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Na svetu je mnogo dobrih ljudi 
in mnogo velikih otrok 

in toliko malih, neznanih stvari 
in toliko dobrih rok. 

 
Živela je deklica, kdo ve, kje – 

preveč širok je svet -, 
živela je deklica – kdaj – kdo ve, 

tega je mnogo let. 
 

Zmeraj nemirna kakor nebo 
od prvih do zadnjih zvezd, 

ujela je v svojo drobno roko 
še svojo in mojo povest… 

 
Kajetan Kovič 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dragi učenci, drage učenke! 
 

Ljudje smo si različni. Eni povešajo glave 
kot rože, ki nimajo vode, drugi zlezejo v 

svoje polžje hiške in se potem čudijo, da so 
sami. 

Vsak človek je v svoji koži sam. Natanko 
ve, kje je sam. Nihče ne čuti in ne misli 

enako kot drugi ljudje. 
Lepo je kdaj nasloniti komu roko na ramo 

in vzpostaviti ljubeč odnos. 
Bodite vi tisti, ki boste odpirali vrata 

svojega srca, spregovorili prvo besedo. 
Prijateljstvo je kot darilo – bodite prijatelji.  

Zdaj. 
 
 

Urednica 
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KO BOM VELIK/A, BOM… 
 
Ko bom velika, si želim opravljati poklic zdravnika.  
Ta poklic me navdušuje zaradi potrebe pomagati 
ljudem. Podrobneje sem ga spoznala v šoli in 
doma. Ko sem bila še majhna, sem zdravnika 
pogosto obiskovala, ker se je moja bolezen 
zakomplicirala. Takrat sem se veliko naučila.  
V tem poklicu spoznaš dele človeškega telesa, 
pomagaš ljudem, jih zdraviš in spoznaš. Po vrhu 
vsega  se mi ta poklic zdi tudi družaben.  
Eva Grgič, 4. c 
 
Zaenkrat še ne vem, kaj bom postala.  
Če pa že moram izbirati, bi izbrala učitelja 
smučanja. To si želim zato, ker mi je všeč in ker 
imam tam veliko prijateljev; pa tudi zato, ker že 
dolgo smučam in mi je smučanje priraslo k srcu. 
 Ko smučamo, smo na svežem zraku, pa še 
zabavamo se s prijatelji.  
Tea K., 4. c 
 
Ko bom velika, si želim postati veterinarka.  
Ta poklic me veseli že od otroštva, ker imam rada 
živali. Veterinar pomaga živalim, ki trpijo. Tudi 
moja psička je že obiskala veterinarja zaradi 
zobobola in trebušne viroze.  
Manja Modrijan, 4. c 
 

 
Faza Haliti, 8. d 
 
Zaželel sem si biti veterinar. Živali imam rad, jim 
hočem pomagati, osrečevati ljudi in živali si želim 
zdraviti. Za ta poklic me je navdušil oče prijatelja 
Bora, ki je zdravil našega morskega prašička. Biti 
veterinar je, po moje, zahtevno delo, a bom 

vztrajal pri svoji odločitvi. Rad se tudi igram z 
živalmi, jih božam in opazujem. Doma se igram z 
nagajivo in poskočno muco, po imenu Teri.  
Včasih nas celo opraska.  
Ko so živali bilne, se mi kar smilijo. Ohraniti želim 
tudi ogrožene živali.  
Vito Beton, 4. c 
 

 
Anej Bradač Vranc, 7. a 
 
Ko bom velika, si želim postati zdravnica. Ta 
poklic opravlja moja teta, ki že štiri leta zdravi 
bolne otroke. Že od nekdaj si želim delati v tem 
poklicu. Zdravila me je moja teta, ko sem jo prvič 
spoznala. Všeč mi je to delo, saj bom lahko 
zdravila bolne otroke. Želim si reševati življenja in 
da se  bolezni ne bi širile naokrog.  
Vesela bom, ko bodo vsi ljudje na svetu zdravi. 
Adeja,  4. C 
 
 
Ko bom velika, bom medicinska sestra oz. babica. 
To hočem postati, ker je bila moja babica 
medicinska sestra in tudi zato, ker želim, da se ta 
poklic ohrani. Upam, da bom v tem poklicu 



     

   

  

 

4 

 

                       MLADA RAST 
 

uživala kot moja babica. Če bom hotela opravljati 
ta poklic, se bom morala zelo truditi.  
Veronika, 4. c 
 
Ko bom velika, bom veterinarka. Rada imam 
živali, najraje pa konje. Zato tudi obiskujem 
treninge jahanja. Doma imam hrčka, ki ga imam 
zelo rada, in dve vodni podgani, ki sta že zelo 
veliki. Moj hrček je zelo ljubezniv in se rad igra. 
 Za svoje  živali vsak dan lepo skrbim. Srečo imam, 
da še niso zbolele. Želim si imeti zdrave in srečne 
živali. 
Brina Pinter, 4, c 
 
Ko bom velika, bom veterinarka. Že od otroštva 
imam rada živali. Ta poklic me tudi veseli, ker 
lahko živalim pomagaš. Doma ima  dva zajčka, 
moja najljubša žival pa je beloglavi orel.  
Ajda Planinšec, 4. c 
 
Zaenkrat še ne vem, kaj bom postala, a če bi se 
morala odločiti, bi izbrala poklic učiteljice plesa. 
Za ta poklic se navdušujem, odkar sem se prijavila 
na hip hop. Tam se učim novih vaj in plesov. Tudi 
doma med prostim časom plešem in zelo se 
veselim treningov. 
 
Leila Muslimović, 4. c  
 
 

 
Lucija Marušič, 7. a, Vrata zgodbe 
 
 
 
 
 

KNJIG JE NA TISOČE 
 
Knjig je na tisoče, tudi različnih zvrsti knjig: 
romani, kriminalke, pustolovske knjige, 
fantazijske, apokaliptične, zgodovinske … V 
glavnem, lahko bi naštevali do jutra. Ampak zakaj 
ne beremo? Večina knjig obleži v kotih naših sob, 
na njih se začne nabirati prah in čez nekaj let jih 
pobere čistilka in jih vrže v smeti. Škoda knjig! 
Ko sem razmišljala o tem, sem se vprašala, zakaj 
sem začela in zakaj še vedno berem (in to z 
veseljem) knjige? Vprašala sem se kaj pomeni biti 
del knjige. 
 
Če odpreš knjigo, je enako, kot če vklopiš 
televizijo in začneš gledati film, od katerega ne 
moreš odmakniti pogleda. In ko ležeš v posteljo, 
imaš še vedno v glavi določene trenutke, ki so ti 
bili najbolj všeč pri tem filmu. Enako je pri 
knjigah. Ne moreš umakniti pogleda od besed, 
zaradi katerih ti srce poskakuje. Kot da bi imel v 
glavi televizijo, samo boljše. Če je knjiga napisana 
v prvi osebi, se počutiš, kot da si ti glavni junak. 
Če je napisana v tretji osebi, si kot kamera, ki 
spremlja vso dogajanje. Najboljše pa je, da tako 
rečeno dihaš s knjigo. Ko so trenutki napeti, se 
potiš in stiskaš pesti, da ne bi kdo naredil kakšne 
neumnosti oziroma, da kdo od tebi ljubih ne 
umre. Ko romantika pride na plano, kar drhtiš, 
dobiš kurjo polt, da ne omenjam tistega občutka, 
ki ga sploh ne moremo opisati. Samo to lahko 
rečem, da v srcu čutiš nekaj nepopisljivega. Ko 
junak dobi cmok v grlu, ga dobiš tudi ti, ko vsi v 
zgodbi stradajo in so na tanki nitki za preživetje, 
se tudi ti ne moreš upreti lakoti, ki se razbesni v 
tvojem telesu. To pomeni dihati s knjigo oziroma 
biti del nje.  
Ko jo zapreš in vzameš iz nje kazalo, da bi ga 
lahko uporabil za naslednjo knjigo, ko jo položiš 
nazaj na polico, kjer je včasih ležala, se počutiš, 
kot da bi delček knjige prišel vate, da je obsedel v 
tebi in tam za vedno ostal. Takrat, ko občutiš vse 
to, takrat veš, da si našel pravo knjigo zase. 
Edino, kar ti še preostane narediti je, da pogledaš 
na naslovnico, prebereš katere vrste je  (roman, 
kriminalka …) ali kdo je izdal zbirko in greš v 
knjižnico, si sposodiš knjigo, ki je iste vrste kot 
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prejšnja, ki si jo prebral, in jo prebereš. 
Preprosto! Torej, poiščite svojo pravo knjigo.  
 
 

 
Andreja Bednjički, 7. a  
 
 
Ne bom vam opisovala svoje prave knjige. Zakaj? 
Preprosto nimam je. Jih je preveč, ki bi lahko 
zasedle prvo mesto. Odvisno je od marsičesa; od 
počutja, od letnega časa, od dela dneva... 
 
Ampak, kakšno korist imamo od knjig? Hitro 
najdem odgovor. Pri branju knjig se ti izboljša 
besedni zaklad. Težko verjamem, da obstaja več 
kot 20% ljudi, ki je obsedenih s knjigami in 
govorijo kletvice, ki so dandanes popularne. 
Večina si ustvari svoje »kletvice«, ki mogoče niso 
tako nesramne in ne prizadenejo toliko kot 
navadne kletvice. Mislim, če malo pomislimo, kdo 
si je izmislil kletvice? Po mojem si jih je izmislil 
človek, ki je imel odličen besedni zaklad. 
 
Moja največje zadovoljstvo  je, da lahko 
pomagam drugim izbrati knjigo. Glede na vašo 
osebnost vam priporočim,  katero knjigo izberite 
in potem imam spet dober občutek, ko vem, da 
sem naredila nekaj koristnega.    
 
Edino kar mi ni všeč pri branju knjig je to, da te 
zvečer, ko berem in je knjiga tako zelo napeta, da 
ne morem umakniti pogleda od nje, me mami 
vseeno nažene v posteljo. In ko se še nekaj časa 
premetavam v postelji in se vseeno odločim, da 
bom šla brat na skrivaj,  z majhno lučko, ki ne 
sveti dovolj dobro, da bi bilo branje zdravo za 
moje  oči. In seveda z branjem z majhno lučko 

pridejo tudi posledice. Meni zdravniki že grozijo z 
očali zaradi slabšega vida, pa si tega ravno ne 
želim. Zato se zdaj poskušam odvaditi branja pod 
odejo. To mi še kar uspeva, čeprav je včasih zelo 
težko. Ne mislite, da vas zdaj strašim s 
posledicami branja knjig pod odejo, ampak 
vzemite to kot prijateljski nasvet. 
 
Da sem začela brati knjige, se lahko zahvalim moji 
mami. Zakaj? Ko smo se učili brati, je učiteljice 
rekla,  da moramo brati 10 minut na dan. Moja 
mama je to zadevo obrnila na način, da sem 
morala prebrati določeno količino teksta. Seveda 
sem za to porabila več kot 10 minut. Zato sem se 
trudila brati čim hitreje in to mi je začelo tudi 
uspevati...   
 
Konec petega in skozi šesti razred sem šla skozi 
težko obdobje. Sošolci, s katerimi sem se družila, 
so se začenjali spreminjati. Spreminjati sem se 
začela tudi jaz. Vsi smo začeli razmišljati o 
drugačnih rečeh in vsak je šel svojo pot. Takrat 
sem bila vedno bolj žalostna, nisem vedela, kaj 
naj storim in zdelo se mi je, da mi vse  uhaja iz 
rok. Zato sem začela okoli sebe graditi nekakšen 
zid. Seveda ne fizično, ampak s svojim 
obnašanjem sem dajala vedeti, da mi ni ravno do 
pogovora s sošolci. In seveda, vedno bolj kot se je 
zid višal,  bolj sem potrebovala prijatelje, ki jih ni 
bilo, vedno bolj sem bila blizu meji, da bi se 
zlomila. Ampak nisem se vrnila k prijateljem, v 
roke sem vzela knjigo. Seveda je bilo še vedno vse 
grozno, ampak knjige so me držale pokonci, da se 
nisem vsak večer zjokala, zaradi knjig mi je uspelo 
priti vsak dan v šolo in to je bistvo, ki bi vam ga 
rada povedala. Hočem, da veste, da to, kar sem 
napisala, ni bilo lahko zame, in rada bi, da veste, 
da se splača brati knjige. 
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Mia Keršmanc, 7. a, grafika 
 
Zdaj je drugače. Zid, ki sem ga zgradila okoli sebe, 
se je porušil. Ampak knjige so kljub temu ostale. 
Rada bi rekla samo še to, da sem skozi vsa ta leta 
branja knjig spoznala veliko različnih tipov ljudi in 
situacij in pridobila dragocene izkušnje, tudi za 
mojo nadaljnjo pot. Spoznala sem, da ko 
prebereš knjigo, pravzaprav prebereš človeka, 
prebereš njegovo zgodbo, lastnosti, drage stvari... 
In velikokrat se zalotim, da primerjam osebe, ki 
jih poznam, z junaki iz knjige.   
In mogoče si branje predstavljate tako: ko 
preberete knjigo, spoznate še enega prijatelja 
več, ki vam bo stal ob strani, ko bodo prišla 
mračna in boleča obdobja. 
Verjemite, govorim iz lastnih izkušenj. 
 
Klara Beton, 7. c 
 
 
 
 
 

 
Timotej Maučec, 6. b 
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Literarno poustvarjanje pri pouku 
slovenščine ob besedilu   
 
Primoža Trubarja z naslovom Od 
nemarnih, neugodnih starišev, kir suje 
mlajše tiga Katekizma ne vuče. 
 
 
 

KAKŠINI MORAJO BITI UČENCI? 
 
U razredih je veliko dobrih učencev, oli se veden 
najdejo neugibli. Če bi se neugibli učenci 
preminili, bi šola bla veden prijetna, saj se jih 
dosti obnaša koker v živalskem verti. 
 
DOBRI UČENCI SO TISTI, KIR SO JIH STARIŠI KAJ 
NAVUČILI 
Spoštujejo šolo inu vučitelje. Vedo, da je znanaje 
edina zusebna stvar, kir ti je ne more noben 
uzeti. Znajo roditi za lastne stvari inu za stvari 
drugih. Ne šentjujejo inu niso suje hude vole. Če 
bi bili vsi učenci taki, jih ne bi kaštigali. 
 
SLABI UČENCI SO DOLŽNI NA SUJE POGUBLENU 
So učenci, kir jih stariši niso vučili. Obnašajo se 
hudobno, šentjujejo, se kregajo inu tepejo. En grd 
nepošten leben pelajo inu so suje hude vole. 
Zaradi takih učencev imamo veliko težav inu 
mnoge različne kaštige.   
 
 

PREVOD V MODERNO SLOVENŠČINO: 
KAKŠNI MORAJO BITI UČENCI? 
 
V razredih je veliko dobrih učencev, toda se v 
vsakem najde tudi nekaj neolikanih učencev. Če 
bi se neolikani učenci poboljšali bi bila šola veliko 
prijetnejši kraj za učenje, saj se dosti učencev 
vede kot v živalskem vrtu. 
 
DOBRI UČENCI SO TISTI, KI SO JIH STARŠI KAJ 
NAUČILI 
Spoštujejo šolo in učitelje. Vedo, da je znanje 
edina stvar, ki ti je ne more nihče vzeti. Znajo 

skrbeti za lastne stvari in za stvari drugih. Ne 
preklinjajo in niso svojevoljni. Če bi bili vsi učenci 
taki, nobenega ne bi kaznovali. 
 
 
SLABI UČENCI SO ODGOVORNI ZA SVOJO 
POGUBLJENJE 
So učenci, ki jih starši niso ničesar naučili! 
Obnašajo se neprimerno, preklinjajo, kregajo in 
tepejo. Živijo nepošteno in grdo življenje in so 
svojevoljni. Zaradi takšnih učencev imamo veliko 
težav in mnoge različne kazni.  
 
Zapisali: Andraž in Klemen Lesničar ter Luka 
Verhovnik, 9. c 
 
 
 
 

 
Sofija Rožman Matjašič, 6. b 
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VAŠKA IN MESTNA MIŠ 
  
Nekega dne se je vaška miš spomnila na svojo 
prijateljico. Ta je živela v mestu, kjer je ona 
prodajala sir. Zato se je odločila, da jo bo 
obiskala.  
Ko je vaška miš prišla v mesto, je najprej prodala 
svoj sir, nato pa je odšla k svoji mestni prijateljici. 
Njena prijateljica ni bila preveč delavna. Ko je 
vaška miš prišla k mestni miši, je dobila idejo: 
»Morala bi priti k meni za nekaj časa, da vidiš, 
kako je na vasi!« je veselo rekla. »Z veseljem!« se 
je strinjala mestna miška. Še isti dan sta odšli. A 
življenje na vasi ni bilo lahko. Vaška miška je 
imela krave, koze, ovce in prašiče. Nekje je vedno 
bilo delo. To je bilo čisto preveč za leno mestnico. 
Morala bi pomolsti kravo, a je ni znala. Morala bi 
paziti na ovce, a je med opravilom zaspala. 
Morala bi najti ovce, a se je še sama izgubila. 
Morala bi nahraniti prašiče, a so se ji gnusili. 
VSEGA JE BILO PREVEČ! Uboga mestna miška je 
svoji delavni vaški prijateljici rekla: »Ali lahko 
greva počivat?« »Seveda,« ji je odgovorila njena 
prijateljica. »Tukaj hodimo sta spat s kurami in 
vstajamo s petelinom.« »Kaj pa to pomeni?« je 
začudeno vprašala mestnica. »To pomeni, da 
gremo spat zelo hitro in vstanemo zelo hitro,« je 
povedala vaška miš. In tako je bilo. Naslednji dan 
sta šli v mesto. Mestna miš je svojo prijateljico 
pospremila do tržnice in ji rekla: »No, ja! Priznam, 
da sem malce lena, a nisem si mislila, da je toliko 
za delati na vasi! Joj! Nekoč bi morala ti priti k 
meni. Lahko bi si res odpočila!« »No, mogoče 
bom nekoč celo zares prišla. In mogoče boš tudi ti 
kdaj še enkrat prišla k meni.« »Mogoče, mogoče 
pa tudi ne. Komaj čakam, da se uležem v svoj 
fotelj! No, pa nasvidenje do naslednjič« 
»Nasvidenje!« In sta šli. 
Kar boš posejal, to boš žel.  
 
Dominik Ivič , 7. c 
 
 
 
 
 
 

IZLET V MUZEJ PREMOGOVNIŠTVA V 
VELENJU 
 
Med letošnjimi zimskimi počitnicami smo  se v 
soboto, 27. 2. 2016,  z družino odpravili v Muzej 
premogovništva v Velenju. Od doma smo se 
odpravili ob dvanajsti uri in v Velenje prispeli ob 
štirinajstih. Bili smo zgodnji, zato smo si lahko 
ogledali še razstavo, v okviru katere smo se 
sprehodili tudi po rudarski hiši. V njej je bila 
skromna kuhinja in imeli so le eno posteljo, zato 
so nekateri družinski člani morali spati tudi na 
klopeh. Kopalnice pa sploh niso imeli. Kopali so se 
v kovinski kadi, v katero so vodo prinesli v vedrih. 
Razstavljena so bila tudi razna rudarska orodja in 
oblačila rudarjev. 
 
 

 
Žan Medved, 6. b 
 
 
Po ogledu razstave, smo v čakalnici počakali na 
našega vodiča. Pred odhodom v jamo smo si 
morali nadeti čelade in obleči delavske jakne. 
Mobitele, fotoaparate in druge elektronske 
naprave smo morali pospraviti v posebne 
omarice. Vsak obiskovalec je dobil svojo 
»markico«, katero je moral obesiti na posebno 
tablo. Nato smo se z dvigalom spustili 150 m 
globoko v jamo. V posebnem prostoru v jami smo 
si najprej ogledali kratek film o tem, kako je 
nastal premog. V tem prostoru je tudi kip sv. 
Barbare, ki je zavetnica rudarjev, in za mizo 
sedeča lutka 
slovenskega pesnika Antona Aškerca, ki je kot 
duhovnik nekaj časa služboval v takratni župniji 
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Pesje. Anton Aškerc se je srečeval in prijateljeval 
z rudarji ter skozi njihove zgodbe spoznaval 
njihovo delo in življenje. Anton Aškerc nas je s 
svojo pripovedjo, v kateri je opisoval delo in 
življenje rudarjev v njegovem času, spremljal med 
ogledom starejšega dela muzeja, v katerem je z 
inštalacijami prikazano, kako so rudarji včasih 
izkopavali premog. Delo rudarjev je bilo naporno 
in nevarno. Premog so kopali s krampi in 
preprostimi svedri. Premog so iz rudnika spravljali 
v majhnih vozičkih, ki so ji po rovih potiskali 
ročno ali pa so jih vlekli s konji. Takrat so v 
rudnikih delali tudi otroci. Prihajalo je do udorov 
in eksplozij plina, v katerih so rudarji tudi umirali. 
Po ogledu starejšega dela muzeja, smo se 
okrepčali z rudarsko malico. Nato smo nadaljevali 
z ogledom novejšega dela muzeja, med katerim 
smo spoznali sodobnejši način izkopavanja 
premoga, ki je že v celoti mehaniziran. Rudarji le 
upravljajo s stroji za odkop in transport premoga 
iz jame. Nazaj do dvigala pa nas je zapeljal 
rudarski vlakec. Z dvigalom smo se dvignili nazaj 
na površje. Tam smo vodiču vrnili vsak svojo 
»markico«, slekli jopiče in sneli čelade. Z bratom 
sva si v trgovini s spominki kupila po en spominek 
in odpravili smo se proti domu.       
Izlet v premogovnik – muzej je bil lep in zanimiv. 
Komaj čakam še na kakšen tak izlet.  
Lan Podrzavnik, 5. A 
 

 
Maša Štefanac, 7.a,  Odbojka, original linorez  

MAMIN PROSTI DAN 
 
V  začetku meseca si je mama vzela prosti dan, da 
je popoldan lahko odšla na govorilne ure. Ko je 
odšla, me je začelo skrbeti: »Joj, kaj bo z mano, 
mama bo spoznala  moje šolske šibkosti!«  Potem 
me je babica vprašala: «Jan, Jan, si v šoli priden?«  
Odgovoril sem: «Hhhmmm, sem ja …«   Čakal in 
čakal sem, a mame še vedno ni in ni bilo domov. 
Mislil sem: «Le koliko informacij bo  razredničarka 
povedala o meni?«   Ko je mama vstopila v 
stanovanje, sem jo slišal,  šel v svojo sobo ter se 
delal nedolžnega.  Naenkrat sem zaslišal: «Jan, 
pridi v dnevno sobo, nekaj se imamo za 
pogovoriti!«. Ko sem prišel v dnevno sobo, mi je 
rekla: » Stanje  je večinoma v redu, ampak pri 
ocenah se moraš izboljšati.«  Na to sem rekel: 
«Bom poskusil!« In moje življenje je teklo naprej. 
Jan Bevc, 8, d       
 
 

FANT PREŠERNE VOLJE 
 
Žiga Sagadin je učenec 9. b razreda. Za njegovim 
imenom se ne skriva umirjen fant,  ampak 
živahen 14-letnik, ki je zmeraj prešerne volje.  Tu 
pa tam ušpiči kaj malega, da učence spravi v 
smeh. Je pozitiven, obenem pa tudi realen. Zna se 
pošaliti, vendar zna biti tudi resen in stvari vzeti v 
svoje roke. Je zelo iznajdljiv in inteligenten, zato 
ga sošolci radi prosijo za pomoč. Lahko bi rekli, da 
ima šolo v malem prstu, saj mu prav vsak 
predmet leži. 
 

 
Laureta Mazreku, 7. b 
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 Devetošolcem se v mislih prepletajo skrbi o 
prihodnosti in Žiga, ko ga doleti vprašanje, kaj bo 
postal, ne ve, čeprav redko ostane brez besed. 
Kljub temu da je odličnjak in ima v življenju 
zastavljene visoke cilje, še vedno ne ve, kaj bi 
zares rad počel, saj ga vse zanima.  
 
Je edinec, ima  psa, ki poskrbi, da mu ni dolgčas. 
Vendar je v  Žigi že od malih nog živi skrita želja, 
da bi imel majhnega brata, ki bi mu popestril 
življenje.  
 
V prostem času rad gleda znanstvene 
dokumentarce ali pa prebira kakšno knjigo. 
Najraje pa igra nogomet in se druži s prijatelji.     
           
Andrijana Drakšič,  9. D 
 

 
Ragip Šašivari, 6. b 

MOJ DOM 
 
Nekoč je slišala, da je svet knjiga in če ne potuješ, 
prebereš samo eno stran. Vso življenje je imela 
cilj raziskovati svet, videti njegove lepote, a dolgo 
se ni zavedala, da svet ni samo prostor, ampak so 
ljudje, ki ga sestavljajo. Kot knjiga brez junakov, bi 
bil svet brez ljudi prazen in dolgočasen. Njeno 
ime je Maja Novak in prihaja iz majhne vasice pod 
Pohorjem, imenovane Radizel. Tam je preživela 
mladost s svojo družino in prijatelji. Ko je 
dopolnila osemnajst let, se je morala odločiti, kaj 
bo študirala. Njene ocene so bile odlične, zato je 
odšla študirati v Anglijo, čeprav tam ni nikogar 
poznala in se je morala na žalost ločiti od svojih 
najdražjih. Spoznala je veliko novih ljudi in se z 
njimi  spoprijateljila, čeprav so imeli precej 
drugačen način življenja od njenega. Njeno 
življenje je bilo prečudovito, zato se je po 
končanem študiju odločila, da želi več od 
življenja. Sklenila je, da bo potovala, da bo 
prebrala vso knjigo. 
 

 
Larisa Levič, 8. b 
 
Svojo družino je s tem zelo presenetila, predvsem 
svoje stare starše, ki so se spraševali, kako si bo 
ustvarila družino, če bo potovala. Vendar za njo 
takrat ni bilo ovir, želela je živeti. Svoje potovanje 
je začela v Južni Ameriki, natančneje v Peruju. 
Ogledala si je Macchu Picchu, kjer je spoznala 
domorodce, ki so ji ponudili bivališče. Kasneje si 
je v Severni Ameriki ogledala kip svobode, v 
Franciji Eifflov stolp, na Kitajskem pa kitajski zid. 
Potovala je okrog sveta, spoznala je najrazličnejše 
kulture, vere in seveda tudi ljudstva. Dokler ni 
prišla do Afrike, natančneje Zambije, prečudovite 
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dežele, a vendar zelo revne. Videla je ljudi, ki so 
se trudili, da bi preživeli, otroke, ki niso imeli kaj 
jesti. Bilo je žalostno, a vendar je morala priti do 
takšne dežele, ki je revna in žalostna, saj je tudi v 
knjigi kakšen del žalosten, kjer kdo umre, kjer kdo 
koga razočara, a vendar je ta žalost drugačna.  
Gledati, kako ljudje umirajo, kako nimajo hrane, 
na to te nihče ne pripravi. Komaj takrat se zaveš, 
kaj vse imaš in kaj vse lahko izgubiš. Družina, 
dom, prijatelji, vse kar je zapustila je tisto, kar je 
najdragocenejše. Takrat je spoznala, da nikoli ne 
bo spremenila sveta, ga izboljšala, a vendar lahko 
nekaj naredi kot posameznik, kot oseba, da se 
svet le za odtenek spremeni. Odločila se je, da se 
bo vrnila domov, a tam ni bilo nič več tako, kot je 
bilo nekdaj. Izvedela je, da se je njen brat poročil, 
si ustvaril družino, dosegel je vse, kar si je zmeraj 
želel. Njena starša sta bila še vedno srečno 
poročena, mama je še vedno vsak dan čistila hišo 
in kuhala kosilo ter hodila v službo. Vedno je bila 
njen vzor, čeprav ji tega ni nikoli povedala, vedno 
je govorila, da noče življenja, kot ga ima ona, da 
noče družine, da noče moža. Vendar je ugotovila, 
da bodo na koncu, ko bo ležala na smrtni postelji, 
ob njej le njena družina, njeni otroci, vnuki. 
Spoznala je, da jo bo za roko držal njen mož, ko 
bo njeno srce nehalo biti. Ko je potrkala na vrata 
bratove hiše, ji je odprla mlada ženska. Imela je 
temne lase in njene oči so bile črne, kot nočno 
nebo. V rokah je držala dojenčka, ki je imel lase 
bele kot sneg in njegove oči so bile modre, kot 
najgloblji ocean. Ko je Maja videla dojenčka, se je 
takoj spomnila na svojega brata, ki je bil, kot 
dojenček popolnoma enak temu otroku. Za 
žensko in dojenčkom se je kmalu prikazala moška 
postava. Bil je Majin brat, hitro je pritekel k njej in 
jo močno objel. V tistem trenutku se je Maja 
počutila doma varno in obkrožena z ljubeznijo. Ko 
je prijela v roke svojega nečaka, so se ji oči začele 
solziti, jokala je. Kmalu se je odpravila k svojima 
staršema, objela sta jo in Maja jima je povedala, 
kaj vse je videla in doživela. Na koncu jima je 
spregovorila o tem, kako je prišla do spoznanja, 
da se more vrniti domov. Starša sta jo podprla in 
ji ponudila njeno staro sobo, v kateri je Maja 
živela po svojem povratku še eno leto. Medtem je 
vzpostavila stike s svojimi prijatelji iz mladosti. 

Kmalu je spoznala fanta, ki jo je ljubil z vsem 
srcem. Čez nekaj časa jo je prosil za roko. Maja je 
sprejela njegovo prošnjo in se preselila k njemu. 
Imela sta prečudovito poroko, na kateri je Majo 
oče pospremil do oltarja z veseljem, da je njegova 
deklica spoznala ljubezen svojega življenja.   
Našla je ljubezen, čeprav je mislila, da je ta 
nemogoča. Spoznala je ljubezen, ki je bila 
brezmejna, spoznala je ljubezen, ki se ni nikoli 
končala, ampak se je z vsakim dnem nadaljevala 
in poglabljala, v neskončnost. Dobila sta otroke, 
ki so kmalu odrasli in odšli na svoje. Maja je 
videla, kako so odraščali, kako so se spremenili. 
To je bilo vedno tisto, kar jo je držalo pri življenju, 
tudi v bolezni. Ljubezen do moža in otrok ji je 
vedno vlivala moč.  
Nekega dne je odšla v svojo rodno hišo. Tam ni 
bilo več njenih staršev, saj so na žalost preminuli. 
Hodila je med trsi, ki jih je njen ded s takim 
veseljem sadil. Spomnila se je, kako se je vsa 
družina zbrala in pobirala grozdje. Nenadoma je 
začelo deževati, zato je sedla na klop na koncu 
vinograda in gledala navzdol po bregu. Od nekdaj 
je ljubila ta razgled, gozd, hiše. Ko je bila majhna, 
je zvečer legla na klop in gledala zvezde, brala 
pesmi in razmišljala, kako majhna je proti celemu 
vesolju. Vsi ti spomini so jo razveselili.  Lepota 
trenutka ji je napolnila dušo. Dež je hipoma 
ponehal in prikazalo se je sonce. Hitela je proti 
domu. Mesto je nenadoma zažarelo v bujnih 
barvah, povsod na oknih so bile bleščeče rože, 
ljudje so se smejali, se objemali in poljubljali. Bil 
je dan veselja, dan prijateljstva, dan pričakovanja, 
dan neizmerne sreče, notranje zapolnitve in miru. 
Bila je spokojna, srečna. Bila je kot duša brez 
telesa. Kakor zemlja spomladi, ko se pričenja 
novo življenje. Takrat je vedela, da je v svojem 
življenju dosegla vse, kar je želela. Videla je svet, 
našla je ljubezen, si ustvarila družino in seveda 
najpomembnejše, bila je srečna. Ugotovila je, da 
je svet res knjiga, ki je ne beremo, ampak jo sami 
ustvarjamo. 
 
Nika Ritonja, 8. d 
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Siniša Petrušič, 8. b 
 
 

OTOK RUBINOV 
 
Nekoč, pred davnimi,  davnimi časi je živel 
pomorščak Harbort. Njegov cilj je bil najti 
mogočni rubin, ki te teleportira na Otok rubinov. 
A nekega dne se je pripetilo, da je njihovo ladjo 
raztreščilo ob čereh… 
Harbort se je na srečo oprijel ene izmed desk 
raztreščene ladje. Tako je potoval dva dni in dve 
noči. Nato je končno prišel do kopnega. Izčrpan 
od napornega plavanja se je ulegel na pesek in 
zaspal. Ko se je zbudil, je bilo že popoldne. Bil je 
zelo lačen in žejen, zato je odšel do najbližje 
palme, da bi pogledal, če je na njej kakšen kokos. 
Tokrat ni imel sreče. Odšel je do druge, a glej, 
tudi na njej ni bilo nobenega kokosa. Na nobeni 
palmi ni bilo niti enega kokosa! Harbort se je zelo 
začudil, ker na nobeni od palm na tisti obali ni 
bilo kokosov. 
Nato je slišal nekakšno renčanje. Hitro se je skril v 
grm in opazoval, kaj tako renči. Zelo se je 
prestrašil, ko je videl, da renči zmaj! Na žalost pa 
ni imel ne meča, ne ščita, da bi se branil. A nato 
se je začudil, ko je videl črnce, kako mu nosijo 
darove. 
Takrat pa ga je zagledal! Bil je rubin, ki ga je iskal 
že sedem let! Zmaju je visel okrog vratu. Še nekaj 
časa po tem, ko so črnci pobegnili, je opazoval 
dogajanje in zaznal, da se zmaj ni dotaknil darov. 
Kmalu jih je z bruhanjem ognja požgal. 
Ko je zmaj odšel, se je Harbort odpravi v smeri 
črncev. Ko so črnci opazili, da je prišel v njihovo 
vas, so mu pokazali zelo neljubo dobrodošlico s 
sulicami. Harbort se je moral zelo potruditi, da 

jim je dopovedal, da jim hoče pomagati, saj je 
znal veliko jezikov, a za njihovega še ni slišal. 
Ko so črnci doumeli, kaj jim hoče povedati, so se 
zelo razveselili. Dali so mu meč, lok in tri puščice 
ter ščit. Naslednji dan se je Harbort s črnci 
odpravil pokončati zmaja. Z mečem mu ni mogel 
storiti žalega, saj je bil prešibak, da bi z njim 
premagal takšno zverino, zato je s seboj raje vzel 
samo lok in tri puščice. 
Skril se je v isti grm kot prejšnjikrat in čakal na 
zmaja. Ko se je le-ta prikazal, se je bitka začela! 
Harbort je ustrelil prvo puščico, a se je v loku 
odbila od zmaja. Upal je na drugo, a tudi to je 
doletela ista usoda. Harbort je nameril in ustrelil 
še zadnjo puščico. Ta je zadela vrvico, s katero je 
imel zmaj privezan rubin okoli vratu. Rubin je 
padel z vrvice in zmaj se je mrtev zgrudil na tla. 
Takrat so se prikazali še črnci in skupaj so imeli 
gostijo. 
Harbort je našel magični rubin in črnci so lahko 
živeli v miru. 
 
Jakob Fajt, 6. C 
 
 
 

 
Sara Kos, 7. a 
 
 

  



     

   

  

 

13 

 

                       MLADA RAST 
 

KO UGLASBIŠ NAJLJUBŠO SLADICO 
 
Ob koncu 90ih in začetku  novega tisočletja je 
bila glasbena skupina Rok 'n' band zelo 
popularna. Izdali so veliko plošč, vsi so prepevali 
njihove pesmi. Takrat je bil v skupini bobnar 
Miro Hodža, ki ga zelo dobro poznam, saj je moj 
oče. Več o tistih časih nam bo povedal kar on. 
Kdaj si ugotovil, da želiš biti glasbenik? 
Prva želja se je pojavila že v osnovni šoli. Prvi 
bend sem imel z bratom in bratrancem. Čeprav 
nismo znali igrati, smo se zelo zabavali. To je bil 
začetek moje glasbene poti. Prvič pa sem se za 
bobne usedel konec osmega razreda. 
 
Že v mladosti si igral v nekaj glasbenih skupinah. 
Kako je bilo takrat? 
V mladosti so bili drugačni časi. Vse je je bilo 
idealistično, zdaj pa je vse bolj realno. Imeli smo 
sanje, ki so se nam zdele nedosegljive a nam je 
vseeno uspelo. Če  nimaš sanj, je težje priti do 
cilja, uspeha. 
 
Leta '95 se je band sprva imenoval Ghosts of the 
50's. Nato ste se se preimenovali. Imeli ste 
veliko nastopov in bili znani po celi Sloveniji. Kaj 
ti je najbolj ostalo v spominu? 
V tistem času, ko smo bili popularni, se je 
dogajalo veliko lepih stvari. Najlepši občutek pa 
je, ko si na odru, pred polno dvorano  in vidiš 
ljudi, kako z užitkom prepevajo tvoje pesmi. 
 
Kako pa se spominjaš enega izmed prvih vaših 
nastopov, leta '96 v Domžalah? 
Že pred tem koncertov v Domžalah smo imeli 
nekaj manjših nastopov. Ta pa je bil res nekaj 
posebnega. Nismo pričakovali veliko ljudi. Ko pa 
sem se šel preobleči po tonski vaji in prišel nazaj, 
nisem verjel svojim očem. Vse je bilo polno. 
Kasneje sem izvedel, da je bilo približno tri tisoč 
obiskovalcev. Zanimivo je bilo tudi zato, ker smo 
na odru zažgali klaviature. Pred odrom smo imeli 
parkirane stare avtomobile, med koncertom so 
frizerji delali 'rockabilly' frizure. 
 
Baje ste imeli tudi zelo zanimiv nastop v Kranju 
leta 1998. Kaj je bilo tako posebno? 

Koncert je bil res nekaj zelo posebnega. Bilo je 
več tisoč ljudi, super nastop, super publika. Po 
nastopu so bile zelo vnete oboževalke. Na vsak 
način so želele priti do nas in vzeti nekaj, kar jim 
je prišlo prvo pod roke. Bas kitarist je ostal brez 
strune, meni so vzele palčke, Roku so pa želele 
pas sneti s hlač (smeh). Morali smo se skriti za 
oder, v našo garderobo. Kmalu so prišli tudi 
varnostniki, da ne bi prišlo do nepričakovanih 
zapletov. Bil je strašljiv in hkrati dober občutek. 
 
Z bendom ste posneli veliko uspešnic. Katera pa 
je tebi najbolj všeč? 
Res je. Veliko smo jih posneli v tistih letih. Ena mi 
je res zelo všeč, tudi videospot. To je pesem Ne 
ne ne. Med snemanjem smo zelo veliko jahali. Po 
snemanju sem še sam šel jahati. Bilo je zelo lepo, 
sonce, zasnežena pokrajina in nebo brez oblačka. 
Po vseh teh urah jahanja me je kar dobro bolela 
zadnja plat (smeh). 
 
Spominjamo se še časov, ko ste z Rok 'n' 
bendom preplavili Slovenijo z uspešnico Jagode 
in čokolada, ki je še danes stalnica na plesiščih. 
Kakšna pa se tebi zdi ta pesem? 
Res je zelo dobra pesem, prava uspešnica. Je 
energična in vesela pesem, še vedno se pogosto 
vrti po radiu. S to pesmijo smo tudi šli na izbor 
slovenske pesmi za Evrovizijo. Sicer smo bili tretji, 
ampak smo naredili velik korak naprej za 
slovensko glasbeno sceno ter za naš band. 
 
Kateri je bil vaš najbolj obiskan koncert? Kaj pa 
se je zgodilo v Novem mestu, ko ste imeli 
nastop? 
Najbolj obiskana koncerta sta bila v Ljubljani 
zraven Prešernovega spomenika in v Mariboru na 
snežnem stadionu pri hotelu Arena. Bilo je okoli 
trideset tisoč ljudi. Ne morem opisati tistih 
občutkov, ki smo jih doživljali takrat. Najlepše je, 
ko vidiš tisočglavo množico, kako poje tvoje 
pesmi. V Novem mestu se je en dan pred našim 
nastopom v nekem baru zgodilo streljanje. Ljudje 
so se bali priti na naš nastop. Mi pa tega nismo 
vedeli. Naredili smo tonsko vajo, tako kot 
običajno, nato pa čakali, da bi kdo prišel. Prišla 
sta samo dva oboževalca in sta nam povedala, kaj 
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se je zgodilo prejšnji dan. Odločili smo se, da 
bomo vseeno odigrali, čeprav samo za njiju. Bila 
sta navdušena, da smo vseeno samo za njiju 
igrali.  
 

 
 
Kakšen je bil vaš stil takrat?  
Naše frizure in oblačila so bila bolj 'rockabilly'. 
Zvrst naše glasbe pa je bil klasičen rock 'n' roll in 
melodičen rock 'n' roll. Igrali smo tuje ter 
avtorske pesmi. Ker nismo bili tipična rock 'n' roll 
skupina, smo imeli večjo publiko. 
 
Kaj ste z bandom pogosto delali v prostem času? 
Prostega časa smo imeli zelo malo, veliko smo bili 
skupaj na nastopih, snemanjih in intervjujih. Če 
pa se je kdaj zgodilo, da smo imeli kaj prostega 
časa, pa smo šli na biljard, paintball. Včasih smo 
pa vse to tudi  združili, novinarji so hoteli čim več 
pisati o nas, nas pa seveda to ni motilo. 
 
Posneli ste zelo veliko plošč. Koliko ste jih 
približno prodali in zakaj se je z vsako ploščo 
število prodajanih plošč zmanjševalo? 
 Prodali smo skoraj četrt milijona plošč. Z vsako 
novo ploščo se je število kupljenih plošč 
zmanjševalo. Predvsem zato, ker je prihajalo 
presnemavanje plošč na računalnikih in seveda 
kopiranje glasbe iz interneta. 
 
Koliko ste dobili zlatih ali platinastih plošč? 
V tem času smo dobili štiri zlate in tri platinaste 
plošče. 
 
Enej Krabonja, 8.c 

 
 
 

 
Marino Vuk, 7. A 
 
 

ŽIVLJENJE S PTICAMI 
 
Tilen Basle je navdušen varstveni ornitolog. Je 
član Društva za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS), na katerem je tudi zaposlen in  
je hkrati tudi predsednik štajerske sekcije. 
 
Koliko si bil star, ko si se pričel zanimati za 
 ptice ? 
Za naravo sem se zanimal že od kar pomnim, 
ptice pa so me pritegnile nekje pri 9. letu starosti. 
 
Zakaj ptice? Kaj te na njih najbolj pritegne? 
Vsa narava je zanimiva in polna neverjetni stvari, 
vendar nekako me je pri pticah najbolj pritegnilo 
to, da so povsod okoli nas in jih je lahko 
opazovati. Šele potem sem odkril, kako pestra 
živalska skupina so in kako zanimive navade imajo 
in kako pomembno jih je proučevati. S tem, ko jih 
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lahko občudujem na terenu in zbiram podatke, si 
lahko kasneje tudi razlagam pojave in procese, ki 
potekajo v naravi. To je izrednega pomena, saj 
lahko tako opozorimo na nevarnosti, ki prežijo na 
naravo in posledično na nas same. 
 
Kakšni so tvoji začetki, kdo te je navdušil nad 
ptiči? 
Nad naravo me je nekako navdušil oče, saj sva 
vsak vikend skupaj gledala vse dokumentarce na 
TV, tudi tiste na nemški televiziji, ki mi jih je oče  
sproti prevajal. Kasneje sem v časopisu, 
natančneje leta 1998,  videl vabilo na predavanje 
Štajerske sekcije DOPPS, katerega sem se 
udeležil. Tam sem spoznal Luko Božiča, mojega 
mentorja, kateri me je vzel pod okrilje in tako se 
je začela moja ornitološka pot. 
 
Zaposlen si na društvu DOPPS in med drugim 
celo predsednik štajerske sekcije. Se ti zdi, da 
država naredi dovolj za varstvo ptic na 
Slovenskem? 
Če bi država sama naredila dovolj za varstvo ptic 
na Slovenskem, društva za varstvo ptic ne bi 
potrebovali. Država je aparat, ki deluje na vseh 
področjih, ki si prej ali slej pridejo navzkriž, kratko 
pa v veliki večini primerov potegne narava, ker 
država v njej za zdaj še ne vidi kapitala ali pa vidi 
le kratkoročnega, ki ga je potrebno nemudoma 
izkoristiti. Naloga društev v Slovenji je,  da 
opozori jo na probleme in opomnijo državo na 
napake, ki jih lahko ali jih je storila. Največja 
prednost društev pa je v tem, da so tam združeni 
ljudje, ki to počnejo s svojo dobro voljo, željo in 
entuziazmom, ne pa  z željo po zaslužku.  Kdaj pa 
je bil v biologiji denar? Najboljši rezultati pridejo 
od ljudi, ki nekaj počnejo z veseljem in lastno 
vizijo. 
 
Koordiniraš akcijo Ptice okoli nas. Meniš, da je 
uspešna?  
Akcija Ptice okoli nas je ena najboljših akcij za 
splošno javnost, ki jo izvajamo na društvu. Število 
ljudi, ki se udeleži akcije se počasi veča, vse več 
pa je tudi opazovanj in odziva ljudi. Ima pa akcija 
še veliko potenciala za razvoj v prihodnje. Ptice 
okoli nas so ena najboljših "skupin ptic" za delo z 

ljudmi, saj jih ljudje poznajo, lahko jih vidijo 
povsod in opazujejo kar doma. Tudi raziskovalno 
so pomembni, saj lahko za katero vrsto 
ugotovimo upad, še preden ta postane redka. 
Tako se lahko prej odzovemo. 
 
Sodeluješ tudi pri ustanavljanju naravnega 
rezervata Ormoške lagune. Kako si zadovoljen s 
potekom dela?  
S potekom del v NR Ormoške lagune sem izredno 
zadovoljen. Imel sem srečo, da sem lagune videl 
še v času obratovanja Tovarne sladkorja Ormož in 
moram reči, da so to bili moji najljubši tereni. 
Sedaj dobiva območje svojo staro podobo in še 
več, sama interpretacija območja in možnosti za 
obiskovalce,  da doživijo to okolje, je 
neprecenljiva. Vrnile se bodo vrste ptic, s tem pa 
tudi obiskovalci, ki bodo lahko spoznali vrednost 
tega življenjskega okolja. 
 
Leta 2015 si vodil Mladinski ornitološki tabor v 
Polani. Kako si se počutil kot vodja tabora? 
Tabor v Polani je bil moj drugi tabor, katerega 
sem vodil. Pred tem sem bil leta udeleženec in 
mentor na mnogih društvenih taborih. Biti vodja 
tabora je izredna čast, hkrati pa tudi velika 
odgovornost. Nadvse lepo je opazovati mlade 
generacije ornitologov in mentorjev ter se 
spominjati, kako sem sam šel skozi vse te faze. V 
čast mi je, da lahko svoje znanje sedaj podajam  
mlajšim generacijam in jim omogočam, da skupaj 
z nami preživijo teden dni, saj so to dogodki, ki si 
jih zapomniš za zmeraj in ti oblikujejo tvojo 
življenjsko pot. Tabor v Polani je bil izvrsten in 
imel sem občutek, da so uživali tudi udeleženci. 
 
Zakaj meniš, da je pomembno, da ohranjamo 
ptice, ki živijo pri nas? 
Uh, preprosto. Ptice so za raziskovalce orodje oz. 
pokazatelji stanja v okolju. Če je zanje ugodno, 
bodo ostale, če ni, bodo odšle drugam ali pa 
izumrle. To posledično kaže tudi na stanje v 
našem okolju, torej v kako ohranjeni naravi 
živimo. Več kot bo ptic oz. manj redkih vrst, 
boljše pogoje bomo imeli tudi sami.  
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Ali meniš, da se dovolj ljudi zaveda pomena ptic 
za okolje? 
Ne toliko pomena samih ptic, se pa veliko ljudi 
zaveda pomena ohranjene narave. Menim, da je 
trend v družbi pozitiven in veliko več ljudi, sploh 
mladih generacij se vedno bolj zaveda pomena 
ohranjene narave. Prihajajo spremembe in počasi 
se bodo tega zavedali tudi tisti, ki imajo v rokah 
vajeti. 
 
So ljudje, ki kritizirajo člane DOPPSa,  ker smo 
proti vetrnim elektrarnam. Kakšno je tvoje 
mnenje in kje ti vidiš rešitev? 
Pri delu, sploh pa takšnem, ki vpleta velike 
odločitve je zmerom tako, da imaš podpornike in 
tiste, ki ti nasprotujejo, to je povsem normalno. 
Kar se vetrnih elektrarn tiče, je tako, da jim 
DOPPS ne nasprotuje, vendar smo mnenja, da jih 
je potrebno v prostor pravilno umestiti, pri čemer 
je seveda potrebno upoštevat tudi vplive na 
naravo. Na svetu ne obstaja čista energija in že 
sam termin je zavajajoč. Pri vseh posegih v 
prostor, tako energetskih kot tudi industrijskih bi 
se bilo potrebno vprašati, kaj bomo izgubili in kaj 
pridobili. Je vredno postaviti elektrarne na 
Volovjo reber? Je vredno zgraditi TEŠ? Pri vseh 
posegih bi bilo potrebno v finančne oz. 
ekonomske izračune všteti tudi vrednost uničenja 
narave, saj se moramo zavedati, da nam narava 
daje vse, od česar lahko živimo; čist zrak, vodo, 
prst … tudi to je nekaj vredno, a ne? In če 
izgubimo te procese, izgubimo mnogo več,  kot je 
nekaj gozda ali nekaj reke, kjer živi nekaj vrst ptic 
in nekaj žab. Slovenija je energetsko na zelo slabi 
legi, saj nimamo veliko vetra, nimamo veliko 
površine in nimamo dovolj discipline, da bi lahko 
izkoriščali tiste vire, kateri so nam na voljo 
(biomasa). Hidroenergija še zdaleč ni "zelena" in 
tudi ne prinese kaj veliko elektrike. Kaj je rešitev? 
Mislim, da odgovora za to nimam, a dajmo za 
začetek recimo začeti pri boljši izolaciji objektov, 
manjši porabi. 
 
Obstaja kakšen ptič, ki si ga v življenju zares želiš 
videti?  
Uf, težko bi izpostavil samo enega, vendar 
zagotovo bi rad v naravi videl pingvine, predvsem 

Adelie pingvina. Slednjega predvsem zato, ker mi 
je zelo všeč in imajo zanimivo življenje, nekaj pa 
verjetno doda tudi samo oddaljenost kraja, kjer 
živijo. 
Katera je tvoja najljubša ptica?  
Tudi na to težko odgovorim, ker se to spreminja v 
letnih časih in od kakšnega spektakularnega 
opazovanja, ko katera vrsta kaj hitro postane 
"moja najljubša", do naslednjega takšnega 
opazovanja katere druge vrste. Zelo pri srcu mi je 
bila zmerom taščica zaradi njene obarvanosti 
predvsem pa karakterja. Je takšna sramežljiva 
vrsta, ki se zmerom smuka nekje v podrasti in od 
daleč opazuje dogajanje. Tudi njeno petje je 
čudovito in je tisto, kar zgodaj zjutraj prvo prebije 
tišino noči. 

    
 Rok Lobnik, 10. januar 2016 
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TRDO DELO VODI DO USPEHA 
 
Valentin Vidovič je sedmošolec, ki trenira atletiko 
pri Atletskem društvu  Štajerska.  Atletiko je začel 
trenirati v prvem razredu osnovne šole. V tej 
športni disciplini je zelo uspešen. 

 
Valentin na stopničkah 
Zakaj pa ravno atletika? 
No, odločal sem se med nogometom ter atletiko. 
Dolgo sem razmišljal o tem. Nato pa sem izbral 
atletiko, saj sem ugotovil, da imam rajši tek, ki  je 
pri atletiki na prvem mestu. 
 
Če hočeš biti uspešen, moraš veliko trenirati. 
Kolikokrat na teden treniraš? Ali so treningi 
naporni? 
Ja, treniram štiri do petkrat na teden po uro in 
pol. Treningi znajo biti naporni, odvisno od vaj, ki 
jih izvajamo.  Ob ponedeljkih in sredah so treningi 
lažji, ob četrtkih ter petkih pa težji. 
 
Kako pa potekajo treningi? 
Najprej tečemo petnajst minut, nato sledijo 
gimnastične vaje, za tem pa atletska abeceda, to 
je sklop vaj za izpolnjevanje teka. Po tem pa 
sledijo vaje za moč ter kondicijo. Na koncu pa 
imamo še kratek iztek. Kratki izteki so, ko tečeš 
krog ali več. 
 
V atletiki je 8 disciplin. V katerih disciplinah pa 
najpogosteje tekmuješ in pri katerih si najbolj 
uspešen? 
Najpogosteje tekmujem v teku na 1000 metrov, 
kjer sem tudi največkrat najbolj uspešen. 

Tekmujem pa še v metu vortexa ali žvižgača. 

 
Osvojil si dvaindvajset medalj ter tri pokale. 
Kakšen pa je občutek, ko pritečeš prvi na cilj? 
 Zelo je vznemirljivo, ko tvoji možgani zaznajo, da 
si zmagal. 
 
Vsakdo ima svojega  vzornika. Kdo pa je tvoj idol  
in zakaj?  
No, moji vzorniki so zagotovo moja babica, mama 
ter teta, saj so tudi one trenirale atletiko in bile  
zelo uspešne. 
 
Veliko atletov in atletinj je začelo kot ti in s 
svojim trudom osvojili veliko nagrad ter pohval. 
Ali si že razmišljal kaj o svoji prihodnosti,  o tem, 
kje se vidiš čez nekaj  let? 
Ja, zagotovo bi se rad uvrstil med najboljše ali pa 
tudi na olimpijske igre, seveda, ko bom dovolj 
star. 
 
Kako pa uspevaš v šoli? Ali je kakšna težava, 
kadar bi se moral učiti, pa moraš na tekmo ali 
trening? 
Včasih je res naporno, ampak se na koncu vse 
lepo izide. Včasih je treba budilko nastaviti bolj 
zgodaj ter vstati prej, da bi naredil domačo 
nalogo ali kaj podobnega. 
 
Ali se strinjaš, da s trdim delom ter treningom 
lahko prideš, kamor koli si želiš?  
Ja, seveda, da se s tem strinjam, saj mislim, da 
nihče ni postal zvezda čez noč. In mislim, da  
športniki stojijo za svojim trdim delom. 
 
Valentin, hvala, ker si si vzel čas za intervju. 
 
 
 Intervju zapisala šolska novinarka:  Belmina  
Huskić, 7. a 



     

   

  

 

18 

 

                       MLADA RAST 
 

OTROŠTVO 
 
Rodil se je novorojenček 
v jutranjem času. 
Postal je dojenček, 
malček in šolar. 
 
Otroštvo je čudovita kroglica volne, 
ki se zelo hitro odvije 
in nam v svileni konec spominov  
življenje zavije. 
 
Otroštvo je kot potovanje. 
Pot, ki prehitro mine 
in nam pušča spomine. 
 
Kristijan Gjurkovski, 6. a 
 
 

MRAVLJICA 
 
Tam na travi že leži, 
mravljica, ki vzklika ti, 
pleše, miga in nori, 
o, kako si lepa ti! 
 
Mravljica rdeča mala, 
ta je čisto zaostala, 
jaz sem pri drevesu že, 
ona pa robido je.  

Oksana Dragarič, 6. b  

 

Samira Šašivari, 6. b 

TO VREME 
 
Zunaj hladni veter vije, 
z dežnimi kapljicami svet ovije. 
Temačno je nebo, 
katero prekriva sonce toplo. 
 
Veter odpihal bo oblake, 
posijalo sonce bo, 
in otroški smeh na igrišču 
spet razlegel se bo. 
 
Tine Pahor, 6. a 
 
 

PISMO VRANI  
 
Vrana, ki si tako sama, 
nisi mi nekako zbrana. 
Vem za tvoj problem, 
za katerega hočeš, da ni tako len. 
 
Draga moja, ti rabiš možaka, 
lepega, postavnega junaka, 
ki bi te ščitil pred vsakim zlom, 
da te ne bi udaril kakšen grom. 
 
Vem enega zate, 
ki vedno spominja me nate. 
Vedno me vpraša za vrano, 
ki ima gnezdo postlano. 
 
Tako da je že na poti, 
da ti da poljub, poln ljubezni v tvoji lepoti! 
 
Lucija Bujas, 6. A 
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Rexa Leonita, 7. c 
 
 
 

TI 
 
Ti si kot zaklad na koncu mavrice, 
kot vesela stran pravljice, 
kot najlepši zvezdni utrinek 
in kot dno morske gladine. 
 
Ko vidim tvoje oči, 
se zagledam v lepoto sveta, 
pomislim, da več nisem sama sredi morja 
in končno se zavedam tega, 
da je moja ljubezenska lega  
namenjena tebi za vedno 
in da se nekaterim morda to zdi bedno. 
 
Pa vendar te imam rada tako zelo, 
da čudno me gleda še nebo, 
a tega si ne dovolim, 
nikoli ne ponorim, 
zaradi drugih ljudi, 
ki mislijo da se mi je zmešalo, 
da bi za konja obrnila cel svet na glavo. 
 
Ti si kot sonce nad oblaki, 
kot pesem med koraki, 
zato povem ti zdaj to: 
rada te imam in zdaj to konec bo. 
 
(Pesem je posvečena konju Murphy-ju, izraža pa 
tudi ljubezen do konjeniškega športa.) 
Ilja Jahić, 7. b 

SREČA 
 
Sreča je, če si nasmejan, 
sreča je, če si razigran, 
sreče ne moreš kupiti, 
boleče jo je izgubiti. 
 
Srečo moraš deliti 
in si jo zaslužiti. 
Če srečo izgubiš, 
si jo nazaj želiš. 
 
Nejc Ladinek, 8. d 
 
 

ŽIVLJENJE  
2 
Življenje je kot reka, 
reka se preliva 
počasi skozi čas 
in njena pot po strugi 
obliva vsakega izmed nas. 
 
Včasih trči v skalovje, 
včasih mirno teče 
kot naša pot življenja, 
pot do večne sreče. 
 
Vsaka njena kapljica, 
pomembna za obstoj,  
se skriva v veličini 
ter bije večni boj. 
 
Življenje zasije, 
ko poti so srečne, 
reka se razlije  
v morja, oceane večne. 
 
 Zala Onič, 8. d 
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Tomaž Močnik, 8. a 
 
 

ŽIVLJENJE  
1 
Življenje je kot pesem,  
ki jo pišeš sam, 
lahko jo pišeš jezen, 
lahko  razigran. 
 
Sam odločiš, 
kje bo rima, 
kdaj poletje, 
kdaj pa zima. 
 
V pesmi življenja 
radirke žal ni, 
 vsaka te napaka 
 nekaj nauči. 
 
 
 
Pesem pišeš vse do konca, 
do zadnjega diha 
in od tebe je odvisno, 
če pesem peta za teboj 

bo glasna ali tiha. 
 
Kaja Fliser, 8. B 
 
 

ŽALOSTNE MISLI 
 
Vsi smo včasih: 
Brez sreče, brez volje, brez domišljije, brez 
občutkov. 
Ampak vsi vemo, 
Da se to zgodi samo takrat, 
Ko smo razočarani. 
Nad sabo ali nad komerkoli. 
Včasih se čutimo kot velik iztrebek 
ali kot navadna smet, 
ki leži sama na tleh 
in čaka, da jo bo kdo pobral in jo vrgel v koš.  
 
Nika Della Pietra, 9. C 
 
 
 

SONET 
 
Dobri nam stari očetje 
besedo zlato govorijo. 
Otroci pa kar zaspijo, 
ko slišijo to dragoceno imetje.  

 
Preveč se starši trudijo, 
ko gnojijo in negujejo travo. 
Svojo travo, čisto zeleno in pravo. 
Preveč se starši mučijo, 

 
s to svojo mlado nezrelo travo, 
ker ne vedo, da iz trave 
nikoli ne bodo nastale buče prave.  

 
A kaj si naj potem začnemo s to travo? 
Ne prinaša ne dobička ne slave. 
Pa saj bo hrana za pujse in krave. 
 
Marko Pavlović, 9. a 
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Nataša Sernc, 8. d 
 
 

MOJE SANJE SO 
 
Moje sanje so, 
da lepo bi mi bilo. 
 
Moje sanje so, 
da vojn več ni 
in da bi radost prevladala med ljudmi. 
 
Moje sanje so, 
da bili bi srečni prav vsi, 
da lepo bi nam bilo 
in da žalostno ne bi bilo niti drevo. 
 
Moje sanje so, 
da živali bi bile srečne, 
da kuharice ne bi bile tečne 
in kar najpomembnejše je, 
da ljubezen ne ugasne hitro 
in da jokali ne bi bridko. 
 
Ilja Jahić, 7. B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LJUBEZEN 
 
Ljubezen je kot jutranje sonce , 
ko vstaneš in traja, vse dokler ne greš spat. 
Je kot odprta knjiga lepega sveta. 
Srce ti pokaže pot naprej, 
kjer so vedno tri poti. 
 
Leva ti pokaže nesrečo, 
desna ti pokaže neizmerno srečo, 
srednja pa te vedno preseneti. 
Veš, lahko te prevara ali osreči, 
saj srce ve, kje je sreča doma. 
 
Jaz mislim isto in srečni bomo sedaj  
in za čas našega življenja. 
Od začetka, ko se ljubezen začne 
in do konca, 
ko se življenje žalostno konča. 
 
Jan Filipič, 7. b 
 
 

VOLK IN KOŠUTA 
 

 
Maja Horvat, 7. b 
 
V daljnem gozdu je živelo, 
belih volkov nekoč krdelo. 
Med njimi je bil osamljen volk, 
čigar prijatelj je bil le molk.  
 
Najlepša volkulja se ponaša 
in ga prav zvito povpraša: 
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»Čemu osamljenost in molk; oboje, 
mar ne bi raje tulila v dvoje?« 
 
»Oh, volkulja, zvita, lepa! 
Samota se me ne oklepa. 
Jaz sem črn, ti si bela. 
Jaz potrt, a ti vesela. 
 
Midva že ne greva v dvoje! 
Raje greva vsak po svoje.« 
»Če zares misliš, da je tako, 
potem pa prav. Naj ti bo! 
 
Če ne želiš imeti mene,  
volkulje ne boš imel nobene. 
Za vedno ostal boš taka spaka, 
da ji ni nobena enaka!« 
 
Čez čas ubogi volk spozna, 
da se prekletstva prelomiti ne da. 
Ko se enkrat na lov odpravi, 
košuto zagleda tam v daljavi. 
 
A vsa želja po krvi izgine, 
saj po pogledu njenem trenutek ne mine, 
da volk mislil na njo ne bi več, 
ne, ti časi so zdaj preč. 
 
Volk pa počasi košuto vzljubi, 
ne da bo vedel, se v njo zaljubi. 
Čeprav ve, da morda bo grozno, 
jo vpraša, preden bo prepozno: 
 
»Košuta lepa, košuta draga!« 
Sam bog naj mi zdaj pomaga! 
»Želim, da z mano tu ostaneš 
in moja za vedno postaneš.« 
 
»Rada s tabo bi ostala, 
vendar cena – ta ni mala! 
Zame to bo le trpljenje, 
strah, da bi mi vzel življenje. 
 
Le ljubezen iz srca, 
ta sedaj pogum mi da! 
Samo ljubezni do mene ne pomanjšaj 
in življenja mi ne skrajšaj!« 

Volk in košuta srečno sta živela 
in se za nekaj časa dobro razumela. 
Pozimi, ko ni ne štorklje ne štrka, 
na volkova vrata lakota potrka. 
 
Lačen volk si v belem gozdu pot je utrl, 
vse do tega, kjer jelena je ozrl. 
Čekane svoje zasadi vanj, 
a tragično uvidi, da je to košuta njegovih sanj. 
 
A glej, volkove solze 
omehčajo miškino srce. 
Ponižna žival pozdravi ji rane, 
košuta pa že po sedmih dneh vstane. 
 
Košuta in volk sta pot si utrla, 
skupaj živela, skupaj umrla. 
Vsi imamo polno nemogočih želja, 
vendar ljubezen resnična, ta nima meja. 
 
Ines Tobias, 7. b 
 
 

 
Ena Ilievska, 7. a 
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CIKEL GAZEL DEVETOŠOLCEV 
 
 

KO SANJAM 
 
Zvečer topla odeja odnese me, ko sanjam. 
Odnese me v neznan svet, ko sanjam. 
Lebdim in letim v neznano, 
vse se lahko zgodi, vse je možno, ko sanjam. 
Ničesar me ni strah, ker me topla odeja varuje, 
veter me nese in sonce me greje, ko sanjam. 
Široka, vijugasta  stezica me vodi v prihodnost, 
začutim nepoznano ljubezen, ko sanjam. 
Dotik nežne roke pomladi, 
vonj svetlic vodi me v daljave, ko sanjam.  
S širokimi krili letim nad morjem, 
nesejo me v nepoznana nebesa, ko sanjam.  
Lara Benedejčič, 9. A 
 
 

NAŠA GAZELA 
 
Skupaj smo močni, to sem jaz. 
Drugačnost me ne ovira, to sem jaz. 
Sem optimist, besede pesimist ne poznam, 
Vsak dan je nova dogodivščina, to sem jaz. 
Smejem se rada in vljudno znam reči hvala, 
Pozitivnost in smeh z mano sta ves čas, to sem 
jaz. 
V življenju sramežljiva, a pozitivna oseba, 
Nič me ne potre, ponosna, da sem drugačna, to 
sem jaz. 
Zakaj bi jokal jaz? 
Raje se smejim na glas, to sem jaz. 
Lenoba me oblije, ko vidim zvezke, 
Raje bi jedla »pohane« zrezke, to sem jaz.  
V športu sem hlod, 
V igricah sem hot, to sem jaz. 
Iščem svojo rad zabavo, 
S prijatelji družim se digitalno, to sem jaz. 
Mladost, sreča, smeh, 
Pozitivnost, zabava, lenoba, to sem jaz.  
 
Več avtorjev, 9. a 
 
 

 
 
 
 
 

 
Nataša Sernc, 8. d 
 
 

RES JE 
 
Vedno sem si želel leteti, res je. 
Čakal sem, da mi življenje zasveti, res je. 
Iskal sem svoj pogon, 
nekaj me je moralo pognati, res je. 
In sem dobil idejo, 
moral sem se bolj zagnati, res je.  
 
Klemen Golob, 9. a 
Primož Gorjup, 9. c 
 
 

ŠOLA JE ZAKON 
 
Vedno se nekaj novega naučiš, šola je zakon. 
Spoznaš nove prijatelje, šola je zakon. 
Včasih se spreš in pretepeš s prijatelji, 
če se ne učiš, dobiš cvek, šola je zakon.  
Včasih kaj ušpičiš, 
včasih učitelja ali ravnatelja razjeziš, šola je 
zakon.  
 
Sergej Petrovič, 9. a 
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Ines Tobias, 7.b  
 
 

PUNCA, DA TE KAP 
 
Zjutraj mislim nate, ljubim te zelo, vsi to vedo.  
Popoldne mislim nate, to je noro, vsi to vedo.  
Ponoči spim, v sanjah za tabo norim, 
nikogar ne vidim, vse je lepo, vsi to vedo. 
Ko si zapela, si me prevzela, 
to je noro, vsi to vedo.  
 
Gal Hercog, Lan Rabzelj, 9. c 
 

 
Mojca Pečar, 7. c 
 
 

TO SMO MI 
 
 Skupaj smo močni, to sem jaz! 
Drugačnost nas ne ovira, to sem jaz! 
Sem optimist, besede pesimist ne poznam, 
vsak dan je dogodivščina moja, to sem jaz. 
Smejim se rada in vljudno znam reči hvala, 
pozitivnost in smeh z mano sta ves čas, to sem 
jaz. 
V življenju sramežljiva, a pozitivna oseba, 
nihče me ne potre, ponosna, ker sem drugačna, 
to sem jaz. 
Zakaj bi jokal jaz? 
Raje se smejim na glas!  To sem jaz. 



     

   

  

 

25 

 

                       MLADA RAST 
 

Lenoba me oblije, ko vidim zvezke, 
raje bi jedla pohane zrezke, to sem jaz. 
V športu sem hlod, 
v igricah sem hot, to sem jaz.   
Iščem svojo rad zabavo, 
s prijatli družim se digitalno, to sem jaz.   
Mladost, sreča, smeh, 
pozitivnost, zabava, lenoba, to sem jaz. 
 
Ustvarjali: 
Luka F., Lara G., Lara B., Klemen, Renato, Tea, 
Primož, 9.a 
 
 

MOJ FERARI 
 
Pripelje mimo se Ferari, a jaz si mislim, da ga 
vozim. 
Rohni kot prava zver in jaz želim si, da ga vozim. 
Že ptički vedo, da mi ga žena ne pusti, 
Nimam ne denarja ne garaže, da ga vozim. 
Ko zjutraj na dvorišče grem, si mislim, da me 
čaka, 
in ko se usedem v svojo Lado, si mislim, da ga 
vozim.  
V mislih moč rohnečega motorja me duši  
In v počasni moji Ladi, jaz želim si, da ga vozim.  
 

Beno Ferlič, Klemen Lesničar, 9. c 
 
 

D*NAR 
 
Dobim jaz svoj denar, a ga je premalo. 
Za njega mi je mar, a ga je premalo. 
Živim brez njega, imam ga malo, 
to pravi je čar, a ga je premalo. 
Spim in si pravim: »Dobil ga bom. 
Bil bi car, če bi imel svoj d*nar, a ga je premalo. 
Sedim zunaj tam osamljen, 
še vedno delam kot smetar, a ga je premalo. 
Lačen sem, sendviča ne dobim, 
hočem ta svoj d*nar, a ga je premalo.  
Živim na smetišču in tam prenočim, 
Rad bi se preselil v Quatar, a ga je premalo. 
 

Andraž Lesničar, Blaž Pšeničnik, 9. C 

 
Aljaž Kodrič, 7. c 
 
 

LJUBEZEN 
 

Mogoče nekje na nebu piše, da jo imam rad. 
V knjigah gazel piše, da jo imam rad. 
Vsi vedo, da ne morem spati, ker mislim nanjo, 
ker 
ve že tista drobna solzica, da jo imam rad. 
Mogoče ve sonce ali mrak, ve že topel zrak, ki 
boža njena lica, da jo imam rad.  
Vsaka stopinja mojega in njenega koraka vidi 
mavrico pred seboj, v obliki mojega srca, ki 
pravi, da jo imam rad.  
Ve že vsaka mokra stezica, ve že vsak moder 
plamen v obliki srca, ki me vodi 
po tej stezici, da jo imam rad. 
Ve že vsaka stvar, vsaka hiša, vsako mesto, kar 
slišalo je od mene 
in verjetno sam bog ve, da jo imam rad.  
 

Nika Della Pietra, Luana Mihajlovič, 9. c 



     

   

  

 

26 

 

                       MLADA RAST 
 

PRIKRITA ŽALOST 
 
V sebi trpim, svet se podira, a se smejim. 
Čeprav boli in razloga za slavje ni, a se smejim. 
Neprespane noči končale so se, le še pozitivna 
misel vodi me, 
včasih uničen imam dan, a se smejim. 
Ljudje prihajajo, ljudje odhajajo, a se smejim. 
Žalost izgine, smeh se nariše in četudi resno ne 
mislim, a se smejim.  
 
Eva Žuran, 9. c 
 
 

JAZ RIŠEM 
 
Vesela, komu neznana je resnica, jaz rišem. 
V prostih urah moja je resnica, jaz rišem. 
Ve že noč, ki bere moje misli, 
ve že dan, uresničevalec mojih sanj, jaz rišem.  
Ve že jutro, ve že poldne, temni hlad večera 
tiho željo mojega radostnega lica, jaz rišem.  
 
Topong Kadam, 9. c 
 
 

ZAMOLK 
Poje ptica, ki pod soncem leti, pod njo mladenič 
dekletu govori. 
Ona vanj dvomi, mama mu govori, da ne – toda 
on samo dekletu govori. 
On ne popusti, ker dekle ljubi. 
Oče mu ne dovoli, toda on še naprej dekletu 
govori. 
Dekle se hoče odločiti, ljubiti, a njeni starši tega 
nočejo pustiti. 
Na skrivaj se z njo dobiva, to njo skrbi, a on 
naprej dekletu govori. 
 
Luka  Verhovnik, 9. a 
 
 

MOJ PRIJATELJ 
 
Človek, ki mu lahko zaupaš, moj prijatelj. 
Nad njim nikoli ne obupaš, moj prijatelj. 

Nanj misliš noč in dan, 
ko si ob njem vse ostale »odkljukaš«, moj 
prijatelj. 
Zaradi njega res si srečen, 
z njim si čisto vse upaš, moj prijatelj. 
Za vedno ga rad imaš 
in nikomur ga ne daš, moj prijatelj. 
 
Maruša Kosec, Urška Babič, 9. c 
 
 

 
Matic Petrovič, 9. b 
 
 


