Takoj so prišli. S helikopterjem so jo odpeljali v bolnišnico. 

Ko so jo pregledali, so ugotovili, da si je zlomila nogo in zvila roko. Tam je prespala eno noč. Ko se 



 

je zbudila, je že imela mavec na nogi in roko je imela povito. Noga jo je močno bolela, zato je šla 

še enkrat na pregled. 

 

Ela Pavšič, 2. a 

 

IGRA NA SNEGU 

 

Miha dela angelčka v snegu. Ana dela snežaka. Matic in Neža se kepata. Kuža se rad igra v snegu. 

Vreme je sončno. Ana je dala snežaku klobuk, korenje in gumbe. Kuža ima okoli vratu ruto. Miha 

ima rdeče škornje. Matic ima v roki lopatko. Otroci radi igrajo na snegu. 

 

Grega Strel, 2. a 

 

ZIMSKO KEPANJE 

 

Bila je lepa zimska sobota. Z bratcem nama je bilo dolgčas, zato sva poklicala prijatelje, naj se 

pridejo k nama igrat. Ko sta prijatelja prišla, smo se na domačem dvorišču veselo kepali, valjali po 

snegu in naredili sneženega moža. Zvečer smo se utrujeni poslovili in sklenili, da se jutri ponovno 

dobimo. 

 

Maša Gostiša, 2. a 

 

KAJIN DAN 

 

Danes je zima in zapadlo je veliko nega. Kaja se bo šla sankat in je oblekla primerna oblačila. Kaja 

je najprej vprašala očeta, ali se lahko gre sankat. Oče ji je dovolil. Šla je na hribček, kjer je bilo 

veliko snega. Spustila se je v dolino. Sankanje je zdaj tako napeto. Uspešno je prispela na cilj. 

 

Maks Prezelj, 2. a 

 

IGRA NA SNEGU 

 

Danes je petek. Zunaj je veliko snega. Otroci se veselo igrajo. Toplo so oblečeni in obuti. Jaka ima 

rdečo lopatko. Lina in Jaka se kepata. Lina je naredila velikega snežaka. Na glavo mu bo dala črn 

klobuk. Kristina dela v snegu angelčka. Kuža Rolf se igra z rdečo žogo. 

 

Maks Prezelj, 2. a 

 

SNEŽAK 

 

Prijatelji so se zbrali na domačem dvorišču. Bili so veseli snega. Odločili so se, da skupaj postavijo 

snežaka. Pri izdelovanju snežaka se je Mija domislila, da mu dajo korenček za nos, Tom in Lan pa 

pokrovčke za gumbe in oči ter usta. Pri tem so se neizmerno zabavali. Končno so postavili svojega 



 

snežaka. Počutili so se zadovoljni in so se smejali. Nato so šli po svoje starše in jim pokazali snežaka. 

Starši so rekli, da je čudovit. 

 Elena Prezelj, 2. a 

 

 

USTREZNO RAVNANJE Z ODPADKI 

 

SMETI V PRAVO VREČO 

 

Smetarji pridejo v našo vas dvakrat na mesec. Pripeljejo se z zelenim kamionom. Imajo odsevne 

bunde in odsevne hlače, da so bolj vidni v temi. Mi imamo zelen smetnjak za mešane odpadke, rdeč 

smetnjak za papir, rumen za embalažo in belega za steklo. Smetarjem želim varno delo. 

 

Vito Demšar, 2. a 

 

SMETI V PRAVO VREČO 

 

Otroci so morali v šoli narediti projekt z naslovom Čisto okolje. Otroci so morali dati doma natančna 

navodila, kako ločevati odpadke in skrbeti za čisto okolje. Otroci so predlagali ločevanje smeti po 

vrečah različnih barv. Babica in dedek sta pregledala nevarne odpadke. V vrečo sta vrgla zdravila in 

baterije. Naučila sta se ločeno zbirati odpadke. Otroci so dobili visoko oceno.  

 

Maks Prezelj, 2. a 

 

ZBIRALNA AKCIJA 

 

Učiteljica nam je sporočila, da bomo imeli na šoli zbiralno akcijo papirja. Otroci so s pomočjo staršev, 

tet, prijateljev v šolo prinesli polno papirja. Papir je bil naložen v škatle iz kartona. Takrat je pred 

šolo pripeljal tovornjak. Vsi so pomagali s skupnimi močmi znositi papir po leseni lestvi v kontejner. 

Pri tem jim je nagajal veter. Kljub temu jim je uspelo pobrati ves papir na dvorišču. Ko je bil 

kontejner poln, ga je voznik odpeljal v zbiralni center. 

 

Nikolas Velikajne, 2. a 

 

ZBIRANJE PAPIRJA 

 

Učiteljica je učencem povedala, da bo jutri zbiralna akcija papirja. Zjutraj je tovornjak pred šolo 

pripeljal zabojnik za papir. Otroci so od doma prinesli veliko papirja. Otroci so papir nalagali v 

zabojnik, ko je zapihal močan veter in Nejcu odpihnil ves papir. Sošolci so mu pomagali pobrati papir 

in ga zložiti na voziček. Otroci so zvezali papir z vrvjo in ga odnesli v zabojnik. 

 

Neža Moravec, 2. a 

 

 



 

SMETI V PRAVO VREČO 

 

Nekoč je živel deček po imenu Tomaž. Zelo rad je imel čisto okolje. A nekega dne se je priselila 

družina, ki je rada smetila. Vsak dan je nasmetila eno tono smeti. Tomaž je imel tega dovolj. Zbral 

je vse prijatelje, ki jih ima. Zmenili so se, da bodo vse pospravili. Naslednji dan je bilo vse čisto in 

preden so spet začeli smetiti, so jim rekli, naj ne smetijo. 

 

Tadej Močnik, 2. a 

 

ZBIRALNA AKCIJA STAREGA PAPIRJA 

 

Otroci 2. a razreda smo imela zbiralno akcijo starega papirja. Vsi otroci smo v šolo prinesli veliko 

starega papirja. Pred šolo nas je čakal velik zabojnik.  Vito je pripeljal papir v vozičku. Ker je pihal 

močan veter, je Vitu odpihnil papir. Sošolci smo mu brž priskočili na pomoč. S skupnimi močmi smo 

hitro pobrali ves papir in ga naložili na voziček. 

 

Maša Gostiša, 2. a 

 

 

IN KJE ŽIVI VELIKO? 

 

Veliko živi v veliki šoli. 

Tam je veliko prav vse. 

Velika tabla v veliki učilnici, 

kjer se uči veliko otrok. 

Velike so črke, 

velike številke, 

z velikimi črkami pišejo v zvezke. 

Uporabljajo velika pisala 

in za veliko znanja se potrudijo. 

 

Žana Pavšič, 2. a 

 

NARAVA 

 

Če narave ne bi bilo, 

ne bi bilo živali, človeka, 

vseh živih bitij. 

 

Če za naravo ne skrbiš, 

ti ona vrne vse nazaj 

s poplavami, požari in potresi. 

 

Zato varno skrbimo 

za naš vir življenja. 

 

Elena Prezelj, 2. a 

 

 

ŠPORTNI DAN (3. 4.–4. 4. 2020) 

 

3. 4. 2020: KOLESARSKI IZLET  

Šel sem na kolesarski izlet. Spremljala me je mama. Šla sva iz Spodnje Idrije do Idrije in nadaljevala 

po sprehajalni poti Rake. Na hitro sva si ogledala Scoppolijev botanični vrt. Pred "Kobilo" sva zavila 

čez most in nadaljevala do kopališča Bela (Lajšt). V križišču sva se odpravila proti Brusovim in 

Putrihovim klavžam in si prebrala nekja besed o glavnih sestavnih delih klavž. Pot naju je peljala do 

lovske koče na Krekovšah, kjer je spomenik padlim partizanom. V dolino sva se vračala preko 

grebena proti reki Belci in priljubljenemu kopališču "Bučka". Na Lajštu sva se spet vrnila na začetni 



 

del poti in po enaki poti nadaljevala proti Idriji. Na trening poligonu v Stari Mejci pod sprehajalno 

potjo Rake sva naredila še nekaj vaj za spretnost in šprintov za moč. Kolesarila sva okoli tri ure.  

 

4. 4.: ZASIPANJE JARKA IN POPOLDANSKI POHOD NA GRADIŠČE  

V soboto smo dopoldne opravljali dela pri naši novi hiši in zakopal sem jarek z peskom in kamni. 

Delo sem opravil z "grebljico", ki izgleda kakor podaljšana motika brez vil. Po kosilu smo se skupaj 

z mojo sestro Manco in mamo odpravili na pohod na bližnji hrib Gradišče, na katerega pogosto 

gremo tudi za zimski suhi trening. Šli smo po poti mimo kapelice Češčena Marija, si ogledali bivši 

temeljni kamen kapelice in nadaljevali proti "starim malnom" ter si ogledali ostanke starega mlina 

in rak. Pot nas je vodila do pašnika nad Ledinami in naprej proti Gradišču. Ko smo prispeli na 

Gradišče, smo se po kratkem postanku podpisali v podpisno knjigo. Ugotovili smo tudi, da je zaradi 

povečanega obiska otrok zmanjkalo bonbonov, ki so ponavadi v vrečki poleg podpisne knjige. Mama 

je iz nahrbtnika potegnila pest bombonov in je nama z Manco dala vsakemu enega, ostale pa smo 

za pridne mlade planince pustili v vrečki poleg podpisne knjige. Vračali smo se nazaj proti kmetiji 

Pečnik in proti Stajam nad Spodnjo Idrijo. Nad Stajami smo zavili po grebenski poti proti Spodnji 

Idriji in skoraj vso pot nazaj do trim steze tekli in se igrali, da smučamo. Na trim stezi smo opravili 

še preizkus vese v vzgibi in naš izlet zaključili. Imeli smo se res lepo in bilo je super.  

 

Jakob Prezelj, 2. a 

 

EKO DAN 

 

 
 

Jošt Vončina, 2. b 

 



 

 
 

Izak Rupnik, 2. b 

 

 

 
 

Nuša Likar, 2. b 



 

PRIŠLA JE POMLAD 

 

Nekoč sta Miha in mami odšla na  vrt.  Miha je pogledal na vrtni koledar in opazil,  da je pomlad. 

Hitro je povedal mami. Mama je rekla, da bosta sadila in sejala. 

Ko sta posadila in posejala, je Miha izrekel čudežne besede: Gugi gagi zum, zelenjava, rasti bum. 

In nad vrtom je zamahnil s čudežno zelenjavno paličico, nato je vrt polil s čudežnim napojem. 

Naslednje jutro je šel na vrt in opazil, da je že vse zraslo, nato je pobral zelenjavo. 

Za kosilo je pojedel veliko zelenjave. Potem je šel na vrt in izrekel čudežne besede. Tako je podarjal 

revnim ljudem zelenjavo in živel srečno do konca svojih dni. 

 

Amadeja Lapanje, 2. b 

 

KDO KRADE BANANE? 

 

NEKOČ JE ŽIVELA OPICA FIFI. ŽIVELA JE V VELIKI DRUŽINI OPIC. TA DRUŽINA OPIC JE IMELA 

VSEGA DOVOLJ. TUDI BANAN SO IMELI NA PRETEK.  

NEKEGA JUTRA SE JE FIFI ZBUDILA IN HOTELA ITI NA ZAJTRK. KO JE PRIŠLA V SHRAMBO, JE 

UGOTOVILA, DA JE TAM SAMO ŠE ENA BANANA. OPOZORILA JE DRUGE OPICE. ZAČELE SO 

RAZISKOVATI. KER NISO MOGLE UGOTOVITI, KDO JE BIL, SO NASTAVILE PAST. V PAST SO 

POSTAVILE EDINO BANANO IN NESTRPNO ČAKALE. DOLGO ČASA NIČ! ZATEM JE MIMO SHRAMBE 

ŠVIGNILA MAJHNA SENCA. PLOK IN PAST SE JE ZAPRLA. OPICE SO TAKOJ SKOČILE GLEDAT, KDO 

JE V PASTI. KAJ SO VIDELE? NJIHOVA NAJMLAJŠA SESTRICA MIMI JE PRESTRAŠENO ČEPELA V 

PASTI! 

 

Jošt Vončina, 2. b 

 

 

JESEN 

 

JESEN PRIHAJA, 

SADOVE NAM DAJA, 

LISTJE RUMENI, 

GOBAR SE GOB VESELI, 

KMET ZA OZIMNICO SKRBI, 

VEVERICA PA PO LEŠNIKE HITI, 

SE ZIME BOJI. 

 

ŽAN  LAPANJA, 2. b 

 

 

 

 

 

 

ZEMLJA 

 

Naša mati zemlja. 

Ti si ustvarila gore, 

hribe, doline, reke, 

morja in jezera. 

 

Iz zemlje si pognala korenine, 

da je zaživelo življenje. 

 

Ti si ustvarila rastline, 

živali in človeka. 

Človek, ki si ga ustvarila, 

naj skrbi za okolje in naj te spoštuje. 

 

Jošt Vončina, 2. b 

 



 

ZEMLJA JE ZBOLELA 

 

Nekega dne je zemlja zbolela, ker ljudje niso skrbeli zanjo. Povsod je bilo umazano in polno smeti. 

Zrak je bil onesnažen, vode so bile umazane, zato v njih ni bilo ribic, račk in drugih živali. Tudi rastlin 

je bilo zelo malo, na travnikih sploh ni bilo rožic. Zemlja je bila tako bolna, da so se bali, da bo 

umrla. Zato se je deklica Marja odločila, da ji bo pomagala. Organizirala je čistilno akcijo pobiranja 

odpadkov in učila, kako se ločuje odpadke. Čez nekaj dni je zemlja ozdravela in lažje zadihala. 

Deklica Marja je bila vesela, ker so bile v vodi spet ribice in je na travniku lahko nabrala mami šopek 

rožic. 

 

Urška Bolčina, 2. b 

 

LEPLJENKA – KORONAVIRUS 

 

 

 
 

Kristina Kenda, 2. b 

 

 



 

 
 

Aleks Gnezda, 2. b 

 

 
 

Žan Lapanja, 2. b 

 

KO KORONA PREBUDI USTVARJALNOST 

 

Vsako šolsko leto je drugačno od prejšnjega. Vsako prinaša nove zgodbe, vzpone in padce ter nove 

dogodivščine. Letošnje pa je bilo prav posebno in bo zagotovo vsem še dolgo ostalo v spominu. 

Zaznamovala ga je epidemija, ki nas je za kar dva meseca ločila od šole in prijateljev. A pravijo, da 

je v vsaki stvari potrebno najti nekaj dobrega. Nekaterim učenkam je koronavirus služil kot navdih 

za ustvarjanje. Izpod njihovih peres so nastale zanimive pesmi. 

Špela Virag 

 

Kdaj najlepše v šoli je bilo? 

To odgovoriti ni težko. 

 

Najlepše je v Savudriji bilo. 

Imeli šolo v naravi smo. 

 

Tam morje se z valovi je igralo 

in našo družbo je iskalo. 

 

Lepo mi je bilo v družbi klepetati, 

se s prijateljicami igrati, plesati in hihitati. 



 

Pogrešam več takih dni, 

ko v naravi za šolo delali bi. 

 

Manca Kogoj, 5. a 

 

Jeseni smo začeli, počakali zimo, 

vse do poletja se pridno učimo. 

 

Virus smo zaenkrat pregnali, 

učenje na daljavo pa kar dobro izpeljali. 

 

Učitelji so nam razkuževali roke, 

starši govorili: »Poglej te uboge otroke!« 

 

Nekateri so z maskami v šolo hodili, 

drugi smo se brez njih okrog podili. 

 

Jeseni smo začeli, počakali zimo, 

že tu je poletje in šola je mimo. 

 

Neža Mohorič, 4. a 

 

 

V šoli imeli smo se fajn, 

včasih bolj, včasih manj. 

 

Potem prišla je ena čudna reč 

in odnesla šolo preč. 

 

Doma smo se učili, 

se trudili in potili. 

 

Na koncu smo vsi zmagali 

in se spet v šoli zbrali. 

 

Nika Mlakar, 4. a 

 

 

PESMI O DELIH TELESA 

 

OČI 

 

Zjutraj nočejo vstati,  

zvečer pa nočejo zaspati,  

kaj dogaja se,  

sam pri sebi ne ve. 

 

Oči ti gledajo v daljavo, 

malo po malo, 

pa že zagledajo 

malo Tajo. 

 

Ko že zaspati misli … 

Nič ne bo, saj sonce 

čez hrib je prišlo. 

 

Katarina Pisk, 6. b 

 

 

USTA 

 

Usta so zaklad besed, 

nimajo ne konca ne kraja, 

a nekaj se le v njih dogaja. 

Vsak dan delajo brez prestanka, 

zvečer pa jih hitro zmanjka. 

 

V šoli jim pridejo na pomoč možgančki 

in prav nič jih ne ustavi. 

Hranijo dobre trače, 

da čas hitro mine. 

 

Nič jih ne ustavi,  

če komu kaj roji po glavi. 

Zvečer, ko sanjamo, nam usta pomagajo, 

da mrmramo in vse ob živce spravljamo. 

 

Maja Pirih, 6. a 



 

ROKE 

 

Ali roke znajo govoriti? 

Seveda, saj imajo svoj jezik skriti. 

Če kdo ti ponudi roko, 

bi spoznal te rad, to je lepo. 

 

Če kdo s prstom požuga ti,  

veš, da nekaj v redu ni. 

Če pa kdo pokaže ti pesti,  

beži, s tabo rad obračunal bi. 

 

V pozdrav lahko dvigneš roko 

ali pa z njo pomahaš v slovo. 

 

Luka Mlakar, 6. b 

 

 

 

OČI 

 

Ko imam oči na pecljih, 

vidim te slonet' na recljih. 

Zdaj prišlo bo vse na plano, 

tudi kar očem ni dano. 

 

Vse se vidi, vse se zve, 

tudi česar se ne pove. 

Ti si pa za to prikrajšan 

in lahko sem jaz olajšan. 

 

Ko pokosim jaz kosilo, 

zamižim na obe očesi. 

Ti takrat porabiš milo 

in začnejo lahko se drseči plesi. 

 

Filip Gnezda, 6. a 

 

 

 

USTA 

 

Usta so neskončna čustva, 

lahko govorijo veselo, žalostno 

in grdo, 

saj takrat se razburjajo. 

 

In takrat, ko se razburjajo, 

lahko kakšno kletvico izpljunejo. 

Usta so dragocena stvar, 

saj zaradi njih 

so nekateri 

»superstar«. 

 

Mark Filipič, 6. a 

 

 

KUHARICA S ČAROBNIMI MAFINI 

 

Specimo, specimo, kuharica mala, 

čarobne mafine specimo zdaj. 

A pazi, ta recept je skrivnost. 

Pa poglejmo: 



 

 

Večbarvne bleščice – le nekaj gramov, 

malo zlata in srebra, 

kar veliko sobnega prahu in 

še ogledalo malo. 

 

Tako, zdaj pa hitro zmešajmo 

z metlico čarobno, 

še v modelčke damo peči, 

potem pa hitro hamhamham. 

 

Lara Prezelj, 6. a 

 

 

VRTEC ZA ODRASLE 

 

Jaz sem vzgojitelj mali, 

rad pa imam živali. 

 

V službi odrasle učim bontona, 

če so pridni, dam vsakemu dva bonbona. 

 

Urban je velik potepuh, 

njegovo znanje ni od muh. 

 

Srečko leže rad na pečko, 

zraven še prižge si svečko. 

 

Luka pa rad teče, 

sladkarijam se ne odreče. 

 

Petra dobra je plesalka, 

a najslabša je igralka. 

 

Branka v vodi rada se namaka, 

a se tudi kdaj pokaka. 

 

Vsi odrasli po malem so poredni, 

a neznansko radovedni. 

 

Filip Gnezda, 6. a 

 

 

 



 

GROZLJIVA BITJA 

 

THE TERRIBLE REGAN 

 

Her name is Regan and she is an evil and scary girl. She has got a boyfriend. His name is Norman. 

She comes at midnight in your room and goes in your closet. When you wake up she jumps out of 

the closet and she frightens you. She has got black eyes and long brown hair. She has got two 

knives in her neck. She is thirteen years old. She's wearing a black dress and a blue jeans jacket. 

She can frighten you. She can jump, sing, ski and bite. She can't run and swim. 

 

Regans's boyfriend Norman 

His name is Norman. He is just like his 

grilfriend. He comes at midnight in your 

room and goes in your closet. When you 

wake up he  jumps out of the closet and 

he frightens you. He works with Regan. He 

has got black hair and red eyes. He is 

seventeen years old. He is wearing a black 

T-shirt and blue jeans. He can frighten 

you, jump, swim and run. He can't sing, 

ski and bite.  

 

Karin Gnjezda, 6. a 

 

 

 

 

This is Wrong parts. It 's a big monster. Its head is blue with blue 

eyes, big nose and big mouth. It has horns, too. Its arms are in the 

shape of legs. It has no skin on the body. We can see muscles. It has 

legs in the shape of arms. They are very strong. It can't climb, but it 

can crawl very fast. It can write and read, too.   

 

 

 

 

 

  

 

 



 

This is Shleg.  It isn't very tall.  

It's skin is green. It has big nose and big mouth. It has long ears. It 

is fat and its hands are very  big and its legs are short and hairy. Its 

feet are big. It is wearing an old tunic and a brown vest.  

It can't swim or jump, but it can run very fast. It is a good dancer. 

It can't speak distinctly. With the help of a speech therapist, it is 

making a rapid progress.  

 

 

 

Filip Gnezda, 6. a 

 

 

 

HORROR PEOPLE 

 

She is smart and optimistic. She has got two big ears and horns. She has got one big silver eye, a 

big smile, a moustache and eight feet. She is a hundred years old. She is wearing a red T-shirt. 

 

 
 

Nika Tušar, 6. b 

 

 

Vladimir 

He is very evil and dangerous. He doesn't like people. He looks very scary. He has got two long 

sharp teeth. He can change into a bat. He is very old, around three hundred year. He is wearing a 

long black cloak and a black shirt.  

 



 

Zindy 

She is very dangerous. She eats people's brain. She is green and bloody. She has got short brown 

hair and big eyes. She is around 40 years old. She is wearing torn jeans and a bloody T-shirt. 

 

 
 

Luka Mlakar, 6. b 

 

Jeff is 1028 years old. He is very slim and tall. He's a skeleton. He's got a pot on his head. 

Tonček is 578 years old. He's got black eyes and gray hair. He's wearing  black pants, a black shirt 

and black shoes. He's tall and slim. 

 

 
 

Lovro Gnezda, 6. b 

 

Tom has got four hands. He is very tall and slim. He has got short brown hair and he has got a 

short beard. He has got two red crazy eyes. He has got two vampire teeth, but he isn't a vampire. 

Max is very friendly. He is Tom's brother. He is small and fat. He is a brunette. His nose is very very 

very big. He has got brown eyes. Tom and Max are funny brothers. 

 



 

 
 

Gal Peternel, 6. b 

 

This is Vera. She is a witch. She has got a long nose and a long chin. There are warts on her face. 

She has got purple hair. She is weaing a black cloak, black boots and a blue dress. She flies on a 

broom. 

 
 

Katarina Pisk, 6. b 

 

 



 

BASNI 

 

KOZLIČEK 

 

Nekoč je živel mladi kozliček. S svojo mamico, bratci in ostalo čredo se je odpravil na pašo. Travnik, 

na katerega so se odpravili, je bil v bližini gozda, nedaleč stran pa je bila reka. Vsi so se odpravili k 

reki, le kozliček je bil radoveden in se odpravil proti gozdu. Videli so ga njegovi trije bratci. Niso ga 

preveč marali, zato so ga pustili, da odide.  

Kozliček je hodil in hodil po gozdu. Kar naenkrat je nekaj zaslišal. Iz grma se je pojavil medved. 

Kozliček se ga je prestrašil, a ga je medved pomiril. Rekel mu je: »Kozliček, kaj nisi malo daleč od 

travnika. Raje se vrni, saj v gozdu preži zloben volk.« Kozliček ga ni poslušal in se je odpravil naprej. 

Naenkrat je za drevesom zaslišal korake. Izza drevesa je stopila lisica. Pozdravila ga je in mu dejala: 

»Kozliček, kaj pa počneš sam tukaj v gozdu. Raje se pazi, saj po gozdu hodi zloben volk.« Tudi  

lisice kozliček ni poslušal in se je odpravil naprej. Hodil je in hodil daleč v notranjost gozda. Prišel je 

do lepe hišice. Ustavil se je pred njo. Skozi vrata je stopil volk. Rekel je kozličku: »Kozliček, kaj pa 

počneš tako globoko v gozdu? Pridi z mano noter, saj v gozdu preži zloben volk.«  

Kozliček je vstopil v hišico in nihče ga ni nikoli več videl. 

 

 

Karin Pišlar, 7. a 

 

VOLK IN TRIJE PRAŠIČKI MALO DRUGAČE 

 

Nekega deževnega dne so v Prašičji vasi starši malih pujskov pošiljali pujske od doma. Vsi so odšli, 

le trije pujski so prestrašeno gledali. Najstarejši pujs je bil MIHA, srednji JAKA in najmlajši 

BENJAMIN. 

BENJAMIN: Kaj bomo pa zdaj? 

MIHA: Dajmo, dajmo, dajmo, spomnita se česa. 

JAKA: Ja, zgradimo si hišo, ane. 

BENJAMIN: Jaz jo bom iz sena in gnoja, da bo dišala. 

JAKA: Jaz bom posmukal sosedova drva in iz njih nekaj zgradil, spotoma jih bom kuril pa mi bo 

toplo. 

MIHA: Kaj če bi naredili vilo iz opek in bi vsi stanovali notri? 

BENJAMIN: Ne, ker brez gnoja bi smrdela. 

JAKA: Kako bomo brez drv? 

MIHA: Potem pa si naredita svoje, jaz bom stanoval v vili. 

Nato se pujski lotijo dela. Mihi ne uspe vila, ampak manjša trdna hiška, Jaku uspe, ampak pozabi 

na streho, Benjamin pa celo hišo premaže z gnojem.  

Čez 3 dni in 3 noči, ko se vselijo vsak v svojo hišo, pa v njihovo vas pride zlobni volk. Šel je do hiške 

iz gnoja, ki mu je zelo smrdela, in jo odpihnil. Benjamin je prestrašen pretekel skoraj cel maraton 

in prišel do Jakove hiške in se skril noter. Pujsa sta držala pesti, da volku ne bi uspelo, a v tretjič 

gre rado, in res, hiša se je podrla. Pujska sta tekla, »šprintala«, dokler nista prispela do Mihove hiše. 

Pol ure je volk pihal v hišo in ni mu je uspelo podreti. 

VOLK: To je nemogoče … U, že vem, lahko splezam skozi dimnik. 



 

BENJAMIN: Poglejta! Hitro poglejta, volk leze skozi dimnik. 

MIHA: V lonec bom dal vrelo vodo, tako da bo lahko volk padel noter. 

Volk je šel skozi dimnik in padel v vrelo vodo, tako da so pujski lahko pojedli volka za večerjo. 

Nauk: Ne želi si škodovati drugim, ker lahko to doleti tebe. 

 

Maša Vegelj, 7. a 

 

KO PADEŠ V VODO, JE PREPOZNO, DA BI SE UČIL PLAVATI 

 

Že dolgo nazaj je bila neka ptička, cela vas jo je poznala. Ni bilo žive duše, da ne bi vedela, kdo je. 

Ta ptička je bila najbolj prijazna ptička, najlepša in najpametnejša. Pa se je lepa novica razširila po 

vasi: ptička bo imela mlade. Vsak vaščan je bil zelo 36araka, no, ja, razen nesramnega Francija. 

Nesramni Franci ni imel družine, mogoče je ravno to razlog, da je bil tako nesramen, a nihče ne ve. 

Živel je v gozdu, v svoji majhni leseni 36araka. Ko je izvedel, da bo ptička imela mlade, je šel do 

orla in mu rekel: “Veš, sem slišal, da bo ptička imela mlade.” “Aha, zanimivo,” mu je odgovoril orel. 

Pa le kaj vse je imel v mislih.    

Minili so tedni in ptička je imela že tri lepa jajca v svojem gnezdu. Vaščani so že komaj čakali, da 

bodo videli tri prekrasne ptičke.  

Še nekaj tednov je minilo in v gnezdu so bili že trije prečudoviti ptički. Prvega je poimenovala Janko, 

drugega Peter, tretjega pa Jože. Vaščani so bili zelo veseli, ker so imeli še tri prijazne, lepe in 

pametne ptičke več. Pa je prišel ta dan, ko je mama ptička morala mlade ptičke naučiti leteti. Prvi 

je bil na vrsti mali Janko. Mama ptička mu je vse razložila in pokazala. Poizkusil je in poletel. Drugi 

na vrsti je bil mali Peter. Tudi njemu je povedala, kako mora leteti. Mali Peter se je odgnal in poletel. 

Na koncu je bil na vrsti še mali Jože. On je sedel v senci in počival. Mama ptička ga ni hotela 

preganjati in pustila ga je počivati.  

Minilo je nekaj dni, mali Jože pa še zdaj ni znal leteti. Mame ptičke to ni motilo, saj je mislila, da ga 

bo naučila že kdaj drugič. Zvečer, ko so se ptički odpravili spat, je orel načrtoval, kako jih bo napadel. 

Počakal je, da se bo stemnilo. Ptički in mama ptička so že lepo spali v njihovem gnezdu, ko je prišel 

orel. Mama ptička se je hitro zbudila in prebudila še mlade ptičke. Rekla jim je: ,,Orel nas bo napadel, 

hitro, odletimo stran!« Ptički so se odgnali in leteli hitro, kot se je le dalo. Le mali Jože je ostal tam, 

saj ni znal leteti. Odrival se je in zamahoval s krili, a poleteti ni mogel. Orel je opazil, kako se je mali 

ptiček mučil. Vedel je, da je njegova tarča šibka, in se je zagnal, prijel ptička za vrat in ga odnesel 

v svoje veličastno gnezdo. Mama prička se je zavedela, kaj se je zgodilo in da bi malega Jožeta 

morala naučiti leteti, tudi če sam tega ni hotel. 

 

Diana Carli, 7. a 

 

 

ZAJEC SE UČI PLAVATI 

 

Nekega sončnega dneva se je zajec hotel naučiti plavati. Vzel je kopalke in se odpravil k ribniku. 

Skočil je v vodo in se začel utapljati. Kričal in kričal je, ampak nikjer ni bilo nikogar. Čisto na koncu, 

ko je že skoraj obupal, ga je rešila žabica. Tako je pobesnela, da je postala čisto rdeča, ker je zajec 

šel v vodo, tudi če ne zna plavati. Nato se je odločila, da bo zajca naučila plavati. Zajec se je s tem 



 

strinjal. Učil in učila je zajca plavati, pa ji nikakor ni uspelo. Učila sta se približno pol ure in zajček 

je že obupal. Odpravil se je domov. Ampak na poti ga je čakalo presenečenje. Bila je volkulja. Zajca 

je takoj vprašala, zakaj je tako  potrt. Zajec pa je razočarano pogledal in dejal: »Ne znam plavati.« 

Volkulja ga je pogledala in dejala: »Pridi, te bom jaz naučila.« Ampak med potjo ga je požrla. 

 

Maša Bolarič, 7. a 

 

 

LITERARNI NATEČAJ – TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE 

 

LETO 1991 

 

V medijih se je že govorilo o morebitni vojni. Prišel je dan, dan, pomemben tudi zame, ki ga 

takrat še nisem mogla razumeti, saj me takrat še ni bilo. Od tu naprej je samo še Slovenija – 

samostojna Slovenija. O svojih spominih na ta čas mi je pripovedoval mož mamine tete. 

Sončen dan je bil, ko smo se pripravljali, da bomo okopavali krompir. Iz medijev smo izvedeli, 

kako se je JNA s tanki, letali in vojsko pripravljala na agresijo, in to v strahu poslušali in gledali. 

Vedel sem, da nas bodo kot prve poklicali, a zapustiti svoje ni bilo lahko. Tistega trenutka, ko se je 

pripeljala proti domu stoenka (avto), ne bom pozabil. Podpisal sem poziv, naj se čim prej javim v 

Sp. Idriji na kmetiji pri Svetiku. Ponos, da sem del osamosvojitve, in strah, da zapustim dom in kaj 

sledi potem. Glava je bila polna. V Sp. Idriji na Mladinski ulici 1, kjer sem še uradno stanoval, me je 

čakala uniforma brez vseh oznak. Da me je kurir sploh našel v Čekovniku, sem mu na poštni 

nabiralnik napisal naslov prebivališča. V Čekovniku sem se še poslovil od domačih. Ne bom pozabil 

solz v očeh strica, ki je kot otrok živel v hiši, kjer sem sedaj doma jaz. Takrat pa je bila to partizanska 

javka, ki so jo pozneje zaradi tega tudi požgali (Nemci). Z mešanimi občutki sem prišel na kmetijo 

pri Svetiku, kjer je bil štab jurišnega odreda teritorialne obrambe. Med seboj smo se poznali že od 

prej, saj smo bili vsako leto skupaj na tako imenovanih vojaških vajah ali po naše na »vežbah«. 

Zadolžili smo orodje in pravo strelivo. Šok, tole je bilo pravo strelivo. Ali ga bomo morali uporabiti? 

Zopet tisto – strah, ponos. Kaj potem? Še in še vprašanj, ki so mi v hipu zapolnila um. Nato nas je 

avtobus odpeljal v Kanomljo, v Bazovik. Tam smo izvedeli, da orožja ni za vse dovolj, da je še na 

poti iz skladišča v Borovnici, našega pa je agresor zaplenil v skladišču v Črnem Vrhu. Iz Bazovika so 

nas potem z avtobusom odpeljali na Gore, od tam pa so nas nadrejeni usmerjali na vse pomembne 

odseke: v Zalo, da ustavijo vse morebitne tanke, na Želin, v Govejk, kjer se je pričakovalo največji 

prihod turistov in družin oficirjev, ki so služili vojsko v JNA. Vodi jurišnega odreda so odšli proti 

Črnemu Vrhu. Od pionirskega oddelka (minerji) sva ostala samo še »kamerad« Viki in jaz, ki sva 

bila usmerjena v črnovrško četo. Od tam so nas z avtobusom odpeljali na domačijo pri Žgavcu v 

Predgrižah v Črnem Vrhu. Domačini so nas vzeli za svoje in nam nudili vso podporo, ki so jo lahko. 

Da bi poklicali domov, kako je, ni bilo telefonov ne tu ne tam. Potem se je začelo. Šli smo na pot v 

skladišče v Črnem Vrhu. Prehitel nas je agresor, ki je skladišče uničil sam. Takrat sem pomislil na 

dom, družino, živali, kaj se dogaja doma. Ni bilo lahko. Pozneje sem od žene izvedel, kako močno 

so se čutile posledice eksplozije doma, nebo nad Črnim Vrhom je močno žarelo …: »Moj mož pa je 

bil tam nekje, lahko tudi preblizu.« Iz medijev smo takrat izvedeli, da so se začela na Brionih 

pogajanja za prekinitev vojne. Dobil sem možnost, kot vsi drugi, da se lahko za en dan oglasim 

doma. Takrat smo bili že vsi v Kanomlji na kmetiji pri Ovčjak. 



 

Z motorjem sem prišel z vso opremo domov v objem domačih. Avtomatsko puško sem odložil 

na rob krušne peči, da objamem domače. Sin Luka pa je kot otrok, nevede, kaj to sploh pomeni, z 

zanimanjem ogledoval in otipaval orožje. V očeh strica Tineta, ki je kot otrok preživel 2. svetovno 

vojno, in v mojih očeh, ki sem to zadnjo vojno doživljal, tudi v strahu, kaj bo z menoj, pa so bile 

solze sreče in upanja, da je bilo to to. Po tistem so se začele stvari počasi umirjati. Sledil je vzpon 

za samostojne Slovence.  

 

Julija Rupnik, 7. a 

 

SPOMIN NA OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 

 

Spomini mojega strica Darka, kako se je začela vojna za samostojnost Slovenije. 

Slovenski državljani so se hoteli odcepiti od Jugoslavije. Na referendumu 6. decembra so 

sprejeli odločitev o samostojnosti. Plebiscit je bil potrjen 23. decembra in izpeljan, 26. decembra so 

uradno objavili rezultate plebiscita, zato imamo danes na ta dan praznik. 25. junija 1991 je bil uradno 

sprejet zakon o samostojni Sloveniji. Še isti večer je prišla odločitev JLA o zasedah na meji, ker južni 

sosedje niso sprejeli odločitve. 

27. 6. 1991 sem bil poklican v teritorialno obrambo Slovenije. Bil sem v teritorialni obrambi, 

lokalni, na Idrijsko–Cerkljanskem. Zbrali smo se na Rotomatiki. Najprej smo se odpravili proti 

Kanomlji na kmetijo, kjer smo odstranili vse značke jugoslovanske vojske z oblačil in skrili vse 

dokumente. Dobili smo tudi prve kose orožja, ampak jih je bilo premalo za vse, zato smo bili tam še 

dva dni, da so jih pripeljali. Nato smo v Krnicah, bilo je v gozdu, opazovali, če bo mimo priletelo 

kakšno letalo. Iz Krnic smo odšli na Gore nad Idrijo, strah je bil seveda prisoten. 

Med teritorialci je vladala tišina, obrazi so bili zaskrbljeni. Poslušali smo tudi novice, kje je 

Jugoslovanska ljudska armada. V tem času so vzletela prva letala v Zadru, ki so bombardirala vse 

pretvornike. Ko smo slišali letala, smo se hitro skrili. V napetosti nas je zmotila ropotajoča kosilnica 

kmetov. Mislili smo, da gre letalo, in naredili zelo veliko paniko, hitro smo se skrili. Napotili smo se 

proti Črnemu Vrhu nad Idrijo, kjer je bilo skladišče orožja od JLA. Oblekli smo se v navadna oblačila, 

kot so vaščani, in delali načrt, kako ga zavzeti. Ampak JLA ni hotela, da dobimo orožje, zato so tisto 

jutro, ko smo hoteli napasti, vse z bombami vrgli v zrak. Vračali smo se proti Kanomeljskim Krnicam, 

spotoma smo se odšli oprhat v Idrijo h Kajzarju. Tam so se prhali tudi ujetniki, ki so jih nato odpeljali 

na Vojsko v pripor. V Kanomljo smo se vrnili šele po 14 dnevih. Tam pa je bila menjava vojakov in 

lahko sem odšel domov. 

Od tega je minilo že 28 let. Sedaj živimo v samostojni Sloveniji in 25. junija praznujemo dan 

samostojnosti in enotnosti. 

 

Lejla Vidič, 7. a 

 

NAŠI KRAJI IN OSAMOSVOJITVENA VOJNA 

 

Dedek mi je o osamosvajanju Slovenije v naših krajih povedal takole.  

»Osamosvajanje Slovenije smo najprej spremljali samo po medijih in o tem brali v časopisih. 

Nekega dne nas je Teritorialna obramba Republike Slovenije vpoklicala. Vsi vpoklicani smo se zbrali 

na zbirnem mestu, za modro dvorano. Razdelili so nas in vsakega poslali na drugo mesto, za 



 

varovanje skladišč, bencinskih servisov in raznih tovarn. Do njih so nas napotili po raznih skrivnih 

poteh. Mene so napotili do skladišča v Črni Vrh nad Idrijo. Tam sem bil še z drugimi vpoklicanimi. 

Skupaj smo stražili skladišče, v katerem so bila predvsem lahka orožja in razni eksplozivi. Z vojaki 

Jugoslovanske  ljudske armade smo se pogajali za prevzem skladišča, a nam ga niso hoteli predati. 

Zaradi tega so ga najprej zažgali, ker pa to ni bilo uspešno, so ga zaminirali. Skladišče je nato 

eksplodiralo. Dim eksplozije pa se je videlo še kilometre daleč. Območje v radiu treh kilometrov so 

zaradi eksplozije zavarovali. Vse vojake Jugoslovanske ljudske armade so po eksploziji zajeli, jih 

peljali na varno in predali ustreznim oblastem.«  

Dedek mi je povedal, da so po eksploziji vsi vpoklicani s pomočjo pirotehnikov pobirali mine 

in druge ostanke orožja. Med njimi je bil tudi moj stric Mirko. Dodal je še, da ko so s pomočjo 

pirotehnikov in drugih vpoklicanih očistili območje, so ostanke skladišča zasuli z nekaj metri peska. 

Ker na tem območju ni bilo več dela zanje, so jih po skrivnih poteh odposlali drugam. Po nekaj dneh 

se je vojna za Slovenijo končala. Enota teritorialne obrambe je bila uradno reformirana. Teritorialni 

obrambi so predali oblačila in orožje in kot civilisti so odšli domov.  

 

Karin Pišlar, 7. a 

 

TUDI PRI NAS JE POTEKALO OSAMOSVAJANJE SLOVENIJE 

 

O spominih na ta čas mi je pripovedoval moj stric. 

Bilo je v začetku meseca junija, ko je žena s hčerko ravno prišla iz porodnišnice. Radio in TV 

sta že poročala o nemirih v Sloveniji. Z družino smo bili skupaj komaj nekaj dni, ko je nekega večera 

na vrata potrkal kurir in mi prinesel poziv, pri kom se moram zglasiti. 

Oblekel sem se v uniformo – bila je SMB (sivo maslinaste boje), iz volnene tkanine, kar je 

bilo za tisti letni čas zelo pretoplo. Služil sem v TO (Teritorialni obrambi). 

Odpravili smo se na Šentviško planoto, kjer je bilo takrat in je tudi še danes skladišče orožja 

in razstreliva, ki smo ga zavzeli in ob umiku JNA varovali. Na Šentviški planoti sem bil 17 dni. Spali 

smo na seniku pri kmetu. Stražili smo okrog skladišča in po gozdu. Skratka bili smo pripravljeni na 

vse. Domov nismo smeli. Enkrat je prišla žena z dojenčkom, a so ravno v tistem trenutku razglasili 

alarm, tako da je stražarji niso spustili naprej. 

Med mojo odsotnostjo so imeli doma pripravljene odeje, nekaj hrane, baterije, skratka kar je 

bilo najnujnejše, če bi prišlo do najhujšega. 

Ta vojna je trajala 10 dni, od 27. 6. 1991 do 6. 7. 1991, in upam, da se nikoli več ne ponovi. 

 

Maša Bolarič, 7. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIKOVNO USTVARJANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Izbrala sem si črko S, 

ker se jo je dalo lepo okrasiti.« 

 

Tina Balažic, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»V času karantene sem risal črko T 

in se tako zabaval ter kratkočasil.« 

 

Tine Lapajne, 9. a 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»Izbral sem si črko S, 

jo našel na spletu 

in jo po svoje okrasil.« 

 

Miha močnik, 9. a 

 

 

 
»Čebelica mi pomeni svobodo, 

ko leta z enega cveta na drugega. 

Je prijazna, lepa in nam da slasten, 

zelo slasten med za prste obliznit.« 

 

Lejla Vidič, 7. a 



 

DAN ZEMLJE NA OŠ SPODNJA IDRIJA 

 

Letos mineva natanko 50 let od kar so 22. aprila leta 1970 protestniki v New Yorku napolnili Peto 

avenijo in zaustavili motorni promet. S tem smo zemljani prvič opozorili na onesnaževanje planeta. 

In od takrat naprej je 22. april znan kot Dan Zemlje. 

Dan Zemlje na OŠ Spodnja Idrija letos aktivneje praznujemo že tretjič. Leta 2018 smo ga obeležili 

z raznoraznimi dejavnostmi na temo odpadne plastike, lansko leto smo na ta dan podelili priznanja 

za Zeleno pero. To je tekmovanje za mlade ekonovinarje, ki pišejo izvirne prispevke na različne 

ekološke teme.  

Letošnje leto pa smo se z EKO krožkom in projektom Prijazni do okolja pripravljali na predavanje za 

starše. Naši šolski EKO predstavniki, kakor jih imenujemo, so namreč že zelo dobro podkovani v 

nekaterih okoljskih temah. Načrte nam je prekrižalo šolanje na daljavo, zato smo se morali znajti 

drugače. V torek, 14. 4., smo za celo šolo izvedli zanimiv dan dejavnosti, ki je bil posvečen našemu 

planetu. 

Učenci so se v literarno-likovnem natečaju na temo Narava posvečali svoji najljubši obliki 

umetniškega izražanja. Literarno navdahnjeni so lahko napisali pesmico, pismo ali spis, tisti z likovno 

žilico pa so risali ali slikali v poljubni tehniki ali pa ustvarjali z glino oz. iz drugih naravnih materialov. 

Predvsem starejši osnovnošolci, ki se navdušujejo nad tehniko, so se lahko preizkusili v fotografskem 

kolažu.  

V tehniškem delu pa so spoznavali, kako lahko z našo prehrano bistveno pripomoremo k čistejšemu 

ozračju. Verjetno niste vedeli, da kar tretjino toplogrednih plinov, med katerimi sta CO2 in še 

nevarnejši metan, pridelamo ravno z našo prehrano. Prvega z vsemi kilometri, ki jih naša hrana 

prepotuje, drugega pa z ekstenzivno živinorejo in gnitjem odpadne hrane. 

Zdaj osnovnošolci vemo, kaj storiti, da hrana v naših hladilnikih ne bo prepotovala preveč kilometrov, 

in tudi vemo, kako ne bo onesnaževala okolja z nevarnim metanom: 

• obiskali bomo lokalno tržnico, trgovino z lokalno ponudbo ali bližnjega kmeta 

• posegali bomo po sezonski hrani 

• čim več hrane si bomo pridelali sami na vrtu, njivi ali na balkonu.  

• pozorni bomo na to, od kje živila prihajajo. 

• zavrgli bomo čim manj hrane (pisali bomo tedenske jedilnike in nakupovalne listke) 

• meso, ki ga bomo kupovali, bo lokalnega porekla 

Za konec smo rešili še anonimne vprašalnike o prehranjevalnih navadah, ki jih je pripravila ekipa 

projekta Prijazni do okolja, in sodelovali v zabavnem kvizu, da smo videli, koliko novega smo se 

naučili. Pa še šolskih zvezkov nam ni bilo treba odpreti! 

 

Ana Sever Božič 

 

Nekatere vsebine so nastale v sklopu operacije „Prijazni do okolja“, ki jo sofinancirata Evropska unija 

iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Republika Slovenija v okviru Programa 

razvoja podeželja 2014–2020. 

 

 

 

 



 

PESMI IN MISLI O NARAVI 

 

RAD IMAM NAŠO NARAVO 

 

Rad imam našo naravo, 

saj ponuja vse za zdravje in zabavo. 

Vendar prekratka je pesmica ta 

za opisati vse, kar v naravi početi se da. 

 

Ko je sončno, narava je moje igrišče, 

kjer vedno je prava zabava. 

Ko pa dežek pada, 

doma se speče ena velika rolada. 

 

Kakor da narava čarati bi znala, 

čudežno iz zemlje po dežju 

je novo življenje priklicala, 

meni pa pri učenju pomagala. 

 

Narava nam dala je zemljo, da si lahko pridelamo hrano. 

Na zemlji raste tudi trava, na kateri se radi igramo. 

Ko pa travo pokosimo, krmilo dobimo, 

da lahko nahranimo živino. 

 

Narava ustvarila je tudi drevesa 

in s tem polepšala Zemljo bolj kot nebesa. 

Z drevesi nam je dala kisik, saj brez tega se ne bi dalo živeti. 

Z drevesi podarila je tudi senco, saj brez tega se ne bi dalo igrati. 

 

Dala nam je tudi rože, posebne, cvetoče in dišeče. 

Spomladi pogled na travnik cvetoči 

prinese nasmešek nam sreče. 

 

In kdo še med nami živi? 

Seveda, živali so to! 

Nekatere prijazne so in udomačene, 

druge divje in neukročene. 

 

Rož ni neskončno pa tudi zemlje ne, kaj šele dreves! 

Zato pazimo na našo naravo, saj nismo edini, ki živimo v njej. 

Brez živali, zemlje in rastlin tudi mi ne bi živeli naprej. 

 

Aljaž Bončina, 6. a 

 



 

OMAMA 

 

Ko se na pomladno jutro zbudim,  

mi kmalu sončni žarki odprejo oči 

in nato ugotovim, 

da mi ni več treba prižgati luči. 

 

Se pretegnem in pomislim, 

kako lepo je, da živim, 

spet mižim in to odmislim 

pa v sanjah že letim. 

 

Ptički tako lepo pojo, 

da kmalu me dobi omama prava, 

to si rečem in že zapira se mi oko, 

res prelepa je naša narava. 

 

Lucija Vončina, 5. b 

 

 

 

MI, JAZ IN TI 

 

Težko je pisati pesem o  eni stvari, 

lahko pa je pisati pesem o naravi. 

 

Narava je vse, kar nas obdaja, 

kadar ptice žvrgolijo, 

kadar sonce zahaja 

pa tudi kadar muhe letijo. 

 

Ko mladika zraste v drevo 

in veter zapiha, 

takrat  vrani odpade pero 

in novorojenček zadiha. 

 

Del narave smo tudi mi, 

jaz in ti. 

In to vse je narava, 

poskrbimo, da ostane zdrava. 

 

Veronika Vončina, 8. a 

 

MISLI O NARAVI 

 

Narava, hvala za vse, kar si nam dala. Občudujem te in tvoje prelepe gozdove, pisane travnike, 

jezera in gore. 

Prelepe gore me že od malega navdušujejo, kako s svojo mogočnostjo segajo visoko v nebo. 

Tudi gozdovi so zelo pomembni in jih moramo varovati, saj so vir našega življenja ter dom mnogim 

živalim. 

Prav tako jezera, reke in morja, ki so vse bolj onesnažena. Slabo se počutim, ko vidim fotografijo 

živali, ujete v plastiki, ki jo je odvrgel človek. 

Naravo moramo varovati! 

Ne smemo biti sebični in misliti samo nase, ampak tudi na to, kaj se bo v prihodnosti zgodilo z našim 

planetom, če bomo z njim še naprej tako ravnali. 

 

Ajda Štucin, 9. a 

 

PISMO NARAVI 

 

Draga narava, 

veš, danes zjutraj sem se zbudila in prva stvar, ki sem jo slišala, je bilo raznoliko petje ptic. Skozi 

odprto okno je v mojo sobo prineslo svež zrak, ki mi je v trenutku dal ogromno energije. Odšla sem 

si po skodelico mleka in stopila k oknu, skozi katerega sem videla ptice, ki so skakale z veje na vejo 



 

in letale z drevesa na drevo, veter pa je naokoli nosil cvetne listke, ki so bili videti še bolj beli od 

snega. 

Z očetom in sestro sem se povzpela na sosednji hrib – Bevkov vrh. Zrak je dišal po pomladi, po 

cvetnem prahu, ki ga zavohaš pod vsakim drevesom. Sonce je že močno sijalo in pihal je rahel veter, 

da nas je vsake toliko časa malo ohladil. 

Popoldne po kosilu, ko sem se z očetom odpravila na Vrhe, kjer smo do konca zorali njivo, sem 

videla travo, ki je plapolala v vetru, drevesa, ki so jih krasili cvetovi, ter čebele, ki so letale s cveta 

na cvet. 

To je bil moj dan in, seveda, če odmislim svoje poležavanje, se mi je vse lepo zgodilo zaradi tvojih 

čudovitih lastnosti. 

 

Žana Pisk, 8. a 

 

 

KRALJICA 

 

Narava, ti življenje si nam naredila, 

ti si naša dobra vila.  

 

Podarila si nam to pomlad, 

narava, vsak te ima rad.  

 

Ko zaslišiš ptička peti 

in vidiš rože cveteti,  

te vsak hoče objeti.  

 

Narava ti si naša kraljica,  

ti si zemljina tovarišica.  

 

Ti pomagaš nam preživeti,  

vse, kar ponujaš,  

bi hotel vsak imeti.  

 

Ko se v gozd odpravimo,  

naravo brž pozdravimo.  

 

V naravi se vsi igramo  

in se super imamo.  

 

Zala Lapajne, 8. a 

 

 

 

 

SVOBODNA 

 

Ti prelepa narava naša, 

nisi svobodna, a osvobodili te bomo. 

 

Listje šumi, a ne dovolj, 

čebele brenčijo, a ne dovolj, 

ptice pojo, a tudi te ne dovolj. 

 

Ko osvobodili te bomo, 

narava moja, lepa in sijoča boš. 

 

Listje bo šumelo tako naglas, da 

kilometre daleč, daleč stran slišalo se bo. 

Čebele vesele bodo, da zelo glasno brenčalo 

bo, 

takrat medek še bolj dober bo. 

Ptice še lepše bodo pele, 

še lepšo pesmico nam zapele. 

 

Dajmo, dajmo, potrudimo se tako, 

da narava sama od sebe pela bo. ☺ 

 

Lara Prezelj, 6. a 

 

 

 

 

 

 



 

SKRB 

 

Kako skrbimo za Zemljo? 

tako, da jo spoštujemo 

in je ne onesnažujemo. 

 

Saj kakršno naredimo, 

v taki tudi živimo. 

 

Če za snago ne bomo skrbeli, 

ne bomo dolgo veseli. 

Če bo nečisto okolje, 

bomo slabe volje. 

 

Saj še masko bomo nosili, 

pod njo nasmeh svoj skrili, 

sicer pa lahko zbolimo, 

zato lepo za naš planet skrbimo. 

 

Manca Košir, 4. r. POŠ Ledine 

 

 

ZARADI NJE 

 

Narava nam je zelo veliko dala.  

V njej živimo in hrano dobimo.  

 

Zaradi nje ptički žvrgolijo.  

Misliš, da svoj jezik govorijo?  

 

Rastlinam prelepi je vonj podarila,  

in na lepih jih mestih je zasadila. 

  

V gore hodimo lahko  

in se svežega zraku naužijemo.  

 

Če našo naravo bomo onesnaževali,  

ne bodo več ptički prepevali.  

Mislim, da si tega ne želi nihče, 

zato pustimo, da narava srce nam odpre.  

 

Zarja Štucin, 5. a  

 

ZDRUŽIMO MOČI 

 

Joj, kako lepa je narava, 

zelo jo imam rada. 

Ptički žvrgolijo 

in rožice cvetijo, 

drevesa zelenijo 

in črički govorijo. 

 

Z vodo varčujmo, 

odpadke ločujmo, 

premišljeno nakupujmo 

in odgovorno potujmo. 

Tako ohranili bomo svet, 

da ostal bo lep. 

 

Verjamem, da uspelo nam bo, 

toda le, če se potrudimo. 

Zato združimo vsi moči, 

da uspemo Zemljo rešiti. 

 

Melisa Uršič, 5. a 



 

ČUVAJ NARAVO  

 

Tetrapak raje vrzi v smetnjak, 

verjemi, to že velik je korak.  

 

Plastične izdelke črtaj s seznama, 

zato ti bo hvaležna mamica narava.  

 

Modri planet edini je naš svet, 

zato ga čuvaj in se ne kujaj.  

 

Plastiki reči stop, 

to izstreli kot top.  

 

Smeti sortiraj, jih prebiraj, 

verjemi mi, to narava si želi.  

 

Če boš upošteval modre nasvete in plava navodila, 

bo svet moder in brez vsakršnega toplogrednega plina.  

 

Maruša Bevk, 4. a 

 

NARAVI 

 

Reka šumi,  

nebo se blešči, 

trava v vetru se ziba, 

 

listje pa že 

smeji se z dreves, 

sonce žari iznad hriba. 

 

V gozdovih so ptice 

in zvite lisice 

se skrivajo v svojem zavetju. 

 

Zima je mimo, 

pomlad pa že zdaj 

odpira vrata poletju. 

 

Neža Mohorič, 4. a 

 

 

 

LEPA SI 

 

Ko ptički letijo,  

pojejo mi,  

vidim, narava, lepa si.  

 

Drevesa šumijo,  

plešejo,  

potok žubori, 

narava, lepa si!  

 

Veverice po drevesih plezajo,  

ježki pa hrano iščejo,  

srnice skačejo.  

 

Upam, da te narave ne vidim le jaz  

in da si zanjo vsak vzame čas. 

 

Julija Brus, 1. r. POŠ Ledine   

 

 

LJUBEZNIVI GOZDIČEK 

 

Ptički žvrgolijo, 

zjutraj me budijo. 

Z drevesa na drevo letijo. 

Od vrabca do sinice 

in vseh vrst ptice. 

 

Drevesa v gozdu počivajo, 

živali se med njimi skrivajo. 

Srnica me opazuje, 

tam na deblu pa se veverica kuje. 

 

Lara Rupnik, 5. r. POŠ Ledine  

 

 

 



 

ZEMLJA SE BO RAZJEZILA! 

 

Zemlji bo zdaj zdaj dosti. 

Smeti postale so njeni stalni gosti. 

 

Ko pa ji bo res zadosti, 

bo pihala in puhala in se na pol razpočila! 

Na pol se bo razklala in v vesolje nas poslala! 

 

Zemlja je krasna in lepa, zdaj pokriva jo iz smeti "deka". 

Žalostno joka in veka. 

A smeti se ne more znebiti, 

zato ji moramo ljudje na pomoč priskočiti: 

jo temeljito od umazanije umiti. 

 

Zemlja bo spet lepa. 

Poslušajte, kako reka več ne veka, 

ocean ni več zapacan, 

ledenik je spet velik bel svetnik, 

drevesa v pragozdu v duru pojo: naš les nič več za mize ne bo ... 

 

Na zemlji bo spet raj, s tem pa je naše pesmi kraj. 

 

Iskra Eržen, 5. r. POŠ Ledine 

 

 

 

IZBIRNI PREDMET UMETNOST 

Izbirni predmet umetnost nam širi obzorja in nudi številne medpredmetne povezave. Z njim si 

osmislimo zgodovino ter geografijo, spoznavamo kulture sveta in izvemo marsikatero novo stvar, 

npr. kaj je to NEOEKSPRESIONIZEM. 

V času koronskih  »učitnic« smo spoznali sila zanimivega neoekspresionističnega umetnika iz New 

Yorka, ki sliši na ime Jean-Michel Basquiat. 

 

Jean – Michel Basquiat (22. december 1960–12. avgust 1988) 

 

Moje mnenje o umetniku po imenu Jean - Michel Basquiat je: Risal je zelo dobre 

in nore slike. Ker njegova umetnost spada pod neoekspresionizem, so njegove 

slike ponazarjale nek pomen. Zdi se mi, de je zelo težko narisati tako dobro sliko. 

Kot navaden človek je zelo veliko kadil in užival prepovedana mamila, kar za moje 

pojme ni ravno »ok«. Drugače pa je po mojem mnenju zelo dober človek z veliko 

talenta. 

 

Tine Lapajne, 9. a 



 

Njegovi ulični grafiti prikazujejo njegovo tesnobo in depresijo. Ko 

sem gledala njegove slike, sem dobila občutek osamljenosti v 

njegovih očeh. Videti je, kot da je največ slikal samega človeka. Ko 

prvič pogledaš njegovo sliko, jo je zelo težko razumeti. V sliki vidiš 

drug pogled na svet, občutek revščine in osamljenosti, zato mi 

njegova umetnost daje občutek depresije. Ker sem prebrala, da se 

je med časom slikanja začel tudi drogirati, mislim, da je to tudi v 

slikah prikazal. Na mnogih slikah so v bistvu črnci, ki jih ponavadi 

omenjamo, da so slabši od nas in se posmehujemo iz njih. Pa tudi 

v mislih imamo, da so črnci le v Afriki in so vsi revni in nimajo nič. 

To sliko si predstavljam, kot da črnci niso samo to, kar si mi 

predstavljamo zaradi medijev, ampak so nekaj več. Jean Michel 

Basquiat s svojimi deli želi povedati, da se moramo spoštovati med 

sabo, saj smo si vsi različni. In ker je videti na sliki tudi hrano, se 

mi zdi, kot da predstavlja glavna živila za prehranjevanje in da je treba bolj spoštovati hrano, saj 

nimajo vsi dostopa do nje kot na primer mi. Človek je velik vir življenja in moramo se spoštovati 

med sabo. 

                                                                                                                                                          

Tina Balažic, 9. a 

 

 

Jean-Michael je neoekspresionistični slikar iz 80. let. Ob gledanju intervjuja z njegovima sestrama 

in ob njunih pripovedih sem dobila neko mnenje o Jeanu - Michelu. Sestri ga opisujeta kot 

nasmejanega, energičnega, pozitivnega in ljubečega mlajšega brata. Jaz osebno zanj do zdaj še 

nisem slišala, so mi pa njegova dela znana. Umetnost mu je predstavljala način za izražanje njegovih 

čustev in mnenj. Menim, da bi njegova delam najbolj razumeli tisti, ki (so) se spopadali s tesnobo 

in depresijo, saj ju je tudi on prestajal. To je zagotovo vplivalo tudi na njegovo umetnost. Njegove 

slike in grafiti so mi zelo všeč, ker nimajo tako jasnih linij in imajo močne, izrazite barve. 

 

Alja Vita Kržišnik, 9. a 

 

 

Njegova dela so mi všeč, ker so zelo posebna.  V slikah se 

vidi, kako je izražal svoja čustva in občutke. Imel je zanimiv 

način slikanja grafitov. Čeprav je od doma odšel že pri 17 

letih, je bil še vedno povezan s svojima mlajšima sestrama 

in se je z njima družil. Mislim, da je bil dober človek in je 

ustvaril veliko zanimivih del. 

 

Ajda Štucin, 9. a 

 

 

Mislim da je bil Jean – Michel Basquiat kot umetnik zelo drugačen, zelo je odkrito in pametno 

razmišljal. Naslikal je svojo preteklost ali svoje misli, bil je proti rasizmu in temu, kako ljudje ravnajo 



 

drug z drugim. do svoje družine je bil zelo ljubeč, veliko so mu pomenila razmerja, ki jih je imel z 

ljudmi. Mislim, da je bil zelo zabaven in družaben.  

 

Neža Trček, 8. a 

 

 

Bil je slikar, ki je slikal s svojimi čustvi. Bil je čisto preprost umetnik. Imel je veliko prijateljev, ki so 

mu pomagali ter ga spodbujali. Naslikal je, kar je mislil, čutil in videl. Slikal je večbarvno. Njegove 

slike izgledajo zabavne, saj vključujejo črke, grafite, nenavadne ljudi, obraze in dele teles, ki niso 

videti življenjski. Bil je radožive narave. Rad je spoznaval nove ljudi in se družil z drugimi umetniki 

in glasbeniki v tedanjem New Yorku. 

 

Leja Mavri, 8. a 

 

Moje mnenje je, da je bil Jean odličen grafitar in ustvarjalni genij. 

Zelo mi je všeč njegov vzdevek, ki si ga je nadal ˝SAMO˝(same old 

shit). Navdušuje me, da mu je uspelo v 10 letih priti do slavnega 

grafitarja. Je bil fant zelo bistre glave, saj je že pri svojih 11 letih 

znal tri jezike. Lepo je, da na platno ni samo narisal neko sliko, 

ampak je izrazil svoje mišljenje in čustva. Jean-Michel Basquiat je 

rekel: ̋ I don't think about art when I'm working. I try to think about 

life.˝ To v slovenščini pomeni, da ne razmišlja o umetnosti, ko dela, 

ampak poskuša razmišljati o življenju. In to se je videlo tudi po 

njegovih grafitih. Žalosti me, da so ga čustva nekako premagala in 

se je zaradi depresije ubil. 

 

Tjaša Podobnik, 9. a 

 

LITERARNI NATEČAJ – ZDRAVA ŠOLA 

 

V okviru projekta Zdrava šola, v katerega je vključena tudi Osnovna šola Spodnja Idrija, smo v 

šolskem letu 2019/2020 razpisali literarni natečaj. Njegov namen je bil, da učenke in učenci napišejo 

domišljijski ali doživljajski spis oz. razmišljanje, v katerega so lahko vključili katero koli temo, 

povezano z zdravo šolo: npr. zdrava prehrana, spodbuda k uživanju sadja in zelenjave, spodbujanje 

gibanja, ukvarjanje z dejavnostmi, ki prispevajo k lepšim medčloveškim odnosom itd. Uživajmo in 

se zamislimo ob zapisih vseh sodelujočih učencev. 

 

Nataša Hvala 

 

KAKO JE DEBELI JAKA POSTAL PRAVA PREKLA 

 

Nekoč je živel deček z imenom Jaka. Jaka je bil sovražnik zelenjave in sadja. Zato ker je jedel samo 

sladkarije, je, ko je stopil na tehtnico, ta zahreščala in se zdrobila. Tudi v šoli je imel nekaj težav, 



 

ko se je usedel za mizo, da bi po malical. Klop se je pod njegovo težo zlomila in zdrobila. Sošolci 

niso bili najbolj prijazni in so ga zaradi njegove obilnosti klicali Slon. 

Neke noči je Jaka na licu začutil mrzlo dlan in se prebudil. Pred sabo je zagledal gromozansko 

artičoko, ki ga je nagovorila: »Jaka prišla sem, da te naučim jesti zdravo hrano.« Jaka si je pomel 

oči. Artičoka je nadaljevala: »Naslednji dan pride moja prijateljica koleraba, za njo pa še prijatelj 

paradižnik.« Zdaj pa, preden grem, še poučna pesem zate: 

»TRA-LA-LA TRA-LA-LA, 

ARTIČOKA JE PRIŠLA, 

DA TE NAUČI 

ŽIVETI ZDRAVO TRI-LI-LI.« 

Nato pa je izginila. Naslednjo noč je prišla koleraba. Ogovorila ga je: »Prišla sem, da te naučim jesti 

zdravo. Preden grem, te bom naučila pesmico: 

SADJE, MLEKO, ZELENJAVA, 

TO JE ZATE DRUŽBA PRAVA. 

HITRO NAS VSE POJEJ, 

DA ŠE BOLJ BOŠ ZDRAV KOT PREJ«. 

Neke noči, ko je minil en mesec, ga je prebudil paradižnik, ki ni bil tako prijazen kot artičoka in 

koleraba. On je prišel s strašnim treskom. Paradižnik ga je z rezkim glasom ogovoril: »Vidim, da ti 

besede mojih prijateljic niso zlezle pod kožo, zato te bom lekcije naučil jaz. Če ne boš v enem 

mesecu suh kot palčka, boš postal paradižnik!« je rekel in odšel.  

Točno čez en mesec se je paradižnik vrnil k Jaku in sprva je mislil, da je zgrešil ulico, hišo, mesto in 

stanovanje, ko je ležati v postelji zagledal Jako suhega kot palčka. Paradižnik je tako ugotovil, da je 

lekcija delovala in Jaka se je znebil odvečnih kilogramov. Tako so vsi živeli srečno do konca svojih 

dni in Jaka je dobil vzdevek Palčka.  

 

Julija Alič, 4. a 

 

GORJE TI, ČE POZNAŠ NESRAMNE TROJČKE 

 

Živijo, jaz sem bil v prejšnjem življenju Tak. (Zdaj sem Filip.) Imel sem dva brata po imenu Tik in 

Tok. (Trenutno sem edinec.) Po navadi je tako, da ko se rodijo trojčki, je med njimi vsaj eden 

prijazen. Tokrat smo bili poredni vsi trije.   

Tik, Tok in Tak smo bili rojeni drug za drugim. Pretepali smo se in se odrivali s komolci, da bi se 

prej rodili. Nihče od nas ni hotel izgubiti. S takšnim obnašanjem smo nadaljevali tudi pozneje. Ves 

čas smo tekmovali, kdo bo zmagal. Tekmovali smo, kdo bo najboljši v najslabšem. Ko smo bili še 

dojenčki, smo Tik, Tok in jaz tekmovali v naslednjih zlobnih disciplinah:  

- kričanje, 

- lomljenje igrač,  

- čečkanje s kredami po steni, 

- škropljenje očeta pri kopanju.  

Ko smo bili malčki, smo tekmovali v:  

- hitri vožnji po trgovini v nakupovalnem vozičku,  

- posredovanju pozdravov iz Notranjske na Božičkovih kolenih, 

- pokanju balonov, napolnjenih s helijem in s tem spravljanju otrok na zabavi v jok.  



 

Ko smo nesramni trojčki postali šolarji, smo se prepirali še bolj nasilno. Tekmovali smo v:  

- metanju želeja po šolski jedilnici, 

- uriniranju v daljino med sedenjem na straniščni školjki (vedno sem zmagal jaz, kajti moj osebni 

rekord je bil 11 metrov), 

- metanju košarkarske žoge v učitelja športa, ki je sodil tekmo,  

- obmetavanju Ostržka v lutkovnem gledališču s čokoladnimi bonboni,  

- obmetavanju učiteljice likovne vzgoje z glino, ki bi jo sicer porabili za izdelavo glinenih skodelic.  

Vedno, ko smo storili kaj hudobnega, smo se krohotali. To ni bil prijazen smeh, ampak grozno 

zaničevalen krohot. Med odraščanjem smo razmišljali samo o tem, kako naj ušpičimo največjo 

traparijo. Tok, ki je spal na vrhnjem pogradu, je začel jesti prhljaj. Iz dneva v dan se je močno 

praskal po zgornjem delu glave. »Zaprita usta in me poglejta!« se je drl. Pred presenečenima 

bratoma je jedel prhljaj, čeprav je 'smrdel' kot šampon za lase. Tik ni hotel zaostajati. Z odpadlo 

trsko od starega pograda si je očistil umazanijo pod nohti na rokah. Nastala je kroglica v velikosti 

Mozartove kroglice. »Zaprita usta in me poglejta!« je zakričal s srednjega pograda. Ko sva ga brata 

pogledala, je z velikim užitkom jedel Mozartovo kroglico. Na spodnjem ležišču sem se počutil, kot 

da močno zaostajam. Začel sem noro hitro razmišljati o tem, kako naj ju prekosim. Moja stopala so 

bila vedno polna glivic. Moja intuicija mi je govorila, da je to prava zamisel. »Zaprita usta in me 

poglejta!« sem jima naročil. Čeprav so glivice smrdele po mojih nogavicah, mi jih je nekako uspelo 

pojesti. Bile so naravnost odurne. Nekega večera je v sobo prišla mama, da bi nam prebrala prijetno 

pravljico za lahko noč. Bila je prijazna gospa. Življenje se je tako rekoč ponorčevalo iz nje, kajti 

rodila je tri obupne otroke. Vsi trije smo se nesramno zahahljali. Naš oče je že pred leti zbežal od 

doma, saj ni mogel preživeti s takimi otroki. Mama se je z Zvezdico zaspanko v rokah spretno izognila 

pastem, ki smo jih postavili trojčki. Skrajno previdno se je usedla na rob spodnjega ležišča. Tika je 

povprašala o tem, kar je pravkar jedel. »Nabrano podnohtno umazanijo! Bi rada poskusila?« ji je 

odgovoril. Oba s Tokom sva se zahihitala. Mama je bila na meji med jokom in jezo. »Zakaj sploh ješ 

to umazanijo?« »Rekla si pet obrokov na dan,« se je glasil odgovor. »To velja za resnično hrano,« 

je odvrnila. »Kaj ne vidiš, da je rjava? Tako kot dobro zapečen kruh!« se je zagovarjal Tik. »Ne 

smeš jesti podnohtne umazanije! Zakaj nisem rodila treh prijaznih, in ne obupnih trojčkov?!« se je 

zadrla. Razjeziti sem jo želel tudi jaz. Začel sem jesti glivice. »Tak! Kaj ješ?« sem jo slišal. »Samo 

glivice so!« se je glasil odgovor. Takrat je nastopil trenutek, ko za mamo na vsem svetu ni bilo 

dovolj ojojev. »Kaj pa ješ ti, moj ljubi Tok?« jo je zanimalo. »Najokusnejši prhljaj na svetu,« se je 

slišalo z zgornjega pograda. Mama se je od groze spačila, da je bila videti kot najgrša pošast tega 

sveta. Pred odhodom nam je svetovala še: »Če pogosto jeste neko stvar, se lahko spremeniš vanjo.« 

Vsi trije smo se temu smejali in nihče ni verjel maminim besedam. Če nam je kdo rekel, naj nečesa 

ne delamo, smo to delali s še večjim veseljem. Iskali smo priložnost, da se dokažemo, kdo je 

najboljši. Vsak je začel zbirati zaloge svoje hrane. Kradli smo jo tudi sošolcem, prijateljem in 

sovrstnikom. Nekega dne je prišel čas, ko smo pričeli s svojim neumnim tekmovanjem. Vsi trije smo 

pred seboj imeli velike količine umazanije. To je bilo najbolj neumno tekmovanje vseh časov. Po 

nekaj minutah se je Tok začel spreminjati v belo stvar, podobno prhljaju. Tik je glede na barvo 

njegove kože postajal vse bolj podoben podnohtni umazaniji. Sam sem se počutil kot gliva. Kljub 

spremembam videza se tekmovanje še ni končalo. Zaradi velikih količin umazanije so nas boleli 

trebuhi. Upali smo, da se bo bolečina do naslednjega jutra umirila. Zmotili smo se. Zjutraj, ko nas 

je prišla mama zbudit, da bi nas odpeljala v šolo, se je na vso moč prestrašila. Skoraj bi padla v 

nezavest. Odšli smo v kopalnico. Po maminem ukazu smo si morali umiti zobe, se obleči in oditi v 



 

šolo. Mama nas zanalašč ni peljala kot po navadi, zato smo morali oditi peš, da bi naše grde obraze 

videlo še več ljudi kot sicer. V šoli so se nam posmehovali skoraj vsi učenci, katerim smo dolga leta 

grenili življenje.   

Iz tega sem se naučil, da se vsaka nespoštljivost vrača.  

 

Filip Gnezda, 6. a 

 

ČUDEŽNO ZDRAVILO 

 

Nekoč je na planetu Miroh živel majhen vesoljec oz. Miročan po imenu Haruto. Haruto je bil vedno 

vesel in nasmejan, vse, česar se je lotil, ga je zabavalo. Če je po nesreči padel v krater, se je smejal 

svoji nerodnosti, če je začelo lavati (na planetu Miroh namesto dežja z neba pada lava), je zanalašč 

ostal zunaj votline. Tako brezskrbno in veselo je potekalo njegovo življenje, dokler mu ni nekega 

dne zbolela babica. Zbolela je za zelo redko boleznijo, ki jo poznajo le na Harutovem planetu in je 

tako zelo redka, da nima niti imena. Tistim, ki zbolijo za to boleznijo, se ne piše dobro. 

Vsi so bili obupani, še posebej pa Haruto, ampak ne bi bil pravi Haruto, če spet ne bi imel rešitve. 

Odločil se je, da bo preiskal celoten planet in celo vesolje, če bo potrebno, samo da bo našel zdravilo 

za bolno babico in za tiste, ki jih je prav tako prizadela neimenovana bolezen. Najprej se je odločil 

preiskati lasten planet, ker pa ta ni bil eden od velikih planetov, je že po petih zemeljskih urah 

ugotovil, da njegov, čeprav skrivnosten planet, ne skriva nobenega čudežnega zdravila.  

Tako se je že naslednjega dne odpravil na veliko potovanje in raziskovanje skrivnostnega vesolja. 

Najprej je preiskal nekaj manjših planetov, ki so zelo oddaljeni od Zemlje in jih še nismo poimenovali. 

Haruto pa jih je zelo dobro poznal, bili so zelo blizu njegovega in je celo imel nekaj prijateljev med 

prebivalci sosednjih planetov, ki so mu pri iskanju tudi pomagali. Kljub pomoči ni našel ustreznega 

zdravila, zato je moral iti dlje stran od svojega planeta. 

Najprej je Haruto preiskal Neptun, nato pa še Uran, Saturn, Jupiter in Mars. Ne le da ni našel 

zdravila, ti planeti tudi prebivalcev niso imeli. Že čisto obupan je hotel oditi domov, ko je zagledal 

moder planet Zemljo. Njena lepota ga je čisto prevzela in imel je dober občutek glede zdravila. Ko 

se je približal Zemlji, je bil malo razočaran, saj je videl, da je ponekod kar zelo umazana, zato se je 

podal v tisto smer, kjer je bila najbolj zelena. Haruto je tako pristal na Zemlji in videl, da je polna 

čudes, videl je veliko neverjetnih stvari, od velikih zgradb do globin morja. Ampak tako daleč ni 

prišel, da bi jo občudoval ali bil na počitnicah, čeprav bo prav gotovo nekoč prišel zaradi teh razlogov. 

Ampak danes ne, danes je prišel po zdravilo. Odločil se je, da poišče prebivalce oz. ljudi. Prišel je 

do majhne koče in potrkal. Odprl je starček, ki ga je prijazno in brez strahu povabil naprej. Haruto 

se je pozanimal glede zdravila. Starčku je povedal, kaj se je zgodilo njegovi babici in kakšni so 

simptomi. Prijazni starček je na podlagi pripovedovanja ugotovil, da gre za navaden prehlad. Tako 

je vesoljčku predlagal, naj na svoj planet odnese nekaj sadja. Ker je sam imel sadovnjak, mu je dal, 

kar je imel, Haruto pa je nekaj sadja dobil tudi pri neustrašnih sosedih. Tako je na vesoljsko ladjo 

odšel s polnim košem raznovrstnega sadja. Lepo se je zahvalil starčku in mu obljubil, da se bo še 

vrnil. 

Na Harutovem majhnem planetu so že čakali zaskrbljeni Miročani. Ko jim je povedal, da ima zdravilo, 

so se vsi razveselili, Haruto pa jim je razdelil sadje, da so ga odnesli bolnim sorodnikom. In ne boste 

verjeli, vsi so ozdraveli, tudi Harutova babica, ki se je po zaužitju jabolka počutila odlično. Miročani 



 

tako še vedno hodijo na zemljo po sadje. Kadar kdo reče, da je slaba letina, pomeni, da so prebivalci 

planeta Miroh potrebovali veliko sadja oz. je bilo takrat veliko prehladov. 

Pametni in optimistični Haruto pa je predlagal starčku, naj vsem prebivalcem Zemlje pove, da je 

sadje zelo zdravo in da deluje kot čudežno zdravilo. Povedal je, da se mu zdi, da ljudje premalo 

cenimo sadje in da bi ga morali uživati v večjih količinah, tako kot bi to počeli Miročani, če bi seveda 

raslo na njihovem planetu. 

 

Veronika Vončina, 8. a 

 

POSLUŠAJMO RASTLINE 

 

Nekoč pred davnimi časi je stala stara hiša in kot se za stare hiše spodobi, je imela vrt. Na tej kmetiji 

so pridelovali le zdravo prehrano, kot so jagode, bučke, fižol, zelje, čebula, paradižnik, krompir, 

koleraba, rabarbara, korenček … Iz njih so izdelovali tako slastne jedi, da si jih človek še v sanjah 

ne more zamisliti.  

Nekega dne so se male jagode med seboj prepirale, katera je bolj primerna za jagodno marmelado. 

Podobno se je dogajalo tudi pri fižolčkih in bučkah. Vendar prepir ni trajal dolgo, saj so zbudili 

rabarbaro, ki se je znala tako hudo razbesneti, da se je še kar nekaj ur kasneje vsa mladina na vrtu 

tresla. Čez teden dni pa sta veselje in prepir zamrla, saj so vrt napadli zlobni zajedavci. Najprej se 

je začelo pri krompirju, nato se je slaba volja širila do fižola, od tam naprej do zelja in vse do čebule 

in jagod. Še sreča, da sta še isti dan na kmetijo prišla mala deklica Doroteja in njen bratec Tomaž. 

Prosila sta za nekaj krompirja, skodelico jagod, čebulo in za fižol. Kmetica jim je povedala, da je vrt 

napadel zajedavec in da je skoraj že vsa zelenjava ovenela. Rekla je, naj prideta naslednji dan, saj 

bo zelenjava do takrat že poškropljena z umetnim škropivom proti zajedavcem, ki ga je kupila v 

trgovini. Tomaž pa se z njenim dejanjem ni strinjal. Obrazložil ji je, da to potem ne bo več zdrava, 

biološko pridelana zelenjava. Pridelovalka na to ni niti pomislila. Doroteja je predlagala, da škropivo 

proti zajedavcem naredijo doma iz naravnih rastlin. Gospa se je s predlogom takoj strinjala. Odšli 

so v gozd in tam nabrali nekaj kopriv, pri tem so se odlično zabavali. Dorotejo in Tomaža so koprive 

opekle po rokah, zato jima je kmetica razložila, da so koprive zdravilo proti revmi. Na kmetiji so 

koprive odložili na mizo in jih zmešali z vodo, da so se namočile. Čez nekaj ur so poškropili vrt z 

doma narejenim škropivom. Vsa zelenjava je takoj občutila zdravilni učinek, ki jim je prijetno prijal. 

Kmalu je bila pripravljena za zaužitje.  

Tako sta Tomaž in Doroteja rešila vrt pred umetnim škropivom ter obvarovala zdravo prehrano.                                                        

 

Maruša Bevk, 4. a                      

 

KAKO POPRAVITI DEŽELO 

 

V nekem mestu je živela mama s svojim edinim otrokom po imenu Jan. Mama mu je vedno govorila, 

da mora jesti veliko sadja in zelenjave. Janu je oče umrl, ko je bil še čisto majhen, zato je mamo 

ubogal. 

Jan je nekega dne, ko je šel na vrt po solato, stopil na kamen in se nenadoma znašel v deželi 

sladkarij. Vsi so imeli vrtove z lizikami in hiške iz sladkarij. Jan je razmišljal, kako bi to popravil. Videl 

je tudi otroke, ki sploh niso poznali zdrave hrane. Odločil se je, da bo šel domov in v deželo sladkarij 



 

prinesel sadje in zelenjavo. Stopil je na kamen in se vrnil domov. Vzel je solato in jo nesel mami. 

Nekaj solate je nesel še v deželo sladkarij. Solata je postala zelo velika. Vrnil se je domov in vzel še 

korenje. Posadil ga je med sladkarije. Spet se je vrnil domov in v deželo sladkarij prinesel vrečko 

jabolk in vrečko marelic. Sadje je postalo zelo veliko. Vsi otroci so si ga ogledovali in vsakega po 

malo pojedli. Zdelo se jim je dobro. V deželo je prinesel tudi grah, ki je postal njihova žoga.  

Ves čas ga je mama spraševala, zakaj je tako dolgo zunaj, ampak Jan ji je odgovoril le, da rešuje 

deželo, in nič več … 

Še tri dni je Jan nosil sadje in zelenjavo v deželo sladkarij. Četrti dan pa se je pojavila težava.  

Zmanjkalo mu je hrane, da bi jo nosil v deželo sladkarij. Spet je razmišljal, razmišljal in razmišljal. 

Čez nekaj časa se je domislil rešitve. Šel je v trgovino in kupil dve vrečki bučnih in tri vrečke 

paradižnikovih semen. To ga je stalo kar nekaj denarja, a kaj, ko je prebivalcem dežele obljubil, da 

jo bo spremenil v bolj zdravo. Šel je v deželo sladkarij, ki to skoraj ni bila več. Po vsej deželi je sejal 

buče in paradižnike. Odločil se je, da bo nekaj sladkarij pustil v deželi, nekaj pa jih nesel domov. 

»Kdaj si moraš tudi kaj privoščiti!« je Jan rekel mami, ko je prišel domov.  

V zdravo-sladki deželi (kot je zdaj imenovana) si je Jan našel veliko prijateljev. Jan je deželo popravil 

tako, da jo je poboljšal. 

 

Neža Mohorič, 4. a 

 

POT V GOZD 

 

V predmestju Ljubljane je bil miren dan. Bil je ponedeljek in Andrej je doma igral videoigro. 

Mama mu je rekla, naj gre ven, vendar ni šel. Čez nekaj časa se je Andreju igralna konzola pokvarila. 

Ni imel druge izbire, kot da gre ven. Ko je prišel ven, je videl, kako lepa je v resnici narava. Hotel je 

poklicati prijatelje, vendar se je spomnil, da mu je mama zaplenila telefon.  

Odšel je v gozd. Nenadoma je zagledal čarobno vilo v beli obleki. Najprej je mislil, da se mu meša, 

ker ni dobil svoje dnevne doze video igric, vendar je kmalu dojel, da se to v resnici dogaja. Vila mu 

je povedala, kako je nezdravo, da ves dan sedi pred televizijo in igra igrice. Povedala mu je tudi, da 

veliko otrok dela isto napako, vendar ta napaka lahko vodi k zdravstvenim težavam in celo smrti. 

Andrej se je zamislil in ugotovil, da je to res, zato je šel na daljši sprehod po gozdu. V gozdu je videl 

še veliko drugih čudes narave. Ko je šel še malo naprej, je srečal drugo vilo. Ta je bila oblečena v 

vijoličasto obleko. Povedala mu je, da je tudi prehrana pomembna za zdravo življenje in da če se 

bo gibal, to ne bo imelo tako velikega učinka, če bo še zmeraj jedel nezdravo. Vila mu je podala 

veliko, rdeče jabolko, ki ga Andrej sprva ni pojedel z velikim užitkom, kasneje pa mu je postal všeč. 

Ko se je Andrej vrnil domov, je namesto hitre hrane raje pojedel zelenjavo. 

Še zmeraj je rad igral video igre, a jih je igral manj kot prej. Prijatelji v šoli so ga spraševali, kako 

mu je uspelo živeti bolj zdravo, a jim je odvrnil, da nima skrivnosti, le bolj zdravo se je navadil živeti. 

Andrej si je še vedno rad privoščil hitro hrano, le da je večkrat jedel bolj zdravo. Tako je Andrej 

postal bolj aktiven in zaživel v bolj zdravem stilu življenja. Tudi njegovi prijatelji so začeli živeti bolj 

zdravo. Prijatelji so se tudi več družili v živo kot pa po internetu. Andrej je tako ugotovil, kakšno 

napako je delal in da tega v življenju ne sme več početi. 

 

Maj Carl, 6. a 

 



 

ŠE ENKRAT SPAT PA GREMO V LONDON 

 

Oktobra smo osmošolci in devetošolci z OŠ Spodnja Idrija obiskali London. Na to jezikovno potovanje 

z agencijo LTA smo se odpravili že tretjič, prvič smo britansko prestolnico spoznavali leta 2015. Gre 

za nadstandardni program, ki seveda ni poceni, pa vendar se velika večina staršev odloči svoje 

otroke poslati na to vsestransko in nepozabno dogodivščino. 

Otroci vedno prinesejo domov nešteto lepih izkušenj, spominov, znanja, predvsem pa jim veliko 

medkulturno mesto, kot je London, odpre obzorja. Razmišljati začnejo širše in bolj pogumno. Iz 

prestrašenih otrok se v štirih dneh razvijejo v samozavestnejše in odgovornejše ljudi, ki obvladajo 

javna prevozna sredstva, z zanimanjem raziskujejo kulturo in jedi in hlastajo po novih spoznanjih. 

Najpomembnejše pa je seveda to, da so na potovanju s svojimi vrstniki. Med njimi se razvijajo nova 

prijateljstva in ljubezni. Učiteljice pa prav nič ne težijo in se veselijo z njimi. 

 

Na natečaju za najboljši potopis je zmagala Veronika Vončina iz 8. a. 

 

LONDON – NAJBOLJŠE POTOVANJE »EVER« 

 

»Naslednje leto potujemo v London,« je oznanila učiteljica pri pouku angleščine. Od takrat naprej 

smo se pogovarjali in razmišljali le še o našem potovanju. Imeli smo polno pričakovanj, zanimalo 

nas je vse od angleške kulture do njihovih zgradb, muzejev, knjižnic, prevoza, zgodovine in še bi 

lahko naštevala, izvedeli pa smo še veliko več, kot smo pričakovali. 

 

1. DAN 

 

V sredo popoldan smo že vsi nestrpno čakali na začetek našega potovanja, kovčke smo že spakirali 

in ure so minevale neskončno dolgo. Zdelo se je, kot da čakamo že celo večnost, vseeno pa se 

nismo mogli spraviti v posteljo, da bi si pred odhodom malo odpočili. Ko nas je končno premagal 

spanec, je že zvonila budilka, kar je pomenilo, da je ura ena zjutraj. Tokrat ni bilo težko vstati kljub 

kratkemu spancu, saj smo vedeli, da nas čaka ena najzanimivejših izkušenj v življenju. 

Ob približno 1.30 smo se zbrali na avtobusni postaji, kjer nas je že čakal avtobus. Sicer ni bil 

dvonadstropen, kot so nekateri pričakovali, bil pa je vseeno tisti avtobus, ki nas bo odpeljal do 

Benetk, od koder bomo leteli v London. Tako smo se še poslovili od domačih in se hitro odpravili do 

naše prve postaje – letališča Marco Polo v Benetkah v Italiji. Do tam smo se vozili približno tri ure 

brez postankov. 

Za tiste, ki smo se prvič peljali z letalom, je bilo že letališče izjemno zanimivo. Malo nas je bilo strah 

kontrole. Nismo vedeli, kako bo s kovčki … Bodo dovolj lahki? Imamo notri kaj prepovedanega? Ali 

bomo lahko nesli nahrbtnike s sabo na letalo? Kmalu pa smo videli, da so vsi uslužbenci na letališču 

zelo prijazni. Le nekaj nesrečnežev, ki so jim rekli »srečni izbranci«, je moralo opraviti še dodatno 

kontrolo. Po opravljenih dolžnostih smo se lahko še malo odpočili in se okrepčali, potem pa smo se 

že povzpeli na letalo. Leteli smo z letalsko družbo Easy jet in seveda je bil let fascinanten, sploh za 

tiste, ki smo to doživeli prvič. Z letala je bil odličen razgled na sončni vzhod in gore, predvsem pa 

na pokrajino, ki smo jo ugledali, ko smo se začeli spuščati proti Londonu. Na letališču smo spet 

opravili vse potrebne kontrole, nato pa smo se z vlakom odpeljali do hotela Premier Inn, kjer smo 

samo odložili prtljago, potem pa odhiteli v center mesta, kjer nas je že čakal obisk muzeja Madamme 



 

Tussauds. Na poti do tja smo videli tudi najvišjo stavbo zahodne Evrope, t. i. The Shard. Še preden 

smo prišli do muzeja voščenih lutk, smo že večinoma vedeli, s kom se želimo slikati, problem je bil 

predvsem v tem, kje določene lutke najti. Kmalu smo ugotovili, da je muzej urejen tako, da se 

praktično sprehodiš mimo vseh lutk in jih težko zgrešiš. Gotovo pa nas je še bolj kot same lutke 

prevzel 4D film super junakov, pri katerem nismo imeli le 3D očal, ampak nas je kdaj pa kdaj tudi 

kaj zares dregnilo v hrbet ali nam pihnilo za vrat, skratka … zelo zanimivo. 

Ko smo prišli ven, je začelo ravno deževati. Skoraj nobeden ni imel dežnika, zato smo si na glavo 

preprosto poveznili kapuce, naš super vodič Klavdij Ferle pa je rekel, da tako vsaj ne izgledamo kot 

turisti. Tako smo se odpravili do Camden towna, vedno živahne tržnice, kjer smo si lahko kupili 

spominke in darilca za domače, na poti do tja pa smo se na postaji King's Cross ustavili tudi v 

trgovini Harrya Potterya. Sploh za nas oboževalce je bilo to izjemno zanimivo. Ker pa smo bili po 

napornem dnevu že pošteno lačni, smo se ustavili na večerji v The ice warf in se pošteno najedli. 

Zvečer smo se sprehodili skozi filmsko-gledališki predel Londona, t. i. West End, ter skozi pisani 

kitajski predel, t. i. China Town. Videli smo tudi nekaj uličnih umetnikov na Leicester Squaru.  Kljub 

temu da smo se v hotel vrnili pozno in smo bili izmučeni, smo vseeno imeli še dovolj energije za 

kratke obiske po sosednjih sobah, potem pa smo se zares odpravili spat. 

 

2. DAN 

 

Naslednje jutro nas je v hotelu že čakal zajtrk, ki se malce razlikuje od našega, zato pa smo z 

veseljem poizkusili nekaj novih stvari. Po zajtrku smo se odpravili do Buckinghamske palače, kjer 

smo si ogledali menjavo straže, nato pa smo se sprehodili skozi čudoviti kraljevi St. James҆  s Park, 

kjer smo čisto od blizu lahko slikali veverico.  

Nadaljevali smo naprej do National Gallery, ki hrani kar 2300 slik, in tudi kot za nalogo poiskali nekaj 

najbolj znanih. Med drugimi smo videli tudi Van Goghove Sončnice. Ustavili smo se na kratkem 

kosilu, nato pa nadaljevali do trga Parliament Square, kjer so nas obkrožali Westminster Abbey, 

angleški parlament The Hauses of Parliament in Big Ben, ki ga trenutno prenavljajo.  

In že je bil čas, da si  z vožnjo z London Eye mesto ogledamo tudi s ptičje perspektive. Še prej smo 

si ogledali 4D film, nato pa smo se res povzpeli na veliko kolo in uživali v vožnji in razgledu. Dež 

nam ni pokvaril razpoloženja, saj smo lahko naredili nekaj zanimivih slik s kapljicami na steklu. 

Kasneje smo se lahko do sitega najedli pice v Pizza Hut, nato pa se z dvonadstropnim avtobusom 

odpeljali do Hamley'sa, petnadstropne trgovine z igračami. Po nori zabavi in testiranju igrač smo se 

izmučeni vrnili v hotel. 

 

3. DAN 

 

Po zgodnjem zajtrku smo se z avtobusom odpeljali na celodnevni izlet v Oxford, eno najbolj znanih 

univerzitetnih mest na svetu. Zanimivo se je bilo voziti po drugi strani ceste in izstopiti na »napačni 

strani«. V mestu se nam je pridružila angleška vodička Debbie, ki nam je Oxford predstavila na 

zanimiv in zabaven način. Obiskali smo enega najbolj znanih in najstarejših kolidžev New College. 

Ogledali smo si nekaj notranjih prostorov, najbolj pa nas je očarala jedilnica, ki zelo spominja na 

tisto iz filma Harry Potter. Obiskali smo tudi čudovit križni hodnik, kjer so film dejansko snemali. 

Sprehodili smo se tudi mimo najbolj znanih stavb Oxforda-Radcliffe Camera in mogočnih kolidžev. 

Čas smo imeli, da smo si kupili nekaj spominkov, predvsem pa smo si ogledali vse Harry Potter 



 

trgovine, ki jih je tam kar nekaj. Obiskali pa smo tudi znamenito knjižnico Bodelain Library,  ki hrani 

vse prve natise knjig. Predvsem pa je bilo zanimivo videti študente različnih narodnosti, ki obiskujejo 

kolidže v Oxfordu, in tudi njihove lične uniforme, ki se razlikujejo po dolžini halje glede na njihovo 

izobrazbo. Po končanem ogledu smo se poslovili od Debbie, nato pa smo si ogledali še  Ashmolean 

museum, v katerem smo videli tudi mumijo in veliko drugih zanimivih reči, o katerih smo se učili pri 

pouku zgodovine. Na poti nazaj smo se ustavili na večerji v restavraciji, kjer so stregli predvsem 

azijsko hrano, ki jo je bilo zanimivo poizkusiti, vseeno pa so za tiste, ki niso hoteli poizkusiti novih, 

imeli tudi nekaj evropskih jedi. Na poti nazaj do Londona smo nekateri zadremali že na avtobusu, a 

vseeno smo bili veseli, ker nas je v hotelu čakala mehka postelja. 

 

4. DAN 

 

Po zajtrku smo obiskali zanimiv Natural History Museum, ki nas je očaral z vsemi vrstami še živečih 

živali in okostij izumrlih dinozavrov, zelo zanimivo je bilo tudi okostje sinjega kita in druge očarljive 

razstave. Vsi pa smo se najbolj veselili simulacije potresa. Potem smo obiskali še sosednji muzej 

Science Museum, kjer smo se izgubili v svetu avtomobilov, letal, vesolja, računalnikov in drugih 

znanstveno-tehniških stvari. Nato smo se odpravili do mogočne trdnjave Tower of London, ki hrani 

številne legende in zgodbe iz angleške zgodovine, prečkali smo enega najbolj slavnih dvižnih mostov 

Tower Bridge, nato pa smo se ob reki Temzi sprehodili mimo The Shard in Shakespeare̓ s Globe 

Theatre. Ponovno smo prečkali reko Temzo, tokrat po zibajočem mostu Millennium Bridge, in se 

napotili do znamenite St. Paul's Cathedral.  

Čeprav bi vsi še radi ostali, je bil čas, da skočimo do hotela po kovčke in se odpravimo na letališče. 

Brž po prihodu na letališče so nas obvestili, da ima naše letalo nekaj zamude, po kontroli pa smo 

obupani ugotovili, da letalo zamuja za celi dve uri, kar je pomenilo, da bomo čakali vsaj še štiri ure. 

Tako smo se prepustili brezdelju in brezciljno tavali po letališču. Povečerjali smo kar v Mc Donaldsu 

na letališču in se okrepčali v Starbucksu, hodili smo po trgovinah in preizkušali parfume, ko pa so 

zaprli še te, smo se vozili po tekočih stopnicah gor in dol, si »dajali petke« in si tako krajšali čas. 

Malo smo tudi zadremali ali poslušali glasbo in tako dočakali vzlet našega letala. Ko smo končno 

vzleteli, nas je večinoma premagal spanec, na kar pred štirimi dnevi, ko smo bili prvič na letalu, še 

pomislili nismo. Po pristanku v Benetkah smo se vkrcali na avtobus in se odpeljali nazaj proti 

Sloveniji. Med vožnjo je bila skoraj čista tišina, ker smo vsi utrujeni zaspali. V Spodnjo Idrijo smo se 

vrnili malo pred pol sedmo, učiteljice so lahko šle kar direktno v službo, mi pa smo z veseljem šli 

domov in se še malce naspali. 

Mislim, da se ne da opisati naših občutkov, ki smo jih imeli med potovanjem. Če nas kdo vpraša, 

kako smo se imeli, rečemo »odlično«, ampak mislim, da bi morali izumiti novo besedo za opis tega 

potovanja …, tako, ki bi prekosila besedo odlično. 

 

Veronika Vončina, 8. a 

 

Misli naših učencev: 

»Bili smo zelo veliki srečneži, saj smo v Oxford prišli ravno na tisti dan v letu, ko vsi novi študentje 

hodijo po mestu v črnih haljah in se veselijo.« Adrian Tušar 

 

»Imeli smo zelo zanimivo in smešno vodičko Debbie. Cel dan smo govorili angleško!«  Ana Jurjavčič 



 

»Za večerjo smo imeli hrano iz različnih azijskih držav. Hrana je bila zelo dobra.« Julija Černilogar 

 

»Pozno zvečer pa smo lahko še nakupovali v največji trgovini z igračami Hamley's. Videli smo vse, 

kar si lahko zamisliš.« Anej Šinkovec 

 

»Vožnja z avtobusom je bila zelo zanimiva, saj smo se peljali po drugi strani ceste.« Zala Lapajne 

»To so bili štirje res lepi in nepozabni dnevi.« Tina Balažic 

 

»Čudovito je bilo gledati usklajenost vojakov in čudovite kraljeve konje, kako ponosno hodijo v 

koloni.« Eva Čibej 

 

»V sredo, 19. 10. 2019, smo vsi zelo težko zatisnili oči in se potopili v sanje, saj smo nestrpno čakali, 

da odpotujemo v London.« Leja Mavri 

 

»Lahko povem, da mi bo potovanje s šolo v London ostalo za zmeraj v lepem spominu.« Leja Mavri 

 

»Večerjali smo v Pizza Hutu, kjer so bile najboljše pice. Potem smo se odpravili v hotel, se stuširali, 

gledali BBC in zaspali.« Tomi Šinkovec 

 

»Nato smo šli v National Gallery, kjer smo videli veliko znanih slik, kot so na primer Van Goghove 

Sončnice.« Tjaša Podobnik 

 

»Prevažali smo se večinoma s podzemnim vlakom.« Taja Šinkovec Meden 

 

»Razgled na vrhu znamenitega kolesa London Eye je bil prečudovit, vsi smo slikali, ker tega ne 

doživiš vsak dan.« Neža Jurjavčič 

 

»Sprehodili smo se še čez Millenium Bridge, ki ga Morakvarji v filmu Harry Potter podrejo.« Ajda 

Štucin 

 

» V Londonu je bilo zelo lepo, saj smo nekateri prvič leteli z letalom, videli smo zelo veliko in tudi 

naučili smo se kaj novega.« Maruša Svetik 

 

 

KONSI 

 

Učenci 9. razreda so spoznali Kosovelovo pesem Kons: 4. Konstruktivizem je bila umetnostna smer 

po prvi svetovni vojni, ki je pod vplivom tehničnega razvoja poudarjala obliko, konstrukcijo. V 

slovenskem prostoru je najvidnejši predstavnik konstruktivizma pesnik Srečko Kosovel, ki je v zbirki 

Integrali (1926) svoje pesmi formiral v obliki geometrijskih likov, matematičnih obrazcev, izstriženih 

črk itd. V tem so se preizkusili tudi nekateri devetošolci in nastale so bogate ter pomenljive stvaritve. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Pesnik
https://sl.wikipedia.org/wiki/1926


 

 
 

Alja Vita Kržišnik, 9. a 
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Vid Filipič, 9. a 

  



 

 

Tjaša Podobnik, 9. a   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajda Štucin, 9. a 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Ana Jurjavčič, 9. a 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Maruša Bončina, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Neža Jurjavčič, 9. a 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

Tine Lapajne, 9. a 

 

 

 

 

 

UČENJE NA DALJAVO IN PONOVNA VRNITEV V ŠOLSKE KLOPI 

 

Zaključevanje osnovnošolskega izobraževanja je vedno nekaj posebnega, za letošnje devetošolce 

pa še bolj zaradi izrednih razmer, v katere smo bili tako rekoč vrženi čez noč. 

Kot razredničarka generacije, ki zapušča osnovnošolske klopi, sem se odločila, da spodbudim 

učence, da to izkušnjo nenadnega šolanja na daljavo in potem vrnitve nazaj v šolske klopi za nekaj 

tednov pod drugačnimi pogoji, kot so jih bili vajeni (maske, razkuževanje, manjše skupine, razdalja, 

omejeno gibanje po hodniku itd.), podelijo tudi z drugimi. V nadaljevanju si lahko preberemo 

izkušnje vseh učencev 9. razreda. 

Nataša Hvala 



 

 

V petek so nam povedali, da gremo domov za štirinajst dni, da se razmere zaradi koronavirusa 

umirijo. Ta dva tedna sta se zavlekla v dva meseca. Prva dva tedna mi je bilo delo na daljavo malo 

težje, a sem se hitro navadila. Delo sem si enakomerno porazdelila po celem tednu in sem prav tako 

imela dovolj časa tudi za druge dejavnosti. Veliko ocenjevanj smo izvedli kar preko Zooma. Po nekaj 

tednih smo se učenci devetega razreda morali vrniti nazaj v šolske klopi. Sprva se mi je zdelo zelo 

čudno, saj se nisem smela družiti s svojimi sošolci. Po hodnikih smo nosili maske, si razkuževali roke 

in ohranjali določeno razdaljo. Razred so nam prav tako razdelili v dve skupini, zato večino časa 

sploh nisem videla druge polovice razreda. Skrbelo nas je, kako bo z valeto in če jo bomo sploh 

lahko izvedli. Upam, da bomo lahko šli na končni izlet in naredili valeto in s tem lepo zaključili deveti 

razred.  

Ajda 

 

Zdelo se mi je v redu, ker sem lahko vstajal pozneje kot ponavadi. Nalog smo imeli približno toliko, 

kot če bi hodili v šolo. Na živce mi gre, da moramo imeti maske, ker je težko dihati. 

Učenec 

 

Šola na daljavo je bila zame neka nova izkušnja. Na začetku mi je bilo malo težje, a sem se kmalu 

organizirala. Sčasoma mi je postalo tudi dolgčas po sošolcih. Ko smo izvedeli, da se devetošolci 

vračamo v šolo, sem po eni strani komaj čakala, da se vrnemo, po drugi strani pa ne, ker sem hotela 

ostati doma. Glede ukrepov mi ni všeč, ker si naši starši ne bodo mogli ogledati naše valete, ker jim 

ukrepi to onemogočajo. Še vedno pa sem vesela, da se bomo poslovili od šole kot ostali deveti 

razredi v prejšnjih letih. 

Tjaša 

 

Najprej, ko se je začelo šolanje na daljavo, sem imela nekaj težav s spletnimi učilnicami. Ko pa sem 

ugotovila, kako to gre, mi je pa kar šlo. Najbolje mi je bilo, ko smo imeli nekaj predmetov preko 

Zooma. V desetem tednu smo se vrnili nazaj v šolo. Malo čudno mi je bilo, ker smo morali imeti 

med odmori maske. Zdaj sem se na to že navadila. Dobro se mi zdi, ker sem že v 9. razredu in bom 

kmalu končala osnovno šolo. 

Učenka  

 

Delo na daljavo je bilo nova izkušnja za vse. Od začetka sem imela nekaj težav z organizacijo dela, 

čez teden ali dva pa je vse steklo gladko. Po nekaj tednih sem začela pogrešati sošolce. Ko sem 

izvedela, da se učenci 9. razreda vračamo v šolo, sem komaj čakala, da jih vidim. Pripravljamo 

valeto, a ukrepi so takšni, da nam ne omogočajo običajne valete, saj se je bodo lahko udeležili le 

učitelji in ne starši. Vesela sem, da se bomo lahko vsaj devetošolci poslovili v običajnem slogu. 

Neža 

 

Šolanje doma je bilo v redu. Všeč mi je bilo, ker smo si sami razporedili čas in naredili naloge. 

Ocenjevanja so potekala v redu. Bilo je le malo težje pri nekaterih predmetih zaradi težav z 

računalnikom. Ko smo se vrnili nazaj, je bilo malce težje, saj smo se morali držati veliko pravil in ker 

smo bili v prvem tednu ves čas v dveh skupinah in ne skupaj kot razred. 

Karin 



 

Šolanje na daljavo je bilo v redu, hitro sem se prilagodila novemu načinu dela. Ko sem se vrnila 

nazaj v šolo, si nismo smeli iti preblizu, kar me je malo motilo. Prav tako smo morali nositi maske 

in se redno razkuževati. To me ni motilo, sem pa vesela. Da lahko spet vidim svoje sošolce in 

prijatelje. 

Učenka 

 

Med karanteno sem se zelo zabaval, lahko sem vstajal ob devetih. Lahko sem delal, kar sem hotel. 

Malo pa sem pogrešal svoje sošolce in sošolke. Delo na daljavo je bilo v redu izkušnja. Ko sem prišel 

v šolo, pa mi je manjkalo veliko snovi. To je vse. 

Jakob 

 

Bilo je zabavno, vsaj med karanteno. Po prihodu v šolo je bilo super videti sošolce in sošolke, čeprav 

bi lahko ostali doma. 

Učenec  

 

Ker se je zgodilo zelo na hitro, je bilo delo na daljavo za nas in za učitelje nova izkušnja. Pri 

matematiki mi je bilo všeč, ker smo imeli pouk preko Zooma in nam je učiteljica lahko snov razložila 

in jo je bilo lažje razumeti. Pri ostalih predmetih pa smo dobili delo za eno uro, včasih tudi za dve 

ali celo za cel teden. Učiteljem smo morali opravljene naloge poslati do datuma, ki so ga priporočil 

za vrnitev dela. Slabo pa je bilo, ker smo imeli navodila za delo na treh spletnih straneh in sem 

včasih pozabila kaj narediti. 

Ana 

 

Po mojem mnenju je bilo šolanje na daljavo boljše kot običajen prihod v šolo. Na začetku je bilo še 

malo zmede, ampak potem je pa šlo. Motilo me je, da so bile nekatere stvari v spletni učilnici, druge 

pa na gmailu. Maske se mi ne zdijo ravno smiselne za po hodnikih, saj je po mojem mnenju ravno 

tukaj manj možnosti za okužitev. 

Taja 

 

Prvi teden smo imeli že polno dela, ampak si si lahko razporedil. Proti koncu se mi ni več kaj dosti 

dalo. Ko sem prišel v šolo, mi je bilo čisto v redu, ker sem spet videl sošolce, ampak se zaradi 

ukrepov nismo mogli družiti čisto običajno. 

Učenec 

 

Meni je bilo delo od doma sprva težko. Po nekaj tednih sem se navadil na tak način dela. Učitelji so 

nam pošiljali učno snov. Ocenjevanja preko računalnika mi niso delala večjih težav. Največ težav 

sem imel z gledanjem spletnih učilnic. Pri delu od doma sem najbolj pogrešal prijatelje in nogomet. 

Tine 

 

Šolanje od doma je bilo dokaj dobro organizirano, vendar bi se dalo marsikaj izboljšati. Na primer 

uporaba ene namesto treh različnih poti za prejemanje in oddajanje nalog. Vrnitev v šolo pa ni bila 

prav fina. Lahko bi ostali doma in spali naprej. 

Miha 

 



 

Delo na daljavo je bilo zabavno in delno sem se počutil kot na počitnicah. Prihod nazaj v šolo pa je 

bil po pričakovanjih. Nosili smo maske in razkuževali roke. 

Učenec 

 

Moja izkušnja na daljavo se mi je zdela dolgočasna, brezzvezna in bedna. Ampak ko sem se vrnil v 

šolo, je bilo veliko bolje. 

Učenec 

 

Najprej sem se malo težje navadila na šolanje na daljavo, saj je bilo to zame prvič. Prvi teden se 

nisem znala pravilno organizirati, v začetku drugega tedna pa sem se že navadila. Ko sem slišala, 

da bomo šli nazaj v šolo, si nisem predstavljala, kako bo to potekalo. Vendar pa sem zdaj vesela, 

da smo nazaj, četudi z maskami in ustrezno razdaljo, saj svoje sošolce in sošolke vidim zadnje leto. 

Učenka 

 

Šolanje na daljavo je bilo super, ker sem lahko spal do enih popoldne in ker je bilo bistveno manj 

dela. Ponovna vrnitev v šolo je bila težka, ker nisem bil navajen vstajati zgodaj. 

Aljaž 

 

Delo na daljavo je bilo dobro, saj si lahko sam razporediš čas za učenje oz. delo za šolo. Lahko tudi 

dlje spiš. Spraševanja preko videokonference so lažja. Prehod oz. vrnitev v šolo ni bila težka. 

Matic 

 

Moja izkušnja je bila na začetku precej v redu, kajti nisem delal nič za šolo, zato pa je bila ob vrnitvi 

v šolo precej precej hujša. 

Luka 

 

Šolanje na daljavo je bilo dobro. Sicer je bilo veliko dela, ampak na splošno je bilo dobro. V redu bi 

bilo, če ne bi šli nazaj v šolo. 

Šan 

 

Ko so nam rekli, da bomo ostali doma, najprej nisem verjela, da bo to res. Ampak kar naenkrat smo 

ostali doma. Najprej dva tedna, nato se je zavleklo v mesec in kasneje smo doma ostali več kot dva 

meseca. Po eni strani je bilo doma prav super, ker lahko vstaneš kasneje in si čas za delo samostojno 

organiziraš. Vrnitev v šolo je bila zanimiva, kar naenkrat vsi z maskami. Vsaj lepo se je bilo videti s 

prijatelji, čeprav naš zaključek letos ne bo tak, kot naj bi bil.  

Tina 

 

Leto 2020 se je vsem obrnilo na glavo. Vsi učenci smo imeli pouk preko spleta in nihče ni mislil, da 

bomo doma toliko časa. Delo doma je bilo nova izkušnja. Na začetku je bilo malo težko, a sčasoma 

sem se navadila na tak način dela. V šoli moramo nositi maske in upoštevati ostala določena pravila. 

Obiskujem 9. razred in za našo generacijo bo zaključek drugačen kot predhodna leta. Zaradi virusa 

smo morali odpovedati zaključni izlet in valeta bo drugačna. Kljub temu da ne bomo imeli velikega 

zaključka, si ga bom zapomnila. 

Eva 



 

Šolanje doma mi je ustrezalo, saj sem si sama organizirala svoj čas. Ker nisem imela težav z 

internetom, mi delo od doma ni povzročalo težav. Po prvem tednu vrnitve v šolo sem bila kar 

utrujena, saj je moje šolanje doma potekalo drugače. Nekaj novega so bile maske in razkuževanje, 

a smo se navadili. V zadnjih dveh tednih smo pridobili še zadnje ocene. Tudi to je bilo drugače, saj 

smo jih prej pridobivali preko videokonference (Zooma). Vesela sem vrnitve v šolo, da spet na 

hodnikih srečujem učiteljice, sošolke in sošolce ter druge učence. 

Alja Vita 

 

Moja izkušnja je bila zelo dobra. Doma sem se počutila osamljeno, ampak sem ves čas upala, da se 

bomo vrnili v šolo. Bila sem vesela, ko so se šole odprle. Pogrešala sem očesni stik, ki mi veliko 

pomeni. Ukrepi, ki so bili postavljeni, mi niso delali težav. Moje sporočilo je, da se lahko iz vsakega 

ukrepa nekaj naučimo.  

Maruša 

 

 

 

 
 


